
Minden eddiginél nagyobb sza-
básúra tervezték az idei film.
dok magyar–román dokumen-
tumfilm-fesztivált a szervezők. 
A hétfőn startoló kulturális ese-
ménynek új színhelye lesz.
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A régi logóval, de új, meg-
hökkentő plakáttal je-
lentkezik idén a magyar 

és román dokumentumfilmek 
csíkszeredai seregszemléje. 
„Ami nyomot hagy” – hirdeti a 
szlogen, hiszen a dokumentum-
filmek arra szolgálnak, hogy a 
valóság egy szeletét tárják a né-
zők elé. Hogy ezt a valóságot ki 
hogyan fogadja el, egyáltalán 
hogyan lehet beszélni a minket 
körülvevő valóságról? Erről is 
szól az előzsűri által beválogatott 
hatvanöt versenyfilm. 

A zsűri elnöke idén Dárday 
István filmrendező, a Társulás 
Stúdió igazgatója, a Nemzeti 
Kultúráért Egyesület dokumen-
tumfilmes tagozatának elnöke, 
aki azt vallja, hogy jó doku-
mentumfilmet műhelyben, csa-
patmunkával lehet készíteni. A 
zsűriben idén is részt vesz Csányi 
János színházi rendező, a ma-
gyar dokumentumfilm-oktatás 
egyik vezető személyisége, Titus 
Munteanu bukaresti rendező, 
Radu Igazság animációs rende-
ző, Domokos János rendező és 
Moldoványi Ferenc, akinek tava-
lyi versenyfilmje, a Másik bolygó 
annyira tetszett a fesztivál szer-
vezőinek, hogy rendezőjét idén 
zsűritagnak hívták meg. 

Farkas György fesztiváligaz-
gatótól megtudtuk, hogy a már 

megszokott kategóriák mellett 
idén egy új kategóriában is látha-
tunk filmeket: a lakitelek.dok ka-
tegóriában a Lakitelki Filmszemle 
három nyertes filmjét vetítik le. 

Megtudtuk, hogy két szink-
rontolmács fordít a Film.dok ide-
je alatt, ám az angol felirattal ren-
delkező filmeket nem fordítják.

Mivel a szervezők ottho-
nosabb helyszínt igyekeztek 
biztosítani a fesztiválnak, az ér-
deklődőket a Szakszervezetek 
Művelődési Házába várják. Far-
kas György fesztiváligazgató el-
mondta, hogy három egymásból 
nyíló márványteremben biztosít-
ják a programok helyszínét. Míg 
az elsőben a kísérőprogramok-
nak – kiállításnak, információs 
filmvetítésnek, könyvbemuta-
tóknak – adnak méltó helyet, a 
második az élettéré: a kávézóé és 
a bulik színhelye lesz. A legbelső 
termet a versenyfilmeknek alakí-

tották ki, itt történik a vetítés, 
naponta déltől éjfélig pörögnek 
a filmkockák.
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Egy nemrégiben készült tanulmány szerint országunkban 
az egy háztartásra jutó fogyasztási költségek 1507 lejt tesznek 
ki (azaz jelenlegi árfolyamon számolva 356 euró körül), s azok 
2008 hasonló időszakában még csak 1295 lejt tettek ki (azaz 
357 eurót, ugyanis akkor a lej–euró árfolyam 3,63 lej körül 
volt). Nem nagy ez az összeg, főleg ha szem előtt tartjuk azt 
például, hogy Csehországban ennek kétszerese, Olaszországban 
pedig közel hétszerese. Az is igaz viszont, hogy az ilyen összeállí-
tásokkal óvatosan és körültekintően kell bánni, mert tekintettel 
kell lenni a különböző termékek és szolgáltatások áraira is. 

De maradjunk a hazai helyzetnél. Lejben számolva ezek 
a költségek két év leforgása alatt viszonylag jelentős mértékben 
megemelkedtek, s ebben megvolt a szerepe az árfolyam kedve-
zőtlen alakulásának is. Igen, mert vannak olyan termékek és 
szolgáltatások, amelyek fogyasztói árai az árfolyamhoz „iga-
zodnak”. (Például az üzemanyagok árai, a mobilszolgáltatók 
díjszabásai stb.) Menjünk tovább: a romániai háztartások 
fogyasztási költségeiben több mint 60 százalékkal részesülnek 
az étkezésre és a közművi szolgáltatásokra fordított kiadások 
és 7,2 százalékkal a szeszesital- és a dohányáru-vásárlás. Az 
előbbiek esetében 2008-hoz viszonyítva 2 százalékkal növe-
kedtek a költségek, az utóbbi esetében pedig 1 százalékkal. Ez 
Románia esetében sajátos, mert az Unió számos országában a 
családi költségvetés beszűkülése esetén rendszerint az élvezeti 
cikkekre fordított kiadásokat csökkentik. A jelek szerint mi-
felénk nehéz lemondani a szeszes italról és a cigarettáról. És 

