
Közhírré tétetik! 

Az Úr 2022. évében március 2-9-e között az Északi

Agrárszakképzési Centrum Vay Ádám Mezőgazdasági

Technikum Szakképző Iskola és Kollégium történelem tantárgyból

a Vay napok keretén belül címerkészítő versenyt hirdet.
A verseny során iskolánk névadójának, Vay Ádámnak a

címerét kell elkészítenetek. Vay Ádám önéletrajzában

kiemeltünk 3 fontos jellemző tulajdonságot, amit
tartalmaznia kell a címernek!

Bármilyen technikát használhattok hozzá!

Az elkészített pályamű nagysága A4-es (21*29 cm-es

lapnagyság) legyen!

Az elkészítéshez néhány fontos információt kaptok a címer

kinézetéről. Ha elolvasod, biztos lehetsz benne, nem fog gondot

okozni a címer elkészítése.

Az elkészült műveket 2022. március 9-ig adhatjátok le

Szanics Tímea és Papp Tünde oktatóitoknak!

Jó munkát kívánunk!

Címerkészítő verseny



Vay Ádám 1657 -ben született. Sárospatakon járt iskolába, jogi pályára

készült. A család mélyen vallásos volt. Ádám neveltetésének köszönhetően hithű

kálvinista lett.

Beállt a kurucok közé, de nem sokkal később már a császárt szolgálta.

Mégis csatlakozott a Habsburgokkal elégedetlenkedők táborához, miután Thököly

Imre elfogatta, és erre kényszerítette. Az osztrákok azonban elfogták és börtönbe

zárták. Hűtlenség vádjával bátyjával együtt elítélték, vagyonukat elvesztették.

Később mégis a császár „híve” lesz, I. Lipót kegyeibe fogadta és a családi

birtokokat visszaadta neki és bátyjának Ábrahámnak.

II. Rákóczi Ferenccel először 1699-ben találkozott, és bekapcsolódott

Rákóczi Habsburg-ellenes szervezkedésébe. Ezért letartóztatták, Bécsújhelyre

vitték, ahol közel másfél évig raboskodott. A rabságból csak úgy szabadulhatott,

hogy megígérte, nem fordul a Habsburgok ellen. Amennyiben megszegi ígéretét,

életével és birtokával kell fizetnie.

Vay Ádám Rákóczi udvari kapitányaként irányította a fejedelmi udvar

életét, biztosította a rendet. Ő volt a fejedelem testőrségének és ezredeinek

parancsnoka is. Rákóczi kinevezte a jászok és kunok főkapitányává, majd

Munkács főkapitánya lett. Az Udvari Tanács elnöke is volt. Rákóczi egyik
legfőbb bizalmasa volt. Ezt tehetségének köszönhette. Nem volt kiváló katona,

de vezetésre termett. Kiválóan tudott irányítani, tárgyalni. Véleményét gyakran

kikérte a fejedelem külpolitikai és vallási ügyekben.

A szabadságharc bukása után kénytelen volt elhagyni az országot,

Lengyelországba ment. Innentől kezdve élete egyre nehezebbé vált. Tudta, többet

nem jöhetett haza, mert az az életébe kerül, pedig rosszul érezte magát a

száműzetésben. Nem tudott beletörődni abba, hazájától távol kell meghalnia.

1719-ben Gdanskban hunyt el. Itt temették el a Szent Erzsébet templomban.

Ferenc József 1904-ben engedélyezte II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai

földi maradványainak hazahozatalát. Vay Ádám földi maradványait 1906-ban

Vaján, a kastély körüli családi birtokon helyezték örök nyugalomra.

Vay Ádám élete



Címertan

A címer egy színes jelvény. A háttere legtöbbször pajzs alakú. Ez azért lehet így, mert

eredetileg is pajzson viselték.

Hogyan néz ki egy címer? 
• A címer közepén helyezkedik el a címerpajzs. A címerpajzsnak a következő formájú

alakja lehet:

•Szerepelhetnek rajta figurák és szövegek is (pl. állatok, növények, tolldíszek, tárgyak,

feliratok).

A címeren minden jelképes: azaz valamire utal, valamilyen jelentéssel bír. A címerre

általában olyan dolgok kerültek fel, amelyeket valamilyen oknál fogva fontosnak tartott az

adott család.

Ugyanilyen jelképes értelemmel és fontossággal bírnak a címereken szereplő színek is. A

legjellemzőbb színek: a vörös, a kék, a zöld, a fekete, az arany, az ezüst.

 A címerpajzs lehet osztatlan és osztott, az utóbbi azt jelenti, a pajzs több részre

osztható, mint ahogy a következő képen is láthatod.


