
Csíki Adél, a Sapientia Csíkszeredai 
Kar PR-felelőse, aki két év után tért 
vissza az egyetem falai közé. Mint 
mondta, munkája nem mérhető nyolc 
órában. Mindig dolgozik, így az inspi-
ráció bárhonnan jöhet.

– Mire kell fi gyelni PR-esként?

– A feladatkör összetett, nagyon 
sok apró részlet teszi ki a munka-
folyamatot. Egy PR-szakember-
nek elsősorban az a dolga, hogy az 
intézmény hírnevét, imázsát ápol-
ja, és a brandépítés eszközeivel, a 
kommunikáción keresztül, a lehető 
legjobbat hozza ki a közvélemény 
számára. Minden munkafolyamat-
ban igyekszünk fi gyelembe venni 
célcsoportunk, főként a középisko-
lások igényeit, megfi gyelve, hogy 
milyen platformokat követnek, 
milyen információt fogadnak be 
szívesen, és erre építünk elemeket. 
Ugyanakkor ez a munka a közvetlen 
kollégáim nélkül, egyedül nagyon 
nehéz lenne, hiszen egy ekkora 
intézményben nagyon sokféle kre-
atív és adminisztratív feladat van, 
amelynek feltétele a csapatmunka.

– A programok összeállítása?

– Ideális esetben minden tanév 
elején eldöntjük, hogy a következő 
időszakban milyen célok vannak, és 
milyen eszközökkel tudjuk azokat 
elérni. Stratégiákat készítünk, és 
felmérve az anyagi és emberi lehető-
ségeinket, igyekszünk prioritásokat 
felállítani, amelyek vezérfonalként 
kísérik végig a munkát. Vannak 
előre leszögezett programok, ame-
lyeket a PR-es csapat vagy az adott 
tanszékek valósítanak meg, vagy 
akár közösen végezzük el a munkát. 
Egyetemünknek az a célja, hogy 
megismertesse a térséggel az itt fo-
lyó munkát, megmutassa a szakma-
iságot és ugyanakkor lehetőségként 
tekintsenek az egyetemre főként a 
középiskolások, ha továbbtanuláson 
gondolkodnak.

– Ötletek, inspiráció?

– Egy PR-szakembernek a 
munkája általában nem az irodai 
nyolc órás idősávot teszi ki, hanem 
akkor is PR-es, amikor az utcán sé-
tál, amikor este leül a televízió elé, 
vagy napközben a social media fe-
lületeket görgeti. Így az inspiráció 
bárhonnan és mindenhonnan jöhet, 
hiszen ha valaki nyitott szemmel 

jár, máris két-három ötlet átdolgo-
zásán, adaptálásán tud gondolkod-
ni. Ugyanakkor követünk szakmai 
portálokat, híroldalakat, inspirációs 
kreatív oldalakat, grafi kai trende-
ket, social media platformokat, ahol 
szakemberek osztanak meg tapasz-
talatokat. De egy közös reggeli ká-
vézás, brainstorming is nagyon so-
kat hozzátesz a feladatok kitalálásá-
hoz. A lényeg, hogy mindig nyitott 
szemmel és szívvel kell létezni, így 
biztosan sokkal több inspiráció jön, 
mint amennyit meg is lehet valósíta-
ni. A tervezés, a következetesség és 
pontosság a legfontosabb szerintem 
ebben a szakmában. Ha előre tud-
juk, milyen feladatokat, hogyan és 
meddig kell megvalósítani, akkor 
nem érezzük azt, hogy elveszünk a 
teendőkben és a célok elérésében. 
Fontos, hogy a kommunikációs esz-
közöket jó célra használjuk, átgon-
dolt és világos üzeneteket fogalmaz-
zunk meg. A mindennapi teendő-
lista mellett pedig fontosnak tartom 
az emberi kapcsolatokat is, hiszen 
rengeteg partnerintézményünk van, 
középiskolákkal működünk együtt, 
és a saját kollégáink, hallgatóink 
közreműködése is nagy részét te-
szik ki a munkának.

– Mi a feladatköre?

