
Tisztelt Intézményvezető! Kedves Kolléga! 

Szeretettel kínálunk fel ismét egy táborozási lehetőséget az Önök iskolája 7. osztályos tanulóinak. A Pécsi 

Leőwey Klára Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programja hatodik alkalommal rendezi meg immár 

hagyományos Aranyos Tehetségtáborát partnerintézményünkkel, a Pécsi Kodály Zoltán Kollégiummal közösen. 

Tisztelettel kérjük, levelünket továbbítsa intézménye hetedikes osztályfőnökeinek! 

Szeretnénk megköszönni Önnek és iskolájának az eddigi együttműködést. Fontos számunkra az a segítő 

hozzáállás, amellyel megpróbálnak esélyt nyújtani tehetséges, de rászoruló diákjaiknak, hogy eljussanak Pécs egyik 

legjobb hírű gimnáziuma, a Pécsi Leőwey Klára Gimnázium Arany János Tehetséggondozó Programjába, hogy 

megnyíljon előttük az út az érettségi, a diplomaszerzés felé. Nagy örömünkre a 2000-ben indult program segítségével 

már több száz diákunk lépett ki a középiskolából – kezében olyan okmányokkal, mint az érettségi bizonyítvány, ECDL 

bizonyítvány, többen nyelvvizsgával és jogosítvánnyal. Ezek megszerzéséhez a program minden segítséget megad a 

diákoknak, de emellett rengeteg életre szóló élménnyel, tapasztalattal és megerősödött személyiséggel indulnak el a 

továbbtanulás felé. A következő tanévtől pedig elindul egy tanulmányi alapon működő ösztöndíjprogram is. A 

táborunk célja, hogy kis betekintést nyújtsunk az AJTP-s diákok életébe is, mindemellett számos izgalmas és érdekes 

programon vehessenek részt Pécsett és környékén a tábor résztvevői. 

Az Önök iskolája is jutalmazhat szerencsés kisdiákokat ezzel a bentlakásos táborozással, akik reményeink 

szerint élményekkel gazdagon kezdhetik meg a nyári szünetüket. Hisszük, hogy egy tanév végi jutalomtáborozást 

mindenki motiválónak tekint.  

A tábor időtartama: 2022. június 20-23. (4 nap, 3 éjszaka), a táborozást elnyerő diákoknak a tábor teljes 

költsége (szállás, étkezés, programokon való részvétel, belépődíjak) ingyenes, csak a Pécsre bejutást és a 

hazautazást kell megoldani. A táborban szellemi, művészeti, sportfoglalkozásokon keresztül szeretnénk 

jobban megismertetni a programot, az iskolát és a kollégiumot, valamint megismerni a megye 

tehetségeit, nem megfeledkezve a megfelelő minőségű és mennyiségű szabadidős elfoglaltságokról sem. 

Jelenlegi diákjaink válogatott csapatával készülünk. A tábori résztvevőket az általános iskolák javaslatai 

alapján választjuk ki.  

Ezúton szeretnénk felajánlani helyeket az Önök iskolájának. Kérjük, hogy a lehetséges táborozók 

létszámát és nevét (2-3 soros ajánlással) elektronikusan juttassák el a következő címre: 

tehetsegtaborpecs@gmail.com, legkésőbb 2022. május 13-ig (péntek). Június első hetében küldjük a 

további részleteket, így a tanévzáró jutalmazás egyik formája is lehet a táborozási részvétel. 

Amennyiben kérdésük van, forduljanak hozzánk bizalommal! 
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