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Rönök Község Polgármestere 

9954. Rönök, Alkotmány út 63. 

Tel.: 94/200-026 

             +3630/9016- 735 

e-mail: ronokhivatal@gmail.com 

tompeko@gmail.com 

____________________________________________________________ 
Tárgy: Koronavírus fertőzés terjedésének  

megakadályozása, új intézkedések VIII. 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

A járványügyi védekezés első szakasza lezárult. Hamarosan a rendkívüli jogrendet a parlament 

megszűnteti és egészségügyi járványügyi készültségről fog dönteni. A 65 év felettiekre vonatkozó 

vásárlási idősáv, egyenlőre megmarad. 

 

Helyi információk, felvetett problémák, tájékoztató! 

 

- A Szentgotthárdi Járási Hivatal illetékességi területén 2020. június 03. napjától újra indul 

a mobilizált ügyfélszolgálat (KAB busz). Az ügyintéző minden páratlan héten, Rönökön a 

feltüntetett ügyfélfogadási időben várja az ügyfeleket okmányirodai (személyi igazolvány, 

lakcím, jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány, elkészült okmányok 

átadása), valamint kormányablakban beadható (családtámogatások, nyugdíj, 

egészségbiztosítás, szociális ellátások) ügyekben: 

PÁRATLAN HÉT, SZERDA: 9:00 – 10:00 óráig 

 

- 2020. Május 25-én újra kinyitottuk óvodánkat fontos óvintézkedésekkel, de a korábban 

megszokott rend szerint. 

- Dr. Takács Gyula Plébános Úrral egyeztetve, a Pünkösd hétfői mise 11.00 órakor 

kezdődik és amennyiben addig nem változik a jelenlegi szabályozás,az alábbiak szerint fog 

zajlani: 

o az oltárt a templom bejáratánál lesz elhelyezve 

o a hívek, a templom előtti téren a kötelező védőtávolság betartásával, egyéni 

védőeszközeik használatával foglalnak helyet 

o a korábbi évekhez hasonlóan idén is lesz zarándoklat 

o a szent mise után a Rönökért Közhasznú Egyesület, a Rönöki Polgárőr egyesület, az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Rönök tagjai egy agapéra vendégül látják a híveket és a 

zarándokokat. 

- A veszélyhelyzet visszavonásáig továbbra is igényelhető szájmaszk és fertőtlenítőszer. 

- A csoportos személyszállítás a falugondnoki busszal, egyenlőre csak az óvodás gyerekek 

szállítása esetében állt vissza az eredeti állapotba. 

- A Május 23-ra tervezett ruhaosztás elmaradt, de jelen állás szerint kora ősszel meg tudjuk 
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tartani. 

- Június első felében közmeghallgatást tartunk. Beszámolok a veszélyhelyzet ideje alatti 

intézkedésekről, helyi történésekről. 

- A trianoni békediktátum kihirdetésének 100-ik évfordulóján megemlékezést tartunk a 

kultúrházban 2020.06.04-én 16.00-órai kezdettel. Később csatlakozva az „Őrtüzek a 

Nemzethez” kezdeményezéshez, tüzet gyújtunk elszakított nemzettestvéreinkért! 

- Az elmúlt időszakban egyre több panasz érkezett, néhány helyi fiatal és felnőtt 

motorkerékpározási „szokásaival” (járdán és közterületen száguldozás, udvarban a motorok 

kipufogócső nélküli használata stb.) kapcsolatban.  Nem azt kérem a szülőktől, hogy tiltsák 

el jogosítvánnyal rendelkező gyermekeiket ettől az elfoglaltságtól, de vegyék figyelembe, 

hogy nálunk is idősödik a lakosság és vannak olyan helyi lakosok, akik heti hat napot 

dolgoznak a munkahelyükön és csak egy napjuk van a regenerálódásra, pihenésre. A járda 

pedig a gyalogosoké, kerékpárosoké, kisgyermekeket babakocsiban toló szülőké! Kérek 

mindenkit, hogy ezt tartsa tiszteletben! A felnőtteknek pedig javaslom, (Gagrin téri, 

Nefelejcs és Petőfi utcai száguldozók) hogy mérjék fel cselekményük súlyát és óvakodjanak 

attól, hogy felelőtlenségük miatt balesetet okozzanak. 

 

 

Tisztelt Lakosság! 

 

Önök is láhatták az elmúlt időszakban, mennyire fontos a mai világban számítógép ismerete és az 

informatikai tudás. Online intéztük ügyeinket, hétköznapi dolgainkat, konferenciabeszélgetéseket 

folytattunk, híreket olvastunk, a gyerekek tanultak, a pedagógusok interneten keresztül küldték a 

tananyagot. Sokan otthon végezhető távmunkában, vagy home office- ban dolgoztak.  

 

A kutatások szerint ez a járvány az őszi hónapokban egy intenzívebb formában megismétlődhet.  

Erre felkészülve fontosnak tartom, hogy a nyár folyamán lehetőleg minél többen szerezzenek 

felhasználói szintű informatikai tudást. Akik eddig idegenkedtek tőle, ők is vegyenek részt 

szervezett tanfolyamainkon, mert hiszen láthattuk, internet nélkül leblokkolt volna a világ.  

 

 

Továbbra is vigyázzunk egymásra! 

 

 

Rönök, 2020. május 25. 

 

 

 

Tisztelettel és köszönettel: Pékó Tamás Lajos 

                                              polgármester 

 

 

 


