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Rendőrök, határőrök, tűzoltók, tisztesek, tiszthelyette
sek, zászlósok, tisztek, tábornokok!

A Szovjet Hadsereg felszabadító harcának eredményeként 1945. 
április 4-én a magyar nép felszabadult a hitleri fasizmus és 
magyarországi kiszolgálóinak elnyomása alól - az ország sza
baddá és függetlenné vált. Hazánk felszabadulásának 41. évfor
dulója alkalmából soha el nem múló hálával gondolunk azokra a 
hősökre, akik életüket és vérüket áldozták szabadságunkért, 
amelyért népünk legkiválóbb fiai évszázadok óta harcoltak. A 
felszabadulás utat nyitott, lehetőséget teremtett számunkra 
ahhoz, hogy hozzákezdjünk egy új, igazságos társadalom felépí
téséhez.

Népünk élni tudott a lehetőséggel. A felszabadulás óta eltelt 
41 esztendő alatt pártunk vezetésével hazánkban - évszázados 
elmaradását pótolva - mélyreható gazdasági-társadalmi átalaku
lás ment végbe. A nagybirtokrendszer felszámolása, majd a ban
kok, gyárak államosítása után létrejött az egységes forradalmi, 
marxista-leninista párt, amelynek vezetésével a munkásosztály 
- szövetségben
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a dolgozó parasztsággal - a hatalom birtokosa lett. Né
pünk alkotó munkája eredményeként jelentős társadalmi, 
gazdasági és kulturális értékek születtek. Szocialista 
építőmunkánk fejlődését azonban megtörte az 1956-os el
lenforradalom. A veszélybe került munkáshatalom védelmé
hez a Szovjetunió nyújtott segítséget. A munkás-paraszt 
forradalmi kormány köré tömörült erők leverték az ellen- 
forradalmat, s az újjászervezett párt vezetésével a marxiz
mus-leninizmus alkotó alkalmazásával biztosították a szo
cialista építőmunka folytatását.

Elvtársak!

Pártunk XIII. kongresszusa megerősítette hosszú ideje foly
tatott és a gyakorlat által igazolt politikai irányvona
lát, amely az országépítés utóbbi évtizedeiben nemcsak je
lentős sikerek elindítója volt, de lépést tartott a való
ság szüntelen változásával, szembenézett a nehézségekkel, 
és a szocializmus építését nemzeti programmá emelve elnyer
te és megőrizte az egész dolgozó nép bizalmát.

Pártunk, dolgozó népünk támogatja azokat a célkitűzéseket, 
amelyeket az SZKP XXVII. kongresszusa határozott meg. Nagy 
jelentőségű a Szovjetunió és a szocializmust építő orszá
gok további fejlődése szempontjából is az SZKP stratégiai 
irányvonala, amely a társadalmi-gazdasági fejlődés meggyor
sítását tűzte ki célul. E politika mozgósító erejét fokoz
za a kongresszus azon megállapítása, hogy "a realitásokhoz 
való ragaszkodás növeli a szocializmus hitelét és vonzere
jét azokban az országokban is, amelyekben a társadalmi út
választás kérdése napirendre kerül."

A kongresszus állásfoglalásai ismételten igazolják, hogy a 
Szovjetunió szilárd támasza a társadalmi haladásért, a
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nemzeti függetlenségért, a békéért folytatott harcnak.
Az imperialista erők - mindenekelőtt az amerikai ka
tonai ipari komplexum érdekeit kifejező kormány a nem
zetközi feszültség szitását, a fegyverkezési hajsza 
fokozását, a szocializmus és a haladás erői térnyerésé
nek megakadályozását tűzték ki programjukká. Az emberi
ség létét soha nem fenyegette annyi veszély, mint nap
jainkban. A Szovjetunió a Varsói Szerződés tagállamai 
és más haladó erők a békéért, az emberiség fennmaradá
sáért folyó harcot állítják szembe e politikával.

Olyan világért harcolunk, amelyben az emberi szellem és 
munka eredményei az életet, a szilárd és tartós békét 
szolgálják. Ebben a közdelemben a Magyar Népköztársaság 
fegyveres erői és testületei internacionalista szellem
ben erősítik harckészültségüket és együttműködésüket a 
Szovjetunió és a testvéri szocialista országok fegyveres 
erőivel, az állambiztonsági, belügyi szerveivel.

A Belügyminisztérium dolgozói pártunk és kormányunk poli
tikáját követve, magasfokú politikai elkötelezettséggel, 
hivatástudattal teljesítik az állam és közbiztonság fenn
tartásából, a határőrizet és tűzvédelem terén rájuk háru
ló feladatokat. Önzetlenül szolgálják népünket, harcolnak 
társadalmi céljaink eléréséért.

Hazánk felszabadulásának 41. évfordulóján köszöntöm a 
Belügyminisztérium szervei személyi állományát.

Köszönetemet és elismerésemet fejezem ki önfeláldozó helyt
állásukért. Kívánom, hogy további eredmények elérésével 
szolgáljanak rá népünk bizalmára és támogatására.
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Éljen szocialista hazánk, a Magyar Népköztársaság!

Éljen a Magyar Szocialista Munkáspárt!

Éljen a magyar és szovjet nép megbonthatatlan barát
sága!
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