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A hanganyag írott változata: 

 
Spuštanjem slovačke i podizanjem hrvatske zastave na stijeg Organizacije ujedinjenih naroda u 

kampu Faouar započela je misija prvoga hrvatskog kontingenta na Golanskoj visoravni. Naši vojnici i 

vojnikinje, njih 95, u misiji UNDOF na Golanskoj visoravni zamijenili su svoje slovačke kolege. Tako 

je Hrvatska postala jedna od šest zemalja čiji će vojnici nadzirati primirje između Izraela i Sirije, na 

crti razdvajanja dugoj 80 km. Svečana primopredaja dužnosti između hrvatskih i slovačkih oružanih 

snaga održana je 6. lipnja 2008 godine. 

Misija UNDOF, osnovana još 1974. godine, jedna je od starijih UN mirovnih misija, a pripadnici 

Oružanih snaga Republike Hrvatske (OSRH), koji su postali dio kontingenta, djeluju u sastavu 

Zapovjedništva UNDOF-a i austrijske bojne. UNDOF je specifičan za nas jer je to prvi put da smo u 

neku UN misiju uputili cijelu postrojbu, a treba napomenuti da su se o sudjelovanju pripadnika OSRH-

a na Golanskoj visoravni suglasili i Sirija i Izrael. 

Među našim vojnicima na Golanskoj visoravni ima i onih koji su već bili u nekoliko misija, a i u ovu, 

kao i u sve misije u kojima sudjeluju pripadnici naših Oružanih snaga, otišli su izvrsno uvježbani. 

Zapovjednik prvoga našeg kontingenta u misiji UNDOF jest bojnik Miroslav Wagner. Iza sebe ima 

već tri misije. Prva je bila ona u Sijera Leoneu 1999. godine, a ujedno i prva misija u kojoj su 

sudjelovali pripadnici OSRH-a. "Kratko smo tu, obavljamo ophodnje i već smo uskladili zadaće sa 

stalnim zapovjedništvom." - rekao je bojnik Wagner. 
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Hallgassa meg a következő idegen nyelvű szöveget kétszer és válaszoljon magyar nyelven a 
feladatlapon található kérdésekre.  

 
Kérdések: 
 

1. Hol kezdte meg működését a horvát kontingens? (1 pont) 

 
 
 

2. Mi lesz a feladata a horvát kontingensnek? (2 pont) 

 
 
 

3. Miért sajátos a horvátok szempontjából ez a misszió? (2 pont) 

 
 
 

4. Melyik volt az első misszió, amelyben részt vettek a Horvát Köztársaság Fegyveres Erői?
  (1 pont) 
 
 
 

5. Mit mondott Miroslav Wagner őrnagy? (4 pont) 
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MINTAMEGOLDÁS 

 

1) Hol kezdte meg működését a horvát kontingens? (1 pont) 

 A Golán fennsíkon (1). 
 
 
2) Mi lesz a feladata a horvát kontingensnek? (2 pont) 
 
 A fegyverszünetet ellenőrzése (1) az Izrael és Szíria közötti elválasztó vonal mentén (1). 
 
 
3) Miért sajátos a horvátok szempontjából ez a misszió? (2 pont) 
 
 Ez az első alkalom, (1) hogy egy teljes alakulattal (1) vesznek részt ENSZ misszióban. 
 
 
4) Melyik volt az első misszió, amelyben részt vettek a Horvát Köztársaság Fegyveres Erői?
  (1 pont) 
 
 Első missziójuk Sierra Leone-ban volt (1). 
 
 
5) Mit mondott Miroslav Wagner őrnagy? (4 pont) 
 
 Rövid ideje vannak itt, (1) járőrszolgálatot látnak el (1) és egyeztették a feladatokat (1) az 

 állandó parancsnoksággal (1). 


