
A Magyar Népköztársaság Honvédelmi Miniszterének 

Belügyminiszterének

és a

Munkásőrség Országos Parancsnokának

43. számú

PARANCSA
Budapest, 1970. évi szeptember hó 29-én.

A Fegyveres Erők Napja alkalmából köszöntjük Önöket, szocialista hazánk fegy
veres védelmezőit.

Elvtársak!

Szeptem ber 29-én, fegyveres erőink hagyományos ünnepén népünk szeretettel 
és megbecsüléssel köszönti fegyveres fiait: katonákat, határőröket, rendőröket, kar

hatalm istákat és m unkásőröket. Elismeréssel adózik honvédelmi feladataink eredm é
nyes végrehajtásáért. Szám unkra ez a megbecsülés és bizalom a legnagyobb megtisz

teltetés: további felelősségteljes feladataink m aradéktalan m egvalósításának alapvető 
erőforrása.

A Fegyveres Erők N apját idén a nemzeti és társadalm i elnyom atás alóli felsza
badulásunk 25. esztendejében ünnepeljük. Az elm últ negyedszázadban elért eredm é

nyeink bizonyítják szocializmust építő társadalm unk legyőzhetetlen erejét, dolgozó 
népünk egyre jobban kibontakozó tettrekészségét, azt a m indenre kiterjedő gondos

kodást, am elyet a hatalom  birtokában forradalm i célkitűzéseit megvalósító nép tan ú
síthat. A sokoldalú gondoskodásról tanúskodik az is, hogy szocialista hazánk védelme 
az egész társadalom  ügye. Ezt szimbolizálja a Fegyveres Erők Napja, am elyen a dol
gozók és a haza fegyveres védelmezői kifejezésre ju tta tják  társadalm i rendünk, a 
szocializmus, a haladás, a béke, a nemzetközi biztonság védelme irán ti mélységes 
felelősségérzetüket.

A szocializmus további építését és védelm ét szolgáló, m egnövekedett feladata
ink megoldása során szorosan együtt haladunk a testvéri szocialista országokkal, a 
társadalm i haladás legfőbb erejével, a kom munizm ust építő Szovjetunióval. R endít

hetetlenül hűek vagyunk a szocialista hazafiság és proletár internacionalizm us for
radalmi eszméihez, a szocializmus, a társadalm i haladás erői összefogásának, a nem

zetközi kom m unista mozgalom egységének ügyéhez. Nagy és nemes célkitűzéseink 
valóra váltásában Leninnek, a nemzetközi proletariátus, az elnyom ottak százmilliói 
lánglelkű tanító jának és vezetőjének útm utatásait követjük, akinek — az egész ha
ladó emberiséggel együtt — ez évben em lékeztünk századik születésnapjára.
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A világ haladó, békeszerető erőivel, elsősorban a Szovjetunióval és a testvéri szo
cialista országokkal való együttm űködés sikereink alapvető záloga. Közös a harcunk 
is a népek ádáz ellensége, a nemzetközi imperializmus ellen, amely a leggaládabb 
eszközök felhasználásától sem riad vissza, hogy akadályt gördítsen a szocializmus 
erői növekedésének, az emberiség haladásának útjába. Amíg a társadalm i haladás 
élvonalában küzdő Szovjetunió és a vele szövetséges szocialista országok harcának 
eredm ényeként a nemzetközi helyzet egyes területein enyhülés tapasztalható, addig 
az im perialista hatalm ak újabb és újabb konfliktusok kirobbantásával, az emberiség 
békéjét veszélyeztető helyzeteket terem tve igyekeznek megvalósítani agresszív cél
jaikat.

Ebben a helyzetben különösen nagy felelősség hárul a szocialista országokra. A 
szocializmus, a társadalm i haladás és a béke nagy ügyének védelme parancsolóan 
írja elő szám ukra korszerű, ütőképes fegyveres erők fenntartását, felkészültségének 
szüntelen növelését, a szocialista országok hadseregeinek legteljesebb együttm űkö
dését, a fegyverbarátság ápolását. Békés építő m unkánk fontos feltétele, hogy szocia
lista államunk belső rendje szilárd legyen. A törvényes rendet biztosítják fegyveres 
erőink és testületeink.

Dolgozó népünkkel együtt fegyveres erőink személyi állománya meggyőződéssel 
vallja, hogy a Varsói Szerződésben egyesült szocialista országok ereje és összefogása, 
katonai együttm űködése a világbéke megőrzésének fontos tényezője. Büszkeséggel 
tölt el bennünket az a tudat, hogy fegyveres erőink részét képezik ennek a legyőz
hetetlen erőnek, hogy szocialista hazánk, függetlenségünk védelmével egyidőben az 
általános emberi haladás és más népek szabadságának ügyét is szolgáljuk.

Elvtársak!
Még ez évben, felszabadulásunk 25. esztendejében ül össze pártunk X. 

kongresszusa, amely újabb kiemelkedő feladatokat jelöl meg népünk további felemelkedése 
érdekében. Lelkesítsenek bennünket az újabb sikerekhez vezető nagyszerű célok 
szakmai és politikai felkészültségünk növelésére, a kiképzési feladatok még eredm é
nyesebb megoldására, harckészültségünk további fokozására. Legyünk továbbra is 
méltóak népünk bizalmára, kövessük rendületlenül pártunkat és korm ányunkat. Erő
sítsük dolgozó népünk és fegyveres erői összeforottságát. Ápoljuk hazánk biztonsá
gának zálogát, fegyverbarátságunkat a Szovjet Hadsereggel, a testvéri szocialista or
szágok fegyveres erőivel. Legyünk a szocializmus ügyének rendíthetetlen harcosai, 
szolgáljuk becsülettel szeretett hazánkat.

Éljen szocialista hazánk, a Magyar Népköztársaság!

Éljen népünk forradalmi vezetője, a Magyar Szocialista Munkáspárt!

Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek megbontha
tatlan, örök barátsága!

CZINEGE LAJOS vezérezredes s. k.
honvédelmi miniszter

PAPP ÁRPÁD s. k.
a Munkásőrség Országos 

parancsnoka

Kapják: V. típusú elosztó szerint, közvetlenül
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