K i s l é gh i N a g y L e h e l k oro n a őr e z re d e s

Miklóssal a budapesti bevonuláson. Őrnagyként lett a lovas
testőrség parancsnoka, ahonnan később betegsége miatt kérte
áthelyezését a koronaőrséghez. Annak ezredesként volt a
parancsnoka, amikor 1937. február 24én elhunyt.
Nagy Lehel "Így láttam és értem meg a bolsevizmus rém
uralmát Magyarországon" című könyve megvásárolható a

tiszakürti könyvárban.
Katonai szolgálatának adatai
1904. szeptember 21.
Megkezdte katonai szolgálatát, mint egyéves önkéntes, a
császári és királyi 12. ulánus ezredben.
1905. január l.
Egyéves önkéntesből előléptették egyéves önkéntes
címzetes őrvezetővé.
1905. április l.
Egyéves önkéntes címzetes őrvezetőből egyéves önkéntes
ulánus címzetes tizedessé nevezték ki.
1905. október l.
Egyéves önkéntes címzetes tizedesből egyéves önkéntes
ulánus címzetes szakaszvezetővé nevezték ki.
1905. október l.
Áthelyezték a tartalékállományba.
1905. október l.
Mint tartalékos ulánus címzetes őrmestert, próbaszolgá
latra vezényelték a tényleges állományba való áthelyezés
céljából.
1906. január l.
Tartalékos ulánus címzetes őrmesterből hadnaggyá
nevezték ki.
1908. december 2.
A Katonai Jubileumi Keresztet adományozták számára.
1912. november l.
Főhadnaggyá nevezték ki.
1913. július 31.
Az 1912/13. évi Emlékkeresztet, 1915. február 25én a
Bronz Katonai Érdemérmet a Katonai Érdemkereszt
szalagján a kardokkal ítélték oda a számára.
1916. január 21.
Neki adományozták a hadidíszítményes III. osztályú
Katonai Érdemkeresztet, a kardokkal.
1916. május l.
Századossá nevezték ki.
1917. április 1.  1917. augusztus végéig
A hamburgi Katonai Műszaki Akadémia utász osztályára
vezényelték.
1917. július  1918. szeptember között
Századparancsnok.
1918. szeptember 1.  1919. április 8. között
Betegszabadságon.
1919. április 8.  1919. június 25.
Az 1. vörös huszár pótkeretben szakaszparancsnoki
beosztás.
1919. június 25.  1919. július 14. között
A Margit körúti katonai fogházban ellenforradalmárként
volt rabságban.

