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Tisztelt Balassi Egyesületi Tagok!
A levélben egyesületünk két programjáról: a Honvédkórház egészségügyi
tájékoztatójáról és a kiskunfélegyházi kirándulásról, valamint Bézi Richárd nyá. alezredes
bajtárs temetéséről adunk tájékoztatást.
1. A Honvédkórházban folytatjuk az elmúlt évben megkezdett egészségügyi tájékoztató
sorozatunkat. 2012. április 12-én 10.00 órakor a gasztroenterológiai osztály tart előadást az
időskori emésztési gondokról, gyomor- és bélrendszeri problémákról. Találkozunk a
bejáratnál, a program a „barna előadóban” (szokásos helyünkön) kerül sorra.
2. A 2012. évi programunknak megfelelően, 2012. április 19-én tartjuk a kirándulásunkat
Kiskunfélegyházára.
A program a következő:
Indul a vonat Budapestről, a Nyugati pályaudvarról: 07:53-kor.
Érkezés Kiskunfélegyházára: 09:27-kor
Sétálva megérkezünk a hősök parkjába, 09:40-kor
Tovább indulunk a Helyőrségi klubba, s ott kávézunk, üdítőzünk 10:00-tól
Megtekintjük a Szent István templomot 10:20-tól.
Sétálva eljutunk a Városházához, s annak megtekintése 11:00-tól.
11:30-tól séta és a következő programok következnek:
- Börtönmúzeum
- Hattyúház
- Petőfi ház
- Református templom
- Nepomuki Szent János szobra
- Móra ház (kívülről, tatarozás miatt)
Ezt követően séta Félegyháza híres „ligötös” utcájában a Szakképző Iskolába, s ott
ebédelünk. Ezzel egyidőben a csoport 3-4 tagja – a helyi Petőfi Egyesület gépkocsijával –
elmegy az új köztemetőbe, s ott a díszsír soron megkoszorúzza Prof. Emeritus Dr. Simon
Sándor nyá. altbgy. úr sírját.
Ebéd után a 16:31-kor vagy a 17:31-kor induló vonattal visszaindulunk Budapestre. Az
utazási idő 1 óra 34 perc.
A részvétel költsége 1.500,- Ft/fő, melynek befizetése 2012. április 10-17. közötti
munkanapokon délután 14-16 óra között az Egyesületünk irodájában lehetséges.
Kérjük, hogy a 65 éven aluliak a vonatjegyüket a nyugdíjas kedvezmény személyes
felhasználási lehetősége miatt egyénileg vegyék meg (az oda vissza út 500.- Ft
személyenként, a 2*2 50%-os ablakkal).
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3. A közelmúltban tragikus körülmények között életének 83. évében elhunyt Bézi
Richárd nyá. alezredes bajtárs temetésére 2012. április 20-án 16.00 órakor a Szent
Gellért Plébánia urnatemetőjében kerül sor (Budapest XI., Bartók Béla út 149., a 19-es
vagy a 49-es villamossal a kelenföldi végállomás előtti megállóig. Kérjük az emlékezőket,
hogy az urnatemető korlátozott lehetőségei miatt csak egy-egy szál virágot hozzanak
magukkal).
Kérünk mindenkit, tájékoztassa a fentiekről a csak élőszóban, vagy telefonon
elérhető bajtársainkat.
Budapest, 2012. április 05.
Bajtársi üdvözlettel:

(Szekeres István nyá. ddtbk.)

