
Plán aktivít Ligy proti reumatizmu – miestna pobočka Lučenec na rok 2015 

21. 1.2015 Výročná členská schôdza LPRe – MP Lučenec 
18. 2.2015 Návšteva termálneho kúpaliska v Maďarsku – Bukszeku. 
Odchod autobusom o 07:30 hod. z ulice medzi Poštou a YMCA-ou pri námestí Republiky. 
Poplatok za autobus 6,-euro, deti do 10 rokov -zdarma. 
20. 3.2015 Zdravotná prednáška, pripomienka MDŽ, v dennom centre pre seniorov od 15:00 hod. 
28. 4.2015 Privítanie jari, spojene so zdravotnou prechádzkou Mestským parkom do kúpeľov. 
Zraz účastníkov o 10:00 hod. pred vstupom do Mestského parku. 
28. 5.2015 Turistická vychádzka po náučnom chodníku v Kalonde s prechodom do Ipolytarnoczu 
– Maďarsko, spojeným s návštevou Múzea skamenelín. Termín odchodu sa spresní bude 
zverejnený na tabuli oznamov MsU LC a a v Mestských novinách. 
25. – 29.5. 2015 Relaxačný pobyt v Sklených Tepliciach v trvaní 5 dni /4 noci/. Podrobnosti  
odchodu, ceny pobytu budú zverejnené na tabuli oznamov MsU LC, ako aj v Mestských novinách. 
Záujemcovia nech sa hlásia do 31.3.2015, s týmže uhradia zálohu za pobyt vo výške 50,-
euro/osoba 
13. 6.2015 Návšteva hradu Hajnačka spojená s opekaním. Odchod autobusom 08:00 hod z ulice 
medzi Poštou a YMCA-ou pri námestím  Republiky. Poplatok za dopravu 3,-Єuro/osoba. 
20. 8.2015 Návšteva termálneho kúpaliska v Egri – Maďarsko. Odchod autobusu o 07:30 hod. z 
ulice medzi Poštou a YMCA-ou pri námestí Republiky. Poplatok za dopravu 6,-euro/osoba. Deti 
do 10 rokov - zdarma. 
11. - 13.9. 2015 Víkendový výlet do Vysokých Tatier – Tatranská Lomnica. V cene zájazdu je 
ubytovanie na 2 noci, polpenzia /raňajky, večere/, bazén v hoteli. Cena za pobyt je 26,90 
euro/osoba/noc. Záujemcovia nech sa hlásia priebehu júna 2015 s tým, že uhradia zálohu vo 
výške 26,90 euro/osoba/noc. Ďalších 26,90euro uhradia na mieste pobytu. Poplatok za autobus 
sa bude vyberať v deň odchodu v autobuse vo výške 7,-euro/osoba. 
9.10.2015 9. ročník Behu reumatikov a reumatológov. Začiatok Behu o 15:00 hod. pri altánku v 
Mestskom parku v Lučenci. Po Behu bude vyhodnotenie akcie spojene s posedením v reštaurácii 
Biela Labuť v Mestskom parku v Lučenci. 
20.11.2015 Členská schôdza v dennom centre pre seniorov na ul. Dr. Hertza od 15:00 hod., 
spojená so zdravotnou prednáškou. 
18.12.2015 Slávnostný zaver roku 2015 spojený s Mikulášom a s gratuláciou jubilantom. 
 
Plán zasadnutí Výboru Ligy proti reumatizmu – Miestna pobočka Lučenec na r.2015 
Začiatok zasadnutí Výboru vždy od 10:00 hod. v uvedený deň. 
9. 2. 2015 
9. 3. 2015 
13. 4. 2015 
11. 5. 2015 
8. 6. 2015  
10. 8. 2015 
7. 9. 2015 
5. 10. 2015 
16. 11.2015 
7. 12.2015 

 