Részlet Kisléghi Nagy Lehel "Így láttam és értem meg a
bolsevizmus rémuralmát Magyarországon" című könyvéből:
Engem Kisléghi Nagy Lehelnek hívnak, Budapesten születtem
1927. május 21én. Apám, kit szintén Kisléghi Nagy Lehelnek
hívtak (1885. IV. 16., Palánka  1937. II. 24., Budapest),
Palánkán a Bácskában született, ahol szüleinek középbirtoka
volt. Két fiútestvére és egy nővére volt.
Édesanyám gróf Bolza Alice volt. Ő nagyapámnál, Gróf Bolza
Józsefnél és feleségénél, gróf Pálffy Alicénél élt házasságáig,
1926ig. Nagyapám nagybirtokos volt Tiszakürtön.
Apám, ki a második fiú volt, miután bevonult katonának, úgy
döntött, hogy végleg katonai pályára lép, és mint tiszt szolgált
a 12es ulánusoknál. Ezzel az alakulattal vett részt az első
világháborúban, és kapitányként (százados) érte a Monarchia
összeomlása. Palánkára már nem tudott visszamenni, mert
oda a szerbek vonultak be, ezért Budapesten vett ki magának
egy kis lakást.
Amikor Károlyi Mihály dicstelen hazaárulása következtében
a kommunisták vették át a hatalmat, és a tiszteket megfosz
tották rangjuktól, őt még le is tartóztatták és börtönbe vetették.
Mindezt annak dacára, hogy soha nem politizált, hiszen
mint katonatisztnek ez nem is volt engedélyezve. A vörösök
szemében azonban elég bűn volt az, hogy harcolt a hazájáért.
Ezért a bűnéért a kommunisták halálra ítélték, és a börtönben
várta kivégzésének pillanatát.
Erre azért nem került sor, mert az antant nevében a Magyar
országra küldött megbízott (Romanelli olasz ezredes) ezt
megakadályozta. Így több katonatiszttel együtt apámat is
szabadlábra helyeztette.
Látva a fővárosban dúló állapotokat, hallva, hogy Szegeden
egy tiszti csoport gyülekezik abból a célból, hogy az
országunkat megszabadítsa a vörös terrortól, kötelességének
érezte, hogy a nagy veszély dacára, amely újabb elfogatása
esetén életének elvesztésével járt volna, mégis nekivágott,
ennek a kockázatos útnak, és sikerült magát keresztülvágnia
Szamuelly vörös hordáin, és sok veszély közepette Szegedre
érkezett.
Mikor itt megalakult az Ideiglenes Kormány az összeverődött
csapatok elkezdték Horthy Miklós vezetése alatt megtisztítani
hazánkat a kommunizmustól. Mint testőrtiszt vett részt Horthy
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1919. július 19.
Átszökött Szegedre.
1919. augusztus 1.
Belépett a Nemzeti Hadseregbe.
1919. augusztus 1.  augusztus 20. között
A szegedi tiszti században szolgált.
1919. augusztus 20.
Áthelyezték a Fővezérség központi lovas szakaszához.
1919. augusztus 20.  1920. július 31. között
A Fővezérség központi lovas szakasz parancsnoka volt.
1920ban felettesei a következőképp jellemezték:
„Határozott, megállapodott jellem, igen gyors és helyes
felfogással, tág katonai ismeretekkel, nagy gyakorlattal.
Igen lelkiismeretes, kiválóan használható tiszt.”
1920. augusztus 7.  1921. július 1.
A magyar királyi testőr lovas szakasz parancsnoka.
1921. július 1.
A lovas testőrség parancsnokává nevezik ki.
1925. május 1.
Testőr századosból testőr őrnaggyá nevezték ki.
1926. április 29.
Elvette gróf Bolza Alice Antónia Máriát. Három gyermekük
született:
Lehel
(1927. május 21.)
Alice
(1928. június 2.)
Nagy Egon (1930. január 8.)

1934. október 3.
Odaítélték számára a II. osztályú Tiszti Katonai Szolgálati
Jelet.
1934ben, a minősítési lapján a következő bejegyzés található:
„Összegyéniségénél fogva „igen jó” testőrtiszt. Katonai
értéke az állandó elméleti továbbképzés és gyakorlati
tapasztalatok folytán emelkedett és tudása kibővült. A
tényleges állományban való meghagyása igen kívánatos.”
1934. december 7.
Odaadományozták számára a kardos Osztrák Háborús
Emlékérmet.
1935. május 1.
Felmentették a m. kir. lovas testőrség parancsnoki állása
alól.
1935. május 1.
Áthelyezték a magyar királyi testőrség állományából a
magyar királyi koronaőrség állományába.
1935. május l.
Állományba vették a magyar királyi koronaőrségnél, a
koronaőrség parancsnokául történt kinevezése folytán,
koronaőr alezredesi rendfokozatban.
1935. június 1.
Odaadományozták részére a III. osztályú Magyar
Érdemkeresztet, a lovas testőrség parancsnokság aloli
felmentése alkalmából, a Testőrség megszervezése a
Kormányzó környezetében 15 éven át teljesített kiváló
szolgálataiért.
1936. február 10.
Odaadományozták részére a Károly csapatkeresztet.
1937. február 1.
„Kivételesen és kegyelemből soron kívül” koronaőr
alezredesből ezredessé nevezték ki.
1937. február 24.
Elhunyt szívgyengeségben Budapesten.

