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„Sedliacky kráľ“ Ondrej L. Áchim je 
známy pred každým Čabanom. „On 
je náš Ondriš“ – hovorilo o ňom tisíce 
sedliakov v Čabe a na jej okolí. Ondrej 
Áchim ako vedúci Ľudového spolku 
a Sedliackej strany v Uhorsku bojuje za 
zlepšenie života chudobných ľudí. Ako 
krajanský poslanec „v čižmách“ vyvolal 
v  parlamente rozhorčenie a  nenávisť, 
ktorá na konci viedla k jeho smrti. Ľud 
ho zbožňoval a  jeho pamäť aj dodnes 
žije v Čabanoch.

16. mája 2011 Čaba „žila” v spo-
mienkach na Ondreja Likera Áchi-
ma z príležitosti centenária jeho 
úmrtia. Čabania ho nikdy nezabudli, 
a nechali jeho stopy aj do budúcnos-
ti, keďže na jeho počesť pravidelne 
organizujú prednášky a slávnosti, 
pomenovali ulicu, odhalili pamät-
nú tabuľu v roku 1971, jeho bustu 
môžeme nájsť aj na Rade sôch pri 
živom kanály a pomenovali po ňom 
aj spoločenský priestor pri sloven-
skom oblastnom dome. Združili sa 
organizácie, samosprávy a inštitúcie 
(Samospráva župného mesta Békeš-
ská Čaba, Békešský župný vedecký 
zbor Akademického výboru Maďar-
skej vedeckej akadémie v  Segedí-
ne, Slovenská samospráva župného 
mesta Békešská Čaba, Spolok ochra-
nárov a  skrášľujúcich mesta Békeš-
ská Čaba, Čabianska organizácia 
Slovákov, Hotel Fiume, Slovenský 
výskumný ústav a Kruh priateľov 
Čaby v Budapešti) ku ktorým sa pri-
pojili aj potomkovia Áchima (S.r.o. 
Áchim and Áchim), aby zložili hold 
svojmu „veliteľovi”. Skladali kvety pri 
hrobe, spomínal výskumník miest-

nej histórie Ondrej Hanko, pri bus-
te prítomných pozdravil predseda 
Ochranárov a skrášľujúcich mesta  a 
v obradnej sieni Radnice poukázali 
na jeho zásluhy z rôznych strán živo-
ta - politickej, spoločenskej, agrárnej 
a ľudskej strany taktiež ako na úči-
nok a odkaz do súčasnosti. Predná-
šateľmi boli: historik, riaditeľ múzea 

na dôchodku Dr. Ferenc Szabó, lite-
rárna vedkyňa Dr. Eszter M. Molnár, 
výskumníčka Výskumného ústavu 
Slovákov v  Maďarsku Dr. Alžbeta 
Uhrinová Hornoková, univerzit-
ný docent Dr. Sándor Simon PhD., 
Ekonomická fakulta Univerzity  

Ondrej Liker Áchim - Náš Ondriš

pokračovanie na strane 2.
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Áchim L. András a csabaiak máig 
nagy tiszteletben tartott „vezető-
je”, akinek halála 100. évforduló-

ján szervezetek, önkormányzatok, 
intézmények és Áchim leszárma-
zottai fogtak össze, hogy koszorú-
zás, emléktábla avatás és ünnepi 
emlékülés keretein belül tiszte-
letüket fejezzék ki máig nyomot 

hagyó és példát állító munkássága 
előtt. Emlékét tárgyiasult formá-
ban a városban utcanév, emlék-

táblák és mellszobor is őrzi.

Obrazy z minulosti  
– Zo skrine Kataríny Zahoránovej

Mladý Ondrej Áchim, vojak a poslanec.

Náhrobok Ondreja Áchima v „Kaštieľskom cintoríne“ a trúchla reč

Istvána Széchenyiho, vysokoškolská 
profesorka Dr. Magdaléna Micheller 
PhD., Ekonomická fakulta Univerzi-
ty Istvána Széchenyiho. Záverečnou 
akciou bolo odhalenie pamätnej ta-
bule priateľstva Ondreja L. Áchima 
a Endre Adyho v aule Hotelu Fiume, 
kde sa potom pustili do voľného roz-
hovoru o ctenom Áchimovi.

