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1952-ben született. 1971-

szimpóziumon, a Vermes Miklós

ben érettségizett Kolozsváron az

Fizikaversenyen,

akkor 11-es számú líceumban,

Schwarz-versenyen, a KÖMAL-

amely ma Báthory István nevét

kupa kísérleti feladatokban, a Sze-

viseli. 1976-ban végzett a kolozs-

gedi Fizika Egyetem kísérleti fizika

vári Babeş – Bolyai Tudományegy-

pályázatán, az Evrika-versenyen

etem fizika karán, 1976 – 1988

Brăilán, a Heinrich László Fizika-

között a marosvásárhelyi Vegyipari

versenyen, a Tudományos Diák-

Líceum román tagozatán, 1988–

körök Erdélyi és Országos Kon-

1990 között a Papiu Ilarian Líceum

ferenciáján, stb. 19 éve vesz részt

román tagozatán tanított. 1990-

diákjaival a Természet Világa című

től napjainkig a Bolyai Farkas El-

folyóirat cikkpályázatán, és eddig

méleti Líceum tanára.

összesen 16 évben nyertek elis-

Tanítványai
végeztek

tízen

egyetemet,

merést.

nagyváradi

Eredményes

felkészítő

és

munkájáért a Természet Világa című

fizika

Budapesten megjelenő folyóírat

tanárokká. Öt volt diákja a műszaki

szerkesztősége Metropolisz díjban

felsőoktatásban

részesítette.

váltak

fizika

közül

a

fizikusokká

vagy

dolgozik.

Több

mint 35 díjazott diákja vett részt

A Természet Világa pá-

az évek során a rangosabbnál ran-

lyázataira készülve nagyon sok

gosabb versenyeken, mint például:

diákot szoktatott rá a Teleki Téka

a megyei és országos Fizika Tan-

régikönyv-állományában

tárgyversenyen, az Országos Diák-

búvárkodásra.

A

történő

legváltozato-

sabb témakörökkel foglalkoztak: például a

diákot vitt látogatóba Paksra, valamint a kö-

Téka állományában található XVI. századi

zeli Mohácsra és Pécsre. Nyolc éven át tartó

természettudományos munkákkal, a XVIII.

testvériskolai kapcsolatot létesített osztálya

századi fizika könyvekkel, a Bolyaiak ha-

és a Báthory Líceum egy osztálya között.

gyatékával, iskolánk híres tanárainak hagya-

Számos kirándulást szervezett Erdélybe és

tékával, stb.

a Kárpát-medence magyarlakta területeire:

A Bolyaiak munkásságának megismertetését és emlékük ápolását fontos

Magyarországra, Felvidékre kulturális múltunk megismertetése végett.

feladatának tartja. Számos alkalommal

A Bolyai Líceumba érkezése óta

szervezett vetélkedőt a Bolyaiak életével

együttműködött a Kollégiumi Öregdiákok

és munkásságával kapcsolatosan. Ezek

Baráti Körével, valamennyi Világtalálkozó

közűl emlékezetes az, amelyet a Nem-

szervezésében aktívan részt vett, diákjai

zeti

munkáját is irányítva.

Színház

nagytermében

szervezett

2004-ben a Bolyai-iskolák együttműködési

32 éven át volt osztályfőnök, 7 osz-

szerződésének aláírása alkalmából. Részt

tállyal ballagott is (2 a Kémiai Líceumban, 5 a

vett a 2002-es Bolyai-emlékév szervezésé-

Bolyai Líceumban). Az osztályfőnöki munkát

ben. Két diákjával együtt dolgozatot is mu-

nagyon szerette, és diákjai emlékei szerint

tatott be a Magyar Tudományos Akadémia

meglehetősen eredményesen végezte.

által szervezett jubiláris emlékülésszakon
2002 júliusában.

Az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság
tevékenységeit szervezte, például a Heinrich-

Éveken keresztül koordinálta isko-

Öveges Verseny megyei szakaszát. A Ke mény

lánk testvériskolai kapcsolatát a Paksi E-

Zsigmond Társaság kuratóriumának tagja.

nergetikai Szakképzési Intézettel. Számos

Iskolánk szorgalmas idegenvezetőjeként a
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19 év alatt sokszáz diáknak (iskolánk növen-

munikáció kiváló képességével, melyeknek

dékeinek, versenyek résztvevőinek és idelá-

köszönhetően Máthé Márta a Bolyai Líceum

togató csoportoknak) mutatta be nagymúltú

és egész Marosvásárhely egyik legnevesebb

iskolánk értékeit.

tanáregyénisége, az erdélyi magyar közösség

Személyiségében igen szerencsés mó-

egyik számontartott intellektusa.

don ötvöződik az igényesség, a tudásvágy
a továbbadás állandó igényével, a humánum megszakítatlan jelenlétével, a kom-

Szász Ágota

