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Hiánycikk az influenszer
Az online közéleti véleményformálók szerepéről

H A J N A L  C S I L L A

V argancsik Tekla tartalom-
marketing területén jártas 
szakember, Rigmányi Eszter 

kommunikációs szakember és Kodok 
Márton IT-szakember járták körül a 
témát, általános fogalmaktól a ma-
rosvásárhelyi hétköznapi hősökig. 
Három előadás és kötetlen beszélge-
tések formájában boncolgatták azt, 
hogy kit nevezünk ma infl uenszer-
nek, azaz a kisebb-nagyobb közössé-
gek online véleményformálóinak.

A nanoinfluenszereké a jövő

Infl uenszerek, azaz véleményfor-
málók léteztek már jóval azelőtt, 
hogy a marketingszakma felfedez-
te volna őket magának – mondta 
Vargancsik Tekla, utalva Ferenc 
pápa tavalyi Twitter-bejegyzésére, 
amelyben Szűz Máriát összekap-
csolva a mai kor fogalmával azt 
írta a katolikus egyházfő: „Azzal, 
hogy igent mondott arra, hogy a 
Megváltó édesanyja legyen, Mária 
lett az a nő a történelemben, akire 
leginkább hallgattak. Közösségi 
média nélkül vált a világ első »vé-
leményvezérévé«, Isten »influen-
szerévé«”. Vargancsik Tekla mar-
ketingszakember általánosságban 
beszélt az influenszerekről és a 
véleményformálás történelméről. 
Tőle hallottuk a mikroinfluenszer, 
illetve a nanoinfluenszer fogalmat 
is. Utóbbival olyan személyeket 
nevezünk meg, akiknek ezres-két-
ezres követőtáboruk van csupán 
az online térben, viszont pont attól 
hitelesebbek, hogy célközönségük 
barátként gondol rájuk. 

Fel kell zárkózni

Rigmányi Eszter szinte húsz éve 
dolgozik a szakmában újságíróként, 
kommunikációs szakemberként, 
ezért nem meglepő, hogy a hagyo-
mányos sajtó szerepével indította 
előadását. Sokáig a média volt a vé-
leményadó, amely formálta a nyilvá-
nosságot, az internet megjelenésével 
azonban megingott a sajtó kiváltsá-
gos helyzete, befolyásoló hatalma 
– mondta. A Z-generációra, vagyis 
az 1995–2010 között születettek-
re már digitális bennszülöttekként 
tekintünk, akiknek a megszólítása 
kihívás, mivel fi gyelmük rövid ideig 
fenntartható, viszont elképesztően 
gyorsan tudnak reagálni minden-
re, továbbá sajátosságuk, hogy nem 
az látszik, ami fontos, hanem az a 
fontos, ami látszik – összegezte Rig-
mányi Eszter a Z-generáció jellem-
zőit. Ezért az online véleményadók 
óriási szerepet töltenek be az életük-
ben. A közéletben is kihasználható 
lenne az infl uenszer, érdemes vol-
na megfogni őket egy-egy közéleti 
témában is, bár ennek nálunk még 
nincs akkora hagyománya, szem-
ben az angol vagy amerikai közéleti 
infl uenszerekkel, akik közül sokan 
minőségi tartalmakat gyártanak, 
és mindezt életvitelszerűen csi-
nálják – tette hozzá a marosvásár-
helyi kommunikációs szakember. 
„Romániában létezik affi  nitás az 
infl uenszerkedés felé, de minősé-
gi tartalomgyártóról a közéletben 
nem tudunk” – fejtette ki Rigmányi 
Eszter. Szerinte léteznek „jóinfl uen-
szer-tulajdonságokkal” rendelkező 
helyi személyiségek, de némelyek 
még csak nem is ismertek. Erdélyben 
magyarként véleményadónak lenni 
nyelvi korlátokba is ütközik, ma-

gyarul nem ér el annyi emberhez 
az üzenet. Ennek ellenére nem va-
gyunk fáziskésésben, de a közéleti 
infl uenszerkedéshez fel kell zárkóz-
nunk, hiszen másként elmegyünk 
olyan fontos kérdések mellett, mint 
a minket körülvevő infrastruktúra, a 
munkanélküliség vagy más szociális 
kérdések – véli a szakember.

