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óska bácsi egyik gyakran emlegetett megjegyzése: „Tanár
csak az marad, aki elkötelezett, vagy…”. Ő ilyen elkötelezett tanár és ember. Elkötelezett a szakmája iránt,
iskolánk iránt, Székelykeresztúr iránt.
Zetelakán született 1950. március 21-én. Általános és középiskolai tanulmányait szülőfalujában végezte. A Babeş–Bolyai
Tudományegyetem matematika–fizika karán szerzett matematika szakos tanári diplomát 1973-ban. Tanári pályafutását
még abban az évben kezdte el a székelykeresztúri líceumban.
Az itt eltöltött több mint négy évtized nem csak egy munkahely volt számára. Ezt tanúsítja az a tény, hogy tanítványai
között szép számban vannak matematika, fizika szakos tanárok, mérnökök, közgazdászok, orvosok. Számára a munka
nem merült ki az órák megtartásában, diákjai eredményesen
vettek részt versenyeken, ami tanítványai ösztönzése mellett
az új matematikai elméletek iránti vonzódást és érdeklődést
is jelentette. Reggelente gyakran találtam a tanáriban egy
összefirkált papiros mellett elmélkedve. Az ilyen alkalmaknak nagyon örültem, mert mindig valami érdekes feladatot
hozott, amit valamelyik verseny felkészítőjére készített elő,
vagy éppen verseny után akarta a részt nem vevő, de érdeklődő diákoknak bemutatni.
Lelkes szervezője és résztvevője volt az 1993-ban indult
Matematika Körversenynek, amelyet évente két alkalommal
szerveztek meg 4 megye 6 iskolája részvételével. Nem tudok
azzal büszkélkedni, hogy én is az ő tanítványa voltam, de
örömmel mondhatom el, hogy bár senki nem jelölte ki, senki
nem kötelezte és még a jelenlegi divatos módszertani irányzatoknak sem akart megfelelni, mégis a szó igazi értelmében
vált a mentorommá.
Matematikatanárnak lenni nehéz feladat, a diákok többsége
nem szereti a tanegységet, de vizsga- és felvételi tantárgy.
Így a legnagyobb elismerés a sikeres vizsgaeredmények és az
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egyetemisták pozitív visszajelzése: „Örülök, hogy Sebi tanított és
kínozott, mert most könnyebben boldogulok, mint a többiek.”
1982–1987 között az Orbán Balázs Gimnázium igazgatója volt.
Ez idő alatt az iskola alkalmazottainak színjátszó csoportot szervezett. Tudomást szerzett arról, hogy az egykori pionírház volt
tánccsoportjának tagjai majdnem teljes létszámban a gimnázium diákjai lettek, lehetőséget biztosított számukra, hogy korábbi
tevékenységüket folytathassák volt oktatójukkal.
Az akkori politikai döntések 1984-től nem engedélyezték a
matematika–fizika szakos osztály indítását. Igyekezett ezt úgy
pótolni, hogy a gyakorlati heteken matematikaórákat tartott
az általa tanított matematika–fizika szakosztálytól megfosztott
diákoknak.
Az elmúlt 42 év alatt iskolánk különböző nehézségekkel küzdött, és Sebestyén Józsefre, mint az iskola elkötelezett oktatójára,
mindig számíthatott. Soha nem törekedett népszerűségre, csak
mosolygott szinte észrevétlenül, ha a véndiákok elismerően szóltak róla. Mi pedig mindannyian büszkék vagyunk arra, hogy
kollegái vagy tanítványai lehettünk.

simó margit
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