Gyászjelentés
A Magyar Királyi Koronaőrség
mély fájdalommal jelenti, hogy

Kisléghi Nagy Lehel
A magyarországi Bolzacsalád címere.

koronaőr ezredes, a m. kir. Koronaőrség parancsnoka

1930. január 15.
Odaadományozták számára a Háborús Emlékérmet,
karddal és sisakkal, a pirosfehérzöld színű hadiérem
szalagján.
1930. március 1.
A testőrségek kiképzése terén kifejtett kiváló és
eredményes szolgálataiért Kormányzói Dicsérő Elismerést
kapott.
1931. október 1.
Igazolást nyert régi magyar nemessége és a „Kisléghi”
nemesi előnév használatához való joga.
1931. november 1.
Testőr őrnagyból testőr alezredessé nevezték ki.

a Magyar Érdemrend tiszti keresztje, a hadidiszitményes III.
oszt. katonai érdemkereszt, a bronz katonai érdemérem, a
katonai érdemkereszt szalagján a kardokkal, a Magyar Bronz
érdemérem, a Károly csapatkereszt stb. tulajdonnosa, folyó
évi február hó 24én, életének 52ik évében elhunyt.
Szeretett és nagyrabecsült bajtársunk beszentelése folyó hó
26án 15 óra 30kor lesz a Kerepesiuti temető halottas
házában. Innen örök pihenőre Tiszakürtre fogjuk szállítani.
Budapest, 1937. évi február hó 25én.

Emlékét kegyelettel őrizzük!
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Megemlékezés
Tiszakürt Község Önkormányzata és a Honvédelmi Minisz
térium megemlékezést szervezett, Kisléghi Nagy Lehel
koronaőr ezredes parancsnoki kinevezésének 80. évfordulója
alkalmából. Az ünnepi műsorra és a koszorúzásra a római kato
likus temetőben került sor 2015. április 28án.
Sokan rótták le kegyeletüket a koronaőr parancsnok sírjánál. Az
eseményen részt vett Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvé
delmi Minisztérium helyettes államtitkára, és több katonai
szervezet képviselője. Továbbá Tiszakürt község és a környező
települések ökormányzatainak vezetői, a civilszerezetek képvi
selői, az általános iskola diákjai, és a tiszakürti lakosok.
A néhai koronaőr parancsnok rokonságának több tagja részt vett
a megemlékezésen. Kisléghi Nagy Lehel feleségével érkezett
Tiszakürtre. Kisléghi Nagy Egon gyermekei, Kisléghi Nagy
Edina, és Kisléghi Nagy Ádám szintén a családjukkal vettek
részt az eseményen. Továbbá Kisléghi Nagy Rudolf is tiszteletét
tette a rendezvényen.

Kun Szabó István vezérőrnagy
A beszédeket követően kegyeleti imát tartott dr. Alacsi Ervin
százados, a katolikus tábori püspökség képviselője, Máté
Sándor alezredes, a protestáns tábori püspökség képviselője,
Varga Tamás, a tiszakürti római katolikus plébánia plébánosa
valamint Muzsik Tamás, a község református lelkésze. Az
ünnepi megemlékezés a Szózattal ért véget.

Dr. Kiss Györgyné köszöntője
Nagy tisztelettel köszöntöm Vendégeinket és minden kedves
Jelenlévőt! Köszönöm, hogy eljöttek, hogy együtt emlékez
zünk Kisléghi Nagy Lehel koronaőr ezredesre parancsnoki
kinevezésének 80. évfordulója alkalmából.
Alig néhány hónapja lettem polgármester, amikor a Honvédelmi
Minisztériumból Dr. Papp Ferenc ezredes úr felhívott telefonon
és megkérdezte mit szólnék hozzá, ha április végén ünnepséget
szerveznénk Tiszakürtön, Kisléghi Nagy Lehel, néhai gróf
Bolza Alice férjének emlékére, aki Tiszakürtön van eltemetve.
Természetesen nagy örömmel fogadtam a hírt, úgy éreztem
talán valami megmozdulhat ismét Tiszakürtön, hiszen a 2009es
szoboravatás óta nem volt községünkben ilyen nagy esemény.

