
Vavrincov informačný občasník

Pár slov na úvod
Po štyroch rokoch je to tu zas. Čakajú nás voľby do sa-
mospráv miest a obcí a čo viac, i voľby do samo-
správnych krajov. Takže pár informácií pre voličov o
peniazoch. Vychádzajúc z príjmov rozpočtu mesta na
rok 2022, ktoré budú viac ako 265 mil. eur bude mesto
hospodáriť v budúcich štyroch rokoch s viac ako

miliardou eur. Takže, po jednoduchých počtoch je to
na jedného Košičana v mešci takmer 5 000 eur. K tomu
pripočítame tisícku z rozpočtu samosprávneho kraja,
tak nám vyjde, že budeme pri voľbách vhadzovať do
urny šek na 6 000 eur. Kto bude s nimi hospodáriť, roz-
hodnú iba tí, čo k urnám prídu. O politike nehovoriac.

Váš starosta
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– Úprava okolia zastávky MHD úrad
MČ / námestie sv. Vavrinca

– Realizácia projektovej dokumen-
tácie kamerového systému v MČ

– Realizácia studne na úžitkovú
vodu pre ihriská pri Dome kultú-
ry (bezodplatne)

– Organizácia a spoluorganizácia
kultúrno-spoločenských akcií ako
napr. maliarskeho plenéra, vý-
stavy “Synagóga”, dní mestskej
časti, športových dní detí, tur-
najov ku dňu otcov, každoročné-
ho gulášového festivalu,
silvestrovskej zábavy, Večera troj-
kráľového, výletov za letným od-
dychom pre seniorov a deti.

– materiálna pomoc a finančná
podpora Ochotníckemu divadlu v
Lorinčíku

– dokončenie rekonštrukcie verej-
ného osvetlenia na uliciach
Poloninská a Beskydská v lokalite
Vyšný Lorinčík

– komplexná výstavba dvoch miest-
nych komunikácií na ulici Na Fur-
manci a na ulici Pod Čapášom

vrátane rozvodov inžinierskych
sietí, verejného osvetlenia a ich
úspešná kolaudácia

– inštalácia turistických prístreškov
a informačných tabúľ

– obstarávanie a úspešné ukončenie
nového územného plánu zóny
Košice - Lorinčík

– výstavba kolumbária, chodníkov,
novej brány s osadením informač-
nej tabule cintorína

– rekonštrukcia osvetlenia a
schodiska na verejnom priestrans-
tve okolia kostola sv. Vavrinca

– obstaranie projektovej dokumen-

tácie a povolení a spustenie reali-
zácie výstavby chodníka od budo-
vy Hasičky po Dom kultúry s
následnou zmenou stavby pred
dokončením-predĺžením chodní-
ka až po ihriská pre deti.

– obstaranie štúdie cyklistického
chodníka a biokoridoru Breziny

– celková rekonštrukcia verejného
osvetlenia pozdĺž trasy MHD až
ku križovatke pri studni

– v spolupráci s dobrovoľníkmi sme
zvládli so cťou kovidovú pandé-
miu (testovania, informačná
osvetová činnosť, zabezpečenie a
distribúcia rúšok, vitamínov, dez-

Odpočet práce 2018–2022
Čo všetko sa zrealizovalo alebo rozpracovalo?
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infekčných a ochranných pros-
triedkov a činností prevencie)

– absolvovali sme na úrade MČ tri
kontroly z prokuratúry bez pod-
statných výčitiek k činnosti úra-
du mestskej časti.

– zakúpené boli nové zariadenia
kuchyne Domu kultúry. V prvej
etape nová varná pec a umývačka
riadu.

– vyčistenie dažďovej kanalizácie v
lokalite Vyšný Lorinčík ( VLo)

– obnova vodorovného značenia
komunikácii v lokalite VLo

– osadenie stojanov na bicykle pri
oboch ihriskách

– výsadba zelene na vstupe do loka-
lity VLo

– sprevádzkovali sme verejné
osvetlenie na náklady zhotoviteľa
na ulici Pod Hájmi (v smere od
Vranovskej ul.)

