
Kedves Szülők! 
 
A szóbeli felvételi vizsgára behívott hatodikosokat szeretettel invitáljuk a 2023. március 7-én, 
kedden délután rendezendő programunkra, a felvételizők klubdélutánjára, amelyet jelenlegi 
és volt diákjaink szerveznek, illetve bonyolítanak le. 
 
A rendezvény célja, hogy a felvételizők megismerkedjenek egymással, az épülettel, néhány 
jelenlegi Eötvös-diákkal és az iskola légkörével – azt reméljük ugyanis, hogy ha ismerős, pozitív 
élményekkel összekapcsolt helyszínre érkeznek szóbelizni a felvételizőink, kevesebb lesz 
bennük a vizsgadrukk, a szorongás, és így valóban a legjobb formájukat tudják nekünk 
megmutatni. 
 
A klubdélutánon való részvétel elektronikus bejelentkezéshez kötött: kérjük, a határidőig 
töltsék ki az ezen a linken elérhető Google-űrlapot! (A rendezvény zökkenőmentes 
lebonyolításához tudnunk kell a várható létszámot, és a csoportbeosztás elkészítéséhez 
pontos névsorra is szükségünk van.) 
 
Ha a teljes időt gyermekük nem tudja nálunk tölteni, de azért szeretne részt venni a 
klubdélutánon, erre is van lehetőség: kérjük, ezt is jelezzék az űrlapon! 
 
A bejelentkezés határideje: március 5., vasárnap 16:00 óra. 
 
 

A klubdélután programja: 
 
15:00 – 16:00 regisztráció a portán, majd gyülekező csoportonként a kijelölt II. 

emeleti tantermekben (ezekbe a csoportvezetők kísérik fel a 
gyerekeket. A délután során a táskák, kabátok itt biztonságosan elzárva 
maradnak, de szükség esetén hozzáférhetőek.) 

16:00 – 17:00 az iskolaépület bejárása csoportonként, mostani diákjaink vezetésével, 
ismerkedés a nevezetes helyszínekkel és a hozzájuk kapcsolódó 
történetekkel, hagyományokkal 

17:00 – 18:00 játszóház szintén csoportonként, a csoport termében 
18:00 – 18:30 közös játék az iskolaudvaron (rossz idő esetén a Díszteremben) 
 
 
Felhívjuk figyelmüket, hogy a járványra való tekintettel a játékok során kerüljük a közös 
eszközök használatát. A termekben kéz- és felületfertőtlenítő szerek találhatók, ezeket a 
gyerekek külön kérés nélkül használhatják. A programokon a gyerekeknek lehetőségük van 
úgy is részt venni, hogy kerülik a testi kontaktust a többiekkel, illetve hogy maszkot viselnek – 
ha így nagyobb biztonságban érzik magukat (ezeket a lehetőségeket a diák vezetők fel fogják 
kínálni a csoportok termében is). 
 
A klubdélutánnak pontosan fél 7-kor vége van, a gyerekek ekkor érkeznek meg az iskola 
aulájába. 
 
  



Programok a szülők számára: 
 
Az iskola épülete a program teljes idejében Önök előtt is nyitva áll – ha Önök kísérik 
gyermeküket mihozzánk, nálunk meg is várhatják őket. A portától balra található földszint 21-
es termet, a kémia előadót nyitva tartjuk az Önök számára (itt le lehet tenni a kabátokat, 
táskákat, lehet olvasni, beszélgetni, dolgozni). 
 
Az érdeklődő szülők számára Moss László igazgató úr két turnusban is vezet alternatív 
épületbejárást (Az ezen való részvétel szándékát szintén jelezni kell a Google-űrlapon.) Az 
iskola szülői választmányának képviselői pedig kötetlen beszélgetésre invitálják Önöket egy 
másik tanteremben (erre regisztrálni sem kell). 
 
Mindkét programra a földszint 21-es teremből lehet majd elindulni. 
 
 
Üdvözlettel: 

Budapest, 2023. február 25. 
 


