Tisztelt Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége!
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Szövetségi Tagok!
Köszöntöm fennállásának 20. évfordulója alkalmából, a Bajtársi Egyesületek
Országos Szövetségének tagjait és tisztségviselőit.
Jubileumi év az idei, mert pontosan húsz éve annak, hogy szervezetüket 18
egyesület összefogásával, 1990. február 27-én megalakították.
Tudom, hogy 20 esztendő egy szervezet életében nem túl hosszú idő, de
tevékenységük, célkitűzéseik, elért eredményeik tekintetében mozgalmas és
eredményes időszakot tudhatnak maguk mögött. Tiszteletre méltó fejlődési utat
bejárva mára már 128 egyesületet, közel 13 ezer fős taglétszámot tudhatnak
magukénak, és ezzel a honvédelmi tárca legnagyobb ernyőszervezetévé váltak.
A BEOSZ tevékenységét a nyugállományú katonák és a honvédségi
nyugdíjasok érdekeinek képviseletében a honvédelmi tárcával szembeni lojális
elkötelezettség vezérli, nyitottak minden irányú párbeszédre. „Kézfogás a honért”
jelszavuk híven tükrözi a tagszervezetek, a tagszövetségek – mint közösségek –
működtetésének célját.
Személyesen nagyra tartom a BEOSZ által kezdeményezett HM Idősügyi
Tanácsban végzett munkájukat, ami rendkívül fontos az idős, többnyire
visszavonultan élő katonák és katonaözvegyek számára. Az önök szervezete nem
véletlenül kapott felkérést az Országos Idősügyi Tanácsban való feladatvégzésre,
és váltak a Nyugdíjasok Országos Képviselete Elnökségének tagjává.
A honvédelmi tárca büszke arra, hogy egy jól működő és eredményes szakértői
együttműködés mellett, Szövetségükkel való kapcsolatát egyfajta folyamatosság, a
hosszú távú együttgondolkodás, a katonai hagyományok vállalása, az értékek
megőrzése és az állandó megújulás jellemzi. Biztos vagyok benne, hogy a jövőbeni
feladatokat még nagyobb összetartással, hittel és önbizalommal sikeresen
valósítjuk meg.
Legyenek büszkék eredményeikre, és mindig tartsák szem előtt jelképük
jelmondatát: „A haza minden előtt.”
Szívből gratulálok a Szövetség vezetőinek, a teljes tagságnak fennállásuk
huszadik évfordulója alkalmából. Kívánom, hogy Szövetségük a jövőben is olyan
sikeres partnere legyen a honvédelmi tárcának, mint ahogyan az eltelt két
évtizedben volt.
Budapest, 2010. január
Dr. Szekeres Imre
a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere

Tisztelt Bajtársak!
Köszöntöm a rendszerváltással egyidős, immár a felnőttkorba lépett szervezet
valamennyi tagját!
20 év nagy idő és egyszerre bizonyítéka a múltnak, ígérete a jövőnek. 1990
nemcsak az ország, a nemzet, hanem az akkor megalakuló BEOSZ számára is az
újítás, a lelkes jövőépítés kezdete volt. A változások rohanó hónapjaiban, elszánt
nyugállományú katonatisztek alakította Szövetség karaktere – immár két évtizede –
a honvédség életének tükörképe. Az önkéntes haderő képességei folyamatosan
bővülnek, a nyugállományúak e tudást magukkal viszik ugyan, de nagyon fontos,
hogy a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetségében – a tagszervezeteken
keresztül pedig a pártolóknak, a honvédelem ügyét távolabbról szolgálni
szándékozóknak – tovább is adják. Köszönet érte!
Miként a Magyar Honvédségben, úgy a szövetségben is kulcsszó: az
önkéntesség. Az ernyőszervezet tagjai a katonai és a rendvédelmi szervezeteknél
megszokott bajtársias közösséget, a szervezettséget, a „csapatot” keresik – és
találják meg a Szövetségben. A BEOSZ így vált az elmúlt két évtizedben a
legnagyobb taglétszámú, nyugállományú katonákat és rendvédelmi szakembereket
tömörítő érdekképviseleti és társadalmi szervezetté.
Az elmúlt 20 év a tapasztalatszerzés időszaka is volt. Hiszen, amivel a BEOSZ
ma rendelkezik – legyen az szellemi, vagy tárgyi tulajdon – nem adomány, hanem
„harcos” mindennapok eredménye. A Magyar Honvédség e harcokban azonban
mint partner, mint szövetséges vett részt. Hiszen szükségünk van Önökre, értő
támogatásukra.
A katonahivatás az esküvel kezdődik, és nem szűnik meg az aktív szolgálattal.
Folytatódik, hiszen a katonaság nemcsak a nemzet, a haza szolgálatát jelenti,
hanem példaadást, minőséget is. Családunk, gyermekeink, unokáink azután is a
katonát látják bennünk, amikor már nem vagyunk az állománytáblán. Ismerősök és
ismeretlenek akkor is a katonát akarják látni bennünk, amikor már nem mindennap
viseljük az egyenruhát. A katonával szemben támasztott elvárások és igények azt
követően is feladatot szabnak számunkra, ha a laktanyák kapuit – mint vendég –
ritkábban lépjük át.
A múlt kötelez! A Magyar Honvédség ezután is számít Önökre!
A BEOSZ 20. születésnapjához a Magyar Honvédség személyi állománya
nevében gratulálok és újabb sikeres éveket-évtizedeket kívánok!
Budapest, 2010. február
Erőt, egészséget!
Tömböl László mk. vezérezredes
HM Honvéd Vezérkar főnök

