BŰNMEGELŐZÉSI
HÍRLEVÉL

2022. április

Jeles napok:
Bűnmegelőzés napja 04. 12.
Nemzetközi roma nap 04. 08.
A Föld napja 04. 22.
Szent György nap 04. 24.
Április igazi tavaszi hónap, amely bővelkedik tennivalókkal, jeles ünnepnapokkal. A KomáromEsztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztálya április 1114. között bikesafe regisztrációval, ifjúságvédelmi előadásokkal, /kábítószerhasználat következményeiről szóló előadások, ifjúsági klub keretein belül szervezett elmetágító rajzolás/ valamint
sajtómegjelenéssel hívta fel a lakosság figyelmét a megelőzést szolgáló bűnmegelőzési tevékenységek fontosságára.
Jelen hírlevelünkben olvashatnak a roma népcsoportról, az értékteremtő munkájukról.
Közzé tesszük fiataloknak szóló pályázatainkat, melyekre továbbra is várjuk a pályamunkákat!
A gépjárműfeltöréseket elkerülendő újra megosztjuk ajánlásainkat. Vigyázzanak értékeikre!
2022. 04. 22
Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?
Így hangzik a Föld napja mozgalom egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon évről évre egyre többen
érzik így, és legalább a Föld napján, április 22-én tesznek valamit ennek érdekében: fát ültetnek, rajzpályázatot hirdetnek, környezeti vetélkedőt, településeken közterületek takarítását, iskolatakarítást szerveznek, valamelyik zöldszervezethez csatlakoznak, vagy saját szervezetet alapítanak. A Föld napja mozgalom legnagyobb sikere, hogy helyi igény szerint, helyi kezdeményezésre szerveződnek a Föld napi programok, és ma már nem csak a Föld napján.

ELBIR

/ELEKTORNIKUS LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL/
Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
Bűnügyi Osztály
Bűnmegelőzési Alosztály

A roma kultúra napját Magyarországon minden év áprilisának első
hétvégéjén tartják.
Choli Daróczi József ezt a napot a „cigányság szent ünnepének”
nevezte.
A legnagyobb kisebbségi csoport Európában a romáké.
Az I. Roma kongresszuson Londonban, (1971. április 8–12.) maguk az ott jelenlévő, különböző cigány népcsoportokhoz tartozó küldöttek konszenzussal azt fogadták el, hogy
a világ összes cigány származású emberének közös és hivatalos elnevezése attól kezdve a rom többesszámú alakja, azaz a roma legyen.
A hagyományos cigány kultúra a befogadó országok uralkodó kultúrájától erősen eltér. Az élet
összes területe a család és a rokoni kötelékek mindenek fölött álló értékén alapul. Valamennyi
hagyományos cigány csoport megegyezik továbbá a nem-cigány világhoz való sajátos viszonyulásában. Ez a cigány kultúra és identitás közös alapja, amely mindig változatlan.
A cigányok egyes csoportjai Magyarországon, a Balkán-félszigeten, Spanyolországban és
Észak-Afrika nagy részén fontos szerepet töltöttek és töltenek be a zeneművészetben és a zenei szórakoztató iparban.
A magyarországi cigányok a cigány nép Magyarországon élő népessége.
Ők az ország legnagyobb hivatalosan elismert kisebbsége. Nem rendelkeznek anyaországgal,
ezért nem nemzeti kisebbségként, hanem etnikai kisebbségként határozzák meg
őket. Magyarországon hivatalosan az az ember cigány, aki magát a népszámláláson, a szavazásnál, az iskolában, az önkormányzatnál cigánynak vallja, mivel az 1992-es adatvédelmi törvény alapján az etnikai hovatartozást az érintett írásos beleegyezése nélkül nem lehet nyilvántartani.
A magyarországi romáknak nyelvi és történeti szempontból, valamint önmaguk meghatározása szerint hat nagy csoportja van. A hat csoport közül három, - a magyarcigányok,
az oláhcigányok és a beások - nagyobb létszámban élnek Magyarországon, míg három kisebb csoport, a kárpáti cigányok, a szintók és a román cigányok csupán néhány száz, illetve
egy-két ezer tagot számlálnak. A magyarcigányok és a kárpáti cigányok összefoglaló neve romungrók.

