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PARANCSA
a Magyar Népköztársaság Fegyveres Erőinek Napja

alkalmából
Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!
Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!
A Fegyveres Erők Napján forradalmi pártunk, kormányunk nevében köszönt

jük Önöket, szocialista hazánk, dolgozó népünk ügyének fegyveres védelmezőit.
Egész népünk bizalma, szeretete, fegyverbarátaink elismerése és tisztelete övezi 

népköztársaságunk fegyveres erőit azért a helytállásért, amellyel magasztos hivatá
sukat teljesítik — oltalmazzák szeretett hazánk határát, népünk szabadságát és füg
getlenségét, békéjét és biztonságát, szocialista vívmányait, a közrendet és közbizton
ságot; becsülettel eleget tesznek internacionalista kötelezettségeiknek.

Elvtársak!
Pártunk és kormányunk következetes politikájának, dolgozó népünk áldozatvál

lalásának, a fegyveres erők és testületek tagjai odaadó munkájának eredményeként 
a Magyar Népköztársaságot jól felkészült, korszerű, a dolgozó néppel összeforrott 
fegyveres erők védelmezik. Néphadseregünk, határőrségünk, rendőrségünk, munkás
őrségünk egymással szoros együttműködésben megbízhatóan oltalmazza békés alkotó 
munkánkat; eredményesen teljesíti a szocializmus építéséből, az ifjúság neveléséből 
reá háruló megtisztelő kötelezettségeit. A Szovjetunió és a Varsói Szerződés többi 
fegyveres erőivel szilárd szövetségben védik a békét és biztonságot, testvéri orszá
gaink közös érdekeit.

A Fegyveres Erők Napján egész népünkkel együtt mély tisztelettel emlékezünk 
szabadságharcos és forradalmár elődeinkre, népünk mindazon fiaira, akik fegyverrel 
a kézben küzdöttek a nemzeti függetlenségért, a magyar és más népek szabadságáért, 
a társadalmi haladásért. Megbecsüléssel gondolunk a népi rend megteremtéséért, a 
munkáshatalom, szocialista vívmányaink védelméért fegyverrel küzdő volt harcostár
sainkra. Kegyelettel emlékezünk a dolgozók ügyének szolgálatában elesett elvtár
sainkra.

Elvtársak!
Az elmúlt közel négy évtized alatt dolgozó népünk történelmi mértékkel mérve 

is nagyot alkotott. Sorra megvalósítja mindazokat a nagyszerű célokat, amelyekért az 
előttünk járt nemzedékek küzdöttek. A Magyar Szocialista Munkáspárt következetes 
marxista- leninista politikája kivívta népünk bizalmát. Munkások, parasztok és ér
telmiségiek, párttagok és pártonkívüliek idősebb és fiatalabb nemzedékek egyetérté-
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se, alkotó együttműködése, odaadó, áldozatos munkája az elmúlt negyedszázadot tör
ténelmünk leginkább kiegyensúlyozott, egyben legdinamikusabb időszakává tette.

A nemzetközi gazdasági és politikai viszonyokban bekövetkezett kedvezőtlen 
változások, a mélyreható tőkés világgazdasági válság kedvezőtlen hatására a mi né
pünk is nehezebben tudja megvalósítani célkitűzéseit. Pártunk nyílt, őszinte és kö
vetkezetes politikája eredményeként népünk érti és tudja, hogy csak szilárd össze
fogással, céltudatos, hozzáértő és fegyelmezett munkával, az alkotó energiák teljesebb 
felszabadításával, további erőfeszítésekkel válthatók valóra terveink.

Szilárd bizalom, hazafiúi tenniakarás és a szocialista közösséggel való hatéko
nyabb együttműködés a vívmányaink megőrzésének záloga, a további előrehaladás 
kulcsa. Katonák, határőrök, rendőrök, munkásőrök -  mint eddig, a jövőben is -  
igaz hazafiként mindenkor legyenek az elsők között a népgazdaság megsegítésében; 
az elemi csapások esetén az állampolgárok életének óvásában, a nemzeti vagyon 
mentésében; az áldozatokat követelő társadalmi kezdeményezések végrehajtásában.

Elvtársak!
A nemzetközi helyzet kiéleződése, a fegyverkezési hajsza fokozódása, a szélső

séges imperialista körök összehangolt támadása ellenére a világban -  és különösen 
Európában -  élnek az enyhülés eredményei, és szelleme. A legreakciósabb mono
poltőkés erők agresszív politikája következtében megtorpant ugyan a békés egymás 
mellett élés kiteljesedése, de a nemzetközi egyensúly megbontására te tt hideghábo
rús kísérletek kudarcra vannak ítélve.

A feszült nemzetközi helyzetben a Szovjetunió, a testvéri szocialista országok, 
a világ haladó erői állhatatos küzdelmet folytatnak az enyhülés eredményeinek 
megvédéséért, annak katonai területre történő kiterjesztéséért. Sorozatos kezdemé
nyezéseink a fegyverkezési hajsza megfékezését, a fegyverzetek kölcsönös, arányos 
csökkentését, a bizalom, a kölcsönös biztonság, az együttműködés kiszélesítését szol
gálják.

A Magyar Népköztársaság, egész népünk teljes odaadással veszi ki részét a 
békéért folyó küzdelemből, mert építő, alkotó terveit csak békében tudja valóra vál
tani. Ennek érdekében szüntelenül erősítjük szövetségünket a szocialista közösség
gel, a haladásért küzdő, békeszerető erőkkel és következetesen fejlesztjük honvédel
münket, hazánk védelmi képességét. A Varsói Szerződésben tömörült barátainkkal 
együtt kitartóan dolgozunk fegyveres erőink további megszilárdításán, felkészültsé
gének magas szinten tartásán. A szocialista országok fegyveres erőinek együttmű
ködése, a közös gyakorlatok sikerei védelmi képességünk növelésének pótolhatatlan 
forrásai; internacionalista fegyverbarátságunk, közös akaratunk, cselekvési egysé
günk méltó bizonyítékai.

Elvtársak!
A Fegyveres Erők Napját azzal ünnepeljük méltóképpen, ha pártunk, népünk 

és a szocializmus iránti szilárd elkötelezettséggel, becsülettel teljesítjük a haza vé
delméből, a közrend és közbiztonság oltalmazásából, a fejlett szocialista társadalom 
felépítéséből és az ifjúság neveléséből reánk háruló feladatokat.

Eredményes munkánk azt követeli, hogy a vezetők és beosztottak idősebb és 
fiatalabb nemzedékek egymás iránti tisztelettel és figyelemmel, egyetértésben dol
gozzanak céljaink megvalósításán.

Az Önök előtt álló megtisztelő feladatok végrehajtásához kívánunk erőt, egész
séget, sok örömet és boldogságot.

Éljen és virágozzék szeretett hazánk, a Magyar Népköztársaság!
Éljen népünk forradalmi vezető ereje, a Magyar Szocialista Munkáspárt!
Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek internacio

nalista barátsága!
Éljen a szocializmus és a béke!

Budapest, 1982. szeptember 29.

Czinege Lajos hadseregtábornok s. k., Dr. Horváth István s. k.,
honvédelmi miniszter belügyminiszter

Borbély Sándor s. k.,
a munkásőrség országos 

parancsnoka

Kapják: 23. típusú elosztó szerint.
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