SAJTÓKÖZLEMÉNY
Az Adalbert-Díj 2017. évi kitüntetettje Dr. Kónya Imre (Budapest)

Krefeld, 2016. december 6. – A Krefeld központú Adalbert-Alapítvány 2017-ben adja át a soron
következő, az európai béke, a szabadság és az együttműködés előmozdításáért járó
Nemzetközi Adalbert Díjat.
A díjat 2017. június 10-én Dr. Kónya Imre egykori magyar belügyminiszter veheti át. A díjátadó
ünnepség további részletei a következő hetekben kerülnek ismertetésre.
Jogi tanulmányainak befejezését követően a kitüntetett az Eötvös Loránd
Tudományegyetemen dolgozott jogászként és 1988-ban megalapította a Független Jogász
Fórumot, melynek 1989-ben vezetője lett. Ebben a minőségében az Ellenzéki Kerekasztal
üléseinek moderátora valamint ő adta le 1989-ben annak politikai szándéknyilatkozatát.
Ennek következménye lett a Magyar Alkotmány módosításáról való tárgyalás.
A Független Jogász Fórum megszervezésével és vezetésével valamint az Ellenzéki Kerekasztal
összehívásával a kitüntetett a magyarországi rendszerváltás folyamatának (1988-89) döntő
alapját alkotta meg. A Magyar Demokrata Fórum (MDF) frakcióvezetőjeként biztosította az
országgyűlésben a kormányzati munka stabil hátterét és ezáltal Antall József miniszterelnök
(1990-1993) egyik legfontosabb munkatársa volt. A Boross-kormány belügyminisztereként
(1993-1994) egy különlegesen súlyos belpolitikai helyzetben támogatta a közigazgatás
újjáépítését.
A kitüntetett ezen kívül egyike azon keveseknek, akik Antall József demokratikus örökségének
hiteles gondozója és képviselője. Antall Józsefet 1996-ban posztumusz kitüntették az Adalbert
Díjjal.
Kónya Imre munkásságának inspirálója a Prágai Szent Adalbert (956-997) drámai életútjára
való emlékezet. Prágai Szent Adalbertet az Adalbert-országokban mint „kontinensünk nagy
patrónusát” tisztelik, aki „az európai identitás és egység” alapkövét fektette le (II. János Pál
Pápa).
Az Adalbert-Alapítvány a díjat minden évben olyan személyiségeknek ítéli oda, akik kimagasló mértékben
hozzájárultak egész Európa integrációjához valamint kiváló munkájukkal segítették a nyugat- és közép-európai
nemzetek közötti jószomszédi viszony ápolását és elmélyítését.
Az Adalbert Díj eddigi kitüntetettjei Tadeusz Mazowiecki, Antall József, František Tomášek bíboros, Franz König
bíboros, Václav Havel, Helmut Kohl, František Mikloško, Władysław Bartoszewski, Göncz Árpád, Ján Čarnogurskŷ,
Petr Pithart és Hanna Suchocka.
A www.adalbert-stiftung.de alatt megtalálják a letölthető sajtótájékoztatót valamint további tájékoztatást
kaphatnak az alapítványról és annak tevékenységéről.
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