– odpísali sme darovaciu zmluvu a
zmluvu o nájme na parcely na bu-
dúce rozšírenie cintorína a Parku
Spomienok

– na účely prekládky vedenia VN
sme poskytli prevádzkovateľovi
parcelu vo vlastníctve MČ na ulo-
ženie vedenia odplatne

– rozšírenie odvozu bio odpadu o
kontajner so stanovišťom na Pyt-
liackej ulici

– začal sa v spolupráci s recyklač-
nou spoločnosťou zber elektro-
odpadu

– osadili sa nádoby na zber použi-
tého kuchynského oleja na uli-
ciach Macákova, Bedľová a pri
Dome kultúry

– obstaranie územného rozhodnu-
tia/stavebného povolenia ďal-
šieho multifunkčného ihriska

vrátane vodozádržného projektu
a parku a detského ihriska v
priestore križovatky medzi Háj-
mi a VLo.

– realizácia oplotenia školského
dvora MŠ a prekládka meračov el.
a plynu

– príprava projektovej dokumentá-
cie rozšírenia a úprav priestorov
MŠ za účelom zvýšenia kapacity
na 25 detí

– reprezentácia MČ v meste i navo-
nok (seriál Dvadsaťdvojka, Vav-
rincov občasník)

– organizácia a podpora pomoci
partnerskej obci Kamjanica na
Ukrajine

– zakúpenie a osadenie nádob na
zimný posyp

– schválenie názvov nových ulíc a
križovatky v historickej časti Lo-
rinčíka

– osadenie bezpečnostných zá-
bradlí na kritických miestach Bel-
žianského potoka a jeho prítokov

– v spolupráci ústavom pre výkon
väzby v Šaci boli vyčistené verejné
priestory v okolí cintorína,
Námestia sv. Vavrinca a Domu
Kultúry

– oprava časti komunikácie na Lo-
rinčíckej ulici na trase MHD

– začatá realizácia zmien územné-
ho plánu HSA mesta Košice v už v
minulosti schválených lokalitách

a ďaľšie ........

Čo by nás mohlo
čakať?
– dohodnúť sa a zazmluvniť

prenájom parciel od Slov. pozem-
kového fondu na účely výstavby
ihrísk, Biokoridoru Breziny a inej
verejnej zelene.

– Dokončiť realizáciu oplotenia
a kultivácie priestorov cintorína,
vrátane nových parciel.

– Dokončiť a skolaudovať stavbu
chodníka od Hasičky po Dom
Kultúry vrátane okolia Domu
Kultúry a areálu MŠ

– Dokončiť rekonštrukciu Domu
Kultúry vrátane rozšírenia kapa-
city MŠ

– V spolupráci s magistrátom mes-
ta Košice zrealizovať výstavbu
chodníka v úseku Námestie sv.
Vavrinca – Križovatka Furmanec

– Zrealizovať výstavbu kamerového
systému v MČ podľa už priprave-
ného projektu

– V spolupráci s VSD zrealizovať vý-
menu poslednej časti NN vedenia
v MČ za izolované vedenie

a ďaľšie...

Odpočet práce 2018–2022
Čo všetko sa zrealizovalo alebo rozpracovalo?
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Zber oleja a elektroodpadu
V spolupráci so spoločnosťou KOSIT pripravujeme
zber použitého oleja z domácností. Na prvom stretnutí
so zástupcom spoločnosti sme sa dohodli na mieste
umiestnenia kontajnera.

Dňa 20.9.2022 boli distribuované nádoby na zber po-
užitého kuchynského oleja na vytipované miesta v na-
šej mestskej časti.

1. miesto - ul. Macákova 1 (na stanovišti kontajnera pred
Domom seniorov)
2. miesto - ul. Bedľová (kontajnerovisko)
3. miesto - Dom Kultúry (kontajnery na separovaný zber)

Všetky dôležité informácie k tejto téme nájdete na webe:
https://www.kosit.sk/obyvatelia/zber-jedlych-olejov-a-
tukov/ a tiež na FB stránke Triedim OLEJ v kuchyni.

Zároveň sa v našej mestskej časti pilotne uskutočnil aj
zber elektroodpadu spoločnosťou H+EKO. Vyzbieraný
odpad sa ekologicky zrecykluje, a tak prispeje k lep-
šiemu životnému prostrediu. Aj o jeho pokračovaní vás
budeme informovať cez našu aplikáciu.

