
M AGYAR N ÉPK Ö ZTÁ R SA SÁ G  
HON VÉDELM I M IN ISZTERE

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG 
HONVÉDELMI MINISZTERÉNEK,

BELÜGYMINISZTERÉNEK

ÉS A

MUNKÁSŐRSÉG ORSZÁGOS PARANCSNOKÁNAK 

37/1985. számú

PARANCSA
A FEGYVERES ERŐK NAPJA ALKALMÁBÓL

Honvédek, határőrök, rendőrök, m unkásőrök!

Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!

A Fegyveres Erők N apján forradalm i pártunk, korm ányunk nevében köszönt
jük Önöket, szocialista hazánk, társadalm i rendünk fegyveres védelmezőit.

Tisztelet és elismerés övezi néphadseregünk katonáit, szeretett hazánk h a tá ra i
nak őrzőit, rendőrségünk személyi állományát, m unkásőreinket, azért a szilárd, 
fáradtságot nem ismerő helytállásért, amellyel magasztos h ivatásukat teljesítik. 
Függetlenségünk, békénk, szocialista vívm ányaink, közrendünk és közbiztonsá
gunk, a haza, a néphatalom  fegyveres védelm ezőiként hűséggel és odaadással tesz
nek eleget esküjükben vállalt megtisztelő kötelezettségeiknek.

A Fegyveres Erők Napján, az ünnep óráiban tisztelettel, jogos nemzeti büsz
keséggel emlékezünk szabadságharcos és forradalm ár elődeinkre, akik történel
m ünk során önfeláldozóan harcoltak a m agyar nem zet és más népek függetlenségé
ért, a szabadságért, a társadalm i felemelkedésért. Tisztelettel adózunk szocialista h a 
zánk és új típusú fegyveres erőink és testü leteink m egterem tésében és fejlesztésé
ben kimagasló helytállást tanúsíto tt elv társaink előtt. Kegyelettel em lékezünk a 
m unkáshatalom  oltalm azásában, szocialista vívm ányaink, határaink, a közrend és a 
közbiztonság védelm ében hősi halált halt elvtársainkra. Dicső elődeink példája k i
apadhatatlan  forrása a nyom dokaikba lépő nemzedékek forradalm iságának, tenn i- 
akarásának, helytállásának.

Elvtársak!

Dolgozó népünk a hatalom  birtokában, forradalm i p á rtja  vezetésével az elm últ 
négy évtized ala tt nagy történelm i te tteket v itt végbe. Lerakta és m egszilárdította 
a szocializmus alapjait. Társadalm unk alapvető osztályai, valam ennyi rétege, az 
idősebb és fiatalabb nemzedékek egységbe forrva dolgoznak a fejlett szocialista 
társadalom  építésén. Népünk szabad hazában, a m ind teljesebben kibontakozó szo
cialista demokrácia légkörében valósítja meg azokat a nagyszerű célokat, am e
lyekért szabadságharcos és forradalm ár elődeink évszázadok hosszú során át küz
döttek.
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P ártunk  ez év m árciusában m egtarto tt XIII. kongresszusa az országépítés to
vábbi eredm ényes fo lytatására összpontosította a figyelmet. Reális szám vetést készí
te tt a m egtett útról, körültekintően, nagy felelősséggel határozta meg a fejlett szo
cialista társadalom  építésének soron levő feladatait. A júniusi országgyűlési- és 
tanácstagválasztásokon az állam polgárok milliói ism ételten h ite t tettek  a szocializ
mus ügye m ellett, k inyilváníto tták  egyetértésüket pártunk  politikai irányvonalá
val.

A kongresszus határozatainak teljesítésére egész társadalm unk készen áll. T er
veink valóra váltásában m ellettünk állnak a testvéri országok népei. Velük szoros 
egységben m unkálkodunk a kölcsönösen előnyös gazdasági együttm űködés színvo
nalának emelésén, hatékonyságának fokozásán, a szocialista közösség országai tá r 
sadalm i-gazdasági haladásának előmozdításán.

Elvtársak!
A szocialista közösség országainak továbbra is feszült nemzetközi helyzetben 

kell végezniük társadalom form áló, gazdasággyarapító tevékenységüket. A had ite r
melésben, a nemzetközi viszonyok élezésében érdekelt im perialista körök tovább 
fo ly tatják  az euro rakéták telepítését, csillagháborús terveik megvalósítását, a NATO- 
haderők korszerűsítését, új fegyverrendszerek fejlesztését és rendszerbe állítását. Ez
zel növelik az emberiség m illióinak fenyegetettségét, fokozzák a háborús veszélyt.

A M agyar Népköztársaság — a testvéri szocialista országokkal vállvetve — a 
különböző társadalm i rendszerű országok közötti párbeszéd folytatása m ellett száll 
síkra. A Varsói Szerződés államai — im m ár 3 évtizede — közös fellépéssel, h ig
gadt és józan politikával újabb és újabb erőfeszítéseket tesznek az enyhülésért, a 
leszerelés ügyének előm ozdításáért, a béke megbízható a lap ját jelentő katonai erő- 
egyensúly fenntartásáért.

P á rtunk  és korm ányunk honvédelm i politikánkkal, szövetségi kötelezettsége
inkkel, a néphatalom  védelmével, a közrend és közbiztonság fenntartásával össz
hangban — népünk tám ogatásával és egyetértésével —, m indent megtesz honvé
delm ünk fejlesztéséért, s azért, hogy fegyveres erőink és testü leteink felszereltsége 
és felkészültsége m egfeleljen a kor követelm ényeinek.

Elvtársak!
A Fegyveres Erők N apját azzal ünnepelhetjük m éltóképpen, ha pártunk, né

pünk, a szocializmus irán ti szilárd elkötelezettséggel, becsülettel teljesítjük  a haza 
védelméből, a közrend és a közbiztonság oltalmazásából, a fe jle tt szocialista tá r 
sadalom építéséből és az ifjúság neveléséből reánk  háruló feladatokat.

A fegyveres erők és testü letek  megtisztelő feladatainak végrehajtásához k ívá
nunk erőt, egészséget, m agánéletükben sok örömet és boldogságot.

Éljen és virágozzék szeretett hazánk, a M agyar Népköztársaság!
Éljen népünk forradalm i vezető ereje, a M agyar Szocialista M unkáspárt!
Éljen a testvéri szocialista országok népeinek és fegyveres erőinek m egbont
hata tlan  internacionalista barátsága!
Éljen a szocializmus és a béke!

Budapest, 1985. szeptem ber 29.
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