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HÍRLEVÉL 
 

2022. március 

 
 

 
Jeles napok:  

 
Március 1. a nukleáris fegyverek elleni világnap 

Március 8. nemzetközi nőnap 
Március 21. a faji megkülönböztetés  világnapja 

Március-virágvasárnap ifjúsági világnap 

Kedves hölgy olvasóinknak boldog nőnapot kívánunk!  

 

 

 

A jó idő beköszöntével nagyon sokunk kezdi el újra a természetjárást. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága 

kéréssel fordul felénk természetjárók felé, hogy az erdők - mezők élővilágára milyen módon tudunk tekintettel 

lenni kirándulásaink során.  

    

Februári hírlevelünkben pályázatot hirdettünk. A biztonságos internethasználat témát feldolgozva kértünk      

plakátterveket  az általános és középiskolásoktól.  Pályázni 2023. február 28-ig lehetett.  

 

Március 16-án az Idősek Akadémiájának 2. része kerül megrendezésre emberkereskedelem témában. Az      

előadások alkalmával az időseket érintő bűncselekményekről, a megyei helyzetről esik szó. 

 

Az ifjúság védelme rendkívül fontos feladat! Figyeljünk problémáikra, ajánljuk számukra az ingyenesen hívható 

segélyvonalakat! Támogassuk őket elképzeléseikben, beszélgessünk velük, ajánljunk alternatív lehetőségeket  

szabadidejük hasznos eltöltéséhez!  

 

Az internetes csalások száma nem csökken. Kérjük Önöket, hogy vásárlásaik, banki utalásaik alkalmával  

legyenek körültekintők. Csomagküldő szolgálattól kapott csomagról szóló értesítéskor gondolják végig, hogy 

valóban rendeltek-e terméket. Általuk megadott linkre amely csomagelakadásról szól, esetleg csomagkövetésről 

lehet valótlan. Nézze meg utalásai között, hogy valóban van-e elmaradása valamilyen befizetésével amelyet  

internetes utalással rendez, mielőtt újra utalna egy esetleges felszólításnak köszönhetően. 
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Szám: 11000/ 2012 /2021.ált.                         Tárgy: Idősek Akadémiája 
                Ügyintéző: Bakonyi Katalin c. r. ftzls 
                Tel.: 21/ 24-19 
                E-mail: bakonyik@komarom.police.hu 
 
Tisztelt Klubvezető Asszony/Úr! 
 
Szeretettel meghívjuk Önt és kedves klubtársait a 2023. év március 16-án tartandó „Idősek Akadémiája” prog-
ramsorozatunk második rendezvényére! 
 
Időpont: 2023. március 16. /csütörtök/   
A rendezvény helyszíne: Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság étterme 
                                        2800 Tatabánya, Komáromi út 2. 
                                        bejárat a Komáromi útról – az étterem utcáról nyíló bejárata. 
 
Megnyitó: 09:45 
A rendezvényt dr. Hodossy Karolina r. alezredes asszony, a KEVMRFK Bűnügyi Osztály vezetője nyitja meg.  
 
előadás 
10:00-tól 10:45-ig 
előadó: A Nemzetközi Migrációs Szervezet (IOM) részéről: 
Tóth Krisztina Judit projektspecialista valamint Janka Csilla Eszter   
téma: emberkereskedelem 
 
előadás 
11:00-tól 11:45-ig 
előadó: Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály előadója 
téma: Megyei helyzet - emberkereskedelem bűncselekmények  
 
Szertettel várunk mindenkit programjainkon. Előzetes bejelentkezés nem szükséges. A programváltozás 
jogát fenntartjuk, az esetleges nem várható események tükrében. 
 
Tatabánya, 2023. március 01. 
      
                                                    Tisztelettel:  

dr. Hodossy Karolina r. alezredes 
                                                                                                           osztályvezető 



FIATALOK! 
 
 

HOGYAN TUD 
SEGÍTENI EGY 
BESZÉLGETÉS? 

 
 

Talán elsőre nehezen elképzelhető, hogyan is segíthet egy telefonbeszélgetés vagy le-
vélváltás, de ha kicsit kutatsz az emlékezetedben, talán felrémlik olyan találkozás, egy 
olyan kérdés vagy gondolat, ami valamikor továbblendített, ötletet adott egy nehéz hely-
zetben… 
Hiszünk benne és nap, mint nap tapasztaljuk, hogy sokszor már az is sokat segít, ha va-
laki végig hallgat, megért, lelkileg melléd áll. Vannak olyan helyzetek, például egy szakí-
tás utáni szomorúság, egy kudarc, egy fontos személy elvesztése, amikor a helyzetnek 
nincs igazi megoldása, de könnyebb elviselni a terhét, ha megosztod a fájdalmadat, ha 
valaki együtt érez veled, elismeri a sok negatív érzésed jogosságát. 
Fordulhatsz hozzánk akkor is, ha olyan problémával szembesültél, amit nem tudsz egye-
dül megoldani, például, ha aggódsz egy társadért, ha téged bántanak vagy bármilyen ve-
szélyben vagy. Ezekben az esetekben, a megértésünkön, kérdéseinken túl, szívesen 
adunk konkrét információkat arról, hogy hova fordulhatsz, milyen jogaiddal élhetsz, kitől 
kaphatsz személyes támogatást. Ha szeretnéd, szívesen szervezünk neked konkrét se-
gítséget is. 

