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Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!
Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!

A Fegyveres Erők Napján köszöntjük Önöket, szeretett hazánk függetlensége, ha
táraink, a közrend és közbiztonság fegyveres védelmezőit.

A néphadsereg, a határőrség, a rendőrség, a munkásőrség magasztos hivatása tel
jesítésével kivívta egész népünk megbecsülését, szeretetét és bizalmát, fegyverbará
taink tiszteletét. A fegyveres erők és testületek a munkásosztállyal, a parasztsággal, 
az értelmiséggel összeforrva, egymással szoros együttműködésben oltalmazzák a fejlett 
szocialista társadalom felépítésén dolgozó népünk alkotó munkáját, nagy történelmi 
vívmányainkat. Fegyveres erőink, néphadseregünk a testvéri szocialista országok fegy
veres erőivel, a szovjet hadsereggel szoros együttműködésben védelmezi a békét, or
szágaink, népeink biztonságát.

Dolgozó népünk bizalommal és szeretettel övezi a katonákat, a határőröket, a 
rendőröket, a munkásőröket, a haza ügyét fegyverrel szolgáló fiait, akik méltó örö
kösei, hű követői szabadságharcos és forradalmár elődeinknek. Az ünnep óráiban né
pünkkel együtt mély tisztelettel emlékezünk mindazokra, akik történelmünk folya
mán fegyverrel a kézben küzdöttek a szabadságért, a nemzeti függetlenségért, a tár
sadalmi haladás ügyéért. Kegyelettel emlékezünk a munkáshatalom oltalmazásában, 
szocialista vívmányaink, szent határaink, a közrend és a közbiztonság védelmében hősi 
halált halt elvtársainkra.

Dicső elődeink példája kiapadhatatlan forrása a mai és a jövő nemzedékek helyt
állásának, áldozatkészségének, tenni akarásának.

Elvtársak!

A magyar nép a munkásosztály vezetésével, a párt iránymutatása alapján az el
múlt 35 esztendőben nagy történelmi tetteket vitt végbe, új szocialista hazát épített. 
Szabad országban, a mind teljesebben kibontakozó szocialista demokrácia légkörében 
népünk megvalósítja mindazokat a nagyszerű célokat, amelyekért dicső elődeink küz
döttek.

A Magyar Szocialista Munkáspárt irányításával népünk eredményesen dolgozik 
a fejlett szocialista társadalom felépítésén. A gazdasági építőmunka eredményei, az 
állampolgárok millióinak a legutóbbi választások alkalmával leadott, a szocializmust
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igenlő, támogató szavazatai, a nehéz körülmények között végzett aratás, az árvízvé
delemben tanúsított példás helytállás is bizonyítja a munkások, parasztok és az értel
miség, dolgozó népünk tettekben megnyilvánuló hazafiságát.

A XII. kongresszus útmutatásait megvalósítva egész népünk hatékonyabb, szín
vonalasabb munkával szilárdítja meg a szocialista hazánk építésében elért eredmé
nyeinket, gyarapítja nemzeti vagyonunkat; cselekvően vesz részt a gazdasági építő
munkánk területén meglevő nehézségek leküzdésében.

Az elért eredményekre támaszkodva reálisak, teljesíthetők gazdasági, társadalmi, 
közművelődési és honvédelmi célkitűzéseink. A megvalósításukhoz szükséges feltéte
lekkel rendelkezünk. Terveink valóraváltásában mellettünk állnak a testvéri orszá
gok népei. Velük összefogva munkálkodunk a kölcsönösen előnyös gazdasági együtt
működés színvonalának emeléséért, eredményességének fokozásáért.

Elvtársak !
A haladó, forradalmi erők kemény harcokban kivívott győzelmei, a kapitalista 

országok belső társadalmi-gazdasági problémái kiváltották a szélsőséges imperialista 
körök, s az általuk hatalomra juttatott kormányok növekvő agresszivitását. Fenyege
tően fokozzák a fegyverkezési hajszát, s minden korábbit meghaladó katonai kiadá
sokkal a két világrendszer erőviszonyainak megváltoztatására, katonai fölény meg
szerzésére törekszenek. A nemzetközi feszültség élezésében az imperialisták szövet
ségesekre találtak a pekingi hegemonista vezetőkben. A társadalmi fejlődés útjára lé
pett népek elleni provokációkkal, a szocialista országokkal szembeni fellépéseikkel 
mérgezik a nemzetközi légkört. Az agresszív erők törekvései veszélyeztetik a népek 
biztonságát, fokozzák egy új világháború veszélyét.

A nemzetközi reakcióval vívott világméretű küzdelemben ma különösen fontos 
a szocialista országok társadalmi, gazdasági, politikai erőinek szüntelen gyarapítása, 
összetartozásunk állandó szilárdítása.

Hazánk, a Magyar Népköztársaság szilárd, elvi marxista—leninista külpolitikát 
folytat. Szüntelenül erősítjük szövetségünket és együttműködésünket a Szovjetunió
val, a testvéri szocialista országokkal, összefogásunkat minden haladásért küzdő, bé
keszerető erővel. Politikánkkal eredményesen járulunk hozzá a béke és biztonság 
megszilárdításához. A Szovjetunióval, a szocialista országokkal, a progresszív erőkkel 
összefogva szállunk szembe az agresszív körök politikájával. Közös kezdeményezé
seink az enyhülési folyamat megszilárdítását, katonai területre történő kiterjesztését 
szolgálják.

A konkrét valóság, a bonyolult nemzetközi helyzet arra kényszerít bennünket, 
hogy testvéri szövetségben a Szovjetunióval, a Varsói Szerződésben tömörült bará
tainkkal, erősítsük honvédelmünket. Megkülönböztetett figyelmet fordítunk közös 
védelmi szervezetünk, az európai és a világbéke immár negyedszázada legfőbb táma
sza, a Varsói Szerződés további erősítésére. Kitartóan dolgozunk hazánk védelmi ké
pességének magas szinten tartásán, fegyveres erőink minőségi fejlesztésén.

Népünk magáénak vallja, támogatja pártunk, kormányunk honvédelmi politiká
ját, cselekvő részese a haza védelmi képessége növelésének. Pártunk, kormányunk 
mint eddig, a jövőben is biztosítja védelmi képességünk, fegyveres erőink és testüle
teink fejlesztésének feltételeit.

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

iránti szilárd elkötelezettséggel, becsülettel, odaadóan teljesítjük a haza védelméből, a 
közrend és közbiztonság oltalmazásából, a fejlett szocialista társadalom építéséből 
ránk háruló megtisztelő feladatainkat.

Az Önök előtt álló nagyszerű célok, feladatok megvalósításához kívánunk erőt, 
egészséget !

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 internaciona

lista barátsága!
Éljen a szocializmus és a béke!

Budapest, 1980. szeptember 29.

Czinege Lajos hadseregtábornok s. k., Dr. Horváth István s. k.,
honvédelmi m iniszter belügym iniszter

Borbély Sándor vezérőrnagy s. k.,
a m unkásőrség országos parancsnoka

Kapják: 23-as elosztó szerint.
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