
Befolyásol bennünket a média? 

 

A tévé jó pár évvel ezelőtt egy nagyszerű találmány volt. A tévénézés a családok 

közös szórakozásának számított. Kicsik és nagyok közösen várták a műsorokat. A nagyszülők 

azon szórakoztak, hogyan bújtak bele abba a dobozba az emberek, vagy ételeket látván 

viccelődve hangoztatták, érzik az illatot is. 

Ez volt a múlt. 

Manapság a tévé a fiatalok életében nem olyan létfontosságú, mint pár évvel ezelőtt 

volt. A technika fejlődése több kaput nyitott meg előttünk,  a Z generáció előtt, mint ezt 

feltételezték volna. Azért is van ez így, mert a kamaszok már az internetet is uralmuk alá 

vették.  

Napjainkban inkább az idősebb generáció szán több időt a televíziózás rejtelmeire. A 

nebulók a YouTube és a közösségi média titkait sajátítják el. A régi zajládákat már 

felváltották az okostévék.  

Az osztálytársaimnak feltett kérdés után, ki szokott tévét nézni, arra a megállapításra 

jutottam, hogy 10 diákból 2 az, aki ténylegesen televíziót néz, és óriás szemekkel figyeli a 

világban történő eseményeket.  

Ezzel szemben az idősebb korosztályról tudjuk, hogy szinte mindenki a tévé 

képernyőjén keresztül követi az eseményeket. Várja a jó filmeket, műsorokat, szidja, amikor 

nem volt mit nézni a tévében. Bírálják a sok reklámot, az értelmetlen időtöltést. 

Mégis most a tévé kezdi a reneszánszát élni, főleg a koronavírussal kapcsolatosan a 

világot érintő hírek világában. Mindenki többet akar tudni, a legfrissebb információkat akarja 

megszerezni. Ezért tájékozódunk a netről, de a tévéből is. 

Tudnunk kell azonban szelektálni a híreket. A média a legnagyobb figyelmet a 

vírusban elhalálozottak számára fókuszálja, és nem köti az orrunkra a túlélők arányát vagy 

más nem publikus információt. Megrémíti a népet, és félelmet kelt, pedig ahogy hangoztatják, 

influenzajárványban több az elhalálozás egy évben, mint ebben a mutálódott vírusban.  

A média nagymértékben irányítja az életünket, csak azt láttatják velünk, amit akarnak. 

Szóval a valóságon alapuló hírek teljes összeképe után saját magunknak kell utánajárnunk.  
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