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A  Magyar Népköztársaság honvédelmi miniszterének,
belügyminiszterének 

és a Munkásőrség országos parancsnokának 
61/1979 . számú

parancsa  
a Fegyveres Erők Napja alkalmából

Honvédek, határőrök, rendőrök, munkásőrök!
Tisztesek, tiszthelyettesek, zászlósok, tisztek, tábornokok!
A Fegyveres Erők Napján köszöntjük Önöket, szeretett szocialista hazánk, szent 

határaink, a közrend és közbiztonság fegyveres oltalmazóit.
A néphadsereg, a határőrség, a rendőrség, a munkásőrség magasztos hivatása 

teljesítésével kivívta és bírja egész népünk megbecsülését, szeretetét és bizalmát, fegy
verbarátaink tiszteletét. Fegyveres erőink és testületeink egymással szoros együttm ű
ködésben, a munkásosztállyal, a parasztsággal, az értelmiséggel összeforrva őrzik a 
fejlett szocialista társadalom felépítésén dolgozó népünk békés, alkotó munkáját, 
nagy történelmi vívmányainkat. Néphadseregünk a szovjet hadsereggel, a testvéri 
szocialista országok fegyveres erőivel szoros együttműködésben védelmezi népünk 
szabadságát, hazánk függetlenségét, a békát és nemzetközi biztonságot.

Szeptember 29-én országszerte köszönti népünk fegyveres erőinket és testüle- 
teinket, a katonákat, a határőröket, a rendőröket és munkásőröket. Büszkén tekint a 
haza ügyét fegyverrel szolgáló fiaira, akik méltó örökösei, hűséges követői szabad
ságharcos és forradalmár elődeinknek. Az ünnep óráiban egész népünkkel együtt 
mély tisztelettel emlékezünk apáinkra, nagyapáinkra, mindazokra, akik fegyverrel a 
kézben küzdöttek a szabadságért, a nemzeti függetlenségért, a társadalmi haladás 
ügyéért. Tisztelettel gondolunk 1848—49 hős honvédéire; a Nagy Október ügyének 
védelmében fegyverre kelt magyar internacionalistákra; az „őszirózsás forradalom” 
katonáira; az első magyar proletárdiktatúra vöröskatonáira; a Spanyol Köztársaság
ban, a szovjet hadsereg soraiban, a hazai és más európai országok ellenállási és par
tizánmozgalmaiban küzdő antifasiszta harcosokra. Tisztelettel és hálával gondolunk 
azokra, akik a néphatalom kivívása, az új társadalom építése során következetes har
cukkal, áldozatos munkájukkal teremtették meg szocialista jövőnk szilárd alapjait.

Elvtársak!
A magyar nép élni tudott a szabadsággal, amelyet a szovjet hadsereg hozott el 

számára. A kommunisták vezetésével önfeláldozó munkával, új szocialista hazát épí
tett magának. Megteremtettük, megvédtük és megszilárdítottuk a dolgozók hatalmát, 
létrehoztuk a nagy teljesítményekre képes korszerű népgazdaságot.

Munkásosztályunk, parasztságunk, értelmiségünk, fegyveres erőink közös aka
rattal, eredményesen dolgoznak a fejlett szocialista társadalom felépítésén és vé
delmén. Forradalmi pártunk XII. kongresszusa és felszabadulásunk 35. évfordulója
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tiszteletére a gyárakban, az üzemekben, az intézményekben, a földeken, a fegyveres 
erőknél, szerte az országban széles körű szocialista munkaverseny bontakozott ki. A 
nagyszerű célkitűzések, az eddigi eredmények méltóképpen fejezik ki egész népünk 
cselekvőkészségét, nemzeti programunk megvalósítására irányuló elhatározását.

Elvtársak!
Korunk forradalmi erői sorozatos győzelmeket aratnak. A szocialista országok 

fejlődését, a nemzeti felszabadításért, a társadalmi felemelkedésért küzdő népek elő
rehaladását, a nemzetközi munkásmozgalom fellendülését, az imperializmus és reak
ció erői nem képesek feltartóztatni. Az agresszív köröknek nem sikerült elérni, hogy 
megszakadjon az enyhülés folyamata. A SALT-II. szerződés aláírása a Szovjetunió 
és valamennyi békeszerető erő nagy sikere, a fegyverkezés elleni harc kiemelkedő 
állomása.

A haladás és a reakció, a szocializmus és a kapitalizmus közötti világméretű küz
delem azonban a nemzetközi osztályharc minden frontján tovább folyik. Az impe
rialista hatalmak és a velük szövetségre lépett pekingi vezetők a régi és új feszültség
gócok felszításával, a társadalmi haladás útjára lépett népek elleni provokációkkal, a 
szocialista országokkal szembeni fellépéseikkel, újabb és újabb fegyverek gyártásával 
és rendszeresítésével, a fegyverkezési hajsza fokozásával a hidegháborús légkör visz- 
szaállítására tesznek kísérletet.

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

Hazánk, a Magyar Népköztársaság külpolitikájának alapelve, hogy szüntelenül 
erősítjük szövetségünket és . együttműködésünket a Szovjetunióval, a testvéri szocia
lista országokkal, összefogásunkat minden békeszerető, haladó erővel. Megkülönböz
tetett figyelmet fordítunk közös védelmi szervezetünk, a Varsói Szerződés erősítésé
re, kitartó szorgalommal dolgozunk hazánk védelmi felkészültségének magas szinten 
tartásáért, fegyveres erőink, néphadseregünk fejlesztéséért. Feladataink végrehajtá
sában alapvető támaszunk a Varsói Szerződésben megvalósult testvéri összefogás, 
amelynek szép példáját adta a hazánk területén eredményesen lefolytatott PAJZS-79 

•hadgyakorlat is. Meggyőződésünk, hogy közös védelmi szervezetünk megbízható ol
talmazó ja népünk biztonságának, a világ békéjének.

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

nagy ügyünk iránti szilárd elkötelezettséggel, becsülettel, áldozatoktól sem vissza
riadva dolgozunk a fejlett szocialista társadalom építésén, a haza, a közrend és köz- 
biztonság oltalmazásán.

Az Önök előtt álló nagyszerű célok és 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, 1979. szeptember 29.

Czinege Lajos hadseregtábornok s. k., honvédelmi miniszter Benkei András s. k., belügyminiszter
P

app Árpád vezérőrnagy s. k.,
a Munkásőrség országos parancsnoka

Kapják: 23-as elosztó szerint.
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