
 „Azokból a kövekből, amelyek utunkba gördülnek,  
egy kis ügyességgel lépcsőt építhetünk.”  

 

gróf  Széchenyi István,  a legnagyobb magyar 
 

 

FELVÉTELI  
NYÁRI INTENZÍV 
TRÉNING 
MAGYAR és/vagy MATEK 
   
A Felvételi Nyári Intenzív Tréninget ajánljuk kiegészítésként azoknak a gyerekeknek, akik év közben a 
heti rendszerű felvételi tudás tréningre járnak, illetve azoknak az 5. és 7. osztályt végzett gyerekeknek, 
akik nyáron szeretnék elkezdeni a felkészülést. A Felvételi Nyári Intenzív tréning önmagában nem 
elegendő a felkészüléshez, csak kiegészítőként szolgál az év közbeni tréningekhez. 
 
A jelentkezés előtt kérem vegyék figyelembe, hogy a szakvéleménnyel rendelkező gyerekek közül 
a tanulási nehézséggel küzdőket és az SNI (sajátos nevelési igényű) gyerekeket csak az 
Esélykiegyenlítő felvételi tréningen tudjuk fogadni.  
 
FELVÉTELI NYÁRI INTENZÍV TRÉNING ajánlott életkor: 

 
- azoknak a 3., 5. vagy 7. osztályt végzett gyerekeknek különösen ajánljuk, akik év közben a 

Képességforrásban kezdték el a felkészülést, hogy ne maradjon ki 2,5 hónap a felkészülési 
folyamatból. 

- azokat az 5. és 7. osztályt végzett gyerekeket is várjuk, akiknek nincs komoly lemaradása és 
nyáron kezdenék el a felkészülést 
 

FELVÉTELI NYÁRI INTENZÍV TRÉNING ajánlott ütemezése: 
 

- a nyár folyamán tantárgyanként (magyar és matek) 2-2 nyári intenzív tréninget javaslunk a 
sikeres felvételi érdekében 

- érdemes különböző hónapokban, a nyár folyamán egyenletesen elosztani az időpontokat 
- amennyiben az órarend lehetővé teszi, lehet egy héten egymás után a magyar és a matek 

foglalkozás 
 
FELVÉTELI NYÁRI INTENZÍV TRÉNING keretei: 
 

- 5 alkalom a választott héten (hétfőtől-péntekig) 
- minden nap egy 90 perces foglalkozás ugyanabban az időpontban  
- A nyári intenzív tréning csak egyben foglalható (5 alkalom = 1 tréning) és a kihagyott 

alkalmak pótlására nincs lehetőség. 
 
FELVÉTELI NYÁRI INTENZÍV TRÉNING  díja: 
 

- Magyar vagy Matek (tantárgyanként külön tréning): 
57.000 Ft / 5 alkalom (90 perc/alkalom) 

- Magyar - a vezető trénerrel, Vadász Ágnessel: 
68.500 Ft / 5 alkalom (90 perc/alkalom) 

- Magyar vagy Matek Esélykiegyenlítő Felvételi Tréning (tantárgyanként külön tréning):  
- 66.000 Ft / 5 alkalom (90 perc/alkalom) 
- Magyar Esélykiegyenlítő Felvételi Tréning  - a vezető trénerrel, Vadász Ágnessel:  
- 78.750 Ft / 5 alkalom (90 perc/alkalom) 

 

Érdeklődés és bejelentkezés:   

30/549-4645 (hétköznap 12-16 óra között) vagy az info@kepessegforras.hu címen  


