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2012 május 12-e fordulópont a Mécses Szeretetszolgálat életében. A Társaság korábbi vezetése 

elérkezettnek látta az időt, hogy alapító elnökünk, Dr. Majzik Mátyás halála, valamint a gazdasági 

válság hatására bekövetkezett hanyatlás megállítására kísérletet tegyen.  

Elődöm, Dr. Majzikné Fazekas Margit 2012. április 1-re elnökségi ülést hívott össze, ahol 

bemutathattam elnök-jelölti programom. Az elnökség a felvázolt elképzeléseket támogathatónak 

nyilvánította és ezzel egyidejűleg bejelentette lemondási szándékát, teret adva egy új vezetőség 

létrejöttének. A vezetőség lemondása, új ügyvezető elnök és elnökség megválasztása miatt, május 12-

re Tisztújító Közgyűlés lett összehívva. 

„Alapító elnökünk Dr. Majzik Mátyás halála óta eltelt közel 7 év, számos társadalmi-gazdasági és 

jogszabályi változást idézett elő.  A Társaság elnöksége úgy határozott, hogy ideje szembenézni ezekkel a 

változásokkal, ideje szervezetünket megújítani; a régi értékeket, feladatainkat új eszközökkel 

megvalósítani; és ismét elfoglalni kezdeti helyünket a hazai börtönpasztoráció területén. 

Ezekből kiindulva szeretettel meghívom Önt Közgyűlésünkre, ahol új Alapszabályt és új vezetőséget 

választunk, abban bízva, hogy megújult erővel a Mécses Szeretetszolgálat ismét el tudja látni mindazon 

feladatait, melyeket az alapítók megálmodtak.”     

Részlet a közgyűlési meghívó szövegéből. 

A Társaság megújulásával kapcsolatosan a Közgyűlés több döntést hozott. Ezek közül kiemelkedik a 

kor kihívásainak megfelelő vezetői struktúra létrehozása, valamint az Alapszabály korszerűsítése.  

Változás az is, hogy 21 év után a Társaság székhelye Szegedről át került Vácra, ahol Dr. Beer Miklós 

váci megyéspüspök biztosít számunkra egy épületet, amelyet jelképes összegért bérlünk. 

Események, programok – a teljesség igénye nélkül / kronológiai sorrendben 

 Május 24-én megtartotta első ülését az új elnökség, ahol a tulajdonunkban lévő Tass-

Alsószenttamási ingatlan hasznosításáról, az ügyvivő testület létrehozásáról valamint a 2012. 

évi tagdíjak megállapításáról tárgyalt. 

 Május 28-án Matl Judit tagtársunk, életének 79. évében elhunyt. 

 Május 30-án az ügyvezető elnök, valamint Dr. Majzikné Fazekas Margit tiszteletbeli elnök 

látogatást tett Tass-Alsósszenttamáson található mécses major területén. 

 Június 8-án újabb elnökségi ülést tartott a Mécses Szeretetszolgálat vezetése. Ezen az ülésen 

kibővült az ügyvivő testület, döntés született a Mécses Himnuszáról, (mely a "Tündököl Atyánk 

Kegyelme" című református dal lett), valamint határozott az elnökség, hogy a jövőben 

ismételten megjelennek a Társaság imaszándékai. 



 Július 15-én a Mécses Szeretetszolgálat csatlakozott a Magyar Katolikus Egyház 

mobilflottájához. Ettől a naptól kezdődően a Mécses is kiállíthat tagjai számára olyan 

igazolásokat, melyekkel a tagok kedvezményes telefonos csomagot vásárolhatnak. 

 Július 30-án Jamrik András Attila ügyvezető elnök ellátogatott a Büntetés-végrehajtás Országos 

Parancsnokságára, ahol megbeszélést folytatott Csóti András országos parancsnokkal, 

valamint Széles Gábor ezredessel a Fogvatartási Ügyek Főosztályának vezetőjével és Benedek 

Ede alezredessel az említett osztály kiemelt főreferensével. A megbeszélés baráti hangvételű és 

konstruktív volt. Ezzel a tárgyalással kezdődött meg az a munka, mely november 15-én egy 

önálló együttműködési megállapodással zárult le. 

