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Tábornok és Ezredes Elvtársak!

Önök - eleget téve a Magyar Népköztársaság Alkotmányában és a 
Honvédelmi Törvényben előirt hadkötelezettségüknek - a mai 
napon kiválnak a fegyveres erőink és testületeink tartalékos 
állományából. A fegyvert jelképesen azzal a tudattal és meg
győződéssel adhatják át utódaiknak, hogy munkájukkal személyes 
részesei voltak annak a folyamatnak, amelynek eredményeként 
erősödött hazánk védelme, növekedett fegyveres erőink és tes
tületeink sokoldalú felkészültsége.
Hazánk határainak, társadalmi rendszerünknek, békénknek és biz
tonságunknak oltalmazására hivatott fegyveres erőink és testü
leteink szoros együttműködésben a Varsói Szerződés hadseregei
vel, fegyveres testületeivel teljesitik megtisztelő felada
taikat. Megbízhatóan őrködnek szeretett hazánk és a többi szo
cialista ország békéje, biztonsága felett.
Elvtársak!
A jövőben új nemzedékek állnak a Magyar Népköztársaság védel
mének közvetlen szolgálatába, közöttük az Önök fiai és unokái. 
Neveljék őket arra, hogy megértsék és minden körülmények kö
zött teljesítsék a Magyar Népköztársaság Alkotmányának elő
írásait. Mindezen túl a saját körülményeik, egyéni és társa
dalmi helyzetük, lehetőségeik szerint kérem, hogy továbbra is 
vegyenek részt a társadalmi- és közéletben, a közrend és a 
közbiztonság szilárd fenntartásában, gazdag élettapasztala
tukkal segítsék munkánkat.
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Elvtársak!

Kérem, hogy tartsák meg emlékezetükben volt vezetőiket, be
osztottaikat, elvtársaikat, szolgálati élményeiket.
Gondoljanak mindig szeretettel szolgálati helyeikre, emlékez
zenek tisztelettel a csapatzászlóra...
Kívánom, hogy sok éven át legyenek tevékeny részesei a társa
dalmi haladás szolgálatának.
Mindehhez kívánok jó erőt, egészséget, szeretteik, hozzátar
tozóik körében boldogságot és örömet.

A Magyar Népköztársaság kormánya, egész dolgozó népünk nevé
ben megköszönöm a becsülettel, felelősséggel és odaadóan tel
jesített fegyveres szolgálatukat.

/Dr. HORVÁTH ISTVÁN/ 
belügyminiszter
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