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Elvtársak! 

Államvédelmi határőrök, tiszthelyettesek és tisztek!

Az Államvédelmi Hatóság valamennyi beosztottja, egész dolgo
zó népünkkel együtt mélységes felháborodással és gyűlölettel 
értesült a titoisták újabb gyalázatos provokációjáról, ame
lyet déli határainkon április 15-én elkövettek. A Tito fa
siszta banda fegyveres provokációjának következtében súlyo
san megsebesült Fekete Mihály áv. hőr. elvtárs, Határ
őrségünk kiváló harcosa.

Népköztársaságunk Kormánya április 15-i jegyzékében a legha
tározottabban tiltakozott a titoisták ezen újabb súlyos pro
vokációja ellen. Fekete Mihály áv. hőr. elvtársat a titoisták 
golyója olyan súlyosan megsebesítette, hogy a leggondosabb és 
gyors orvosi intézkedések ellenére folyó hó 18-án életét vesz
tette .

Fekete Mihály áv. hőr. elvtárs, aki a nép, a haza iránti sze
retettől és hűségtől áthatva szolgálatát mindig példamutató
an látta el, a titoisták provokációja idején államvédelmi ha
tárőrhöz méltó bátor magatartást tanúsított, ahogy ezt eskü
jében megfogadta. Fekete Mihály áv. hőr. elvtárs hősi halált 
halt. A mi drága, szabad hazánk határainak őrzésében, a szol
gálat kiváló ellátása közben érte őt a titoista banditák go
lyója.

Fekete Mihály áv. hőr. elvtársat hősies magatartásáért a Ma
gyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa a

” Kiváló Szolgálatért ”

érdeméremmel tüntette ki.

Fekete Mihály áv. hőr. elvtársat államhatárunk őrzésében tanú
sított önfeláldozó magatartásáért, példás szolgálatáért

államvédelmi törzsőrmesterré

előléptetem.
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Fekete Mihály áv. hőr. elvtársunk becsülettel és hűséggel 
szolgálta a hazát, önfeláldozó hősiességgel védte legdrá
gább kincsünket, népünk szabadságát. Örökké példaként fog 
élni emléke minden határőr szivében.

Elvtársak!

A titoisták sorozatos provokációi közül a másik súlyos eset 
volt Juhász József áv. hőr. elvtárs megsebesí- 
tése. Juhász József áv. hőr. elvtársat, aki szolgálatát min
dig példamutatóan látta el és a titoisták provokációja ide
jén is öntudatosan, bátran őrizte államhat árunkat, a Magyar 
Népköztársaság Elnöki Tanácsa a

" Szolgálati Érdemérem "-el

tüntette ki.

Juhász József áv. hőr. elvtársat a határőrizetben szerzett 
érdemeiért

államvédelmi tizedessé

előléptetem.

Marusinecz György áv. őrvezető elvtársat, 
aki a titoisták által elkövetett provokáció idején Fekete 
Mihály áv. hőr. elvtárssal együtt volt szolgálatban és 
Búzás Menyhért áv. hőr. elvtársat, aki a tito
isták által elkövetett provokáció idején Juhász József áv. 
hőr. elvtárssal együtt volt szolgálatban, bátor helytállásu
kért, a határőrizet terén végzett jó munkájukért, megsebe
sült elvtársaiknak nyújtott testvéri segítségért

államvédelmi tizedessé

előléptetem és dicséretben részesítem.

Elvtársak!

A Tito banditák provokációi, amelynek áldozata lett Fekete 
Mihály áv. hőr. elvtárs és amelynek során megsebesült Ju
hász József áv. hőr. elvtárs, még jobban leleplezi dolgozó 
népünk, az Államvédelmi Hatóság valamennyi beosztottja 
előtt a jugoszláv népet elnyomó Titot és bandáját.

Az Államvédelmi Határőrség valamennyi harcosa, tiszthelyet
tese és tisztje nap, mint nap a határőrizet állandó fejlesz
tésével, megszilárdításával, az éberség fokozásával, az ön
tudatos fegyelem erősítésével, a katonai és politikai ki
képzés eredményeinek növelésével kell hogy válaszoljon a 
titoista provokátoroknak. Minden határőr olyan határozott 
fegyelmezett, Öntudatos, bátor magatartást tanúsítson a 
szolgálatban, hogy az ellenség érezze és tapasztalja - min
den provokációs kísérlete már eleve kudarcra van ítélve,
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Az Államvédelmi Határőrség valamennyi beosztottja nap, 
mint nap érzi és tapasztalja, hogy munkájában mögötte áll 
egész dolgozó népünk, hogy biztos kézzel vezet, irányit 
bennünket a mi nagy Pártunk és szeretett vezérünk Rákosi 
Mátyás Elvtársi

Ezen parancsomat fegyveres parancs kihirdetésen az Állam
védelmi Hatóság Határőrség valamennyi beosztottjával is
mertetni kell.

PIROS LÁSZLÓ sk.
áv. vezérőrnagy

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője.

Kapják; Főosztályvezetők, ^osztályvezetők, megyei osztályok 
vezetői, Határőrség kerület, zj. és önálló egységek 
parancsnokai.

V.S.-né/160 péld., 3 lap.
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