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 Esterházy-emlékév 2021
Az Esterházy János Zarándokközpont, a Pázmaneum Társulás és a  Felvidéki Mária Mirjam Rádió 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 megvalósult eseményei:
/a táblázat aktualizálva 2021. február 25-én/

 
S.sz. PROGRAM /rendezvény, 

esemény/ MEGNEVEZÉSE
PROGRAMSZERVEZŐ Az esemény 

/rendezvény/ 
helyszíne, ideje

Csatlakozási
időpont

Megjegyzés /a program rövid leírása/

1. 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

2. A Mária Rádió Mirjam interjúja 
Molnár Imrével az Esterházy-
emlékévről.

Mária Rádió Mirjam 2020. december 30.

JANUÁR
3. Újabb interjú az emlékév meg-

nyitásáról 
Mária Rádió Mirjam 2021. január 06.

4. 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 06. 
Vízkereszt napján 
15.00 órai kezdettel

Az emlékév megnyitására a hagyományos elsö szerdai 
szentmise után került sor, melyet Esterházy János boldog-
gá avatásáért volt felajánva. A játványügyi rendelkezések 
értelmében a nem nyilvános szentmise csak on-line mó-
don volt látható  a www.mariaradio.sk honlapon. A szent-
mise előtt 20 perccel 14.40-től az emlékév egy beköszöntő
kisfilmje volt látható a megosztó csatornákon /facebook/ A 

mailto:patay.peter@gmail.com
http://www.mariaradio.sk/
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szt, misét Kiss Róbert kanonok és Lépes Lóránt, a rádió 
igazgatója mutatta be.

5. Esterházy-emlékévet bemu-
tató kisfilm Hideghéthy Adrian 
rendezésében

különböző internetes 
portálokon

2021. január 06.

6. 2021-rokiem-pamieci-slugi-
bozego-janosa-esterhazyego

wpolityce.pl hírportál 2021. január 06. A hírportál hosszabb írásban ismertette az Esterházy-
emlékév célját és várható programjait. 

7. Az Esterházy Emlékév tisztele-
tére megjelent A mi jelünk a ke-
reszt című falinaptár

felvidek.ma hírportál 2021. január 07. A hírportál Berényi Kornélia írásában ismertette a cikket. A
mi jelünk a kereszt címet viselő, 2021-es évre szóló fali-
naptár megvásárolható a felvidéki magyar könyvesboltok-
ban és a Remény katolikus hetilap szerkesztőségében a 
0948 057 508 telefonszámon, vagy az office@remeny.sk 
címen.

8.. Esterházy kalendárium 
bemutatása

Magyar Televízió, M5
kulturális csatorna

2021. január 09. Az M5 TV kulturális híradója bemutatta a 2021-es Esterhá-
zy kalendáriumot aminek kapcsán Molnár Imre beszélt az 
Esterházy-emlékév jelentőségéről.

9.
Esterházy János, Isten Szolgája 

– kikezdhetetlen példakép a ke-

resztény magyarság számára 

(Nyilatkozat)

Fő utca (Hlavná u.) 47/22, 929 01 Dunaszerdahely-
Dunajská Streda
e-mail: info@pazmaneum.com

http://
www.pazmaneum.co
m/

2021. január 15. A nyilatkozat itt olvasható: http://www.pazmaneum.com/es-
terhazy-janos-isten-szolgaja-kikezdhetetlen-peldakep-a-
kereszteny-magyarsag-szamara-nyilatkozat/

 10. Stúdióbeszélgetés Molnár 
Imre történésszel

MTV M5 csatorna 2021. január 15. Az M5 Libretto c. kulturális magazinja foglalkozott az Es-
terházy-emlékévvel. A stúdióbeszélgetés vendége Molnár 
Imre történész volt.

11. A Magyar Kurír Katolikus 
hírportálon jelent meg cikk az 
Esterházy-emlékév 
meghirdetéséről 

magyarkurir.hu/ 
hírportál

2021. január 18. A teljes cikk itt olvasható: https://www.magyarkurir.hu/
hirek/emlekevet-hirdettek-esterhazy-janos-szuletesenek-
120-evforduloja-alkalmabol

12. Beszélgetés Molnár ImréveI, 
Isten szolgája Esterházy 
Jánosról és az emlékévről

Katolikus Rádió: 
Magvetés c. műsor

2021. január 18.

