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A Magyar Honvédség illetékes alakulatainak vezetésével 

együttműködve, társszervezőként 2009. június 17-én ünnepélyes 
koszorúzással és istentisztelettel egybekötött megemlékezés 
szervezésében vettünk részt Zagyvarékason, Nagy Richárd 
posztumusz hadnagy hősi halálának 5. évfordulóján. 

 
 

A megemlékezés 10-00-kor a helyi 
római katolikus templomban megtartott 
misével kezdődött, amelyet a Tábori 
Püspökség egyházmegyei képviselője 
és a község lelkésze közösen 
celebráltak. A miséző lelkész szent-
beszédében a katonai és mindannyiunk 
kötelességteljesítésére, a feladatok 
maradéktalan végrehajtására hívta fel 
a hallgatóság figyelmét. Ez is 
hagyomány, hagyományunk, amelyet 
ápolnunk kell!A katonás pontossággal 
befejezett egyházi szertatást a község 
köztemetőjében megtartott ünnepélyes 
koszorúzás követte. 

 
 
A rendezvénynek ezt a részét a területileg illetékes 

kommendáns hivatal és Nagy Richárd hadnagy alakulatának 
parancsnoki vezetése szervezte. Az emlék-koszorúzást Vadai Ágnes 
államtitkár asszony nyitotta meg a Honvédelmi Minisztérium 
koszorújának elhelyezésével. A katonai szervek szolgálati sorrendjét 
a különböző hagyományőrző egyesületek, így a Bajtársi Egyesületek 
Országos Szövetségének és régiós vezetésének, valamint a 
Békefenntartók Bajtársi Közhasznú Egyesülete (BBKE) vezetésének 
koszorúi követték. Az emlék-koszorúk sorát a község 
polgármesterének és a gyászoló család koszorúja zárta. 
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A hősi halottról való megemlékezés a falu 
kultúrházában egy rövid kulturális programmal 
folytatódott. Zagyvarékas község polgármestere 
beszédében méltatta a fiatalember igyekvő, tenni 
akaró egyéniségét, megemlítve a vele való 
személyes találkozásokat. A méltatás után 
Kosztolányi Dezső: Halotti beszéd című 
költeményét hallgathatták meg a résztvevők. A 
verset Komka Béla nyugállományú alezredes 
megemlékezése követte, aki az Egyesületünk 
nevében köszöntötte a megjelenteket. Beszédében 
hangsúlyozta a hagyományok, a katonai 
hagyományok ápolásának szükségességét. 

Kiemelte, hogy „...Őseink, dédapáink, apáink tiszteletére a fiatal 
generációt nevelni kell! … Amelyik nemzet nem tiszteli hőseit, annak 
nem lesznek hősei, áldozatkész lányai, fiai!” Gondolatait az Egyesület 
létrehozásának, tevékenységének céljai közreadásával fejezte be. 

 
A megemlékezés a kultúrház, erre előkészített kis termében 

rövid állófogadással zárult. A rendezvény záró részében a béke-
támogató missziókban részt vett bajtársak beszélgethettek 
egymással és Nagy Richárd posztumusz hadnagy édesanyjával, 
testvérével, rokonaival és a község egyházi és világi vezetőivel. 

 
A rendezvényt jelenlétükkel megtisztelték: Isaszegi János 

vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Központi Kiképző Központ 
parancsnoka és a Római Katolikus Tábori Lelkészhivatal körzeti 
képviselői. 

 
A helyi általános iskola történelemtanára elköszönésünkkor 

elmondta, hogy e napról, Nagy Richárd hadnagyról cikket fog írni az 
iskola faliújságára és azt meg fogja küldeni a helyi újságnak is. 
Megítélése szerint ez a napi rendezvény méltó köszöntése volt egy 
magyar katona missziós helytállásának. 

 
A megtartott rendezvény elismerő véleményt és a katonai 

hagyományok tiszteletét vívta ki a missziót megjárt, a rendezvényen 
résztvevő katonatársak, valamint a község polgári és egyházi vezetői 
körében egyaránt. Köszönet a szervezőknek! 
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