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PARANCSA
a Fegyveres Erők Napja alkalmából

Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!
Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!
A Fegyveres Erők Napján pártunk, kormányunk nevében köszöntjük Önöket szocialista 

hazánk fegyveres védelmezőit, határaink őrzőit, társadalmi rendünk, a közrend és közbizton
ság oltalmazóit. Áldozatos munkájukért, helytállásukért népünk tisztelete és elismerése övezi 
néphadseregünk katonáit, a határőröket, a rendőrség személyi állományát, a munkásőröket, a 
fegyveres erők és testületek polgári dolgozóit.

Elvtársak! 
A Fegyveres Erők Napján, az ünnep óráiban tisztelettel, jogos nemzeti büszkeséggel em

lékezünk szabadságharcos és forradalmár elődeinkre, akik történelmünk során önfeláldozóan 
harcoltak a magyar nemzet és más népek függetlenségéért, szabadságáért, társadalmi felemel
kedéséért. Lelkesítő, felemelő és követendő számunkra dicső elődeink példája. Megbecsüléssel 
tekintünk szocialista hazánk új típusú fegyveres erőinek és testületeinek létrehozásában és 
fejlesztésében kimagasló helytállást tanúsított elvtársainkra. Kegyelettel emlékezünk a mun
káshatalom oltalmazásában, szocialista vívmányaink védelmében, határaink őrzése, a közrend 
és közbiztonság fenntartása során hősi halált halt mártírjainkra.

Elvtársak!
Népünk néhány évtizeddel ezelőtt — amikor kezébe vette sorsának irányítását — a leg

haladóbb társadalom felépítését tűzte maga elé. Nagy utat tettünk meg, s szocialista fejlődé
sünk eredményeként gyökeresen átformálódott hazánk arculata, népünk életformája.

Napjainkban ismét olyan szakaszhoz értünk, amelyben a jelenlegi viszonyokat mélységé
ben átfogó reform útján kell megváltoztatnunk. Választ kell adnunk a mai kor kihívásaira, 
problémáink megoldására. A szocializmus megújításával, gazdaságunk modernizálásával, tör
vényekkel szabályozott szocialista jogállamunk felépítésének befejezésével kell országunkat az 
egyetemes emberi fejlődés élvonalába vezetnünk. Ez népet, nemzetet, embert próbáló nehéz, 
ugyanakkor elodázhatatlan történelmi feladatunk, a haladás követelménye és parancsa is szá
munkra. Az MSZMP májusi értekezlete ezt a felismerést formálta olyan gyakorlati programmá, 
amely új erőt, lendületet és önbizalmat adott országépítő munkánkhoz.
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Elvtársak!
Életünk, szocialista építőmunkánk legfontosabb nemzetközi feltétele a béke. Korunkban 

az életet magán hordozó, de a nukleáris fegyverek nyomasztó tömegétől veszélyeztetett 
bolygónkon a különböző tömbökre osztott emberiségnek nincs más, ésszerű alternatívája, 
mint a társadalmi rendszerek békés együttélésének a megvalósítása. Magunkénak valljuk a 
fegyverzetek csökkentésére a szocialista országokkal közösen kidolgozott, közzétett és a kü
lönböző fórumokon beterjesztett elképzeléseket, mert azokon keresztül vezet az út a bizalom
hoz, a tartós békéhez. A történelmi tapasztalatok ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy 
a békéért meg kell küzdeni. Ezért, amíg nem tűnnek el az agressziók és a háborúk imperia
lista forrásai, nem jönnek létre az elkezdődött pozitív folyamatok visszafordíthatatlanságá
nak biztosítékai, kötelességünk megfelelően gondoskodni saját biztonságunkról. Ez védelmün
ket hatékonyabban szolgáló fegyveres erőket igényel.

Olyan fegyveres erőket és testületeket kell fenntartanunk, amelyek mindenkor képesek a 
lehetséges agresszorok visszatartására, néphatalmunk védelmére, a közrend, a közbiztonság 
megnyugtató garantálására. Ebben a fegyveres szolgálatot teljesítő embereknek senki másra 
át nem ruházható feladatuk van, amelyre esküt, illetve fogadalmat tettek.

Elvtársak!
A szocializmus védelméért, határaink megbízható őrzéséért, a közrend, a közbiztonság 

fenntartásáért érzett felelősség és tettrekészség mélyen gyökerezik társadalmunkban. Népünk 
megbecsüli katonái, határőrei, rendőrei és munkásőrei fáradtságot nem ismerő tevékenységét. 
A Fegyveres Erők Napját azzal ünnepelhetjük méltóképpen, ha mindenben megfelelünk né
pünk bizalmának, s a szocializmus iránti szilárd elkötelezettséggel, napjaink korszakos jelen
tőségű feladatai megvalósításának felelősségét átérezve, becsülettel teljesítjük a haza védel
méből, a közrend és közbiztonság oltalmazásából és az ifjúság neveléséből reánk háruló fela
datokat. 

A fegyveres erők és testületek megtisztelő feladatainak végrehajtásához kívánunk erőt, 
egészséget, magánéletükben sok örömet és boldogságot.

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

cionalista barátsága!
Éljen a szocializmus és a béke!

Budapest, 1988. szeptember 29.

Kárpáti Ferenc vezérezredes s. k.,
honvédelmi miniszter

Dr. Horváth István s. k.,
belügyminiszter

Borbély Sándor s. k.,
a munkásőrség országos parancsnoka

Készült: 2 példányban 
Sokszorosítva: 1500 példányban 
Egy példány: 1 lap 
Itsz.: 0503 
Snsz.: 117/1041
Kapják: a 23. típuselosztó szerint, a X. 13—57. és a XI. 1—54. folyószámok kivételével, valamint az MSZMP 

KB KAO 1, EFE törzs Moszkva 1, a Belügyminisztérium 500 és a Munkásőrség Országos Parancs
noksága 300 példányban.
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