
| zseí  nádor nevé t vette fel egy f városi iskola

r^7özel más[é |ezer diák, a tanári ka,, a sa jtó ké pvise-
Á.| i, vendé gek é s más é rc]ek| c] k töItötté k meg
augusztus 29-ón a budapesti Yí gszí nház né z teré t.
Ugyan most iS megtekinthettek egy egyfelvonásos da-
rabot - amelyet kifejezetten erre az alkalomra í rtak -,
de ezú ttal nem emiatt Volt tábláS ház- A Ma-
quar lparszövetsóq Ofttatási Központ Alapí tvánaa
által fenntartott iskolák az el z  tané v
vé gé n egyesültek, s az ú j inté zmé ny
- els  tané vnyitó ünnepsé gé n - ú i
nevet vett fel, s ez a né vadó ün-
nepsé g hozta ide az alkaimi
kölönsé gel, AZ Iqq4 ben lé t-
rehozott - s l998 iú liusa Óta
kiemelten közhasznú  szer-
vezetké nt m ködó -alapí t-
vány alapí tó okiratában -
egyebek mellett - a köVet-
kez  cé lokat t zte maga
elé ,

,,Közópf okú  é s í els okú  gaz-

dasáai é s id,eqenforqalmi szak-
emberek ké pzé se, az Európai
lJnióhoz csatlakozni kí vdnó
maggar gazdasáq maqasan
kv alif ihált, m egnöv ekedett mun-
kaeóvel szembeni igé nttreinek ki-
elógí té se é rdeké ben-

A maquar ké zm vessé q vildghí -
rí í  haqqománqaí nah tipolása, ezeh

átülteté se é s meqí rzé se a modern gaz-

dasági k rülmé ryeh között. E cé llk é r,
deké ben az alapí tv w1 olqan közé pí okú  is-
klláhat [llzltt lé tre é s m(í ködtet, amelqek

speciális - a qazd,asáqi í qé nyeihu rugalmasan
alkalmazkodó - ké pzé st wJú í tanak az Országos Ké p-

zé si |eglJzé kben szerepl  szaftmákban az é rettsé gizett í iatallk
szahmához iuttatása é rdeké ben. . .

Al, alapí tllánq í eladatónak tekinti a hátrána\s helqzetí i cso-

porlok társadalmi esé Iueguenlí sé qé nek el segí té sé re iránuuló te-

vóftenqsé qet, valamint a munhaer piaton hátrántlos helqzet 

ré tegek fté pzé sé nek, foqlalftoztatáxinak el seqiLé sé t, é s a kapcso,

Iódó szolqáltatdsokat, nellyel nagqmórté hben hozzi kí ván í árul-
ni a ft1unkanilkülisiq sökkué sdhez '

Né hány é v elté ré ssel lé tre is hoztak több tandí i-
mentes iskolát. l992-ben alapí tották a közgazdasági
szakközé piskolát, amely nappali tagozaton, iSkola-
rendszer , tandí jmentes ké pzé si lehet sé get kí nált az
é í ettsé giZett í iataloknak, Kezdetben számvite]i é s
pé nzügyi ú gyinté z i szakké pzé st fol},tattak, l997-t l
azonban a piac igé nyeihez igazodva, ké t é vfolyamos
mé rlegké pes könyvel  ké pesí té sre felké szí t  osztályo-
kat is indí toitak, Az iskola idegenforgalmi tagozattai
is b vült (s neve Magyar Iparszövetsé g Oktatási Köz-
pont KöZgazdaSági é s Idegenforgalmi Szakközé piskola
]ett). Itt idegenforgalmi é s protokoJl ügyinté Z ket,
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idegenvezet ket, hostesseket, idegenforgalmi techni,
kusokat ké peztek. Az inté zmé ny az 1996/97 -es í ané v-
t l Angyalföldön, a Hajdú  utca l8,24, alatt - egy egy-
kori általános iskola é pületé ben m ködik, melyet ön-
er s beruházással ú jí tott fel az alapí tvány. Tágas, vilá-

gos tantermek, korszer en felszerelt gyakorló
iroda é s számí tástechnikai termek szol-

gálják a ké pzé st. Az é rdekl dé s olyan
nagy volt, hogy Szegeden (1994-

ben) é s Miskolcon (l995-ben) ki-
helyezett tagozatok is alakultak.