Rekonštrukcia Domu kultúry
Rekonštrukcia Domu kultúry po dlhej prestávke,
ktorú si vynútili kontroly z úradu pre verejné obstará-
vanie i vnútorná administratívna kontrola poskytova-
teľa nenávratného finančného príspevku Slovenskej
inovačnej a energetickej agentúry sa pomaly rozbieha-
jú. Všetky kontroly dopadli na výbornú a zostáva nám
riešiť iba požiadavky zhotoviteľa na navýšenie ceny
diela z dôvodov verejne známych. Keďže sa jedná
o požiadavku na zvýšenie ceny o takmer 15 percent
z celkovej ceny rekonštrukcie vo výške takmer 410 tis
€, zaoberáme sa spolu s poslaneckým zborom tým veľ-
mi zodpovedne. Spolupracujeme aj s mestom Košice
ako majiteľom budovy. Keďže v budove sídli i materská
škola, na jej čo najrýchlejšom sprevádzkovaní nám
záleží najviac a budeme sa snažiť aby naše deti mohli
škôlku navštevovať čo najskôr.

Chodník na Furmanec
Začala príprava projektovej dokumentácie nového
chodníka v úseku Námestie sv. Vavrinca – Križovatka
Furmanec (pozdĺž trasy MHD). Hotová bude do konca
tohoto roka. Objednávateľom je mestská časť a zhoto-
viteľom má byť v zmysle dohody s magistrátom mesto

Košice. Veríme, že na budúci rok sa nájdu finančné
prostriedky v mestskom rozpočte na túto stavbu,
ktorá by zvýšila bezpečnosť v našej mestskej časti.

Vyjadrenie mesta ku prepojovacej
komunikácii
Prepojovacia komunikácia Pereš – Lorinčík stále nie je
skolaudovaná. O vyjadrenie sme požiadali kompetent-
ného pracovníka Magistrátu mesta Košice. Tu je vyjad-
renie mesta:

K uvedenému ešte doplníme, že mestská časť požiadala
listom magistrát o obstaranie projektovej dokumentácie
a následnú realizáciu verejného osvetlenia na uvedenej
komunikácii. O ďalšom vývoji vás budeme informovať.

Obnovená zastávka MHD
22.9. sa konečne podarilo zrealizovať vodorovné do-
pravné značenie na otočke autobusov MHD. Trvalo to
pomerne dlho a keďže je toto v plnej právomoci a kom-
petencii mesta Košice, my sme toto požadovali
mnohokrát na vedení mesta.

Takže snáď sa zlepší situácia ohľadne porušovania
pravidiel cestnej premávky a autobusy nebudú mať na
otočke problémy.

Starosta MČGratulujeme
Novonarodenými občanmi Lorinčíka sa stali Noel Hor-
kay, Alexandra Křemenová, Tereza Maričáková, Katarí-
na Kmecová, Patrik Kočik, Theo Kovács a Sára
Olejňáková. Rodičom gratulujeme a novonarodeným
prajeme veľa zdravia a šťastia v živote.

Navždy nás opustili
Navždy nás opustili Juraj Juhász, Jozef Kelbel, Agnesa
Volnerová a Mária Palková. Česť ich pamiatke!

Oznamy a krátke správy
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Čo bolo

Tak sme sa dočkali. Konečne sme sa
mohli zísť tak, ako sme boli zvyknu-
tí celé desaťročia spolu s našimi
ochotníkmi a ich hosťami. Tentoraz
to ale bolo stretnutie pri veľmi sláv-
nostnej príležitosti. Cena mesta
Košice je ocenenie, ktoré nemá tak
hocikto v Košiciach a náš ochotníc-
ky súbor je od tohto času laureátom
ocenenia mesta Košice. A tak sme sa
zišli osláviť toto ocenenie v najbliž-
šom možnom čase. Ten sa naskytol
v nedeľu 15-teho mája v divadelnej
sále Domu kultúry v Lorinčíku.
A domovská sála praskala vo šví-
koch. Na moderovanie odpoludnia
sme získali opäť pani Ľubku Blaš-
kovičovú, s ktorou sme sa videli pri
príležitosti odhalenia sochy nášho
patróna sv. Vavrinca.
A že je majsterkou svojho remesla
predviedla v skvelom moderovaní
a cite pre divadlo ako pravá profesi-
onálka. Brilantne sa zhostila úlohy
sprievodkyne históriou ochotní-
čenia v Lorinčíku a výborným hu-
morom „spovedala“ hostí, ktorí
spomínali na roky prežité v ochot-
níckom divadle.
Program odpoludnia začal príhovo-
rom pána starostu Damiána Exnera,
ktorý zároveň zablahoželal všetkým
mamám k ich sviatku. Veď i prvé ve-
rejné vystúpenie divadelníkov
v roku 1945 sa odohralo pri príleži-
tosti Dňa matiek. A ako prví gratu-
lanti sa predstavili naši najmenší
z materskej škôlky Slniečko, ktorí
svojimi pesničkami a básničkami
dali právom očakávať, že raz sa
v divadle objavia ako herci.
V prvej prestávke pani Blaškovičová
urobila rozhovor s pani Margitou
Dzurovou, ktorá si zaspomínala na
svoje učiteľské časy i účinkovanie
v divadle.
Potom sa predstavil folklórny súbor
Hanička so svojim programom
a v druhom rozhovore pani Blaš-
kovičová vyspovedala Marcela Ken-

