Nemzeti Közszolgálati Egyetem
Nyelvvizsgaközpont

ARMA NYELVVIZSGARENDSZER
OLASZ NYELV
KÖZÉPFOK

II–IV. feladat megoldására rendelkezésre álló idő: 180 perc

MINTAFELADAT

II. SZÖVEGÉRTÉS
Elérhető pontszám: 20 pont
Olvassa el az alábbi szöveget és válaszoljon magyarul a szöveget követő kérdésekre.
(Szótár használható.)
La Missione
L’operazione ISAF (INTERNATIONAL SECURITY ASSISTANCE FORCE) parte per l’Italia poco
dopo Natale con l’arrivo in Afghanistan del Colonnello Giorgio Battisti, già Capo Ufficio Piani e
Situazione dello Stato Maggiore dell’Esercito, per definire con i Paesi partecipanti e le autorità del
Governo locale, gli accordi sulla composizione, la dislocazione ed i compiti del Contingente.
Una prima aliquota di Ufficiali partita da Pisa il giorno 9 gennaio 2002 alla volta di Kabul per
predisporre l’afflusso in Teatro delle prime pedine del Contingente italiano resterà bloccata in Oman
a causa del maltempo e del caotico accavallarsi degli arrivi dei voli dei diversi contingenti.
Il giorno 10 gennaio 2002, con inizio alle ore 11.30, presso la Caserma “Gandin”, sede del Comando
della Brigata meccanizzata “Granatieri di Sardegna”, ha avuto luogo il saluto ufficiale delle Autorità
politiche e militari al personale della task force italiana in partenza.
Nei giorni a seguire, il resto del contingente, è partito alla volta del teatro operativo, dall’aeroporto
militare di Pratica di Mare, nelle vicinanze di Roma.
La Missione ISAF ha alle spalle la situazione internazionale creatasi a seguito dell’attacco terroristico
subito dagli Stati Uniti l’11 settembre 2001.
La risposta militare agli attentati ha generato l’Operazione “Enduring Freedom”, lanciata dagli Stati
Uniti contro il terrorismo internazionale.
In tale quadro, a seguito di una massiccia campagna aerea, truppe statunitensi hanno preso terra in
Afghanistan creando le premesse di sicurezza per la costituzione di un governo locale.
Due risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, seguite dalla accettazione da parte del
nascente governo afghano della presenza di una forza internazionale di sicurezza in Kabul ed aree
limitrofe hanno generato la formazione della International Security Assistance Force.
La Forza opera secondo i principi espressi dalla Carta delle Nazioni Unite, capitolo VII.
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Kérdések:
1)

Milyen feladattal érkezett Afganisztánba Giorgio Battisti ezredes?

(5 pont)

2)

Mi volt a feladata az egyik első tiszti csoportnak?

(4 pont)

3)

Mi történt ezzel a tiszti csoporttal?

(4 pont)

4)

Mi hozta létre az „Enduring Freedom” hadműveletet?

(2 pont)

5)

Mi a célja az „Enduring Freedom” hadműveletnek?

(2 pont)

6)

Milyen elvek szerint működik az ISAF?

(3 pont)
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1)

Milyen feladattal érkezett Afganisztánba Giorgio Battisti ezredes?
Hogy

egyeztessen

az

ISAF

hadműveletben

részt

vevő

(1)

(5 pont)
országok

és

a

helyi

kormányhatóságok között (1) a kontingens összetételét (1), elhelyezését (1) és feladatait (1)
illetően.

2)

Mi volt a feladata az egyik első tiszti csoportnak?

(4 pont)

Az olasz kontingens (1) hadszíntérre való eljutásának (2) az előkészítése (1) volt.

3)

Mi történt ezzel a tiszti csoporttal?

(4 pont)

A rossz időjárás (1) és a különböző kontingensek repülőjáratainak a torlódása miatt (2)
Omanban rekedtek (1).

4)

Mi hozta létre az „Enduring Freedom” hadműveletet?

(2 pont)

A 2001. szeptember 11-i Egyesült Államokat ért terrorista támadásra adott katonai válaszként
jött létre(2).

5)

Mi a célja az „Enduring Freedom” hadműveletnek?

(2 pont)

A nemzetközi terrorizmus elleni harc(2).

6)

Milyen elvek szerint működik az ISAF?
Az ENSZ alapokmányának VII. Fejezetében lefektetett elvek szerint (3).

(3 pont)

