
„Zengjetek velem háladalt annak, ki ily széppé teremté a világot!” 

címmel 

rajzpályázat Vajda Péter emlékére

Vajda Péter gyermekkorától, egész életén át mindvégig nagy
természetrajongó, természetbúvár ember volt; ő volt az egyik megalapítója

és első titkára a Természettudományi Társulatnak is.

Lírai főművében, a „Dalhonban” a következőképpen vall:
 
„A te fiad vagyok, oh természet; te legékesebb minden anyák között; – én,

hozzád leghívebben ragaszkodó! Nincs senkim, ki elvonna tőled; nincs semmim,
mi hűtelenné tenne hozzád: élni akarok kebleden és halni karjaid között… 

Te vagy mindenem, egész egyetemedben; ellentéted az emberi társaság.
Benned napfényt látok és virágokat élvezek; ebből ború száll lelkemre s tövis
sérti szivemet. Voltak boldog emberek, kik elmondhaták: hazájok van, nemzetök
van, barátaik vannak; én nem mondhatok egyebet: van számomra egy közanya –
a természet és vannak örömök, az ő nemzettel… 

Idvez légy tehát, istennőm természet! Hagyj szellővé olvadnom kebleden,
megilletnem ezer virágodat, dallá változnom minden illetésnél s a dalt keresztül
zengnem a világon! Hagyj napsugárrá változnom kebleden, keresztül törnöm a
sötét felhőkön s édes korányt idéznem elő az éjszakából! Hagyj szelid zenévé
változnom kebleden, hogy elbájoljam ifjaink s a hölgyek szívét s oltárt emeljek
számodra  minden  kebelben.  Tied  vagyok,  istennőm  Zat,  dicsőitésednek  élő,
dicsőitésednek haló… 

…Ti mindnyájan és én veletek, ki az erdő szent csendében s az elhunyó
holdban gyönyörködöm, a kelő nap fényét bámulom, a harmat ragyogásában
kedvem találom;
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Kit az ég kéksége gyönyörködtet,  a felhők eltünő csoportja  mulattat,  a
csattogány dala énekre készt; 

Ki  kedvemet  találom  a  völgy  kékes  homályában  s  emelkedve  érzem
lelkemet a kék orom fénykoszoruja által:

Igen, mi mindnyájan ugyanazon célnak megyünk elébe, szép pályát futva,
kiki a maga módja szerint.  Ugyanazon kéz tűzé ki pályánkat,  ugyanazon kéz
vezérel feléje, ugyanazon kéz adja meg a pályakoszorút.

Mi  tartóztat  tehát,  hogy  egy  hangon  adjunk  dicséretet  annak,  ki
mindnyájunk fölött van, ki egymás örömére alkota bennünket?

Zengj  napsugár  és  hold  sápadt  fénye,  harmat  és  csalogány,  völgy  és
orom: zengjetek velem háladalt annak, ki ily széppé teremté a világot!” 

***

Az Elsősorban pápai Városbarát Egylet – a Kossuth Szövetség Veszprém
megyei Csoportja –, valamint Vanyola Község Önkormányzata

rajzpályázatot hirdet Vajda Péter irodalmár-természetbúvár-pedagógus-
társadalomkritikus elhunytának 175. évfordulója jegyében 

„Zengjetek velem háladalt annak, ki ily széppé teremté a világot!” címmel.

A pályázaton résztvevők mutassák be, hogy mit jelent számukra 
a körülöttünk lévő teremtett világ; a környezet, a természet szépségei, 

a növények, az állatok, stb.

Részvétel a pályázaton:
Papíron, bármilyen technikával készült alkotással.

Pályázati kategóriák:
Pápa – Pápa környéki 

- óvodás,
- alsó tagozatos általános iskolás,
- felső tagozatos általános iskolás.

Pályázni 2020. december 1-ig lehet a következő módon:
• Csak egyénileg lehet pályázni, egy darab alkotással.
• A kézzel készült eredeti alkotást kérjük postán megküldeni (az alkotást nem
tudjuk visszapostázni!). Végleges mérete A4-es legyen (kerettel együtt is!), az
alkotás hátoldalán legyenek feltüntetve a pályázó adatai.

2



•  A  pályamű  beküldésével  úgy  tekintjük,  hogy  a  törvényes  képviselő
beleegyezését adta a pályázaton való részvételhez, kiállításon, illetve Interneten
való megjelenítéshez.
• Óvodák, iskolák az alkotásokat együttesen is elküldhetik részünkre.
•  Feltűntetni  a  következőket  szükséges  minden  pályamunka  esetén:  pályázó
neve,  életkora,  nevezési  kategória,  szülő  neve,  telefonszáma,  lakcíme,  e-mail
címe.

Hova kell küldeni a pályázatra elkészített alkotásokat?
Vanyola Község Önkormányzata, 8552-Vanyola, Petőfi utca 14. sz. 
A borítékra kérjük ráírni: „Vajda-rajzpályázat”.

Díjak, eredményhirdetés:
A zsűri értékelése alapján minden kategóriában (óvodás, alsó tagozatos általános
iskolás, felső tagozatos általános iskolás) a 3 legjobb pályamunkát díjazzuk.

Értesítés:
A nyerteseket postai levélben, e-mailen vagy telefonon tájékoztatjuk.

Eredményhirdetés:
2020. karácsonyáig. A díjak átadására 2021. január 20-án, a tervezett vanyolai
Vajda Péter-emlékünnepség keretében kerül sor.
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