dera. Ten si tiež zaspomínal na svoje
účinkovanie v súbore a spolu s ve-
selými zážitkami so súborom odo-
vzdal na pamiatku svojim bývalým
kolegom krásnu vlastnoručne vyre-
závanú plastiku.
Ďalším hosťom bolo divadlo Rodzi-
na, ktoré pod vedením spomínané-
ho Marcela Kendera predviedlo
komediálnu hru 50. výročie sobáša,
ktorej je spolu s kolegom zo súboru
i autorom.
Po tomto výbornom predstavení
opäť spomienkami na roky divadel-
nícke prispel k spomínaniu Jozef
Juhás, spoluautor prekladu Tajov-
ského Ženského zákona do východ-
niarčiny. A po druhej časti
vystúpenia mladých z folkloristov
z Haničky to bola Marcelka Mitrová,
ktorá spôsobom sebe vlastným vy-
volávala úsmevy na tvárach obecen-
stva spomienkami na roky
búrlivého divadelníckeho života
v Lorinčíku. Ukázala sa ako rov-
nocenná partnerka Ľubky Blaš-
kovičovej a právom jej ostáva
nálepka harcovníčky a ťahúnky
v divadle.
Po tomto poslednom interview na-
sledovalo očakávané retro pred-

stavenie hry Tri vrecia zemiakov. Na
toto predstavenie, ktoré ako jedno-
aktovka je jedným z najkratších
v repertoári súboru sa ale kolektív
pripravoval vďaka koronapandémii
snáď najdlhšie v svojej novodobej
histórii. Všetci sme si to ale vychut-
nali tak, ako i záverečný aplauz. Po-
tom nasledovalo slávnostné
odovzdanie ocenenia mesta Košice
z rúk Pani Lucie Gurbáľovej –
námestníčky primátora a pána po-
slanca MZ Bernarda Berbericha.
Ocenenie si prevzal za súbor jeho
riaditeľ a režisér Rudko DUČAI.
Potom nasledovalo povinné foto-
grafovanie do kroniky súboru
a záverečné ďakovačky všetkým
tým, ktorí merali cestu do „kulturá-
ku“.
V mene súboru ochotníckeho divad-
le ďakujeme všetkým kolegom, her-
com a herečkám, ktorých sa za tých
77 rokov vystriedalo viac ako dvesto
(!), za ich podporu a pomoc a verí-
me, že nám budú fandiť aj naďalej.
Na záver ešte dodajme, že súbor ne-
spí na vavrínoch a pokračuje v svojej
činnosti prípravami na naštudova-
nie hry Ferka Urbánka – Škriatok.

Damián Exner a Rudolf Dučai

Nedeľné odpoludnie s divadelníkmi
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Čo bude

Týmto Vás pozývame na siedmy ročník Gu-
ľášového festivalu. Uskutoční sa v sobotu 8.
Októbra od 10:00, tak, ako po minulé roky,
v priestoroch okolia Hasičky. Družstvá sa
môžu stále ešte prihlásiť na úrade MČ. Mali
by mať aspoň štyroch členov a chuť uvariť
originálny guláš. Nebudú chýbať ani
domavariči piva a ponúkať svoje najnovšie
pivká na ochutnávku. Veríme, že nám poča-
sie bude priať a o dobrú náladu sa postará-
me sami. DE

O čom to celé je?
Celá séria bežeckého podujatia má
štyri kolá. Jednotlivé „preteky“ sa
uskutočnia vždy v sobotu pred
jednotlivými adventnými nedeľami.
Kalendár tohtoročných kôl:

1. kolo: 26. november – Lorinčík
2. kolo: 3. december – Čečejovce
3. kolo: 10. december – Medzev
4. kolo: 17. december – Moldava nad
Bodvou

Snahou organizátorov je zapojiť do
pohybu od tých najmladších až po
športovcov v rokoch. Práve z toho
dôvodu sú pripravené v každom
kole tri náročnosti.
Vo všetkých kolách, vo všetkých
kategóriách, všetci bežci získajú
body a tí najlepší v každej kategórii
po ukončení posledného kola budú
ocenení ako celkoví víťazi.

