
Esterházy  nyomdokain
Felhívás a gimnáziumok és középiskolák 2-3. osztályos diákjai számára

Tisztelettel felhívjuk a felvidéki magyar gimnáziumok és középiskolák figyelmét az Esterházy János Zarándokközpont és az 
Esterházy Akadémia által alapított ifjúsági díjra, mellyel közösségünk azon diákjait szeretnénk kiemelni, akik az adott tanévben 
példát mutattak a közösség áldozatkész szolgálatából.

Bizalommal fordulunk a felhívásban megjelölt évfolyamok osztályfőnökeihez, és arra kérjük őket, hogy június 20-ig 
választassák meg az osztály tanulóinak körében azt a diákot, aki egyrészt példát mutatott önzetlenségével, becsületességével, 
társai önfeláldozó megsegítésével, másrészt ezek a tulajdonságai egy vagy több konkrét tettben manifesztálódtak.

Hogy mire gondolunk? 

OlOlyan fiatalokat keresünk, akik a 2017/2018-as tanévben szolgálatot tettek a közösségüknek, 
– legyen az az osztályuk, néhány azonos érdeklődési körű diák vagy épp az egész iskola –, példának okáért:

- egy tevékenységi kör, egy intézmény, egy társulás megalapításával,
- egy közösségi program megfogalmazásával,
- egy közösségi rendezvény megszervezésével,
- egy jótékonysági vagy a keresztény értékeket szolgáló akció lebonyolításával,
- egy emlékezetes közösségi beszéd, felszólalás megtartásával,
- egy társaikra inspirálóan ható gondolatsor megfogalmazásával,
-- egy magyarságuk melletti kiállást demonstráló cselekedettel,
- egy testi vagy lelki épségüket is kockáztató tettel. 

Megkérjük az osztályfőnököket, hogy a döntést osztályuk diákjaival közösen hozzák meg egy osztályfőnöki órán levezetett beszélgetés 
során, vitát képező eseteknél a diákok véleményének megszavaztatásával. A kiválasztott közösségi helytállásról 2018. június 20. éjfélig 
kérnénk egy az osztályfőnök kézjegyével ellátott, max. 4000 karakterben kifejtett leírást, melyet kérünk beküldeni szkennelve vagy 
lefényképezett, de olvasható formában az info@esterhazyakademia.eu címre. Az e-mail szövegében tüntessék fel az iskola nevét és címét, 
valamint az osztályt. A tárgyba írják bele: ESTERHÁZY NYOMDOKAIN.

AA levelükre 2018. jún. 24-ig reagálunk. Az Esterházy nyomdokain járó diákok ingyen belépőjegyet kapnak az idei Martosi 
Szabadegyetemre 2018. július 4-8. között, ahol megtekinthetik az Esterházy Akadémia működését. A közösségükért helytálló fiatalok 
közül kiválasztunk egy idei győztest, aki a díjjal járó oklevelet személyesen Böjte Csaba ferences rendi szerzetestől veheti át, és akinek 
osztályát meghívjuk az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpontba, a 2018. június 29-i díjátadó ünnepségre.
Hagyományteremtő szándékkal várjuk szíves közreműködésüket és jelentkezésüket,

Tisztelettel:
Kelt: 2018. május 31-én, Alsóbodokon  az Esterházy Nyomdokain-díj alapítói 
További információkkal örömmel szolgálunk az info@esterhazyjanos.eu címen, ill. a 0918 655 945 telefonszámon.