Myšlienky na zamyslenie, ktoré 
odzneli na spomienkovej slávnosti 
O.L. Áchima 13. marca 2011 v Áchi-
movej sieni:

•  „Spýtala som sa vyše 80 ročnú tetu, 
ako sa pamätá na Áchima. Jej oči sa 
naplnili slzami a  porozprávala, že 
bývali v blízkosti Áchimovho sála-
ša a pamätá sa na to, keď poslanec 
a  jeho priatelia sa spolu pustili na 
voľby z Áchimovho sálaša do Čaby. 
Na čele radu vozov a  kočov stál 
Áchim a vysoko držal maďarskú 
zástavu. Pri Viniciach sa zastavili 
a po slovensky zaspievali evanjelic-
kú cirkevnú hymnu Hrad prepevný 
je pán Boh náš a maďarskú hymnu 
taktiež.“

•  „Ako gazda bral na seba zastupo-
vanie záujmov prostého roľníctva. 
Parlamentné poslanectvo nepokla-
dal za cieľ, ale za prostriedok práce, 
vykonávanej v prospech ľudu.“

•  „Bol protikladnou osobnosťou. 
V  očiach panstva vždy ostal sed-
liakom. Následkom  svojej povahy 
sa s ním rozprával vždy zo vzdoru 
a hnevu, aby sa nezmenila mienka 
o  ňom. Ale roľníci, sedliaci a  gaz-
dovia ho volali „pán“-om, lebo si ho 
vážili a pokladali ho za sedliackeho 
kráľa.

pokračovanie z 1. strany

Busta pri Živom kanály, v pozadí s vežou a Múzeom Munkácsyho
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Heslo v Litave 14. a 15. mája 2011 
bolo: „Varíme so Slovákmi z Békeš-
skej Čaby”. Vedúca Slovenského klu-
bu teta Alžbeta Ančinová niekedy 
vlani nám sľúbila, že aj zbor Čabian-
sku ružičku zoberie na nejakú cestu 
na Slovensko. V apríli sa nás opýtala, 
či sa chceme zúčastniť na kultúrno-
spoločenskom a gastronomickom 
podujatí v Litave, v družobnej obci 
čabianskych Slovákov. 

Našim „chlapcom” sa ihneď zapá-
čila myšlienka varenia, takže medzi 
prvými sa prihlásili. Onedlho sme 
sa oduševnili už dvadsiati, takže teta 
Eržika sa mohla spoľahnúť na našu 
aktívnu účasť, tak pri gastronomic-
kom ako aj pri kultúrnom programe. 
Pred odchodom už každý vedel svo-
ju úlohu:
–  Ružičky majú spievať v kultúrnom 

dome a v katolíckom kostole na 
svätej omši,

–  „dievčatá” slovenskej školy chystať 
plnenú kapustu, „ženy – haluškár-
ky” slepačiu polievku a halušky,

–  manželia Mazánovci hovädzí perkelt
–  mužstvo – Galbicsek, Vaszkó, Za-

horán – malo ukázať, aká je ozajst-
ná čabianska klobása,

–  Böbe Liptáková spraviť výstavu  
z ručných prác krúžku Rozmarín,

–  zdravotná sestra Mária Bottová 
mala zabaliť nástroj merania krv-

ného tlaku a cukrovky,
–  Eržika Kelemenová a Marka Kisze-

lyová upiecť zákusok
a že sa všetci máme cítiť dobre.

Odchod z Domu slovenskej kultú-
ry bol ráno o siedmej 14. mája. Počas 
päťhodinovej cesty sme sa ponúkali 
zákuskami a „liekmi” a konečne sme 
sa mohli pozhovárať.

V Litave nás vítal pán starosta Šte-
fan Matejkin a s radosťou poobjímal 
svojich starých známych, tetu Eržiku 
a Eržiku Kováčovú, spomínajúc na 
výborný lekvár, ktorý kedysi spo-
lu varili v Telekgerendáši. Čakali 
nás aj ďalšie vedúce osobnosti obce  
z Banskobystrického samospráv-
neho kraja. Po spoločne strávenom 
obede sa pustili do práce aj naši ku-
chári. Do jedál dali nielen svoju dušu 
a srdcia, ale aj všetky svoje vedomos-
ti a koreniny, aby neostali v hanbe pri 
posudzovaní jedál.

Böbe Liptáková so svojimi po-
mocníčkami veľmi náročne spravila 
výstavu z výšiviek Békešskej župy. 
Návštevníci dlho sa kochali vo všet-
kých vystavených predmetoch. Po-
poludní boli ďalšie programy:
–  Naše ženy robili gágorčoke (u nich 

gágorce),
–  z Litavaniek jedna veľmi šikovná 

pani (ktorej náš Vaszkó Pišta sľú-
bil, že keď sa znovu bude ženiť, len 
ju si vezme), robila ukážku, ako 
treba prihotoviť ozajstné tenulinké 
štrúdle.

–  Tí, ktorí sme neboli zadelení k prá-
cam, pozreli sme si pamiatkový 
historický dom, kde sme sa pozho-
várali aj o súčasnosti obce.
Dozvedeli sme sa, že v osade žije 

približne 800 ľudí, z nich je asi 30% 
Rómov, že v materskej škole sú ešte 
spolu slovenské a neslovenské deti. I 
keď je tu aj základná škola, slovenské 
deti odchádzajú do škôl do Krupi-
ny a Zvolena. Občania sa zaoberajú 
chovom dobytka a pestovaním obilia 
a majú ešte družstvo. Okolo šiestej sa 
začala večera: ochutnávka a súčasne 
aj posudzovanie jedál. Všetci kuchári 
mohli byť pyšní na svoj výkon, ako 
to posúdil aj pán starosta pri vyhod-
notení podujatia.

