
 

Tárgy: Elnökségi beszámoló Ikt. szám: K-7.2021 

 
 

Elnökségi beszámoló az Egyesület 2020. évéről 

 

A 2020. év több változást is hozott a Mécses életébe.  

Alkalmazkodnunk kellett egyrészt a koronavírus miatti korlátozásokhoz, mely azonban a jár-
vány nehézségei és tragédiái ellenére közösségi életünk és szolgálataink megerősödését és ki-
teljesedését hozta el számunkra a virtuális kapcsolódási lehetőségek felfedezésével és kiakná-
zásával. 

Másrészt vezetőségünk megbízásának lejártával új vezetőséget kellett választanunk, mely egy-
ben szolgálataink újratervezését és megújulását is eredményezte. Hálásan köszönjük korábbi 
vezetőink sok éves áldozatos munkáját, igyekszünk a kitűzött irányt követve, céljaikat meg-
őrizve tovább építeni szolgálatainkat. Hálásak vagyunk ugyanakkor az új elnökségi tagjaink-
nak, hogy felvállalták a közösség lelki vezetését és a felelősség hordozását. Köszönjük a veze-
tésbe és működésbe minden újonnan bekapcsolódó testvérünk áldozatvállalását és önkéntes fel-
adatvállalásait.  

Szeretetszolgálatunkban az elmúlt évben öt különböző munkacsoportban folyt a szolgálat, mely 
a különböző tevékenységek iránt elkötelezett tagjainkat és önkénteseinket kapcsolta össze: 

- Levelezőközösség 
- Jobb Lator terjesztők 
- Imaközösség 
- Szegedi börtönközösség 
- Utógondozási és szociális munka 

Az alábbiakban a 2020. évben végzett tevékenységeinket részletezem. 

Levelezőszolgálat 

Levelezőszolgálatunk továbbra is a legjelentősebb tevékenységünk. Jelenleg több mint 60 aktív 
levelezésünk folyik, a 2020. év során 16 új levelezővel bővült önkénteseink sora. Folyamatos 
a jelentkezés mind a börtönökből, mind az önkéntesek részéről, változó időtartamú várakozási 
idő után mindenkinek tudunk levelezőpartnert biztosítani, ahol a BV Intézet szolgálatunk mű-
ködését engedélyezi.  

Levelezőink növekvő létszáma megnövekedett szervezési feladatokkal is jár. Levelezőszolgá-
latunk vezetőjével együttműködve egyik önkéntes tagunk átvette a postai feladatokat, a posta-
fiók kezelését és a levelek továbbítását, segíti a kapcsolattartást levelezőinkkel, és a problémák 
megoldását. Köszönjük mindkettőjük fáradtságos szolgálatát! 

A karantén intézkedések levelezéseinket nem akadályozták, pár napos késleltetéssel leveleinket 
átadták, a kapcsolatok tovább folyhattak. Sajnos azonban legnagyobb fájdalmunkra sok várat-
lan áthelyezés történt, melynek során elvesztettünk levelezőket, akik nem írtak többet, és nem 
tudtunk nyomukra akadni. Imádkozunk értük, várjuk jelentkezésüket továbbra is.  



 

A Szegedi BV intézetben (ahol levelezéseink kb. fele folyik) engedélyt kaptak levelezőink a 
Skype kapcsolattartásra. Több levelezőnk vállalta ezt a formáját is levelezőkapcsolata kiterjesz-
tésének, mely sokszor nehéz, elkötelezett feladat, azonban a magára maradt fogvatartottak szá-
mára felbecsülhetetlen ajándék, és többek számára a kapcsolat megerősítésének forrásává vál-
hatott. Ilyen rendszeres, személyes találkozásra és egyéni beszélgetésre a levelezőtársak között 
a Mécses történetében még nem volt példa, ennyi beszélőt még sohasem engedélyeztek, és lo-
gisztikai nehézségek miatt megvalósítani sem tudtunk volna. Kihívás számunkra, hogy az új, 
átalakuló lehetőségekben is megtaláljuk a gyümölcsöző, de felelősséggel vállalható szolgálat 
egyensúlyát. 

Karácsonyra a Mécses közössége egyedi ajándékkal készült fogvatartott levelezőink számára. 
Egy különleges adventi kalendáriumot állítottunk össze, melynek napi igéit, gondolatait, fel-
adatait tagjaink gyűjtötték össze azzal a szándékkal, hogy az a speciális börtönkörülményekhez 
igazodva az elszigeteltségben is megvalósítható legyen. A közös munka egyben közösségünk 
épülésére is szolgált, mindenkinek köszönjük, aki hozzájárult.  

