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Tárgy: Koronavírus fertőzés terjedésének
megakadályozása, új intézkedések IV.
Tisztelt Lakosság!
Húsvét közeledtével nagyon nehéz a társas kapcsolatainkat, vásárlási és egyéb szokásainkat
nélkülözni. Családi összejövetelek, együtt étkezések, kirándulások, a gyerekeknek a húsvétvárással
kapcsolatos programjai mind-mind a háttérbe szorulnak. Sajnos nagyon sok lemondással jár ez az
időszak. Azonban ahogy minden rossz, egyszer ez is elmúlik! Az időben meghozott intézkedések és
jogkövető magatartást tanúsító állampolgárok (legfőképpen az idősebbek) fegyelmezettsége miatt,
az előjelek szerint, Magyarországon egy lassú lefolyású járványra lehet számítani.Ha nem nő meg
robbanásszerűen a megbetegedések száma, akkor elképzelhető, hogy a kormány hamarosan lazítani
fog a szigorításokon. Azonban addig, ameddig nem tesznek könnyítő intézkedéseket, továbbra is
arra kérek mindenkit, hogy aki teheti, mindenképpen maradjon otthon és továbbra is vegyék
igénybe az önkormányzat szolgáltatásait!
Helyi információk, felvetett problémák, tájékoztató!
-

Szerettem volna szabadtéri ételszentelést külön az Alsó és külön a Felsőrönöki falurészen,
de plébános Úr idős kora miatt ez nem kivitelezhető. Mivel a járvány miatt idén elmarad
Szent Imre templomnál a nagyszombati mise és körmenet, Dr. Takács Gyula plébános
Úrral az alábbiakat beszéltük meg. Gyula atya szombaton 17.00-órától tartja a csörötneki
plébániaközpontban miséjét, a nyilvánosság kizárásával.
Azt üzeni a kedves Rönöki híveknek, hogy otthonaikban készítsék ki erre az időre a
szentelésre szánt ételt és ő a szertartás alatt, ezen ételek megszentelését is érvényessé
teszi!

-

Kozma Éva Katalin és Falbné Szabó Éva az elmúlt napokban 150 dbkiváló minőségű
arcmaszkot varrt Rönök község lakosságának. Minden háztartásba, tudunk juttatni a korábbi
módon, de természetesen csak oda ahol igény van rá.

-

Továbbra is rendelkezésre állhypo azon háztartásoknak, ahol igénylik. A korábban
megszokott módon szállítják házhoz munkatársaink. Az ellátás folyamatos!
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Török Balázs falugondnok 30/ 3536901-es és Bognár Zoltán települési karbantartót a
30/5789866-os telefonszámon érhetik el.
-

Az elmúlt hetekben sajnos néhány polgártársunk és néhány család rendkívüli élethelyzetbe
került. Munkahelyüket elvesztették, betegségben szenvednek, kezelésre járnak, idős
egyedülállók, akik kevés nyugdíjjal, kevés más egyéb bevétellel rendelkeznek.
Kötelességünk gondoskodni róluk, ezért egyeztettem a munkaügyi központtal, családsegítő
szolgálattal, ezen felül az önkormányzatnál rendelkezésre álló adatokat is figyelembe véve,
nekik a héten egy tartós élelmiszerekből összeállított szociális csomagot fogunk eljuttatni.

-

Érkezett megkeresés a tüzelési tilalom feloldására, vagy részleges feloldására, de legalább
annyi megkeresés érkezett a fenntartására is. Egyelőre NEM lesz felfüggesztve, mivel a 8-as
főút melletti házak, a szárazság és az útépítésre hordott építőanyag nagymérvű behordása
miatt, így is nagyobb porszennyezést kapnak, mint korábban, így tekintettel kell lenni az ott
élőkre és az otthonukban tartózkodókra is, akik között sajnos vannak légúti betegségben
szenvedők. Ne rontsuk még jobban a levegő minőségét! Ameddig nem indul be a növényi
vegetáció, ami nagy részét megköti a pornak, addig nem áll módomban felfüggeszteni ezt a
rendelkezést.Legyünk tekintettel egymásra! Türelmet és megértést kérek mindenkitől!

-

A kultúrház és a könyvtár zárva tart, de szívesen viszek házakhoz könyveket (regényeket,
kötelező olvasmányokat stb.) és folyóiratokat, (Vidék íze, IPM, National Geographic,
Méhészet, Ötlet Mozaik, Élet és Tudomány) esetleg kisgyermekes családoknak
társasjátékot, vagy filmeket CD-n. Hívjanak bátran!

-

A Polgárőrség továbbra is napi szolgálatteljesítést végez. Kérem, figyelmesen olvassák el
bűnmegelőzési tájékoztatóikat.

-

A falugondnoki szolgálat működése és az önkormányzati munkák végrehajtása zavartalan.
Tisztelt Lakosság!

A Húsvét, a keresztények legnagyobb ünnepe szerte a világban. Ne keseredjen el senki, mert
otthonában kell eltölteni ezeket a napokatbarátok, rokonok, családtagok látogatása
nélkül.Ahogyan azt lelki vezetőink mondják: „Éljék meg az ünnepet szívükben éslelkükben.”
Bízzunk abban, hogy hamarosan túl leszünk a nehézségeken és Pünkösd hétfőn, már újra
együtt tudunk ünnepelni a Szent Imre templomnál!
Rönök, 2020. április 7.

Áldott, Békés Húsvéti Ünnepeket Kívánok!
Tisztelettel: Pékó Tamás Lajos s.k.
polgármester
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