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Vérbő könnyűzenét játszanak 

Funky Fánk 
a szegedi konziból 

Az intézmények követik az uniós elvárásokat 

Variációk nyelvvizsgára 

4 Szeged 
belterületen 
gyógyszer 
házhoz 
szállítás. 
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ingyenes parkolási lehetőség! 
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62/541-720 

Nyitva tartás: h.-p.: 8-16-ig 

A mai diákoknak már természetes, hogy nyelvvizsgával hagyják el az iskolapadot 

kapnak. A jelentkezés feltétele 
itt a betöltött 16 év. 

- A tendencia ma már az, hogy 
minden nyelvvizsga az uniós el-
várásokhoz próbál igazodni. Az 
EU-s vizsgákban hat fokozat 
van, ennek megfelelően változtat 
értékelési rendszerén a többi is. 
Az Origó ugyan csak három szin-
tű - alap-, közép- és felsőfok - , de 
ezek hatfokozatú megfeleltetését 
már meghatározták - folytatta 
Demeter Éva. 

A szegedi nyelviskolákban a 
fentieken kívül Trinity és Pitman 
vizsga is tehető. Ezek előnye, 
hogy gyakran könnyebbek a töb-
binél, hátrány viszont, hogy kül-
földi ösztöndíjakhoz, munkák-

hoz általában nem elegendők. Az 
Idegennyelvi Központ munka-
társainak tapasztalata alapján 
máig legnépszerűbb nyelv az an-

Fotó: Karnok Csaba 

gol, második a német, a harma-
dik helyen pedig az olasz, a spa-
nyol, illetve a francia osztozik. 

G. ZS. 

ÚJ VIZSGATÍPUS 
• j Az egyetemen ma mutatnak be egy új vizsgatípust, a TOElC-ot. Ez a válto-

zat - Demeter Éva elmondása szerint - a világvezető angol nyelvi tesztek 
egyike. A mindennapi élethelyzetekben, valamint a multinacionális cégek-
nél használt, az irodai munkával kapcsolatos angol nyelvtudást méri, min-
den szinten: a kezdőtől a legmagasabbig. A TOEIC hasznos tehát mind-
azoknak, akiknek hivatali tevékenységük során angolul kell kifejezniük ma-
gukat. A vizsgának csak írásbeli része van. A nemzetközileg érvényes bizo-
nyítványt a vizsgázó 1-5 munkanapon belül kapja meg. Az idegennyelvi 
központ tervei szerint ezt a vizsgát á jelentkezők számának megfelelően 
havonta, kéthavonta meghirdetik. 

Szegedi konzisokből alakult há-
rom éve az a kilenctagú zenekar, 
amely slágerek funky-s feldol-
gozásait és saját számokat is 
játszik egyre gyarapodó közön-
ségének. A kotta ismerete alap-
követelmény ebhen a műfajban 
is, de az improvizációra is akad 
bőven lehetőség. 

A Szegedi Tudományegyetem 
Zeneművészeti Főiskolai Karán 
végzett vagy jelenleg is ott tanuló 
szegedi és vásárhelyi fiatalokból 
állt össze három éve a funky-t, il-
letve pop-, rock-, diszkóslágere-
ket funky-san játszó Fánk zene-
kar. Repertoárjuk mára négy-
órásra duzzadt. 

Kotta itt is kell 
- Konzis körökben mindig ter-

jed néhány olyan zenekar szere-
tete, akik ugyan könnyűzenét 
játszanak, azt viszont nagyon ní-
vósán hangszerelve, megkompo-
nálva - mondja Szabó Norbert, 
zenekarvezető arról, hogyan ke-
veredik bele ennyi komolyzené-
vel foglalkozó ember a vérbő 
könnyűzenei műfajba. Mint 
hangsúlyozza, a funky-hoz elen-
gedhetetlen a kotta és a különbö-
ző hangnemek alapos ismerete, 
így nem árt a konzis alapművelt-
ség - ugyanakkor az improvizá-
cióra is remek lehetőségeket kí-
nál. 

Kőkemény hobbi 
Norbert fuvola tanszakon vég-

zett, ennek ellenére inkább hasz-
nálja önállóan megérlelt énektu-
dását a Fánkban - akárcsak barát-
nője, a hegedűművész Vági Ani-
kó. A zenekart - ami legközelebb 

már Fánk Forcver néven lép szín-
padra - kőkemény hobbinak tart-
ja, ami számos próbát igényel, 
megélni viszont senki sem tud be-
lőle. Főállásban barátnőjével 
együtt a Szegedi Szimfonikus Ze-
nekarban muzsikálnak, Norbert 
emellett fuvolát is tanít egy zene-
iskolában. A többi tag szintén 
más munkát végez „civilben". 

