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Bajtársak!
Államvédelmi Honvédek! Tiszthelyettesek! Tisztek!

Ma, a dicsőséges pákozdi ütközet évfordulóján ünnepeljük először a Nép
hadsereg Napját.

1948-évben ezen a napon vívta meg első csatáját a velence-pákozdi ütkö
zetben az idegen elnyomás, az évszázados jogfosztottság ellen felkelt 
magyar nép fegyveres ereje, a dicsőséges emlékű szabadságharcos magyar 
honvédsereg a hazánk területére betört ellenséggel szemben.

A honvédsereg győzelmet aratott ebben a csatában a számbeli túlerőben 
lévő ellenség felett, megmentette hazánk fővárosát és ezzel, lehetőséget 
biztosított Kossuth Lajosnak és a szabadságharc többi vezérének, hogy 
tovább szervezzék a forradalom és a szabadságharc szent ügyét.

A Magyar Néphadsereg katonái büszkén tekintenek vissza a hős 48-as 
honvédek és a dicső 19-es Vörös Hadsereg harcosainak példájára, akiknek 
lángoló hazafisága és a szabadságharcokban tanúsított elszántsága hatal
mas buzdító erő a békéért folytatott harcunkban.

Ez a nap elsősorban dolgozó népünk és a Néphadsereg megbonthatatlan 
összeforrottságának ünnepe.

Erősítse ez a nap egyben a Magyar Néphadsereg és az Államvédelmi Ha
tóság harcosainak szilárd fegyverbarátságát.

Erősítse ez a nap a békéért folyó világküzdelem magyar szakaszának min
den harcosát a dicsőséges Szovjet Hadsereg véráldozata árán szabaddá 
tett hazánk, felszabadult népünk és a szocializmus építésében elért nagy
szerű eredményeink megvédésében ; a háborús gyújtogató imperialisták 
és a déli határainkon fenyegető Tito fasiszta bandájával szemben.
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Békénk, szabadságunk és függetlenségünk sikeres megvédésének bizto
sítéka, hogy ma már a magyar nép nincsen egyedül, mint 1848-ban. Meg
becsült tagja vagyunk a béketábornak, velünk van a hatalmas Szovjet
unió és a béke első harcosa, Sztálin Elvtárs !

Éljen a Magyar Néphadsereg, függetlenségünk, szabadságunk, 
békénk védelmezője, szabadságharcos őseink méltó utóda ! 
Éljen és viruljon a Magyar Néphadsereg és az Államvédelmi 
Hatóság testvéri fegyverbarátsága!

Dicsőség felszabadítónknak és példaképünknek a hős Szovjet 
Hadseregnek!
Éljen győzelmeink szervezője, néphadseregünk nevelője és lel
kesítője, a Magyar Dolgozók Pártja!

Éljen a magyar nép bölcs tanítója, szeretett vezérünk 
RÁKOSI MÁTYÁS!

Éljen a magyar nép nagy barátja, a béketábor lángeszű 
vezére, a nagy SZTÁLIN!

PÉTER GÁBOR államvédelmi altábornagy s. k.
az Államvédelmi Hatóság Vezetője.
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