Kisléghi Nagy Lehel és felesége, Kisléghi Nagy Edina társaságában

Az ünnepség délben vette kezdetét a Kisléghi Nagy család
nyugvóhelyénél, a római katolikus temetőben. Kisléghi Nagy
Lehel sírja előtt három koronaőr parancsnok tisztelgett, a
jelenlegi koronaőr parancsnok, az előző koronaőr parancsnok,
valamint a hagyományőrző koronaőrök parancsnoka.
A díszőrség felállítása után elhangzott a Himnusz, majd pedig
Dr. Kiss Györgyné, Tiszakürt község polgármestere köszöntötte
beszédével az ünnepségen megjelenteket. Őt Csikós Zoltán,
általános iskolás tanuló követte egy szavalattal. A vers után
Kun Szabó István vezérőrnagy, a Honvédelmi Minisztérium
társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára tartott
megemlékező beszédet, melyben felelevenítette Kisléghi Nagy
Lehel életútját.
Az alábbi szavakkal jellemezte a koronaőr ezredest: „Élete
példaadó kötelességteljesítés volt, úgy a harctéren, mint a
csapatnál, vagy a kormányzó körüli szolgálatban, amely igen
sok figyelmességet, magas intelligenciát és komoly fizikai
állóképességet igényelt. Utolsó éveit a betegséggel vívott
küzdelem nehezítette, de sorsát elfogadva, türelemmel, magyar
királyi honvédtiszthez méltón viselte ezt a nehéz időszakot is.”

Dr. Kiss Györgyné polgármester
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Első feladatom az volt, hogy felvegyem a kapcsolatot a
családdal, hozzátartozókkal. Ez viszonylag könnyen ment,
hiszen néhány nap múlva már telefonon beszéltem
Kisléghi Nagy Lehel úrral, a koronaőr parancsnok fiával,
aki jelenleg Bécsben él.
Elmondta, hogy a Münchenben élő huga, Kisléghi Nagy
Alíz, és az öccse, Kisléghi Nagy Egon egészségi állapota
nem teszi lehetővé, hogy részt vegyenek az ünnepségen.
Őrá viszont mindenben számíthatunk, a segítségünkre lesz.
Ezúton is szeretném megköszönni Lehel Úrnak a támogatást.
Néhány nap elteltével szomorú dolog történt, Kisléghi
Nagy Egon elhalálozott. Temetése itt volt Tiszakürtön. A
római katolikus templomban, a ravatalnál Varga Tamás
plébános úr búcsúztatóját követően Pálos Frigyes őrkanonok
búcsúzott Kisléghi Nagy Egontól.
Én akkor úgy éreztem, hogy az atya nem csak Kisléghi
Nagy Egontól búcsúzik, hanem az egész családtól talán
még Tiszakürttől is, hiszen azt mondta: „Ebben az életben
én már soha többet nem jövök Tiszakürtre.”
Akik részt vettek a temetésen bizonyára emlékeznek még
arra a megható történetre, amelyet elmesélt a családról.
Beszélt Kisléghi Nagy Lehelről a katonáról, a koronaőrről,
hiszen ő abban a szerencsés helyzetben volt, hogy szemé
lyesen ismerhette. Beszélt Alice grófnőről, tőle tudhattuk
meg, hogy milyen erős asszony volt a grófnő, aki férje
halála után hazaköltözött gyermekeivel Budapestről a
Tiszakürti birtokukra.
Ekkor már édesapja gróf Bolza József egyedül élt a
birtokon, hiszen felesége már egy évvel korábban meghalt.
A tiszakürtiek szerették a grófi családot, népszerűek voltak,
segítőkész, jó emberek. Nagyon sok falubeli embernek
adtak munkát a kastélyban.
Később Pálos Atya akkor is ellátogatot Tiszakürtre, amikor
a grófnő és családja már nem lakott a kastélyban, elmondta,
hogyan segítették őket a falusiak, ami abban az időben
nem volt veszélytelen, a Pereczes család még házat is
cserélt velük.
Ezzel az emlékezéssel szeretnék az igaz lelkű tiszakürtiek
nevében is adózni egy kicsit Alice grófnőnek és családjának
az őket ért sérelmekért, meghurcolásokért és bántalmakért,
amelyet az akkori politikai hatalom követett el.
A kastély ma is áll a református templom mellett, jelenleg
Mozgássérültek Otthonaként működik. A kastélykert sokáig
a községé volt, jelenleg a Hortobágyi Nemzeti Park tulaj
dona, ma is községünk büszkesége.
Pálos Frigyes Őrkanonok Urat meghívtuk ünnepségünkre,
szeretettel köszöntöm és remélem a mai napon elfogja
mondani azt a megható történetet, amivel a temetésen
mindenki szemébe könnyeket varázsolt.
Végezetül szeretném megköszönni a Honvédelmi Miniszté
riumnak, Államtitkár Úrnak, Ezredes Úrnak ezt a lehe
tőséget, hiszen egy ilyen kis falu életében nagyon ritkán
adódik ilyen megható esemény, ami még párosul azzal,
hogy a szent koronát is magukkal hozták. A jelenlévőktől
azt kérem, érezzék jól magukat községünkben, vigyék jó
hírünket országszerte, talán még azt is mondhatom, hogy
világszerte, hiszen néhányan vannak itt külföldről is.
Köszönöm a figyelmüket.

