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Laureát Vojtěchovy ceny 2017 Dr. Imre Kónya (Budapešť) 
 
Krefeld, 06. 12. 2016 - Vojtěchova nadace se sídlem v Krefeldu udělí v roce 2017 další 
Mezinárodní Vojtěchovu cenu za mír, svobodu a spolupráci v Evropě. 
 
Cena bude předána 10. června 2017 bývalému maďarskému ministru vnitra Dr. Imre 
Kónyamu. Další podrobnosti k slavnostnímu ceremoniálu budou oznámeny v nadcházejících 
týdnech. 
 
Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Lóranda Eötvöse působil oceněný jako advokát 
a v roce 1988 založil Nezávislé právnické fórum, jehož předsedou se stal v roce 1989. V této 
funkci moderoval zasedání Opozičního kulatého stolu a v roce 1989 vydal jeho politickou 
proklamaci. Z ní se odvinula jednání ke změně maďarské ústavy. 
 
Organizací a vedením Nezávislého právnického fóra a svoláním Opozičního kulatého stolu 
vytvořil rozhodující fóra pro proces systémových změn v Maďarsku (1988-1989). Jako 
předseda frakce Maďarského demokratického fóra (MDF) zajistil v parlamentu stabilní 
základnu pro vládní práci, a působil tak jako jeden z nejdůležitějších spolupracovníků 
premiéra Józsefa Antalla (1990-1993). Ve funkci ministra vnitra Borossovy vlády (1993-
1994) podpořil za mimořádně těžkých vnitropolitických podmínek obnovu státní správy. 
 
Kromě toho platí za jednoho z mála autentických představitelů a ochránců demokratického 
odkazu Józsefa Antalla, laureáta posmrtně udělené Vojtěchovy ceny roku 1996. 
 
Působení oceněného Imre Kónyaho je inspirováno vzpomínkou na dramatický životopis sv. 
Vojtěcha Pražského (956-997). Ten je ve Vojtěchových zemích považován za „velkého 
patrona našeho kontinentu“, který „položil základy evropské identity a jednoty“ (papež Jan 
Pavel II.). 
 
Vojtěchova nadace uděluje cenu vždy jedné osobnosti, která se vynikajícím způsobem 
zasloužila o trvalé srůstání celé Evropy a o prohloubení a péči o sousedské vztahy mezi 
západo- a středoevropskými národy. 
 
Dosavadní laureáti Vojtěchovy ceny jsou Tadeusz Mazowiecki, József Antall, František 
kardinál Tomášek, Franz kardinál König, Václav Havel, Helmut Kohl, František Mikloško, 
Władysław Bartoszewski, Árpád Göncz, Ján Čarnogurský, Petr Pithart a Hanna Suchocka. 
 

Na www.adalbert-stiftung.de naleznete ke stažení toto tiskové prohlášení a všechny další 
užitečné informace o nadaci a jejích aktivitách. 
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