Lemez által homályosan 
Mint mondja, a műsorépítés 

másfél évig tartott, de mára any-
nyira összecsiszolódtak, hogy 
nyártól elkezdtek saját számokat 
írni. - Sokféle zenét hallgatunk, 
sokféle zenét játszunk, de a 
funky szeretete mindegyikünk-
ben közös - hangsúlyozza a szín-
padon igencsak összeszokott ké-
pet nyújtó Fánkkal kapcsolat-
ban. Mint kifejti, céljuk egy igé-
nyes szórakoztató zenét játszó 
csapat létrehozása volt, ami po-
zitív energiáival megfogja és 
táncra perdíti az embereket: en-
nek sikerét több százas közönsé-
get megmozgató koncertjeik ta-
núsítják. Legkésőbb jövőre le-
mezkiadást terveznek saját dala-
ikból, habár Norbert vallja, hogy 
ezt a fajta zenét a felvétel „kihe-
réli": sosem lesz olyan lendülete 
és hangulata, mint amit egy élő 
koncerten tapasztalhat az ember. 
Ezért azt javasolja, aki igazi 
funky-bulira vágyik, az ne az 
ilyen néven meghirdetett vérsze-
gény gépzenepartiktól várja ezt: 
nézze meg inkább a fúvósokkal, 
billentyűssel és jó torkú éneke-
sekkel fellépő formációt legköze-
lebb a Club Infernóban, október 
19-én este. 

T. R. 

Negyvenegymilliót nyert az uniótól az egyetemi földrajz tanszék 

Geo-karrier a Dél-Alföldön 

Számtalanféle nyelvvizsga kö-
zül választhatunk, de mi alap-
ján döntsünk? Van vizsga, ami 
könnyebb, és van, amihez a né-
met irodalmi nyelvben is jár-
tasnak kell lenni. Az SZTE Ide-
gennyelvi Központjában pénte-
ken új nyelvvizsgatípust mu-
tatnak be. 

Fánk-játck a szegedi Dugonics téren Fotó: DM/DV 

Fogyatékosok ösztöndíja 
Az Értelmi Fogyatékosok és Segí-
tőik Országos Érdekvédelmi Szö-
vetsége meghirdeti a Göllesz 
Viktor Ösztöndíját. Az egy éven 
át havi 10 ezer forintos támoga-
tásra azok pályázhatnak, akik ki-
emelkedő teljesítményt nyújta-
nak a munka, a tanulás, vala-
mely sportág vagy művészeti ág 
területén, illetve tevékenységük-
kel hozzájárulnak a fogyatékos-

sággal élők csoportjának fejlődé-
séhez, a róluk alkotott pozitív 
társadalmi kép megerősödésé-
hez. A pályázat beadásának ha-
tárideje október 25. Bővebb in-
formáció: a 06/1/411-1356-os 
telefonszámon, illetve e-mailen 
az efoesz@efoesz.hu címen; a 
pályázat letölthető a szövetség 
honlapjáról is, melynek címe 
www.efoesz.hu. 

Negyvenegymilliós támogatást nyert az 
SZTE Földrajzi-Földtani tanszékcsoportja 
uniós pályázaton. Az összegből új, speciális 
képzéseket, gyakorlati helyeket, kutatáso-
kat finanszíroznak. 

Negyvenegymillió forintot nyert egy uniós 
pályázaton az SZTE Földrajzi-Földtani tan-
székcsoportja. A Geo-karrier Központ nevű 
program fő célja az, hogy a helyi munkaerő-
piac elvárásait felmérje, és az egyetemi kép-
zést ahhoz igazítsa területfejlesztési vonat-
kozásokban - a képzett hallgatók Dél-Alföld-
ön tartása érdekében. A geográfus, földrajzta-
nár, környezettan és -tudomány szakos hall-
gatók a program keretében egy speciális 

munkaközvetítő iroda szolgáltatásait vehetik 
igénybe - az álláskereséstől az interjűtrénin-
gekig. Ugyanakkor a hallgatók tanulmányait 
kibővítik olyan űj speciális, a munkáltatók 
igényeihez szabott képzésekkel, mint például 
a régiós politika és vállalkozásfejlesztés, a 
környezetvédelmi tervezés és társadalmi ha-
tásértékelés vagy a minőségbiztosítás. 