 

KÉK VONAL 
GYERMEKKRÍZIS ALAPÍTVÁNY 
24 órában hívható telefonszám 

116-111 
 

 

 



 

A KEVMRFK Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztálya pályázatot hirdetett általános iskolás di-
ákok részére a Safer Internet Day világnaphoz kapcsolódva. 

A biztonságos internethasználatról szóló PLAKÁTTERVEKET digitális és klasszikus eszközök 
használatával készíthették el a diákok. 

A tatabányai Füzes Utcai Általános Iskola 15 db pályázatot, a tatabányai Óvárosi Általános Iskola 
2 db digitálisan készített alkotást nyújtott be. 

díjazottjaink lesznek: Váradi Levente, Bittó Noel Béla, Setét Rubina 
 

MUNKÁTOKAT KÖSZÖNJÜK ! 
A díjak átadásáról az érintetteket a későbbiekben e-mailben fogjuk értesíteni. 



 
Az Esztergomi Montágh Imre Általános Iskola és Speciális Szakiskolában  

 
 

2022. december hónapban rajzpályázatot hirdettünk. A 2022/2023. tanév első félévében 4 témakört dol-
goztunk fel a diákokkal bűn- és balesetmegelőzési előadások alkalmával. Biztonságos közlekedés, füg-
gőségek, fiatalkori elkövetővé/áldozattá válás jellemzői, illetve internet veszélyei témákban 2023. janu-
ár 31-ig vártunk alkotásokat. A diákok összesen 58 db alkotást nyújtottak be. A jobbnál-jobb és kreatí-
vabb rajzokból 13 mű került díjazásra. 
 

A szakiskola tanulói közül: 
 

I. helyezést ért el: Gyöngyi Kitti Krisztina "káros szenvedélyek" témában  
II. helyezést ért el: Kniezl Kevin "káros szenvedélyek" témában 
III. helyezést ért el: Rákosi Gyula "közlekedés" témában  
Különdíjas lett: 
Fodor Kristóf "Közlekedés" témában 
 

Általános Iskola felső tagozatos tanulói közül: 
 

I. helyezést ért el: Wagensommer Ráhel "káros szenvedélyek" témában  
Holtversenyben II. helyezést ért el: Bács Hunor "közlekedés" témában és Pénzes Gergő "internetes zak-
latás" témában  
III. helyezést ért el: Dancs Eszter "káros szenvedélyek" témában 
Különdíjas lett: 
Makove Nóra "internetes zaklatás" témában 
 

Általános Iskola alsó tagozatos tanulói közül: 
 

I. helyezést ért el: Bakó Bálint "közlekedés" témában 
II. helyezést ért el: Veréb Csaba "közlekedés" témában 
III. helyezést ért el: Horváth Zsanett "káros szenvedély" témában 
Különdíjas: 
Tóth Ádám "közlekedés" témában 
Eredményhirdetésre 2023. 03. 02-án került sor.  A pályázaton résztvevő diákok az esztergomi Városi 
Balesetmegelőzési Bizottság, illetve az iskola által összeállított ajándékcsomagokban részesültek. 
                                                                        

 

GRATULÁLUNK! 



 
A Duna – Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság ajánlása természetjárók felé! 

 

TÚRÁNK SORÁN MIRE ÜGYELJÜNK? 
 
 

„A természetet úgy járd, hogy haza onnan csak a szép élményeidet vidd el, és ne hagyjál ott semmi mást, csak 
a lábaid nyomát!” 

Így túrázunk mi: 
 
 
• A kiránduláson lehetőség szerint az utakon, ösvényeken haladunk, hogy ne zavarjuk az erdő többi részét. 
• Szeretjük a csendet, ahogy az erdő lakói is. 
• Ha kutya is jön velünk, akkor azt pórázon tartjuk. 
• Ha madárfészket találunk, költési időszakban távol maradunk tőle. 
• Csak kijelölt tűzrakó helyen rakunk tüzet. 
• Az érdekes vagy szép növényeket, bogarakat, köveket szívesen fényképezünk, de más formában nem 
visszük    magunkkal! 
• Amit a hátizsákban magunkkal hoztunk, azt haza is visszük. A szemetet a saját háztartásunkban, szelektí-
ven gyűjtjük. 
• A térképen jelölt, fokozottan védett területek határait tiszteletben tartjuk, oda csak szakvezetéses túrák 
keretében kirándulunk. 
• Előfordulhat, hogy időszakosan a látogatók elől lezárnak egy-egy területet (pl. vadászati idényben, vagy 
fokozottan védett madár fészke mellett), ezeket a korlátozásokat tiszteletben tartjuk. 
 
