
A Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálat, valamint a 
Sapientia Erdélyi Magyar 

Tudományegyetem szervezésé-
ben több szakmai előadót is meg-
hívtak A média hatása a gyerme-
kekre és fiatalokra program idei 
konferenciájára. Veszelszki Ág-
nes, a Budapesti Corvinus Egye-
tem oktatója nem tudott szemé-
lyesen jelen lenni a konferenci-
án, ezért videóvetítésen keresztül 
tartotta meg a tudományos fórum 
első előadását.

Hogyan ismerhetőek fel az álhírek? 

Az online álhírek felismerése: 
veszélyek és védekezés című be-
mutatójában Veszelszki az álhí-
rek nyelvi és nem nyelvi jellemző-
it ismertette, azokat az ismérve-
ket, amelyek alapján azonosíta-
ni lehet a megbízhatatlan áltudo-
mányos, bulvár és politikai inter-
netes tartalmakat. Mint magya-
rázta, a nyelvi jellemzők közül 
a legszembetűnőbb a szenzáció-
hajhász, túlzó cím, amely lehet 
akár sztorikezdő is, olyan, amely 
kíváncsiságot ébreszt vagy félel-
met kelt. Ilyenek például Vigyá-

zat, veszélyes teát hoztak forga-
lomba! vagy Ezt árulja el rólad az 
ujjlenyomatod, ilyen és ehhez ha-
sonló címekkel arra sarkallják az 
olvasót, hogy az adott linkre kat-
tintsanak, elolvassák és megosz-
szák az adott tartalmat. „Ha a cí-
mek elolvasása után kíváncsi-
nak, mérgesnek, frusztráltnak 
érezzük magunkat, akkor ellen-
őrizzük le kétszer is a forrás hi-
telességét” – idézte előadásában 
a szakember. 

Az álhírek másik jellemzője le-
het továbbá az idegen szaksza-
vak használata, hogy a hiteles-
ség látszatát keltsék. Ugyanak-
kor többnyire tegezően fogalmaz-
nak, ebben az esetben is meg kell 
kérdőjelezni a megbízhatóságát. 
Nem nyelvi jellemzőket is felso-
rolt, például érdemes ellenőrizni 
a megosztott képek hitelességét, 
és azt, hogy mennyire támaszt-
ják alá azok a szöveg mondani-
valóját, példaként említette, hogy 
egy áltudományos, parazitákról 
szóló hírben ázsiai orvosok képe-
it osztották meg, miközben ma-
gyar orvosi nevekre hivatkoztak. 
Ugyanakkor szintén érdemes an-
nak is utánanézni, hogy mennyi-

re hiteles az adott webcím vagy 
link (URL), főleg, hogy előfordul-
hat az is, hogy ismert, megbízható 
hírportálok nevéhez hasonló web-
címeket alkalmaznak az álhírek 
készítői – hívta fel a figyelmet a 
témában kutatást végző egyete-
mi oktató.

Népszerűség a digitális világban 

Sterner Zoltán, a Nemzetközi 
Gyermekmentő Szolgálat mun-
katársa az online népszerűség-
ről beszélt, amely nem más, mint 
a saját és mások véleménye ar-
ról, hogy kik vagyunk, mi törté-
nik velünk az interneten. Tekin-
tettel arra, hogy sokan arra tö-
rekszenek, hogy minél népsze-
rűbbek legyenek a digitális világ-
ban, ezért sok mindent megoszta-
nak magukról és másokról. Elő-
fordulhat, hogy nem éppen elő-
nyös tartalmakat osztanak meg 
rólunk az interneten, ez népsze-
rűségünket csökkentheti. Csak-
hogy az interneten törlésre nincs 

lehetőség, amit egyszer feltöltöt-
tek, az kereshetővé, másolha-
tóvá, többszörösíthetővé válik. 
Az előadó éppen ezért kitért ar-
ra is, hogy hogyan védhetjük meg 
online hírnevünket. Szerinte töb-
bek között az a legfontosabb, hogy 
mielőtt bármit is megosztanánk, 
gondoljuk jól át, hogy valóságos-e, 
más egyetértene-e vele, és azt 
is nézzük meg, hogy hová is tölt-
jük fel, illetve, hogy valóban szük-
séges-e megosztani azt a tartal-
mat, vagy nem. Biró A. Zoltán, a 
Sapientia EMTE oktatója moderá-
torként A média hatása a gyerme-
kekre és fiatalokra című kutatási 
program konferenciájának meg-
nyitóján bevezetésként elmondta, 
a programsorozat 2011-ben indult 
a Nemzetközi Gyermekmentő 
Szolgálat kezdeményezésére és 
támogatásával, és kiadvány-, va-
lamint konferenciasorozatot fog-
lal magában. „A konferencia cél-
ja, hogy beszámoljunk a kutatási 
eredményekről, illetve, hogy hall-
gassunk meg újszerű gondolato-

