
Adventi készülődés iskolánkban 

 

Az elmúlt néhány hetet az adventi készülődés izgalma, szépsége, várakozása jellemezte 

iskolánkban. Ünnepi díszbe öltözött az épület, valamennyi osztályterem, és igyekeztünk 

lecsendesedni, egymásra jobban odafigyelni, várni a megszülető csodát.  

 

„Utaidat vágyva kerestem, / S utaid megtaláltak engem. / Csodáidat látni akartam, / S 

ámulok rajtuk szakadatlan. / Titkaidat bogoztam egyre, / S most, mint gyermek az egyszeregyre, 

/ úgy nézek rájuk, dicsekedvén, / ujjong szívem kegyelmed kedvén; / mert szereteted 

egyszerűség, / irgalmasságod csupa hűség, / s egy értelme van a keresztnek: / hogy megkerestek 

és szeretnek! / Hát hirdetem, hogy útja száz van / minden szívhez a nagyvilágban, / keresni kell 

és rátalálni ma, / akinek Ő a vágya álma; / kinek batyuja az a „nincsen", / megtalálja a gazdag 

Isten.”  

Fejes Ádám Ádventi örvendezés című verse jellemzi készületünket. Az apró csodák 

megtalálását, a karácsony igazi értelmének megértését tűztük ki célul erre a néhány hétre.  

December 4-én iskolánkba is ellátogatott a Mikulás krampuszaival. Az ünnepség 

előkészületeiben, lebonyolításában a legnagyobb részt a 8. osztályosok vállalták. A messze 

földről érkezett Mikulás minden osztályba ellátogatott, beszélgetett a gyerekekkel, értékelte az 

elmúlt évet és meghallgatta a köszöntéseket, énekeket. A tanulóinknak átadott csomagok az 

Önkormányzat ajándékai voltak, amelyeket hálás szívvel köszönünk! A sok finomság mellett 

azért nem maradt el a virgácsok kiosztása sem, amely a 8.-os lányok feladata volt. Íme, álljanak 

itt a Mikulás kedves köszöntő szavai:  

 

Mindenkinek szép jó napot kívánok, 

Szervusztok hát, kedves kicsi pajtások! 

Messzi földről jöttem ide újra, 

Csengő szánom fürge szarvas húzta. 

Átrobogtunk erdőn, mezőn, falvakon, 

Amit hoztam, tinektek lesz jutalom. 

Van zsákomban minden jó: 

csoki, alma, mogyoró. 

Utam során sok pajtásnál jártam,  



Gyertek ide ti is sorban, bátran! 

Hiszen itt ti jutalomból vagytok, 

puttonyomból ajándékot kaptok. (…) 

Elbúcsúzik a Télapó, van még mára dolga, 

Kinn toporog négy szarvasom a szán elé fogva.  

Remek érzés az embernek, ha ajándékozhat, 

Titeket is elfogadlak Télapó-inasnak. 

Legközelebb együtt megyünk havas-jeges úton, 

Izmosodjatok csak addig, mert nehéz a puttony!  

 

Az Advent, az Úrjövet olyan alkalmakra is ad teret, mint a jótékonykodás, a betegek, 

nélkülözők, rászorulók támogatása. 6. osztályosaink a madocsai templomról készült 

képeslapokat küldtek egy győri gyermekotthon kilenc lakójának. Ugyanilyen szívből jövő 

üdvözleteket, bátorító mondatokat kaptak a Debreceni Katolikus Betegellátó Szolgálat 

Alapítvány dolgozói és az általuk ápolt COVID-fertőzöttek. Nem feledkezhettünk el azokról 

sem, akiknek nem adatik meg a karácsonyfa alatti ajándékok meglepetése, a kibontás 

boldogsága. Gyűjtést szerveztünk, amelyen játékok, mesekönyvek, édesség, írószerek gyűltek 

össze. Ezek más madocsai családok ajándékaival együtt a Szekszárdi Gyermekotthon lakóinak 

ünnepét fogják megszépíteni. 

Iskolánk ünnepi díszben várja a karácsonyi angyalok csengőszóját. Valamennyi osztály 

díszítette, szépítgette az osztálytermét, adventi koszorúk, karácsonyfák teszik hangulatossá a 

decembert. Az őszi osztályterem tisztasági és díszítő verseny első helyezettje az alsóban az 1. 

osztály, felsőben a 7. osztály lett. Az aulába hatalmas fenyőfa érkezett, amelyet adományként 

kaptunk. Hálásan köszönjük a felajánlást! A díszítést a 8. osztály készítette.  

A karácsonyt megelőző héten lelkünk is ünnepi díszbe öltözik. Minden reggel 

hangolódunk a közelgő ünnepre a napi ige felolvasásával a hangos bemondóban. Pénteken 

karácsonyi színdarabbal, a 2. osztályosok műsorával, a témához illő filmmel és kézműves 

foglalkozással várjuk a földre születő Kisdedet.  

Iskolánk valamennyi diákja, tanára, dolgozója nevében Istentől áldott, kegyelemteljes 

karácsonyt és békés, boldog új esztendőt kívánunk!  

 

Taczman Mária 