Roma zászló

Kulturális hagyományok
Egységes roma kultúráról hagyományos értelemben nem beszélhetünk, az egyes csoportok eltérő szokásokkal, hagyományokkal rendelkeznek. Az oláhcigány kultúrára jellemző a sajátos stílusú oláhcigány népdalkincs és oláhcigány néptánc, amely a Kárpát-medencei néptáncok igen régi
elemeinek roma adaptálása.
A különböző cigány népcsoportoknak általában gazdag az ünnepekhez kötődő hagyományuk. Az
emberi életfordulók, a születés, a házasság és a halál nemcsak az egyén és szűkebb családi köre, hanem a tágabb közösség számára is fontos ünnepi alkalmat jelentenek. Ugyancsak jelentős
események a különböző vallási ünnepek; nem ritka, hogy a cigányok nemcsak a saját, hanem a
környezetük más vallásának ünnepeit is megtartják. A sok ünnepi alkalom között van jó néhány,
amely eredeti jelentésén túl sajátosan cigány tartalmakkal gazdagodott.

Híres magyarországi romák
Előadóművészek
Zenészek

Czinka Panna (1711–1772)
Banyák Kálmán (hegedűművész, 1927–1993)
Bacsik Elek (1926–1993) jazzgitáros és jazzhegedűs, multiinstrumentalista (violectra, brácsa,
cselló, bőgő, basszusgitár, buzuki)
Csányi „Matyi” Mátyás (eredetileg Ernő)
Bihari János (1764–1827)
Balogh János (1802–1876)
Boldizsár József (1823–1878)
Dandi Kis Károly (1909–1969) cigányprímás
Debreceni Kiss Lajos (cigányprímás) 1902–1951
Sárközi Ferenc, Kossuth cigány hadnagya”
Dankó Pista (1858–1903) a magyar zeneművészet prímása
Rácz Aladár (1886–1958)
Cziffra György (1921–1994)
Kathy-Horváth Lajos hegedűművész
Lukács Tibor prímás
Fátyol Misi (1909–1980)
Babos Gyula
Pege Aladár
Snétberger Ferenc gitárművész
Szakcsi Lakatos Béla
Varga Gusztáv (Kalyi Jag)
Orgován Ádám (Tiszabezdéd) gitárművész
Mága Zoltán
Radics Béla

Magyarnóta énekesek
Bangó Margit (Vásárosnamény, 1950. április 4. –) Kossuth-díjas magyarcigány előadóművész.
Zenészcsaládba született Szabó Margit néven, édesapja cimbalmozott, édesanyja énekelt.
1967-ben, 17 évesen édesanyja biztatására jelentkezett a Magyar Rádió tehetségkutató versenyére, mely után a rádió felvételeket készített vele.
Horvát Pista (Tiszakeszi, 1941 – Budapest, 1998. június 17.) cigányzenész, népdalénekes. Rendszeresen szerepelt Bangó Margittal.

Képzőművészek

Balázs János
Balázs Gusztáv
Balogh Balázs András
Balogh Tibor
Bari Janó
Bódi Barbara
Farkas Ervin (Tatabánya, 1976. december 19. −) roma származású magyar festőművész. Muzsikus cigány családban született, hárman voltak testvérek. A nagy szegénység miatt állami
gondozásba került. Roma közösségfejlesztő asszisztensi képzést szerzett, éveken át a tatabányai Hatostelep Márton Áron Kisebbségi és Ifjúsági Szervezetében tevékenykedett, közben megnősült, hat gyermekük született. 2019-ben diplomát szerzett az ELTE Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Képi ábrázolás szak festő tagozatán.
Gyügyi Ödön
Káli-Horváth Kálmán
Kökény Róbert
id. Kun Pál
Szentandrássy István
Péli Tamás
Túró Zoltán
Vári Zsolt

Farkas Ervin alkotása

Írók, költők

Bari Károly
Lakatos Menyhért
Varga Ilona
Csík Ferenc
Choli Daróczi József 1939. május 26-án született Bedőn; Daróczi Károly és Kovács Magdolna
gyermekeként. Főiskolai tanulmányait a Budapesti Tanítóképző Főiskolán végezte 1972–1975
között. A magyarországi cigány közélet egyik legismertebb alakja. Amikor az 56-os forradalom kitört, a Tatabányai bányászati Trösztben dolgozott. Elhunyt: 2018. május 12-én.
A fenti lista a teljesség igénye nélkül készült, hiszen sok ismert nevet találhatunk a könnyűzenei
iparban, a politikában, stb.

