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Minszkben negyedik alkalommal rendezték meg a Lányok Európai Matematikai Olimpiáját 
(EGMO). Az EGMO lehetőséget ad a matematikában tehetséges fiatal lányok számára a 
nemzetközi megmérettetésre, új kihívások elé állítja őket. A Nemzetközi Matematikai Diákolimpia 
(IMO) mintájára szervezett EGMO bátorítja a lányokat a hazai és nemzetközi versenyeken való 
részvételre, a versenyzők ösztönző élményt kapnak a további matematikai munkához. 
 
A négyfős csapat két válogató versenyen alakult ki: 2014. november 25-én négy helyszínen 
(Budapest, Pécs, Szeged, Debrecen) összesen 25 fő versenyzett; a második válogató 2015. január 
30-án volt a Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban. A csapat tagjai lettek Baran Zsuzsanna 
(Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium), Fekete Panna (pécsi Leőwey Klára Gimnázium), Gyulai-
Nagy Szuzina (Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium) és Khayouti Sára (Budapesti 
Fazekas Mihály Gimnázium). A felkészülés teljes ideje alatt a bekapcsolódó diákok elektronikusan 
közzétett tematikus feladatsorokat oldottak meg. A megoldásokat a felkészítésben résztvevő 
szakemberek javították. Utazás előtt két intenzív felkészülésen vettek részt a csapattagok, február 
21. és 23., valamint március 27. és 29. között a Budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban. Az 
április 14-én Minszkbe utazó csapatot Nagy Zoltán Lóránt (ELTE Számítógép-tudományi 
Tanszék) csapatvezető és Kabos Eszter (Cambridge University – hallgató, 2014-ben EGMO arany 
érmes) csapatvezető helyettes kísérték el.  
Az április 15-i nyitó ünnepséget követően a 29 résztvevő ország 109 versenyzője április 16-án és 
17-én megírta dolgozatait. Amíg a zsűritagok a dolgozatokat javították, a versenyzők 
kirándulásokon, közös rendezvényeken vettek részt, ahol közelebbről megismerhették egymást.  
Az eredményhirdetés és a záróünnepség után április 20-án hazautazott a csapat, versenyzőink által 
elért eredmények  

Baran Zsuzsanna (29 ponttal) 7. helyezést és arany érem,  
Khayouti Sára (23 ponttal) 17. helyezést és ezüstérem,  
Fekete Panna (22 ponttal) 21. helyezést és ezüstérem,  
Gyulai-Nagy Szuzina(16 ponttal) 35. helyezést és bronzérem.  

Az országok versenyében a magyar csapat az 5. helyen végzett. 
 
A felkészítők személyes kapcsolatot tartanak a versenyzőkkel és meghívják őket a következő év 
felkészülési folyamatának tervezésébe és lebonyolításába; feladatok keresésében segítenek és részt 
vesznek a versenyzők megoldásainak javításában. 
 
 
 
A verseny az NTP-TV-14-B-0006 azonosító számú pályázat alapján a Nemzeti Tehetség Program, 
az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő, valamint az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet támogatásával valósult meg.  
 


