Iktatószám:

SZAKMAI TELJESÍTÉSIGAZOLÁS
MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉSHEZ

1. A szolgáltatást nyújtó (terméket értékesítő) adatai
Név:
Adóazonosító jel:
2. A teljesítés jogalapja
A szerződés tárgya:
A szerződés kelte:
A szerződés iktatószáma:
A teljesítés időszaka:
3. A teljesítés összegszerűsége
……… (hó/óra/alkalom*) x …………………… Ft = összesen …………………… Ft
*A megfelelő aláhúzandó.
A szakmai teljesítés igazolására jogosultként meggyőződtem arról, hogy a teljesítés
mindenben – így különösen a mennyiségi és minőségi mutatók és egyéb lényeges feltételek
vonatkozásában – megfelel a kötelezettségvállalásban rögzítetteknek. Ennek megfelelően a szakmai
teljesítést a mai napon igazolom. Az egész történet, amit a boldog világról, s annak lakóiról
följegyeztem, úgy tűnik fel most előttem, mint egy hihetetlen álom. S ötven év alatt - ki tudja, mi lesz
a világból?! A szerencsétlen nők sokáig élnek. Mi pedig vénülünk tovább, és ki tudja, hogy mire
vénülünk meg?! A két fiatal szerető ott áll egymást átölelve; olyan szomorú mind a kettő – és mégis
olyan boldogok!… Most mind a ketten távol Nikomédia völgyében alusznak. Jaj tinéktek,
hűbelebalázsai a házasságnak! "Nemes lelkek" még vannak a világon, "urak" is vannak; "vitéz
harcosok" is vannak; de "nemes emberek" nincsenek többé!
Ez volt a története azoknak, akik szerettek, és aki szeretve volt mind a vérpadig. És ez nagyon
furcsa történet és azt sem lehet rámondani: "régen volt; talán nem is igaz..." Sokat szeretett: – sokat
szenvedett; a sors ki van egyenlítve. De már sem a sírban nem volt tűz, sem az ő szemében. ...Ha a
sírkövek igazat mondanának, az övén ez állana: "Mindent tudott; de semmit se szeretett."
S talán igaz, hogy úgy van. Vagy te is azt mondod: „Régen volt az: talán nem is igaz!” S ezzel ez a
regény bizony befejeződött. A tisztelt olvasó és olvasónő tetszésére bízzuk, hogy válassza a két
változat közül azt, amelyik a kedélyéhez jobban illik.

Kelt az északi szélesség 90-ik foka alatt az örök éjszakában.

………………………………………
*teljesítés igazolására jogosult neve+
[teljesítés igazolására jogosult munkaköre+

