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A TARTALOMBÓL

LEGYÜNK KREATÍVAK!
Úgy a nyolcvanas évek második felétől ebben a látszólagos biztonságban élő országban a kreativitás sokak számára jelszó volt, vagy még több is annál, beépült a gondolkodásunkba, előrevivő erő volt, amely nélkül nemhogy boldogulni, de létezni sem volt
érdemes. Mivel a lassan felpuhuló diktatúrában a jövő ígéretét hordozta, sokaknak
adott szárnyakat, sokakból hozta ki a legjobbat. Úgy tűnt, a rendszerváltás lesz a ráadás, amely végre elhozza azt a boldogabb kort, amelyben minden kreatív képességünk, készségünk kiteljesedhet, sőt, az önmagában alapkövetelménnyé válik.
Nem így lett. Mára nemcsak maga a szó, hanem mögöttes tartalma, jelentése is
úgy elsatnyult, mint régóta használt papucs orrán a kopott csutkává silányodott bojt.
Jelszó helyett inkább szitokszó lett belőle. Na, jó, talán még nem szitokszó, de pozitív
töltése halvány árnyéka lett önmagának, a társadalom érzelmi grafikonján inkább már
a negatív tartományban kell keresnünk. Több oka van ennek, amelyben a politikai szál
éppúgy megtalálható, mint az emberi természet sokszínűsége a lustaságtól az alázatos
kényelmességig.
No, és nyilván benne van az a csalódás is, hogy a rendszerváltás mégsem hozta el a
kort, amelyben a kreativitás alapkövetelménnyé válhat. Illetve olyan kort hozott,
amelyben mindennapos gyakorlattá vált, hogy a mindenkori hatalom jóvoltából egyeseknek alapkövetelmény, másoknak tiltott gyümölcs lett. Persze, a szavak szintjén sátoros ünnepek alkalmával alibiből a hatalom is fölmutatja, de nem gondolja komolyan,
nem is nagyon szeretné, hogy mindannyian egyformán éljünk vele.
Azért legyünk őszinték önmagunkkal szemben is, és valljuk be, nekünk, átlagembereknek ijesztő volt egy kicsit az a rendszerváltáskor hirtelen felbukkanó lehetőség, amelyik ilyetén formán egyik napról a másikra követelménnyé válhat. Hisz a
biztonság megszokott langymelege helyett mindenkitől kockáztató kedvet követelt,
annak a képességét, hogy egy esetleges kudarc elviselése közben azonnal megtaláljuk
az abból kivezető utat. Így a nagy többség meghátrált, azt választotta, aki biztonságot
ígért, még olyan áron is, ha ezért kreativitás helyett az igazodást, az alkalmazkodást
kellett jelszóként a zászlajára tűzni. Magyarországon megfagyott az idő.
Ebben a fagyos világban a hatalom birtokosai közül néhányan egy végképp letűnt
kor örökre idejét múlt, visszahúzó eszmerendszeréhez menekültek, néhányan a dacos
kibekkelést választották, néhányan pedig a rég volt, évtizedekkel korábbi kreativitás
parazsát próbálják ráerőltetni egy új, egészen másfajta Magyarországra, mint amilyen
az a rendszerváltáskor volt.
Oktatásunk mindennek ékes bizonyítéka. Egy korszerű, a világgal együtt haladó
reform hullt a semmibe, hogy felváltsa egy, a kreativitást végképp száműző, azt gyakorlatában egyenesen megtagadó új rendszerrel. Most, talán a józan ész, talán a feketén, fehéren bizonyító erejű lemaradásunk miatt mintha enyhülni látszana a szorítás.
Új és új ötletek bukkannak fel a jobbításra, mint legutóbb például a kilenc évfolyamos
általános iskola. Hogy mi lesz belőle, ma még nem tudni, mint ahogy azt sem, hogy
lesz-e belőle egyáltalán valami. Egy biztos, ha jól vezetik be, akkor a diákoknak, az országnak és a jövőnek is hasznot hoz.
Valamikor mi, magyarok nagyon büszkék voltunk kreatív mivoltunkra. Az elhagyott
országúton a lerobbant autóhoz nejlonharisnyából ékszíjat varázsoló sofőr esete legendává nemesült, úgy mondtuk: világszerte elismerést hozott. Ne hagyjuk hát, hogy
egy újabb, jó lehetőséget pont a kreativitás hiánya torpedózzon meg. Hajdanvolt képességünkkel szorítsuk rá a hatalmat, hogy a kilenc évfolyamos általánost csak jól vezethesse be.
Az új jelszó tehát: legyünk kreatívak!
Gondolkodjatok el ezen, mai magyarok!
Millei Ilona

Újra tárgyalt a sztrájkbizottság
A kormány valamilyen szinten jogszabályban
rögzítette a sztrájkbizottsági megállapodás
alapján a szakszervezetek kívánságait, de nagyon sok esetben azok továbbvitelére a gyakorlatban nem mindig, vagy nem megfelelően került sor. (Galló Istvánné)
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Védik az érettségit a politikától
Csökkentheti a társadalmi mobilitást, ha kevesebben érettségiznek le, a gazdag családok
gyerekei még nagyobb eséllyel jutnak majd
érettségihez, mint a szegényeké. A kutatók
szerint az alapdiagnózis is téves.

A kormányok rövid távon gondolkodnak
Mivel az egyházi iskoláknak nőtt az aránya,
ezért ez torzítja az adatokat. Annyit azonban
így is látunk, hogy még ezzel a korrekcióval
együtt is tovább csökkentek az oktatási ráfordítások. (Varga Júlia)
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Mire számíthat a magyar?
A mai szabályozási környezet nem a törvény
erején, hanem az erő törvényén alapul. A
tervezést gyengítő elem az adórendszer
folyamatos, korábbi vállalásokkal ellentétes
átalakítása. (Csillag István)

A ráncba szedett ország
A nyolc évfolyamos gimnázium az ötödik évfolyamon kezd, így az általános iskola negyedikeseinek kell sikeresen felvételizniük ahhoz,
hogy meglegyen a folytatás a gimnáziumi ötödik évfolyamon. (Szüdi János)
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Életforma-ütközés
Ezért érintette drámaian az egész magyar felső-, majd a közép- és alsófokú oktatást, hogy
behozták Magyarországra a nyugati minősítési rendszert. Legalábbis ezt próbálta ez a
kormány, de mivel hülyén vezették be, ezért
senki nem ért belőle semmit. (Lengyel László)

Jártányi
Bogár – aki amúgy a görbe asszony gyerekkori
szerelme volt – öt évet kapott. Amikor kijött, a
családja szépen visszafogadta, és nemcsak a
gyerekei, a felesége is megbocsátott neki.
Ahogy a falu se találta bűnösnek. (Andrassew
Iván)
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Emlékezni mindennapi kötelességünk!
Az államnak, a társadalomnak, a polgároknak
közösen gondoskodniuk kell arról, hogy
mindenki szabadon és biztonságban élhessen
nálunk, vallástól és származástól függetlenül.
(Angela Merkel)

