
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A FÉÉÉÉÉÉSZBÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚÚK 
 

A mai fiatalkorúak, főleg a tinédzser korú lányok és fiúk, a fél életüket a 

facebookon töltik. Már ez a kifejezés is : a facebookon tölti, kifejez sok 

mindent. 

Ha nem jön a facebook láz, akkor valószínűleg nem lenne ennyi netfüggő 

ember . A mai fiatalok képesek órákat gépezni csak a facebook miatt.  Mi 

lenne, ha nem lenne? Nehéz erre válaszolni, annak ellenére, hogy amikor 

kisebbek voltunk, nem volt. De mi ebbe is belenőttünk valahogy, illetve ezzel 

együtt váltunk tinédzsereké. Nekünk már nem kellett elmenni 

osztálytársunkhoz, ismerősünkhöz, nem kellett sms-t írni nekik, akkor, ha 

valamit szerettünk volna megtudni. Egyszerűbb, mint az MSN, és sokkal 

többet tud. Mi már nem tudjuk elképzelni azt, hogy mi lenne fész, vagy mi 

lenne számítógép nélkül. Illetve el tudjuk képzelni, s lehet, hogy kapcsolataink 

jobbak lennének, több időt töltenénk a szabad levegőn. De a helyzet csak 

romlik – vagy javul? -, hiszen okostelefonjaink is képesek mindenre és 

minderre. Akár a parkban, az utcán vagy kirándulásaink közben is 

lehetőségünk van mindent használni. 

Pozitívumaként említhetjük, hogy sok régi ismerőst fedezhetünk fel, főképpen 

a felnőttek találnak rég nem látott haverokat. Nagyon gyorsan lehet tömegeket 

mozgósítani bármilyen eseményre. Jelentős segítséget nyújt eltűnt személyek 

keresésében. Az egyik legismertebb ilyen akció Bándy Kata eltűnésekor zajlott 

Azonban sok rossz területe is van ennek az oldalnak.  

Talán az sem jó dolog, hogy véleményünket, akár meggondolatlanul is, 

pillanatok alatt eljuttathatjuk barátunkhoz, barátnőnkhöz, megoszthatjuk 

másokkal. Holott lehet, hogy mindezeket, jól átgondolván, soha nem mondtuk 

volna el senkinek. 

 Itt már nem lehet hinni a véleményeknek. Csak néhányan mondják meg 

eredeti véleményüket, a többiek hízelegni akarnak. Sajnos itt sokféle 

személyiség megjelenik, olyanok, akik nem a valós énjüket adják, csak 

valamilyen információt akarnak kicsalni másokból. Sőt, megjelentek a pedofil  



 

felnőttek is, akik a meggondolatlan fiatalok képeit szedik le innen.  Ha nem 

lenne a Facbook akkor a mai fiatal társadalom nyelvezete nem ment volna az 

úgynevezett „sötét oldal felé”.   

 A Facebook  a mai fiatalkorú társadalom szíve , nélküle nem lenne ennyi „jó 

és rossz” dolog . Jó dolgok alatt azt értem ,hogy például könnyen lehet bárkit 

elérni , könnyen megoszthatjuk élményeinket pár kattintással, netán még 

érintéssel is ,de lehet, az utóbbi lassan többségben van. Mert a mai netes 

társadalomban a tagok lassan 60-70%-a okostelefonnal rendelkezik, ami ugye 

érintő képernyős telefon. Ha a  facebook  nem lenne, nagyon sokan nem 

vennének ilyet, amivel fizetett internetforrás nélküli internettel el lehet érni. 

Tehát hatalmas pénzt mozgat a világban. A facebook legnagyobb előnye, hogy 

INGYENES. De ki tudja meddig?! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítették: Sajtós Egerek 


