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Tapescript: 
 

In recent months Baghlan Province, in northern Afghanistan, has been in the news 

several times because of a tragic incident. Two months ago a suicide bomber blew 

himself up at the local sugar factory killing 70 innocent children and several security 

personnel. 

After the terrorist attack, the Hungarian Provincial Reconstruction Team, the PRT, 

increased its security presence in the province and conducted several security 

operations in the neighbourhood of the sugar factory. 

Last week a three-day security exercise was organised by the Hungarian soldiers 

where in cooperation with the Afghan policemen they conducted vehicle and body 

searches at various checkpoints. 

Although the security exercises caused interruptions to many local people’s journeys, 

during the searches most people remained calm and appreciated the fact that the 

PRT and the Afghan National Police were making efforts to create a safer 

environment for residents. 

Hungarian Col. Tibor Rozsa, the PRT commander, brought in his civil military 

cooperation unit to make the exercise more people friendly.The Hungarian CIMIC 

soldiers were on the spot distributing blankets and toys to the many people who were 

inconvenienced by the operations. 

The 3-day exercise left the organisers with a positive impression of the current 

security situation in the region as the teams did not find any weapons or explosive 

materials. 
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Válaszoljon magyar nyelven az alábbi kérdésekre. 

 

1. Milyen tragikus esemény történt Baghlan tartományban? (2 pont) 

 

 

 

 

2. Miből állt a magyar katonák három napos gyakorlata? (2 pont) 

 

 

 

 

3. Hogyan viszonyultak a helyi lakosok a gyakorlathoz? (2 pont) 

 

 

 

 

4. Mi volt a magyar CIMIC katonák konkrét feladata a gyakorlat során?  

 (2 pont) 

 

 

 

 

5. Miért volt kedvező benyomásuk a gyakorlat szervezőinek a biztonsági 

helyzetről? (2 pont) 
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1. Milyen tragikus esemény történt Baghlan tartományban? (2 pont) 

Egy öngyilkos merénylő felrobbantotta magát (2). 

 

 

2. Miből állt a magyar katonák három napos gyakorlata? (2 pont) 

Járműveket kutattak át (1), embereket motoztak meg (1). 

 

 

3. Hogyan viszonyultak a helyi lakosok a gyakorlathoz? (2 pont) 

(A többség) nyugodt volt (1), és értékelte a (katonák és rendőrök) 

erőfeszítéseit (1). 

 

 

4. Mi volt a magyar CIMIC katonák konkrét feladata a gyakorlat során? 
 (2 pont) 
Takarókat és játékokat osztottak (2). 

 

 

5. Miért volt kedvező benyomásuk a gyakorlat szervezőinek a biztonsági 

helyzetről? (2 pont) 

Nem találtak sem fegyvereket (1), sem robbanó anyagokat (1). 


