
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

august 2017                      č.3/2017 

Pár slov na úvod 

 

Vážení čitatelia, pripravili sme pre vás tento letný špeciál, aby sme Vás informovali o aktuálnych udalostiach, ktoré nás 

v najbližšej dobe čakajú. Veríme, že týmito akciami spestríme toto letné obdobie. Tešíme sa spolu s Vami.  

         Redakcia VIO 

Čo bude? 
Potulka Lorinčíkom 

Kedy ste boli naposledy v Lorinčíku? Čo tam poznáte? Ak tam bývate, alebo to trochu poznáte, prípadne ste tam nikdy 

neboli, odporúčame vám túto mimoriadnu tému. Potulky mestom Košice v spolupráci s MiC Košice a MČ Košice – 

Lorinčík Vás srdečne pozýva na zaujímavú a jedinečnú prehliadku našej MČ. Viete, podľa ktorého svätca sa volá táto 

mestská časť Košíc? Navštívime jeho 200 rokov starý kostolík. Kde sa usadil rád bosých karmelitánov a ako žijú dnes? Čo 

ostalo z majera grófky Zichy? Ako bude vyzerať rezidentská lokalita HÁJE? Každý platiaci účastník bude počastovaný 

originálnym svätovavrineckým vínom i perníkom. 

TERMÍNY: 

Milan Kolcun sprevádza v piatok o 15:30 h a 17:00 h, v sobotu o 10:30 h, 12:00 h, 14:00 h, 15:30 h a 17:00 h a v nedeľu o 

12:00 h, 14:00 h, 15:30 h o 17:00 h.  

Zoltán Balassa sprevádza v sobotu po slovensky o 11:00 h a po maďarsky o 16:00 h. V nedeľu o 14:30 h po slovensky a o 

16:00 h po maďarsky. Odporúčame turnusy o 17:00 h, vtedy očakávame najmenej ľudí. Začiatok na zastávke autobusu 

Úrad MČ Lorinčík.  

PREDPREDAJ VSTUPENIEK: 

Informačné centrum MiC KOŠICE - (Hlavná 32 / Alžbetina 1, 040 01 Košice) 

CENY VSTUPENIEK: 

v predpredaji - MiC KOŠICE: 1,99 €  

pred začiatkom "Potuliek":      2,99 € 

poslušné detičky:            0,- € 

Odpustová slávnosť v Lorinčíku 

V nedeľu, 13.08.2017 o 10:30 h sa bude konať odpustová slávnosť v kostole svätého Vavrinca v Lorinčíku. Svätú omšu 

bude celebrovať dp. Juraj Feník, S.T.D. Po omši bude pri kostole prichystané malé občerstvenie spojené s prípitkom. 

O spevácky pozdrav sa postarajú „Košicki špivaci“. Všetkých Vás srdečne pozývame a tešíme sa na stretnutie s Vami. 

Zároveň prosíme naše šikovné gazdinky o prípravu nejakých chutných koláčikov na túto jedinečnú udalosť, najvhodnejšie 

bude, ak ich prinesiete až pred omšou. Vopred Vám všetkým srdečne ďakujeme. 

 

Výlet na kúpalisko v Maďarsku 

Dňa 15.08.2017 organizuje MÚ MČ KE – Lorinčík letné kúpanie v meste Sárospatak. Počet miest v autobuse je 48. 

Garantovaná cena dopravy pri obsadenosti celého autobusu je 5,- € na osobu. Vstupné individuálne cca 5,- € na osobu. 

Predpokladaný odchod autobusom o 7:30 h z Lorinčíka. Príchod podľa dohody vo večerných hodinách. Záujemcovia 

prihláste sa najneskôr do 07.08.2017 emailom na urad@lorincik.eu alebo na t. č. 055/7898990. O poradí rozhoduje úhrada 

cestovného poplatku. 

