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Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!

Tisztesek, tiszthelyettesek, tisztek, tábornokok!

Elvtársak!

A Fegyveres Erők Napja alkalmából köszöntjük Önöket, szeretett hazánk, szo
cialista társadalm i rendünk, békénk és biztonságunk fegyveres védelmezőit.

Szeptem ber 29-e jelképezi népünk és fegyveres erőink összeforrottságát; millió
kat emlékeztet hazafias kötelességükre, szocialista hazánk védelmére.

Ezen a napon népünk szeretettel és megbecsüléssel köszönti fegyveres fiait: 
katonákat, határőröket, rendőröket, karhatalm istákat és m unkásőröket. Számunkra 
ez a  megbecsülés és bizalom felelősségteljes feladataink m aradéktalan megvalósítá
sának alapvető forrása. Fegyveres erőink személyi állománya hűséggel szolgálja dol
gozó népünket, a szocializmus, a béke ügyét; híven követi forradalm i pártunk  útm u
tatását, ingadozás nélkül m egvalósítja a törvények és a  legfelső állami vezetés által 
eléje állított követelményeket.

N épünk szocialista vívm ányainak gyarapodásával együtt erősödő, fejlődő fegy
veres erőink a rendelkezésükre bocsátott korszerű fegyverek, technikai eszközök 
birtokában egyre m agasabb színvonalon teljesítik feladataikat. Szilárdan helytáll
nak szocialista vívmányaink, hazánk határai védelmében, a közrend és a közbizton
ság fenntartásában. M indenkor készek arra, hogy -  ha a helyzet úgy kívánja -  
az elemi csapások vagy más körülm ények m iatt bajba ju to tt lakosság segítségére 
siessenek.

Fegyveres erőinknek megtisztelő feladataik megoldásához erőt, bátorítást ad a 
történelm i elődök, a nemzeti és társadalm i elnyomatás elleni küzdelmek hőseinek 
példája.

A Fegyveres Erők Napján tisztelettel és megbecsüléssel emlékezünk mindazokra, 
akik évszázadokon át k itartóan  küzdöttek a haladásért, függetlenségünkért, népünk 
sorsának jobbrafordulásáért. Közöttük büszkeséggel gondolunk az 1848-as forra
dalom vívm ányainak védelmében, a  szabadságharc véres csatáiban fényes győzelmet



arato tt honvédő sereg bátor katonáira és parancsnokaira. M egkülönböztetett ke
gyelettel emlékezünk a forradalom  és szabadságharc nagy költőjére, a világszabad
ság eszméjének lánglelkű katonájára, Petőfi Sándorra, akinek rövidesen születése 
150. évfordulóját ünnepeljük. Petőfi olthatatlan hazaszeretete, szabadságharcos in
ternacionalizm usa ma is elevenen ható példa fegyveres erőink egész személyi állo
m ánya számára.

Hálával és elismeréssel adózunk az elmúlt századok forradalm i és szabadság
küzdelmei, közelm últ történelm ünk forradalm i harcai, a hazánk függetlenségéért, 
népünk szabadságáért és szocialista felemelkedéséért folytatott harcok hőseinek. 
Nem feledjük harcuk m aradandó tanulságát: a  haza védelmén fegyverrel őrködők 
tetteinek csak a szocialista hazafiság és internacionalizmus eszméihez, a nép ügyéhez 
való hűség adhat igaz értelm et. Hős elődeink örökségéhez híven -  azt tovább 
gyarapítva - , m indenkor híven teljesítjük  a szocializmus, a  társadalm i haladás, a 
béke ügyét szolgáló megtisztelő feladatainkat.

Mint ahogyan szocialista építőm unkánk céljai megvalósításának sarkköve a 
m egbonthatatlan barátság és sokoldalú együttműködés a Szovjetunióval, a testvéri 
szocialista országokkal, ugyanúgy szocialista vívm ányaink védelmének, hazánk biz
tonságának is egyik legszilárdabb alapja, hogy tagjai vagyunk a Varsói Szerződés
ben töm örült szocialista országok szövetségi rendszerének. Ez sikereink fő záloga 
volt a m últban és m arad a jövőben is.

Közös a harcunk a nemzetközi imperializmus ellen is, amely a szocializmus, a 
társadalm i haladás irán ti elvakult gyűlöletében a legvadabb eszközöktől sem riad 
vissza, hogy gátat emeljen a népek szabadsága, az emberi haladás útjába. Az impe
rialista hatalm ak agresszív törekvései következtében parancsoló szükségszerűség, 
hogy egy pillanatra se lanyhuljon éberségünk s továbbra is m inden szükséges in
tézkedést m egtegyünk védelmi felkészültségünk magas szinten tartása, a Varsói 
Szerződésben vállalt szövetségesi kötelezettségünk m aradéktalan teljesítése érde
kében.

Elvtársak!

A Fegyveres Erők Napja erősítse azt a szilárd eltökéltségünket, hogy továbbra 
is k itartóan dolgozzunk a haza védelmét szolgáló célkitűzéseink megvalósításán, 
szakmai és politikai felkészültségünk növelésén, a kiképzési, harckészültségi felada
tok sikeres megoldásán. Erősítsük tovább dolgozó népünk és fegyveres erőink ös
szeforrottságát; szilárdítsuk együttm űködésünket és fegyverbarátságunkat a  Szovjet
unió, a szocialista országok testvéri fegyveres erőivel.

Az előttünk álló megtisztelő feladatok m aradéktalan megvalósításához kívánunk 
Önöknek erőt, egészséget.

Éljen szocialista hazánk -  a Magyar Népköztársaság!

Éljen népünk forradalmi vezetője, a Magyar Szocialista Munkáspárt!

Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek megbontha
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

Kapják: IV. típusú elosztó szerint, közvetlenül.


