
„Uram, jó nekünk itt.” (Mt 17, 4) 

„Ott vagyok jó helyen, ahová a Jóisten vezet.” (M. Adrien nővér) 

    Pekó Alíz M. Adrien 
Boldogasszony iskolanővér 

2020. szeptember 23-án 72. életévében, szerzetesi fogadalmas életének 51. esztendejében 

 hazatért a Mennyei Atya házába. 

A hálaadó szentmise és a gyászszertartás a szegedi dómban lesz rendünk alapításának ünnepén, október 24-én 11 órakor. 

A járványhelyzetre való tekintettel online miseközvetítés is lesz! Ezt követően hamvait 12.30-kor a Ferences Szeged Alsóvárosi 

Temetőben helyezzük örök nyugalomra. (6725 Szeged, Vasgyár utca 15.). Virágot, koszorút lehet hozni a dómba vagy a temetőbe. 

Sajnos a tervezett fogadást és megemlékezést a járvány miatt mégsem tarthatjuk meg. 

Adrien nővérünk Kiskunfélegyházán született 1949. június 30-án, Pálmonostorán nőtt fel. Öt nagyobb testvérével a falu 

iskolájába járt, ahol saját szülei tanítottak, így méltán nevezte a nép „Pekó iskolának” az intézményt. Keresztény meggyőződése 

miatt üldözést szenvedett a házaspár a kommunista rendszerben. Alíz negyedikes gimnazistaként egy lelkigyakorlaton hallotta meg 

Isten hívását. Mivel csak a mi rendünk működött legálisan, ide lépett be 1967-ben, és 1969-ben első fogadalmat, 1979-ben pedig 

örökfogadalmat tett. Fiatal éveiben Budapesten a Patrona Hungariae Gimnáziumban tevékenykedett mint német-földrajz szakos 

tanár, osztályfőnök, prefekta, gimnáziumi igazgatóhelyettes, kollégiumvezető. A ráháruló rendi vezetői szolgálatokat felelősen, 

áldozatosan látta el: volt házfőnöknő, tartományi tanácsos, tartományfőnöknő-helyettes, 1987-től 1998-ig általános tanácsos 

Rómában, 1998-tól 2005-ig a Magyar Tartomány tartományfőnöknője, majd a budapesti rendi szeretetotthonunk vezetője. Közben 

a tágabb szerzetesi körökben is töltött be vezetői megbízást: az MRK elnöke és az UCESM elnökségi tagja volt. 

Ausztrália kivételével minden földrészen járt, így halálhírére a világ minden tájáról érkeznek nővéreink levelei: szeretettel 

emlékeznek nyitottságára, befogadó nagy szívére. Tág látókörével, bölcsességével, empatikus képességével, figyelmességével 

sokaknak segített nyugdíjas korában is. 2010-től a szegedi közösség tagjaként a Karolina Iskola diákjainak és tanárainak

rendelkezésére állt mint meghallgató, lelki kísérő, lelkigyakorlat vezető. 2018-től megromlott egészsége miatt budapesti 

közösségünkben ápoltuk. Amint érzett elég erőt, folytatta a lelkigondozást, a rendi fiatalok képzését. A legutóbbi nyáron 26 társult 

tagunknak tartott online személyesen vezetett lelkigyakorlatot. Ez volt utolsó nagy küldetése. Szeptember elején gyengülni kezdett, 

tudatosan készült az Úrral való találkozásra. Gazdag életéért hálát adva, búcsúzunk Tőle: nővértársak, családtagok, társult tagok, 

kollégák, tanítványok, barátok, ápolói. Bővebb életrajz, fotók, interjúk honlapunkon találhatók: www.iskolanoverek.hu 


