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 Esterházy-emlékév Isten szolgája Esterházy János születésének

2021-ben sorra kerülő 120. évfordulójára
Az Esterházy János Zarándokközpont a Pázmaneum Társulással és a Felvidéki Mária Rádió Mirjammal közösen 2021-re 
Esterházy-emlékévet hirdetett a mártírgróf születésének 120. évfordulója alkalmából, ennek jegyében felkéri az egyházi és világi 
közösségek és intézmények, civil szervezetek és egyéb társulások  csatlakozását a kezdeményezéshez. Az Esterházy János 
Zarándokközpont, a Pázmaneum Társulás és a  Felvidéki Mária Rádió Mirjam felhívásához saját, Isten szolgája Esterházy 
János életét, mártíriumát felidéző események megrendezésével, vagy az Emlékévet meghirdetők által szervezett és 
kiajánlott programok átvételével lehet csatlakozni. Az emlékévben tervezett programok (konferenciák, előadások, 
pályázatok, irodalmi estek, kiállítások, filmbemutatók) a járványügyi helyzet függvényében nyilvánosan vagy az online 
térben kerülnek megrendezésre.

Az alábbi folyamatosan aktualizált táblázat az egyes programok áttekinthetősége céljából a programszervezők és a nyilvánosság 
számára készül a teljesség igénye nélkül, mely folyamatosan bővülni fog.                                                                                             
Minden pontosítást, kiegészétést a programokkal kapcsolatban a következő címen lehet megtenni: patay.peter@  gmail.com  .

Kelt Alsóbodokon, 2021. 01. 06.                               Patay Péter koordinátor, Alsóbodoki Magán Szakközépiskola /901 05 132 086/

Az Esterházy Emlékév programjai:
/a táblázat aktualizálva 2021. január 06-án/

 
S.sz. PROGRAM /rendezvény, 

esemény/ MEGNEVEZÉSE
PROGRAMSZERVEZŐ Helyszín Időpont Megjegyzés /a program rövid leírása/

0. KARÁCSONYI DALOK 

EURÓPÁÉRT /koncertfilm/
Esterházy Emlékév előzetes, felvezető 
program

Magyar Televízió, M5
kulturális csatorna

2020. december 27. A film megtekinthető a Képmás Magazin honlapján és az 
Esterházy János Zarándokközpont honlapján

JANUÁR
1. ESTERHÁZY JÁNOS EMLÉKÉV 

1901 - 2021 megnyitása
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott első 
hagyomás szerdai szentmise 
a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont, 
Pázmaneum Társulás,
Felvidéki Mária Mirjam Rádió 

Révkomárom,           
Szent Anna kápolna

2021. január 6. 
Vízkereszt napján 
15.00 órai kezdettel

Az emlékév megnyitására a hagyományos elsö szerdai 
szentmise után kerül sor, melyet Esterházy János boldog-
gá avatásáért ajánlunk fel. A játványügyi rendelkezések ér-
telmében a szentmise nem nyilvános, így csak on-line mó-
don kísérhető figyelemmel a www.mariaradio.sk honlapon.
A szentmise előtt 20 perccel 14.40-től az emlékév egy be-
köszöntő kisfilmje lesz látható ezeken a megosztó csator-
nákon /facebook/

mailto:patay.peter@gmail.com
http://www.mariaradio.sk/
mailto:patay.peter@gmail.com
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 „MUTASD BE ESTERHÁZYT!” 
/videóesszé pályázat 
meghirdetése felvidéki 
középiskolások számára,
a pályaművek leadási 
határideje: március 8./

Esterházy Akadémia Felvidéki 
középiskolákban

2021. 01. 11. – 2021.
03. 08.

Középiskolás diákcsoportok 5-10 percben személyes pél-
dán vagy Esterházy János élete egy-egy részletének fil-
mes feldolgozásán keresztül egy esszészerű videóanyag-
ban mutatják be, mi az, ami leginkább megragadta vagy 
inspirálja őket a 120 éve született Esterházy János életmű-
vében.

FEBRUÁR
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. február 3. A havonkénti első szerdai szentmisék és más ünnepi szer-
tartások a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnából Al-
sóbodokról a következő Facebook oldalakon követhetőek 
élőben:
Esterházy János Zarándokközpont  – https://www.face-
book.com/ejzarandokkozpont 
Felvidék.ma – https://www.facebook.com/felvidek.ma 
Szövetség a Közös Célokért – https://www.facebook.com/
szakc.sk/ 

Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – https://www.-
facebook.com/telefonszolgalat/ .

MÁRCIUS
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. március 3.

