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1952. szeptember 12-én született Nagyszebenben. A városra jellemző multikulturalizmus jegyében nagyon jól meg kellett tanulnia a román nyelvet mint a jónevű Octavian
Goga Főgimnázium matematikatanára (harminc éve), helyettes igazgatója (15 évig) és az
utolsó 14 évben a humán erőforrások Szeben megyei tanfelügyelője. Emellett a magyar
anyanyelvet is gyakorolta, tanárként az iskolában, presbiterként a nagyszebeni református
templomban. Az angol nyelvet idősebb korában sajátította el. Kétszer vizsgázott kinevezett
tanári állásért (1986 és 1989), háromszor vizsgázott iskolai igazgató tisztségért (1994, 1998,
2002), kétszer tanfelügyelői állásért (2009, 2014), mindig sikeresen.
Líceumi tanulmányait a nagyszebeni Octavian Goga Kollégium magyar tagozatán
végezte, 1971-ben érettségizett reál szakon. A kolozsvári Babeș–Bolyai Tudományegyetemen szerzett matematikatanári diplomát. Munkahelyei általános iskolai matematikatanárként a Maros megyei Makfalva, a Hargita megyei Kőrispatak voltak, majd a mai napig
a Szeben megyei Octavian Goga Főgimnázium. Utóbb a nagyszebeni Lucian Blaga Tudományegyetemen mesteri fokozatot ért el számítógép-technikában (Știință și Ingineria
Calculatoarelor).
Pályafutása alatt számos cikket írt román és magyar nyelven, néhányat német nyelven
is. A sajtóorgánumok kérdéseire szívesen válaszolt, különösen, ha a román nyelvű média
a magyar kultúráról és annak nagyszebeni viszonylatairól érdeklődött. Így alakult ki benne
az a belső kényszer, hogy a Bolyai családról, Jánosról és Farkasról részletesebben tájékoztassa
a román anyanyelvű közösséget. Az ez irányú tevékenységét dr. Kiss Elemér marosvásárhelyi professzor, Bolyai-kutató is méltatta, mondván „a Bolyaiak életében Marosvásárhely után
Nagyszeben volt a második leg fontosabb helység.” Fél tucatnál több írásában a Bolyaiakról írt,
a legfontosabb az ASTRA nagyszebeni könyvtárnak készült Genii ale matematicii sibiene,
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Bolyai János și Bolyai Farkas la Sibiu című tanulmány, amellyel megpályázta az Apáczaidíjat is. A kiadvány népszerű, több román ajkú olvasó is elismerően nyilatkozott róla, a
Bolyai múzeum látogatottsága is nőtt általa. A nagyszebeni Lucian Blaga
Tudományegyetem ma-tematika szakos diákjai évente felkeresik az előbb említett
múzeumot. A szeben.ro honlapon megjelenik a Bolyai-ismertetése, így a világhálón is
elérhető, olvasható a Bolyaiak kötődése Nagyszebenhez és vidékéhez. Szándékát Szabó
Csaba kolozsvári újságíró és TV-riporter, Oláh-Gál Róbert egyetemi tanár és Kiss Elemér
nyugalmazott egyetemi tanár is elismerően fogadta. Diákjaival 2002-ben, a Bolyai-évben
részt vettek az országos, majd magyarországi Bolyai-versenyen. A matematikatanárok
Szeben megyei díszgyűlésén a Bolyaiakról tartott e lőadást.
Matematikatanárként és iskolaigazgatóként iskolaprojektek által részt vett országos
konferenciákon Bukarest, Marosvásárhely, Piatra Neamț, Constanța, Râmnicu Vîlcea, Déva
és Eforie Nord városokban. Külföldi iskolai projektjei: Budapest 1995, 2002; Győr 2000;
Makó 2016; Párizs 2002; Stockholm 2010; München 1995, 2001; Bécs 1997, 2003; Koppenhága 2004; Deventer – Hollandia 2003; Poitiers; Porto 2010; Ciprus 2014, 2017. Projektjei
kivitelezésében nagy segítségére volt felesége, Keresztes Gizella matematikatanár.
Tanfelügyelőként a szebeni tanfelügyelőséget és kiemelten a romániai magyar közoktatást képviselte a Comenius-, Arion-, Erasmus- és Grundvig-projektekben. 2012-ben és
2013-ban a konstancai Andrei Șaguna Tudományegyetem módszertanosaként és meghívott
tanáraként három 50 kreditpontos, 130 órás továbbképzést tartott matematikatanároknak.
Szeben megye módszertanosaként és oktatási szakértőként a Bukaresti Egyetem
megbízásából 2011–2012-ben kétszer tartott alkalmazott informatika témával kurzust
a nagyszebeni tanároknak. Keresztes Kálmán 2002 óta az RMPSZ Szeben megyei elnöke.
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