
Nem is tudom, ilyen időkben jó-e választ 
adni a címbeli kérdésre. Na mindegy: a New 
Yorkból Párizsba tartó Air France-gép azért 
nem szállt fel időben, mert a rendőrök leszedték 
róla Dominique Strauss-Kahnt. A Nemzetkö-
zi Valutaalap vezérigazgatója semmit sem pró-
bált kicsempészni az Államokból – saját sze-
mélyén kívül. A franciás távozásra – Strauss-
Kahn még a mobilját és több személyes tárgyát 
is hátrahagyta – az adott volna okot, hogy 
az IMF-főnök valamivel korábban – hogy 
is mondjam – arra próbálta kényszeríteni a 
Sofitel hotel egyik szobalányát, amit Románia 
már önként megtett neki. Csak Romániával 
ellentétben a 32 éves hölgy még időben elme-
nekült a szobából. És feljelentette a rendőrségen 
Kahnt szexuális zaklatás miatt, gondolván, 
hogy IMF-pozíció, elnöki aspiráció ide vagy 
oda, nem lehet mindent legyúrni az emberek 
torkán. Kahnt tehát letartóztatták, és a félresi-
került kaland jelenleg már csak a francia bal- és 

jobboldalt tudja izgalmi állapotban tartani: 
a szociknak hirtelen inni kellett egy konyakot, 
mert összeomolni látták a 2012-es választáso-
kon Nicolas Sarkozy legesélyesebb kihívójának 
presztízsét. (Akik követik a híreket: igen, ez 
ugyanaz a Strauss-Kahn, akit három éve Nagy 
Piroska közgazdásznővel, a valutaalap afrikai 
részlegének egykori tisztviselőjével kaptak raj-
ta.) A jobboldali francia kormány hivatalosan 
az ártatlanság vélelméhez tartja magát, de ezt 
vagy nem őszintén teszi, vagy tudja, hogy a 
szobalány tulajdonképpen Sarko volt, paróká-
ban és combfixszel. Egy nemi erőszak kísérletén 
nem lehet viccelődni, de egy szofizmus-gyanús 
találós kérdés talán megengedhető: ha a Sofitel 
szobalánya nem adta be a derekát a világ egyik 
legnagyobb hatalmú emberének, ezért nem 
nevezhető politikus alkatnak, milyen foglalko-
zási körbe sorolható a román kormány, amely 
viszont örömmel térdel egy újabb, 3,6 milliárd 
értékű készenléti hitelszerződésért?
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Miért késett a párizsi járat?
         villanás n Burus János Botond

Napközben északnyugat felől fokozatosan felsza-
kadozik a felhőzet, legtovább keleten marad borult 
az ég, és ott várható eső, zápor, de estére ott is meg-
szűnik a csapadék. Egyre határozottabb hidegfronti 
hatás várható. Fejfájás, vérnyomás-ingadozás jelent-
kezhet, fokozódik a görcshajlam a görcsökkel járó 
megbetegedéseknél.

skandipályázatiszelvény 2011.május16.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza szemé-
lyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet nyereményjá-
tékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi előfizetést sorsolunk 
ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2011. június 1-jéig kell beküldeni.

Név: ............................................................Cím: .............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ..................................................................................
.........................................................................................................................................................

"

Pompában és árban is ezeregyéjszakába 
illő esküvőn adta férjhez lányát Pramod 
Agarwal indiai milliárdos. A helyszín Ve-

lence volt, a vőlegény fehér lovon érkezett, de 
elefántok is voltak a szertartáson.

Ahogy a mesében... Három napon át ün-
nepelte lányának házasságát a világ egyik leg-
szebb és legromantikusabb helyszínén a világ 
egyik leggazdagabb embere. A vasmágnásként 
ismert Pramod Agarwal majdnem egész Velen-
cét kibérelte a családi eseményre. Egy éven át 
készültek az esküvőre a San Clemente szigeten 
levő luxusszállodában, ahol a nyolcszáz vendé-
get fogadták. A meghívott orosz milliárdosok 
akkora értékű ékszerekkel érkeztek, hogy a ve-
lencei vámhatóságoknak rendkívüli engedélyt 
kellett kiadniuk számukra – számolt be az olasz 
sajtó. A lilás színű, hagyományos indiai vise-
letben férjhez menő menyasszony, Vinita és az 
esküvőre fehér lovon érkezett vőlegény, Muquit 
a boldogító igent a San Clementén levő rene-
szánsz kápolnában, szombat este mondta ki, 
indiai szertartás szerint. Az esküvő előtt és után 
az ifjú párt, rokonokat és barátokat nemcsak 
indiai népzene, hanem Shakira hangja is szó-

rakoztatta: a kolumbiai popénekes negyvenöt 
perces fellépéséhez Agarwal kibérelte az egy-
kori velencei hajógyár területét a Szent Márk 
térrel szemben. 

A maharadzsák udvartartását idéző ünnep-
lésen szerepeltek (természetesen ázsiai) elefán-
tok és nápolyi Pulcinella jelmezbe öltözött bel-
ga akrobaták is. Mindvégig vegetariánus menüt 
szolgáltak fel a velencei Harry’s Bar szervezésé-
ben; a helyszíneket ritka orchideák és rózsák, 
valamint ötven muranói üvegből fújt csillár 
díszítette, a pincérek ezerhétszázas velencei ru-
hát öltöttek. Szombat este tűzijáték ragyogta be 
Velence egét – ez is ezeregyéjszakába illő.

A fotót Banciu Norbert, a Hargita Megyei Mű  vészeti Népiskola fotó szakának másodéves diákja készítette.
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