
Kutyák, macskák, hörcsögök, tengeri 
malacok, teknősök, madarak – csak néhány 
a házi kedvencek közül, amelyek sok örömet 
szereznek a család aprajának, nagyjának. 
Kedvességükkel, ragaszkodásukkal hálálják 
meg a gondoskodást és az anyagi ráfordí-
tást, amit a tartásuk megkíván. 

A házi kevencek azonban sok bosszú-
ságot is okozhatnak. Gondolok itt elsősor-
ban a nem kívánt „gyermekáldásra”, az 
évente kétszer-háromszor anyai örömök-
kel előálló macskákra, kutyákra vagy az 
éjszakai nyugalmunkat háborgató macs-
kaviadalokra. 

Ezeken a gondokon lehet segíteni, csak 
talán nehezen vesszük rá magunkat, hogy 
állatorvoshoz vigyük kedvencünket. A se-
bészi beavatkozástól irtózunk, igyekszünk 
megkímélni tőle a cicát, kutyust is. Akkor 

pedig marad az évről évre visszatérő kér-
dés: hová helyezzük el, hogyan találjunk 
gazdát az újszülöttkorból felcseperedő jó-
szágoknak, ha már nagyanyáink módsze-
rét, a vizesvödör kínálta megoldást elvből 
elutasítjuk. És hát az ismerősöknek egy-két 
macska-, kutyakölyök évente elég, a befo-
gadók száma véges.

Most külföldi állatorvosok igyekeznek 
segíteni rajtunk: önkéntes munkával vég-
zik el az ivartalanítást a kutyákon, macs-
kákon, csak éppen ki kell vinni az állatot 
a kutyamenhelyre. Az akció első néhány 
napjáról nincsenek statisztikai adataim, de 
bizonyára sokan élnek a lehetőséggel, hogy 
megszabaduljanak a házi kedvencekkel járó 
gondoktól. Igaz, a műtét napján többet kell 
kényeztetni az állatokat, de az eredmény 
megéri ezt a ráfordítást.
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Jude Law és Uma Thurman  
a zsűriben
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Túlnyomóan derült, napos idő várható kevés go-
molyfelhővel, csapadék nem lesz. Nincs front. A szép 
tavaszi időben érdemes nagyobb sétákat, kirándulá-
sokat tenni.

skandipályázatiszelvény 2011.április21.

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. május 4-ig kell beküldeni.

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

"

Jude Law brit színész és amerikai pályatársa, 
Uma Thurman is tagja lesz a 64. cannes-i 
filmfesztivál nemzetközi zsűrijének.
A szervezők kedden jelentették be, hogy a 

két színész is részt vesz a Robert DeNiro vezet-
te testület munkájában a május 11-én kezdődő 
fesztiválon, amelyre árnyékot vetnek a gazdasági 
válság miatt elmaradó kulturális támogatások. A 
szervezők reményei szerint a meghívott zsűrita-
gok jelenléte emeli majd a seregszemle fényét.

A versenyben szereplő filmekről döntő testü-
letben Law, Thurman és DeNiro mellett helyet 
kap még Martina Gusman argentin színésznő, 
Linn Ullmann norvég író – Liv Ullmann és Ing-
mar Bergman lánya –, Olivier Assayas francia, 
Mahamat Saleh Haroun csádi, valamint Johnny 
To hongkongi rendező és Nan Szun-si (Nansun 
Shi) kínai producer.

Az idei fesztivál legnagyobb várakozással 
kísért filmjei között szerepel Terrence Malick új 

filmje, a The Tree of Life című alkotás, amelyben 
Brad Pitt és Sean Penn látható. A legjobbnak járó 
Arany Pálma-díjért versenyez Pedro Almodóvar 
El piel que habito (A bőr, amelyben élek) és Lars 
von Trier Melancholia című filmje is.

Magyarországról Till Attila Csicska című 
rövidfilmje és a The Other Side of Sleep (Az álom 
másik oldala) című koprodukció kapott meghí-
vást a mustra Quinzaine des réalisateurs (Rende-
zők kéthete) elnevezésű programjába.

A fotót Martinaş Cristian, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.
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