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Sziasztok! 
Szutor Adél vagyok, az Algyői Fehér Ignác Általános Iskola 8. b osztályos tanulója, 
a Fehér tollak iskolaújság szerkesztője. 
Mi itt Algyőn, iskolánk névadójának, Fehér Ignácnak nyomdokán haladva a XXI. 
század iskolájában, ökoságunk jegyében iskolaújságunkat honlapunkra 
szerkesztjük, ezzel is fákat mentve. 
Évek óta iskolai műsorokban veszek részt, így nem állt tőlem távol, hogy 
belekóstoljak az iskolaújság szerkesztésébe. 
Ezzel az írásommal a közösségi portálok tudattalan használatának veszélyeire 
szeretném felhívni társaim figyelmét. 
Olvassátok figyelmesen írásomat, mely nem törekszik a világ megváltására, de 
remélem, figyelmessebbé tesz benneteket a internet tudatos alkalmazásában. 
 

 
„Posztolj, posztolj!”  

alcím: 
„Minek tesszük ki magunkat a közösségi portálokon…” 

 

„Posztolj, posztolj!”, ahogyan az USNK énekes fiúi is mondanák. Hiszen erről szólnak a 

mindennapjaink. Megosztjuk a nagyvilággal, hogy mit eszünk, merre járunk, mi történik 

velünk. Néhányan tudatjuk követőinkkel az esetleges hangulatunkat, vagy éppen hagyjuk, 

hogy névtelenül szinte bármit kérdezzenek tőlünk különböző erre alkalmas oldalakon. De 

vajon tényleg olyan jó ez a szinte már természetessé vált napi rutin, mint ahogy azt mi hisszük? 

  Amint szóba kerül az internet, általában mindenkinek a közösségi média ugrik be. 

Néhány iskolában előfordul, hogy előadásokat tartanak erről a témáról. Különösképpen a 

negatív oldaláról. Mik a hátrányai, milyen veszélyekkel fenyeget, és ezek hogyan előzhetők 

meg. Számtalan elhangzott tanács, amelyeket akár saját szüleinktől is minduntalan 

hallgathatunk, és nem véletlenül.  

  Rengeteg veszélye van egy-egy közösségi oldalnak. A nevünk megosztása már alap 

dolognak számít, akár csak egy egyszerű játékfelületen is. Kifejezetten a Facebookon, az 

adatlapodra látogatók láthatják az általad publikált információkat, legyen szó a lakcímedről, 

vagy esetleg iskolád helyéről. Idegenek tudhatnak meg rólad számos olyan tényt, amit talán 

egy személyes találkozó alkalmával nem is fejtenél ki nekik. Ha valaki meg akar találni téged, 

egy kis böngészés után már többet kideríthet rólad, mint amit eleinte szeretett volna. 
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  Számos olyan ember barangol a neten, akiket nem a jólélek vezérelt oda. Emiatt sok 

személy lesz fenyegetések és megszégyenítések áldozata. Üzenetekben zaklathatják az illetőt, 

ahol egy-egy beszélgetés alatt meg is zsarolhatják őt. Ha egy ilyen egyén egy lejárató, rosszabb 

esetben túlzott figyelmet kiváltó képhez jut, az komoly problémákhoz vezethet. 

 „Velem ez úgysem történne meg!”- mondja ezt a legtöbb fiatal. Viszont ilyenkor 

beugrik a régi mondás: jobb félni, mint megijedni. Jobb felkészültnek lenni, mint ismeretlen 

helyzetekben tudatlanul cselekedni. Jobb az elővigyázatosság, mint egy életre szóló bennünk 

viselt sérülés. Mindjárt másképp hangzik, nemde? 

 Egy rossz ember kezébe jutott, majd az interneten landolt fotónál nincs visszavonás. 

Múlhat nap, múlhatnak évek, felbukkan ismét a közösségi hálón, abban a pillanatban, amikor 

a legkevésbé számítanánk rá. Itt nincs törlés gomb, érvénytelenítni nem lehet. Ezt számos 

áldozat csak a saját kárán tanulhatja csak meg. 

  És mi van a szülőkkel?  

Nos, sokuknak még ismeretlen ez a világ. Számos esetben egy ilyen fenyegetés által sérült 

gyerek elhallgatja, hogy mi történt vele, és egyáltalán nem osztja meg senkivel. Minden 

fiatalnak szüksége van egy ilyen helyzetben egy felnőttre, akiben megbízhat, és aki képes 

átsegíteni őt ezen. Ezen esetekben nagyon nagy érzelmi támogatásra van szükség.  

 A szülők egyik feladatának tartom az internet veszélyeiről való beszélgetést. Elmondani a 

gyereknek, hogy mindig gondolja át, mit tölt fel, milyen információkat oszt meg, kikkel tartja 

a kapcsolatot a világhálón keresztül. Hiszen a kommunikáció mindennek az alapja. 

 Most már elhiszed, hogy nem is véletlenül féltenek téged? 

„Posztolj, posztolj!” De tudd, Te vagy a felelős elsősorban magadért! 

Ne bízd másra a döntést! 
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