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Elv társak!

A társadalm i haladásért, a békéért és a szocializmusért m indenütt a világon, az 
em berek milliói vívják elszánt harcukat. A küzdelem olyan ellenség ellen folyik, 
amely példa nélkül álló gaztettekre, hitszegő árulásra képes.

Az am erikai imperializmus agressziója, katonáinak egy évtizeden át fo ly tato tt 
terrorakciói ellenére a vietnam i nép szilárdan ellenállt, hősiesen m egvédte szülő
földjét, hazáját. A világ népei kezdettől fogva szolidárisak voltak az agresszió ellen 
küzdő hős vietnam i néppel. A nemzetközi szolidaritás élvonalában a szocialista or
szágok álltak és a Szovjetunióval az élen katonai, gazdasági, politikai, diplomáciai 
eszközökkel segítették abban, hogy mielőbb elhallgassanak a fegyverek e sokat 
szenvedett nép földjén.

A fegyverszüneti megállapodás aláírását a világ m inden békeszerető népe meg
könnyebbüléssel fogadta, abban bízva, hogy Vietnam  sokat szenvedett népe végre 
békében élhet, hogy e megállapodás kiinduló pontja lesz a világ más térségeiben 
levő feszültségek megszüntetésének.

Pártunk  és korm ányunk, — dolgozó népünk tettekben is m egnyilvánuló legtel
jesebb egyetértésével — az első naptól kezdve kötelességének tarto tta, hogy m in
den segítséget megadjon az agresszió ellen küzdő vietnam i testvéreinknek. Ez veze
tett bennünket akkor is, amikor a vietnam i háború befejezéséről és a béke helyre
állításáról szóló párizsi megállapodás parafálását követően, az érdekelt felek fel
kérésére vállaltuk a Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban való részvé
telt. Vietnam i küldetésünket úgy tekintjük, m int szocialista hazánk, népünk 
irán ti megbecsülés kifejezését.

A Nemzetközi Ellenőrző és Felügyelő Bizottságban résztvevő elvtársaink becsü
lettel teljesítik felelősségteljes feladataikat. Távol a hazától, szeretteiktől, nagyfokú 
felelősségérzettel, öntudattal, a veszélyeket vállalva végzik m unkájukat olyan kö
rülm ények között, amikor az am erikai fél és saigoni csatlósai sorozatosan megsze
gik a párizsi megállapodás előírásait, akadályozzák a megállapodás alapján lé tre
hozott katonai bizottságok és szervezetek tevékenységét. M indezért a felelősség az 
am erikai im perialistákat és csatlósaikat terheli.
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Szolgálati használatra! 
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E lv társak!

Amikor a párizsi megállapodás parafálása u tán  sor kerü lt a Nemzetközi Ellen
őrző és Felügyelő Bizottság m agyar tagozatának m egalakítására, Dylski Aurél ha

tárőr százados és Cziboly Csaba főhadnagy elvtársak, harcostársaikkal együtt a ka
tonai eskü szellemében, internacionalista katonához m éltóan vállalták a rá juk  váró 

megbízatást. Tudták, hogy hazánk képviselőiként felelősségteljes és veszélyektől 
sem mentes m unka vár rájuk. Hősökként, az igaz ügy irán ti hűséggel és áldozat- 
készséggel teljesítették  kötelességüket és a nemzetközi haladás ügyéért adták éle
tüket.

Dylski Aurél százados elvtárs több m int 10 éve teljesített szolgálatot a BM 
Határőrségnél. M unkáját mindig becsülettel, kom m unista tiszthez m éltóan, felelős
ségérzettel végezte. Példam utató m agatartásáért, a szocializmus ügye, a fegyveres 
erők személyi állom ányának kiképzése és nevelése érdekében végzett fáradhata t
lan m unkájáért parancsnokai és beosztottai tisztelték és becsülték. H ivatása telje
sítése m ellett jó családapa volt, példás családi életet élt.

Cziboly Csaba főhadnagy elvtárs 1960 óta volt honvéd tiszt. Olyan ifjúkom m u
nista volt, akit tehetségéért, elvhűségéért, szorgalmáért és szerény elvtársias m aga

tartásáért m unkatársai szeretettel és megbecsüléssel öveztek. Esküjéhez híven m in
dig készen állt kötelességei teljesítésére.

Hősi helytállásuk elism eréseként a Népköztársaság Elnöki Tanácsa Dylski 
Aurél határőr századost és Cziboly Csaba főhadnagyot

VÖRÖS CSILLAG ÉRDEMRENDDEL tün te tte  ki.

E lvtársak!

A harcostársak elvesztése m indig fájdalmas, de különösen az, ha olyan elv tár
sakról van szó, akiket életük, alkotókészségük teljében, fiatalon ragad el a halál. 
Fájdalm unkat enyhíti, elszántságunkat erősíti azonban az a tudat, hogy igaz ügyért, 
internacionalistaként, a népek békéjéért áldozták életüket. Helytállásuk, katonai 
kötelességteljesítésük példaképe fegyveres erőink m inden katonájának.

Megtisztelő internacionalista küldetésük teljesítése közben életüket vesztett elv
társainkat

hősi halottá nyilvánítottuk,
egyben

Dylski Aurél határőr századost őrnaggyá,
Cziboly Csaba főhadnagyot századossá lép tettük  elő.

M e g p a r a n c s o l j u k :

— Drága elvtársaink tem etése a Farkasréti tem etőben 1973. április 27-én, dísz
sírhelyen, katonai tiszteletadással tö rtén jen ;

— a végtisztesség napján a fegyveres testületek valam ennyi fővárosi lak tanyá
ján, középületén a gyászlobogókat tűzzék ki.

Dylski Aurél határőr őrnagy és Cziboly Csaba százados emléke méltó megörö
kítésére később intézkedünk.

Jelen parancsunkat a fegyveres erők és testületek egész személyi állom ánya 
előtt ki kell hirdetni.

Benkei András s. k., Czinege Lajos vezérezredes s. k.,
belügym iniszter honvédelm i m iniszter

Kapják: Külön elosztó szerint.
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