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Elnökségi beszámoló az Egyesület 2021. évéről 

 

Szeretetszolgáltunk a 2021 évben dinamikus fejlődésnek indult. Az elmúlt évben végzett tevé-
kenységünket az alábbiakban témánként összefoglalva mutatom be. 

 

1. Levelezőszolgálat 

Levelezőszolgálatunk továbbra is legfontosabb tevékenységünk, mely dinamikusan fejlődik, 
növekszik. 2021-ben 23 új önkéntes levelező csatlakozott szolgálatunkhoz. A tavalyi év végére 
80 önkéntes levelezőnk összesen 82 fogvatartottal tartott aktív, személyes kapcsolatot (leve-
lezésben, illetve Skype-on keresztül). Létszámunk növekedése folyamatos. 

2021 áprilisában az új levelezők mentorálására tapasztalt tagjainkból álló segítőcsoport alakult. 
A jelentkezők többlépcsős felkészítésen vesznek részt, melynek része egy online közösségi ta-
lálkozó is a segítőkkel. Ennek során az önkéntesek egyéni segítőt (mentort) választanak maguk 
mellé, aki szolgálatuk elején elkíséri őket, személyesen figyel rájuk. A segítőcsoport egyben a 
levelezők közösségébe is meghívja, bevezeti új tagjainkat, támogató hátteret biztosítva az 
egyéni szolgálatoknak. Átlagosan havonta egy felkészítő találkozót tartottunk.  

 

2. Börtönszolgálatok 

Szegedi online börtönközösségünk a Csillag börtön kápolnájában, börtönlelkészi támogatással 
havi rendszerességgel működik. Növekvő az érdeklődés mind a fogvatartottak, mind a misszi-
ósok, valamint egyházi vezetők részéről. Nagy hatású vendégelőadóink voltak az online alkal-
makon, többek között: Böjte Csaba testvér, Kocsis Fülöp metropolita-érsek atya, Vatai Gyula 
korábbi váci börtönparancsnok és Boros Lajos szabadult missziós munkatárs. A találkozók fog-
vatartotti létszámát a BV Intézet járványügyi előírásai (10 főben) korlátozták. A közösség az 
elmúlt év során megszilárdult. A közösségi alkalmak mély lelki élményt jelentenek az elítéltek 
és a missziós testvérek számára is, hídépítő jelentőségű közösségi kapcsolat alapozódott meg. 
A járványhelyzet miatti elszigeteltségben megnövekedett jelentőségű kapcsolatot tudtunk biz-
tosítani a külvilággal, missziós és reintegrációs célok felé haladtunk.  

Október 6-án a Nem adom fel együttest börtönturnéjuk szegedi fellépésén civil missziósként a 
Mécses levelezői is elkísérték. A tavalyi évben ez jelentette az egyetlen személyes találkozást 
fogvatartottakkal.  

 

3. Börtönújság 

Jobb Lator börtönújságunk terjesztése tovább növekedett. Év végére 19 börtönbe 662 példány-
ban juttattuk el kéthavi lapunkat, mely az előző év adatihoz képest 4 új börtönt, és 130 pél-



 

dányszám-növekedést jelent. Lapunkat lelkészek, missziós testvérek írásai mellett több év ki-
hagyás után ismét fogvatartottak szerzeményei is gazdagítják. Szerkesztőnk, szerzői csapatunk 
és terjesztőink önkéntes munkája, adományai teszik lehetővé a kiadást, mely a példányszám 
többszörösének megfelelő fogvatartotthoz viszi el a Mécses ökumenikus, szeretetteli üzenetét. 

 

4. Csomagküldés 

Hagyományos karácsonyi csomagküldő akciónkat 2021-ben is megszerveztük. A tavalyi szá-
mokhoz képest idén megdupláztuk az adományt! 

19 börtönbe 502 külső kapcsolat nélküli fogvatartottnak tudtunk személyes üdvözletet és 
ajándékcsomagot küldeni, kb. 1 400 000 Ft értékben, melynek mind anyagi, mind lelki hát-
terét akciónkba bekapcsolódó magánszemélyek biztosították. 

A fogvatartottaknak megajándékozásán túl akciónk a számos Mécsesen kívüli adományozó 
megszólításával a társadalom érzékenyítéséhez is hozzájárult. 

