Zsurk egy egyutcás falu a Nyírség Északi részén, és
egyben Észak-Alföld legészakibb települése.
Közigazgatási szempontból a Tiszai-járáshoz, majd
1951-től a kisvárdaihoz tartozott.
A falu neve szláv eredetű, a Sur vagy Zsur alapja. A
települést először egy 1067-ben megjelent oklevél
említi akkor még Sur néven.
Zsurk az évszázadok során több birtokos kezében is volt:
 1212-ben II. Endre Bánk bánnak adományozta.
 1322-ben a Losonczy Bánnffy család tulajdonában volt.
 A 15-16. században a Losonczi család birtoka és a szentmártoni uradalom része.
 1477-ben a Leleszi konvent birtokába kerül.
 1591-ben a birtokot Forgách Zsigmond szerzi meg, és 1945-ig a Forgách család
birtokában marad.
A falu határában a kilencvenes évek környékén építettek egy vodkagyárat. Sajnos ez
hamar a szervezett bűnözés elleni nyomozás egyik célpontja lett.
Zsurk egyik nevezetessége a református templom, melyről az első feljegyzések az
1700-as évekből származnak. A jelenlegi templom 1891-ben épült a régi templom
másaként. A kazettás mennyezet
hosszúkás mezőit allegorikus
ábrázolások, vázában lévő virágok
és ornamentális medalionok díszítik.
A barnára festett léckeretek
kereszteződését négylevelű,
fűrészelt rózsák emelik ki. A
templom nyugati homlokzata előtt
található a harangtorony.
Csúcsában gombos zászló található melyen az 1891. helyreállítási dátum szerepel. 1924ben is renoválták.

A település címere csücskös talpú heraldikai pajzs, melyet
ezüstmázú, hullámos vonalú pólya oszt két részre.
A felső, vörös színű rész közepén a település jellegadó
műemléke, a fekete és fehér színű harangtorony stilizált képe
helyezkedik el. Felül két oldalt félhold és hullámos szárú hatágú
csillag, a motívumokat a régebbi címerelőzményekből vette át a
település.
A hullámos vonalú pólya, valamint az alsó rész kék színe a Tisza
folyóra utal. A címer alján elhelyezkedő hármashalom jelzi a
környék ingoványos, vízjárta területeihez képest magasabb
térszínt, kiemelkedéseket és a vízi átkelőhelyet.
Sajnos a falu lakossága évről évre csökken és ennek egyik fő oka a falu elöregedése.
Lakossága jelenleg mindössze 739 fő.

Igazán különlegessé a Tisza-part közelsége teszi a falut és a lakosság, amely
vendégszeretetéről és mulatozásairól híres.

A faluról sajnos nem sok feljegyzés született. Történetéről így csak nagymamám és
édesanyám tudott nekem röviden mesélni. Egészen pontosan arról milyen is volt az a
zsurki élet körülbelül 60 éve. Nagyi már ebben a faluban született és soha nem is
költözött máshová. Az ő édesanyja is itt élt és az édesapja is. Dédnagyapám és
nagypapám is katonáskodással foglalkozott de ezt nem a faluban tették. Nagymamám a
fonóba járt dolgozni. Akkoriban mivel szórakozóhely még nem volt, a falu lakosai egy
házban gyűltek össze és beszélgettek. Ebben az időben még nem volt a faluban óvoda és
kisbolt is csak egy működött.
Nagyobb történelmi eseményekről nem hallottam és feljegyzés sem született csupán
egy bombáról tudok, amely a temető környékén csapódott be lerombolva egy kőépületet
melyben a dédnagyapám is tartózkodott. A II. világháború hősies halottainak névsorát

egy emléktábla őrzi a temetőben. A holokauszt sem kerülte el kis településünket.
Egyetlen túlélőt ismerek, de sajnos ma már ő sem Zsurkon él.
Mivel feljegyzéseket nem találtam így nem tudom milyen események zajlottak még
ebben a kis közösségben a múlt századokban.

Felhasznált irodalom:
http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-zsurk.shtml
http://hu.wikipedia.org/wiki/Zsurk
http://www.softdekor.hu/zsurk/?page_id=5
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