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Magyarország honvédelmi miniszterének és a Honvéd Vezérkar főnökének köszöntő levele
július 25-e, a Harckocsizók Napja alkalmából

Katonák!
Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A Harckocsizók Napja alkalmából tisztelettel köszöntjük a fegyvernem hivatásos és
szerződéses katonáit, valamint a szakterület érdekében szolgálatot teljesítő polgári
dolgozókat.
A harckocsizó állomány Szent Kristófot, az úton lévők és útra kelők védelmezőjének
ünnepét választotta fegyvernemi napjául. A védőszent választása egyidős a fegyvernemmel,
hiszen az új páncélos fegyvernem már kialakulásakor előszeretettel helyezte magát Szent
Kristóf oltalma alá, azt kérve tőle, hogy mindennapi feladataik teljesítéséből, emberségüket
megtartva, épségben térhessenek haza. Ünnepnapjukon most is ez a legfőbb jókívánságunk
Önöknek.
Életünk során sokszor ünnepelhetünk, és ezek az alkalmak segítenek az újabb feladataink,
céljaink megfogalmazásában, átlendítenek minket a monoton mindennapokon. Erőt adnak,
hitet, új tartalmat életünknek, meggyőznek arról, hogy időnként meg kell pihenni, tudni kell
megnyugodni, visszatekinteni és ünnepelni.
Ez a nap is egy ilyen alkalom. Megállunk egy pillanatra, visszatekintünk a múltba: mi
mindent tettek elődeink, mit tesznek jelenleg szolgáló bajtársaink, és mit tehetünk mi a haza
védelméért. Összehoz minket a tradíció, a hagyomány. Összetart sok átélt vagy csak tanult,
írott vagy elmesélt közös emlék, az önzetlen elkötelezettség és a bátorság.
Az Önök által választott hivatás nagy szakértelmet, felelősséget és elhivatottságot követelt
és követel meg napjainkban is azért, hogy mesterien tudják kezelni az Önökre bízott
eszközöket, és képesek legyenek az alaprendeltetésükből adódó feladataik maradéktalan
ellátására. A megszerzett ismereteiket folyamatosan fejlesszék, tudásukat gyarapítsák és
őrizzék meg azt, hogy példaként álljanak a fiatalabb nemzedék elé. Adják át tudásukat, amely
a harckocsizó szakma művelésének évtizedei során felhalmozódott.
Aktív, munkával teli évet tudhatnak maguk mögött. Helytálltak a kiképzési
rendezvényeken, a gyakorlatokon és a határmenti feladatokban. Az elvárás a jövőben sem
változik. Tegyék továbbra is az eddigiekhez hasonló elkötelezettséggel és szakmaszeretettel
munkájukat. A Magyar Honvédség vezetése nevében köszönetünket fejezzük ki a fegyvernem
minden katonájának és polgári dolgozójának az elmúlt időszakban nyújtott példás
helytállásért.

Hölgyeim és Uraim! Harckocsizó Katonák!
Ez év elején elindult az utóbbi 25 év legnagyobb és legátfogóbb honvédelmi és
haderőfejlesztési programja, mely a katonák egyéni felszerelésének, harctéri fegyverzetének
fejlesztését, a haditechnikai képességek fejlesztését teszi lehetővé, valamint az új katonai
életpályamodellben elkezdett illetményemeléssel az Önök iránti megbecsülésünket és
tiszteletünket is kifejezzük. Olyan fejlesztési programba kezd a Magyar Honvédség, amelyre
már nagyon régóta nem volt példa és hosszú időre meghatározza majd a honvédelem jövőjét.
Ebben a munkában számítunk Önökre.
Köszönjük Önöknek a példamutató szolgálatot, a magas szintű munkát, helytállást és szakmai
elkötelezettséget.
Kívánjuk, hogy továbbra is sikerrel szolgálják a Magyar Honvédséget, Magyarországot és
szövetségeseink eredményes tevékenységét. Ehhez a felelősségteljes munkához kívánunk erőt
és egészséget!
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