Prečo práve beh?
Pohyb a zvlášť chôdza či beh, patrí
k najprirodzenejšiemu pohybu ľudí
už odjakživa. A netreba k tomu veľa,
stačí vstať a ísť. Dokonca je to aj
zdraviu prospešné.

I keď sú to preteky, vyhráva každý.

Limitovaný počet účastníckych
medailí obdržia bežci po dobehu do
cieľa. Účastnícke medaile z každého
kola do seba zapadnú ako puzzle. V
minulom roku to bol vianočný
stromček skladajúci sa z troch častí.
V tomto roku sa nechajte prekvapiť.

Prečo práve Lorinčík?
V neposlednom rade aj pre ústreto-
vý prístup samosprávy a starostu
tejto mestskej časti Damiána Exne-
ra. Nezanedbateľnou skutočnosťou
je aj nádherné prostredie a ako
bonus je to neďaleko Košíc.

Oplatí sa sem skúsiť prilákať ľudí –
športovcov z bližšieho i vzdialenej-
šieho okolia, aby spoznali toto
miesto.

V mene organizátorov vás chceme
pozvať na toto podujatie, robíme ho
pre vás, bez Vás by to nešlo. Po
dobehu vás čaká pohár teplého čaju
či vareného vína.

Viac informácií o podujatí nájdete
už onedlho na www.time4fun.sk
alebo na FB stranke www.facebook
.com/time4fun.sk Ak nás ešte ne-
poznáte, tak si nás vyhľadajte Time-
4fun na kanáli YouTube.

1. ŽLTÁ – Detská
Je určená pre deti a mládež vo veku do 10
rokov. Dôležitý je rok narodenia t.j.
2012-2021. Túto trasu nesúťažne môžu spolu
so svojimi ratolesťami nesúťažne zabehnúť aj
ich rodičia. Dĺžka trate je približne 1 kilome-
ter. Medailou 1-2-3 sa ocenia najrýchlejšie
dievčatá a chlapci samostatne.

2. MODRÁ – Active
Trasa určená pre hobby bežcov vo veku nad
10 rokov, t.j. rok narodenia 2011 a starší. Táto
trasa má dĺžku od 3-8 kilometrov v jednotli-
vých kolách. Dĺžka závisí od jednotlivých
miest, náročnosti a podmienok trate. Aj tu sa
oceňujú zvlášť najrýchlejšie ženy a muži
medailou 1-2-3.

3. ČERVENÁ – Hero
Na tejto si sgustnú predovšetkým aktívni
športovci alebo tí, ktorí chcú prekonávať svo-
je limity aj v chladnom období. Je určená pre
bežcov nad 10 rokov t.j. rok narodenia 2011
a starší. Čaká Vás trasa v dĺžke 8-15 km a
medailami 1-2-3 oceníme najrýchlejších
mužov i ženy zvlášť.

Predvianočný čas, čas pokoja, čas adventu, tentokrát
trocha inak, športovo.
V predvianočnomobdobí, vámobčianske združenie Time4fun, o.z. a samosprávaMČKošice – Lorinčík, pod patronátom
starostu MČ Košice – Lorinčík, Damiánom Exnerom, prináša úvodné – 1. kolo 2. ročníka Série Adventných behov.

Gulášfest 2022 (už tento týždeň!) Jesenná brigáda
Jesenná brigáda sa bude konať
v sobotu 15. 10. 2022 od 9.00
hod. Pozývame všetkých, ktorí
chcú pomôcť pri vyčistení
priestorov a okolia nášho cin-
torína. Miestny úrad zabezpe-
čí v spolupráci so spoločnos-
ťou KOSIT a.s. kontajner, ruka-
vice a vrecia na odpad. Ďaku-
jeme za vašu pomoc.

Miestny úrad MČ.
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Dňa 03.06.2022 sme tak ako každý „predkoronový“ rok
spolu s poslancami zorganizovali športový deň detí pri
multifunkčnom ihrisku v Lorinčíku.