 

 

Vavrincov informačný občasník 
                  Letný špeciál 



 

 

Odpustová slávnosť v Baške spojená so 770-tým výročím obce 

 

V obci Baška sa dňa 20.08.2017 o 10:30 h koná odpustová slávnosť ku cti sv. Štefana Uhorského spojená so 770-tým 

výročím prvej písomnej zmienky o obci. Hlavným celebrantom sv. omše bude Mons. Bernard Bober, arcibiskup – 

metropolita. Starosta obce Baška Ján Serbin pozval na túto slávnosť starostov okolitých obcí i všetkých ich občanov. 

Súčasťou slávnosti bude aj kultúrny program, ktorý začne o 15:30 h. Na túto príležitosť Vás pozýva aj náš pán starosta. 

Nemusíte štartovať autá, pretože do Bašky pôjdeme pešo cez les. Stretnutie bude o 9:00 h pred kláštorom bosých 

karmelitánov v Lorinčíku. Pozývame Vás všetkých a veríme, že spoločne oslávime toto prekrásne jubileum susednej obce. 
 

 

 

 

 

Čo bolo? 

Divadelné predstavenie hry Bačova žena  

Posledné júnové nedele sa v Lorinčíku niesli v znamení kultúry. V dňoch 18.06.2017 a 25.06.2017 naše 72-ročné 

ochotnícke divadlo uviedlo premiéry divadelnej hry Ivana Stodolu Bačova žena. Scény v Dome kultúry pripravil 

a namaľoval Stanislav Volner. Na prvej slávnostnej premiére všetkých občanov, divadelníkov a pozvaných hostí privítal 

starosta našej MČ Damián Exner s režisérom Rudolfom Dučaiom. A predstavenie v troch dejstvách sa mohlo začať... 

V rámci prestávok MČ pripravila pre všetkých prítomných občerstvenie v podobe pohára vody, Svätovavrineckého vínka 

a kávičky. Keďže sa hralo predstavenie „Bačova žena“, nesmel chýbať pravý ovčí syr. Herci podali oduševnené výkony 

a aj keď sa hra končila veľmi dramaticky, boli odmenení neutíchajúcim potleskom. Nechýbali kvety a na záver aj ocenenie 

divadelníkov od starostu obce čestným uznaním za dlhoročnú prácu v ochotníckom divadle. Plaketu ako poďakovanie si 

z rúk starostu prevzal režisér a duša súboru Rudolf Dučai, ktorý neskrýval dojatie. A zazvonil zvonec... a Bačovej žene bol 

koniec... 

 

 

 

 

 

Krátke aktuálne správy 

Obedy pre občanov 

 

MÚ MČ Košice – Lorinčík vyzýva občanov MČ a rodinných príslušníkov občanov vo veku starobného dôchodku, ktorí 

majú záujem o zabezpečenie obedov so zľavou v rámci sociálnej pomoci občanom, aby kontaktovali MÚ na t. č. 

055/7898990 alebo emailom na urad@lorincik.eu.  

 

Bezplatné právnické poradenstvo pre občanov našej MČ 

Advokát JUDr. Rastislav Cestický ponúka pre občanov našej MČ bezplatné právnické poradenstvo. Na Vaše otázky bude 

pripravený odpovedať počas poslaneckého dňa, ktorý sa uskutoční v stredu 6.9.2017 od 15.30 do 16.30 na MÚ. 

 

Ochotnícke divadlo "Rodzina" z Družstevnej pri Hornáde 

Ochotnícke divadlo Rodzina a občianske združenie Žijem Hudbou Vás pozývajú na 

predstavenie divadelnej hry „Život na valale“ v nedeľu 8.10.2017  v Dome kultúry v 

Lorinčíku. Hlavné postavy tvoria starí rodičia, ich syn s manželkou a vnuk. Ide o 

prežitie všedného dňa na dedine, kde sa o humor postarajú nedorozumenia v 

generačných rozdieloch. Ako si poradia starí rodičia s výdobytkami modernej doby a 

novými názvami? Nechajte sa prekvapiť, tešíme sa Vás. 
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