
Eötvös Beszabadulószoba, 
avagy ismerkedés az Eötvös Szellemmel 

 

Kedves Felvételizők! 
 
Biztos tudjátok, vagy legalább sejtitek, hogy az Eötvös József Gimnáziumban november óta online 
tanítás zajlik, azaz a diákok már három hónapja nem járnak be az iskolába. Minden Eötvös-diák 
barátja és pártfogója, az Eötvös Szellem a karantén kihirdetése után hetekig csellengett a folyosókon 
céltalanul, teljesen haszontalannak érezte magát, és hasztalanul vágyódott viszontlátni védenceit, a 
gimnazistákat. Egyedül karácsonyozott és szilveszterezett, ami rettenetesen megviselte, és amikor 
januárban sem változott a helyzet – egyszerűen eltűnt a folyosókról. 
 
Néhány apró jelből elég nagy biztonsággal megállapítható, hogy most is az épületben tartózkodik, ám 
azon belül ismeretlen helyen. Pedig most nagy szükség lenne rá! Minden tanévben ugyanis az az 
egyik legfontosabb feladata, hogy bátorítja, támogatja a szóbeli felvételire érkező hatodikosokat. 
Attól lehet tartani, hogy most a vizsgák idejére sem kerül elő... és azt ugye egyikünk sem szeretné...! 
 
Az Eötvös Szellem kis Manói szerdán felkerestek bennünket, mostani Eötvös-diákokat, és velünk azt 
üzenik nektek: ha szeretnétek és közreműködtök, ők segítenek előcsalogatni gazdájukat, így 
számíthattok az Eötvös Szellem támogatására a felvételin. Minthogy minket is ő segített annak idején 
a szóbelin, mi tudjuk, mennyi minden múlik ezen, és ezért nagyon javasoljuk nektek, hogy fogadjátok 
el a Manók felkínált segítségét... és találkozzatok velük meg velünk jövő csütörtökön délután! 
Gyertek el az Eötvös Beszabadulószobára, jelentkezzetek ezen a linken keresztül, és csütörtökön 4-
kor az emailben megkapott linken lépjetek be a virtuális játéktérbe! 
 
Várunk Titeket izgatottan, 

a Fűszernevű Eötvös-diákok 

 
 

Kedves Szülők! 
 
A szóbeli felvételi vizsgára behívott hatodikosokat szeretettel invitáljuk a 2021. március 4-én, 
csütörtökön délután 16:00 és kb. 18:30 között megrendezendő, Eötvös Beszabadulószoba című 
online kalandjátékunkra, amelyet jelenlegi és volt diákjaink szerveznek, illetve bonyolítanak le. 

 
Célunk, hogy a felvételizőknek – pár nappal a szóbeli előtt – az iskola épületéhez és diákjaihoz 
kapcsolódó, bátorító és szórakoztató élményben lehessen részük. Néhány órára, ha csak virtuálisan 
is, beszabadulhatnak az Eötvösbe annak ellenére, hogy a karantén miatt élőben most nem járhatják 
be az épületet és nem találkozhatnak diákjainkkal, az iskola légkörével. Alkalom lehet ez a program 
arra is, hogy néhány más felvételizővel személyesen is megismerkedjenek, sorstársakra találjanak 
egymásban, ami akár egy későbbi baráti kapcsolatot is megalapozhat. 
 
Azt reméljük, hogy a szóbeli vizsgára így esetleg kevesebb szorongással, vizsgadrukkal érkeznek majd, 
és így valóban a legjobb formájukat tudják mutatni a felvételiztetőknek. 
 
A programon való részvétel természetesen nem kötelező, de hosszú évekre visszanyúló 
tapasztalatunk alapján nagy szeretettel tudjuk ajánlani a hatodikosoknak. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYKc2MF3eXNpKEW8MIlcF_wRTk_y-ELAmrGdyECc7rSn_8mQ/viewform?usp=sf_link


A Beszabadulószobán való részvételre az itt kattintásra megnyíló online 
űrlapon be kell jelentkezni, legkésőbb március 2-án, kedden este 8 óráig. 
 

A részvétel javasolt technikai körülményei: 
- a jelentkezéskor megadott emailcímre érkezik 16 órakor a meghívó link a 8-10 fős kiscsoportba 
(Google Meet megbeszélés), ennek segítségével lehet bekapcsolódni a programba; 
- javasoljuk, hogy ne telefonról vagy tabletről, hanem laptopról vagy asztali gépről jelentkezzenek be 
a résztvevők (teljes egészében csak úgy lesz élvezhető mindaz, ami ezen a délutánon történik); 
- kérjük, hogy lehetőleg zavartalan körülmények között legyenek a résztvevők (leginkább: egyedül a 
szobájukban vagy más helyiségben – a szülőknek ugyanebben az időben javasoljuk az Eötvös 
honlapjára aznap kikerülő kisfilm megtekintését: ebben Moss László igazgató úr mutatja be az 
iskolaépületet). 
- a csoportvezető Eötvös-diákok nagyon szeretnék, ha láthatnák a csoportjukba tartozó 
hatodikosokat, azaz biztatják a résztvevőket, hogy a kamerájukat tartsák bekapcsolva a program 
idején; 
- érdemes megbízható internetkapcsolatot használva részt venni a Beszabadulásban; 
- jó, ha van a játékosok keze ügyében papír és írószer, de másra nincsen szükség. 
 

A program tervezett, hozzávetőleges időbeosztása: 
16:00 – 16:30 gyülekező, a Beszabadulás játékszabályainak ismertetése, 

ismerkedés egymással a kiscsoporton belül 
16:30 – kb. 18:00 Beszabadulás az Eötvös József Gimnázium világába, az Eötvös 

Szellemtől kapott küldetés teljesítésével való megpróbálkozás 
kb. 18:00 – kb. 18:30 ha a küldetés sikerrel jár, ennek megünneplése és a 

következmények viselése 
 
Ha a részvétellel, a bejelentkezéssel vagy a program egészével kapcsolatban kérdésük van, kérjük, 
írjanak emailt a programot szervező tanárunknak, Szeredás Lőrincnek; a címe: 
szeredas.lorinc@e5vos.hu 
 
 

Üdvözlettel: a Szervezők 
 
Budapest, 2021. február 25., csütörtök 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYKc2MF3eXNpKEW8MIlcF_wRTk_y-ELAmrGdyECc7rSn_8mQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYKc2MF3eXNpKEW8MIlcF_wRTk_y-ELAmrGdyECc7rSn_8mQ/viewform?usp=sf_link
mailto:szeredas.lorinc@e5vos.hu