Po prezentácii účastníkov sa rozbehli súťaže a ako
tradične sme začínali behom od najmenších škôlkarov
až po druhý stupeň základných škôl.

Nechýbal skok vo vreci, kolobežky, triafanie na bránku,
logické súťaže a na záver preťahovanie lanom.

Samozrejme nemôžme zabudnúť na súťaž našich
najmladších účastníkov „lezúňov“.

Víťazom boli odovzdané vecné ceny od sponzorov,
medaily, diplomy. Ostatní účastníci dostali sladké od-
meny a účastnícke diplomy.

Po absolvovaní všetkých disciplín boli pre deti pripra-
vené skákacie hrady, bludisko, nafukovacia guľa, ľado-
vá ovocná drť a pod zúbok pukance od Jungerta.

Všetkým, ktorí pomohli na tomto opäť vydarenom
podujatí plnom detského smiechu, športu a zábavy,
ďakujeme.

Špeciálne poďakovanie patrí pánovi Pavlovi Dydňan-
skému za odbornú pomoc.

Aj naši ockovia sa “pochlapili“ a v sobotu 18.6.2022 sa
zišli na multifunkčnom ihrisku zapinkať si s loptou na
turnaji v malom futbale.

Turnaja sa zúčastnili štyri družstvá a v peknom slneč-
nom dni nebola núdza o pekné futbalové góly a dobrú
náladu.

„Strieborné kontajnery“ ako jediné neporazené druž-
stvo si nakoniec odnieslo putovný pohár a chlapi si po
záverečnom hvizde rozhodcu mohli vychutnať dobré
pivko a ešte lepší guľáš, o ktorý sa postaral úradujúci
víťaz Gulášfestu Laco Haraj.

Na druhom mieste sa umiestnilo družstvo Vyšného Lo-
rinčíka – minuloročný víťaz, prehralo z neskorším víťa-
zom iba najtesnejším rozdielom 1 : 0. Na treťom mieste
skončili chlapi z tímu „Lenivších“ a na štvrtom AC
Milan. O umiestnenie ale nešlo, išlo nám o dobrú nála-

du a odreagovanie od každodenných povinností. A to
sa nám všetkým spoločne určite podaril, takže sme sa
spoločne zhodli, že na budúci rok sa stretneme určite
zas.

DE

Športový deň detí

Spomienky na leto

Deň otcov

MŠ – chlapci
1. Michal Palocsaynyi
2. Riško Kozák
3. Janko Dydňanský

MŠ – dievčatá
1. Marieta Cviková
2. Evička Petríková
3. Veronika Oravcová

1. stupeň ZŠ – chlapci
1. Jarko Potočňák
2. Maximilián Čikovský
3. Alex Unterfranc

1. stupeň ZŠ – dievčatá
1. Emka Kenderová
2. Patrícia Horníková
3. Eliška Kenderová

2. stupeň ZŠ – dievčatá
1. Viktória Horníková
2. Sofia Bodnárová
3. Lucia Dubošová

2. stupeň ZŠ
1. Branislav Palocsanyi
2. Matej Potočňák
3. Elenka Dubošová

SKOK VO VRECI:
Materská škola

1. Lukáš Kender
2. Michal Palocsanyi
3. Alexandra Mireková

1. stupeň ZŠ
1. Ema Jungerová
2. Elex Unterfranc
3. Eliška Kenderová

2. stupeň ZŠ
1. Viktória Horníková
2. Michaela Dundová
3. Sofia Bodnárová

Výsledky podľa disciplín:
BEH:
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Spomienky na leto Bezplatná inzercia
Bethesda Senior n.o.
ZARIADENIE PRE SENIOROV

Pracovná pozícia: Zdravotná sestra

Miesto práce: Macáková 1, Lorinčík

Druh pracovného pomeru: skrátený úvä-
zok

Termín nástupu: 1.10.2022

Mzdové podmienky (brutto):

630 EUR/mesiac
13. plat, odmeny a bonusy
Informácie o pracovnom mieste

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti

– komplexná ošetrovateľská starostlivosť
– meranie a monitorovanie vitálnych funkcií

klientov, ošetrovanie rán
– podávanie injekcií a predpísaných liečiv

klientom
– odoberanie vzoriek biologického mate-

riálu
– vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
– starostlivosť o prijímateľov sociálnych

služieb

Pracovná doba
– od Pon. - Pia. od 14:00 - do 18:30

Zamestnanecké výhody, benefity
– moderné a nové priestory zariadenia pre

seniorov
– strava plne hradená zamestnávateľom
– 13. plat, odmeny a bonusy
Požiadavky na zamestnanca

