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Szirbik-Gyurcsány: nyelvtanból elégtelen 
2006-04-03 23:35 
 

Szirbik Imre levelét megírta. De nem ám egyedül, segített neki az ı 
miniszterelnöke, Gyurcsány "Altus" Ferenc is. A levelet pedig 
minden postaládába bedobták, hadd tudjuk meg, mitıl olyan jó 
barátok ık, ahogyan a fotón is látszik. 

Magyar Bálint munkássága nem volt hiábavaló. Alsó tagozatban ne 
osztályozzunk, csak simogassuk a gyerek fejét, hátha akkor nem 
zavarodik meg a múlt idı és a tárgyrag közötti különbségek sőrőjében. 
Szirbik Imre biztos sokat készült e levélre, és bizonyosan a jó barát 
Gyurcsány is átnézte, hogy mi megy ki a választókhoz az ı kézjegyével. 
Szerintük a "lehetet" az egy "tével" is megállja a helyét. A felsorolásnál az 
"és" elé pedig természetszerőleg jön a vesszı. A nagy sietségben olyan 
szavak keveredtek a levélbe, mint az "undultak", vagy a "kölönbözı". Ezek 
után már azon sem csodálkozunk, hogy Szirbik Úr még saját 
választókörzete egyik településének nevét sem tudja, hiszen a levél 
szerint "a fejlesztések eljutottak...Derekegyházára". A település neve, 
kedves jelölt úr Derekegyház. A további gépelési hibánál már csak 
örülünk, hogy az nem komolyabb. A címzést se sikerült helyesen írni, 
hiszen a házszám után nincs pont, de az "utca" sincs megjelölve, csak 
flegmán az utca-házszám jelenik meg.  
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Tisztelt Szirbik Úr! Tisztelt Miniszterelnök Úr! Ha veszik a fáradságot és 
nem kímélve pénzü(n)ket levelet írnak az Önök választóinak, akkor 
legalább arra maradjon energiájuk- ha már sem a nyelvtani elıképzettség, 
sem titkárnıjük helyesírása nem elég -, hogy a manapság elterjedt 
szövegszerkesztık egyszerő automata nyelvhelyesség-ellenırzı 
programját bekapcsolják. Ennyivel megtisztelhették volna azokat, akiktıl 
mandátumukat remélték.  
 
A tartalmi részrıl nem is szeretnénk szólni, bár például a gólyás ház nem 
feltétlenül oldja meg a szegváriak mindennapi problémáit.  
 
A levél végén ott van, hogy észrevételünkkel hívhatjuk az MSZP 
ügyfélszolgálatát (Ügyfélszolgálata általában a nagy cégeknek van. Én 
nem ügyfél kívánok lenni a politikusok szemében),de úgy gondoltuk nem 
fárasztjuk ıket ezzel. Van azoknak éppen elég bajuk. 
 
szentes.fidesz.hu  
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fideszfrakcio.hu hírszolgálat  

3. oldal, összesen: 3Fidesz - Magyar Polgári Szövetség (Szentes)

NetSzemle archívumhttp://szentes2.fidesz.hu/index.php?CikkID=54078


