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ÁLLAMVÉDELMI HATÓSÁG VEZETŐJÉNEK

026.sz. PARANCSA .

Budapest, 1953. évi május hó 20-án.

Tárgy: Az Országos Rádiótávírász versenyben kiváló eredményt elért
távírászok jó munkájának elismerése.

1955. május 7-én megrendezett Országos Rádiótávírász 
versenyben az ÁVH távírász csapata elnyerte a kézi adás-vétel 
első díját, ezzel másodízben nyerte el Farkas Mihály Hadsereg
tábornok elvtárs vándorserlegét.

A rádiótávírász versenyben részt vett elvtársak kivá
ló eredményüket állandó és rendszeres szakmai továbbképzéssel 
tudták elérni. Szorgalmas munkájukkal és tanulásukkal tanúje- 
lét adták dolgozó népünk, Pártunk, szeretett bölcs tanítónk 
Rákosi Mátyás elvtárs iránti szeretetüknek, hűségűknek, kivá
ló szakmai felkészültségüknek.

Bebizonyították, hogy az ÁVH rádiótávirászai megáll
ják helyüket azon a poszton, amelyre Pártunk, dolgozó népünk 
állította őket.

A győztes távírász csapat tagjait:

M.Szabó József áv.hadnagy. X/5.osztály.
Gulyás József áv.szakaszvezető. Határőrség.
Tóth András áv.alhadnagy. Határőrség.
Konta Éva áv.őrmester. X/5.osztály.
Simon József áv.alhadnagy. Hírközpont.
Volner István áv.alhadnagy. Hírközpont.
Tóth János  áv.alhadnagy. III/4.osztály.
Kiss János  áv.alhadnagy. Hírközpont.
Kazinczy Tibor áv.törzsőrmester. Határőrség. 
Varga 5. Lajos áv.törzsőrmester. X/5.osztály. 
Herenik István áv.törzsőrmester. X/5.osztály.
László János áv.hadnagy. III/4.osztály.
jó munkájukért 

dicséretben
részesítem és

500 - 500 Forinttal megjutalmazom.
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B. Kiss István államvédelmi századost, aki jó 
szervező munkájával hozzájárult az Országos Rádiótávírász 
versenyen elért jó eredményekhez

dicséretben
és jutalomban részesítem.

A kézi adás-vételben első dijat nyert M. Szab
ó János áv.hadnagyot soron kívül

főhadnaggyá
léptetem elő.

A női kézi adás-vételben első díjat nyert Kon
t a Éva áv.őrmestert soron kívül

törzsőrmesterré
léptetem elő.

Az Országos Rádiótávírász versenyben elért kiváló 
eredményekért /hatodik helyezés/ Gulyás József áv. 
szakaszvezetőt soron kívül

őrmesterré
léptetem elő.

Jelen parancsom a híradós szervek beosztottai e- 
lőtt kihirdetendő.

PIROS LÁSZLÓ sk.
államvédelmi vezérőrnagy

az Államvédelmi Hatóság h. Vezetője

Kapják: főosztályvezetők, osztályvezetők, Határőrség kerü
let, Belső Karhatalom zászlóalj parancsnokai.

Gy.örm./120 példány, 2 lap.
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