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A Település – Önkormányzat – Ar-
culat összefüggéseinek vezérfo-
nala köré szervezett előadások-
kal, gyakorlati műhelymunkákkal 
és trénerképzéssel várja a hall-
gatókat a III. PR Nyári Egyetem 
Csíkszeredában július 10–17. kö-
zött. A hallgatók többsége Csík-
szeredából, Marosvásárhelyről és 
Kolozsvárról érkezik – azokból a 
városokból, ahol kommunikációs 
képzés zajlik –, de Magyarország-
ról is várnak jelentkezőket.

Darvas Beáta
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Gyakorlati előadások, illetve 
trénerképzés – ezek a prog-
rampontok számítanak újí-

tásnak az előző évekhez viszonyítva 
az idén harmadik kiadásához érke-
zett PR Nyári Egyetemen. Székely 
Kinga, a rendezvény helyi szerve-
zője lapunknak elmondta, a Tele-
pülés – Önkormányzat – Arculat 
összefüggéseinek viszonylatában 
meghirdetett előadásokra július 
elsejéig még lehet jelentkezni.

„A délelőtti plenáris előadá-
sokhoz kapcsolódóan minden 
délutánra műhelymunkákat szer-
veztünk, ahol gyakorlati példák-
kal, esettanulmányokkal támaszt-
juk alá az elméleti kurzusokban 
felvázoltakat” – hangsúlyozta a 
szervező, aki megjegyezte, fontos 
a hallgatóknak, hogy ne csak a 
száraz elméleti összefüggésekkel, 

hanem a szakma alkalmazhatósá-
gával is megismerkedjenek.

A képzés hétfőtől péntekig 
tart szabadidős tevékenységekkel, 
filmvetítésekkel, valamint sörsze-
mináriummal tarkítva, szomba-
ton pedig szakmai kiránduláson 
vesznek részt az érdeklődők.

A nyári egyetem első napján 
Szeles Péter, a Magyar Public 
Relations Szövetség elnöke érte-
kezik Arculat – Image témában. 
Ez a nap a települések és önkor-
mányzatok arculatépítő és stra-
tégiai munkáját alapozza. Sorra 
kerülnek az arculat formai és 
tartalmi elemei, elsősorban az 
utóbbiakra helyezve a hangsúlyt. 
Ennek keretében megismerke-

dünk a frontemberek fontossá-
gával, a szervezeti hierarchiával 
és arculatformáló jelentőségével, 
valamint a céges kultúra erejével 
is, ami ütőképessé és hatékony-
nyá is tehet egy önkormányzatot. 
A keddi nap programja a Public 
Affairs a közszférában elnevezésű 
téma köré csoportosul, a délutá-
ni műhelymunkák során szó lesz 
az önkormányzati lobbizásról, az 
önkormányzati érdekérvényesí-
tésről, a médiamunkáról.

A szerdai előadásokat Szeles 
Péter és Petrányi Rita tartják: 
Marketing–PR és A települések 
promóciója – Marketing–PR cím-
mel. Az elméletet alátámasztó 
gyakorlati alkalmazást Digitális 
PR az önkormányzatok gyakorla-
tában, Online megoldások a telepü-
lések kommunikációjához, Telepü-
lések online-kommunikációs lehe-
tőségei, illetve A kreativitás pénzt 
pótolhat címszavakra osztották le 
a szervezők. A negyedik napon az 
Issue Mangement a téma, ezt a na-
pot a társadalmi ügyek kezelésé-
nek szentelik. A pénteki előadás 
a Bizalom és a Bizalom és bizal-
matlanság a nonprofit szférában 
témájában értekezik, szombaton 
pedig a pénzügyi kommunikáció 
és a kulturális PR lesz terítéken.

„Az első PR Nyári Egyetemen 
ötven-hatvan résztvevő volt, ez a 
második évben megduplázódott, 
ami azt jelenti, hogy a százhúsz 
résztvevőből mindig legalább 
nyolcvanan voltak az előadáso-
kon. A témák a mi térségünkben is 
aktuális problémákra, helyzetekre 
fókuszálnak, így hasznára lehetnek 
az itteni vidékfejlesztő szakembe-
reknek, önkormányzatoknak” – 
mondta el Székely Kinga.
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Milyen arculatot építünk településünknek?
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A kerékpározás 
pozitív hatása 
a közlekedésre
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Hallgatók a tavalyi PR Nyári Egyetemen. Műhelymunkák és trénerképzés várja az idei résztvevőket  fotó: csíki zsolt

A közlekedés minden esetben 
két részre osztható: az egyik 
a mozgás, a másik pedig a 

tárolás. Le kell szögeznünk, hogy 
egyértelmű győzelmet mindkét te-
rületen a kerékpár csak városi kör-
nyezetben arat, a forgalmi dugókkal 
terhelt nagyvárosban a kerékpár a 
csúcsidőszakokban gyorsabb, mint 
a személygépkocsi, öt kilométernél 
rövidebb távon pedig szinte verhe-
tetlen. Ugyanez érvényes a tárolásra 
is, hiszen egy kerékpár tárolásához 
szükséges hely egy gépkocsi parko-
lásához képest elenyésző. Egyetlen 
autóparkoló helyén nyolc-tizenkét 
kerékpár számára alakítható ki biz-
tonságos tároló, azaz nyolc-tizenkét 
személy járműtárolási gondjait old-
hatjuk meg egy, extrém jó kihaszná-
lás esetén öt személyé helyett. 

Adott szélességű úton egy idő-
ben haladó személyek számát te-
kintve is élen jár a kerékpározás. 
Kizárólag a gyalogos közlekedés 
esetén érhető el nagyobb áteresztő-
képesség. Ebben az esetben viszont 
a gyalogosok lassabb haladása miatt 
nagyobb távolság megtétele esetén 
minden előnyt elveszítünk. 

Átlagos edzettségű kerékpáros 
városi környezetben szabályok be-
tartása mellett, napszaktól, illetve 
forgalmi viszonyoktól függetle-
nül, 14–19 km/h átlagsebességet 
tud produkálni. Ez az érték a hi-
vatásforgalommal legjobban ter-
helt napszakokban, személyautó-
val sokszor alig haladja meg a 3-4 
km/h-t, de napközben egy átlagos, 
öt-tizenöt kilométeres városi uta-
zás során is csak komoly rutinnal 
és helyismerettel rendelkező so-
főrök tudnak 20 km/h-nál jobb 
átlagsebességet produkálni. Ám a 
célhoz éréskor még mindig ott van 
a sokszor igen borsos áron mért 
parkolóhely felderítése, illetve el-
foglalása, mely igencsak lerontja 
az átlagsebességet. 

Városon kívül a kerékpárt je-
lenleg nagyobb tömegben még 
vidéken, hivatásforgalmi célból 
használják, de itt is versenyképes, 
elsősorban a közösségi közlekedési 
járatok menetsűrűsége, illetve az 
egyéni közlekedés magas költségei 
miatt. Egyre népszerűbb ugyanak-
kor a hosszú távú kerékpáros túrá-
zás, melyet mind hazai, mind euró-
pai uniós forrásból, elsősorban inf-
rastruktúra-fejlesztéssel kívánunk 
tovább növelni, tömegessé tenni. A 
kerékpár mint közlekedési eszköz 
olcsó, bárki számára hozzáférhető, 
az utazást rugalmasabbá, gyorsab-
bá teheti.


