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SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 

Az Adalbert-díj 2011. évi kitüntetettje dr. Ján Čarnogurský   
 
Krefeld 29.03.2011 – 2011. június 11-én a krefeldi (Németország) székhelyű Adalbert 
Alapítvány tizedik alkalommal adja át a Nemzetközi Adalbert Díj az Európai Békéért, 
Szabadságért és Együttműködésért elnevezésű elismerést. A díjat Bronisław 
Komorowski lengyel államfő Varsóban nyújtja át dr. Ján Čarnogurský jogászdoktor 
részére, aki több évig volt a Szlovák Köztársaság miniszterelnöke és Szlovákia igazságügyi 
minisztere.  
 

A Nemzetközi Adalbert-Díj Bizottsága dr. Čarnogurskýt országáért és Európáért végzett 
polgári és politikai munkásságáért tiszteli meg. A kommunista rezsim alatt a polgári és az 
emberi jogokért, valamint a vallásszabadságért és az egyház önrendelkezéséért szállt síkra. 
A „Charta 77” mozgalomban történő közreműködése, és az 1988. március 25-i „gyertyás 
tüntetés” érdekében tett kezdeményezése a politikailag elkötelezett polgárról tesz 
tanúbizonyságot. Az egykori Csehszlovákiának a demokrácia érdekében történő 
rendszerváltásának szakaszában, és az ország 1993. elején végbement kettéoszlásából 
származó független Szlovákia keletkezése után aktívan közreműködött a demokratikus 
kultúra és az új politikai rend felépítésében. Részvételét a polgári felelősségben az aktív 
politikából való kiválása után is bizonyítja. Munkásságának eredménye az országhatárokon 
átnyúló tudományos eszmecsere és Közép-Európa Oroszország irányában fennálló 
nyitottsága.  
 

Életművét prágai szent Adalbert (956-997) emléke inspirálta, aki „kontinensünk nagy 
patrónusaként … az európai identitás és egység alapjait elhelyezte" (II. János Pál pápa). Ján 
Čarnogurský a kelet-közép-európai népek integrációjának szorgalmazásával Nyugaton az 
Európát összekötő hidak építőjévé vált. 
 

Az Adalbert-díj eddigi kitüntetettjei: 
  

• Tadeusz Mazowiecki, az első szabadon választott lengyel miniszterelnök 
• Antall József, az első szabadon választott magyar miniszterelnök 
• František Tomášek bíboros, korábbi prágai érsek 
• Franz König bíboros, korábbi bécsi érsek 
• Václav Havel, korábbi cseh államfő  
• Helmut Kohl, a Német Szövetségi Köztársaság korábbi kancellárja, valamint 
• František Mikloško, a szlovák parlament első szabadon választott elnöke 
• Wladyslaw Bartoszewski, államtitkár, a Lengyel Köztársaság korábbi külügyminisztere 
• Göncz Árpád, a Magyar Köztársaság első szabadon választott elnöke 

 

Az Adalbert Alapítvány a díjat minden alkalommal 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 további tudnivalók az Alapítványról és annak működéséről.  
 

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