A Ké zm ves Szakmunkás-
ké pz  lskola l99ó óta m kö-
dött, A tankötelezettsé g tel-
ieSí té sé nek lehet sé ge mel-
Iett az Országos Ké pzé si
Jegyzé kben szerepl  ké z-
m ves é s keresked  szak-
mákat taní tottak - e]s -
sorban nappali tagozaton

- az alapfokú  iskolai vé g-
zettsé ggel rendelkez  fia-
taloknak, akik között sok
volt az ú gynevezett hai-
mozottan hátrányos, l997-
ben ké szült el - egy hasz-
nálaton kí vüli bölcs de he-

lyé n - a Ké zm ves Iskola ú j
é pülete a Hajdú  u, 21. sz,

alatt. pontosan szemben az
alapí tvány másik iskolájávai, Az

itteni, é S id közben lé treiött pé -
csi é s misko]ci kihelyezett osztá-

lyokban oktatott szakmák: filmnyomó-
é s kend fest , b rdí szm ves, kerámiaké ,

szí t , n iruha-ké szí t , é lelmiszer- é s vegyiáru-
keresked , ruházati keresked , virágköt -berendez ,
b rtárgyké szí t , porcelánfest , sz nyegszöv , kosár-
fonó, falusi vendé elátó, fonottbú tor-ké szí t , fam ves,
valamint fazekas,

Mint azt Dr Kiss lstván, a Magyar lparszóvetsé g ok-
tatási KöZpontlának f igazgatója az ünnepsé gen el-
mondotta: az egyesült inté Zmé ny neVé re páiyáZatot í í -
tak ki a diákok é s a tanárok között, A beé rkezett javas-
latok közül vé gú l lózseí  í óhucegrt Választották, olyan ne-
vet kerestek ugyanis, aki egy szemé lyben kót dik az
isko]a mindhárom profiljához. lózsef nádornál pedig
keresve sem lehetne mé ltóbb szemé lyt találni.

A helyszí nen kiosztott alkalmi kiadvány ekké nt is-
mefteti a né vadó é rdemeit: ,,József nádor (Habsburg
jóZsef Antal f herceg) 177ó. március 9-é n született Fi-
renzé ben, IL Lipót császár é s király, valamint Mária
Ludovika spanyol hercegn  gyermekeké nt.

l705,l l bályia, L Ferenc császár dönlese é rle]mé -
ben Magyarország heiltartója lett, A magyar rendek
l79ó, november l2-é n Magyarország nádorává válasz,



tották, E tisztsé get ötvenegy esztend n keresztül, ha-
láláig viselte. Nádorsága ideié n mindvé gig a bé csi po,

szerek tekinteté ben azonban nemegyszer ellent-
mondásba jutott az udvarí al, A nyí lt er szak alkalma-
zása heiyett az okos megegyezé s, az el nyös kompro-
misszumok lé trehozása é rdeké ben fáradozott, ]ózsef
tulajdonké ppen a felvilágosuIt uralkodók látásmódjá-
val próbálta mederben tartani a reformkor politikai
küzdelmeit akkot amikor a feudalizmus megjaví tása
helyett már annak megszünteté se volt napirenden, A
tizenegy rendi gy lé s, amelyen nádorké nt elnökölt,
olyan töí Vé nyeket hozott, amelyek segí tetté k az or-
szág, fejl dé sé t, A bé csi udvar elé gedetlen volt vele,
eré lytelennek tartották, pedig   koboztatta el azt a
nyomdagé pet, amelyen KoSSuth a Töí Vé nyhatósági
Tudósí tásokat nyomtatta,   kezdemé nyezte Wesselé -
nyi Miklós é s az országgy lé si ifjak perbefogását.
(Igaz, szabadulásukban is jelent s szerepe volt, hi-
szen   járta ki számukra aZ amnesztiát,)

f\ okaL í oslalkozott kulturális, városrendezé si ké rdé -
Dsekkell 

'felkarolra a Nemzeti Mú zeum é pí té sé nek
ügyé t, majd nagy gonddal irányí totta gy jtemé nyei-
nek é leté t, mindenekel tt az egyre b vül  nemzeti
könfiár (a ké s bbi országos Szé ché nyi KönyvtáI) na-
gyobb arányú  b ví té sé r l gondoskodott, könyvállo-
mányának korszer  gyarapí tásával. Ugyaní gy támo-
gatta az Magyar fudományos Akadé mia m ködé sé t,
amelynek alapí tás ához   is tí zezer forinttal járult hoz-
zá, A fí ancia háború k idejé n több í zben szervezte é s
vezette a magyal nemesi felkelé st, Szemé lyes gondjá-
nak tekintette PeSt szé pí té sé t, l808-ban   dolgoztatta
ki a Pest é s Buda Szé pí té si terué t, az els  városrende-
zé si koncepciót- M ködé se alatt törté nt a Városliget
rendezé se, modern kié pí té se, (amelyhez a nádor töb,
bek között l8l vadgesztenye facsemete adományozá-
sával járult hozzá) a Nemzeti Mú zeum é s a magyar
tisztké pz  Ludovika Akadé mia é pületé nek felé pí té se,
az l838-as árví Z utáni Pest helyí eállí tása. A budai t z-
vé sz ideié n maga is ré szt vett - é s meg is sé rült - a
menté si munkálatokban, Támogatta a Gellé rt-hegyi
egyetemi csillagda, a k bányai próbavasú t, a Lánchí d,
a PeSt é s Vác köZötti Vasú t megé pí té sé t iS, Parkosí t-
tatta, majd átadta a f Város polgárainak a város szí vé -
ben lev  birtokát, a Margitszigetet, ]ózsef nádor alapí -
totta meg, s alakí ttatta ki a budapesti Lipótvárost. Ki-
köVeztette a Dunapartot, csatornáztatni kezdte Pestet,
]nté zkedett az Üll i, a Hatvani, a soroksári é s a váci
utak feltölté sé r l, burkolásáról, Iózsef nádor adott
megbí zást Szé chenyinek a Vaskapu szabályozási mun-
kálatainak Vezeté S é re - B kez  m Vé szetpárto]óké nt is
számon tartották,   hí vta meg egy budai koncertre
Beethovent, s azon munkálkodott, hogy a Duna,parti
ikerváros m vé szeti é lete é s idegenforgalma is fellen-
düliön. A hazai közgazdasági ügyek iránti é rzé kenysé -
gé t bizonyí tja, hogy - a vállalkozás hitelé t er sí tend 
-   volt a Pesti Magyar Kereskede]mi Bank els  ré sz-
vé nyjegyz je, é s f  pártfogója a Magyar Gazdasági

