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Honvédek, határőrök, rendőrök, m unkásőrök!

Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!

Elvtársak !
A Fegyveres Erők Napján köszöntjük Önöket: szeretett hazánk, a M agyar Nép- 

köztársaság fegyveres védelmezőit. Szeptem ber 29-én igaz szeretettel és m egbecsü
léssel köszönti hazánk lakossága a katonákat, a határőröket, a rendőröket, a m un
kásőröket.

A Fegyveres Erők Napja jelképezi, hogy hazánkban a honvédelem: a szocialista 
építőm unka és történelm i jelentőségű vívm ányaink védelmezése egész társadalm unk 
akarata és közös ügye. Jelképezi, hogy dolgozó népünk m indenkor készen áll drága 
hazánk, a m unkáshatalom  védelmére, a társadalm i haladás, a világbéke egyetemes 
ügyének oltalmazására.

Népünk tisztelettel és megbecsüléssel tekint fegyveres fiaira, akik rászolgáltak 
bizalmára. Katonáink, határőreink, rendőreink, m unkásőreink — harcokban edzett 
forradalm i pártunk  útm utatásával — teljes tudással és nagy odaadással, magas fokon 
oldják meg a rájuk  bízott feladatokat. Szilárd erkölcsi-politikai meggyőződéssel, kor
szerű technikával és fegyverzettel, felkészülten állnak helyt népköztársaságunk, a 
szocializmus vívmányai, közrendünk és közbiztonságunk védelmében, teljesítik  in te r
nacionalista kötelezettségeiket.

A Fegyveres Erők Napján igaz tisztelettel, mély hálával adózunk mindazok 
emlékének, akik népünk történelm e során hősiesen küzdöttek, s oly sokszor a leg
drágábbat, életüket áldozták a haza, a nép felemelkedéséért, a társadalm i haladásért.

Jogos büszkeséggel emlékezünk szabadságharcos elődeinkre, akik 1848. szeptem 
ber 29-én Pákozd—Sukoró térségében diadalt a rattak  a hazánkra törő ellenség sötét 
erői felett.

A 127 esztendővel ezelőtti dicső esem ény hősei m a is élő példát m utatnak  a 
szabadságszeretetre, önfeláldozásra, a nép ügye iránti odaadásra. Ezernyolcszáznegy
vennyolc örökül hagyta ránk  azt a tanulságot — amit az azóta eltelt több m int száz
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esztendő és elsősorban szocialista építőm unkánk tapasztalatai végleg m egerősítet
tek —, hogy a társadalm i haladás közös ügy. A népek olyan közös nagy és igaz 
ügye, amely csak erőik egyesítésével győzhet és válhat legyőzhetetlenné.

Hazánk harm inc éve szabad. A testvéri szovjet harcosok három  évtizeddel ez
előtti felszabadító küzdelme m egnyitotta a nagy társadalm i cél, a szocializmus fel
építése felé vezető utat, am elyért oly sokat hullott legjobbjaink vére, am elyért év
tizedeken át küzdött m unkásosztályunk, egész dolgozó népünk. Az elm últ harm inc 
évben — igaz barátságban és szoros szövetségben a társadalm i haladás fő erejét al
kotó Szovjetunióval, a többi szocialista országgal — felszámoltuk az évszázados el
m aradottságot, s népünk a társadalm i haladás élvonalába emelkedett.

Pártunk  közelmúltban lezajlott XI. kongresszusa a fejlett szocialista társadalom  
felépítésének nagy feladatait, a még ragyogóbb jövő táv latait határozta meg. Dol
gozó népünk a XI. kongresszus által m egjelölt úton halad, m unkálkodik a szocialista 
Magyarország felépítésén. Erőnket megsokszorozza, céljaink m egvalósítását garan
tálja saját erőfeszítéseinken tú l most és a jövőben is szoros együttm űködésünk a 
kommunizmust építő szovjet néppel, a testvéri szocialista országokkal.

Szocialista építőm unkánk nemzetközi feltételei napjainkban egyre kedvezőbbek. 
A Varsói Szerződés testvérországai k itartó  és következetes erőfeszítései eredm énye
ként, az SZKP XXIV. kongresszusán m eghirdetett békeprogram  alapján döntő for
dulat megy végbe a nemzetközi politikában. L étrejött az európai béke és biztonság 
rendszere; a békés egymás m ellett élés egyre inkább a különböző társadalm i beren
dezkedésű államok külpolitikájának gyakorlatává lesz. Fontos lépéseket tettek  a világ 
népei egy új rakéta-nukleáris világháború elhárítása érdekében.

Nem téveszthetjük azonban soha szem elől, hogy az im perializm us stratégiai 
célja továbbra sem változott. A realitások elfogadására, a hidegháborús poli
tika feladására erőnk kényszerítette az im perialistákat. A két évtizede fennálló szo
cialista védelmi koalíció, a benne m egtestesült katonai erő fontos pillére békepoli
tikánknak. Változatlan történelm i követelmény, hogy a szocialista országoknak a 
világ haladó erői által tám ogatott politikai-diplom áciai békeoffenzíváját megfelelő 
katonai erő is alátámassza. Korunkban a társadalm i haladás, a béke oltalm azásának 
fontos tényezője a Varsói Szerződés. Mi az általános és teljes leszerelésért, a háború 
nélküli világért harcolunk. Addig azonban, amíg fenn tartják  és szüntelenül erősítik 
a NATO-t, fenn kell tartanunk  és erősítenünk kell közös védelmi szövetségünket, a 
benne megvalósuló együttm űködésünket. Legsajátosabb nemzeti érdekünk, hogy m a
radéktalanul kivegyük részünket a Varsói Szerződés tagállam ai közös politikai és 
katonai erőfeszítéseiből, teljesítsük m indenben szövetségesi kötelezettségeinket.

E lv társak!

A Fegyveres Erők Napját azzal köszöntjük m éltóképpen, ha teljes erőfeszítés
sel, nagyfokú tudatossággal dolgozunk a haza védelm ét szolgáló tennivalóink meg
valósításán, ha állhatatosan és tán toríthatatlanul teljesítjük  nemzeti és internacio
nalista kötelezettségeinket. Erősítsük tovább dolgozó népünk és fegyveres fiai egy
üvétartozását, összeforrottságát, a fegyveres erők és testületek együttm űködését. Szi
lárdítsuk tovább fegyverbarátságunkat a Szovjetunió, a testvéri szocialista országok 
fegyveres erőivel.

Az előttünk álló megtisztelő és magasztos feladatok megvalósításához kívánunk 
Önöknek erőt, egészséget.

Éljen szocialista hazánk, a M agyar Népköztársaság!

Éljen népünk forradalm i vezetője, a M agyar Szocialista M unkáspárt!

Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek m egbontha
tatlan, örök barátsága!

Czinege Lajos vezérezredes s. k., Benkei András s. k.,
honvédelm i m iniszter belügym iniszter

Papp Árpád s. k.,
a m unkásőrség országos parancsnoka

K apják: IV. típusú elosztó szerint, közvetlenül
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