Bűnmegelőzési tanácsok gépjármű feltörések ellen
Nagyot téved az a tulajdonos aki úgy gondolja, hogy ha az első ülés mögé teszi, vagy letakarja 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 bepakolni, 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 gépkocsi ajtók nyitva maradnak, mert a zárak nem megfelelően működnek, illetve a
központi zár nem jól funkcionál.
Használjon gépjárműbe épített riasztóberendezést, illetve a jármű parkolását követően 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!

PÁLYÁZAT
12-18 éves korosztály

Téma: Vagyonvédelem

Készítsetek egyénileg plakátokat, plakátterveket a fenti témában digitális
technikát használva, saját ötletekkel, saját fotókat, rajzokat felhasználva.
Ügyeljetek a jogtiszta alkotások készítésére!
A digitális formában elkészült pályaműveket bunmeg@komarom.police.hu e-mail címre
kérjük beküldeni 2022. május 15-ig. A pályázatra beküldött alkotások elküldésekor a neveteket, az életkorotokat, szülő/ törvényes képviselőtök nevét és telefonszámát, az Iskolátok
nevét valamint címét is írjátok meg, valamint egy jeligét, amelyet a plakáttervetek jobb
sarkán tűntessetek fel. A beküldött pályaművek közül az a három alkotás kerül díjazásra,
amelyeket a független zsűri kiválaszt. Ők 10-10 000 értékű ajándékutalványban részesülnek.
Téma: Vagyonvédelem, vagyonbiztonság. /gépjár mű feltör ések, lakásbetör ések, tr ükkös tolvajok,
csalók stb./
Technika: nagy felbontású digitális alkotások - plakáttervek
Határidő: 2022. 05. 15.
Beküldés: bunmeg@komar om.police.hu
Pályázat kiírója: Komár om-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési
Alosztály Próbáljátok a pályaműveket úgy elkészíteni digitális eszközökön, hogy azok akár 118,5 x175
cm méretre is nagyíthatók legyenek.
A kiválasztott művek készítőit e-mailben értesítjük a nyereményük átvételének módjáról, időpontjáról.

A beküldés határideje: 2022. 05. 15. éjfél

A pályamű beküldésével a beküldő és törvényes képviselője hozzájárul ahhoz, hogy a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság (székhelye: 2800
Tatabánya, Komáromi út 2.) Bűnügyi Osztály Bűnmegelőzési Alosztály szervezésében megvalósuló pályázat során elkészült alkotásról/alkotásokról a program
dokumentálása, népszerűsítése érdekében a szervező, valamint helyi vagy országos médiumok képviselői fénykép-, hang-, vagy videofelvételt készítsenek. A
program során készült fénykép-, hang-, vagy videofelvételt a szervező a rendőrség honlapján, közösségi oldalán, illetve a rendőrség által szerkesztett egyéb
kiadványokban, sajtóközleményekben, Forrásrádióban a program kapcsán közzé tegye, valamint a felvételt a rendezvényről tudósítást készítő helyi vagy országos médium rendelkezésére bocsássa. A program során a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság a programban résztvevő gyermek nevét, születési idejét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét 15 évig kezeli és tárolja, azt követően törli. A fenti adatokat a képző és után képző szervezeteknek átadhatja.
A felvétel nyilvánosságra hozásához a szülő vagy gondviselő további hozzájárulása nem szükséges. A szülő vagy gondviselő a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult. A szervezőt nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelősség sem a felvétel(ek) olyan harmadik személy általi felhasználásáért,
amelyre vonatkozóan a szervező harmadik személy részére nem adott engedélyt. A szülő vagy gondviselő kijelenti, hogy szükség esetén a gyermek nevének
nyilvános közléséhez a felvétel(ek) közlése és alkalmazása során hozzájárul. A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (1) bekezdése alapján képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása szükséges. Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament
és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/
EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet 6. cikk (1) bekezdés (a) alpontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. Az érintett
jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés
jogszerűségét.

Jó munkát kívánunk!
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