ROVÁSÍRÓ DIÁKOK!
A miskolci Mandorla Közművelődési Egyesület
a Herman Ottó Múzeum és a Miskolci Galéria támogatásával

Verpeléti Kiss Dezső Rovásírás Versenyt hirdet
regionálisan országos és határon túli iskolások számára
a Mokry asztala – Rovásírók Miskolcon a két világháború között c. kiállítás
alkalmából.
A versenyre a jelentkezőket Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves,
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, illetve a határon túli gömöri, abaúj-tornai,
zempléni területekről várják a szervezők.
A versenyre a szervezők egyéni indulók jelentkezését várják,
három korcsoportban:
1. korcsoport: általános iskola alsó tagozatosai
2. korcsoport: általános iskola felső tagozatosai
3. korcsoport: középiskolások
A verseny kettő fordulóban kerül megrendezésre.
 Az első forduló versenyfeladványait és a jelentkezési lapot a
www.mandorla.hu honlapról tölthetitek le 2018. szeptember 9-től.
A kinyomtatott adatlapot és feladatlapot tollal töltsétek ki.
 A kitöltött jelentkezési lapot és feladatsort postán, vagy e-postán kérjük
elküldeni.
Postacím: Mandorla Egyesület, 3535 Miskolc, Bródy Sándor utca 41.
E-postacím: solyomf@gmail.com
Beérkezési határidő: 2018. szeptember 23. (postabélyegző 09.21-ig)
 A döntőbe kerülő versenyzők névsorát 2018. szeptember 25-én az internetes
honlapon teszik közzé a szervezők. Külön értesítés e-posta címen is lesz.
 A döntő 2018. szeptember 29-én a Miskolci Galériában (Rákóczi Ház) kerül
megrendezésre, a kiállítás épületében. Cím: Miskolc, Rákóczi u. 2. Bejárat a
Széchenyi u. felől. (Pontos tájékoztatás e-postán ill. telefonon.)
 A versenyzők munkáit neves rovásírás szakemberek értékelik ki.
 A versenyt megnyerő diákok értékes jutalmakban részesülnek.
 A versenyhez felkészülésül ajánljuk a kiállítás megtekintését, illetve a
kiállításhoz készült rovástörténeti könyvet: Pirint Andrea - Sólyom Ferenc: A
rovás megújítói – Mokry Mészáros Dezső, Verpeléti Kiss Dezső. Miskolc, 2018.
Beszerezhető a Galériában, vagy megrendelhető a www.rovas.info oldalon.
 Keddenként rendkívüli tárlatvezetésre van lehetőség. Tárlatvezető: Sólyom
Ferenc rováskutató. Bejelentkezés a lent megadott elérhetőségeken.

Szükséges ismeretek:

1. korcsoport (alsó tagozat): rovásbetűk és számok írásának és
olvasásának ismerete, rovásismereti alapok;

2. korcsoport (felső tagozat): rovásbetűsorok és számok írásának és
olvasásának ismerete, alkalmazása; betűegybeírások (ligatúrák) ismerete,
alkalmazása; rovásírás-történeti alapismeretek;

3. korcsoport (középiskola): különböző rovásbetűsorok és számok
írásának és olvasásának ismerete; betűegybeírások (ligatúrák), különleges
rovásjelek ismerete, alkalmazása; rövidítéses rovásírás szabályainak ismerete,
alkalmazása; rovásírás-történeti ismeretek, magyar rovásemlékek ismerete, a
kiállítás anyagának ismerete.
Írás iránya: mind a rovásnál, mind az olvasásnál jobbról balra haladó!
Felhasználható betűsorok: Minden régi, vagy közismert újabb kori
rovásábécé, illetve a verseny számára a honlapunkon ajánlott betűsorok.
Ajánlott irodalom:
- Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása. 1995.
- Forrai Sándor: Az ősi magyar rovásírás az ókortól napjainkig. Lakitelek,
1994.
- Friedrich Klára: Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár. 8. jav. kiadás,
Budapest, 2011.
- Fűr Zoltán: A magyar rovásírás ABC-s könyve. 8. kiadás, Budapest, 2008.
- Hosszú-Rumi-Sípos szerk.: Az Élő Rovás - Nemzeti írásunk az egységesítés
útján. Második, bővített kiadás, 2010.
- Libisch Győző: Tanuljunk róni! Az egységes magyar rovásírás ábécéje és
szabályai. Budapest, 1998.
- Mandics György: Róvott múltunk. I-II-III. Arad, 2010-11.
- Pirint Andrea - Sólyom Ferenc: A rovás megújítói – Rovásírók Miskolcon a
két világháború között. Miskolc, 2018.
- Rumi Tamás - Sípos László: Rovás alapismeretek. 2010.
- Szondi Miklós: Róni tanulok. Solt, 2011.
További információk a www.mandorla.hu oldalon olvashatók, vagy kérhetők:
Dr. Rózsa György egyesületi elnöktől a 20/311-2664-es telefonszámon,
vagy kassai10@freemail.hu e-posta címen, illetve
Sólyom Ferenctől, a verseny szakmai vezetőjétől a 70/2200464 számon,
vagy solyomf@gmail.com e-postacímen.

