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Best of Gyurcsány 

Magyarország  miniszterelnöki  címét  bitorló  személy  hétről  hétre  borzolja  a  magyar  nemzet  kedélyeit.  Elszólásai,
beszólásai lassan minden társadalmi csoportot elérnek. A kezdet, vagy legalább is a legemlékezetesebb első aranyköpése
az öregecskedő feleségekről szólt. „ Akinek kétszobás lakása van, az általában megérdemelne hármat, akinek három,
az  négyet,  akinek  négy  az  egy  családi  házat;  akinek öregecskedő  felesége  van,  az  fiatalabbat,  akinek  rendetlen
gyermeke van, az rendesebbet.” (2004. szeptember 2.,  MTV) Így hangzott  a családépítő, társadalmi  stabilitást  célzó
terápiás tanácsadás.
Ezután  a  mindannyiunk életét  megkeserítő,  túl  nagy  jólét  bántotta  a  miniszterelnök  szemét  és  száját.  ”Ma erős  a
gazdaság, stabil és nagy a jólét  ” (2004. szeptember 6. Budapest, Országgyűlés) Később  „Az erősből a paprika jó, a
forintból nem. És aki ezt nem érti, vagy nem akarja érteni, az nem segít a magyar gazdaságnak.” (2004. november 23.,
Szolnok) Így hangzott a nemzetgazdaság problémáját globálisan megoldó, szakértői tanács.
Ezt követte az azóta is nagy vitákat kavart népszavazás, és az azt megelőző vitaműsor. Ebben Tőkés Lászlóval, Duray
Miklóssal és Ágoston Andrással folytatott beszélgetésen mondotta Ő, a miniszterelnökök gyöngye az „elcsórt fontok”
freudi elszólást.(2004. december 3.)
Az időrendben ezután  következő súlyos  tévedés,  mondhatni  tájékozatlanság a  zsidó felekezetűeket  érintette  mélyen.
Gyurcsány 2005.  január  18-án, a budapesti  gettó felszabadulásának évfordulóján  adta  jelét  teológiai  járatlanságának,
mikor arról  értekezett,  hogy a  gettóba kényszeríttet  zsidók,  hogyan  „imádkoztak  a Megváltóhoz egy jobb sors,  egy
befogadóbb közösség érdekében.”. Középiskola első osztályának tananyaga, a nem emelt szintű érettségi mentőkérdése
lehet ugyanis a Biblia tanulmányozásánál, az Ó- és Újszövetség elkülönítésénél, hogy mely vallások ismerik el Jézust,
mint megváltót és kik azok, akik még várják az eljövetelét.
A fénypont  azonban 2005.  február  5.-e  volt.  Ekkor  minősítette  Magyarország legitim (?!)  miniszterelnöke  a  Szaúd-
Arábiai  válogatott  tagjait  „arab  terroristáknak” és  hogy  még  érdekesebb  legyen  a  nap,  miniszterelnökhöz  méltó
stílusban  közölte  Magyarország  korábbi  miniszterelnökével,  hogy  „fogja  be  a  száját” a  költségvetési  vitával
kapcsolatosan.
Finoman tudnánk esetleg javasolni Gyurcsány úrnak, hogy mielőtt önelégülten bármit is szólna, gondolja végig egyéb
lehetőségeit:
1. vizsgálja felül saját képességeit, és ne szólaljon meg
2. hallgasson minden esetben a politikai tanácsadóira
3. bízza a két jeles kormányszóvivőre a nyilatkozatokat, hamár a mi, adófizetői forintjainkból ilyen jó fizetésért
alkalmazzuk őket. (Tóth Szilvia)
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