In memoriam Peter Kurhajec
Peter Kurhajec, dvanásťnásobný majster Československa v modernom päťboji,
reprezentant Československa, Majster športu Československa, víťaz ďalších domácich
a medzinárodných pretekov, dňa 30. júna 2017 navždy opustil naše rady. Patril do generácie
tých moderných päťbojárov – András Balczó, István Móna, Igor Oniščenko, Zoltán Polák
a ďalší – , s ktorými udržiaval živí priateľský kontakt až do poslednej chvíle svojho života.
Bratislavský rodák s historickými koreňmi po krátkom pôsobení v zahraničí sa vrátil do
svojho rodného mesta a podľa vzoru svojich predkov nie len hlásal, ale skutkami aj
presadzoval ideály humanizmu a solidarity. Peter Kurhajec za svojho života obdržal najvyššie
štátne vyznamenania Česka, Izraela, Maďarska, Poľska, Rakúska ako aj mimovládnych
organizácií, čím sa navždy zapísal do dejín Bratislavy a Slovenskej republiky.
V roku 1998 sa stal zakladateľom a predsedom Spoločnosti Ferdinanda Martinenga.
F.Martinemgo, rodák zo Záhrebu, majster šermu, po príchode do Bratislavy v polovici XIX.
storočia, založil prvý dobrovoľný hasičský zbor v meste a podporoval školu pre deti
z chudobnejších rodín bez rozdielu na národnosť a konfesií. Peter Kurhajec po svojej aktívnej
športovej činnosti sa začal venovať podpore zdravotne postihnutým občanom.
V duchu humanizmu a solidarity Peter Kurhajec nechal vytvoriť umelecké diela ako
„Krištáľové srdce v drotárskych rukách“, neskôr „Krištáľové srdce vďaky“ a „Puknuté srdce“.
Kým prvé dve, ako ocenenie Spoločnosti Ferdinanda Martinenga v rámci slávností
v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, boli odovzdané osobnostiam za ich činy
v oblasti športu a spoločenského života /Věra Čáslavská, Margit Slachta, Anton Srholec, Peter
Malý, Michal Kováč st. a ďalší/, tak puknuté drotárske srdce Peter Kurhajec odovzdával pri
príležitostí rôznych katastrof a tragédii /Hejce, Devecser/ ako prejav spolupatričnosti
a úprimnej bolesti v srdci.
Peter Kurhajec ako člen Správnej rady Slovensko bez bariér, bol organizátorom
rôznych podujatí aj pre telesne postihnutých spoluobčanov, zorganizoval o. i. cestu na
bicykloch z Bratislavy cez Komárno do Budapešti, kde v Parlamente odovzdal umelecké dielo
symbolizujúce spolupatričnosť občanov dvoch susedných štátov, ktoré spája európska
veľrieka Dunaj. Na Dunaji každoročne zorganizoval veslársku ragetu z Viedne do Bratislavy
a kým mohol, každodenne plával, behal a hral tenis. Peter Kurhajec bol jeden z iniciátorov
vzniku Národného tenisového centra a spoluzakladateľ bratislavského oddielu moderného
päťboja BA – M.P.C. – Slovakia spolu s doc. Ing Zoltánom Polákom, CSc., päťbojárom. Ako
Bratislavčan, zasadil sa o prenesenie telesných pozostatkov Schöne Náciho na cintorín
Svätého Ondreja, kde je pochovaný aj Ferdinand Martinengo a kde každý rok na deň hasičov
v mene spoločnosti zorganizoval tichú spomienku na veľkého športovca, humanistu. Peter
Kurhajec bol tiež iniciátorom postavenia sochy Schöne Náciho na bratislavskom korze a ako
zakladateľ kultúrno-spoločenského podujatia „Schöne Náci opäť medzi nami“ každý rok
oceňoval replikou sochy Schöne Náciho „Slušného Bratislavčana“ a pohostil každého
účastníka tohto podujatia s krémešom, kávou, úsmevom a pozdravom: „Ďakujem – Danke –
Köszönöm“ tak, ako sme to mohli vidieť a počuť od Schöne Náciho po uliciach Bratislavy.
Peter Kurhajec neúnavne pracoval do poslednej chvíle svojho života. Svoje ostatné
dva veľké projekty už uvidí len z hora: Plávajúcu fontánu Martinengo na Dunaji s laserom
osvietenú vodnú clonu a Rozhľadňu Martinendo na rozmedzí troch štátov Maďarsko –
Rakúska republika a Slovenská republika.
Peter Kurhajec ako člen Paneurópskej únie na Slovensku bol hlavným iniciátorom
znovuosadenia zvonov v konkatedrále Svätého Martina v Bratislave. Nech tieto zvony zvonia
vždy na počesť veľkého rodáka Bratislavy a nie len v deň jeho poslednej cesty na tejto zemi.
Česť jeho pamiatke!

Pamätnú medailu č.1 Svätému otcovi Jánovi Pavlovi II. slávnostne odovzdal Peter Kurhajec
vo Vatikáne dňa 14. februára 2004. v rámci celonárodnej púte.
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