
Tisztelt Tiszaszőlősi Lakosok! 

A kormány 95/2020. (IV.09.) kormányrendeletében a kijárási korlátozás meghosszabbítását rendelte 

el, mely visszavonásig érvényes.  

A Húsvéti ünnepekre vonatkozóan a polgármestereknek rendkívüli rendelkezésekre adtak 

lehetőséget 2020. 04. 10. 00 órától 2020. 04. 13. 24 óráig. Ennek alapján szigorúbb szabály is 

megállapítható a kijárási szabályzattal kapcsolatosan.  

Tiszaszőlősön az elmúlt hetekben nem volt jellemző a szabályszegés. Minden településen élő ember 

fontosnak tartotta, hogy betartsa a szabályt önmaga és mások védelme érdekében is. 

Ezért elegendőnek tartottam azt, hogy KÉREK mindenkit, hogy tartsa szem előtt az ünnepek alatt is a 

védekezés fontosságát, legyen tekintettel magára és másokra is.  

 

Sajnos az elmúlt nap tapasztalata viszont az, hogy egyre több idegen érkezett a településünkre, akik 

nem állandó lakosként élnek itt, hanem hétvégi házukba érkeztek az ünnepek alkalmával.  

De tapasztalható az is, hogy a felhívásom, kérésem ellenére is van olyan szállásadó, aki továbbra is 

befogadja az idegen vendégeket, akik a közterületeken turistaként fotóznak, videóznak, sétálnak.  

Ezen kívül megnövekedett a falu lakosainak azon száma, csoportja is, akik indokolatlanul 

tartózkodnak utcáinkon. Fiatalok, családok járkálnak este a közterületeinken.  

Mindezek az esetek felháborítják az itt élő, szabályt betartó embereket. Akik joggal aggódnak 

családtagjaik, idős hozzátartozóik, illetve saját esetleges megfertőződésük miatt.  

 

Nyomatékosan KÉREM a szállásadókat, hogy NE fogadjanak a járványveszély időszakában 

vendégeket.  

KÉREM a tiszaszőlősi üdülő és nyaraló tulajdonosokat, hogy most ne látogassák településünket, 

mert ez önmagukra és a település lakóira nézve is veszélyes!  

KÉREK mindenkit, hogy csak indokolt esetben tartózkodjon a közterületeinken akár nappal, vagy 

este!  

KÉREK mindenkit, hogy  ne szervezzen és ne vegyen részt baráti, családi összejövetelen, 

rendezvényen! Csökkentsünk le minden helyzetet, ami lehetőséget ad arra, hogy a járvány 

továbbterjedhessen!  

A polgárőreink jelen vannak a közterületeinken, ellenőrzik folyamatosan azt. Kértem a 

rendőrséget, hogy segítsék az ő munkájukat, hathatósan vegyenek részt az ellenőrzésben.  

Kívánok mindenkinek további kellemes ünnepet és nagyon jó egészséget! 

Tiszaszőlős, 2020. április 11.      Anginé Szőnyi Eszter 
               polgármester 


