
 

 
 
 

 
TISZTELT CSERSZEGTOMAJI 

A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság „Színpadon a b
komplex bűnmegelőzési rendezvényt tart a településen, melynek célja a lakosság ismereteinek 

bővítése a település biztonságának fokozása, a

2018

várjuk az érdekl

 

14.00-18.00 Tornaterem, Iskola u. 17.
A Zala Megyei Rend
eszközeinek bemutatása a vagyon elleni b
érdekében.  

14.00-18.00 Tornaterem, Iskola u. 17.
vagyonvédelmi program: a rend
történő regisztráció, mely a kerékpár ellopása esetén a megtalálás esélyét 
növeli. 

14.00-18.00 Tornaterem, Iskola u. 17.

A 6-14. éves korosztály számára játékos feladatok az áldozattá 
érdekében. 

17.00-18.20 Kultúrház, Vadász u. 1.

A Hevesi Sándor Színház áldozatvédelmi színdarabja Vigyázat, csalók! 
címmel, az idősebb korosztálynak, írta: Verebes István. A 
vagyonvédelmi el
érdekében 

A program a Belügyminisztérium és a 

CSERSZEGTOMAJI LAKOSOK
 
 

őkapitányság „Színpadon a bűnmegelőzés” programja keretében 
zési rendezvényt tart a településen, melynek célja a lakosság ismereteinek 

település biztonságának fokozása, az áldozattá válás megelőzése érdekében.

 
2018. április 9.- én, hétfőn 

 
várjuk az érdeklődőket az alábbi programokra 

 

Tornaterem, Iskola u. 17. Vagyonvédelmi bemutató
A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság mobil bűnmegelőzési centruma 

bemutatása a vagyon elleni bűncselekmények megel

Tornaterem, Iskola u. 17. BikeSafe kerékpár regisztráció
vagyonvédelmi program: a rendőrség számára hozzáférhető adatbázisba 

regisztráció, mely a kerékpár ellopása esetén a megtalálás esélyét 

Tornaterem, Iskola u. 17. „Kulcsos lurkó” prevenciós
program gyerekeknek

14. éves korosztály számára játékos feladatok az áldozattá 

Kultúrház, Vadász u. 1. Vigyázat, csalók! – áldozatvédelmi 
színdarab és előadás 

A Hevesi Sándor Színház áldozatvédelmi színdarabja Vigyázat, csalók! 
ősebb korosztálynak, írta: Verebes István. A színdarab után rövid 

vagyonvédelmi előadás az időskorúak áldozattá válásának megel

 
Belügyminisztérium és a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 

támogatásávalvalósul meg. 
 

LAKOSOK  

zés” programja keretében 
zési rendezvényt tart a településen, melynek célja a lakosság ismereteinek 

z áldozattá válás megelőzése érdekében. 

Vagyonvédelmi bemutató 
zési centruma 

ncselekmények megelőzése 

BikeSafe kerékpár regisztráció 
zzáférhető adatbázisba 

regisztráció, mely a kerékpár ellopása esetén a megtalálás esélyét 

prevenciós  
gyerekeknek 

14. éves korosztály számára játékos feladatok az áldozattá válás elkerülése 

áldozatvédelmi  
 

A Hevesi Sándor Színház áldozatvédelmi színdarabja Vigyázat, csalók! 
színdarab után rövid 

skorúak áldozattá válásának megelőzése 

zési Tanács  