Támogatóink:
Az ünnepség fő támogatói:
Szentesi Sándor vállalkozó, Tiszaugi Vadásztársaság,
K. Tálas László a Hortobágyi Nemzeti Park osztály vezetője,
Hérán József
Képviselőtestület:
Csabai László, Dr. Kiss Györgyné, Kiss Lajos, Komlós
Ferenc, Patkó András, Sinka Andrea, Szeleczki Károly
További támogatóink:
Benkó Józsefné, Gulyás Kálmánné, Hajdu Zsigmondné,
Huszár Zita, Keresztes Anita, Kovács Zita, Laczkó Jánosné,

László Zita, Mátyus Jánosné, Ordasiné Kómár Mária,
Szinné Molnár Mária, Szöllősi Sándorné, Varga Károlyné
(Cserkeszőlő), Nagyrévi önkormányzat
Önzetlen munkájukkal támogatták rendezvényünket:
Arborétum dolgozói, Dorogi Sándor, Dorogi Sándorné,
Garáz Zoltán, Kovács Sándor, Községi Konyha dolgozói,
Polgármesteri Hivatal dolgozói, Román Bertalan, Szabó
András
Köszönjük a támogatást.

Dr. Kiss Györgyné
polgármester

A múltat nem lehet eltörölni
 Egy kivételesen jelentős ünnepség 
A fiataljaink ezt már nem tudják, és gondolom, az iskolákban
sem tanítják, hogy volt olyan időszak Magyarországon  a
múlt század ötvenes éveiben, az úgynevezett felszabadulás
utáni években  hogy hivatalos ünnepségeken csak az
Internacionálét volt szabad énekelni. A Himnuszt sem, vagy
ha igen, csak az Internacionálé után.
Azt akarták ugyanis elérni a kommunista rend urai, hogy
felejtsük el a nemzeti múltunkat, felejtsük el ősi, történelmi
és népi hagyományainkat. Legyünk nemzetközivé, legyünk
internacionalistákká, legyünk kozmopolitákká. Jól tudták: ha
egy népet megfosztanak a múltjától, azaz elvágják a
gyökereit, hamarosan elsorvad. A Szent Korona még gúny
tárgya is lett. Az augusztusi Szent István napi ünnepből meg
Új kenyér ünnepséget kreáltak.
Tiszakürt önkormányzata 2015. április 28án ünnepélyesen
bizonyított. A község ragaszkodik nemzeti hagyományaihoz.
A koronaőrség ünnepi szertartása, zarándoklás a templomban
elhelyezett Szent Koronához, a demonstrációnak is tetsző
szép ünnepség a temetőben, a Bolzarokon, Kisléghy Nagy
Lehelre való emlékezés, mindez együtt jelezte, hogy
Tiszakürt község, önkormányzatával az élen végig kívánja
járni azt az utat, amelytől várható megmaradásunk itt e
hazában. Remélem, erről le már nem térünk. És remélem,
hogy kétháromszáz év múlva is magyarok élnek majd,
leszármazottaink, itt, ezen a nagyon szép, árpádkori
településen, Tiszakürtön.
Debreczeni Tibor
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Tiszakürtön járt a Szent Korona

