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      Tibor!

A tervet leszállítottuk, rendben van minden. A megbízó 
elmondta, hogy mennyit kutatott utánad, látta egy XII. 
kerületi házadat és nyomozott, mert neki mindenképpen 
ettől a tervezőtől kellett egy épület. Várt Rád, bízott Ben-
ned és Te betegen is megcsináltad. Mindig ilyen voltál, 
kisugárzásod, egyéniséged hatott mindenkire.

Már a főiskolán is, ahol megismertünk, a félév végére 
csapat volt körülötted, barátok, akiket részben általad kez-
dett el érdekelni az építészet. Motorja voltál a közösségnek, 
szerveztél bennünket. Azóta együtt voltunk a Makonában 
(ahová sokunkat te szerveztél be ), a közös cégünkben, a 
Kvadrumban (ahová te kis kitérővel csatlakoztál) és az 
életben. 

Mindig szerveztél, küzdöttél, bíztál még az utolsó 
időkben is, de ezt a csatát nem lehetett megnyerni.

Egy magyar népdallal búcsúzunk Tőled:

Ősz az idő hideg a tél, 
Lehullik minden falevél,
De sok anya azt felszedné, 
Ha a fiát megmenthetné.

Hideg idők vannak télen,
Maradásom nincsen nékem,
El kell menni katonának,
Itt kell hagyni a rózsámat.

Isten áldjon Tibor!

Balassa Endre, Bata Tibor, Jánosi János, 
Robogány Andrea, Zsigmond Ágnes, Zsigmond László

Kvadrum Építész Kft

Lapzártakor érkezett megdöbbentő hír, hogy Heil Tibor 
november 22-én, 45 éves korában meghalt. Munkáit kö-
vetkező számunkban fogjuk részletesen ismertetni.

HEIL TIBOR HALÁLÁRA

Heil Tibor meghalt. Tibor azonos volt a világgal. Világos-
ság és sötétség viharos együttléte volt. Része volt a megdi-
csőülés és kárhozat egyaránt. Ahol járt, az egyhangú kö-
zépszerűségből vihar csapott fel, kovász volt, mások kenye-
re. A hatvanas évek elejének, a levert forradalom utáni 
letargia idejének szülötte, s a nyolcvanas évek ifjúságának 
erős, fiatal fája volt.

Ahogy a pusztító és rejtekező hatalom ellen önpusztí-
tásba kezd a nép, így rohant vesztébe Tibor is, így végzett 
vele ez a világ, s mi nem tudtuk megvédeni.

Búcsúzunk attól az Embertől, aki nélkülözhetetlen. 
Isten veled, Tibor!

Makovecz Imre
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2008. november 25-én reggel elhunyt Kónya Ádám tudós, 
helytörténész, a Székely Nemzeti Múzeum nyugalmazott 
igazgatója, a Székely Nemzeti Tanács alelnöke. 

Távozásával nemcsak a székely közművelődést érte 
pótolhatatlan veszteség, hanem a székelyföldi közéletet, a 
székelység autonómia törekvését is, amelyet hűséggel szol-
gált haláláig. 

Kónya Ádám 1935-ben született. Tanári oklevelet 1956-
ban szerzett a Bolyai Tudományegyetem földrajz–földtan 
szakán. Sepsiszentgyörgyön és Kökösön volt tanár, 1990-től 
a Székely Nemzeti Múzeum igazgatója, 1989-től Sepsiszent-
györgy város önkormányzati képviselője. Tanácsaival, tu-
dásával, tudománynépszerűsítő írásaival, szaktanulmányai-
val, előadásaival, közéleti szerepvállalásával, egész munkás-
ságával népét, a székelységet szolgálta. 

Tagja volt a Székely Nemzeti Tanács Kezdeményező 
Testületének, és megalakulásától alelnöke a Székely Nem-

zeti Tanácsnak, ugyanakkor vállalta a Sepsiszentgyörgyi 
Székely Tanács elnöki tisztét is. Az ő előterjesztése alapján 
fogadta el 2004. január 17-én az aránysávos kék lobogót 
saját jelképeként a Székely Nemzeti Tanács, amely azóta, 
mint székely zászló egész Székelyföldön elterjedt. 

Búcsúzunk Kónya Ádámtól, aki a hagyományainkra 
építő tudásközpontú jövő megteremtésének felelősségét 
hagyta örökül mindazokra, akik közéleti szerepet vállalnak 
Székelyföldön. 

Kónya Ádám földi maradványait november 28-án, 
pénteken 14 órától helyezik örök nyugalomra a sepsiszent-
györgyi vártemplom ravatalozójából. 

Nyugalma legyen csendes.

A Székely Nemzeti Tanács Állandó Bizottsága 

Kónya Ádám rajza Kós Károly sepsiszentgyörgyi épületeiről. 
(Tanulmányok és közlemények, Sepsiszentgyörgyi Múzeum, 1973.)


