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Vizi
Imre

Jegenyén született 1936. október 17-én. 1958-ban végzett a Bolyai Egyetem matematika–fizika karán, miközben versenyszerűen sportolt, kosarazott, tagja volt Románia
válogatott kosárcsapatának.
A 42 évet magába foglaló pedagógusi pályáját a Gyalui Általános Iskolában, majd az
1962-ben megalakult kolozsvári 16-os Számú Líceumban kezdte. Közben végig versenyszerűen sportolt, sikerült a sportot a matematika oktatásával és a neveléssel eredményesen
összehangolnia. A sportpályán és az iskolában munkáját a csapatszellem jellemezte, amely
jó szervezői és kivitelezői készséggel ötvöződött.
1975-ben visszavonult a sportéletből, kizárólag a pedagógusi és intézményvezetői
munkának szentelte életét. 1975–80 között az akkori kolozsvári 3-as Számú Líceum (ma
Apáczai Csere János Líceum) igazgatója, 1980-tól a mai Báthory István Elméleti Líceum
matematikatanára, majd 1990-től ugyanennek az iskolának igazgatóhelyettese – egy olyan
korszakban, amikor a kolozsvári és Kolozs megyei magyar oktatás újjászervezése zajlik, és
amelynek tervét 1989 decemberében egy általa vezetett bizottság dolgozta ki akkor, amikor
az „iskolaháború” és külső nyomás feltételei között kellett helytállni, az iskola létét és szellemiségét megvédeni.
1996-ban a magyar nyelvű speciális oktatás újraindításában is szerepet vállalt, megnyerve ennek támogatására a Mocsáry Lajos Alapítványt. 1999. szeptember 1-jétől nyugdíjazták ugyan, de azóta is elkötelezetten tevékenykedik. 1994-től elnöke a Teodidaktos Humanitárius Alapítványnak, amely két középiskolai bentlakást működtet, 51 vidéki diáknak
ad szállást, hogy Kolozsvár híres magyar tannyelvű iskoláiban tanulhassanak, és mindkét
bentlakás igazgatói feladatait ellátja, ugyanakkor alelnöke a Lyceum Alapítványnak, amely
a Báthory Líceum mellett működik.
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Évente pályázatokat nyer az alapítványok számára, amelyekkel a bentlakó vidéki
diákok tanulási lehetőségeit bővíti, keretet teremt a tehetséggondozásra.
2005-ben a Magyar Köztársaság Arany Érdemkereszt-díjával tüntették ki. Ekkor
írta róla Kötő József államtitkár, hogy Vizi Imre nemcsak építő, de küldetéses ember is.
„Ahogyan Dávid Isten ládájának hajlékot akart építeni, Vizi Imre is létre akarta hozni az erdélyi
közösség talpon maradásának erődítményét. Tudva tudta, hogy csak az a közösség nem hull ki az idő
rostáján, amely a XXI. században versenyképes tudással rendelkezik. Embert próbáló célt tűzött ki
maga elé: létre kívánta hozni közössége számára az elit értelmiséget kitermelő kollégiumokat.” És
mind a mai napig sikerült is ezt a célt szolgálnia és megvalósítania.
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