Az énmárkás fiatal

Kodok Márton marosvásárhelyi 
IT-szakembert azért hívták meg, 
mert olyan civil, aki nem megy el 
szótlanul egy tető nélküli kanális 
vagy egy rossz helyre kitett közúti 
tükör mellett. Sőt, az is az ő hoz-
záállásának köszönhető, hogy Ma-
rosvásárhelyen tavaly már magyar 
karácsonyi dalokat is lejátszottak 
a város főterén. Nem tartja magát 
civil aktivistának vagy infl uenszer-
nek, és ő is ugyanúgy felháborodik 
azon, ha valami nem úgy működik, 
ahogy jó a közösségnek. A különb-
ség az, hogy míg legtöbben egy Fa-
cebook-kommentben levezetik a fel-
gyűlt feszültséget, addig ő megteszi 
mindazt, amit egy civil ma megte-
het: petíciót ír az önkormányzat-
nak, utánajár, nyomást gyakorol, 
és így eléri célját. Előadásában el-
mesélte, mikor találkozott először a 
közösségi médiával, milyen online 
oldalak segítségével osztotta meg 
tartalmait, hogy célba érjenek. Ér-
dekességképpen azt is megjegyezte, 
hogy Marosvásárhelyen hétköz-
nap fél négykor éri meg posztolni 
a közösségi oldalakon, mert akkor 
kommentelnek a legtöbben mo-
biltelefonról. Kodok Márton egyik 
legnagyobb kihívása politikailag 
„középen” maradni – vallotta be –, 
de nem lehetetlen. 

Kodok Márton nem tartja magát 
civil aktivistának, de aktív 
civilként éli mindennapjait
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• Szüksége van Marosvásárhelynek az olyan találkozásokra, amelyek segítenek 
a véleményformálásban, tematizálják a város problémáit, hozzájárulnak az aktív, 
kritikus gondolkodásmód kialakításához a fiatalabb nemzedékben is. A Regeneráció 
Egyesület Influencerek a közéletben című szombati konferenciájának is ez volt a célja. 

N em mindennapi baleset történt 
Csíkszereda központjában: egy 

ittas autóvezető csütörtökön este rá-
hajtott egy útszéli faládára, amelyen 
autójával fenn is akadt. A baleset-
nek nem voltak áldozatai. Több fotót 
és videófelvételt is megosztottak a 

Csíki közlekedési infó Fa-
cebook-csoportban, ame-
lyeken jól kivehető, amint 
egy férfi  csütörtök este fél 
11 óra körül Opel márkájú 

autójával a Mihail Sadovea-
nu utcában a Temesvári sugárút fele 
hajtva nem tudta bevenni a kanyart, 
elvesztette uralmát a jármű fölött. 
Nagy sebességgel ráhajtott először a 
promenádot és az útkereszteződést 
elválasztó forgalomgátló kőre, kitörve 
azt, onnan szöktetett fel a promenád 
egyik faládájára, összetörve a benne 
lévő előnevelt fát. Az autó teljesen 
fennakadt a faládán, egy szemtanú 
szerint a járművezető viszonylag sér-

tetlenül szállt ki belőle. A nem min-
dennapi manőver után nem sokkal a 
rendőrök is a helyszínre érkeztek.

Alkoholt fogyasztott

Gheorghe Filip, a Hargita Megyei 
Rendőr-főkapitányság szóvivője ér-
deklődésünkre elmondta, az autóve-
zető egy 34 éves csíkmadarasi sofőr 
volt, aki az első vizsgálatok szerint 
1,43 mg/liter légalkohol-koncentrá-
cióval vezette autóját. A balesetnek 
nem voltak áldozatai, csak anyagi 
kár keletkezett. A sofőr ellen bűnvá-
di eljárást indítanak a megengedett-
nél nagyobb alkoholkoncentráció 
hatása alatt történt vezetés miatt, 
ugyanakkor bírságra is számíthat a 
megrongált utcabútorzat miatt.

Fennakadt az autó a faládán

Elvesztette uralmát a jármű 
fölött, fennakadt a faládán
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