kat, további kutatásokat inspiráló 
előadásokat, és nem utolsósorban 
az, hogy minél több hallgatót von-
junk be a programba” – fogalma-
zott az egyetemi oktató. Edvi Pé-
ter, a Nemzetközi Gyermekmen-
tő Szolgálat elnöke arról beszélt, 
hogy Magyarországon már 20 éve 
kezdtek el ebben a témában kuta-
tásokat végezni. Mint magyaráz-
ta, megalapozott volt ezzel foglal-
kozni, hiszen a média, az internet 
a családok életét, a családon be-
lüli kommunikációt is befolyásol-
ja, ráadásul azoknak az életére is 
hatással van, akik nem értenek a 
számítógépekhez. Lázár Ede, a 
Sapientia EMTE csíkszeredai ka-
rának dékánja köszöntőbeszédé-
ben a média gazdasági vetületéről 
beszélt, ugyanis egyre több infor-
máció gyűl a fogyasztókról, ame-
lyek már elérhetővé váltak a ter-
melők számára is, így azok bir-
tokában egyéni igényeket tudnak 
kielégíteni tömegtermeléssel.
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Internet az iskolában, internet a családban címmel tartottak konferenciát Csíkszeredában

A családi kommunikációra is hat a média

Saláták, húsok, sütemények zöldhagymával

Hogyan azonosíthatjuk az álhíreket, milyen jellem-

zői vannak az áltudmányos, megbízhatatlan, inter-

netes tartalmaknak, mit jelent az online népszerű-

ség, és miért kitörölhetetlenek az általunk feltöltött 

tartalmak – többek között ezekre a kérdésekre ad-

tak választ A média hatása a gyermekekre és fiata-

lokra elnevezésű kutatási program idei konferen-

ciáján. A szakmai fórumot a Sapientia EMTE csík-

szeredai karán tartották hét elején.

Réteges saláta zöldhagymával

Hozzávalók: 6 db zöldhagyma, 
6 db sárgarépa (főtt), 6 dkg sza-
lámi, 7 db főtt tojás, 140 g cseme-
gekukorica (konzerv), 350 g ana-
nászkonzerv, 20 dkg majonéz.

Elkészítés: Egy nagyobb jé-
nai tálba rétegezve tesszük a hoz-
závalókat: 1 réteg karikára vágott 
zöldhagyma 2/3-a, 2 réteg kariká-
ra vágott főtt tojás, 3 réteg kariká-
ra vágott főtt répa, 1 vékony réteg 
majonéz, 1 réteg csíkokra vágott 
sonkás szalámi, 1 réteg kukorica, 
1 réteg ananász, majd a konzerv 
levének felével meglocsoljuk, 1 ré-
teg majonéz. Végül a tetejét meg-

szórjuk a maradék zöldhagymá-
val. Majd hűtőbe tesszük.

Leveles pite zölségekkel

Hozzávalók: 1 csomag leveles 
tészta, 300 g kelbimbó, 3 közepes 
db zöldhagyma, 7 db tojás, 150 g 
sajt, 3 teáskanál szezámmag, 1 
késhegynyi csili, 100 g sonka, 3 
ek. zsemlemorzsa.

Elkészítés: A kelbimbókat 
3-4 percig sós vízben megfőzzük, 
a zöldhagymát, házi sonkát ap-
róra vágjuk, a sajtot lereszeljük. 
A szezámmagot kevés szójaszó-
szon megpörköljük. A tepsifor-
mánkat kikenjük vajjal, és meg-

szórjuk kevés liszttel, majd a le-
veles tésztát belehelyezzük. Ke-
vés zsemlemorzsát szórunk az 
aljára, és belehelyezzük a kelbim-
bókat. 7 tojást felverünk, ízesítjük 
sóval, borssal, kevés csillivel, be-
lekeverjük a sajtot és házi sonkát, 
majd a a leveles tésztára öntjük. 
A tetejét kevés reszelt sajttal és a 
megpörkölt szezámmaggal szór-
juk meg. Kb 40-50 percet sütjük.

