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A jó gyakorlat címe A költészet mindenkié 

 
 

A jó gyakorlat célcsoportja/i 

Sorsfordító Szolgáltató Központ valamennyi ellátottja, lakója 

 
 

A jó gyakorlatot életre hívó probléma / A helyzet leírása 

Intézményeinkben sok ellátott, lakó van, akik szereti a költészetet. Van köztük olyan is, aki maga is ír 

verseket. Ezért fontosnak tartottuk, hogy a költészetet kedvelők lehetőséget kapjanak - ne csak az 

intézmény falain belül, hanem nagyobb körben is - egymás megismerésére. 
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A jó gyakorlat leírása 

József Attila születésnapja és a költészet napja alkalmából szavalóversenyt szervezünk 2018 óta. A 

versenyre valamennyi telephely szolgáltatásaiból neveznek az ellátottak, lakók. 2018-ban József Attila 

műveivel lehetett nevezni. Azok az ellátottak, lakók, akik szerettek volna részt venni a programon, a 

terápiás munkatárssal közösen kiválasztották a verset, majd a segítő bevonásával készültek a 

versenyre. A készülődés magába foglalta a megfelelő öltözet megtalálását, kiválasztását is. 

Elmondhatjuk tehát, hogy a programot komoly felkészülési időszak előzi meg.  

A verseny helyszínének Kiskőröst választottuk. Minden telephely résztvevői együtt utaznak a verseny 

helyszínére. A tavalyi évben 25 fő vett részt aktívan – nevezőként - a programon, és volt 15 fő ellátott, 

akik a nézők soraiban ültek, és izgultak a szavalóért.  

A 3 fős zsűri tagjai külsős meghívott vendégek voltak. Közülük 2 fő a helyi oktatási intézmény 

pedagógusa, 1 fő pedig költészet kedvelő laikus. A zsűritagok értékelési szempontrendszere kizárólag 

az előadás módjára terjed ki. Nem szempont a vers emlékezetből való elmondása, ugyanis nem 

akartunk senkit sem elzárni lehetőségtől, így felolvasás útján is előadható a mű.  

A művek bemutatását követően a zsűri visszavonul, majd eredményhirdetés következik. Minden 

résztvevő nyer, hiszen egy olyan napnak lehetnek a részesei, ami feltölti, élményekkel gazdagítja őket. 

Mindenki emléklapot és apró ajándékot kap. Ezen kívül az első három helyezett oklevelet és 

verseskötetet kap ajándékba.  

A programot közös ebéd zárja, ahol lehetőség van kötetlen beszélgetésre, ismerkedésre. 

 

A jó gyakorlat jelentősége 

Ezen a programon a kultúra és irodalom szeretete kerül előtérbe. Az ellátottak kiállnak, s elmondják 

azt a verset, művet, amit ők választottak, ami megszólította őket. Mindenki, aki részt vesz, nagyon 

komolyan készül erre az alkalomra. Az „ünnepi” ruha megtalálása, ugyanolyan fontos számukra, mint 

a vers gyakorlása. 

Több telephelyen, ennek a programnak a hatására, irodalmi klub foglalkozások indultak el. A kultúra 

mindenkié. Nem érzik magukat kirekesztő, élhetnek a lehetőséggel, hogy nem csak passzív részesei 

lehetnek egy ilyen napnak, hanem olyasmit is nyújthatnak a többi résztvevőnek, amit csak ők adhatnak. 

Türelemmel, tisztelettel hallgatják végig egymást. Senkit nem nevetnek ki, nem tesznek negatív 

megjegyzést az előadásmódjára. Figyelnek egymásra, s ez nagyon erős közösségépítő szituáció.  
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2019-ben a lelkesedés felülmúlta az előző évit, ezúttal 33 fő ellátott, lakó nevezett a szavalóversenyre, 

amit Ady Endre halálának 100. évfordulója ihletett. Ez is azt jelzi, hogy a tavalyi évi versenyen részt vett 

ellátottak beszámolói pozitív érzésről, élményről szóltak, lelkesítve ezzel az „otthon” maradt társaikat.  

A rendezvény szervezésébe 1-2 önkéntes helyi diákot is bevonunk. Ez azért fontos, mivel az 

ellátottjaink iránti érzékenyítés ebben a formában is megvalósulhat.  

 

Alkalmazhatóság 

Ellátottjaink többsége gyakran igen nehéz élethelyzetben van, s a mindennapjaikat meghatározza a 

pszichiátriai betegségük, vagy a szenvedélybetegségükből adódó káros következmények. Ettől 

függetlenül bennük is megtalálható a költészet szeretete, a kultúra iránti érdeklődés. Aki önként 

jelentkezik a programra, annak biztosan fontos a költészet és a verseny által generált közösségi élmény. 

A jó gyakorlat minden célcsoportra alkalmazható. A lehetőség adott, hiszen a magyar költészet érték.  

 
 

 


