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Elnökségi beszámoló az Egyesület 2022. évének jelenéről, jövőbeli lehetőségeiről 
 
Szeretetszolgáltunk a 2022 évben első felében folytatta a gyors ütemű fejlődést. Az elmúlt fél-
évben végzett tevékenységünket, illetve jövőbeli terveinket a 2021 évi beszámoló szerinti té-
mákban, annak folytatásaként mutatom be. 
 
1. Levelezőszolgálat 
 
Levelezőszolgálatunk növekedett ebben a félévben is. 2022-ben 17 új önkéntes levelező csat-
lakozott szolgálatunkhoz. Így jelenleg 98 önkéntes levelezőnk végez aktív szolgálatot. Létszá-
munk növekedése folyamatos, mely a médiamegjelenéseknek köszönhető, a Nők Lapjában 
megjelent cikkek hozták a legtöbb jelentkezőt. A közeljövőben újabb Média megjelenést terve-
zünk.  
Segítőcsoportunknak már 21 tagja van, akik az újak mentorálását aktívan, sikeresen végzik. 
A segítők támogatására, szakmai fejlődésére csoportos coachingot tervezünk.  
 
2. Börtönszolgálatok 
 
2022 februárjában a Szegedi Csillag közösség mintájára új online börtönközösséget indítot-
tunk a Szegedi BV Intézet II. objektumában, a Dorozsmai úton. Nagy hálával tartozunk 
Szűcs M. Klára lelkészasszony támogatásáért és szervezői munkájáért, valamint az Intézet ve-
zetőinek engedélyükért. Az első találkozó jó hangulatú ismerkedésén 17 fő vett részt, fogva-
tartott és civil levelezők vegyesen. Bízunk benne, hogy korábbi börtöntalálkozóink mintájára 
ez a csoport is egy különleges közösséggé válik majd, mely egyszerre építi levelezőkapcsola-
tainkat, valamint szerez közösségi és lelki élményt levelezőtársainknak. A levelezőkapcsola-
tokra épülő közösség még kialakulóban van, sok az áthelyezés a két objektum között. 
Az új közösségünket és a börtönlelkészi munkát egy újonnan vásárolt laptop adományozásá-
val támogattuk.  
Célunk a börtönök megnyitásával minél több személyes, élő találkozás szervezése a fogva-
tartokkal, börtönlátogatások, beszélők, közösségi programok a BV Intézetek engedélyei sze-
rint. Találkozóinkat hibrid formában tervezzük, továbbra is bekapcsolva azokat a tagjainkat, 
akik a távolság, vagy más okok miatt nem tudnak személyesen részt venni. 
 
3. Börtönújság 
 
Jobb Lator börtönújságunk is folyamatosan fejlődik. Növekszik példányszámunk, a börtönök 
száma, oldalszámunk is: két év alatt 4 oldalasról 8 oldalasra bővült újságunk. Folyamatosan 
növekszik terjesztői gárdánk, cikkírónk, valamint cikkeink száma is az alábbi táblázat szerint. 
 
   2020  2021  2022 
Példányszám:    532   640   710 
Börtön szám:     15    19    20



 

 
Cikk írók:     14    14    16 (3. számig) 
Cikkek száma:    37    41    26 (3. számig) 
Terjesztők:     6    7    9 
 
4. Utógondozás és szociális tevékenység 
 
További felújítási munkákat végeztünk ebben az évben is az általunk támogatott befogadó 
otthonban. Az idős lakók családtagként várnak és fogadnak bennünket, látogatásunk, közös 
ebédjeink, közös imáink lelki élménnyel egészítik ki karitatív szolgálatunkat. A személyes lá-
togatók száma csökkent (3 állandó önkénteshez 1-2 fő csatlakozik rendszertelenül), a rendsze-
resség, a főzés és a háttértámogatás megmaradt. 
További egy szabadult utógondozását segítettük közvetítéssel, lakhatási támogatással, ta-
nácsadással, szabadulócsomaggal, telefonnal, biciklivel. A börtönkapuban vártuk, személyes 
emberi találkozással, közös programmal tettük teljessé életkezdési segítségünket. Teljeskörű 
utógondozást azonban anyagi és humán erőforrások, valamint szakértelem nélkül nem tudunk 
biztosítani. Jövőbeli célként fogalmazzuk a kapocslatépítést más, utógondozást felvállaló szer-
vezetekkel. 
 