 Augusztus 8-án ülést tartott az elnökség, ahol döntés született a Mécses Misszió elindításáról 

valamint saját „Mécses” igazolvány bevezetéséről. 

 Augusztus 13-án postacímünk megváltozott. Új levelezési címünk: 2600 Vác, Pf. 13. lett. 

 Augusztus 21-én levelet írt Dr. Beer Miklós váci püspök a Mécses Szeretetszolgálat részére, 

melyben jelzi, hogy elfogadja a Társaság védnöki feladatait, melyre korábban még a május 12.-i 

tisztújító közgyűlés kérte fel. 

 Szeptember 5-vel jogerőssé váltak a májusi tisztújító közgyűlésen hozott személyi döntések. 

 Szeptember 10-én Jamrik András Attila ügyvezető elnök és Vagner Mihály ügyvezető alelnök 

Kunszentmiklós polgármesterénél járt. A Mécses Szeretetszolgálat korábbi Társadalmi 

Rehabilitációs Otthonának helyt adó Tass-Alsósszenttamáson található major egy részét a 

Kunszentmiklósi Önkormányzat bérli. A bérleti szerződést még az előző vezetés kötötte az 

önkormányzattal. Az új vezetőség viszont néhány ponton módosításokat kezdeményezett. 

Ennek értelmében a közüzemi számlák átírása megtörténik a bérlő nevére, valamint a bérleti 

díj 2013 január 1-től 5-szörös szorzóval 100.000 Ft/hó összegre emelkedik. 

 Szeptember 12-én a Mécses Szeretetszolgálat nevében Jamrik András Attila ügyvezető elnök, és 

Vagner Mihály ügyvezető alelnök udvariassági, bemutatkozó találkozón vett részt a Magyar 

Zarándokút elnökénél. Ezen találkozóra azért kerülhetett sor, mert a „Magyar Camino”-nak 

nevezett Magyar Zarándokút 8-as alternatív szakaszának állomása lett a  Mécses 

Szeretetszolgálat által építtetett -Tass-Alsószenttamáson található- Szent Jobb Lator Templom. 

 Szeptember 21-én lezárult az elnökség szeptemberi elektronikus elnökségi ülése, ahol a BVOP-

val kötendő együttműködési megállapodás szövegtervezetének véglegesítéséről született 

határozat. 

 Szeptember 27-én a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán folytatódtak az egyeztető 

tárgyalások, melyek az együttműködési megállapodás aláírását célozták meg. 

 Október 6 és 8 között elektronikus elnökségi ülés volt. Itt döntés született arról, hogy a Mécses 

Szeretetszolgálat néhány év kimaradással idén ismét elindítja a Karácsonyi csomagküldő 

akcióját. Ezzel kapcsolatos koordinatív feladatokat az ügyvezető elnök vállalta magára. Maga az 

akció egyébként önmagában sikeres volt. 15 BV intézetbe sikerült csomagot eljuttatnunk. 

Negatívum, hogy a parancsnokoktól kapott fogvatartotti névsor 30%-át tudtuk csomaggal 

ellátni, így a jövőben a csomagküldő akció átszervezése szükséges. 

 Október 15-én az ügyvezető elnök és alelnök udvariassági látogatást tett az Országos 

Lelkipásztori Intézet igazgatójánál. Itt megállapodás született arról, hogy                                   



börtön-szakpasztorációs kérdésekben az OLI és a Mécses Szeretetszolgálat a jövőben együtt 

fog dolgozni. 

 Október 16-án a váci püspöki palotában Jamrik András Attila és Vagner Mihály tájékoztatta a 

Mécses tevékenységéről a védnöki feladatokat ellátó Dr. Beer Miklós püspök atyát. 

 November 8-án a Magyar Testvéri Börtöntársaság meghívására ünnepi börtönmissziós 

konferencián vett részt a Mécses Szeretetszolgálat ügyvezető elnöke és alelnöke. 

 November 15-én több hónapos aprólékos előkészítő munka után aláírásra került a Mécses 

Szeretetszolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság, valamint a Büntetés-végrehajtás 

Országos Parancsnoksága közötti együttműködési megállapodás.  

