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eine friedliche Welt vor 
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A világ aktuális híreit olvasva a fiatalok rajzai már-már utópiának tünnek, hiszen 

mind színviláguk, mind motívumaik egy olyan világot hivatottak bemutatni, 

ahol az emberek (és a minket körülölelő természet) harmóniában és 

egyetértésben él(nek). Az összesen 2000 rajz egyazon céllal készült, a gyerekek 

megtalálták a közös hangot, hiszen a művészi ihlet, a béke és a barátság eszméje 

nem ismer határokat. A 83 ország 2000 rajza a Nobel-békedíjasok világ-

csúcstalálkozójára készült, amely idén novemberben Barcelonában került 

megrendezésre. A pályázat szervezői végül úgy döntöttek, hogy országonként 

két munkát állítanak ki a kongresszusi központ lobbijában.  

 

Vor dem Hintergrund der Nachrichten aus aller Welt erscheinen die 

Zeichnungen der Jugendlichen geradezu als Utopien, denn sowohl ihre 

Farbenpracht als auch Motive eine Welt zeigen, in der Mensch und Natur in 

Harmonie und Einklang leben. Die 2000 Zeichnungen entstanden mit 

demselben Ziel, die Kinder haben eine gemeinsame Sprache gefunden, denn die 

künstlerische Ader wie die Idee von Frieden und Freundschaft kennen keine 

Grenzen.  

 



Die 2000 Zeichnungen aus 83 Ländern wurden zum Welttreffen der 

Friedensnobelpreisträger im November angefertigt, das heuer in Barcelona 

stattfand. Die Väter des Wettbewerbs haben sich dafür entschieden, zwei Werke 

je Land in der Empfangshalle des Kongresszentrums auszustellen. 

 

A Zuglói Hajós Alfréd Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulói is 

benyújtottak pályamunkákat, amelyeket a következő linken lehet megtekinteni: 

https://www.flickr.com/photos/friendshipforce/sets/72157651181850363/page11. 

Nem az első alkalommal jeleskedett a zuglói intézmény, hiszen tavaly is részt 

vettek a diákok a Friendship Force International nevű szervezet rajzpályázatán; 

akkor a szocsi olimpiára készültek pályamunkák. Az idei forduló mottója a „My 

Dream is Peace” (Álmom a béke) volt, egy álom, amely napjainkban valóban 

álomként, elérendő célként lebeg sokunk szeme előtt. 

 

Auch Schüler der Zweisprachigen Grundschule „Alfréd Hajós” Zugló sind mit 

Beiträgen angetreten, die man unter folgendem Link erreichen kann: 

https://www.flickr.com/photos/friendshipforce/sets/72157651181850363/page11. Das 

war nicht das erste Mal für Hajós-Schüler, denn letztes Jahr fertigten sie Beiträge 

anlässlich der Olympia in Soči/Sotschi an.  Motto des diesjährigen Wettbewerbs 

der Organisation „Friendship Force International” war „My Dream is Peace” 

(Mein Traum ist Frieden), ein Traum, den gerade in unseren Tagen viele von 

uns träumen. 

 

A szervezők reményei szerint a kiállítás nem marad Barcelonában, hanem mint 

egy hógolyó szeli át a Földet, újabb és újabb pályamunkákkal gyarapodva.  

 

Die Organisatoren hoffen dabei auf einen Schneeballeffekt, so dass sich die 

Ausstellung nicht in Barcelona verweilt, sondern andere Länder erreicht, 

bereichert durch immer mehr Beiträge. 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________ 

 

További információk (angol nyelven) / weitere Informationen (auf Englisch):  

http://catalog.thefriendshipforce.org/index.php/site/news_permalink%20/ffi_and_internationa

l_paint_pals_exhibit_my_dream_of_peace/ 

 

http://neighbornewspapers.com/view/full_story/26943905/article-Art-exhibition-to-display-

children-s-works-at-peace-summit? 
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