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Õsi magyar rovásírás,

mai alkalmazások

A szerzô felvételei

A Rováskör vendégeként látogatott el Dittler Ferenc
a Szepes Gyula Mûvelõdési Központba. Az építész Az
õsi magyar rovásírás és annak sajátosságai címmel
tartott elõadást.

Dittler Ferenc szünetben is válaszolt az érdeklõdõknek

Ligatúra, azaz összerovás
– Mióta foglalkozik a rovásírással?
Dittler Ferenc: Hét-nyolc éve.
Érdekes a története. Kórházba
kerültem, ahová egy barátom,
hogy ne unatkozzam, behozta
Szőke Lajos munkáját a rovásírásról. A könyv olyan hatással
volt rám, hogy azonnal elkezdtem érdeklődni a rovásírás
iránt. Megvettem Forrai Sándor
tankönyvét, és mint egy jó
diák, megtanultam egyik leckét
a másik után. Utána Friedrich
Klára és Szakács Gábor könyve következett, mely teljesen felnyitotta a szememet.
Így kezdődött. Idén nyáron

már a 12. Kárpát-medencei
Rovásírásversenyt rendezzük,
melynek szervezésében én is
részt veszek, emléklapokat
készítek. Az egyetemen oktatom a rovásírást, mely 20 fővel
indult, később annyian lettek,
hogy nem fértek be a terembe, ezért egy nagyobbat kellett
kérni. Ezenkívül olyan jellegû
előadásokat is tartok, mint ez a
mai érdi.
– Mi az oka annak, hogy
mostanában ilyen népszerû a
rovásírás?
– Ez az írás midig volt,
csak a felszín alatt lappangott.
Bizonyos időszakokban szándé-

Csuka Zoltán Városi Könyvtár
Érd, Hivatalnok u. 14.
Tel.: 23/365-470
www.csukalib.hu
Felnőtt könyvtár:
Hétfő, kedd 
10–19 óra
Szerda, vasárnap 
ZÁRVA
Csütörtök, péntek 
10–18 óra
Szombat 
8–13 óra
Gyermek könyvtár:
Hétfő, kedd 
10–18 óra
Szerda, vasárnap 
ZÁRVA
Csütörtök, péntek 
10–17óra
Szombat 
8–13 óra
Nyitvatartás változás!
Március 14-én (hétfő) a könyvtár minden
részlege ZÁRVA tart.
Március 19-én (szombat) a gyermek- és felnőtt könyvtár 8–16 óráig NYITVA.
Tájékozódásra használja a könyvtár honlapját: www.csukalib.hu
„Krónika-blog” rovatunkban hírt
adunk a könyvtár életéről, rendezvényeiről.

kosan nem engedték előtérbe.
Most olyan idők járnak, hogy
robbanásszerûen tört a felszínre. Mindenkiből kijön az
az ősi tudás, amiről ha nem
is tud, de az emlékezetében
valamilyen formában benne
van. Hogy ez miért van, nem
tudom elmondani, ehhez sokkal okosabbnak, illetve ezzel
foglalkozó embernek kellene
lennem. Úgy gondolom, annak,
hogy én két nap alatt, a fiam
pedig másfél óra alatt megtanulta a rovásírást, ő úgy, hogy a
bonyolultabb összerovásokat is
elsajátította, ennek oka van. Ez
az írás olyan ősi ismeretet tartalmaz, mely nagyon sok évre,
évezredre visszavezethető. Én
építész vagyok, és mint kiderült, az építészek érdeklődése
és fogadókészsége rendkívüli a
rovásírás iránt. Például az egyik
kollégám édesapja, Pál Balázs,
aki kétszeres Ybl-díjas építész,
átírta rovásra a Toldit. Erről egy
ideig senki sem tudott.
– Ha most köztudottá válna,
hogy milyen régi a rovásírás, az
megrendítené a mai történelmi
tudást?
– Minimum 30 000 éves, más
kutatók szerint még több is.
Olyan ősi időkre megy vissza,
melynek múltját a mai tudományos szemlélet mellett nem
lehet felkutatni, mert olyan
távolságra a tudomány szemüvegén keresztül nem látunk.
6-7000 évre tudunk visszamenni, legfeljebb a tatárlakai korongig, mely 1961-ben került elő a
mai Románia területén. Ez a ma
ismert történelmi írások közül
egy presumer írásnak mondható, mely mintegy 1000 évvel
előzte meg Mezopotámia íráskultúráját. A magyar írás 4 vagy
5 jele megtalálható a tatárlakai
korongon, sőt Forrai Sándor és
az őt követők véleménye szerint
összerovás formájában is létezik
rajta magyar írás. Ez azt mutatja
nekünk, hogy ez volt az első
íráskultúra, mely nagyon sokfelé kiáramlott. Ebből sok minden
levonható mind írástörténeti,
mind kultúrtörténeti, mind pedig
történelmi szempontból.
– Mit jelent a ligatúra, az
összerovás? Ha megtanuljuk a
betûket, hogyan használhatjuk
őket?