6. Közösségi programok 
 
Nagyböjt alkalmából önkénteseink számára keresztútjárást szerveztünk áprilisban. Fogvatar-
tott levelezőink ötvösművész alkotása, egy 15 stációból álló képsorozat mentén elmélkedtük 
végig egy civil önkéntesünk által lefordított keresztutat a békéről és igazságosságról. A képeket 
a Gát utcai templom altemplomában helyeztük el, közvetítve börtönművész alkotásokon ke-
resztül is ajándékainkat a világnak. A keresztúton kívül, további fogvatartotti alkotásokat is 
közzétettünk honlapunkon. Galériánk egyre szebb és színesebb. 
 
7. Társadalmi érzékenyítés, média, kapcsolatok 
 
2022 január: Bízd rá magad honlapján cikk jelent meg levelezőszolgálatunkról. 
 
2022 február: Nők lapja magazinban több levelezőnkkel készített közös riport jelent meg, egy 
rövidebb nyomtatott és egy hosszabb internetes formában. A Nők Lapja Kovács Mihály fogva-
tartott levelezőnket külön hosszabb cikk formájában is bemutatta, mely cikk szintén szolgála-
tunkhoz is erősen kötődik. Nagyon sok emberhez eljutott, rengeteg visszajelzést kaptunk, leg-
alább 10 új levelezőt köszönhetünk a megjelenéseknek.  
 
2022 március: A Klubrádió Útszélen című műsorában március 3-án csütörtökön 15:00-16:00 
óra között a FECSKE hozzátartozókat támogató programjához kapcsolódva a  Mécses nevében 
is nyilatkoztunk kapcsolattartásról, szolgálatról. 
 
2022 április: A FECSKE Otthon várunk kampányáról szóló sajtótájékoztatón tapasztalati szak-
értőnként vettünk részt, ennek kapcsán ismét említésre került a Mécses a médiában (Nép-
szava,  Nlc) 
 
2022 április: Parakletos újságban önkéntes levelezőnk tanúságtételét olvashatjuk, mely hívő 
testvéreinket hívja meg szolgálatunkba. 
Médiamegjelenéseink, publikációink honlapunkon elérhetők. 
 
8. Szervezeti felépítés, működés 
 



 

Folyamatos építkezünk szervezetileg is, egyre strukturáltabbá válik működésünk. 
A honlapon tagjaink számára Help Desk-et hoztunk létre, hogy közel 100 önkéntesünk szolgá-
latát hatékonyabban segíthessünk. Önkéntes Felelősöket jelöltünk ki, akik a különböző terüle-
teken (csomagküldés, technikai segítség, adminisztráció, gazdasági ügyek stb.) ellátják a fel-
adatokat és segítik, tájékoztatják tagjainkat egyedi szolgálatuk során felmerülő nehézségeikben. 
Útmutatókat készítettünk online és postai csomagküldésről, online találkozók anonim belépé-
séhez, Skype kapcsolattartáshoz.  
A hatékony kommunikáció és munkaszervezés céljából tehermentesítettük levelezőlistánkat 
számos új csoport létrehozásával: 
 
MéChat: csetszoba a mindennapi beszélgetéshez, érdekességek, börtönvilágról szóló hasznos 
linkek, információk megosztásához 
Szegedi csoportok: a Csillag és a Dorozsmai börtönközösség tagjainak 
Takarító csoport: karitatív munkánk szervezéséhez 
Imacsoport: a honlap imaszándékaiért 
Jobb Lator terjesztők: az újságunk számára 
Segítőcsoport: az újak felkészítéséhez 
Utógondozói csoport: szabadultjaink támogatására 
Egyesületi tagok listája: szervezeti, hivatalos ügyekhez 
 
9. Befektetés 
 
Utógondozásra szánt tőkénk egy részét ingatlanba fektettük. Egy 44 m2-es, két szobás, igé-
nyesen felújított, budapesti szuterén lakást vásároltunk, mely alkalmas kedvezményes bérbe-
adásra, szabadultak támogatására, iroda kialakítására, utógondozási tevékenységre a későbbi 
igények és lehetőségek szerint. Bérbeadásából származó bevételét működési költségeinkre 
fordítjuk. 
Januárban átvettük új ingatlanunk kulcsát, a kis lakás felújítása jórészt közösségi munkával 
elkészült, bérlőnk beköltözött. A bérleti díj hosszútávon hozzájárul működésünk biztosításá-
hoz.  
 
Hálásan köszönjük tagjaink, önkénteseink, felelőseink áldozatos szolgálatát, valamint támoga-
tóink segítségét! 
 
Kelt: Vác, 2022. 05.22. 

 
 

 
Dr. Tarján Gabriella 
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