PROFEX SZAKNYELVI VIZSGA

vizsgázó sorszáma:



Alapfok – angol nyelv
Írásbeli
Írott szöveg értése

dátum: 2007. április 14.

Olvassa el a szöveget és az olvasott szöveg alapján oldja meg a feladatlapot.
Elérhető pontszám: 20 pont
Figyelem! A vizsga akkor lehet sikeres, ha a vizsgázó részegységenként legalább 40%-ot teljesít.
Végső megoldásként csak a tintával írt változatot fogadjuk el.
Kérjük, hogy jól gondolja meg a válaszát, mivel bármilyen válaszmódosítás esetén válasza
érvénytelen.

Holistic Approach to Drug and Alcohol Addiction Treatment and Recovery
Our drug and alcohol rehabilitation program is dedicated to provide a safe and secure
rehabilitation environment to the drug abusers, alcohol addicts, chronic relapse victims and
their families in order to effectively heal them physically, mentally and spiritually from the
devastating effects of chemical dependency. Our unique program has proven itself over the
years to be a life changing environment for such abusers, who are desirous to break the chain
of drug addiction and get back to a normal life.
Our years of experience have helped many individuals from all over the world control their
cravings and addiction for drugs, alcohol, painkillers, and other controlled substances. The
hallmark of our centre is its ability to provide a healthy, life changing environment for
individuals to learn the coping skills which will guide them through the rest of their lives. Our
program design is individualized to help patients get through to the underlying issues driving
their addiction. We have 52 dedicated employees who are passionate about recovery and
highly qualified doctors, nurses and psychiatrists.
Our rehabilitation program is based on awareness and education and a holistic approach to
drug treatment. We believe that a natural and holistic approach to withdrawal is the most
beneficial and effective program for a patient. Once a patient has rid himself of toxins in the
body, the mind recovers from its need for addictions and the cycle of abuse ends gradually,
permanently.
Our recovery programs enable our clients to enter into society clean, sober and with a new
positive outlook on life and themselves. Our recreational and family programs include
counselling sessions, therapies, awareness programs, outdoor activities, like exercise, yoga,
meditation, karate, which occupy the patient’s mind and re-direct it into the normal routine of
life. Our trained counsellors and professionals arm them with courage to tackle the challenges
of life without the need of drugs or medication.
Our programs are a way to recharge the patients to say “NO” to the stigma of alcoholism
and addiction with full confidence and determination. These programs teach them skills like
communication, ethics, self control, self-esteem, and the ability to determine characteristics of
social and anti-social personalities. All these tactics help the patients to confront and take care
of problems on their own.

Forrás: www.drugrehabprogram.net/theholisticapproach.shtml
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FELADATLAP
I. Egészítse ki az alábbi összefoglalót egy odaillő, a szövegből vett angol szóval. (5 pont)
The program is designed to help ………….. abusers and ……………….addicts and their
families. The holistic approach aims at healing the patients physically, ………………… and
spiritually from the ………………….of chemical addiction. The program is for the ones who
desire to …………………….back to a normal life.

II. Döntse el, hogy az alábbi állítások közül melyik igaz, és melyik hamis. A jelölés
módja: I- igaz, H- hamis. (3 pont)

1. The program has helped only patients from English speaking countries.
2. Every person may have an individualized program.
3. Psychiatrists are not involved in the treatment yet.

III. Keresse ki a szövegből az alábbi definíciók egy szavas angol megfelelőjét. (2 pont)

physical, mental and spiritual approach to a person as a whole - ……………………
get healthy again - ………………………..
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IV. Jelölje a szövegben említett programterületeket + jellel, a szövegben nem szereplő
területeket – jellel a megadott minta szerint. (6 pont)

counselling allergy treatments awareness open air excursions spiritual tennis
patients
tests
raising
activities
exercises

the
programs
include

-

+

V. Nevezze meg magyarul azokat a készségeket, amelyeket a programban résztvevők
elsajátíthatnak. (4 pont)

1 ………………………………….
2…………………………………..
3…………………………………..
4………………………………….
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