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A Fegyveres Erők N apja alkalmából köszöntjük Önöket, hazánk, szocialista tá r
sadalmi rendünk, békénk és biztonságunk fegyveres védelmezőit!

Elvtársak!

Szeptem ber 29-én, fegyveres erőink hagyományos ünnepén dolgozó népünk 
szeretettel és megbecsüléssel köszönti néphadseregünk, határőrségünk, karha ta l
m unk, rendőrségünk és m unkásőrségünk személyi állományát. Jelképezi ez a nap 
népünk és fegyveres erőink összeforrottságát, s m illiókat em lékeztet szent hazafias 
kötelességükre, drága szocialista hazánk védelmére.

Emlékezzünk az ünnepnapon szabadságharcos elődeinkre, akik évszázadokon át 
küzdöttek a haladásért, nemzeti függetlenségünkért, népünk sorsának jobbra fordu
lásáért. Adózzunk tisztelettel Dózsa és Rákóczi bátor harcosainak, az 1848/49-es for
radalom  és szabadságharc hős katonáinak. Gondoljunk hálával és megbecsüléssel 
közvetlen elődeinkre és példaképeinkre, a M agyar Tanácsköztársaság forradalm i 
fegyveres erőinek harcosaira, a nemzetközi proletár osztályküzdelem m agyar in te r
nacionalista katonáira, s azokra a hazafiakra, akik a nem zet sorsáért érzett felelős
ségtől vezetve fegyvert ragadtak a barbár fasizmus elleni harc európai és hazai küz
dőterein.

Ne feledjük soha harcaik m aradandó tanulságát: a haza védelm én fegyverrel 
őrködők tetteinek csak a szocialista hazafiság és a proletár internacionalizm us esz
méihez, a nép ügyéhez való hűség adhat igazi értelm et.

Nagy és lelkesítő feladatok betöltésére h ivatottak fegyveres erőink. Szocialista 
hazánkat, azokat a társadalm i viszonyokat védelmezzük, amelyek országunk felvi
rágzásához, népünk sorsának jobbra fordulásához vezettek. Dolgozóink békés alkotó 
m unkáját biztosítjuk, am elynek célja népünk további anyagi és szellemi felem elke
dése, a szocialista társadalom  teljes felépítése.

A szocializmus felépítéséért folyó nagy m unkánkban együtt haladunk a testvéri 
szocialista országokkal, a haladás és a béke legfőbb tám aszával: a kom m unizm ust 
építő Szovjetunióval. Ez a baráti együttm űködés sikereink fő záloga volt a  m últ
ban és m arad a jövőben is.

Közös a harcunk a nemzetközi im perializm us ellen, am ely a szocializmus, a tá r
sadalmi haladás ádáz ellensége, s a leggaládabb eszközöktől sem riad  vissza abban 
a törekvésében, hogy gátat emeljen a szocializmus fejlődésének, az emberiség hala
dásának útjában.
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Az im perialista agresszorok megfékezésének, szocializmus és haladás-ellenes 
m esterkedéseik m eghiúsításának s egyben a szocialista országok hatékony védelm é
nek, a világbéke fenntartásának legfőbb biztosítéka népeink internacionalista össze
fogása, a Varsói Szerződésben töm örült fegyveres erőink szoros együttm űködése és 
magasfokú harci felkészültsége. Dolgozó népünk áldozatos m unkájának eredm énye
ként pártunk  és korm ányunk m inden szükséges feltéte lt biztosít ahhoz, hogy fegyve
res erőink a többi szocialista ország fegyveres erőivel karöltve teljesítsék köteles
ségüket a béke, a szocializmus, a társadalm i haladás védelmében.

Elvtársak!

A Fegyveres Erők Napja ez évben közvetlenül megelőzi azt a kiemelkedő ün
nepségsorozatot, amellyel hazánk felszabadulásának közelgő 25. évfordulóját köszönt
jük. K észüljünk nagy nemzeti ünnepünkre szakmai és politikai felkészültségünk 
növelésével, a kiképzési feladatok még eredm ényesebb megoldásával, harckészültsé
günk további fokozásával. Az évfordulóra való felkészülés legyen újabb sikerek for
rása. Lelkesítsen m indannyiunkat az előttünk álló feladatok m aradéktalan megoldá
sára, fegyveres erőink m egbonthatatlan egységének további szilárdítására, a Szovjet
unió, a szocialista országok fegyveres erőihez fűződő fegyverbarátság erősítésére.

Az előttünk álló megtisztelő és felelősségteljes feladatok végrehajtásához kívá
nunk Önöknek erőt és egészséget!

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 barátsága!

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

PAPP ÁRPÁD s. k.,
a munkásőrség országos 

parancsnoka
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