– A feladatköröm igazán sokszí-
nű, de elsősorban a kommunikáció 
és PR köré kapcsolódik. Kezelem 
az egyetem, a kar honlapját, social 
media felületeit, ez nagyon sok 
időt és energiát tesz ki, ha valaki 
komolyan veszi a feladatát. Social 
media kampányokat futtatunk, ter-
vezünk és értékelünk ki. A Covid-
megszorítások után most kezd visz-
szatérni a rendezvények köre. Ké-
szülünk a nyári időszakra is, hiszen 
az egyetem életében fontos momen-
tum a ballagás. Részt veszünk fesz-

tiválokon, érdekes előadásokkal, 
foglalkozásokkal, bemutatókkal. 
Középiskolásoknak versenyeket 
szervezünk, előadásokat hirdetünk 
meg azok számára, akik érdeklőd-
nek a szórakoztató, de mégis tudo-
mányos élet iránt, gondozzuk a Sapi-
entia Podcast csatornát, az egyetem 
YouTube-felületét, népszerűsítjük a 
Sapiophile videósorozatunkat.

– Mennyi időbe telik a szervezés?

– Ez nagyon sok mindentől függ, 
hogy milyen rendezvényről van szó. 
Időből sok nincs, feladatból annál 
több, így igyekszünk a nagyobb 
eseményeket nem egymáshoz közel 
szervezni. Van, amikor elég egy 
hét lebonyolítani az esemény előt-
ti munkálatokat, de vannak olyan 
helyzetek, hogy hetek, hónapok 
kellenek ahhoz, hogy minden jól si-
kerüljön.

– A sajtó beszámol az eseményekről?

– A sajtóval igyekszünk jó vi-
szonyt ápolni, így rendszeresen 
tájékoztatjuk őket az egyetemen 
zajló fontos dolgokról, minden alka-
lommal meghívjuk őket a nyilvános 
eseményeinkre, évente több alka-
lommal tartunk sajtótájékoztatót, 
gyakran keresnek meg ők is szakmai 
véleményért, és akár az ő megke-
resésükre is teremtünk találkozási 
alkalmakat. Szeretjük, hogy értékes 
munkát végeznek, és ebben partne-
rek tudunk velük lenni.

– Visszatérve a gyereknevelési 
szabadságról, sikerült felvenni a 
fonalat?

– Sokévnyi munka után egy kis 
szünet mindig jól jön, ekkor van 
lehetőség feltöltődni, átgondolni a 
célokat, megfogalmazni és megvá-
laszolni a hogyan tovább kérdése-
ket, akár motivációt, erőt gyűjteni 
a folytatáshoz. A Covid-időszak 
és az én távollétem eléggé egybe-
esett, így azt kell mondanom, hogy 
volt lehetőség kicsit más szemmel 
visszatérni az intézménybe, és 
ennek mentén folytatni a munkát. 
Örültem annak, hogy visszajöhet-
tem, és azzal foglalkozhatom, amit 
szeretek, még ha sokszor ez meg-
terhelő és fárasztó is. Remélem, 
sikerül olyan egyensúlyt teremte-
ni, amelyben mindenki kelleme-
sen tudja az idejét beosztani.

Tókos Tamás
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HALLGATNI ARANY 

Jól válaszd meg, mit eszel
Erre a kérdésre és az élelmiszer-
hamisítás témához kapcsolódó fo-
galmak tisztázására vállalkoztak a 
legújabb Podcast epizódban. Dr. Csa-
pó János professzor emeritus és dr. 
Albert Csilla egyetemi adjunktus, az 
Élelmiszertudományi Tanszék oktatói 
beszélgettek. A Podcast elérhető az 
egyetem honlapján, valamint a Spotify 
felületén és a Youtube-csatornán is.

Baláz Erika

Bizonyára sokan találkoztunk 
már ilyen és ezekhez hasonló 
kifejezésekkel, amikor adott 

termékek minőségéről beszélünk a 
hétköznapokban, és nem vagyunk 
megelégedve velük: „ez a tej sem 
látott tehenet”; „ki tudja, milyen 
húsból van ez a szalámi készítve”; 
„kidobtam, mert olyan rossz volt 
az íze, hogy még a kutya sem ette 
meg”. Ilyenkor jön a kérdés: mit te-
hetünk, hogy kiszűrjük a hamisított 
élelmiszereket? Erre a kérdésre és 
az élelmiszer-hamisítás témához 
kapcsolódó fogalmak tisztázására 
vállalkoztak a legújabb Podcast 
epizódban. A Podcast elérhető 
az egyetem honlapján, valamint 
a Spotify felületén és a Youtube-
csatornán is.

