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SEBESTYÉN
LAJOS

Sebestyén Lajos 1952-ben született Kolozsváron, tanulmányait a kolozsvári
zenelíceumban hegedű és brácsa szakon, majd a kolozsvári Gheorghe Dima
Zenekonzervatóriumban brácsa szakon végezte. Tanulmányai befejezése
után Resicabányára került, ahol 1975–1984 között hegedű- és brácsatanár
volt. Itt kezdett el abba a széles körű, sok mindent átfogó munkába, amit
ma is fáradhatatlanul és nagy szeretettel végez. Resicabányán a magyar
nyelvű népi szabadegyetem zenei és irodalmi műsorait szervezi, zenél a
tanári vonószenekarban, a német operában, a resicabányai katolikus templomban különböző előadásokon hegedül, brácsázik és nagybőgőzik, felnőtt
citerazenekart vezet. 1984–1986-ig a sepsiszentgyörgyi Pionírházban citeraegyüttest és népi zenekart vezet. 1989-ig Bodokon földrajzot és zenét
tanít, ahol három citerazenekart működtet. 1985-től 2003-ig a Váradi József
Általános Iskolában tíz citerazenekart és négy furulyaegyüttest szervez és
működtet. A sepsiszentgyörgyi vonószenekarban zenélt 1984-től a zenekar
megszűnéséig. Brácsázott a Georgius zenekarban. 1990 februárjától a Plugor Sándor Művészeti Líceum tanára: hegedűt, brácsát és kamarazenét tanít. 1992-ben Kerezsi János igazgató hosszas unszolására elvállalja az iskola
zenekarainak újraszervezését. Ez a zenekar egy évre rá 52 tagot számlál.
Ebben az évben a zenekarból kinőtt a válogatott Szerenád zenekar és a Reménység utánpótlás-zenekar. A Szerenád ifjúsági kamarazenekarra hamar
felfigyelt a város közössége és vezetősége is, a zenekar számtalan önálló
koncertjén kívül sok templomi, színházi és vidéki műsoron vett részt: Kézdivásárhelyen, Illyefalván, Apácán, Rétyen, Szentegyházán, Kolozsváron.
A zenekart hét alkalommal hívták meg a Vendégségben Budapesten nevű
nemzetközi ifjúsági táborba, de más felkéréseknek is eleget tettek: Kiskunhalason, a vajdasági Magyarkanizsán, a budapesti Búcsún, a budapesti
Lánchídi Művészeti Hétvégeken, a nyíregyházi Pro Archi Nemzetközi Ifjúsági Kamarazene Fesztiválon, ahol a zenekar I. díjat kapott. 2004-ben létrehozta a Gyűszűvirág régizene-együttest, amely több alkalommal felejthetetlen élményt nyújtott a sepsiszentgyörgyi, illyefalvi, bikfalvi, zágoni, a
szlovákiai Királyhelmec és Farmad, a budapesti és kolozsvári közönségnek.
2006-ban furulyaegyüttest alakít Aulos néven. 2009-ben megalakítja a Plu-
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Nagyon sok munka és lankadhatatlan erő az, amely feljogosít egy embert
életműdíjra. Munkájában kitartó és következetes pedagógus; mint hegedű- és brácsatanár a hangszer megismertetése mellett annak megszerettetésére törekszik, kellemes hangulatú óráin igazi zenei élményben részesíti diákjait, tudásával, zenetörténeti csemegékkel gazdagítja a gyermekek
zenei látókörét. Emberséggel, hittel, szeretettel és lelki jóságával sorsokat
formál, építi a gyermekek lelkivilágát. Mint karmester olyan összefogó erőt
jelent a tanulóknak, amelyben biztonságban, otthonosan érzik magukat. A
nehéz helyzetek gócpontjain finom humorral lép túl, a szétszórt, fegyelmezetlen diákjait apai szigorral és következetességgel inti a jó útra. Szervezői
és kapcsolatteremtő készségeit tükrözi az a sok koncert, fellépés, amelyen
részt vettek, és amelyeket megszerveznek.
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gor Sándor Művészeti Líceum fúvószenekarát, és bekapcsolódik a megyei
fúvósmozgalomba. Felléptek Rétyen, Zágonban, Sepsiszentgyörgyön, Pécsett, Budapesten és a szlovéniai Lendván. Mindezek mellett 1991–1995-ig a
Vox Humana kamarakórusban, majd 2005-től a Pro Musica kamarakórusban
tenorként énekel.
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A zene iránti elhivatott, elkötelezett. Napjait zenéléssel kezdi és azzal fejezi
be, sokszor éjszakánként írva a zenekari stímeket, hogy egy új nap kezdetekor legyen mit a gyermekek kottatartójára tenni. Ilyen ember él közöttünk,
ilyen pedagógus köszön minden nap a diákjainak, ilyen kolléga lelkesít fel humorával, ilyen zenész formál értékeket a Plugor Sándor Művészeti Líceumban – ilyen embert érdemes kitüntetni munkásságáért.

sebestyén-lázár enikő
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