Ugyanitt megnézheti az eseményekről készített fotókat, televíziós felvételeket.
Zenei könyvtár Érd, Alsó u. 27.
Tel.: 524-070
Hétfő: 10–18, szerda: zárva, kedd,
csütörtök, péntek: 10–17
A Jószomszédság Könyvtára
Érd, Sárd u. 35. Tel.: 375-933
Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szerda:
zárva, csütörtök, péntek: 12–17
Parkvárosi fiókkönyvtár
Érd, Bajcsy-Zs. u. 206. Tel.: 367-162
Hétfő: zárva, kedd: 10–18, szerda:
zárva, csütörtök, péntek: 12–17
A gyermekkönyvtár programjai:
Március 7. Gyöngyfűző Klub
Március 8. Bolgár mesenap
Martenica – fonálbaba-készítés
Március 23. 13 óra és 15 óra
Prózamondó verseny alsósoknak és
felsősöknek
A Zenei Könyvtár programja:
Március 1. 18 óra
Zenei Klub a könyvtárban
– Világzene
A beszélgetést vezeti: Lehotka Ildikó
zenatanár
Össz-hangban a család – Zenés, filmes TOTÓ családoknak

FELHÍVÁS

– A magyar rovásírásra egyedüliként jellemző az összerovásos rövidítés, melynek végtelen
lehetőségei az írás mélységeit és sokszínûségét mutatják.
Az összerovások összetett jelképeknek tekinthetők, melyek
tömören fejezik ki a mondanivalót. Ez valóban a magyar
rovásírás sajátossága. Az összerovás betûépítményeket jelent,
ugyanis a betûk alakja és formája nagyon alkalmas arra, hogy
egymást kölcsönösen befogadják. Ebből alakulnak ki azok a
képek, jelképek és jelképrendszerek, melyek egyszerre olvashatók, ugyanakkor képi megjelenésükben arról szólnak, amit
elolvasásukkor hallunk. Ez az
összerovás, mely elvisz minket
a történelemi mélységekbe, az
írás mélységébe, ugyanakkor
végtelenül könnyed és játékos.
A rovásírásversenyeken a gyerekek nagyon jókat kacagnak a
megoldásokon. Büszkén mondhatom, hogy akik az én könyvemből tanulták a rovásírást,
mind nyertesek voltak a versenyeken.
– Az Ön könyvének a címe:
Az ősi magyar rovásírás és mai
alkalmazásai.
– Egyrészt benne van a rovásírás alapismerete, másrészt
bemutatja annak mai lehetőségeit. Ez képek készítését,
emléktárgyak díszítését, emlékek felidézését jelenti. A múltra
emlékezéssel a jövőt és annak
vonatkozó részei próbáljuk
közelebb vinni az érdeklődőkhöz. Például a történelmi és néprajzi ismereteket, az ősi zenei
tudást, a hitet. Ez az ősi magyar
kincs, a görög és a latin írásnak
is az őse. A pelazgok voltak a
görögök elődei és az etruszkok
a latinoké. Az ő írásaik jelentős
részt átvett a miénkből.
– A mai alkalmazás azt is
jelenthetné, hogy kiírjuk rovásírással a táblákra a városok
nevét?
– Igen, de ajándéktárgyakat
is lehetne készíteni ezekkel a
feliratokkal. Épületek homlokzatára, bejáratára is ki lehetne írni rovásírással a nevüket.
Mindez segítené, hogy megtaláljuk a kapcsolatot a múltunkkal – egyben a jövőnkkel is.

