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Vicsai
János
,,Akikből teljességgel hiányzik a jó és boldog élet
képessége, azoknak minden életkor teher;
akik ellenben minden jót magukból merítenek,
azoknak semmi sem tűnhetik rossznak abból,
amit a természet rendje parancsol.”
cicero

Úgy vélem, hogy Cicerónak a fenti idézete foglalja össze legtalálóbban Vicsai János
tanár-igazgató életművét. A jó és boldog ember képességének birtokában Vicsai János hirdette az élet szépségét, optimizmusra, pozitív gondolkodásra sarkallta tanulóit, kollégáit
egyaránt a felmerülő nehézségek idején. Példamutató elkötelezettsége, hatalmas lendülete,
korát meghazudtoló teherbírása ma is jellemzi. Az ilyen karizmatikus személyiségek „minden jót magukból merítenek”– mutat rá Cicero.
Vicsai János egyszerű környezetből, saját erejéből emelkedett ki a tudomány magaslatára. Ez a saját erőforrás tette lehetővé számára azt is, hogy vállalja mindazt, amit
a természet rendje parancsol. Érvényesültek életében a Szabó Lőrinc általa kedvelt költeményének sorai: ,,De valamit a sors, úgy látszik,/akart velem:/megmutatott mindent, de
lassan,/türelmesen.”
1947. június 9-én született a Máramaros megyei Monóban. Szülőfalujához sok kedves emlék fűzi, itt végezte az elemi I–IV. osztályt, az V–VII. osztályt a szomszédos faluban,
Szamosardóban és a középiskolai VIII–XI. osztályt Szilágy megyében, Szilágycsehben.
Nagyváradon a hároméves Pedagógiai Főiskolán végzett történelem-földrajz szakon. 1976ban házasságot kötött Kulcsár Éva fizika–kémia szakos tanárnővel, aki élete végéig nagy
empátiával támogatta férje sokoldalú tevékenységeit. Két gyermekük született: Zsolt-Miklós, aki sikeres magyartanárként óvja „a szót, a hazulról hozottat“ (Magyarosi Lajos). Lányuk,
Kinga-Emő elismert orvosnő Magyarországon.
1965–2010-ig lételeme a Szamosardóban működő Kós Károly Általános Iskola.
1971–2010-ig Észak-Erdély egyetlen bentlakással rendelkező, anyanyelven oktató általános iskolájának igazgatója. Ide jöttek a szomszédos öt faluból azok a tanulók, akik az elemi
osztályok elvégzése után anyanyelven akarták folytatni tanulmányaikat. Mindig a békés,
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megfontolt megoldásokat kereste a konfliktushelyzetek elkerülése végett. Az erőt, a kitartást
becsülöm benne mindenekelőtt és -felett ebben a reményvesztett korszakban.
Intézményvezetőként következetességet, rendet, fegyelmet és főleg lelkiismeretes
munkát várt el a kollegáktól. Példamutató elkötelezettséggel élen járt minden tevékenységben, ami az iskola érdekét szolgálta. Megnyerő kommunikációs képességével, humorával
kellemes légkört teremtett maga körül. Értett ahhoz, hogy összefogjon és összetartson
elvek és értékek mentén. Az iskolai közösségben, a falu életében betöltött helye és szerepe
fáklyaként lobogott.
Ezt igazolják az alábbi kezdeményezések, tevékenységek: 1975-ben Évgyűrűk album
elindítása végzős VIII-ok fényképeivel, búcsúztató szövegekkel, vallomásokkal; 1980-ban
Történelmi albumok alkotása; az anyanyelven való oktatás népszerűsítése, a környékbeli
falvak magyar gyermekeinek beiskoláztatása; 1992-től holland segítséggel a bentlakás és iskola felújítása, majd 2011-től az Európai Bank finanszírozásával az 1901-ben épült iskolának
teljes rehabilitása; 1996-tól iskolabusz megszerzése, 10 éven át sofőrként is tevékenykedett;
2006-ban az iskola felvette a Kós Károly nevet; 2010–2011-ben többszöri felkérésre Máramaros Megye Tanfelügyelőségén főtanfelügyelő-helyettes szerepet töltött be; 2011-ben
megalapítja a Kós Károly-díjat saját finanszírozásával.
Egyéb irányú tevékenységei közül kiemelkedik a hagyományőrzés, amatőr kultúrmunka, néptánc, színjátszás, kiszállások szervezése. A Szilágycseh központú Tövishát Kulturális Társaság alapító tagja, kuratóriumi tag; 2018-ban a Tövishátért-díj kitüntetettje;
a Művelődés-Tövishát melléklete anyagának összegyűjtésében volt irányító szerepe; egy
évtizeden át a Jóbarát gyermekfolyóirat TO versenyének szervezésében, lebonyolításában
tevékenykedett; a Communitas Alapítvány Szórvány Szakterület Oktatási Kuratóriumának
tagja.
1990-ben az RMDSZ helyi szervezetének alapító tagja; 1990-től önkormányzati
tanácstag (2004–2008 között megyei tanácstag); SZKT-tag két mandátumon át; jelenleg
a Nagybánya központú RMDSZ szervezet tanügyi alelnöke; az Ezüstfenyő-díj kitüntetettje.
A helyi egyházközösség presbitere, 2010-től egyházmegyei főgondnok. Együttműködik
a hollandiai DOEK Civil Szerveződéssel támogatva, segítve az öregeket, szegényeket, betegeket. Önkéntes a Szilágycsehi DOWN SYNDROME Egyesületben. Részt vett a Debreceni és Miskolci Egyetemek antropológiai kutatásaiban Tövisháton.
Nehéz lenne Vicsai János tanár-igazgató tevékenységének méltatását főhajtás nélkül
befejezni. Olyan nagy ívű pályának lehettem tanúja négy évtizeden át, amely azt bizonyítja,
hogy szakmai képességei és hozzáállása, emberi kvalitásai, az iskola és falu közösségében
betöltött helye és szerepe példaértékű. Sokat tanulhattunk széleskörű műveltségéből, derűs
bölcsességéből és józan ítélőképességéből. Iskolánk tantestülete is teljes elismeréssel javasolja, hogy Vicsai János pályáját Ezüstgyopár-díj koronázza meg. Kívánjuk, hogy tudását még
hosszú évekig kamatoztassa mindnyájunk javára.
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