Boldog születésnapot, BEOSZ! – A Honvédszakszervezet
köszöntője
Tisztelt Elnök Úr, Kedves Géza!
A több mint tizenegyezer tagot tömörítő reprezentatív katona-szakszervezet
vezetése és teljes tagsága nevében köszöntelek Benneteket abból az alkalomból,
hogy 20 éve alakítottátok meg Szövetségeteket, illetve gratulálok ahhoz, hogy
immár két évtizede eredményesen működtetitek a Bajtársi Egyesületek Országos
Szövetségét.
A Honvédszakszervezet elnöksége, tisztségviselői és tagsága tudja, hogy
mekkora erőfeszítéssel és áldozatvállalással jár az érdekvédelmi, érdekképviseleti
munka, tudjuk, hogy Ti szinte azonos időben, hasonló körülmények között
fáradoztatok egy másik társadalmi szervezet megalakításával, építésével és
működtetésével.
A nehézségek azonban mindig az alapítókat igazolják: helyes döntés volt
szervezeteink létrehozása. Meggyőződésünk, hogy azokat a feladatokat, melyeket
elvégzünk a katonatársadalom érdekében, az jó és hasznos. Ki gondolta volna a
nyolcvanas évek végén, a kilencvenes évek elején, hogy a magyar haderő a
következő 20 évben ilyen nagymérvű szervezeti és szemléletbeli változásokon
megy át. Az elmúlt két évtized bizonyítja: nem lehet önkéntes haderő hatékony, jól
felépített érdekvédelmi szervezet nélkül. Azért sem, mert katonáinknak,
kollégáinknak akkor van meg a szolgálatteljesítéshez szükséges biztonságérzete, ha
a képviseletükben profi módon, profi szervezetek járnak el.
Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy különösen nagy szükség van a
nyugállományú katonák képviseletére, mert az aktívak és a nyugállományúak
arányának megváltozásával, a Magyar Honvédség folyamatosan szűkülő
költségvetési lehetőségei mellett – a gondoskodásról szóló törvényi kötelezettség
ellenére – ők azok, akik leginkább elszenvedői a végbement változásoknak.
Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az önkéntes haderőben az eddigiektől is
nagyobb mértékben lesz szükség a hagyományok őrzésére, a honvédelmi nevelésre.
A magyar katonai hagyományok ismerete és ápolása nélkül nehéz lenne a jövő
katonájának helyesen értelmezni azokat a fogalmakat, amelyek a politikai
körülmények és a haderő feladatainak megváltozása miatt, napjainkban
definiálódnak át. Ha nem lenne, aki a hagyományokra alapozva segít új tartalmat
adni olyan fogalmaknak, mint hazaszeretet, ha nem lenne, aki segít megérteni,
hogy a haza védelme hogyan valósulhat meg az ország határain kívül, néha több
ezer kilométerre attól – egészen másként léteznénk.
Szervezeteinknek volt, van és a jövőben lesz is feladata bőven. Ha ezeket a
feladatokat jobb és hatékonyabb szervezőmunkával, együttműködéssel megosztjuk
egymás között, a BEOSZ és a Hosz is sikeresebb és eredményesebb lehet. Rögös és
nem kitaposott úton járunk, s ez az út tele van buktatókkal, de, ha tudjuk, hogy
hová tart a partner, akkor segíthetünk egymásnak.
Tisztelt Elnök Úr!
A további kitűnő együttműködés reményében kívánok a BEOSZ vezetésének
és minden tagjának sok sikert, a szervezetnek boldog születésnapot, a következő
esztendők munkájához pedig erőt, egészséget!
Mészáros Géza, a Hosz elnöke

Tisztelt Sipos Géza Elnök Úr!
Kedves BEOSZ tagok! Barátaink!
A Honvédségi Dolgozók Szakszervezete vezető testületeinek és tagságának
nevében tisztelettel köszöntjük Önöket Szövetségük megalakulásának huszadik
évfordulóján.
A BEOSZ kiszámítható, megbízható partnernek bizonyult az elmúlt években
az érdekegyeztetés területén, sőt tudjuk, hogy az egyes szervezeteibe számtalan
nyugdíjas volt és jelenlegi HODOSZ tag is társakra, bajtársakra lelt.
Jól emlékszem azokra az évekre, amikor a honvédségi érdekegyeztetés
létrehozása csak egy merész gondolat volt, és amikor ezt a HODOSZ
kezdeményezte, akkor nagy tekintélyű BEOSZ vezetők támogatták
szakszervezetünket e törekvésében. Azóta is egymást tisztelve és elfogadva,
támogatva működünk együtt, kötünk megállapodásokat a tárcával. Örülünk annak,
hogy szervezeteink vezetői még a nehéz időszakokban is megtalálták mindig a
közös utat és 20 éve folyamatos, bajtársi viszonyt tartunk fent egymással.
A 20 éves HODOSZ boldog születésnapot kíván testvérszervezetének,
kívánjuk, hogy tagjaink még sok kerek évfordulót ünnepeljenek.
Breuer László
vezető titkár

