
BELÜGYMINISZTÉRIUM.

A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERÉNEK 
2 5 1 . számú PARANCSA.

Budapest, 1966. szeptember 29.

A Fegyveres Erők Napja alkalmából, a lakosság helyes tájé
koztatásában és a belügyi szervek munkájának támogatása 
terén végzett eredményes munkájukért a Magyar Rádió- és 
Televízió, valamint a sajtó alább felsorolt munkatársait 
jutalomban részesítem:

1. Dr. Szabó László elvtársat,
a Népszabadság főmunkatársát, a belpolitikai rovat 
helyettes vezetőjét,

2. Illés Sándor elvtársat,
a Magyar Nemzet főmunkatársát,

3. Balla Ödön elvtársat,
a Népszava főmunkatársát,

4. Vozári Edit elvtársnőt,
az MTI főmunkatársát,

5. Molnár Tibor elvtársat,
a Magyar Rádió belpolitikai rovatvezetőjét,

6. Pápai László elvtársat,
a Magyar Televízió "Kék fény" műsorának állandó 
szerkesztőjét,

7. Vámos Judit elvtársnőt,
a Magyar Televízió rendezőjét és

8. Kígyósi Sándor elvtársat,
a Magyar Televízió rendezőjét.

BENKEI ANDRÁS 

Belügyminiszter.
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BM Titkárság és 
BM IV/I Csoportfőnökség

Galambos József r. vezérőrnagy 
Miniszterhelyettes Elvtársnak

Szigorúan titkos!

A fegyveres erők napja alkalmából a TV, Rádió és sajtó alább 
felsorolt munkatársainak pénzjutalomban történő részesítését 
javasoljuk. Valamennyien hosszabb ideje eredményesen segítik 
a lakosság helyes tájékoztatását, a belügyi propagandát.

1./ Szabó László a Népszabadság főmunkatársa. A "Kék fény" 
riportereként új színt vitt műsorainkba. Szenvedélyességé
vel és a belügyi feladatok mélyreható ismeretével nagyban 
hozzájárult a "Kék fény" színvonalának emeléséhez. A leg
fontosabb belügyi problémákat a Népszabadságban közölt 
cikkeiben színvonalasan dolgozza fel.
Szabó László elvtársnak 5 .000.- Ft. 6.000.-

2./ Pápai László a TV Aktuális főosztályának főmunkatársa. A 
belügyi televíziós műsorok állandó szerkesztője, ötleteivel 
és harcosságával szinesíti nemcsak a "Kék fény"-t, de más 
rovatoknál műsorra kerülő témáinkat is. Szerkesztője volt
a díjazott - belügyi témájú - kisfilmeknek, azok színvona
la az ő munkáját is dicséri.
Pápai László elvtársnak 5.000.- Ft. 6.000.-

3./ Vámos Judit rendező. Több állambiztonsági és rendőri témájú 
kisfilmet rendezett. Valamennyit kiváló minőségben. Két
- témánkat feldolgozó - filmje a miskolci kisfilm fesztivá
lon első dijat nyert. Az USA hírszerzőszerveinek leleple
zéséről készülő filmünket is ő rendezi.
Vámos Judit elvtársnőnek 5.000.- Ft. 6 .000.-
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4./ Molnár Tibor a Magyar Rádió Belpolitikai rovatának vezetője. 
Beosztása és a belügyi feladatok iránti személyes érdeklődése 
igen sok segítséget nyújt. Műsorainkhoz jó adásidőt és szín
vonalas riportereket biztosit.
Molnár Tibor elvtársnak 4.000.- Ft. 5.000.-

3./ Kígyósi Sándor a TV rendezője. Az Aktuális Főszerkesztőség
fiatal munkatársa. Belügyi műsorok állandó rendezőjeként ter
vezzük foglalkoztatni. Az eddig általa rendezett műsoraink 
bizonyultak a legsikeresebbnek.
Kígyósi Sándor elvtársnak 3.000.- Ft. 5.000.-

6./ Balla Ödön a Népszava főmunkatársa. Mintegy öt éve rendőri 
tudósítóként dolgozik. A lapjában rendszeresen közölt szín
vonalas cikkei mellett a rádió hírszolgálata részére is biz
tosítja a belügyi híreket. 
Balla Ödön elvtársnak 3.000.- Ft. 5.000.-

7./ Illés Sándor a Magyar Nemzet munkatársa. Jól képzett újságíró. 
A belügyi témákat az aktuális riportok színvonalát meghaladóan 
dolgozza fel, példa erre az Egedy-Asbóth ügyről írt vezércikke. 
Illés Sándor elvtársnak 3.000.- Ft. 5.000.-

8./ Vozári Edit a Magyar Távirati Iroda munkatársa. Az MTI útján 
a sajtó és a hírközlő szervek legszélesebb fórumaihoz eljut
tatja a híreinket és a belügyi munkát segítő körülményeket. 
Ügyszeretete és kezdeményezőkészsége munkánkat segíti.
Vozári Edit elvtársnőnek 4.000.- Ft. 5.000.-

Budapest, 1966. augusztus 31.

-  2 -

/Borgos G yula r. ezredes/ 
BM Titkárság vezetője

/Rózsa Andor r. alezredes/ 
IV/I csoportfőnök

Készült: 4 pld.
Kapják: Galambos József r. vőrgy.

B o r g o s  G y u l a  r .  e z r .

Rózsa Andor r. alez.
IV/I Csfség tük.
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BM IV /I  Csoportfőnökség.

B E N K E I ANDRÁS 
BELÜGYMINISZTER ELVTÁRSNAK!

H e l y b e n .

Mellékelten felterjesztem az újságírók és rendezők jutal
mazására készített parancs tervezetet.

Budapest, 1966. szeptember 27. 
/Rózsa Andor r. alezr./ 

Csoportfőnök,Mell: 3 lap.