13. A Magyar Kurír Katolikus hírpor-
tálon jelent meg cikk Az Or-
szágút kulturális-közéleti két-
heti lapról, amelyben Mol-
nár Imre Anyaföldbe rejtett 
kincs címmel a százhúsz éve 

magyarkurir.hu/ 
hírportál

2021. január 19. Molnár Imre Anyaföldbe rejtett kincs címmel a százhúsz 
éve született Esterházy János szenvedéssel teli életútját 
elemzi, aki tizenkét évig szolgálta népét és minden üldö-
zöttet keresztény politikusként, majd tizenkét éven át, a 
vértanúhalálig raboskodott kommunista börtönökben, ahol 
fogolytársai szerint ő tartotta a lelket mindannyiukban. Há-
rom alkalommal is a szűk utat választotta: 1938-ban a bu-

https://www.magyarkurir.hu/
https://www.magyarkurir.hu/hirek/emlekevet-hirdettek-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-alkalmabol
https://www.magyarkurir.hu/hirek/emlekevet-hirdettek-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-alkalmabol
https://www.magyarkurir.hu/hirek/emlekevet-hirdettek-esterhazy-janos-szuletesenek-120-evforduloja-alkalmabol
https://www.magyarkurir.hu/
mailto:info@pazmaneum.com
http://wpolityce.pl/
https://wpolityce.pl/historia/533819-rok-2021-rokiem-pamieci-slugi-bozego-janosa-esterhazyego
https://wpolityce.pl/historia/533819-rok-2021-rokiem-pamieci-slugi-bozego-janosa-esterhazyego
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született Esterházy János 
szenvedéssel teli életútját 
elemzi

dapesti felsőház helyett a Szlovákiában maradást, 1945-
ben a nyugati emigráció helyett a Gulágot, onnan vissza-
térve a szökés (azaz életben maradás) helyett az életfogy-
tiglani börtönt.

A teljes cikk itt olvasható: https://www.magyarkurir.hu/
hirek/megjelent-az-i-orszagut-i-idei-elso-szama:

14.
Riport Gubík Lászlóval az Es-
terházy Akadémia igazgatójával 
és Lépes Lóránt atyával a Mária 
Rádió Mirjam igazgatójával 
Megkezdődött az Esterházy-
emlékév címmel

DUNA 24,
A Dunamente Lapja

2021. január 19. A teljes riport itt olvasható: https://duna24.sk/muvelodo/kul-
tura/2021/01/19/megkezdodott-az-esterhazy-emlekev/?
fbclid=IwAR0dRCKfRmFjdEDWgu_OZOy7TdTFx46kgu-
oWZnRvE-RbiC9QyKuP7ngUYgU

15.
Interjú Molnár ImréveI, a 
most megnyílt Esterházy-emlék-
évről

Kossuth Rádió: 
Tanúim lesztek 
műsor

2021. január 19.

16.
Interjú Molnár ImréveI E GY  

P É L D A É RT É K Ű  P O L I T I KU S  –  
E L K E Z D Ő D Ö T T  A Z  
E S T E R H Á Z Y- E M L É K É V  
C Í M M E L

777blog.hu                
hír – és blogoldal

2021. január 26. A teljes interjú itt olvasható:    https://777blog.hu/
2021/01/26/egy-peldaerteku-politikus-elkezdodott-az-ester-
hazy-emlekev/

17. Kerekasztal beszélgetés 
Miért is van szükségünk Esterházy 
János emlékévre? címmel

Bonum TV
 

2021. január 27.
18:00 óra

Az adás a Miért is? sorozat keretében, kerekasztal be-
szélgetés formájában valósult meg a Bonum TV-ben.
Cím: Miért is van szükségünk Esterházy János emlékévre? 
Résztvevők: Berán Ferenc, Cibula Páwel postulator, Jakab Péter 
EWTN katolikus televízió, Molnár Imre történész, Peczár Ká-
roly, a Pázmáneum Polgári Társulás elnöke, Surján László.

18. Mítoszteremtés: Vádak és ellen-
érvek Esterházy megítélése 
kapcsán
/Az Esterházy János Zarán-

dokközpont vezetése/

ma7 2021. január. 27. A teljes írás itt olvasható:    https://ma7.sk/aktualis/mi-
toszteremtes-vadak-es-ellenervek-esterhazy-mun-
kassaga-kapcsan

FEBRUÁR
S.sz. PROGRAM /rendezvény, PROGRAMSZERVEZŐ Az esemény Csatlakozási Megjegyzés /a program rövid leírása/

https://777blog.hu/2021/01/26/egy-peldaerteku-politikus-elkezdodott-az-esterhazy-emlekev/
https://777blog.hu/2021/01/26/egy-peldaerteku-politikus-elkezdodott-az-esterhazy-emlekev/
https://777blog.hu/2021/01/26/egy-peldaerteku-politikus-elkezdodott-az-esterhazy-emlekev/
https://duna24.sk/muvelodo/kultura/2021/01/19/megkezdodott-az-esterhazy-emlekev/?fbclid=IwAR0dRCKfRmFjdEDWgu_OZOy7TdTFx46kguoWZnRvE-RbiC9QyKuP7ngUYgU
https://duna24.sk/muvelodo/kultura/2021/01/19/megkezdodott-az-esterhazy-emlekev/?fbclid=IwAR0dRCKfRmFjdEDWgu_OZOy7TdTFx46kguoWZnRvE-RbiC9QyKuP7ngUYgU
https://duna24.sk/muvelodo/kultura/2021/01/19/megkezdodott-az-esterhazy-emlekev/?fbclid=IwAR0dRCKfRmFjdEDWgu_OZOy7TdTFx46kguoWZnRvE-RbiC9QyKuP7ngUYgU
https://www.magyarkurir.hu/hirek/megjelent-az-i-orszagut-i-idei-elso-szama
https://www.magyarkurir.hu/hirek/megjelent-az-i-orszagut-i-idei-elso-szama
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esemény/ MEGNEVEZÉSE /rendezvény/ 
helyszíne, ideje

időpont

19. Esterházy János boldoggá 
avatásáért felajánlott elsö 
hagyományos szerdai 
szentmise a hónapban

Esterházy János Zarándokközpont, 
Pázmaneum Társulás,
Felvidéki Mária Mirjam Rádió 

