A TANYÁN ÉLŐK BIZTONSÁGÁNAK ÉRDEKÉBEN
Tisztelt tanyán élő Állampolgárok!
Sajnálatos módon, a tanyán élők, a „tanyasi emberek” is áldozataivá válhatnak napjaink romló
közbiztonságának. A ritkán lakott tanyák között sűrűn feltűnnek a mai kor modern betyárjai,
akik már nem lovon, hanem teherautón, terepjárón érkeznek. Sokszor brutális személy elleni
támadás árán is eltulajdonítják a tanyán található értékeket: pénzt, ékszert, élelmiszert,
műszaki cikkeket, gépeket, gépalkatrészeket, terményt, élő állatokat stb.…. Nagyon jól
tudják, hogy a tanyákon főképpen idős, magányosan élő embereket találnak, akik nem nagy
ellenállást tudnak kifejteni a támadással szemben.
Az alábbiakban az ő számukra kínálunk módszereket, melyek segítségével megóvhatják
értékeiket, önmagukat a támadásokkal szemben:
 A régóta jól bevált, nagytestű házőrző kutyák jelenléte még ma is visszatartó erőt jelent a
tanyába illetéktelenül behatolni szándékozókkal szemben.
 A kutyákat mindenképpen láncon tartsák, de olyan módon, hogy a kapunál, ajtóknál az
illetéktelenek bejutását meg tudják akadályozni.
 A tanya minden ajtaját, ablakát, illetve minden olyan egyéb olyan helyiséget, ahol értéket
tárolnak, szereljék fel rácsokkal, az ajtókat keresztpántokkal, biztonsági zárakkal,
lakatokkal, amelyek megakadályozzák, illetve megnehezítik a betörő bejutását.
 Munkaeszközeiket, munkagépeiket használat után lehetőség szerint védett, jól látható
helyen tárolják, ezzel a lehetőséget sem teremtik meg a bűnözők számára.
 Az öntözővíz szolgáltatásához szükséges szivattyúkat zárt aknákban tárolják,
működtessék, az elektromos vezetékeket használat után szedjék össze, ellenőrzött helyen
tárolják azokat.
 A tanyát szereltessék fel mozgásérzékelővel kapcsolódó lámpákkal, illetve ha van rá
lehetőség, átjelző és helyi riasztást végző riasztórendszerrel.
 A szomszédokkal, mezőőrrel, szociális gondozóval, polgárőrökkel, postással alakítsanak
ki egy olyan jelrendszert, melynek segítségével személyes találkozás nélkül is
tudomásukra tudják hozni, hogy bajban vannak.
 A nyugdíjat a postástól soha ne egyedül vegyék fel, lehetőség szerint kérjék meg
szomszédjaikat, rokonaikat, hogy azon a napon legyenek Önökkel. Sajnos a bűnözők is
tudják, mikor van a nyugdíj kifizetése.
 Nagyobb értékeket, pénzt ne a szekrényben, szalmazsákban tartsanak, hanem vegyék
igénybe a pénzintézetek betét, illetve értékmegőrző szolgáltatásait.
 Pénzkifizetés esetén soha, senki ne lássa, hogy a pénzt honnan vették elő, hol tárolják.
Mindig csak a szükséges összeg legyen látható.
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 Az idős, egyedül élő tanyasi lakosok lehetőség szerint a téli időszakra költözzenek
sűrűbben lakott területen élő rokonaikhoz, vagy hozzájuk költözzön valaki a rokonságból.
Sajnos a kemény tél idején több egyedül élő, idős ember fagyott meg lakásában, vagy
okozta halálát kihűlés, amely elkerülhető lett volna, ha nem egyedül él.
 Alkalmi munkaerőt csak ismert, megbízható, józan életű emberek közül válasszanak.
 Munkára ajánlkozó ismeretleneket, házalókat ne engedjék be a házba. Az udvaron a
kutyák még védelmet tudnak nyújtani.
Tisztelt tanyán élő Állampolgárok!
Önök is tehetnek élet- és vagyonbiztonságuk javítása érdekében!
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