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H
alottak napja alkalmából 
gyertyagyújtással és néma 
főhajtással emlékeztek a 

Rendőrség hősi halottaira a Ren-
dőrségi Igazgatási Központban.

„Nem vagy már, az élet megy tovább,
szereteted fényét örökül hagytad rám!
Megélt életed szép volt, nem hasztalan,
de én itt maradtam most vigasztalan.

Máris hiányzol, hiányozni fogsz,
az emléked gyötrő fájdalmat okoz!
Köszönöm mindazt, amit adtál,
mára az emlékeim része maradtál!

Örökkön-örökké velem leszel,
a gyászoló szívemhez oly közel!
Őrzöm emléked, kívánok szép álmot,
az idő egyszer megnyugvást hoz!”
 (ismeretlen szerző)

Az 1989. október 23-át követően hősi 
halottá nyilvánított rendőrök emléktáb-
lájánál az Országos Rendőr-főkapitány-
ság nevében dr. Takács Tibor r. vezérőr-
nagy, bűnügyi főigazgató is koszorút 
helyezett el.

Az eseményen részt vettek az elhuny-
tak hozzátartozói, valamint rendőri ve-
zetők.

A 2009-ben felavatott táblán tíz hősi 
halált halt rendőr neve olvasható:

Horváth Imre r. hadnagy (1952-1990)
1990. szeptember 8-án éjjel egy betörő-

banda üldözése közben közúti közlekedé-
si balesetet szenvedett, amelynek helyszí-
nén életét vesztette.

Ősz Zsigmond r. alhadnagy (1946-
1991)

1991. június 12-én egy fegyveres rablás 
elkövetője életveszélyesen megsebesítette. 
Az alhadnagy 1991. június 27-én a kór-
házban belehalt sérüléseibe.

Máté András r. főhadnagy (1963-1992)
1992. szeptember 13-án egy gépkocsilo-

páson tetten ért elkövető leszúrta.
Guba József r. ezredes (1940-1994)
1994. november 22-én sűrű ködben, 

rossz látási viszonyok között, szolgálati 
helikopterrel lezuhant és életét vesztette.

Székely Dénes r. őrnagy (1958-1994)
1994. november 22-én sűrű ködben, 

rossz látási viszonyok között, szolgálati 
helikopterrel lezuhant és életét vesztette.

Kiss Tamás r. hadnagy (1980-2001)
2001. július 28-án szolgálatban, közúti 

intézkedés során elgázolták. A helyszínen 
életét vesztette.

Borsos József r. alezredes (1963-2003)
2003. május 13-án egy fegyveres bűnö-

ző megadást színlelve tüzet nyitott rá egy 
hangtompítós pisztolyból. Borsos József 

még halála előtt viszonozta a lövéseket, 
súlyosan megsebesítette támadóját.

Borbély Zoltán r. hadnagy (1970-2008)
2008. február 11-én egy nyári konyhába 

bezárkózott férfi  lelőtte, a helyszínen bele-
halt sérüléseibe.

Radovic Dusán r. főhadnagy (1980-
2010)

2010. július 23-án rendőri intézkedés 
közben elgázolták, a helyszínen életét 
vesztette.

Kenéz Imre r. hadnagy (1977-2012)
2012. október 11-én rendőri intézkedés 

során elgázolták, kórházba szállítása köz-
ben életét vesztette.

GYERTYAGYÚJTÁSSAL 
EMLÉKEZTEK A RENDÔRSÉG 
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