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Az Adalbert-díj 2009. évi kitüntetettje Dr. Göncz Árpád

Krefeld – 2009.03.16. – 2009. június 13-án a krefeldi (Németország) székhelyű Adalbert
Alapítvány kilencedik alkalommal adja át az általa alapított díjat, a ,,Nemzetközi Adalbert Díj az
Európai Békéért, Szabadságért és Együttműködésért” elnevezésű elismerést.A kitüntetést
Prágában nyújtja át a magyarországi békés forradalmat követően először szabadon
megválasztott köztársasági elnöknek, Göncz Árpádnak a Cseh Köztársaság hivatalban lévő 
elnöke, Václav Klaus.

A Nemzetközi Adalbert-Díj Bizottsága a 2009 évi Adalbert-díjat az író és politikus Göncz Árpádnak
ítélte oda, aki 1990 és 2000 között a Magyar Köztársaság elnökeként józan megfontoltsággal
ösztönözte hazája európai integrációját. A népszerű ,,civil politikus” Göncz Árpád a kommunista
rendszer idején az ellenzékhez tartozott, ezért életfogytig tartó börtönbüntetésre ítélték.

Meghatározó szerepet játszott a magyarországi demokratikus átalakulásban és hozzájárult a korábbi
politikai ellenfelek megbékéléséhez. Magyarország szabaddá válásában szerzett érdemeivel és
Németország egyesüléséhez nyújtott támogatásával kiemelkedő szolgálatot tett Kelet- és Nyugat-
Európaösszetartozásának erősítése érdekében.

Irodalmárként jelentős nyugat-európai műalkotásokat tett hozzáférhetővé honfitársai számára, Nyugat-
Európában pedig saját műveinek fordítása révén vált ismertté az író Göncz Árpád.

Életműve kapcsolódik a prágai szent Adalbert (956-997) emlékének hagyományához, aki
,,kontinensünk nagy patrónusaként …. az európai identitás és egység alapjait elhelyezte.” ( II. János 
Pál pápa). Göncz Árpád a kelet-közép-európai népek integrációjának szorgalmazásával Nyugaton az
Európát összekötő hidak építőjévé vált.

Az Adalbert-díj eddigi kitűntetettjei:

 Tadeusz Mazowiecki, az első szabadon választott lengyel miniszterelnök
 Antall József, az első szabadon választott magyar miniszterelnök
 František Tomášekbíboros, korábbi prágai érsek
 Franz König bíboros, korábbi bécsi érsek
 Václav Havel, korábbi cseh államfő
 Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárja
 František Mikloško, a szlovák parlament első szabadon választott elnöke
 Wladyslaw Bartoszewski, államtitkár, korábbi lengyel külügyminiszter

Az Adalbert Alapítvány a díjat minden alkalommal egy olyan személyiségnek adományozza, aki az
európai összetartozás valamint a nyugat- és közép-európai népek közötti szomszédsági kapcsolatok
elmélyítésében és ápolásában szerzett kimagasló érdemeket.

A www.adalbert-stiftung.de honlapról letölthető a sajtóközlemény több nyelvre lefordított változata,
valamint továbbitudnivalók az Alapítványról és annak működéséről. 

További információkat az Adalbert Alapítvány sajtó- és közönségkapcsolati részlegétől szerezhet.
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