
Facebook: Csak poszt és lájk? 

Ha valakitől megkérdeznéd, hogy tudja-e mi az a facebook, nevetve válaszolná, hogy „te most ezt 

komolyan kérdezed?” Az egyik legnépszerűbb közösségi oldal. Manapság már szinte mindenkinek van 

profilja, bárkit meg lehet találni rajta, csupán elég ha csak beírjuk a keresőbe a nevét. Vajon ez jó vagy 

rossz dolog? Attól függ honnan nézzük. Nagyon sok előnye és hátránya van. 

Az oldalt Mark Zuckerberg hozta létre, 2004. február 4-én kezdte meg működését. Előszőr még csak a 

Harvard hallgatói számára volt elérhető, de mára már szinte mindenki csatlakozhat. 

Mivel nagyon sok embernek van fiókja, könnyen 

megtalálhatod vele a régi barátaidat, és újra felveheted 

velük a kapcsolatot. Beszélgethetsz bárkivel, még akkor is 

ha az illető a világ másik felén van. Hasonló érdeklődésű 

csoportokhoz csatlakozhatsz, és embereket ismerhetsz 

meg. Még nyeremény játékokon is részt vehetsz. 

Messenger csoportokat tudsz létrehozni a barátaiddal vagy 

akár az osztálytársaiddal. 

Vannak, akik napi szinten osztanak meg képeket arról, 

hogy mit ettek ebédre, vagy éppen hogy hova mentek nyaralni. Nem jó, hogyha nagyon sok dolgot 

posztolunk magunkról a facebookon, mert lehet, hogy az emberek visszaélnek az ilyen képekkel. Már 

olyanról is lehetett hallani, hogy valaki kiposztolta, hogy hová és mikor megy el nyaralni, és mire hazaért 

kirabolták, mivel a facebookról megtudták, hogy nincs otthon. 

A facebookot csak 13 éves kortól lehet használni, de sajnos nagyon sokszor látom, hogy vannak 

olyanok, akik még csak 9-10 évesek és már van profiljuk.  

Az is megtörténhet, hogy a barátaid olyan képedet 

teszik fel, amit nem szeretnél, hogy mások is lássanak. 

Sokszor a szülők a saját gyerekeikről is tesznek ki 

képeket anélkül, hogy gondolnának arra, milyen 

következmények lehetnek ebből: visszaélhetnek a 

képekkel idegen emberek. 

Az emberek sajnos túl sok időt töltenek 

facebookozással ahelyett, hogy más hasznos dologgal 

foglalkoznának. Vannak, akik már rögtön ébredés után az oldal böngészésével kezdik a napot. 

Szerintem ez egy hasznos oldal, csak okosan kell használni. Fontos, hogy odafigyeljünk arra, hogy 

miket osztunk meg, és hogy kikkel vesszük fel a kapcsolatot. 
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