 November 18 és 21 között elektronikus elnökségi ülést tartott a Mécses vezetősége, ahol 

többek között arról is döntés született, hogy a Mécses Szeretetszolgálat csatlakozni kíván a HIT 

ÉVE programsorozathoz. 

 Decemberben a karácsonyi csomagküldés adminisztratív szervezése folyt. 

Fenti kronológia alapján látni, hogy a tisztújítás következtében szükségessé vált első kezdeti lépések 

megtörténtek. Azonban ki kell egészítenünk azzal, hogy május 12-től összességében 63 ügyben indult 

eljárás a Társaság részéről. Így az ügyvezető elnök kvázi főállásban végezte tevékenységét.  

Az év folyamán tagrevíziót tartottunk, melynek során azon tagok visszajelzését vártuk, akik tagságuk 

megszüntetését kérték. 2013-ban fordított tagrevíziót tartunk, így erre az évre  tisztább képet kapunk 

a valós tagságról. A 2012-es év folyamán egyébként 12 új taggal bővült Mécses Szeretetszolgálat. Ezzel 

a bővüléssel megállapítható némi „állományi” frissítés. 

A Közgyűlés megtartotta fővédnöki tisztségébe a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnökét 

valamint az Igazságügyi tárca miniszterét. Ezzel kapcsolatosan az ügyvezető elnök még a nyáron 

megkereste az érintetteket, akiktől nem jött érdemi válasz. Így 2013 elején ismét levélben fordulunk 

hozzájuk.  

Dr. Beer Miklós által rendelkezésünkre álló ingatlant november elején tudtuk birtokba venni, hisz az 

előző „lakó” ingóságaival telítve volt az épület. Jelenleg 5 helyiséget használunk, a többiben Faller 

László ingóságai vannak elhelyezve. Rövidtávú terveink szerint pályázati úton az épület felújítását 

kezdenénk meg 2013-ban. A székházban még nincs kialakított irodai rend. Ugyanakkor Kerek Gyula 

személyében gondnokkal is rendelkezik központi épületünk. Nevezett személy a Váci Fegyház és 

Börtön elítélje volt, folyamatosan részt vett a katolikus foglalkozásokon, élete nagymértékben 

megváltozott. 2012 augusztusi szabadulása után is helyt állt, így október végén a Társaság ügyvezető 

elnöke és alelnöke megkereste őt, hogy szolgálati lakhatást biztosít számára és vállalja el a gondnoki 

teendőket.  

A Társaság egyik legnagyobb horderejű tevékenysége az utógondozás még nem tudott újraindulni. 

Mint ahogy a korábbi Társadalmi Rehabilitációs Otthon területének sorsa sem dőlt el. Tass-

Alsószenttamáson található mécses majort részben a Kunszentmiklósi Önkormányzat, másik részben 

pedig Vass Benedek helyi gazdálkodó bérli. Mindkét bérleti szerződést még az előző vezetés kötötte az 

érintett partnerekkel. Bődi Szabolcs Kunszentmiklós polgármestere kifejtette vételi szándékát az egész 

területre, de az önkormányzat részéről a decemberre ígért 20 milliós foglaló kifizetése meghiúsult. 

2013-ban az elnökségnek határoznia kell a terület hasznosításáról és ezzel egyidejűleg az utógondozás 

újraindítására is meg kell tennie a szükséges lépéseket. 



Török Ádám, a Mécses Alapítvány korábbi elnökének jóvoltából sikerült pályázatíró céget találnunk, 

akik rögvest egy működési pályázat elkészítésében már közre is működtek. A Társaság tartós anyagi 

fenntartása miatt nélkülözhetetlen a különböző pályázatokon való részvétel, ebben új partnerünk 

segítségünkre lesz. 

Összességében megállapítható, hogy a Társaság megújulásával kapcsolatos kezdeti lépések 

megtörténtek. Az elmúlt években fokozatosan kialakult hanyatlás megállt. A 2013-as évnek pedig az 

előremozdulás évének kell lennie. 

Ebben a reményben köszönöm minden tagtársam 2012-évi munkáját, támogatóink segítségét, 

megragadva az alkalmat, hogy sikerekben gazdag új évet kívánjak! 

 

Vác, 2013. január 6.  

Urunk megjelenése ünnepén 
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