
I. Olvasd el figyelmesen az adott szöveget majd válaszolj a kérdésekre/oldd meg a 

feladatokat! 

- Papa, egyvalamit ne felejts el! Mobiltelefon- és számítógép- használat szempontjából én 

őslakos vagyok, te pedig betelepült. 

És gondoljunk bele, ennek a mondatnak – ami egy tizenkét éves fiatalember szájából 

hangzott el – micsoda igazságtartalma van! Ő az „i-Generation” tagja, így szocializálódott, így 

nőtt fel. Számára természetes az, hogy a mobiltelefon ott van mellette: természetes az is, hogy a 

számítógépet úgy használja, mint annak idején mi a húsdarálót.(…) 

Mobiltelefon nélkül ma már elképzelhetetlen az életünk, ahogyan számítógép nélkül is.(…) 

Hihetetlen módon változott a világunk, rettenetes módon felgyorsult, ami ezek nélkül a technikai 

eszközök nélkül tulajdonképpen elképzelhetetlen. De vajon belegondoltunk-e abba, hogy mennyi 

időt töltünk ezekkel a technikai eszközökkel, és mi történne akkor, ha az otthoni számítógép 

péntek este fél tízkor bekrepálna?(…) 

Kérdés az is, hogy mennyire tehetünk mi, okos és bölcs felnőttek arról, hogy ezek a technikai 

eszközök függőséget okoznak.(…) 

- Szóval kábítószert, alkoholt, cigarettát nem adunk a gyerek kezébe…Ám a mondat nem 

ér véget, van folytatása:„…és telefont?”(…) 

A fiatalok 24%-a folyamatosan online. 43%-uk naponta 100-150-szer nézi meg a telefonját, 

és nem azért, mert hívást fogad, vagy indít, hanem azért, mert valami történt a világban. Mindez 

jelentős időt tud elrabolni tőlük.(…) 

A fiatalok egyre kevesebbet alszanak. Mert honnan tudnak időt elrabolni? Hát az alvásból. 

Az iskolában természetesen, bár nem mindig, „legálisan” használnak mobiltelefont, ugyanakkor 

a délutáni magánórán, edzésen kevésbé. Az otthoni tanulás mellett folyamatosan jelen van a 

mobilozás, mely egyértelműen rontja a tanulás minőségét, ám utána irány a háló és így az alvásra 

szánt idő csökken. Tényként kell elfogadnunk azt, hogy egy tizennégy éves fiatal gyereknek 

legalább nyolc óra alvásra szüksége van ahhoz, hogy kipihenje magát. (…) …amerikai felmérés 

alapján azonban az i-Generation 40%-a hét óránál kevesebbet alszik. 

- A közösségi média fantasztikus. Informál, leköt, szórakoztat, segít a tanulásban 

kapcsolattartásban.(…) 

- Viszont mára már – ezt ki kell jelentenünk – a közösségi média a kábítószerekkel 

megegyező függőséget okoz. 

- Magyarországon 5,8 millió ember használja a Facebookot( 83%-a okostelefonról) (…) 

Az 5,8 millió magyar facebook-felhasználó 25%-a függőként éli életét. Felébred ki sem kel az 

ágyból már nyúl a telefonja után, megnézi, hogy mi történt, kapott-e valamit a hírfolyamon. (…) 

Miről szól ez a dolog? A gyors örömszerzésről egy felgyorsult világban, egy érzelmi 

szükséglet azonnali kielégítéséről. Ebből ki lehetne lépni, egy kattintás az egész, de nem lépünk 

ki. Nem, mert folyamatosan rajta kell lenni a rendszeren,  hiszen pontosan tudjuk, hogy aki egy 

órát nincs fent a Facebookon, azt halottnak nyilvánították. 



Benne van a rivalizálás is, a lájkgyűjtés is. Ha kapom a lájkokat, sikeres vagyok. Ha nem 

kapom? Elkezdek szorongani. Ha szorongok? Onnan már csak egy lépés a depresszió, aminek 

meg pontosan tudjuk, hogy milyen hosszú távú következményei lehetnek. (…) 

Ha ma belép valaki egy „gázos” cuccban az osztályba, és akár csak egy fotó is készül 

róla, azon nem huszonnyolcan fognak röhögni, hanem huszonnyolcezren vagy 

kétszáznyolcvanezren, mert a kép egy percen belül felkerül a közösségi médiára. És nemcsak 

aznap, hanem másnap, harmadnap, egy hét, egy hónap, egy év múlva is, mert a háló nem felejt. 

Ami egyszer felkerült, az gyakorlatilag örökre fent marad. 

 Úgy gondolom a cyber bullying, az internetes zaklatás fontos és súlyos dolog: a létezése az 

egyik oka annak, hogy meg kell tanítanunk a gyerekeknek az internet ésszerű használatát. 

Erőfeszítéseket kell tennünk annak érdekében, hogy ne essenek abba a hibába, amibe beleestek 

páran, például el tudják kerülni a Momo challenge-et, ami éppen őket szólítja meg. 

 Hogyan és mikor tud Momo megszólítani egy gyereket? A Momo challlange (azaz – 

„kihívás”) a WhatsAppon elindult öngyilkos játék, ami úgy találja meg a gyereket, ha ő negatív 

dolgokat posztol magáról, például hogy „utálom a világot, utálom az iskolát, utálok 

mindent,(…), elhagyott a pasim/csajom”. Momo megszólítja és feladatokat ad neki. Ha nem 

teljesíti a feladatot? Momo megfenyegeti: „Ott fogok állni éjjel az ágyad mellett, és figyellek.” 

És Momo, valljuk be, elég ronda, csirkelábú, szörnyetegfejű valami, az ember biztos nem látná 

örömmel éjjel az ágya mellett. 

 Ki kell mondanunk: ma már létezik olyan betegség, aminek a neve „Facebook Addiction 

Disorder”, azaz Facebook-függőség. Igen, a közösségi média a kábítószerekével megegyező 

függőséget okoz. 

(Részletek, Dr. Zacher Gábor: Mindennapi függőségeink 2.) 

1. Milyen műnemhez tartozik a szöveg? 

2. Mi a témája?(miről szól a szöveg) 

3. Szerinted mit jelenthet a részlet első mondata, amit a kisfiú mond? 

4. Mi a véleményed az internetes zaklatásról? 

5. Egyet értesz-e azzal a kijelentéssel, hogy a közösségi média a kábítószerekével megegyező 

függőséget okoz? Ha igen, miért? Ha nem, miért? 

6. Elemezd az alábbi mondatot! Készítsd el az ágrajzát! Nevezd meg a benne szereplő szavak 

szófaját! 

 

Mobiltelefon nélkül ma már elképzelhetetlen az életünk. 


