A miskolci Mandorla Közművelődési Egyesület
Miskolczi Csulyák István rovásírás versenyt hirdet
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei
és határon túli iskolások számára.
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 két fordulóban kerül megrendezésre.
Az első forduló versenyfeladványait a jelentkezők a www.mandorla.hu honlapról
tölthetik le 2011. május 15-től.
A megoldott feladatsort írásban, postán kérjük elküldeni.
Postacím: Mandorla Egyesület, 3535 Miskolc, Bródy Sándor utca 41.
Beküldési határidő: 2011. május 31.
Ez egyben a versenyre jelentkezés is, ezért kérjük az adatlap kitöltését is (Név,
születési év, osztály, lakcím, e-postacím, - felkészítő neve, ha van).
A döntőbe kerülő versenyzők névsorát 2011. június 10-én az internetes
honlapon teszik közzé a szervezők.
A döntő 2011. június 20-án a Diósgyőri Református Általános Iskolában
kerül megrendezésre. A döntőben a korcsoportokon kívül indulni lehet
„Botra rovás” versenyszámban is, melyet külön díjazunk.
A versenyt megnyerő diákok értékes jutalmakban részesülnek, illetve részt
vehetnek a Diósgyőrben megrendezendő VII. Magyar Fényünnep eseményén.
A feladványokat neves rovásírás szakemberek értékelik ki.
A versenyre a jelentkezőket Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből, illetve a határon
túli gömöri, abaúji, zempléni és ungvidéki területekről várják a szervezők.

Szükséges ismeretek:
1. korcsoport (alsó tagozat): rovásbetűk és számok írásának és olvasásának
ismerete;
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.
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.
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További információk kérhetők:
Dr. Rózsa György egyesületi elnöktől a 20/311-2664-es telefonszámon, vagy a
www.mandorla.hu oldalon olvashatók!

