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ELVTÁRSAK!
Rendőrök, határőrök és tűzoltók,
tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, 
tábornokok í

Harmincnégy éve, április 4-én, amikor a Vörös Hadsereg Nemes- 
medvesnél kiűzte hazánk területéről az utolsó fasiszta csapa
tok maradványait, újkori történelmünk sorsdöntő fordulata vet
te kezdetét.

A szovjet katonák, a magyar antifasiszták és valamennyi nép bá
tor fiai harcának eredményeként kedvező feltételek teremtődtek 
hazánk demokratikus fejlődéséhez, a proletárdiktatúra megterem
téséhez .

Az uj Magyarország megszületésével, megerősödésével a dolgozó 
ember számára a munka, az alkotás lett a társadalmi megbecsülés, 
a létbiztonság, a boldogabb emberi élet kiteljesedésének az 
alapja.

Az elmúlt közel három és fél évtized alatt a magyar nép pártunk 
vezetésével jelentős előrehaladást ért el. A Magyar Szocialista 
Munkáspárt XI. kongresszusán megjelölt célok elérése érdekében 
eredményesen munkálkodunk nemzeti programunk, a fejlett szoci
alista társadalom épitésén. Büszkék vagyunk arra, amit 1945.
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óta népünk elért. Azt azonban soha nem feledjük el, hogy a mai 
életünk kemény munka gyümölcse. A még szebb holnapért, a foko
zódó követelményeknek eleget téve fegyelmezetten, szervezetten, 
nagyobb hatékonyságra törekedve kell dolgoznunk.

Dolgozó népünk tudatában van annak, hogy elért eredményeink és 
további előrehaladásunk elválaszthatatlan a szocialista közösség 
országaival kialakitott szoros politikai és gazdasági együttmű
ködéstől, közös céljaink megvalósitásától.

Számunkra ma is a legfőbb vezérelv, és a jövő eredményeinek biz
tositéka, hogy a marxizmus-leninizmus, a proletárinternacionaliz
mus alapján tovább erősitsük kapcsolatainkat, együttműködésünket 
és egységünket a Szovjetunióval, a szocialista közösség országai
val .

Népünk és valamennyi szocialista ország érdekeit szolgáljuk, 
amikor az internacionalizmus szellemében egyre tevékenyebben és 
hatékonyabban veszünk részt a Varsói Szerződés szervezetében, a 
béke és biztonság, a népek közötti barátság erősítésében.

ELVTÁRSAK!

A Belügyminisztérium hivatásos és polgári állománya a meghatá
rozott feladatokat magasfoku politikai öntudattal és becsületes 
munkával eredményesen hajtotta végre. Ezért elismerésemet feje
zem ki az egész személyi állománynak.

A Belügyminisztérium szerveinek, parancsnoki és személyi állo
mányának a jövőben is feladata a fejlett szocialista társada
lom épitésének segitése, a közrend és közbiztonság, a szocialista 
törvényesség biztosítása, a Magyar Népköztársaság államhatárának 
őrzése és védelme, a tűzvédelem.
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E feladatok maradéktalan teljesítése érdekében továbbra is el
várom, hogy a személyi állomány teljes odaadással, magasfoku hi
vatástudattal, becsületes munkával és szoros együttműködésben a 
fegyveres erőkkel és testületekkel, a munkásőrséggel, a társa
dalmi segitokkel végezze feladatait.

Benkei András s#k. 
belügyminiszter
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