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Tárgy: Belügyminiszteri kitüntetés.

Rendőrök, Tiszthelyettesek, Tisztek, Parancsnokok, Politikai munkások, Elvtársak!

A rendőrség minden tagja esküjével fogadta, hogy hazájának, a Magyar Népköztársa
ságnak, dolgozó népünk hatalmának és rendjének hűséges és tántoríthatatlan őrzője és védelme
zője lesz minden ellenséggel szemben, ha kell élete és vére feláldozásával is.

Az esküben vállalt kötelezettségek teljesítésének, a haza, a dolgozó nép iránti forró 
szeretetnek kimagasló példáját mutatták a Vas-megyei rendőrkapitányság csörötneki őrsén szolgá
latot teljesítő N. Kovács Béla, Horváth 28 István, Peller Károly, és Horváth Balázs 
r. őrmester elvtársak.

1953. évi augusztus hó 20.-án a dolgozókkal való szoros kapcsolatuk eredményeként 
tudomásukra jutott, hogy az őrs területén bujkál egy több év óta keresett felfegyverzett titóista 
kém. Tartózkodási helyét azonnal felkutatták, majd alkalmas pillanatban elfogták és lefegyverezték.

Ezért a Belügyminiszter Elvtárs
N. Kovács Béla r. őrmestert a uKözbiztonsági Érem" aranyfokozatával tüntette ki 

és 800 Ft pénzjutalomban részesítette.
Horváth 28 István r. őrmestert a „Közbiztonsági Érem" aranyfokozatával,

Peller Károly r. őrmestert a "Közbiztontági Érem" aranyfokozatával,

Horváth Balázs r. őrmestert a "Közbiztonsági Érem,, ezüstfokozatával tüntette ki 
és nevezetteket 600-600 Ft pénzjutalomban részesítette.

Az ellenséggel szemben tanúsított bátor és önfeláldozó magatartásukért az elvtársakat 
követendő példaként állítom a rendőrség valamennyi tagja elé.

Utasítom Vezető Elvtársakat, hogy jelen parancsomat hatóságuk területén valamennyi 
beosztottal ismertessék.

PŐCZE TIBOR
r. vezérőrnagy s. k.

A B. M. Országos Rendőrkapitányság Vezetője.
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Tárgy: Belügyminiszteri kitüntetés.

Rendőrök, Tiszthelyettesek, Tisztek, Parancsnokok,Politikai munkások, 
Elvtársak!

A rendőrség minden tagja esküjével fogadta, hogy hazájának, a Magyar 
Népköztársaságnak, dolgozó népünk hatalmának és rendjének hűséges és 
tántoríthatatlan őrzője és védelmezője lesz minden ellenséggel szem
ben, ha kell élete és vére feláldozásával is.

Az esküben vállalt kötelezettségek maradékta1an teljesítésének, a haza, 
a dolgozó nép iránti forró szeretetnek kimagasló példáját mutatták a 
Vas-megyei rendőrkapitányság csörötneki őrsén szolgálatot teljesítő 
N. Kovács Béla, Horváth 28 István, Peller Károly és Horváth Balázs 
r. őrmester elvtársak.

1953. évi augusztus hó 20.-án a dolgozókkal való szoros kapcsolatuk eredményeként tudomásukra jutott, hogy az őrs területén bujkál 
 egy több év óta keresett felfegyver

zett titóista kém. Tartózkodási helyét azonnal felkutatták, majd al
kalmas pillanatban elfogták és lefegyverezték.

Ezért a Belügyminiszter Elvtárs
N.Kovács Béla r.őrmester a "Közbiztonsági Érem” aranyfokoza

tával tüntette ki és 800 Ft. pénzjutalomban részesítette.
Horváth 28 István r.őrmestert a "Közbiztonsági Érem” arany

fokozatával,
Peller Károly r.őrmestert a "Közbiztonsági Érem" aranyfokoza

tával,
Horváth Balázs r.őrmestert a "Közbiztonsági Érem” ezüst fokozatá

val tüntette ki és  600-600 Ft. pénzjutalomban részesítette.

Az ellenséggel szemben tanúsított bátor és önfeláldozó magatartásukért 
az elvtársakat követendő példaként állítom a rendőrség valamennyi tag
ja elé.
Utasítom Vezető Elvtársakat, hogy jelen parancsomat hatóságuk területén 
valamennyi beosztottal ismertessék.

Budapest, 1953. szeptember hó 7 . 
Pőcze Tibor

r. vezérőrnagy
a B.M. Országos Rendőrkapitányság Vezetője.
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Kiss fhdgy.
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valamennyi. rendőrőrs parancsnoka 
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