Ha azt halljuk, hogy élelmiszer-
hamisítás, rögtön eszünkbe jut a tej, 
a tésztafélék, a méz. Minden olyan 
termék, amely úgymond nem valós. 
De mit takar ez a kifejezés? Kik és 
milyen célból hamisítanak élelmi-
szert? A beszélgetésben a tanárnő 
kiemeli, hogy elsősorban a termelők 
a haszon növelése céljából hamisíta-
nak élelmiszert, de a Podcast hallga-
tásakor kiderül, hogy ez nemcsak a 
termelők találékonyságában merül 
ki. Hogy milyen termékeket hami-
sítanak napjainkban? – kérdésre a 
beszélgetőpartnere ad bővebb felvi-
lágosítást: a tejet, a sajtokat, a húst, 
a húsipari termékeket, az olajokat, 
rizsfajtákat, gabonaféléket, tápsze-
reket, bort, mézet.

Mire érdemes fi gyelni?

A professzor emeritus felhívja a 
vásárlók fi gyelmét, hogy legyenek 
körültekintők a vásárláskor, ugyan-
is a jelenlegi tudásunk szerint az 
élelmiszerek kb. 10-15 százaléka 
hamis. Tisztázza az élelmiszer-ha-
misítás fogalmát, amely talán nem 
mindenki számára egyértelmű. 

Olyan hamisítási módokat sorol fel, 
amelyekről az olvasók nem biztos, 
hogy hallottak, és nem tekinthetők 
észszerűnek, még hihetőnek is ne-
hezen, hogy tényleg megvalósulnak 
különféle hamisítások. Ilyen pél-
dául a lejárt szavatosságú árucikk 
újracsomagolása és új lejárati idővel 
való ellátása, vagy a szójaolaj olí-
vaolajként való árusítása is. Arra is 
kitér, hogy az utóbbi időben milyen 
élelmiszer-hamisításra derült fény: 
a csecsemőtápszereket melaminnal 
pótolták, amely csecsemők halálát 
is okozta, az ilyen hamisításoknak 
büntetőjogi következményei lehet-
nek. Fontos tudni, hogy a kevert 
tejek allergiás reakciót okozhat-
nak. Azt is kiemeli, hogy a növényi 
tejek jó minőségű termékek, első-
sorban szójából állítják elő, de ha 
hozzákeverik a tehéntejhez, már 
hamisításnak minősül. Részletesen 
beszél azokról a hamisítók részéről 
alkalmazott technikákról is, ame-
lyek elfedik a hamisítványt, hogy 
a hamisítást ne lehessen kimutatni 
műszerekkel. A tejtermékekkel 
kapcsolatban kitér arra is, hogy 
a nyerstej fogyasztása miért nem 
ajánlott, de a húsipari termékek ha-
misításának kimutatásáról is rész-
letesen beszél. Példaként felhozza, 
hogy Ausztráliában a kenguruhúst 
keverik házi állatok húsával a na-
gyobb haszon eléréséért. Továbbá 
taglalja, hogy miként lehet ezeket 
megállapítani, megkülönböztetni, 
kimutatni. Megtudhatjuk, hogy 
húshelyettesítésre használják a szó-
ját adalékként, amely nem gond, 
csak ezt fel kell tüntetni a termék 
csomagolásán. Arról is szó esik, 
hogy mi befolyásolja a húsok szí-
nét és miért zsugorodnak össze a 
megsütés után, miért fontos a húsok 
érlelése és azok megfelelő módon 
való kezelése. Az élvezeti cikkek 
egyike a bor, a professzor bemutat-
ja az ital hamisításának kezdeti oka-
it és formáit, a régi időktől egészen 
napjainkig. Részletezi, mi az, ami 
borhamisításnak minősül, és milyen 
adalékanyagokat tesznek hozzá a 
szín és íz fokozása érdekében. 

Mindenkinek ajánlott a Pod-
cast meghallgatása, hasznos és ér-
dekes információkkal gazdagod-
hatunk általa, annak érdekében 
is, hogy nagyobb odafigyeléssel 
tudjuk megválogatni a termékeket 
vásárláskor.
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