REKAPITULÁCIA NAJVÝZNAMNEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKOCH 1996-2016
 december 1995 - prvá návšteva priateľov ruží z Nemecka
 17.05.1996 - stretnutie zástupcov slovenských a nemeckých ružiarskych spolkov v kaštieli,
pri Pamätníku Beethovena boli symbolicky vysadené prvé tri ruže
 06.08.1996 - stretnutie v priateľov ruží z Nemecka v kaštieli: Jana Malinakova, Johannes
Kalbus - majitelia ružovej záhrady, Anny Jacob - spisovateľka
 prvé návštevy pamätníkov a pátranie po stopách M. H. Chotekovej
 11.-12.11.1996 - výsadba asi 250 ruží pred obecným úradom, sadenice zabezpečil J. Kalbus
v spolupráci s Ing. Velebom z okrasnej škôlky Příbor
 01.05.1997 - zakladajúca schôdza Medzinárodného Rosaclubu M. H. Chotekovej (22 členov)
 02.05.1997 - výsadba historických ruží dodaných z Nemecka v centre obce
 29.09.1997 - je publikovaný prvý rozsiahlejší text o M. H. Chotekovej (Desať kilometrov
od Trnavy rástol ružový háj, TH extra)
 04.10.1997 - spomienková akadémia a odhalenie pamätnej tabule na budove kláštora,
v ktorom 13. februára 1946 grófka zomrela
 vydaný propagačný materiál s jej medailónom
 v obecnom múzeu pribudol panel venovaný jej životu a zásluhám v oblasti ružiarstva
 začína sa používať staronový prívlastok „ružová grófka“
 13.11.1997 - dovezených asi 300 ruží, rozdelené medzi členov Rosaclubu
 05.07.1998 - ďalšia dodávka ruží z Nemecka
 03.-05.07.1998 - exkurzia členov Rosaclucu v Nemecku (Altdorf, Winkelhaid, Norimberg)
 privezených asi 100 ruží
 2000 - vysadenie ružových záhonov v areáli kaštieľa
 23.-25.06.2000 - Zámocké dni ruží - výstava ruží s kultúrnym programom v kaštieli
 30.-31.8. 2003 - počas obecných osláv pri príležitosti 890. výročia 1. písomnej zmienky sa
s D. Krupou po prvýkrát spájať pomenovanie „dedina hudby a ruží“
 jedna z ulíc bola pomenovaná na počesť grófky Chotekovej
 rozárium bolo popri kaštieli, parku, kostole, mauzóleu, kaštieľskom divadle a umelom
kopci zaradené medzi 7 divov obce.
 v novej monografii obce sú osobitné kapitoly o grófke a o jej rozáriu
 heslo o M. H. Chotekovej v Lexikóne slovenských žien
 vysadenie kríkových ruží na zámockej tabuli v parku, návšteva priateľov ruží z Nemecka
 2006 Silvester Györy, šľachtiteľ ruží z Dunajskej Stredy pomenúva jednu z ruží Comtesse
Maria Henriette
 24.-25-6.2006 - Dni hudby a ruží - výstava ruží v kaštieli spojená s bohatým kultúrnym
programom
 02.12. 2007 - Slávnosť ruží v kaštieli - podujatie, ktorým vyvrcholil projekt - Ružová
záhrada oživenie rozária v Dolnej Krupej, ktorý pripravilo Združenie Terézie Brunsvikovej
 11.11.2007 - 1. pásmo Slová a tóny na počesť M. H. Chotekovej v kaštieli, organizátor
nezisková organizácia Čakanka z Nitry
 21.-22.06.2008 - 1. ročník Letná slávnosť ruží, hlavný organizátor SNM - Hudobné múzeum
- Kaštieľ Dolná Krupá
 12.08.2008 - Diplomová práca Ivony Záhradníkovej Sadovnícko-architektonický návrh
obnovenia rozária v Dolnej Krupej
 30.-31.06.2009 - Slávnosť ruží, 2. ročník
 výstava fotografií o M. H. Chotekovej
 19.-20.06.2010 - ročník Slávnosť ruží, 3. ročník
 uvedenie publikácie Stanislav Petráša Ružová grófka a jej svet