Érsekújvár,
Szent Kereszt 
Felmagasztalása 
plébániatemplom, 
15:00 óra

2021. február 03.
Szent Balázs püpök 
napján 

Értestés                                                                                           
Értesítjük Isten szolgája Esterházy János tisztelőit, hogy 2021. 
február 3-án Szent Balázs püspök napján 15.00 órai kezdettel 
kerül sor Érsekújvárban a Szent Kereszt Felmagasztalása plé-
bániatemplomban a hagyományos első szerdai szentmisére, 
melyet Esterházy János boldoggá avatásáért ajánlunk fel. A 
járványügyi rendelkezések értelmében a szentmise nem nyilvá-
nos, így csak on-line módon kísérhető figyelemmel a www.ma-
riaradio.sk honlapon és az alábbi* facebook megosztások se-
gítségével.   A szentmisét Mons. Ďurčo Zoltán, a Nyitrai Egy-
házmegye püspöki helynöke mutatja be.

*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/ .

20. Harangszóval és imával 
Isten szolgája Esterházy 
Jánosért                                              

A Terényi Római Katolikus 
Egyházközség felajánlása

Terényi Római Katolikus Egyházkozség, Szedlák 
Józsefné harangozó, Vagyóczky József esperes 
plébános, Rózsafüzér Társulat és a hivek 
közössége

Terény, Szent 
András-templom

2021. február 03. 
Szent Balázs püpök 
napján

A Emlékév során az Egyházközség tagjai és imaközös-
ségük, a Rózsafüzér Társulat Isten szolgája Esterházy 
János boldoggá avatásának szándékára rendszeres 
imával minden hónap első szerdáján 17:00 órakor kap-
csolódik a harangszóhoz és az emlékévhez.

Harangszóval és imával csatlakoztunk az Esterházy Emlék-
évhez! 
Ma délután 4 órakor Esterházy János boldoggá avatásáért 
és közbenjárását kérő szándékainkra szólalnak meg a teré-
nyi harangok. Ma már Európában egyedülálló módon 
templomunk harangjait a harangozó, Szedlák Józsefné 
kézzel-lábbal szólaltatja meg. XVI. Benedek pápához is el-
jutott a híre az idővel dacoló kézzel-lábbal harangozásnak, 
aki személyes pápai áldását küldte rá. "Terény község ró-
mai katolikus templomában a kézzel-lábbal megszólalta-
tott harangokat" 2018 óta ’Nógrádikumként’, a megye fél-
tett kincsei között tartják számon.
A Emlékév során egyházközségünk felajánlotta, hogy a 
minden hónap első szerdáján tartott emlékmisékhez kap-
csolódóan, havi rendszerességgel, harangszóval adunk há-
lát az Esterházy Jánosban nekünk adott kegyelmekért és 
kérjük a Jóisten áldását, hogy Isten szolgája Esterházy Já-
nos boldoggá avatása erősítse meg hitünket. A harangozás
jelzi az időt, de a harangozás idejét mindig az imádság 
szabja meg. Egyházközségünk tagjai és imaközösségünk, 
Rózsafüzér Társulatunk Isten szolgája Esterházy János bol-
doggá avatásának szándékára rendszeres imával kapcsoló-

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
http://www.mariaradio.sk/
http://www.mariaradio.sk/
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dik a harangszóhoz és az emlékévhez. 
Imádkozzatok velünk és beteg, rászoruló embertársainkért
kérjük közbenjárását!

21. Interjú Paulisz Mariánnal  a 
Hungarikumokkal a világ körül című
műsorban

magyar TV2 2021. 02. 15. Az alsóbodoki EJZK és az EJ Emlékév volt a témája

22. Molnár Imre írása: Áldozatból 
fakadó lelki egység 

felvidekma.sk 2021. 02. 20. A teljes írás itt olvasható:    https://felvidek.ma/2021/02/al-
dozatbol-fakado-lelki-egyseg/

23. Ez itt a kérdés
A téma: Esterházy János

TV műsor. M5 
kulturális csatorna
20 óra

2021. 02. 24. Az adás az Ez itt a kérdés műsor keretében, kerekasz-
tal beszélgetés formájában valósult meg az M5 TV-ben.
Cím: Miért is van szükségünk Esterházy János emlékévre? 
Résztvevők: Cibula Páwel postulator, Molnár Imre történész, 
Surján László ös Duray Miklós.
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