(Duna– Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság)  



Bűnmegelőzési tanácsok gépjármű feltörések ellen 
 

Nagyot téved az a tulajdonos aki úgy gondolja, hogy ha az első ülés mögé teszi, vagy le-
takarja értékeit, akkor azok már biztonságban vannak, mert a tolvajok általában először 

ezeket a helyeket nézik meg. 

 
 Ne hagyjon értéket gépkocsijában, az autó nem biztonságos tárolóeszköz! 
 Üres táskát sem szabad a kocsiban hagyni, hiszen a tolvaj csak a jármű feltörése 

után veszi észre, hogy nem zsákmányolt semmit. A gépkocsi feltörése a bosszúságon 
túl jelentős anyagi kárt is jelent. 

 Személyes iratait és a jármű okmányait soha ne tartsa a személygépkocsiban! Ezek 
megszerzése további visszaélésekre adnak lehetőséget. 

 Ha a vásárlást követően az árucikkeket az autójában csak látható helyre tudta bepa-
kolni, ne hagyja azt őrizetlenül! 

 Mindig zárja be az autóját, még akkor is, ha csak rövid időre megy el! A gépjármű 
lezárása a zárt udvarban, illetve garázsban történő tárolás esetén is szükséges. 

 Mindig ellenőrizze, az ajtók zárt állapotát! Előfordulhat, hogy a lezártnak hitt gép-
kocsi ajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem megfelelően működnek, illetve a 
központi zár nem jól funkcionál. 

 Használjon gépjárműbe épített riasztóberendezést, illetve a jármű parkolását követő-
en helyezze élesített állapotba azt. 

Amennyiben a bűncselekmény már megtörtént, a helyszínen található nyomok megőrzése 
érdekében, ne nyúljon semmihez és értesítse a rendőrséget a 112-es telefonszámon! 
 



Segélyhívó szám: 112 

Készítette: Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-
főkapitányság 

Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály 

Rajzolj Katával!  
 

ifjúságvédelmi kreatív program – tavaszi szünetben 
A Komárom-Esztergom Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztály oktatója által szervezett egy napos 

élményfestés, és ifjúsági-klub nap, 10-18 éves korosztály részére. 
 

A klub nap a rendőrség a KEMRFK Tatai Üdülési és Oktatási Központjában kerül megtartásra az 
alábbi időpontban: 

2022. április 06.           09:00-16:00 színes akril/aqvarell nap 
 
Eszközök, díjak: 
A program ingyenes, a technikai eszközöket a Bűnmegelőzési Alosztály állja, tehát a rajzolás-
hoz a gyerekeknek nem kell semmit hozniuk. 
 
Kijutás a program helyszínére: 
A program időpontjában a gyerekek kijuttatását a KEVMRFK tatai  Rendőrségi Kiképző és Üdülő 
központba a Rendőr-főkapitányság végzi.  Minden reggel a Főkapitányság sorompós kapujánál fo-
gunk gyülekezni reggel 8:30-kor, innen hozzuk be őket az udvarunkra, és innen fogunk együtt 
indulni a helyszínre. Visszaérkezés 16:00, a sorompós kapuhoz. Itt vehetők át a gyerekek. 
Aki Tatáról érkezik vagy környékéről, találkozás reggel 09:00-kor a KEMRFK Üdülő és Oktató 
Központja előtt /Tata, Boglárka utca/. Ezek a gyerekek 15:30 –kor indulhatnak haza innen, egyéni-
leg. 
 
Étkezés: 
Nincs étkeztetés a program során! Mindenki saját maga hozza a napi élelmét, reggelijét, ebédjét. 
Innivalót is mindenki hozzon magával, flakonban vagy kulacsban. 
 
Ruházat: 
Kényelmes ruházatban érkezzenek, legyen náluk olyan csere póló, amelyben egész nap festhetnek, 
rajzolhatnak a programban leírtak szerint. Ez a póló garantáltan koszos lesz a nap végére. 
A részt vevők maximális létszáma 10 fő, a regisztráció beérkezésének sorrendjében.  

 
Jelentkezni lehet: bunmeg@komarom.police.hu  

mailto:bunmeg@komarom.police.hu

