
Szabadhídvég épített öröksége 
 
Többutcás, halmazos jellegű település a Sió mellett. Mezőkomáromtól csak a Sió választja el. 
Szalagtelkei fésűs beépítésűek. • Pusztavár nevű török palánkvára a Sió mellett állt. Hídvég első 
okleveles említése 1344-ből származik. A török időktől kezdve a Batthyány család birtoka volt. A folyón 
való átkelőhely miatt volt kiemelt fontossága. 1760 utána történeti település a Várashídvég nevet 
viselte, az újabb részek neve Kishídvég vagy másképp Faluhídvég, illetve Szabadhegy volt. A három 
községet 1922-ben egyesítették. 1950-ben csatolták Somogy megyétől Fejér megyéhez. Ekkor egyesült 
Mezőkomárommal, Mezőhídvég néven. 1954-től önálló település. 
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Urunk mennybemenetele templom 
 
Szabadon álló, egyhajós, kontyolt nyeregtetős, homlokzati tornyos templom, félköríves 
szentélyzáródással. Tornyát gúlasisak fedi. Oldalsó homlokzatain támpillérekkel díszített. 
Főhomlokzatát falpillérek tagolják. Kevés számú nyílászárója egyenes záródású.  
 
 
Református templom 
 
A Sió fölötti domb hátán, szabadon álló, egyhajós, homlokzati tornyos barokk épület. A hajó 1786-90-
ben, a torony 1812-ben vagy 1817-ben épült. Fő- és oldalhomlokzata pilaszterekkel tagolt, kapuja copf 
díszítésű, az oromzatot két kőváza díszíti. Tornya órapárkányos, összetett sisakos. Szentélye 3 
csehsüvegboltszakaszos, félköríves záródású szentéllyel. Háromnyílású előcsarnoka fölött 
orgonakarzat húzódik. A boltozatok közt fejezetes féloszlopok láthatók. Középen, a fal mentén egykorú 
szószék áll hangvetővel, mellette stallummal. Az úrasztala és a padok hasonlók a mezőkomáromi 
református temploméhoz. Felszereléséhez tartozik 3 ónkanna 1764-ből, egy óntányér és egy ón 
keresztelő tál 1753-ból, valamint két aranyozott réz kehely 1756-ból és 1795-ből. Műemlék. 
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