Csehországi magyar 
szervezetek és intézmények 
hagyományos KOSZORÚZÁSI 
ÜNNEPSÉGE

Csehországi magyar szervezetek és 
intézmények

Prága, Motol-i 
temető tömegsírjánál

2021.március 7-én, 
Esterházy János 
halála évfordulójának
előestéjén

Hagyományos koszorúzással 
összekötött ESTERHÁZY 
MEGEMLÉKEZÉS

Rákóczi Szövetség, s annak Esterházy 
János Emlékbizottsága

Budapesten, a Szép 
utcában, majd a 
Magyar 
Országgyűlésben 

2021. március 14-
én, Isten szolgája 
Esterházy János 
születésének 120. 

Az ünnepi akadémia keretében kerül átadásra a 
Szövetség által adományozott Esterházy János 
Emlékplakett.

https://www.facebook.com/telefonszolgalat/
https://www.facebook.com/telefonszolgalat/
https://www.facebook.com/szakc.sk/
https://www.facebook.com/szakc.sk/
https://www.facebook.com/felvidek.ma
https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont
https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont
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évfordulóján

ÁPRILIS
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö ha-
gyományos szerdai szentmise
a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. április 7.

MÁJUS
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. május 5.

MEGEMLÉKEZŐ RENDEZVÉNY Budapesten a XII. 
kerületi Gesztenyés-
kertben álló 
Esterházy szobor 
előtt

2021. május 15-én, Esterházy Jánosnak a zsidó deportálási törvény szlovák 
parlamentben való megszavazását elutasító kiállása 
évfordulóján lesz a rendezvény.

JÚNIUS
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. június 2.

OLMÜTZ-MÍROVI
MEGEMLÉKEZŐ RENDEZVÉNY

Cseh-és Morvaországi Magyarok 
Egyesülete

2021. június 12-én, 
az emlékév 
tiszteletére  

A kétnaposra  tervezett  olmützi  székesegyházban  tartott
ünnepi  szentmisét  és  az  ezt  követő  Mírov-i
megemlékezést  online  közvetítéssel  szeretnék  a
távollévők számára is elérhetővé tenni.

JÚLIUS
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. július 7.
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AUGUSZTUS
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. augusztus 4.

SZEPTEMBER
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. szeptember 1.

Az Esterházy-emlékév központi
eseménye Isten szolgája 
zoboraljai végső nyugalomra 
helyezésének 4. évfordulója 
alkalmából szervezett ÜNNEPI 

SZABADTÉRI  SZENTMISE és a 
hozzá kapcsolódó lelki 
programsorozat.

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok, 
Esterházy János 
Zarándokközpont

2021. szeptember 
18.

Ehhez kapcsolódón megszervezésre kerül 1.,felvidéki 
családok részére szóló lelkigyakorlat,
2., a boldoggá avatással kapcsolatos nemzetközi 
konferencia, 
3., Alsóbodoki Keresztény zenei találkozó,                          
4., Esterházy János rajzpályázat,                                         
5., Gyermekalkotó tábor

OKTÓBER
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. október 6.

NOVEMBER
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
kápolna

2021. november 3.

DECEMBER
Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 

Esterházy János Zarándokközpont Alsóbodok,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 

2021. december 1. A havonkénti első szerdai szentmisék és más ünnepi szer-
tartások a Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnából Al-
sóbodokról a következő Facebook oldalakon követhetőek 
élőben:
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szentmise a hónapban kápolna Esterházy János Zarándokközpont  – https://www.face-
book.com/ejzarandokkozpont 
Felvidék.ma – https://www.facebook.com/felvidek.ma 
Szövetség a Közös Célokért – https://www.facebook.com/
szakc.sk/ 
Felvidéki Lelki Elsősegély Telefonszolgálat – https://www.-
facebook.com/telefonszolgalat/ .

TOVÁBBI PROGRAMTERVEZETEK /IDŐPONT ÉS EGYÉB RÉSZLETEK EDDIG NEM VOLTAK PONTOSÍTVA/

A Pázmaneum  Társulás egy  polgári  est  keretén  koszorúzással  egybekötött  előadással   emlékezik  Isten  szolgája  Esterházy  János  születési  évfordulójára.  A
Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjához kapcsolódva középiskolásokkal szeretnék megismertetni Isten szolgája Esterházy János áldozatos életét.
A Rákóczi  Szövetség  nyári  táboraiban  és  helyi  szervezeteiben  Esterházy  János  életét  érintő  ismeretterjesztő  előadások  megtartására,  kiállításokra  és  történelmi
vetélkedők rendezésére is sor kerül.
A Via Nova Ifjúsági szervezet „Közép-Európa a Vén Európa új motorja?” címmel, tudományos/közéleti konferencia megszervezését tervezi a visegrádi térség fiatal
jogászai,  politológusai,  eszmetörténészei,  diplomatái  számára.  A  konferencia  központi  témája:  „Európa  újraépítése  Esterházy  politikai  gondolatai  nyomán”
megfogalmazással kerül kidolgozásra. A konferencia helyszíne az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont lesz 2021 őszén.

