
 
 

 „Ékes rovás” V. 
 
     Ötödik alkalommal rendezzük meg iskolánkban az „Ékes rovás” versenyt középiskolás diákok 
és pedagógusaik számára, valamint az iskolák dolgozói részére. Az eddigi tapasztalatok örömmel és 
reménnyel töltenek el bennünket, hiszen a múlt évben is sok pályamű érkezett.  
 
Az első fordulóban Grandpierre Attila: Régi magyar tánc c. versét várjuk beküldésre kézzel róva. 
 
A szöveget mellékeljük, a rovásíráshoz irányadó szempontokat adunk. A szöveget képi 
illusztrációval is lehet gazdagítani. Rovás ábécéként javasoljuk az nemzetközi ISO rendszerben 
elfogadott betűkészletet. A rovás számok után szereplő kiegészítő jelkészletből a mélyhangrendű k 
betű szabályos használata elfogadott. 
 
Feltételek: 

• Íróeszköz a rováshoz szabadon választható, az illusztráció bármilyen technikával 
készíthető, de nem kötelező! Javasoljuk rajzlap használatát. Előre előkészített lap is 
hozható. 

• A4-es vagy A3-as formátumban kérjük a pályaművet beküldeni. 
• Segédeszközök (vonalzó, vonalazás, előre elkészített sorvezető stb.) használata 

megengedett. 
• Az illusztrációt a szöveggel együtt vagy külön lapon is el lehet készíteni. 

 
Amire érdemes odafigyelni:  

• teljes szöveg összképe 
• szövegsorok harmóniája 
• betűk egyenletessége, stílusa 
• tévesztés, hiba, hiány 
• szöveg elhelyezése 

 
Határidő és postázási cím: 
 
 2018. március 02.  (péntek) 
 
 Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Weiss Manfréd Szakgimnáziuma, 
 Szakközépiskolája és Kollégiuma 
 1211 Budapest, Tanműhely köz 7.  Tel.: 06 1 276 66 77 
 
Kérjük, írják rá a borítékra: „Ékes rovás”, valamint a pályázó és iskolája pontos nevét és 
címét! Megkönnyíti a további tájékoztatás módját, ha e-mail címüket is mellékelik a pályamű 
hátoldalán 
 
Az első fordulóra beérkező pályamunkákból választjuk ki azokat versenyzőket, akiket behívunk a 
döntőre.  A bejutottakat elektronikus úton értesítjük. 
 
Mindenkinek sok sikert és jó versenyzést kívánunk!      
 
   Bp., 2018. január 12.                    
                                                                                                                                                                            
       A magyar munkaközösség tanárai nevében: 
           Várkonyi Csaba  



 
 

        varkonyi.csaba@wm-iskola.hu 

 

Javasolt rovás betűkészlet 
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További hasznos információk a rovás szabályairól: 
 
www.magyarrovas.hu oldalon A Rovás menüpont alatt: Rovásleckék 
 
Kérjük, hogy a gyakorlott rovók hangugratás lehetőségével most ne éljenek. Az összerovás 
megengedett, de külön nem jelent a pontozásban előnyt a használata, hiszen a „szép rovás” 
szempontjai érvényesülnek, tehát: összkép, elhelyezés, egyenletesség, betűformázás, illetve 
bármiféle rajzos, grafikai gazdagítása a rovott szövegnek. 
 
Ami fontos, hogy az írás irányában jobbról balra haladjunk, a szóközöket, írásjeleket a megszokott 
módon használjuk.  
 
Azokat is bátorítjuk, akik először találkoznak a magyar rovással, de rajztechnikai, kivitelezési, 
szemet-lelket gyönyörködtető szempontból indíttatva mégis szívesen megvalósítanák 
elképzeléseiket. 
 
Ősi írásunk a rovás, az ISO/IEC 10646:2014 nemzetközi szabvány nemzeti bevezetéseként MSZ 
ISO/IEC 10646:2015 hivatkozási számmal közzététetett a Magyar Szabványügyi Testület hivatalos 
lapjának, a Szabványügyi Közlönynek 2015. július 1-i számában. 
Mivel e szabvány szerinti egyetemes kódolású karakterkészlet (UCS = Universal Coded 
Character Set) kiterjed az „Old Hungarian” jelkészletre, azaz az ősi magyar írás jelkészletére is, 
mostantól megvan annak a lehetősége, hogy a rovásírás is bekerülhessen a világ számítógépes 
rendszerébe, s hogy eljöjjön az az idő, hogy bármilyen elektronikus eszközön tudjunk róni. Ezt úgy 
tudjuk valóra váltani, ha minél többen elkezdjük keresni a szoftverforgalmazóknál az ISO/IEC 
10646:2014 szerinti „Old Hungarian” jelkészletet.  
 
 

 
 
 
        Köszönettel: a szervezők 
  
 

http://www.magyarrovas.hu/

