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indig meghatódom, ha arra gondolok, hogy milyen mélyen érző, mennyi alázattal bíró pedagógus az, aki évtizedeken keresztül magára vállalja
azt a felelősséget, amellyel a felnövekvő nemzedékek oktatása-nevelése jár. Aki megtiszteltetésnek és nem napi tehernek
tartja a gyermeknevelést. Mindannyian ilyen pedagógusok
szeretnénk lenni, amikor kikerülünk a főiskoláról, egyetemről. A hétköznapok gondja-baja gyakran elfeledteti velünk
álmainkat, hivatásunk nemes szándékait. De vannak kivételek, akiknek sikerült megőrizniük! Az egyik ilyen pedagógus
Csóg Samu, mindenki Samu bácsija. Ő nagyon jól tudta,
érezte, hogy a hivatás, amit választott, nagy felelősséggel jár,
de sok szépséget is rejt magában. Példamutatóan beszélt a
gyermekekhez: törődés volt minden mozdulata, okító volt
minden szava. Lelke mélyéből, egész lényével a rábízott gyermekek jövőjét egyengette.
Csóg Samu 1949. június 5-én született Erdővidéken. Általános iskolai tanulmányait az erdőfülei iskolában, a középiskolát Baróton végezte. A marosvásárhelyi Pedagógiai Főiskola
történelem–földrajz karán 1974-ben diplomázott. Ebben az
évben kezdte el pedagógusi pályafutását történelem–földrajz
szakos tanárként a csíkszentsimoni iskolában.
Nemcsak a katedrán végezte lelkiismeretesen munkáját,
hanem iskolán kívüli tevékenységekben is: kirándulásokat
és néptáncoktatást szervezett, valamint a falu kulturális
értékeinek megőrzésén is munkálkodott. 1976–1980 között kultúrotthon-igazgató volt, ahol szintén maradandó a
munkássága. Közben beiratkozott a kolozsvári Babeş–Bolyai
Egyetem történelem szakára, ahol 1980-ban sikeresen államvizsgázott. 1984-ben II. fokozati vizsgát tett, majd 1989-ben,
az akkori időkben nem könnyen megszerezhető I. fokozatot
is megkapta. 1984-től 2014-ig, mindössze kétéves megszakítással – 1990–1992 között a csíkszeredai Joannes Kájoni
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Iskolaközpont vezetője – a csíkszentsimoni iskola igazgatója volt.
Mint tanár és igazgató fontos szerepet tulajdonított az anyanyelvi oktatásnak, és fáradságot nem ismerve küzdött a történelmi
hagyományok fennmaradásáért, megőrzéséért a községben.
Irányításával tanítványai számos történelmi vetélkedőn értek el
kiemelkedő eredményeket. Figyelme és tevékenysége kiterjedt
mind a község, mind a kistérség (Alcsík) történelmi adatgyűjtésére, amelyeket remélhetőleg nyugdíjaséveiben kiadványban is
közzétesz.
Iskolaigazgatóként azon fáradozott, hogy a község iskolaépületei
rendben legyenek, hogy az oktatási tevékenység zavartalanul
folyhasson. Hathatós vezetésének köszönhetően 2008-tól egy új
iskolaépületben tanulhatnak iskolánk elemisei. 2007-ben oktatásmenedzsment oklevelet szerzett a nagyszebeni Lucian Blaga
Egyetemen.
Köszönjük neki, hogy nemcsak a gyermekeket, hanem minket,
munkatársait is tanított, nevelt, irányított annyi éven át, valamint hogy az iskola történetében követendő értéket alkotott
pedagógiai munkássága során. Köszönetünket fejezzük ki a településen élő és elszármazott diákjai nevében is áldozatos munkájáért. Wass Albert szavait idézem:
„Minden embernek kell legyen egy feladata ebben az életben –
kötelességen belül, vagy azon felül is talán –, mert különben nem
lenne értelme annak, hogy él. Az emberi világ több kell legyen,
mint egy bonyolult szerkezetű gép, melyben minden ember egy
fogaskerék szerepét tölti be... Minden embernek kell legyen egy
feladata, egy titkos küldetése, mely Istentől való.”
Csóg Samu feladata a tanítás, irányítás, útmutatás volt, mérhetetlen türelemmel, mosolyogva, sokszor öniróniával fűszerezte
mondandóját. Gyakran méltatlankodott a megváltozott világ
miatt, amelynek értékrendje nagy hatással van a gyermekekre,
és akiknek gondolkodását, a tanuláshoz, az élethez való viszonyukat már nehezen lehet befolyásolni. Felelősségteljesen tette a
dolgát, vetette a magot, reménykedve, hogy talán kikel, ha későn
is, de megfogan! Végigjárta a pedagógusi pálya minden útvesztőjét, megízlelte minden édességét és keserűségét.
Mély tisztelettel, elismeréssel és hálával adózunk Csóg Samu
pedagógusi, iskolaigazgatói munkássága előtt. Kívánunk neki
boldog és tartalmas életet, nyugdíjaséveket!

lőrincz zoltán
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