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Dr Imre Kónya (Węgry) laureatem Międzynarodowej Nagrody na rzecz Pokoju, Wolności i
Współpracy w Europie w edycji za rok 2017
Krefeld – 06.12.2016 – Fundacja im. Św. Wojciecha z siedzibą w Krefeld wręczy kolejną
Międzynarodową Nagrodę na rzecz Pokoju, Wolności i Współpracy w Europie w edycji za rok 2017.
Tegoroczna nagroda zostanie wręczona w dniu 10 czerwca 2017 roku byłemu węgierskiemu
ministrowi spraw wewnętrznych dr Imre Kónya. Szczegóły dotyczące uroczystości zostaną
przekazane w najbliższym czasie.
Laureat po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie im. Eötvös Lóranda w Budapeszcie
rozpoczął karierę adwokacką. W 1988 roku stworzył „Niezależne Forum Prawnicze”, któremu
przewodniczył od 1989 roku. Był współmoderatorem opozycyjnego Okrągłego Stołu i współtwórcą
deklaracji politycznej, która dała podstawy negocjacjom ws. modyfikacji węgierskiej konstytucji.
Imre Kónya stworzył dzięki powołaniu „Niezależnego Forum Prawniczego” oraz zaangażowaniu na
rzecz Okrągłego Stołu na Węgrzech istotną płaszczyznę, która ukształtowała procesy zmian
systemowych w latach 1988-1989. Pełniąc funkcję przewodniczącego frakcji Węgierskiego Forum
Demokratycznego zapewniał stabilne wsparcie pracom rządu, stając się jednym z najważniejszych
współpracownikiem premiera Józsefa Antalla (1990-1993). Pełniąc funkcję ministra spraw
wewnętrznych w rządzie premiera Borossa, Imre Kónya, mimo niezwykle trudnych uwarunkowań
wewnątrzpolitycznych, konsekwentnie wspierał odbudowę aparatu państwowego.
Imre Kónya uchodzi za jednego z nielicznych kontynuatorów i propagatorów myśli demokratycznej
Józsefa Antalla – laureata Nagrody św. Wojciecha z 1996 r.
Działalność tegorocznego laureata, dr Imre Kónya, inspirowana była pamięcią o tragicznej biografii
św. Wojciecha (956-997), który uchodzi nie tylko za najważniejszego patrona Europy, ale także tego,
który „nadał podstawy europejskiej tożsamości i jedności” (Jan Paweł II).
Fundacja im. św. Wojciecha przyznaje doroczna nagrodę osobistościom, które w wybitny sposób
przyczyniły się do trwałego wzrastania Europy w jedności oraz wnieśli istotny wkład w dbałość i
pogłębianie dobrosąsiedzkiej współpracy między narodami Europy Zachodniej i Europy ŚrodkowoWschodniej.
Dotychczasowi laureaci Nagrody: Tadeusz Mazowiecki, József Antall, kardynał František Tomášek,
kardynał Franz König, Václav Havel, Helmut Kohl, František Mikloško, Władysław Bartoszewski,
Arpád Göncz, Ján Ćarnogurskŷ, Petr Pilhart i Hanna Suchocka.
Informacje dla mediów w innych językach oraz o działalności Fundacji znajdziecie Państwo na stronie
internetowej: www.adalbert-stiftung.de.
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