
    A            Adventi Rendőrségi Üzenetek 

 

 

 

 

1. Üzenet: Egyszer volt, hol nem volt… a rendőri munka nem csak játék és mese, hallottál már a 

gonoszokról, akik ellen minden nap felvesszük a harcot!?  

Mesélj el egy történetet, ahol te voltál valaki számára az igazi HŐS!  

 

2. Üzenet: Imádjuk négylábú, hű segítő társainkat. 

Ma te is lepd meg kis kedvencedet valami extra finomsággal, ha nincs, akkor a szomszédét, 

vagy segíts egy állatmenhelynek.  

 

3. Üzenet: Nyomrögzítés, bizonyítékok gyűjtése a mi helyszínelőink munkájának része. 

 Készíts ma valami maradandó kis emléket, ajándékot!   

 

4. Üzenet: A szépkorúak védelme kiemelten fontos számunkra.  

Írj ma jó tanácsokat, kedves üzeneteket nagyszüleidnek, idős szeretteidnek! 

 

5. Üzenet: Küldetésünk, az emberek értékeinek védelme is.  

Segíts azzal, hogy a karácsonyi vásárlások során sem hagyod őrizetlenül az értékeid!  

 

6. Üzenet: A Mikulás a mi beépített segítőnk, ő adja az ajándékot mindazoknak, akik egész 

évben jól viselkednek.     

Ma lepd meg magad valami apró kis ajándékkal, ami emlékeztet arra, hogy JÓ voltál!  

 

7. Üzenet: 0-24-ben elérsz minket a 112-es segélyhívón, ha bajba kerültél, ott vagyunk, nem 

vagy egyedül! 

Egy apró kis jótett, egy kedves szó is hatalmas segítség lehet valakinek. Ne sajnáld használni a 

mindennapokban.   

 

8. Üzenet: Sok kisgyerek álma, hogy rendőr lesz, ha felnő. 

Vigyázz rájuk, hogy álmaik valóra váljanak! 

 

9. Üzenet: Büszkék, vagyunk kollégáinkra, akik nap mint nap mindent megtesznek a kábítószer-

bűnözés felszámolására.  

Éld meg életed minden pillanatát tudatmódosító szerek nélkül! 

 

10. Üzenet: Mi is írtunk a Jézuskának levelet, hogy mit kérünk Karácsonyra… 

Ha az ajándékok beszerzését online intézed, légy körültekintő és csak biztonságos oldalról 

rendelj, hogy az ajándék biztosan ott legyen a karácsonyfa alatt.  

 

 

 



 

11. Üzenet: Köztudott, hogy mi imádjuk a fánkot.  

Édesítsd meg kollégáid, barátaid napját egy finom sütivel, kávéval és egy jó szóval.  

 

12. Üzenet: Mi is rajongunk a téli sportokért, játékokért…pl.: hórendőr építés  

Sportolj, játsz te is sokat, és figyelj saját magad és mások testi épségére.    

 

13. Üzenet: Felszerelésünk része a fegyver.  

A te fegyvered legyen a mosolyod, lőjj egy szelfit és tedd közzé. A mosoly ereje 

legyőzhetetlen! 

 

14. Üzenet: Robotzsaru…a mi számítógépes rendszerünk, ami bonyolultabb, mint a Mátrix.  

Védd személyes adataid, jelszavad, hogy Neo se tudja feltörni a gépedet. 

 

vagy Mi is fenn vagyunk a világhálón, ahol ugyanúgy ki vagyunk téve a rossz akaróknak, bántó 

megjegyzéseknek. 

Tegyünk ellene, és posztolj kedves képeket, üzeneteket. 

 

15.  Üzenet: Van toleranciánk, de az ittas vezetőkkel szemben ez nullára redukálódik. 

Vezess mindig józanul, hiszen mindenkit hazavárnak.  

 

16. Üzenet: Az otthon életünk, megszerzett értékeink, emlékeink helyszíne.  

Tegyél meg mindent lakásod, házad védelméért, mint Kevin a Reszkessetek betörők című 

filmben! 

 

17.  Üzenet: Munkánk nélkülözhetetlen része a kommunikáció, amelynek része a bűnügyi hírek 

tudósítása. 

Szűrd ki az álhíreket, és ne dőlj be kamu oldalaknak. Csak pozitív híreket olvass ma és azt 

oszd meg másokkal.  

 

18. Üzenet: Mi is igazi csapatjátékosok vagyunk, és együtt harcolunk értetek.  

Fogj össze kollégáiddal, barátaiddal egy jó ügy érdekében!  

 

19. Üzenet: „Látni és látszani” - balesetmegelőző szlogenünk. 

Karácsonyi díszkivilágítás mindenhol, otthonokban gyertya lángja ég, a Lelkünkben is fény 

gyúl… légy te magad is látható amikor közlekedsz, akár autóval gyalog vagy kerékpáron. 

 

20. Üzenet: „ A rendőrmunka nagyon durva és veszélyes”  

Bár nem egy klasszikus karácsonyi dalból idéztük a szöveget, de a zene összeköti az 

embereket. Neked mi a kedvenc zeneszámod?  

 

21. Üzenet: Az egyenruha mögött vannak közöttünk sportolók, művész lelkek, dalos pacsirták…  

A szabadidő hasznos eltöltése feltölt energiával, örömöt ad vagy épp levezeti a stresszt.  

A karácsonyi hajszában is legyen én-időd, ma mindenképp szakíts időt arra, amit szeretsz. 

 

22. Üzenet: Éjjel-nappal szolgálunk és védünk. 

Köszönjük, hogy segíted a munkánkat. Fejezd ki köszönetedet ma is, amiért csak lehet. 

 



 

23. Üzenet: A szolgálati autóinkra vigyázunk, mint szemünk fényére.  

Az autód utastere Neked se legyen kirakat, mert a gépkocsi feltörő szeme rajta megakad. 

 

24. Üzenet: 

#BoldogKarácsonyt#együtt#szeretetünnepe#Mennybőlazangyal#mákosdiósbejgli#ajándékok

#család … nekünk így hirtelen ezek a szavak jutottak eszünkbe a mai napra 

Folytasd a sort, neked mit jelent a Karácsony!  

 

 

 

  

 