Pozícii vyhovujú uchádzači so vzdelaním

stredoškolské s maturitou
nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
Vzdelanie v odbore
ošetrovateľstvo
Kontakt

Kontaktná osoba: Sandra Tabačáková
Tel.: +421915975142
E-mail: bethesdakosice@gmail.com

EDYZON

Výlet na letné kúpanie v termálnom
kúpalisku v Maďarsku v meste Jáger
Dňa 26. 07. 2022 sa o 07.30 hod. pod záštitou MÚ MČ Košice –
Lorinčík uskutočnil autobusový zájazd na letné kúpanie v ter-
málnom kúpalisku v Maďarsku v meste Jáger. V tento deň sa zú-
žitkovalo pekné letné počasie, kde sa na kúpalisku využilo
krásne prostredie kúpaliska, termálne, plavecké bazény, pre
mladších tobogany, či pre detské ratolesti bazény pre deti. Starší
účastníci využili termálne bazény s vodnými tryskami, perlič-
kovým kúpeľom a samozrejme relaxáciu na lehátkach. Počas
celej návštevy kúpaliska sa vychutnávalo jedlo tradičnej maďar-
skej kuchyne, langoše, či nejaké to pivečko. Aj keď v poobedňaj-
ších hodinách prekvapil dážď, napriek tomu sa využili vonkajšie
ale i vnútorné bazény a priestory kúpaliska. Návrat z kúpaliska
sa realizoval vo večerných hodinách. Počas celého výletu vládla
skvelá priateľská atmosféra a každý si určite odniesol nezabud-
nuteľný zážitok z príjemného stráveného dňa : ). Samozrejme za
organizáciu výletu všetci účastníci ďakujú zamestnancom MÚ
MČ Košice – Lorinčík, ktorí sa rovnako výletu zúčastnili.

Ing. Jaroslav Žigala

Slávnostnou svätou omšou oslávili veriaci rímskokatolíckej far-
nosti odpustovú slávnosť pri príležitosti sviatku sv. Vavrinca.
Súčasťou udalosti bolo i kultúrne vystúpenie folklórneho súboru
Čorgov z Košickej Novej Vsi. Svojim spevom i úžasnými krojmi
urobili účinkujúci atmosféru hodnou slávnosti. Všetkým prítom-
ným ulahodili ľudové piesne v ich podaní tak ako i malé občers-
tvenie a výborné Svätovavrinecké ako každý rok.

Poďakovanie patrí i všetkým milým ženám, ktoré priniesli zo
svojich koláčikov a zákuskov na ochutnávku.

DE

Odpustová slávnosť v kostole sv. Vavrinca
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Zábavná strana
Zasmejme sa
Zopár vtipných citátov

1. Lekvár je pokus šialenej ženy neurobiť zo všetkých
sliviek slivovicu.

2. Žena nechce počuť to, čo si naozaj muž myslí. Chce
počuť to, čo si myslí ona, len povedané hlbším hlasom.

3. Neberte život príliš vážne, aj tak z neho nevyviaznete
živí.

Správne odpovede z minulého čísla
Anagramy:
1. SUSED

2. ZRADCA

3. ZÁHRADA

4. PARKETY

5. KOLÓNIA

6. MAGISTER

Sudoku

Detaily z našej obce:
Na obrázku sa nachádzal detail

historickej tabule Najsvätejšieho
Srdca Ježišovho na starom

strome pri námestí sv. Vavrinca.
Hovorí sa, že v minulosti sa pred

ním ľudia krátko pomodlili pri
východe z dediny či pred odcho-

dom na ďalekú cestu.

Detaily z našej obce
Tu je ďalšia detailná fotografia vytvorená v našej obci.
Ako rýchlo uhádnete, čo sa na nej skrýva?

Zápalkové hádanky
1. Ako je možné vytvoriť z týchto troch zápaliek šesť
bez ich lámania na menšie kúsky?

2. Otočte celého somárika presunutím len jednej
zápalky.

(Správne odpovede z tohto čísla sa dozviete v nasledujúcom čísle Vavrincovho občasníka)