Székely Fanni

Óvodai beíratás

Érd Megyei Jogú Város Oktatási és Művelődési Bizottsága az Önkormányzat
által fenntartott óvodákra az alábbi beíratási időpontokat határozta meg:
2011. április 5. (kedd):
8–13 óráig
2011. április 6. (szerda):
10–18 óráig
2011. április 7. (csütörtök): 13–18 óráig.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 65. § (1) bekezdése szerint:
„Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai
felvételét, átvételét bármikor kérheti. Az újonnan jelentkező gyermekek
fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik.”
A törvény 24. §-a szerint:
Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség – e törvény
6. §-ának (2) bekezdésében meghatározottak szerinti – kezdetéig nevelő
intézmény. Az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes
óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. Az óvoda
felveheti azt a körzetében lakó gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen...
lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és
annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Az óvoda a gyermek hároméves korától ellátja – a gyermekek védelméről
és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben meghatározottak szerint – a
gyermek napközbeni ellátásával összefüggő feladatokat is. A gyermek – ha
e törvény másképp nem rendelkezik – abban az évben, amelyben az ötödik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától napi négy órát köteles óvodai
nevelésben részt venni.
A közoktatásról szóló törvény 69. §-ának (1) bekezdése lehetővé teszi, hogy
a gyermeket kérelemre – ha családi körülményei, képességének kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja – az óvoda vezetője felmentse az óvodai
nevelés kötelezettsége alól.
A beíratáshoz a következő iratokra van szükség:
• A szülő (gondviselő) személyi igazolványa.
• A gyermek születési anyakönyvi kivonata.
• Lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

Oktatási és Művelődési Bizottság
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Az
2011. március 7– március 13.
március 7. hétfő
08:00 187 magazin ism.
08:30 Ifipark ism.
09:00 Hit és Élet ism.
09:30 Négyszemközt ism.
10:00 Téltemetés magyar dok.film 57’ ism.
rend.: Tóth Péter Pál
11:00 Érdi Panoráma ism.
11:30 Tea két személyre ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Halvízió ism.
16:00 Ifipark ism.
16:30 Érdi Panoráma ism.
17:00 Aggódunk érted… Adj vért! Életet mentesz egészségügyi ismeretterjesztő film 40’
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta
17:40 Magyarok az emberevők földjén 6. rész
magyar dok.film 28’ ism. rend.: Cséke Zsolt
18:10 Burleszk parádé
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló
19:30 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:50 Kézilabda-mérkőzés
Dunaújvárosi REK– ÉTV-Érdi VSE
21:20 Híradó ism.
21:35 Négyszemközt ism.
21:55 HáziMozi Ajánló ism.
22:05 Halvízió ism.
március 8. kedd
08:00 Híradó ism.
08:15 Tea két személyre ism.
08:45 HáziMozi ajánló ism.
08:55 Aggódunk érted… Adj vért! Életet mentesz egészségügyi ismeretterjesztő film 40’
ism. forgatókönyv: Váczi Szabó Márta
09:35 Négyszemközt ism.
09:55 Földközelben ism.
10:25 Kézilabda-mérkőzés Dunaújvárosi REK–
ÉTV-Érdi VSE
15:00 Négyszemközt ism.
15:30 Hit és Élet ism.
16:00 Kézilabda-mérkőzés Dunaújvárosi REK–
ÉTV-Érdi VSE
17:30 Veled vagyok egész A házasság krízisei
18:00 Téltemetés
magyar dok.film 57’ ism.
rend.: Tóth Péter Pál
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:20 HáziMozi ajánló ism.
19:30 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:50 Vitalitás, életmód magazin
20:20 Vámmentes házasság
finn – magyar film 97’
rend.: Zsombolyai János
fsz.: Kiss Mari, Margittay Ági
22:00 Híradó ism.
22:15 Négyszemközt ism.
22:35 Vitalitás ism.
23:05 HáziMozi ajánló
március 9. szerda
08:00 Híradó ism.
08:15 Hit és Élet ism.
08:45 Veled vagyok egész A házasság krízisei
ism.
09:25 Négyszemközt ism.
09:35 Vitalitás ism.
10:05 Ifipark ism.
10:35 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál
rendezővel
10:50 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála
VI/4.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth
Péter Pál
15:15 Halvízió ism.
15:45 Érdi Panoráma ism.
16:25 Veled vagyok egész A házasság krízisei
ism.
16:55 Tea két személyre ism.
17:25 Vitalitás ism.
17:55 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál
rendezővel
18:10 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála
VI/4.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth
Péter Pál
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:30 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:50 Mozgás, sportmagazin
20:20 HáziMozi Beszélgetés Tóth Péter Pál
rendezővel
20:35 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála
VI/5.) magyar dok.film 46’
rend.: Tóth Péter Pál
21:25 Híradó ism.
21:40 Négyszemközt ism.
22:00 Mozgás ism.
március 10. csütörtök
08:00 Híradó ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Hit és Élet ism.
09:25 Négyszemközt ism.
10:00 Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének
élő közvetítése a Polgárok Házából
14:50 Négyszemközt ism.
15:20 Vitalitás ism.
15:50 Halvízió ism.
16:20 Hit és Élet ism.
17:00 Ifipark ism.
17:30 Fény-Kép ism.
18:00 Mozgás ism.