Személyes börtönszolgálatok 

Február 8-án a Mélykúti BV Intézetbe látogattunk, ez volt az utolsó élő börtönszolgálatunk az 
évben. Gitáros szolgálattal, tanúságtétellel vettünk részt az istentiszteleten a helyi börtönlelkész 
vezetésével, célunk szabaduló testvérünk utógondozásának előkészítése volt.  

A személyes börtönlátogatások lehetősége a járvány kezdetével megszűnt. 

Sok éves váci rendszeres börtönfoglalkozásainkat a Váci BV intézet februártól szüneteltette. 

A Szegedi BV Intézet azonban virtuális közösségi foglalkozások megtartását engedélyezte a 
Mécses számára.  

A technika biztosítására számítástechnikai eszközöket (laptop, mikrofon, hangszóró, projektor 
és vetítővászon) adományoztunk az intézet számára, a börtönlelkészek munkájának támogatá-
sára.  

A börtönkápolnában havi rendszerességgel vezetett egész délelőttös online foglalkozásainkon 
Mécses levelezők, és a vallási kilépővel rendelkező fogvatartottak egyaránt részt vehettek, a 
járványügyi korlátozások létszámkorlátjai szerint gyakran több turnusban. Különleges közös-
ség alakult, melynek alapját a levelezőkapcsolataink alkotják, ahol egyenrangú félként vesznek 
részt a fogvatartottak és a missziós testvérek, ahol a feldolgozott téma levelezéseinkben előké-
szíthető és tovább épül. A közösségi találkozások élménye erősíti a kapcsolatainkat, és vonzóvá 
teszi a keresztény közösségi életbe való bekapcsolódást, mely szabadulás után is az egyházon 
keresztül történő reintegrációt segítheti elő. A foglalkozások 2020. októberétől zajlanak havi 
rendszerességgel, vezető atyáink: Butsy Lajos atya és Szabó István atya vezetésével, Dr. Beer 
Miklós nyugalmazott püspök atya rendszeres résztvételével, meghívott vendégekkel.  

Hálásak vagyunk a szegedi börtönlelkész, Juhász Tibor atya támogató segítségéért a szervezés-
ben és lebonyolításban! 

Börtönújság 

Jobb Lator börtönújságunk 6 lapszámát ebben az évben is 15 börtönbe küldtük el 532 példány-
ban. A lap terjedelme növekszik, az állandó szerzők között katolikus pap, református lelkész, 



 

börtönmissziós munkatársak és szabadult testvérek is vannak, értékes lelki tartalma börtönmisz-
sziós tevékenységünk alapja. A lapszámok a honlapon is megtekinthetők, a fogvatartottak és a 
civilek lelki épülésére egyaránt szolgálnak: 

http://mecses.vaciegyhazmegye.hu/php/?p=hirlevel 

Köszönjük a szerkesztőség és a terjesztők önkéntes munkáját! 

Csomagküldés 

Hagyományos karácsonyi csomagküldő akciónkat a járvány ellenére sikeresen lebonyolítottuk. 
Adománygyűjtésünk különlegesen sok embert megszólított, hálásan köszönjük a rengeteg 
anyagi és lelki adományt! 12 börtönbe 252 fogvatartottnak tudtunk személyes üdvözletet és 
ajándékcsomagot küldeni, ezenkívül 104 fogvatartottnak továbbítottunk egyedi képeslapokat, 
jókívánságokat azokba a BV intézetekbe, ahol a karantén szabályok miatt csomagot nem tudtak 
fogadni. Köszönjük volt alelnökünknek az akció sikeres megvalósítását, szolgálatának példa-
mutató folytatását! 

Utógondozás és szociális munka 

2020 márciusában egy szabadult levelezőnknek találtunk befogadó otthont, így kezdődött a 
rendszeres kapcsolat, mellyel a befogadó otthont azóta is támogatjuk. Havi rendszerességű ta-
karító szolgálattal, házi készítésű ebéddel és tárgyi adományokkal támogatjuk a befogadó ott-
hon lakóit, szabadultakat, értelmi fogyatékos időseket és az ott élő más rászorultakat.  

