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SZIGORÚAN TITKOS!

ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJE

 017. sz. PARANCSA

Budapest, 1953. április 10-én,

Tárgy: 1953. április 4-i díszelgésen résztvevő Határőrség, 
Belső karhatalmi egységek és operatív beosztottak jő 
munkájának elismerése,

1953. április 4-én ünnepelte dolgozó népünk ha
zánk felszabadulásának 8-ik évfordulóját. Népünk 
ma büszkén tekint eredményeinkre, melyeket poli
tikai, gazdasági és kulturális téren, a hatalmas 
Szovjetunió segítségével és támogatásával, dicső 
Pártunk és szeretett vezérünk Rákosi Mátyás elv
társ vezetésével értünk el.

Felszabadulásunk évfordulóján hitét tettünk meg
ingathatatlan hűségűnkről, a béke, a szocializ
mus, az emberi haladás hagy ügye, a diadalmas 
sztálini eszmék mellett. Kifejeztük elszánt aka
ratunkat azoknak a céloknak a valóra váltásában, 
amelyekért népünk legnagyobb barátja, a nagy 
Sztálin harcolt és amelyek megvalósításának le
győzhetetlen záloga a Szovjetunió dicsőséges Kom
munista Pártja, annak sztálini Központi Bizott
sága.

A Magyar Népköztársaság ma népéhez hű, jól fel
készült, korszerűen felszerelt hadsereggel ren
delkezik. Ezt bizonyította az április 4-i dísz
szemlén résztvevő egységek harcos, bátor és fe
gyelmezett magatartása, a díszszemle biztosítá
sában résztvevő operatív beosztottak áldozatkész, 
lelkes munkája, amely lehetetlenné tette az el
lenségnek legnagyobb ünnepünk ellen irányuló te
vékenységét .

A díszszemlén résztvevő Államvédelmi Határőrség 
és Belső Karhatalmi díszhadosztály személyi ál
lománya, a pártőrség és a biztosítást végző ope
ratív beosztottak harcos, fegyelmezett magatar
tásukkal és munkájukkal újból tanújelét adták 
dolgozó népünk, pártunk, szeretett bölcs tanítónk,
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Rákosi Mátyás elvtárs iránti szeretetüknek, hű
ségüknek és ragaszkodásuknak felszabadítónk, a 
nagy Szovjetunió iránt.

Az Államvédelmi Határőrség és Belső Karhatalom 
díszhadosztálya a díszszemlén jó eredményt ért 
el. A lövészegységek közül a karhatalmi díszez- 
red 5. zászlóalja, valamint a Határőrség díszez- 
redének 5. zászlóalja első helyezést ért el és 
ezzel elnyerte a Honvédelmi Miniszter elvtárs 
vándorserlegét.

A lovas díszhadosztályban résztvevő ÁVH. lovas
század ugyancsak az első díjazást nyerte el.

Ezért a díszegységekben részt vevő harcosok, tiszt
helyettesek és tisztek, valamint a díszelgés elő
készítésében és zavartalan lefolyásának biztosí
tásában résztvevő beosztottak jó munkájáért

Elismerésemet

fejezem ki.

Jelen parancsom a személyi állomány előtt kihir
detendő .

PIROS LÁSZLÓ., sk.
áv. vezérőrnagy

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője.

Kapják: Főosztályvezetők, osztályvezetők, Határőrség és Belső Kar
hatalom kerület-, zászlóalj- és önálló egységek parancsno
kai .

Tné/250 pld., 2 lap.
ÁBTL - 4.2 - 10-631/1953 ÁVH T. /2



ÁBTL-4.2- 10-631/1953 ÁVH T. /3


