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Budapest, 1965. évi április hó 1-én.

Elvtársak! Határőrök! Karhatalmisták! Rendőrök! Kormányőrök! 
Tűzoltók!

Harcosok! Tisztesek! Tiszthelyettesek! Tisztek! Tábornokok!

Hazánk felszabadulásának 20. évfordulóját ünnepeljük.

1945. április 4. a magyar nép szenvedésteli, küzdelmes életének sorsfor
dulóját, legigazibb törekvései és legszebb reményei beteljesedésének 
kezdetét jelzi. Húsz évvel ezelőtt e napon fejezte be a Vörös Hadsereg 
M agyarország felszabadítását. A szovjet nép katonafiai vérüket hullatva 
mentették meg hazánkat a pusztulástól, hozták meg szabadságunkat, 
függetlenségünket és nyitották meg számunkra is az emberiség leg
nagyobb vívmányához, a szocializmushoz, a kommunizmushoz vezető 
utat.

Most, két évtized távlatából, a szovjet nép iránti hála és testvéri barát
ság érzésével tekintünk vissza ezen az úton. Kegyelettel adózunk az 
elesett hősök emlékének, akik a proletárinternacionalizm us vörös 
lobogója alatt tudatosan vállalták küldetésüket, amelyben a világ első 
szocialista államának védelme megbonthatatlan egységbe forrott hazánk 
felszabadításával. Nem feledjük azt sem, hogy a Szovjet H adsereg kato
nái az első hívó szóra mellénk álltak akkor is, amikor az ellenforradalom
mal szemben kellett védelmezni szocialista vívmányainkat.

Népünk húsz esztendő alatt messzire ju to tt a  fejlődés útján. A munkás- 
osztály és annak forradalmi pártja  vezetésével lerakta a szocializmus 
alapjait s most már teljes felépítésén munkálkodik. Hazánk, a Magyar 
Népköztársaság egyenjogú, megbecsült tagja a szocializmust, kommuniz
must építő népek nagy családjának, elismerést érdem elt ki az egész 
világon a békéért, a szocializmusért, a szabadságért és nemzeti függet
lenségért harcolók körében.

Büszkeség érzésével tölt el bennünket, hogy sikereink, eredményeink 
következtében még szebbé, boldogabbá vált életünk. Ez azonban nem 
feledteti feladatainkat, sőt növeli a szocialista építés nagy ügye iránti 
felelősségünket.
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Hazánk békéjének, törvényes rendjének többi védelmezőivel, a Néphad
sereggel, a M unkásőrséggel szoros együttm űködésben, a belügyi beosz
tottak továbbra is éberen és kitartóan a dolgozó nép iránti felelősségér
zettel lássák el feladataikat.

Elismerés illeti a Belügyminisztérium H atárőrség, Karhatalom, Rendőr
ség, Kormányőrség és Tűzrendészet beosztottait, akik egységesen, a leg
nehezebb időkben is helytálltak a nép hatalm ának, törvényes rendjének 
védelmezésében. A kommunizmus ügyében vetett hittel, bátran harcoltak 
a Magyar Szocialista M unkáspárt köré töm örült forradalm i erőkkel, az 
ellenforradalm árok ellen és a harc során sokan életüket is feláldozták 
szocialista hazánkért.

Elvtársak!

A hála és kegyelet érzései e napon össze kell hogy kapcsolódjanak a 
felelősségtudattal is. Húsz év elegendő volt a szocializmus megalapozá
sához és teljes felépítése politikai és gazdasági feltételeinek biztosításá
hoz, de nem tette feleslegessé az ellenséggel szemben tanúsítandó éber
séget. Felelősek vagyunk azért, hogy ne zavarhassa semmi népünk békés 
alkotó munkáját. Ezért pártunk útm utatását követve, a nép bizalmával 
és támogatásával még odaadóbban, felkészültebben kell őriznünk szo
cialista vívmányainkat, biztosítani a törvényes rendet.

Húsz év nagyszerű eredményei lelkesítsék állományunkat, szilárdítsák 
az erkölcsi politikai egységet, és az internacionalista barátságot a Szov
jetunió vezette szocialista fegyveres erőkkel.

E megtisztelő és nagy feladatra kötelez bennünket dolgozó népünk, 
pártunk és kormányunk bizalma és megbecsülése.

Dicsőség és hála felszabadítónknak, a Szovjetuniónak!

Éljen április 4., szabadságunk születésének napja!

Éljen, virágozzék a magyar és szovjet nép testvéri barátsága!

Éljen a magyar nép vezetője, a Magyar Szocialista Munkáspárt!

Éljen drága hazánk a Magyar Népköztársaság!

BENKEI ANDRÁS s. k.,
belügym iniszter

K apják: Miniszterhelyettesek,
Főcsoportfőnökök,
Országos parancsnokságok vezetői és területi szerveik, 
Csoportfőnökök,
Önálló és beosztott osztályvezetők,
BM iskolák parancsnokai,
Megyei (budapesti) rendőrfőkapitányságok, 
járási, városi, kerületi rendőrkapitányságok.

Készült: 740 példányban.
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