elmarad az egyes részek ötvösszakmai színvonalától. A
korona aranyból készült, rekeszzománc képekkel és igaz
gyöngyökkel, drágakövekkel van díszítve. Felső része
sötétebb, tisztább aranyból készült aranypánt. Alsó része egy
nagyobb ezüsttartalmú, ezért szilárdabb, világosabb aranyból
készült abroncs, amelynek rekeszzománc képein görög
feliratok vannak. Két oldalán négynégy, hátul egy aranylánc
(pendilia) lóg le róla, amelyek végén lóhere alakú foglalatban
féldrágakövek vannak. A korona felső részét filigrán díszíti, a
pántok szélén igazgyöngy és almandin ékkövek sorakoznak
váltakozva. Az egyes lemezek teljes felületét zománc borítja,
felirataik latin nyelvűek.
A görög koronán nincs filigrán, a gyöngysort drótra felhúzva
rögzítették, a zománcképek a lemezek belső mélyedésébe
illeszkednek és nem a teljes felületüket borítják. A görög
koronán az oromdíszeket és az abroncs peremét gyöngyözött
aranydrót kíséri, amelynek megmunkálása más, mint a latin
korona pántjait szegélyező gyöngyözött aranydróté.
Az amúgy is több darabból összeállított koronán nyomot
hagyott kalandos pályafutása. A szabványos, pénzeinken és
iratainkon is szereplő magyar címeren látható Szent Korona
teljességgel szimmetrikus és hibátlan, a valóságban azonban
számos sérülés, benyomódás látható rajta. Ezen sérülések
közül mindenki számára a legismertebb a korona különleges
ismertetőjegyévé vált ferde kereszt. A kereszt elferdülését
minden bizonnyal egy 17. századi sérülés okozta. Ekkor a
felső összekötő ívek is kissé meggörbültek, és több panel
eltörött, ahogy az a korona mai állapotában is megfigyelhető.
A Szent Koronáról 15 másolat készült. A Tiszakürtre elhozott
másolatot az Amerikai Egyesült Államokban készítették
1994ben. A kiállított koronát igazából nem lehet másolatnak
nevezni, hiszen törvény rendelkezik arról, hogy tilos ugyan
olyan ékszert készíteni, mint az eredeti. Az eredetivel ellen
tétben ezen nem láthatóak a törések és mechanikus hibák.

Koranaőrök kíséretében érkezett meg Tiszakürte a Szent
Korona másolata 2015. április 28án, amely a Tiszakürti
Református Templomban volt megtekinthető a délelőtt
folyamán. Az esemény rengeteg érdeklődőt vonzott. Szép
számban jelentek mind a helyi lakosok, mind pedig a
környező településen élők.

A Szent Korona
A magyar Szent Korona Európa egyik legrégebben használt
és mai napig épségben megmaradt beavató koronája. A
magyar államiság egyik jelképe, mely végigkísérte a magyar
történelmet legalább a 12. századtól napjainkig. A magyar
hagyományban sok évszázadon át Szent István koronájaként
tartották számon, külföldön sokfelé ma is így nevezik.

Magyar Koronaőrök Egyesülete
A településen kiállított koronát a Magyar Koronaőrök
Egyesületének tagjai őrizték. Egykor az egyesület tagjai
védték az eredeti koronát is, azonban ma már a Honvéd
koronaőrök látják el ezt a feladatot.