18:30 Veled vagyok egész
A házasság szépségei
19:00 Közgyűlés összefoglaló
19:15 Esti mese
19:30 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:50 Bibliai Szabadegyetem
Eszter könyve 60’
20:50 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál
rendezővel
21:05 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála
VI/5.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth
Péter Pál
21:55 Közgyűlés összefoglaló ism.
22:10 Négyszemközt ism.
március 11. péntek
08:00 Közgyűlés összefoglaló ism.
08:15 Mozgás ism.
08:45 Négyszemközt ism.
09:15 Tea két személyre ism.
09:45 Bibliai Szabadegyetem Eszter könyve
60’ ism.
10:45 Vitalitás ism.
11:15 Földközelben ism.
15:00 Négyszemközt ism.
15:15 HáziMozi ism. Beszélgetés Tóth Péter Pál
rendezővel
15:30 Számvetés (Perczel Tamás élete és halála
VI/5.) magyar dok.film 46’ ism. rend.: Tóth
Péter Pál
16:20 Mozgás ism.
16:50 Vitalitás ism.
17:20 Földközelben ism.
17:50 Magyarok az emberevők földjén 6. rész
magyar dok.film 28’ ism. rend.: Cséke Zsolt
18:30 Veled vagyok egész A házasság szépségei
ism.
19:00 Híradó
19:15 Esti mese
19:30 Négyszemközt,
beszélgetés aktuális témákról
19:50 Rocktérítő
színes, magyar dokumentummusical, 112’
rendező: Xantus János
szereplők: Pajor Tamás, Bolyki László
21:45 Híradó ism.
22:00 Négyszemközt ism.
22:20 Mojito buli, szórakozás, programok
március 12. szombat
08:00 Híradó ism.
08:15 Négyszemközt ism.
08:30 Ízelítő – Szalonnás bab
08:35 Mojito ism.
09:05 Mozgás ism.
09:35 Halvízió ism.
10:05 Veled vagyok egész A házasság szépségei
ism.
10:30 Mikrofonláz, ifjúsági magazin
11:00 Kézilabda mérkőzés Dunaújvárosi REKÉTV-Érdi VSE
12:30 Bibliai Szabadegyetem Eszter könyve
60’ ism.
15:00 Mikrofonláz ism.
15:30 Veled vagyok egész A házasság szépségei
ism.
16:00 Érdi Panoráma, heti események
összefoglalója
16:30 Csillagszem
17:00 Vitalitás ism.
17:30 Mojito ism.
18:00 Földközelben ism.
18:30 Aggódunk érted…
Inzuliinpumpa kezelés egészségügyi ismeretterjesztő film 60’
forgatókönyv: Váczi Szabó Márta
19:30 Ízelítő ism. – Szalonnás bab
19:35 Érdi Panoráma ism.
20:05 Mikrofonláz ism.
20:35 Mojito ism.
21:05 Pupendo – irány a tenger! színes cseh
filmvígjáték 114’ ism. rend.: Jan Hrebejk
fsz.: Bolek Polivka, Jaoslav Dusek
23:05 Swetter koncert ism. A Ki mit tud? döntős
együttes koncertje a Diósgyőri Várban
(2007)
március 13. vasárnap
08:00 Mikrofonláz ism.
08:30 Mozgás ism.
09:00 Csillagszem ism.
09:30 187 magazin – Ami a héten történt Pest
megyében
10:00 Mojito ism.
10:30 Hit és Élet, vallás és civil társadalom
11:00 Mikrofonláz ism.
11:30 Érdi Panoráma ism.
12:00 Csillagszem ism.
15:00 Rocktérítő színes, magyar dokumentummusical, 112’ ism. rendező: Xantus János
szereplők: Pajor Tamás, Bolyki László
16:45 Mikrofonláz ism.
17:15 Monda és valóság határán 10. rész
Érd történelme (A szocializmus évtizedei)
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita
17:45 Életem Afrika 17/1. rész
magyar útifilm 27’ rend.: Cséke Zsolt
18:15 Soha, sehol, senkinek
színes magyar filmdráma 90’
rend.: Téglásy Ferenc
fsz.: Kozák András, Jolanta Grusznic
19:45 Mámó magyar dok.film 76’ ism. rend.:
Gulyás Gyula
21:05 Érdi Panoráma ism.
21:35 Hit és Élet ism.
22:05 Monda és valóság határán 10. rész Érd
történelme (A szocializmus évtizedei) ism.
rend.: Bárány Dániel, szerk.: Beke Zita
22:35 Mikrofonláz ism.

