
 

 
FELHÍVÁS 

 
A Latinovits Emlékmű Alapítvány 

és a Balatonszemesi Latinovits Zoltán Művelődési Ház, Könyvtár és Múzeum 
 

a Kárpát-medencei középiskolás és felnőtt versmondóknak  
 

– Kiss László emlékének ajánlva – meghirdeti a 
 

XXVI. LATINOVITS ZOLTÁN  
VERSMONDÓ TALÁLKOZÓT ÉS VERSENYT.  

   
 

A versmondóknak két verset kell megjelölniük 
a XX. században született magyar költők alkotásaiból.  

 

A Latinovits Zoltán versmondó találkozó időpontja:  
2021. június 5–6. 

 

Helyszíne:  
Latinovits Zoltán Művelődési Ház 

(8636 Balatonszemes, Szabadság u. 1.) 
 

Korosztályi kategóriák: 
Felnőtt kategória: 21 év fölött 

Ifjúsági kategória: 14-21 év között 
  

DÍJAZÁS: 
 

Felnőtt kategória: 
I. díj: Latinovits Zoltán-díj 

II. díj: 20.000 Ft értékű jutalom 
III. díj: 15.000 Ft értékű jutalom 

 

Ifjúsági kategória: 
I. díj: 20.000 Ft értékű jutalom 
II. díj: 15.000 Ft értékű jutalom 
III. díj 10.000 Ft értékű jutalom 

 

Továbbá a támogatók által felajánlott különdíjak. 
A rendezők fenntartják a jogot a díjak összevonására. 



 

 
 

Nevezési határidő: 2021. május 15.  
 

Regisztrációs díj: 2000 Ft/fő, amit az alábbi számlaszámra kérünk utalni: 
Latinovits Emlékmű Alapítvány 16200106-11647669 (MagnetBank) 

 

A szervezők az étkezést a program szerint biztosítják a versenyzőknek. A szállás önköltséges. Azt a nevezési 
lapon külön szükséges igényelni, és legkésőbb a nevezési határidőig – a regisztrációs díjjal együtt – utalni. A 
közlemény rovatban a versenyző nevét szíveskedjenek feltüntetni! Továbbá: kérjük jelezni a versenyző esetleges 
kísérőjének (szülő, pedagógus, házastárs stb.) nevét, szállás és étkezési igényét! A kísérők önköltségi áron 
vehetik igénybe a szolgáltatást. A helyszínen történő befizetésre nincs lehetőség! 

A szállás költsége: 3400 Ft/fő/éj 

Felhívjuk a jelentkezők figyelmét, hogy a verseny megrendezése komoly szervezési munkát és ráfordított 
anyagiakat igényel. Ezért: amennyiben valaki jelentkezik, majd a versenyen nem jelenik meg, és azt május 15-
ig előre nem jelzi, s utóbb sem tudja igazolni vis major jellegű távolmaradását, abban az esetben a Magyar 
Versmondók Egyesülete a következő egy év által szervezett versenyein nem tudja fogadni a jelentkező 
nevezését. Kérjük megértésüket! 
 

A jelentkezési lap online kitölthető, mely az alábbi linken érhető el: 
https://forms.gle/7mxQ2ec8Djf93GKg7 

 
TERVEZETT PROGRAM 

 
Június 5. SZOMBAT 
10:00 óra: megnyitó 
10:15 óra: a verseny 1. fordulója 
13:30 óra: ebéd 
15:00 óra: a verseny 2. fordulója 
17:30 óra: koszorúzás és emlékezés Latinovits Zoltán és Csonka Márta sírjánál 
18:30 óra: Kiss László emléktáblájának avatása 
19:00 óra: színházi est 
20:00 óra: vacsora (közös bográcsozás), majd a Party zenekarral mulatság az udvaron 
 
Június 6. VASÁRNAP 
10:00 óra: a verseny döntője 
13:00 óra: ebéd 
14:00 óra: a zsűri értékelése – közben a Latinovits Emlékmúzeum kiállításának megtekintése 
15:30 óra: eredményhirdetés, díjátadás 
 

A jelentkezési határidő lejárta után visszaigazolást küldünk e-mail címükre. 
Amennyiben a járványügyi szabályok nem engedik a személyes részvételt és a rendezvényszervezést, 

a versenyt online formában bonyolítjuk le. 
 

Információ: +36 20 512 8004 – www.vers.hu 
versmondoversenyek@gmail.com  

 

A verseny és a találkozó támogatói: 
a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Versmondók Egyesülete. 

 

Médiapartner: a Versmondó folyóirat 
www.versmondo.hu  