A korona létrejöttéről, formájáról egyidejű írásos források
nem maradtak fenn. A Szent Korona tudományos kutatásának
két évszázados története és az elvégzett ötvösszakmai
vizsgálat nyomán egyértelműen elfogadottá vált, hogy a
korona két, markánsan elkülönülő részből, a „görög koro
nából” (Corona Graeca) és az úgynevezett "latin koronából"
(Corona Latina) áll. Az összeillesztés minősége messze
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A Magyar Királyi Koronaőrség vagy a közhasználatban
Koronaőrség a magyar Szent Koronának és egyéb koronázási
és országos jelvényeknek őrzésére felállított önálló díszegység
volt. Koronázási jelvényeink, különösen a magyar Szent Korona
mindig különös védelmet élvezett. A Korona biztonságának
legfőbb őrei a koronaőrök voltak. A Magyar Királyi Korona
őrséget 1751ben hozták létre és több mint egy évszázadon át
a császári reguláris hadseregből szerveződött.
I. Ferenc József 1871. május 27én kiadott elhatározása
értelmében a koronaőrséget a magyar királyi honvédség
állományából kellett megszervezni, s mint önálló csapattest a
Honvédelmi Minisztérium hatáskörébe tartozott.
A második világháború végét követően a Szent Korona
amerikai őrzés alá került, a Magyar Királyi Koronaőrség pedig
az 1945. év folyamán megszűnt. 1978. január 5én került sor a
korona Magyarországra történő visszaszállításra. Ezután a
Nemzeti Múzeum erre a célra kialakított helyiségébe került,
ahol állandó kiállítás tárgyává tették. Őrzéséről közvetlenül a
múzeum polgári fegyveres őrsége gondoskodott.
A Magyar Koronaőrök Egyesületének története vitéz Vitéz Jó
zsef koronaőrrel kezdődik, aki újraélesztette a koronaőröket és
a koronaőrzés hagyományát. Ő azon koronaőrök közé tartozott,
akik 1945ben Mattseeba menekítették a magyarok Szent
Koronáját. 1990ben megvalósult vitéz Vitéz József álma,
megvarratta ugyanazokat a ruhákat, melyeket 1945ig viseltek
a koronaőrök, valamint megalapította az egyesületet. Minden
követ megmozgatott azért, hogy a Szent Korona és a Szent
Jobb mellett legyen régi társaival, folytassa az évszázados
hagyományt és frissítse az állományt. 1991 és 2011 között a
Magyar Koronaőrök Egyesülete látja el a díszelgő alakulat
feladatait, országjáró missziót vállalva. Ezen feladatokat a
Magyar Koronaőrök egyesülete, vitéz Vitéz József honvéd
koronaőr törzsőrmester útmutatása és akarata szerint hajtotta
végre.
Az államalapítás ezeréves évfordulója alkalmából Magyar
ország méltó helyre emeli a Szent Koronát, és a nemzet
múzeumából a nemzetet képviselő Országgyűlés oltalma alá
helyezi. 2011. május 30án a Magyar Honvédség állomá
nyába tartozó Honvéd Koronaőrség ünnepélyes keretek közt
66 év után ismét átvette a Szent Korona őrzését.
A Szent Koronát évszázadokon keresztül őrizték a korona
őrök, akik igaz magyar és keresztény emberek voltak. A
Magyar Koronaőrök Egyesületének célja, hogy ezt a hagyo
mányt életben tartsa és utódaik továbbvigyék azt, amit
hosszú évszázadokon keresztül igaz magyar nemesek, katonák,
papok és országlakosok megőriztek és tiszteletben tartottak.

Tiszakürt Község Önkormányzata, a Tiszakürti Református
Egyház, és a Községi Kulturális Központ és Könyvtár
szeretettel meghívja Önt és kedves családját

2015. június 27én 15 órára
a tiszakürti református templomban tartandó

IX. Nyárköszöntő Kórustalálkozóra
Fellépő vendégek:
Kvintkör  Újszász
Tiszaföldvári Pedagógus Női Kar
Martfűi Városi Női Kar
BibliotéKar  Szolnok
Jubiláte Kórus  Szolnok
Tiszakürti Református Egyházközség
Ökomenikus Kórusa

A tiszakürtiekről szól Debreczeni Tibor új könyve

A KÜRTI HARMINC
A Debreczeni házaspár harminc éve él Tiszakürtön. Hogy
látják magukat, és hogy minket. A szerző emlékeiből,
élményeiből írta meg olvasmányos új könyvét A KÜRTI
HARMINCAT. A kötetet Aknay Tibor fotóművész majd
húszoldalnyi képei gazdagítják. A könyvben sokan szere
pelnek  név szerint is  Debreczeniék kürti ismerősei és
barátai közül. A kötet elé Dr. Kiss Györgyné polgármester
írt bevezetőt. A végén pedig egy beszélgetés olvasható az
arborétum igazgatójával, K. Tálas Lászlóval. A kötet
bemutatója a Tiszakürti Arborétum előadótermében lesz:

2015. június 27én (szombaton) 18:00 órakor.
A kötetet bemutatja és a szerzővel beszélget Dr. Botos
Katalin, egyetemi tanár, az Antall kormány minisztere.
A kötetből részleteket olvasnak fel a Kuckótársaság
tagjai. Muzsikál és énekel Szűcs Miklós, a kiváló
népzenész.
Minden érdeklődőt várunk.
A belépés ingyenes.

Forrás: http://www.koronaorseg.hu
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