Egyletnek. Szorgalmazta a korszer  fóldm velé si
módszerek elterjedé sé t is, Alcsú ti birtokán mintagaz-
daságot teremtett (ú i gé peket alkaImazott, trágyáZtat-
ta a földet; ú | növé nyfajtákkal próbálkozott stb,), Az
els  magyar lpartanoda (a ké s bbi M egyetem) felál-
lí tásában is elé vülhetetlen é rdemei vannak,

Felsé gé vel együtt számos inté Zmé nyt, a |óté -
konysági N egyletet, a GyermekárvaháZat, a Kisded-
óvót, a Termé szettudományi Társaságot é s a Kisfa-
ludy Társaságot is támogattak- A magyarországi Vakok
Inté zeté nek lé trehozásában is övé k voli a kezdemé -
nyez  szerep,
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át is magyar nevelé sben ré szesí ttette, l847, január l3-
án, Budán beköVetkezett haláia után - mely megren-
dí tette a magyar közvé lemé nyt, szinte termé szetsze-
r en istvánt vá]asztották nádorrá,

A kortárs JóÉ ni Mót ekké nt í rt szemé lyé r i ,,A magyar
né p törté nete" cí m  munkájában | ,,.. ,A maquar nem€s,

ha királuához h  volt, a nódort, a kirdlu testvé ré t lózseí et pedig

kiválóan szerette.

S e szeretetneft mé lgenjáró qqdkerei vlltak, mert |ózseí  nddor
 tven esztend s k|rmánuzata alatt valósáqos gondviselé sszer 

alakja volt a maqaar nemzetnek. S ilyen alakra azon idó'kben

naOa szüksé q vala, a mid n Magqarországnah nem volt felelí s
kormánga, a melq közvetlenüI é rintkezik a kiállqal, föfelé  é s le-

í elé  a parlawentnek szavatls.
|ózsef nádor, mint a kirdlunak testvé re, s annak, a nádoi

hatalomnáI fogva szemóIqesí tffe, í oltlvóst ott állt a nemzet é s

trón kijzött, oltalmazva a nemzetet a bé csi kormána tú lkapásai
ellen s óva a trónt a nemzet küijré seit . Ó maqgarnah vall,i

magdt. Budán fé ryes udvart tartott; Alcsú thon egy vadonból
paraditsomlt varázsolt el , Ietelepedve ftözöttí jnk, mint magaar

fdldesú r s az okszer  gazdászatból fé nqes pé ldát adva| s eqa 0r-
sziqgy lé si beszé dé ben kimondá, hogt1   benne is Arpád vé re

í ola.
Háború ban a nemesi felkel  sereget, bé ké ben az orszdgga lé s

tanácsklzásait vezette: s ha vé dte ltt dics sé qgel a haza é psé qé t,

vé dte itt bijlcsessé qqel a szólássmbadsáqot- S erre slkszlr vOIt

szüksé g."
Halálakor valóban az egé sz nemzet gyászolt, Az

egyik emlé kbeszé det Kossuth Lajos mondotta felette,
Emlé ké nek meg rzé sé re a magyar országgy lé s tör-
Vé nyt alkotott, aZ l848. é Vi L törvé nyben inté Zkedett.

A ví gszí nházi ünnepsé gen megjelent Mihály f her-
ceg, ]ózsef nádor ükunokája is, fu esemé ny a MIOK
lózsef nádor Szakkópz  Iskola ú j zászlajának felavatá,
sával zárult.

Heged s Sándor
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