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Meghalt az éjjel Süket Jenő, Csíkdánfalva 
polgármestere – közölte reszkető hangon 
kollégám, akivel tegnapelőtt együtt jártunk 
Felcsíkon riportúton. Különösen megrendí-
tettek a hallottak, nemcsak azért, mert egy 
nappal előtte hosszasan elbeszélgettünk, sőt 
jó hangulatú, közös sétát is tettünk a falu-
ban a látszólag jó egészségnek örvendő elöl-
járóval, hanem mert a rossz hír érkezésekor 
éppen az általa elmondottakat vetettem pa-
pírra. Tarsolyunkban több újságcikkre való 
témával tértünk haza Dánfalváról, éppen 
mosolyogtam egyik tréfás meg jegyzésén, 
amelyet az Olton épített hódgát kapcsán tett, 
amikor megmutatta nekünk az „önkéntes 
építőmunkások” egyéves tevékenységét bizo-
nyító ághalmazt a folyómederben. Bosszan-
kodás helyett inkább a jót látta az állatok 
által összehordott építményben, amely képes 
feltartóztatni a fentről áramló szemetet: ta-
valy tizennyolc köbméter, laposra taposott 
pillepalackot szedtek ki az ágak mögül. Még 
azt is megbocsátotta a hódoknak, hogy egyik 
kis almafája is áldozatul esett gátépítő ösz-
töneiknek.

Ekkor telefonált kollégám és közölte a 
rossz hírt. Minden idegszálam tiltakozott, 
nem akartam elhinni, hogy az a barátságos, 
jó humorú ember, akivel tegnap a leg jobb 
hangulatban diskuráltunk, ma már nincsen. 
Annál is inkább, mert lelkesen ecsetelte a 
helyi szakközépiskola mezőgazdasági képzé-
sének újraélesztésére irányuló terveit, földet, 
épületet kívánt a tervezett tangazdaság részé-
re felajánlani.

Kiderült az is, hogy szívén viseli a felcsíki 
hoki, különösen az utánpótlás-nevelés ügyét, s 
bár még nem csatlakoztak a karcfalvi jégpálya 
működtetéséért, a térség jégkorongéletének élén-
kítéséért születő önkormányzati fejlesztési tár-

suláshoz, de szándékukban áll közelebbről részt 
vállalni ebben a munkában.

Dugásfürdőre út kellene, mondta, s biza-
kodva hozzátette: s az meg is lesz, mert négy 
erős lábon áll a község, hiszen jó a viszony az 
önkormányzat, közbirtokosság, egyház és is-
kola között, mind egyet akarnak: Dánfalva 
fejlesztését.

Néztem a képernyőn, amint jó kedéllyel 
nyilatkozik a kamerának, és nem tudtam 
elhinni a halálhírt. Annyira nem, hogy fel-
hívtam egy közös ismerőst annak reményé-
ben, hogy mindössze valamiféle félreértésről 
lehet szó. Sajnos, igaznak bizonyult a hír, 
a vékony szál, amely Süket Jenő életét elvá-
lasztotta a haláltól, tragikus hirtelenséggel 
elszakadt.

A Hargita Népe szerkesztősége együtt érez a 
gyászoló családdal, a nagy veszteséget szenvedett 
közösséggel.
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Dánfalván legyen iskola, út és hokicsapat!
VárJák a Jelentkezőket

Turisztikai 
képzés indul 
Tusnádfürdőn

Új szakmai képzés indul Tus nád
fürdőn a Hargita Megyei Munka
erő-elhelyező ügynökség által 
tavaly indított, hároméves kifutá
sú alter tour projekt keretében. 
a tanfolyamon idegenforgalmi 
szakembereket képeznek.

Pál Bíborka
pal.biborka@hargitanepe.ro

Az Alter Tour projekt kereté-
ben a Hargita Megyei Mun-
kaerő-elhelyező és Szak-

képző Ügynökség lebonyolításában 
zajló tanfolyamon panziósokat, 
agro  turisztikai szakembereket, hegyi 
turista kalauzokat, illetve turisztikai 
animátorokat képeznek. Jelenleg 56 
személy vesz részt a programban, 
ez a létszám két osztályt tesz ki, eb-
ből egy Csíkszeredában, a másik 
Székelyudvarhelyen működik. 

– December elsejétől 28-as 
létszámmal új osztályt indítunk 
Tusnádfürdőn, az ottani polgár-
mester kérésére – nyilatkozta Jánó 
Edit, az ügynökség osztályvezető 
munkatársa.

Mint mondta, akár nyolcosz-
tályos végzettséggel rendelkező 
személyek is jelentkezhetnek a 
képzésre, a felvételt mindössze 
egy pszichológiai teszt előzi meg. 

A szakmai képzések ingyene-
sek, sőt azok az állástalanok, akik 
a képzés alatt nem részesülnek 
munkanélküli támogatásban, a 
projekt ideje alatt havi 500 lejes 
ösztöndíjat kapnak.

Megrendülten vettük tudomásul, hogy november 22-én, kedden este, életének 51. 
évében Süket Jenő, Csíkdánfalva polgármestere tragikus hirtelenséggel elhunyt.

Süket Jenő halála óriási veszteség nemcsak családja, közvetlen hozzátartozói szá-
mára, hanem Csíkdánfalva, sőt az egész csíki közösség számára is. Felelősségtudata, 
kezdeményezőkészsége, szorgalma, határozottsága példaértékű mindannyiunk szá-
mára. Családján, három gyermekén túl a csíkdánfalvi közösség mellett is elkötelezte 
magát. 2000-től önkormányzati tanácsosi, 2002-től 2008-ig pedig alpolgármesteri 
tisztséget látott el. 2008-tól a község polgármestere volt. A helyi RMDSZ keretében 
is lelkiismeretes, pontos munkát végzett, először HKT-tagként, majd elnökként, il-
letve az utóbbi években titkárként. Tagja volt a Szarvasmarha Tenyésztők Egyesületé-
nek és a Csíkdánfalvi Hockey Club igazgató tanácsainak, valamint alapító tagja volt 
a Csíkdánfalváért Alapítványnak is. Távozása hatalmas űrt hagy a csíkdánfalvi, sőt az 
egész csíki közösségben.

Az RMDSZ Csíki Területi Szervezete őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak 
és a csíkdánfalvi közösségnek.

Emléke legyen áldott, nyugalma csendes!


