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Versenyben. (Fotó: Nagy László) 

Szakmai veiseny a Krúdyban 
A Krúdy Gyula Kereskedel-

mi Szakközépiskola és Szak-
munkásképző Iskolában az in-
tézmény fennállása óta először 
rendeztek országos szakmai ta-
nulmányi versenyt. A három-
napos rendezvényen huszon-
nyolc iskola 156 végzős diákja 
mérte össze gyakorlati és el-
méleti tudását hét szakmai tan-

tárgyban. A tanulók kereske-
delmi-, gazdálkodási-, élelmi-
szer-, idegenforgalmi és áruis-
meretből, valamint vendéglátó 
idegennyelvből (angol, német, 
francia) és idegenvezetésből 
vizsgáztak. Képünkön a ven-
déglátósok analizálják a külön-
böző élelmiszeripari terméke-
ket. 

Találkoznak 
a fesztiválvárosok 
polgármesterei 
A közelmúltban 

Jeruzsálemben ren-
dezték meg a pol-
gármesterek világ-
találkozóját. Ott is-
merkede t t meg a 
szegedi polgármes-
ter az ausztriai fesz-

tiválváros, Salzburg 
polgármesterével , 
dr. Josef Dechant-
tal. Az osztrák vá-
ros e lső embere 
meghív ta szegedi 
kol légáját a Salz-
burgi Magyar Na-

pokra, melynek 
programjában föl-
lép a Szeged Tánc-
együ t t e s is. Dr. 
Szalay István dr. 
Farkas László ta-
nácsnok , önkor -
mányzati képviselő 
társaságában teg-
nap utazott Salz-
burgba, ahol a há-
romnapos program 
során megbeszélé-
seket folytatnak a 
két város kapcsola-
tainak lehetőségei-
ről, az együttműkö-
dés esélyeiről. 

• Mit tudnak az angolok a 
magyarokról? 
- Nagyon keveset. Az átlag-

angol - Bécsből jövet, Prágába 
tartva - legfeljebb egy hétvé-
gét tölt el Budapesten. 

• Számunkra lényeges, 
hogy Európa nyugati felén 
érzékelik-e azt, hogy létezik 
külön közép-európai régió, 
hogy az európai kultúra 
határa Erdély keleti hatá-
rán húzódik. 
- Az átlagember nem, csak 

az értelmiség tesz ilyen kü-
lönbséget. Az átlagember Bu-
dapest vagy Bukarest nevét 
hallva nemigen tudja, melyik 
melyik. Az általános elképze-
lés szerint ez is Balkán, ahol 
sok a baj, amely a pici, fönn-
tarthatatlan államok régiója. Ki 
kell mutatni, hogy Európa kö-
zepe önálló világ, mely Német-
országhoz kötődik, s az itteni 
kisállamokat létre kellett hozni, 
de várható, hogy ezek között 
konföderáció jön létre, talán 
éppen az Európai Közösségen 
belül. Én magam mindig úgy 
éreztem: Magyarország hoz-
zánk tartozik. A Balkán egé-
szen más. Persze számomra is 
egzotikus az önök országa, de 
nem annyira, hogy ne ismer-
ném fel a közös vonásokat . 
Ilyen például a p ro tes táns 
vallás. 

• Egy oxfordi történészt 
miért érdekeI a magyar tör-
ténelem? 

•— A nyelvek iránti vonzódás 
miatt oroszul tanultam, de ide-
gen volt számomra az a kultú-
ra, ezért fordultam a csehorszá-
gi történelem felé. Amikor Prá-
gában jártam, rádöbbentem: a 
Habsburg Birodalom magyar-
országi része még ismeretle-
nebb, mint a csehországi. Te-
hát én a nyelv és a kultúra ré-
vén jutottam el országuk törté-
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VOLKSWAGEN POLO-t 
nyerhet az a négy találatos 
játékos, aki: 

A 11. FOGADÁSI HÉTTŐL 

A l 8 . FOGADÁSI HÉTIG. 

- nyertes szelvényének bemutatásako 
a játéknapot követő 21 napon belül 
jelentkezik nz autó sorsolásra, 

- vállalja az autá átadásával járá 
nyilvánosságot. 

Az autásarsolások időpontja: 
négy héttel a húzás után. 

a — 
A négykerekű lóhere 

Egy oxfoídi történész: 

A magyar történelemről ír 
Legszívesebben Móriczot olvas . t oxfordi egyetem 

történész professzora, R. J . W. Evans. Az oxfordi Brase-
nose College t aná ra nemrégiben a József Attila Tudo-
mányegyetemen Magyarország tör ténelméről magyar 
nyelven tar tot t előadást. R. J . W. Evans a cambridge-i 
Jesus Collcge-ban végezte egyetemi t anu lmánya i t , de 
több közép-európai országban is tanul t , 1969-ben pél-
dául Magyarországon. Akkor vett el feleségül egy ma-
gyar lányt. Akkor iban a human izmus és a késő rene-
szánsz érdekelte, ezért zarándokolt el Szegedre Keserű' 
Bálint tanár úrhoz. Akkor Bálint Sándorral , a „legszöge-
dibb szögedivei" is találkozott. Most, 26 év múlva az ox-
fordi professzor történészkoilégájának, Deák Ágnesnek, 
a J A T E a d j u n k t u s á n a k meghívásá ra ismét Szegeden 
j á r t . Nagy tetszéssel fogadott előadása után a magyar 
történelemről, angolokról és magyarokról beszélgettünk. 

