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Honvédek, határőrök, karhatalmisták, rendőrök, munkásőrök!

Tisztesek, tiszthelyettesek, tisztek és tábornokok!

Elvtársak!

A Fegyveres Erők Napja alkalmából köszöntjük Önöket, szeretett hazánk, szocia
lista társadalmi rendünk, békénk és biztonságunk fegyveres védelmezőit.

Ezen a napon dolgozó népünk szeretettel, elismeréssel és megbecsüléssel köszönti 
fegyveres erőit, néphadseregünk, határőrségünk, karhatalmunk, rendőrségünk és 
munkásőrségünk személyi állományát. A Fegyveres Erők Napja kifejezésre ju ttatja  
népünk törhetetlen szabadságszeretetét, hűségét forradalmi és szabadságharcos hon
védő hagyományainkhoz, eltökéltségét, hogy építőmunkánk nagyszerű vívmányait, a 
szocializmus, a társadalmi haladás és a béke szent ügyét minden ellenséggel szemben 
megvédelmezi.

Hazánk dolgozó népe napjainkban arra összpontosítja minden erejét, hogy sike
resen befejezze a szocializmus teljes felépítését. Munkánkban, mindennapi küzdel
münkben felbecsülhetetlen segítséget jelent, hogy tagjai vagyunk a szocialista orszá
gok testvéri közösségének, a Földünk több, mint egyharmadát magában foglaló szo
cialista világrendszernek, melynek kialakulása 50 évvel ezelőtt, a Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom világtörténelmi jelentőségű győzelmével vette kezdetét.

Fél évszázad alatt a szocialista világrendszer -  kétségbevonhatatlanul bebizo
nyítva magasabbrendűségét a kapitalizmussal szemben -  az emberi társadalom fej
lődésének döntő tényezőjévé lett. A szocializmus léte, erejének és befolyásának nö
vekedése tette lehetővé, hogy végleg széthullott az imperializmus szégyenletes gyar
mati rendszere s egyre több felszabadult ország népe választja a társadalmi felemel
kedésnek a szocializmus felé vezető útját.

A nemzetközi imperializmusnak a világ felett egykor osztatlanul gyakorolt ha
talma elveszett, ereje és befolyása jelentősen lecsökkent. Nem feledhetjük azonban, 
hogy a nemzetközi monopoltőke és annak fő ereje, az amerikai imperializmus -  amely 
továbbra sem mondott le arról a szándékáról, hogy megsemmisítse a szocializmust 
-  még elegendő erővel rendelkezik, hogy mérhetetlen szenvedést és kárt okozva, 
alattomos támadásokat intézzen a népek ellen. Politikai és diplomáciai mesterkedé
sekkel, aknamunkával harcol a szocialista országok ellen. Puccsokat és ellenforra-
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dalmi. felkeléseket szervez a világ különböző térségein. Szégyenletes háborút folytat 
a hős vietnami nép ellen. Közel-Keleten és a világ más részein helyi háborúkat rob
bant ki. Európában tudatosan élezi a feszültséget a nyugatnémet militarizmus támo
gatásával. Mindezzel igyekszik megváltoztatni a számára kedvezőtlen erőviszonyokat, 
megkísérli feltartóztatni, vagy legalábbis lassítani a szocializmus térhódítását, a tá r
sadalmi haladást.

Ez a helyzet fokozottan veti fel valamennyi szocialista ország -  köztük hazánk 
-  felelősségét a szocializmusért, a társadalmi haladásért és a békéért folyó nemzet
közi méretű küzdelemben. A szocializmus és a haladás erői képesek arra, hogy meg
hiúsítsák az imperializmus agresszív terveit. A szocialista országok történelmi kö
telezettsége, hogy a politikai, gazdasági, kulturális és diplomáciai erőfeszítések mel
lett szüntelenül fejlesszék fegyveres erőiket, fokozzák védelmi erőik harckészültségét 
és testvéri együttműködését.

Dolgozó népünk e felelősségtől áthatva, jelentős anyagi áldozatok árán korszerű 
technikával felszerelt, erős, ütőképes fegyveres erőt hozott létre. Biztosítja mindazo
kat a feltételeket, amelyek a közbiztonság fenntartásához, társadalmi rendünk és ha
táraink védelméhez, függetlenségünk és békénk megőrzéséhez szükségesek.

Fegyveres erőink személyi állománya a szocialista hazafiság, a proletár interna
cionalizmus forradalmi eszméitől, a társadalmi haladás, a nép szolgálatának magasz
tos tudatától áthatva, töretlenül követi pártunkat, becsülettel helytáll a nép ügyének 
szolgálatában. Szüntelenül fejleszti, tökéletesíti harckészültségét, erkölcsi-politikai ál
lapotát, szakmai-technikai ismereteit. Fegyveres erőink a Szovjetunió és a testvéri 
szocialista országok fegyveres erőivel együttműködve képesek megoldani feladatai
kat: védelmezni hazánk függetlenségét, biztosítani népünk békés alkotó munkáját, 
a szocializmus teljes felépítését, szolgálni a haladás, a népek szabadságának ügyét, 
azon nagyszerű célokat, amelyeket fél évszázaddal ezelőtt a Nagy Októberi Szocia
lista Forradalom a világ népeinek megmutatott. 

Elvtársak!

Pártunk tanításai szellemében szolgáljuk törhetetlen hittel és odaadással szeretett 
hazánkat, dolgozó népünket, nagy és igaz ügyünket, a szocializmus ügyét. Erősítsük 
fegyveres erőink megbonthatatlan egységét, népünkkel való együvétartozásunkat. 
Teljesítsük internacionalista kötelezettségeinket, ápoljuk függetlenségünk, békés építőmunkánk

 zálogát, fegyverbarátságunkat a Szovjetunió és a szocialista országok 
fegyveres erőivel. E megtisztelő feladatok ellátásához kívánunk Önöknek sok sikert, 
erőt, egészséget!

Éljen szocialista hazánk, a Magyar Népköztársaság!

Éljen népünk forradalmi vezetője, a Magyar Szocialista Munkáspárt!

Éljen a testvéri szocialista országok fegyveres erőinek megbonthatatlan barát
sága!

CZINEGE LAJOS vezérezredes s. k., BENKEI ANDRÁS s. k.,
honvédelmi  miniszter belügyminiszter

 PAPP ÁRPÁD s. k.,
a munkásőrség országos parancsnoka