ha le kell mondani valamiről, az akkor inkább a ruhanemű és 
a lábbeli. Erre enged következtetni a már említett tanulmány 
is, amely szerint a szóban forgó használati cikkekre fordított 
kiadások részaránya a 2008-as esztendei 5,2 százalékról 3,9 
százalékra csökkent. Érdekes, hogy a lakásfenntartásra for-
dított összegek részaránya stagnált, s az 18,6 százalék körül 
van. Ez a stagnálás rövidesen a múlté lesz: a távfűtési költ-
ségek óhatatlan megemelkedése okán az ország lakosságának 
jelentős hányada esetében a lakásfenntartás az elkövetkező 
hónapokban az eddigieknél jóval többe fog kerülni. Apropó 
távfűtés: Mugur Isărescu, a jegybank kormányzója nemrégi-
ben némi aggodalommal jegyezte meg, hogy a távfűtés vár-
ható megdrágulása a 2011-es esztendő viszonylatában akár 
0,7-0,8 százalékkal is „serkentheti” az inflációt. 

Az elmúlt két hónap során viszonylag jelentős mértékben 
mérséklődött az inflációs ráta, mindenekelőtt egyes növényter-
mesztési eredetű termékek árainak csökkenése eredményekép-
pen. Lényegében a burgonyáról, egyes gyümölcs- és zöldség-
félék árairól van szó. És ha már az infláció szerepét próbáljuk 
boncolgatnia a családi költségvetés szemszögéből, akkor kevésbé 
megnyugtató, hogy az utóbbi 2-3 hónap során mennyivel is 
csökkent az egyik vagy a másik élelmiszer vagy zöldség-, illet-
ve gyümölcsféleség ára. Mert teljesen másképp fest a kép, ha a 
viszonyítási alap mondjuk 2008 júliusa vagy augusztusa. Nos, 
az akkori árszintekhez képest nem beszélhetünk csökkenésről. És 
ha tekintettel vagyunk arra is, hogy a szóban forgó időszakban 
a bérek nemigen növekedtek, sőt esetenként csökkentek, akkor 
az a tény, hogy jelenleg a háztartások fogyasztási költségei na-
gyobbak, mint 2008-ban, nem jelenti azt is, hogy jobban élünk, 
mint 2008-ban, illetve azt, hogy a lakosság döntő hányadának 
többségénél kedvezőbb fordulat következett volna be életszínvo-
nalának alakulása tekintetében. Sőt: a többletkiadás „keveseb-
bet” jelent az életminőség tekintetében. 

Hargita megye esetében ez a „kevés” még „kevesebbet” jelent, 
mert nem lehet arról megfeledkezni, hogy itt az átlagbér az or-
szágos átlagnak alig 65 százalékát teszi ki. 

A családi 
költségvetésről
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hirdeTÉsek

Jó filmeket, színes kísérőrendezvényeket ígérnek A szervezők

Hétfőtől film.dok

A szervezők újságírókkal ismertették az idei fesztivál újdonságait fotó: csíki zsolt
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Jövő héttől tAnév eleJi tAnácskozások

Nem maradnak el a tanórák
Nem zavarja, illetve kevéssé 
befolyásolja idén a tanítási 
órák lefolyását a pedagógusok 
tanév eleji tanácskozása, a 
megbeszéléseket ugyanis dél-
után tartják.

T. É.

Megszokott dolog, hogy 
iskolakezdés után év 
eleji tanácskozásra ül-

nek össze a pedagógusok. A szak-
mai megbeszélések nem zavarhat-
ják az alig elkezdett oktatás mene-
tét, ezért a délutáni órákra hívták 
össze körzetenként az óvónőket, 
tanítókat, tanárokat. 

Szeptember 20–28. között 
tantárgyanként, illetve szakon-
ként tartják a tanácskozásokat. A 
tanfelügyelőség az iskolák igazga-
tóira bízta, hogyan szervezik meg 
a megfelelő napokon az oktatást, 
hogy minél kevesebb óra marad-
jon el. A javaslat, hogy rövidített 

órákat tartsanak azokon a napo-
kon, amikor a pedagógusoknak 
gyűlésük is lesz délután. A megbe-
szélések két órakor kezdődnek, és 
öt óráig tartanak. 

Csík körzetben szeptember 
20-án lesznek a tanácskozások, ki-
véve a magyar óvónőket, tanítókat 
és a magyar szakos tanárokat, akik 
28-án ülnek össze megbeszélésre. 
Udvarhely körzet számára szep-
tember 21-én tartják a megbeszé-
léseket, itt az óvónők, tanítók és 
magyar szakosok 27-én gyűlnek 
össze. Gyergyó és Maroshévíz kör-
zet pedagógusainak tanácskozását 
szeptember 22-én tartják, az óvó-
nők, tanítók és magyar szakosok 
számára pedig 29-én.

Nem maradnak el idén sem a 
módszertani körök, amelyek vi-
szont már tanítási szünettel jár-
nak. A módszertani köröket az 
ősz folyamán, várhatóan novem-
berben szervezik meg. 


