
Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!

Tisztesek, tiszthelyettesek, tisztek, tábornokok!

E lv társak!

A Fegyveres Erők Napján köszöntjük Önöket, szocialista hazánk, a M agyar 
Népköztársaság fegyveres védelmezőit.

Szeptem ber 29-én dolgozó népünk megbecsüléssel és elismeréssel köszönti szo
cialista hazánk fegyveres védelmezőit: katonákat, határőröket, rendőröket és m un
kásőröket. Fegyveres erőink hagyományos ünnepe egyben szimbolizálja egész né
pünk szilárd eltökéltségét, hogy mindenkor kész a m unkáshatalom , szocialista vív
mányaink, drága hazánk, a társadalm i haladás, a béke ügyének védelmére, érte 
minden áldozatra.

Fegyveres erőink egész személyi állománya — híven követve forradalm i pár
tunk útm utatásait —, áldozatkészen, hűséggel szolgálja dolgozó népünket, a szocia
lizmus, a társadalm i haladás egyetemes ügyét; magas fokon teljesíti a törvények 
és a legfelső állami vezetés által eléje állított követelményeket. A néphadsereg, a 
határőrség, a rendőrség, a munkásőrség a rendelkezésére bocsátott korszerű fegy
verek, technikai eszközök hozzáértő alkalmazásával, összehangoltan és testvéri 
együttm űködésben állnak készen megtisztelő feladataik teljesítésére, am elyben szá
m ukra a legmegbízhatóbb irány tű  — s egyben a legfőbb fegyver — a m arxiz
mus—leninizmus eszméje, a forradalom  ügyéhez való m egingathatatlan hűség.

A Fegyveres Erők Napján hazafiúi büszkeséggel és hálával emlékezünk sza
badságharcos és forradalm ár elődeinkre, akik hősi önfeláldozással, vérüket, sőt éle
tüket sem kímélve küzdöttek hazánk függetlenségéért, népünk szabadságáért, tá r
sadalmi felemelkedéséért. Közöttük tisztelettél emlékezünk népünk azon hős 
fiaira, akik 125 évvel ezelőtt, 1848. szeptember 29-én a forradalom  és szabadság
harc első fegyveres csatában kivívott győzelmét ara tták  a szabadságunk eltiprá
sára törő ellenség felett. Az 1848-as forradalom és szabadságharc tüzében edződött 
honvédsereg katonái és parancsnokai, igaz hazaszeretettől vezérelve, a legnehe
zebb körülm ények között is tisztán megőrizték a katonai becsületet; a legszebb 
katonaerényekből adtak tömeges — a ma élő nemzedékek szám ára is köve
tendő —, hősi példát.
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Már 1848 örökül hagyta ránk, — népünk ezt követő forradalm i és szabadság
küzdelmei, közelmúlt történelm ünk forradalm i harcai, szocialista építőm unkánk ta
pasztalatai pedig végérvényesen m egerősítették — azt a történelm i tanulságot, 

hogy a társadalm i haladás nem csupán nemzeti ügy, hanem  a népek közös ügye 
s ha a forradalom  harcosai összefogják, egyesítik erőiket, legyőzhetetlenekké vál
nak.

A szocializmus építését és védelm ét szolgáló feladataink megoldásának alap
vető záloga volt és marad, hogy szorosan együtt haladunk a testvéri szocialista or

szágokkal, a társadalm i haladás legfőbb erejével, a kom m unizm ust építő Szovjet
unióval. Közös az utunk és közös a harcunk a testvéri szovjet néppel, a szocia

lista országok népeivel, a békés építőmunka nemzetközi feltételeinek biztosításá
ért, a biztonság m egszilárdításáért, a nemzetközi imperializmus agresszív terveinek 

és tetteinek m eghiúsításáért.

A közös harc sikerét tanúsítják  napjainkban a különböző társadalm i beren
dezkedésűállamok békés egymás m ellett élése, az európai béke és biztonság meg
terem téseterén elért eredmények. Közös harcunk, a testvéri szocialista országok 

egyeztetett és összehangolt erőfeszítései, a társadalm i haladás erőinek összefogása 
kényszeríti az im perialistákat a nemzetközi helyzet realitásainak tiszteletben ta r
tására. Ugyanakkor azonban soha nem feledhetjük, hogy a nemzetközi im peria

lizmus, a szocializmus és a társadalm i haladás ádáz ellensége továbbra sem mon
dott le agresszív népellenescéljairól. Az im perialisták bűnös, szégyenletes szere

pet töltöttek be a chilei nép, a Népi Egység korm ánya elleni ellenforradalm i fa
siszta katonai puccsban. Akadályozzák a vietnam i megállapodások mielőbbi és tel

jes megvalósulását, a közel-keleti válság megoldását, az európai kérdések gyorsabb 
rendezésének folyam atát.

Ezért a szocialista országok változatlan történelm i kötelessége, hogy a politi
kai, gazdasági, diplomáciai erőfeszítések m ellett szüntelenül gondoskodjanak vé

delmi erőik magas szinten tartásáról. E követelm ény alapján — a jövőben épp
úgy, m int eddig — m inden szükséges intézkedést m egteszünk honvédelm ünk erő

sítése, a Varsói Szerződéshez való tartozásunkból eredő kötelezettségünk teljesítése 
érdekében.

E lv társak!

A Fegyveres Erők Napja erősítse tovább éberségünket, azt a szilárd eltökélt
ségünket. hogy kitartóan dolgozunk a haza védelm ét szolgáló célkitűzéseink meg

valósításán, szakmai és politikai felkészültségünk növelésén, a harckészültségi fel
adatok sikeresmegoldásában. Erősítsük tovább dolgozó népünk és fegyveres erő

ink összeforrottságát, fegyveres erőink és testületeink testvéri együttm űködését, 
szilárdítsuk fegyverbarátságunkat és együttm űködésünket a Szovjetunió, a szocia
lista országok testvéri fegyveres erőivel.

Az előttünk álló megtisztelő feladatok m aradéktalan megvalósításához kívá
nunk 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 egbon
hatatlan, örök barátsága!

Czinege Lajos vezérezredes Benkei András
honvédelmi m iniszter belügym iniszter

Papp Árpád
a m unkásőrség országos parancsnoka

K apják: IV. típusú elosztó szerint közvetlenül.
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