
Minszkben jártam 

 

Nem tudom, tudjátok-e, hogy mi az az EGMO... Ez a “European Girls' Mathematical 

Olympiad” rövidítése. A verseny négy éve indult azért, hogy különböző országok (idén már harminc, 

nem is csak európaiak) lányai összemérhessék rajta matematikatudásukat a “nagy” olimpiához hasonló 

körülmények között. 

Az én figyelmemet Remeténé Orvos Viola tanárnő hívta fel rá két éve, azóta aktívan részt 

vettem a felkészülésben és nagyon örültem, hogy idén sikerült bekerülnöm a csapatba. Az idei EGMO 

Minszkben, Fehéroroszországban került megrendezésre, ezért az utat hosszas készülődés előzte meg 

vízumkérelemmel, repülőjegy-foglalással. Április 14-én indultunk el három csapattársammal és a két 

csapatvezetővel. Varsón keresztül repültünk, nem volt túl hosszú az út, de mivel voltak csapatok, akik 

sokkal messzebbről érkeztek (pl. Mexikóból), ezért a következő napot még pihenéssel tölthettük. 

Körbevezettek minket Minszkben (főleg buszból néztük, mert nagyon hideg volt), jártunk az 

állatkertben és megnézhettük a híres orosz balett egy előadását is. 

Maga a verseny két egymás utáni napon zajlott, mindkétszer négy és fél óra állt rendelkezésre három-

három feladat megoldására. Az első nap két és fél feladatot oldottam meg, aminek nagyon örültem, a 

második nap sajnos csak másfelet sikerült. 

A verseny után a csapatvezetők munkája kezdődött: a koordinálás. A szervezők minden 

versenyző minden megoldását megpróbálták kijavítani (szótárak segítségével), a csapatvezetők is 

kijavították a saját csapatuk megoldásait, majd egyeztettek. Sokszor nem volt egyértelmű, hogy a 

versenyző tényleg arra gondolt-e, amire kellett, ezért nagyon keményen meg kellett küzdeniük egy-egy 

pontért. 

Ezalatt mi már csak kikapcsolódással töltöttük az időt: újabb városnézésre indultunk. Estére már 

kiderültek az eredmények is, így nem kellett a díjátadóig izgulnunk. 

Másnap egy közeli Mír (Béke) nevű településre kirándultunk. Útközben láthattuk Fehéroroszország 

legmagasabb pontját, a 345 m magas “hegyet” is. Az idegenvezető sok érdekességet mesélt a 

környékről. Az ünnepélyes díjátadóra este került sor. Csapatunk egy arany, két ezüst és egy bronzérmet 

szerzett, ezzel országunk megtartotta a tavalyi 5. helyét. Hazafelé Bécsen keresztül repültünk. 

Összességében nagyon élveztem az utazást. A verseny szerintem precízen, alaposan meg volt 

szervezve, bár a helyiek angoltudásának hiánya sok érdekes helyzethez vezetett. Remélem, hogy jövőre 

is részt vehetek az EGMO-n Romániában, és bátorítok minden matekos érdeklődésű lányt, hogy 

kapcsolódjanak be a felkészülésbe – akár már kilencedikesként is. 
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