
Elekes Márton 1998-ban végzett az ELTE matematikus szakán, majd szerzett ugyanitt doktori            
fokozatot 2002-ben. A Rényi Intézet munkatársa 2003 óta. Már 2007-től van oktatói státusza             
az ELTE-n, de az előtte lévő 10 évben is mindig tartott órákat. Kutatói sikerességét jól               
mutatja, hogy az utóbbi időben évi 3-4 cikke jelenik meg rangos nemzetközi folyóiratokban,             
közöttük jó néhány a legerősebbek között számon tartott Advances in Mathematics-ben és            
Transactions of the AMS-ben.  

Ami a rendkívül eredményes kutatók közül is kiemeli Elekes Mártont, az egyértelműen a             
kiváló oktatási tevékenysége. Lendületes stílusának, szemléletes és világos magyarázatainak         
és barátságos hozzáállásának köszönhetően a legnépszerűbb oktatók közé tartozik. Kiemelt          
figyelmet szentel a diákoknak, akiket mindig egyenrangú félnek tekint, és mindig az ő             
érdeküket tartja szem előtt. Ez ugyanúgy igaz akkor, amikor kémia szakos diákoknak tart             
bevezető matematikából gyakorlatot, mint amikor szakdolgozóval vagy doktorandusszal        
foglalkozik. Témavezetőként rendkívül motiváló, és jól eltalálja, melyik diáknak hogyan tud a            
legjobban segíteni, kiből hogyan lehet kihozni a legtöbbet, milyen jellegű problémák érdeklik            
majd igazán. Szakmai és emberi problémákkal egyaránt lehet fordulni hozzá. Kivételesen ért            
ahhoz, hogy a doktoranduszaival és témavezetettjeivel folyó munka során fenntartsa a pozitív            
hangulatot. A rá jellemző nagy odaadás és finom humor biztosan segít ebben. Derűs,             
optimista hozzáállás jellemzi a kutatómunkáját, így teremt befogadó légkört.  

Ezek után nem meglepő, hogy mágnesként vonzza magához az érdeklődő diákokat, és igen             
sok hallgatót terel a kutatás felé. Fiatal kora ellenére szinte már egész iskola épült ki körülötte.                
Három tanítványa már fokozatot szerzett sikeres matematikus, akik még mindig szívesen           
dolgoznak vele, ha épp nem külföldön vannak posztdoktori ösztöndíjjal. Jelenleg is két            
doktorandusz témavezetője. Délutánonként az irodája vagy a doktoranduszok szobája mellett          
elmenve gyakran látni és hallani, ahogy Márton és tanítványainak népes serege nagyszerű            
hangulatban dolgoznak együtt.  

Fontos feladatának tekinti a matematikai gondolkodás ápolását és népszerűsítését is, ezért           
gyakran tart előadásokat középiskolásoknak és a szélesebb közönségnek. Nemrég indult egy           
mentorálási program az ELTE Matematikai Intézetében, melyben egyetemi oktatók vezetnek          
be a kutatásba tehetséges és érdeklődő középiskolás diákokat. Márton természetesen ebben is            
részt vesz, és nagy odaadással foglalkozik a mentoráltjával.  

A közéletben is aktív: sok éven át tagja volt az akadémiai közgyűlésnek, nemrég pedig              
szakszervezeti vezetőnek választották a Rényi Intézetben. 

A fentiek alapján joggal érezhetjük, hogy nem lehet eléggé megbecsülni egy ennyire inspiráló             
és kivételes hatású nagyszerű tudóst és oktatót. A Gács András-díj épp annak érdekében jött              
létre, hogy a kutatói pálya mellett különleges oktatói pályaíveket ismerhessünk el a            
matematika világában. Az idei díjazott, Elekes Márton személyében kiváló, rátermett jelölt           
veheti át ezt a szívünknek kedves és egy ragyogó kollégánk szellemét és emlékét őrző díjat,               
amelyhez a kuratórium nevében szívből gratulálok.  
 