nelméig. Egy oxfordi diákot -
muszáj bevallani - nem Ma-
gyarország önálló történelme 
érdekli. A modern Magyaror-
szág, egészen az első világhá-
borúig, a Habsburg Birodalom 
része, s mint ilyen, annak tör-
ténelmét időnként alapvetően 
befolyásolta. A felvilágosodás-
ról, a felvilágosult abszolitiz-
musról, II. József és Mária Te-
rézia alakjáról, aztán a metter-
nichi korszakról, meg persze 
1848-ról. a dualizmusról és a 
kiegyezésről tartott előadásaim 
iránt a legnagyobb az érdeklő-
dés. A nemzetiségi kérdés: a 
modernizálás; a nagyhatalmi 
problémák a múlt század végén 
- ezek azok a nagy kérdéskö-
rök, melyek egy átlagos oxfordi 
diákot is izgatnak, s ezeken ke-
resztül lehet a magyarok, de a 
csehek történelméről is beszél-
ni. 

• Ennek az az oka, hogy az 
angol történetírást jellemzi 

egyfajta birodalmi szemlé-
let? 
- Igen. Egyébként Ameriká-

ban szintén él ez a szemlélet, 
ezért é rdek lődnek ők is a 
Habsburgok történelme iránt. 
Ezen túl az Osztrák-Magyar 
Monarchia történelme politikai 
és diplomáciai szempontból is 
érdekes számunkra. Hasonló-
képpen izgató az újfajta álla-
miság XVII-XVIII . századi 
keletkezése. 

• Az English Historical 
Review című folyóiratnak 
1985 óta szerkesztője. Mi-
lyen ma az angol történet-
írás? 
- Kultúrtörténeti és politi-

katörténeti irányultság jellem-
zi. A tö r t énészek többsége 
Cambridge-ben vagy Oxford-
ban végzett. Az oxfordi törté-
netírást konzervatívnak mond-
ják. Pedig az ottani körülbelül 
kétszáz történésztől sok min-
dent lehet tanulni A tekinté-

lyes English Historical Review 
az első angol nyelvű szakfo-
lyóirat, 1886-ban keletkezett, 
ezért is tartják kicsit régimódi-
nak. A IV-V. századtól napja-
inkig terjedő időszakból főleg 
brit, s európai vonatkozású té-
mákjelennek meg lapunkban. 

• Magyarország történel-
méről több cikket írt, s ha-
marosan egy könyvet jelen-
tet meg. A mi múltunkból 
az angolok számára mi le-
het tanulságos? 
- A Habsburg Birodalom 

ke le tkezésé rő l , X V I - X V 1 I . 
századi történelméről, (gy az 
akkori Magya ro r szág ró l is 
írtam már. Jelenleg Magyaror-
szág 1740-1945 közötti törté-
netét angol nyelven összefog-
laló könyvön dolgozom. Ez a 
vaskos kötet az Oxford History 
of Modern Europe ctmü soro-
zat része lesz. Az osztrák és a 
magyar viszony, a nemzetiségi 
kérdés megoldása, a különböző 
népek itteni együttélése min-
den európai számára érdekes. 

Újszászi Ilona 

Egy új íz 

Érezze JOL-T-magát 
Keresse 

az üz letekben 
Telefon: 
492-382. 

A világranglistán az első, állattenyésztési 
technológiákat, berendezéseket, gépeket, ápolási és 
higiéniai márkatermékeket gyártó és forgalmazó 
konszern magyarországi leányvállalata részére 

TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI 
MENEDZSER 

Area Manager 
munkatársakat keresünk az ország egész területéről. 

Ön fogja a kapcsolatot tartani a vállalat 
termékmenedzserei és egy adott régióhoz tartozó, 
értékesítési hálózat között. Szaktanáccsal támogatja 
dealereinket, részt vesz a vevőkör ápolásában és 
szélesítésében. 

Ön az esélyes pályázó, ha jártas a mezőgazdasági 
gépészetben, illetve az állattenyésztésben, felsőfokú 
végzettsége van és jól beszél angolul vagy németül. 

Fiatal hölgyek jelentkezésére is számítunk! 

Ha Ön egy világcég menedzsere szeretne lenni, még 
ma küldje el pályázatát (magyar, angol/német nyelvű 
önéletrajz, fénykép, bizonyítványmásolatok) BM/710 
hivatkozási számmal tanácsadónknak: 
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