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Nositeľ Ceny Sv. Vojtecha 2017 Dr. Imre Kónya (Budapešť) 
 

Krefeld, 06.12.2016 - Nadácia Sv. Vojtecha (Adalbert-Stiftung) so sídlom v Krefelde udelí v roku 
2017 ďalšiu Medzinárodnú Cenu Sv. Vojtecha za mier, slobodu a spoluprácu v Európe.  
 
Cena bude odovzdaná 10. júna 2017 bývalému maďarskému ministrovi vnútra Dr. Imremu 
Kónyaovi. Ďalšie podrobnosti ohľadne slávnostného odovzdania budú oznámené v budúcich 
týždňoch. 
 
Laureát ceny pracoval po ukončení štúdia na právnickej fakulte Univerzity Lóranda Eötvösa 
v Budapešti ako advokát a v roku 1988 tu založil Nezávislé fórum právnikov, v roku sa stal jeho 
predsedom. Vo svojej funkcii moderoval zasadnutia Opozičného okrúhleho stola a vyhlásil jeho 
politickú deklaráciu. Z toho vyplynuli rokovania o modifikácii Maďarskej ústavy. 
 
Organizovaním a vedením Nezávislého fóra právnikov a zvolaním Opozičného okrúhleho stola 
vytvoril rozhodujúce platformy pre transformačný proces v Maďarsku (1988-89). Ako predseda 
frakcie Maďarského demokratického fóra (MDF) zabezpečil v parlamente stabilné pozadie pre prácu 
vlády a pôsobil ako jeden z najdôležitejších spolupracovníkov premiéra Józsefa Antalla (1990-93). 
Vo svojej funkcii ako minister vnútra za Borossovej vlády (1993-1994) podporoval za mimoriadne 
ťažkých vnútropolitických podmienok prestavbu štátnej správy. 
 
Okrem toho je pokladaný za jedného z mála autentických uchovávateľov a predstaviteľov 
demokratického dedičstva Józsefa Antalla, ktorému bola udelená Cena Sv. Vojtecha post mortem 
v roku 1996. 
 
Pôsobenie laureáta ceny Imreho Kónyaho je  pritom inšpirované aj spomienkou na dramatický život 
Svätého Vojtecha z Prahy (956-997). Tento sa pokladá za „veľkého patróna nášho kontinentu“, ktorý 
položil základ „pre európsku identitu a jednotu“ (pápež Ján Pavol II.). 
 

 
 

Nadácia Sv. Vojtecha udeľuje túto cenu každoročne osobnostiam, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžili 
o trvalé zjednotenie Európy a o prehĺbenie a pestovanie susedských vzťahov medzi národmi západnej 
a strednej Európy. 
Doterajší nositelia Ceny Sv. Vojtecha sú 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 stránke www.adalbert-stiftung.de nájdete túto tlačovú správu na stiahnutie, ako aj všetky potrebné 
informácie o nadácii a jej aktivitách.  
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