
 

 
 

F E L H Í V Á S  
 

Az ŐSI TUDÁS című rovásírás-vetélkedő és műveltségi találkozó célja megismertetni és 
megszerettetni a magyar fiatalokkal ősi műveltségünket, magyar kulturális örökségünket, a magyar 
rovásírást, elmélyíteni fiataljainkban a magyarsághoz való tartozás felemelő érzetét és szilárd 
tudatát, mert Sajó Sándorral valljuk: „Magyarnak lenni büszke gyönyörűség!” 

Tudnivalók 
 
a. Főszervező: Palóc Társaság  
b. Társszervező: Felvidéki Rovók (FeRo) 
c. A vetélkedő szervezése 
A vetélkedő meghirdetése után ajánlatos iskolai fordulót szervezni. Így a vetélkedő három 
fordulóból áll: helyi válogató, körzeti elődöntő és országos döntő. A jelentkezők körzetbe való 
osztását a főszervező az érintettekkel együtt végzi el. 
d. Korosztályok          
A – alsó tagozatos III-IV. évfolyam 
B – felső tagozatos V-VI. évfolyam 
C – felső tagozatos VII-VIII. évfolyam 
D – IX. évfolyam + középiskolás 
E – felnőtt   
e. Korosztályok szerinti kötelező feladatok a körzeti elődöntőkön 
A – 4 - 4 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 2 sor 
terjedelmű szöveg rovásírással 
B – 5 - 5 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 3 sor 
terjedelmű szöveg rovásírással 
C – 6 - 6 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 4 sor 
terjedelmű szöveg rovásírással 



D – 7 - 7 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 5 sor 
terjedelmű szöveg rovásírással 
E – 8 - 8 sor terjedelmű átírás rovásírásról latin betűsre és fordítva + hangos olvasás: 6 sor 
terjedelmű szöveg rovásírással 
f. Korosztályok szerinti kötelező feladatok az országos döntőn 
Ugyanaz, mint az  e.)  pontban, valamint minden korosztályban magyarítás rovásírással (idegen 
szavak magyar megfelelőjének ismerete megadott szómennyiség alapján, amely a FERO honlapján 
lesz megismerhető) korosztályonként meghatározott mennyiségben: A – 5 szó, B – 10 szó, C – 15 
szó, D – 20 szó, E – 25 szó, továbbá minden korosztályban rovásemlékek felismerése   
g. Szabályok 
- kizárólag Forrai Sándor ábécéjét használjuk írásban és olvasásban, jobbról balra haladva 
- a K betű használatánál csak a négyszög vagyis a rombusz alakú eK (k) fogadható el 
- a feladatok megoldásához segédeszköz nem használható 
- az írásbeli feladatok megoldására szánt  idő minden korosztályban 45 perc 
- az országos döntőbe a körzeti elődöntőkön első három helyezést elért tanulók kerülnek, továbbá a - 
- 4-5. helyen végzettek akkor, ha hibapontjaik száma nem haladja meg a 10-et! 
h. Résztvevők és részvételi föltételek – kérjük betartani a jelentkezéskor! Jelentkezhetnek: 
 korosztályonként hárman egy-egy tanintézményből az alap- és középiskolák tanulói, művelődési 
házak, egyesületek, cserkészet stb. keretében működő szakkörök tagjai valamint felnőttek önállóan. 
Minden szervezett csoportból (iskola, szakkör, klub, egyesület, cserkészcsapat stb.) egy értékelésre 
felkészült személyt kérünk a jelentkezési lapon megnevezni! 
i. Jelentkezéskor az alábbi adatokat szükséges megadni:  
a vetélkedő személy neve 
korosztálya (A, B, C, D, E) 
életkora (ahány éves a jelentkezéskor)  
a küldő intézmény vagy szervezet neve  
a település neve 
a felkészítő személy neve (ha van felkészítő) 
a felkészítő és/vagy a jelentkező villámlevélcíme 
az értékelésben résztvevő személy neve 
- a benevezett jelentkező helyett újat (nyomós ok: pl. betegség miatt) a körzeti döntőn elfogadunk.  
j. Értékelés 
Az értékelés szabályait a jelentkezések beérkezése után, az elődöntők tudnivalóival egyetemben 
megküldjük a jelentkezőknek   
k. Díjazás 
Valamennyi résztvevő emléklapot és a leendő támogatóknak köszönhetően jutalmat kap a körzeti 
döntőn.  Az országos döntőn az öt korosztály első három helyezettjének díját biztosítjuk 
l. Egyéb 
Minden jelentkező  k ö t e l e s  felirat nélküli vagy kizárólag magyar feliratos öltözetben 
megjelenni minden fordulóban (ezt a követelményt betartatni a felkészítő feladata)!  Ennek be nem 
tartása a vetélkedőből való kizárást eredményezhet!     
m. A fölkészüléshez ajánlott irodalom  
Forrai Sándor: A magyar rovásírás elsajátítása 
Friedrich Klára rovásírás tankönyvei és szakköri  ötlettárai 
Dittler Ferenc: Az ősi magyar rovásírás és mai alkalmazásai 
A Forrai Sándor Rovásíró Kör honlapja: www.rovasirasforrai.hu 
A felvidéki rovók honlapja: www.felvidekirovok.hu vagy www.felvidekirovok.sk 
n. Jelentkezési határidő: 
2018. Kikelet hava (március) 25., vasárnap. Későbbi időpontban jelentkezést nem fogadunk! A 
jelentkezési lapot a fenti  i.)  pont szerint pontosan kitöltve, minden kért adatot megadva a következő 
címre kell küldeni: z.urban@paloctarsasag.real-net.sk 
A jelentkezőknek részletes felvilágosítást tartalmazó meghívót küldünk.  
p. Időpontok és helyszínek 2018-ban: 

http://www.rovasirasforrai.hu
http://www.felvidekirovok.hu
http://www.felvidekirovok.sk
mailto:z.urban@paloctarsasag.real-net.sk


Keleti körzet – Fülek: Szelek havának, azaz április 17. napján, kedden 
Középső körzet – Ipolyszalka: Szelek havának, azaz április 19. napján, csütörtökön 
Nyugati körzet – Pozsonyeperjes: Ígéret havának, azaz május 4. napján, pénteken 
Országos döntő – Gömörpéterfala, A Völgy, Ígéret havának, azaz május 18. napján,  pénteken 
 

Csak rajtunk, magyar iskolákon, szervezeteken, egyesületeken, cserkészcsapatokon 
múlik, tudjuk-e folytatni a rovásírás újratanulását, népszerűsítését, elfogadtatását vagy újabb 

csorbát szenved a felvidéki magyarság nemzettudata! 
 

Várjuk hazafias gondolkodású magánszemélyek, vállalkozók jelentkezését, akik szívügyüknek 
tekintik a magyar kulturális örökségünk megőrzését és fejlődését szülőföldünkön s ezért lehetőségük 

szerint adományukkal támogatják a helyi, a körzeti és az országos rendezvényünket. 
 

Várjuk az alap- és középiskolás magyar fiatalok továbbá a felnőttek jelentkezését. 
Mindenkinek sikeres felkészülést, tisztes helytállást kíván a Palóc Társaság és a Felvidéki Rovók! 

 
Forrai Sándor rovásábécéje 

 

 
 

Rovásszámjegyek írása 
 

 
 