A hallgatók emellett szakmai gyakorlati he-
lyekhez juthatnak a projekt segítségével. A 
térségfejlesztésben érintett tárcák megyei, vá-
rosi hivatalaihoz, nemzeti parkokhoz prote-
zsált hallgatók - félévente tizenketten - ösz-
töndíjat kapnak a pályázati pénzből, így a 
munkáltatók számára költséget takarít meg a 
rendszer. A diákok ezáltal potenciális munka-

helyeiken, valódi körülmények között próbál-
hatják ki magukat, így zökkenőmenetessé vá-
lik a végzés utáni beilleszkedés a szervezet 
munkájába. Mint Kóbor Balázs projektmene-
dzser elmondta, a kétéves időtávú pályázat 
segítségével közel ötven hallgatónak tudnak 
ilyen módon ösztöndíjat biztosítani. Megje-
gyezte: tudomása szerint ez az első olyan sze-
gedi ösztöndíj, amelynek forrása nem a köz-
ponti költségvetés, hanem az uniós büdzsé. A 
program emellett támogatást nyújt a tanszék-
hez kapcsolható kutatási projektekhez is: a 
regionális foglalkoztatáspolitikai intézkedé-
sek és az ifjúsági turizmus fejlesztésének vizs-
gálatát finanszírozzák az elnyert összegből, 

TOMBÁCZ RÓBERT 

Origó, Goethe, ECL, Pitman, 
ÖSD, Trinity. Nyelvvizsgázni 
kell, de hogy milyen típusú vizs-
gát választunk, az ma már raj-
tunk múlik. A Szegedi Tudo-
mányegyetem Idegennyelvi Köz-
pontjában magyarországi akkre-
ditált, akkreditált nemzetközi és 
szaknyelvi vizsgák tehetők, a vá-
rosi nyelviskolák pedig tovább 
színezik a kínálatot. 

- A hallgatók szükségleteit le-
fedik az általunk kínált lehetősé-
gek, de külsősök - középiskolá-
sok és fiatal felnőttek - is vizs-
gáznak nálunk - mondta Deme-
ter Eva, az SZTE Idegennyelvi 
Központjának vezetője. 

Az egyetem nyújtotta variációk 
közül az Origó, vagyis a Rigó ut-
cai nyelvvizsga letehető angol-
ból, németből, franciából, olasz-
ból, spanyolból, oroszból, szerb-
ből, románból és latinból. Az 
ECL angol és német, a cambrid-
ge-i pedig angol vizsga. Német a 
Goethe, az ÖSD, a ZMR és a 
Zertifikat Deufsch. Az Oeconom 
gazdasági, a Profex pedig egész-
ségügyi szakmai vizsga. 

S hogy mi a különbség? Amíg 
az Origó például kétnyelvű, ad-
dig a cambridge-i és az e c l típu-
sú megmérettetéseken nem kell 
magyarra és magyarról fordítani, 
tehát „csak" az adott idegen 
nyelven kell és lehet megnyilvá-
nulni. Az Origó magyar nyelv-
vizsga, a cambridge-i nemzetkö-
zileg is elismert. A ZMP eseté-
ben a vizsgázónak a beszélt iro-
dalmi nyelvben is jártasnak kell 
lennie, az ÖSD-nél ez nem köve-
telmény. A Goethe és az ÖSD 
vizsgarendszerében a sikeres 
vizsgázók két - egy magyar és egy 
német nyelvű - bizonyítványt 

Minden erőnkkel egy elégedett és elkötelezett ügy iékor 
kialakítására és egy szebb |ővő felépítésére tőrekszünkl 
Cégkultúránk alapjai a tisztesség, e g y m á s Ösztönzése, 
a csapatmunka és az elkötelezettség 
Ügyfeleink sikere érdekében 1 2 0 országban kínálunk 
olyan újftó megoldásokat, amelyek igényeiknek 
a legjobban megfelelnek ée számukra többletértéket 
hordoznak 

A Hiltl (Hungária) Szolgáltató Kft., á nemzetközi 
Hntt-caoport tagia. az ország egész területén keres 

értékesítési 
műszaki tanácsadókat 

Fa ladata 
• meglévő ügy fékör keze lése és bővítése. 
• Hiltl termékek műszaki és aka lmazástechnika l 

bemutatása értékesí tése 

Az Ideá l lá |e löl t 
• direktértékesítésben szerzett tapasztalattal 

rendekez ik . 
• Jó szervező, pozitív beállítottságú. 
• biztos fellépésű, határozott, megbízható. 
• szereti a kihívásokat, eredménycentr ikus. 
• r e n d e k e z i k felhasználói szintű számí tógépes 

ismeretekkel. B kategóriás jogosítvánnyal, 
- építőipari végzettség vagy e z e n a területen szerzett 

tapasztalat, valamint a z angolnyelv-tudás előnyt jelent 

Ha ajánlatunk felkeltette érdeklődését, kérjük, 
küldje el fényképes önéletrajzát. 

H M (Hungária) Szolgáltató Kit.. 
Személyügyi osztály 
Magyarország 11037 Budapest i Bojtár u 5 8 - 6 0 
Tat.: 0 0 3 6 1 - 4 3 6 - 6 3 0 3 l E - m a l l : a l las@hi l t com 
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