A prágai Esterházy János Társulás konkrét programok megszervezésével szeretné a köztudatba átültetni az eddig alig ismert Esterházy János nevével összefüggő
csehországi helyszíneket. Mindenek előtt online videokonferenciára keretében bemutatják az  Esterházy János Társulás új honlapját illetve annak, a magyaron kívül
elkészülő angol, német, olasz, lengyel nyelvű változatát és fényképtárát. A honlap egy olyan centralizált tudásbázis létrejöttét célozta meg, amely a jövőben elősegítheti
a boldoggá avatási folyamattal kapcsolatos további kutatásokat is.

A prágai magyar plébánia a boldoggá avatás szándékára bemutatott szentmisével egészíti ki az emlékév rendezvényeit

A Szlovákiai Magyar Cserkésszövetség megkezdi egy Esterházy János életművét bemutató többnyelvű roll-up kiállítás elkészítésének tervezését. Ezen kívül fontosnak
tartják egy emlékpont elhelyezését az SZMCS egyik központjának tartott Palást községben annak emlékére, hogy Esterházy János 90 éve járt a településen. A szövetség
nyári táboraiban és őszi konferenciáin ugyancsak kiemelt teret szentelnek Esterházy emlékezetének. Ezt a célt szolgálná a Fészek polgári társulás Nagymegyeren
megrendezni tervezett kiállítása, összekötve szentmisével és a templom falán levő Esterházy emléktábla megkoszorúzásával. Szintén Nagymegyeren, a Fészek Ifjúsági
Központban terveznek felállítani egy Esterházy Jánost bemutató állandó háromnyelvű (magyar, szlovák, angol) ismertető táblát is.

A Lakitelki Népfőiskola a Kárpát-medencei középiskolások Esterházy vetélkedőjének meghirdetésével kapcsolódik be az Emlékév programjába.

A  Szövetség a Közös Célokért  társulás  az emlékévhez kapcsolódóan Felvidék-szerte  könyvbemutatókat  és  filmvetítő  esteket  szervez a  mártírpoltikusról  készült
legújabb kiadványok és dokumentumfilmek bemutatásával.

Kiemelt fontosságúnak tartjuk, hogy az Esterházy Emlékévre a magyarországi Eucharisztikus kongresszus évében kerül sor, amely lehetőséget ad arra, hogy Esterházy
János  börtön  körülmények közti  eucharisztia  tiszteletére  (rabtársai  „járó  szentségtartónak neveztek”)  is  fény derüljön  a  kongresszusi  programban.  Ezért  fokozni
szeretnék az ő boldoggá avatásáért folyó munka és imádság intenzitását, illetve az e célt szolgáló lelki programok hatósugarának kiterjesztését.

Az Esterházy János Zarándokközpont Szent Kereszt Felmagasztalása kápolnájában a boldoggá avatási járás kezdete óta  minden hónap első szerdáján szentmisét

https://www.facebook.com/telefonszolgalat/
https://www.facebook.com/telefonszolgalat/
https://www.facebook.com/szakc.sk/
https://www.facebook.com/szakc.sk/
https://www.facebook.com/felvidek.ma
https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont
https://www.facebook.com/ejzarandokkozpont
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mutatnak be az egyházi eljárás eredményes lefolyásáért. A Felvidék.ma hírportál az eddigi vállalását folytatva minden hónap első szerdáján továbbra is élő adásban
közvetíti  az Isten  szolgája  Esterházy János  boldoggá avatásáért  felajánlott  szentmisét.  Az emlékév kapcsán megindul  az  első  szerdai  szentmisék  megtartásának
kiterjesztése minden olyan felvidéki, illetve kárpát-medencei magyar plébániára, ahol magukénak érzik a mártír gróf oltárra emelésének ügyét. A Felvidéki Mária
Mirjam Rádió, a hónap első szerdáján Komáromból közvetített szentmiséivel csatlakozik a kezdeményezéshez. Ezzel a folyamattal párhuzamosan megkezdődik egy, a
boldoggá avatásért folytatott  kárpát-medencei imahálózat kiépítése. Az Esterházy János Zarándokközpont az Emlékévben szeretné megerősíteni az Isten szolgája
Esterházy János életének népszerűsítési kampányát az elérhető egyházi és világi médiafelületeken.

Az Emlékév meghirdetése kapcsán szeretnénk felkérni jeles magyar,  illetve közép-európai személyiségeket  arra,  hogy vállalják Isten szolgája  boldoggá avatási
ügyének, illetve az Esterházy János Zarándokközpont működésének „tiszteletbeli nagykövetként” való támogatását és erősítését.

Az Esterházy János Zarándokközpont múzeuma lehetővé teszi a mártírpolitikus életével kapcsolatos dokumentumfilmek és kiállítások kölcsönzési lehetőségét, illetve segítséget
nyújt az Esterházy életével kapcsolatban megjelenő legújabb kiadványok bemutatását s terjesztését segítő helyi rendezvények megtartására.