 

5. Utógondozás és szociális tevékenység 

Szociális tevékenységünk során, szociális lelki gondozói alkalmazottunk közreműködésével 
számos célzott adományt juttattunk el rászorulókhoz: gáztűzhely, villanysütő, mosogatógép, 
mosógép, tévét, dvd lejátszó, kisrádió, laptop, porszívó, ruhacsomag, járókeret, pelenka, taka-
rók, könyvek, zsebnaptárak, stb. 

Szabadultakat is befogadó otthont támogattunk havi rendszerességű takarítószolgálatunk so-
rán takarítással, élelmezéssel, valamint felújítási munkákkal (festés, hullámlemez előtető épí-
tése, kerti munkák stb). Jelenlétünkkel idős, beteg embereknek szereztünk örömet, élményt. 
Nyáron dunaparti pikniket szerveztünk számukra kimozdítva őket egészségi állapotuk miatti 
bezárt életükből. 

Két szabadult utógondozását segítettük közvetítéssel, lakhatási támogatással, tanácsadással. 

 

6. Közösségi programok 

Közösségi életünk a vírus alatt az online térben teljesedett ki. Havi rendszerességű online leve-
lezőtalálkozóink alkalmával az ország különböző területein élő, különböző élethelyzetű ön-
kénteseink megismerkedhettek egymással, megosztották személyes tapasztalataikat, örömei-
ket, problémáikat. A találkozók létszáma folyamatosan nő. 

A tagok közötti napi szintű kötetlen kommunikáció biztosítására chatszobát indítottunk. 

Március 13-án nagyböjti online lelkigyakorlatot szervezünk "A Te szavadra" címmel. A kép-
meditációval, szentírási szemlélődéssel, imával és beszélgetéssel zajló lelkigyakorlat során az 
elhívásunkról, meghívásunkról elmélkedtünk. 

Augusztus 28-án a Mécses 30. születésnapját személyes találkozóval ünnepeltük, egész napos 
programmal és hálaadó szentmisével, melyre rászoruló testvéreinket is meghívtuk. 

 

7. Társadalmi érzékenyítés, média, kapcsolatok 

A Szentendre és Vidéke lap februári számában (02.07) megjelent cikk levelezőszolgálatunkat 
mutatja be tagjaink tanúságtételén keresztül. 



 

Április 21-én a Marie Claire magazin 2021/3. számában több levelezőnkkel közös riport jelent 
meg. 

Szeptember 11-én a társadalmi érzékenyítés jegyében mutattuk be a hazai a börtönpasztorációt 
a NEK közönségének a Margitszigeten rendezett családi napon a MTBT és a Börtöncursillo 
munkatársainak részvételével.  

Szeptember 14-én a SzemLélek magazin a Mécses elnökével készített interjút. 

November 19-én konferencián vettünk részt az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Az 
„Újrakezdés? Kapcsolattartás és reintegráció a büntetés-végrehajtásban  – az elmúlt három év 
tapasztalatai és kutatási eredményei” című konferencián előadásban mutattuk be missziónk elő-
remutató fejlődését a Covid-járvány alatt. 

November 29-én a Kossuth rádió „Vendég a háznál” című műsorában Tarján Gabriella, Visky 
Ábel és Lólé Attila közös interjúja hangzott el.  

Szeretetszolgálatunk bekerült a 72 Tanítvány Mozgalom: Bízd rá magad adatbázisába, struk-
turált katolikus szakmai hálózatába, amely a társadalom számára láthatóvá teszi a keresztény 
értékeket, a különböző szervezeteknek teret ad az együttműködésre, üzeneteik szélesebb körben 
történő tolmácsolására. 

Médiamegjelenéseink, publikációink honlapunkon elérhetők. 

 

8. Szervezeti felépítés, működés 

Egyesületünk július 27-től közhasznú jogállásúvá vált.  

Új Alapszabályunk ugyanettől a naptól lépett életbe, mely változatlan céljainkat az alapítás óta 
megújult jogszabályokhoz igazítva fogalmazza meg. 

Pénzkezelési Szabályzatunk, Adatvédelmi Szabályzatunk elkészült, honlapunkon elérhetők. 

Október 28-ától székhelyünk megváltozott 2600 Vác, Hattyú utca 1 címre. Hálásan köszönjük 
a Váci Püspökség befogadó támogatását. 

Egyesületünk vezetésébe és szolgálataink szervezésébe egyre több felelősséget vállaló, aktív 
tagunk kapcsolódik be, akiknek a közgyűlésen személyesen mond köszönetet az Elnökség. 

 

Kelt: Vác, 2022. 05.01 
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