Zöldhagymás rakott krumpli

Hozzávalók: 1 kg burgonya, 
1 db tojás, 10 dkg trappista sajt, 
50 dkg virsli, 450 g tejföl, só ízlés 
szerint, fekete bors ízlés szerint, 
2 db zöldhagyma, 2 gerezd fok-
hagyma.

Elkészítés: A burgonyát 
megpucoljuk, hasábokra vág-
juk, és olajban a szokásos mó-
don kisütjük. A tojást a tejföl-
lel, reszelt sajttal, sóval, bors-
sal összekeverjük. Hozzáadjuk 
a karikára vágott zöldhagymát 
és a fokhagymát, a virslit meg-
főzzük, és felkarikázzuk. Egy 
kisebb tepsi aljára halmozzuk 
a burgonyát, enyhén sózzuk. 
Egyenletesen elosztjuk rajta a 
virslikarikákat. A tetejére önt-
jük a tejfölös keveréket, majd 
sütőbe téve sütjük.

Tavaszi töltött tojás

Hozzávalók: 5 db tojás, 2 köze-
pes db zöldhagyma, 1 csokor pet-
rezselyem, 100 g májkrém, só íz-
lés szerint, bors ízlés szerint, 5 ek. 
olívaolaj, 5 csepp citromlé, 100 g 
tejföl, 2 ek. kapor.

Elkészítés: A megfőzött, 
megtisztított tojásokat félbevág-
juk, a sárgáját egy szitán átmor-
zsoljuk. 1 tojássárgát félreteszünk 
a majonéznek.

A zöldhagymát, petrezselymet 
apróra vágjuk, és összekeverjük a 
tojássárgájával és a májkrémmel. 
Kikavarjuk, sóval, borssal ízesít-
jük. A megmaradt tojássárgájából 
kevés majonézt készítünk. Egy 
tojássárgájához olajat és egy pár 
csepp citromot teszünk, majd ke-
vés tejföllel lágyítjuk. Kaporral, 
sóval és borssal ízesítjük. A fél-
bevágott tojásokat a tojásos-zöld-
séges krémmel megtöltjük, és a 
kapros szósszal leöntjük. Tetszés 
szerint díszítjük.

Ropogós csirkecomb 
fokhagymaszósszal

Hozzávalók: 4 db csirkecomb, 
6 gerezd fokhagyma, fekete bors, 
2 szál kakukkfű, 100 g finomliszt, 
zsemlemorzsa, 2 db tojás, só. A 

szószhoz: 1 közepes fej fokhagy-
ma, 300 g majonéz, 1 zöldhagy-
ma, olaj.

Elkészítés: A csirkecombo-
kat megsózzuk, egy mély tál-
ba (olyat válasszunk, amit sütő-
be tudunk helyezni) helyezzük 
őket. A serpenyőt megtöltjük nap-
raforgóolajjal addig, hogy ellep-
je a combokat, nem kell megijed-
nünk a sok olaj láttán, mivel ezt 
felhasználhatjuk többször is. Az 
olajba szemes fekete borsot, fok-
hagymagerezdeket és kakukkfü-
vet dobunk, ezután a 100 C fokos 
sütőbe tesszük kb. 2 órára. Miu-
tán a combok elkészültek, bepa-
nírozzuk őket, használhatunk ja-
pán szemlemorzsát (panko), ettől 
még ropogósabbak lesznek. Ez-
után bő olajban kisütjük a bepaní-
rozott combokat. Célszerű minél 
kisebb edényben sütni, mert így 
kevesebb olajat használunk fel, és 
el is lepi a combjainkat, így egyen-
letesen tudnak sülni.

Miközben sütjük a combokat, a 
sütőt 200 C fokra melegítjük, majd 
elhelyezzük benne a fej fokhagy-
mát egy kis alufóliába csomagol-
va, ezt 15-20 percig sütjük. Mikor 
elkészült, meghámozzuk, össze-
törjük, és a finomra aprított zöld-
hagymával együtt hozzákeverjük 
a majonézhez.

Közelség, távolság. A média használata nagymértékben befolyásolja a családtagok közti kommunikációt