Az otthon vezetője, Nemes Ferencné a 2020. év végén munkatársunkká vált, lelki gondozó 
szociális munkás munkakörben foglalkoztatjuk, utógondozói tevékenységünket irányítja, ve-
zeti, tapasztalatával önkénteseinket képzi.  

Hálásak vagyunk az utógondozói és szociális munkánk során megtapasztalat ajándékokért, az 
együtt dolgozó csapatért, a közös munka öröméért, a közösség háttértámogatásáért, imáiért, 
anyagi hozzájárulásaiért.  

Közösségi programok 

Augusztus 20-án élő, nyitott levelezőtalálkozót tartottunk a pomázi egyházközségi búcsú kere-
tében.  

December 15-én görögkatolikus szertartású rorate misén vettünk részt közösségileg a budapesti 
Gát utcai templomban. 

Májustól kezdődően havi rendszerességgel kötetlen, online levelezőtalálkozókat szervezünk 
közösségünk építésére, szolgálataink tapasztalatainak megosztására, egymás jobb megismeré-
sére. 

Márciusban online lekigyakorlatot szerveztünk tagjainknak.  

A találkozók iránt az érdeklődés növekszik, egyéni szolgálataink is megerősödnek a közösségi 
háttér biztonságában. Kérdéseinkre közösen keresünk választ, együtt készülünk a különböző 
szolgálatokra. Egymást emberileg is jobban megismerve börtönszolgálatainkat egy közvetlen 
hangulatú, oldott légkörű, erős közösségként tudjuk valódi egységben végezni.  

Társadalmi érzékenyítés 



 

Március 7-én az abaújvári Perényi Borbála Gyülekezeti Otthonban tartott Ultreya keretében a 
Mécsest cursillós testvéreknek mutattuk be. Ugyanaznap a helyi gyülekezetnek is tanúságot 
tettünk levelezőszolgálatunkról.  

Augusztus 22-én Szeretetszolgálatunk képviselői is részt vettek a Hegyeshalmi lelkinapon. Csa-
ládi tanúságtétellel közvetítettük a Mécses üzenetét a helyi közösségnek.  

Karácsonyi csomagküldőakciónkról a BonumTV december 1-i Délelőtt műsorában is hírt ad-
tunk: 
https://youtu.be/RQMP7XKyohs 
 
Megújult honlapunk változatlan linken, frissített tartalommal, aktuális hírekkel várja a látoga-
tókat, továbbítja a Mécses lelkületét és üzeneteit a világnak:  
http://mecses.vaciegyhazmegye.hu 
Isten fizesse meg a szerkesztők munkáját! 

Született egy ima a fogvatartottakért, köszönjük a lelki ajándékot: 
http://mecses.vaciegyhazmegye.hu/imadsagok.html 
 
A Mécses imaközössége folyamatosan várja és gyűjti a honlapra érkező imaszándékokat is, 
melyért közösen imádkozunk. 

2020-ban is felállították a Börtöncursillo és a Mécses közös börtönmissziós karácsonyfáját Ceg-
léden, mely a "Remény fája" elnevezést kapta.  A BC-Mécses fán fogvatartott levelezőnk máj-
krémes dobozból készített alkotásai valamint az Abaújvári Keresztény Manufaktúra gravírozott 
fa díszei hirdetik szolgálatainkat. 

Szervezeti felépítés, működés 

Az új vezetőség munkáját több tagunk támogatja fáradtságos önkéntes munkával. Új pénztáro-
sunk kezeli a megnyitott házi pénztárat, elkészíti a bevételek és kiadások analitikáját, egyeztet 
könyvelőnkkel, akinek sok éves önkéntes munkájáért szintén nagyon hálásak vagyunk. 

Az adminisztratív, gazdasági, pénzügyi feladatokban többen részt vesznek. Új szabályzatokat 
készítettünk (pénzügyi, munkaügyi, adatvédelmi), melyek a honlapunk dokumentumtárában a 
tagok számára elérhetőek:  

http://mecses.vaciegyhazmegye.hu/php/?p=doktar 

Egységesítettük egyesületünk arculatát, megkezdtük a tagok nyilvántartásának rendezését, a 
részcsoportok vezetői segítik a szervezési feladatokat. 

Mindenki munkáját hálásan köszönjük, megerősítő csapatmunkában működünk együtt, fejlő-
dünk, folytatjuk és építjük szolgálatainkat!  

Összességében a 2020. év gyümölcsöző és előremutató volt a Mécses számára. 

 

Kelt: Vác, 2021. május 5. 

 

 
 