Po gastronomickom programe 
nasledoval kultúrny program. Naj-
prv vystúpil náš spevokol so sloven-
skými a maďarskými ľudovými pies-
ňami a úpravami ľudových piesní 
Dolinského a Šutinského a potom 
obsadili javisko mladí tanečníci a 
speváci Folklórneho súboru Litavan-
ka. Oba súbory potešili obecenstvo, 
divákom poskytli ozajstný umelec-

Ďalší plod dlhoročnej spolupráci

Darček Litavanov - Nástenné hodiny

Krájajú sa halušky do polievky
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ký zážitok. Kultúrno – spoločenský 
večer sa končil spoločným tancom 
a spevom prítomných. Všetci sme 
sa uvoľnili, boli sme šťastní, že všet-
ko sa dobre podarilo. Naši hostite-
lia boli veľmi gavalierskí voči nám. 
Ubytovali nás v takých hoteloch, 
že len! Hotely sa nachádzali v Kru-
pine, v jednom z najstarších miest 
Slovenska s bohatou históriou, lenže  
z tých historických pamiatok sa málo 
zachovalo. Krupina je rodiskom 
Andreja Braxatórisa Sládkoviča, au-
torom neopakovateľných diel, ako 
sú Detvan a Marína a prvej uznáva-
nej slovenskej spisovateľky, Eleny 
Maróthy Šoltésovej. Tu vyrastali a 
spôsobili aj spisovateľ Jozef Cíger 
Hronský a hudobný skladateľ Eugen 
Suchoň.

Cestou do Litavy sme pozreli baš-
ty a pozostatky hradu Bzovík. V Li-
tave sme sa zúčastnili na svätej omši, 
ktorá sa konala v prekrásnom katolíc-
kom kostole. Potešujúce bolo vidieť a 
počuť veriacich, starších a mladších. 
Aj my sme sa zapojili do obradu, za-
spievali sme cirkevnú pieseň ľudo-
vého pôvodu a Ildika Očovská tiež 
predniesla krásny spev Márii. Po svä-
tej omši nasledoval spoločný obed a 
poslanci obecného zastupiteľstva a 
rozlúčka s našimi hostiteľmi a obcou.

Pán starosta Štefan Matejkin môže 
byť oprávnene hrdý na usadlosť, kto-
rá si chráni svoje zvyky, pamiatky, ale 
pritom snaží sa spríjemniť život obce 
aj modernými výdobytkami, ako je 
ihrisko a dláždenie v centre Litavy. 
Hodnotné pozlátené nástenné ho-
diny, ktoré sme dostali do daru, nám 
budú pripomínať, že čas sa minie, ale 
priateľstvo nehynie.

VAK

A Csabai Szlovákok Szervezete és Litava község több évtizede ápolt 
kapcsolata újabb akciója a gasztronómia, népművészet, népdalkultúra és 

barátság jegyében zajlott.

11. mája v Dome slovenskej kul-
túry v sérii výstav nastúpila odborná, 
ale zaujímavá inštalácia aj pre neod-
borníkov. Z regionálneho pamiatko-
vého úradu pán Széphegyi László s 
Andrášom Hadikom iniciovali akciu 
orientovanú k príležitosti Dňa pa-
mätihodností. Mladí historik ume-

nia z Matiašoviec Maroš Semančík, 
zametnanec kežmárskeho múzea pri 
prítomných architektoch a inžinie-
roch doplnil svoju materializovanú 
prácu s videoprojekciou. Témou 
bol Hoepfner Guido (1868-1945) 
a jeho práce. Je pozoruhodným, že 
G. Hoepfner keď uvidel meniace 

sa okolnosti, prispôsobil sa k ním a 
miesto víl plánoval sociálne obytné 
jednotky. Bol zvláštnou osobnos-
ťou.. Niekoľko myšlienok o ňom:

„Za zásluhy v oblasti ochrany detí a 
stavbu detského sanatória v Balatonal-
mádi mu panovník udelil v roku 1912 
titul kráľovského radcu. V roku 1917 

Aj architektúra kontaktuje a spája

Pán starosta Štefan Matejkin a Eržika Ančonová

Členky zboru sledujú ako sa robia štrúdle v Litave
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bol menovaný za člena Celoštátnej vše-
obecnej stavebnej rady. Pôsobil aj ako 
technický poradca Spolku sanatória 
arcikniežaťa Jozefa a za významné 
služby mu bol v roku 1918 udelený Že-
lezný kráľovský rád 3. triedy. Na sklon-
ku života zastával v Budapešti množ-
stvo reprezentačných funkcií. …V roku 
1928 ho zvolili za predsedu Spišského 
spolku v Budapešti. Nasledujúci rok sa 
stal podpredsedom Národného zväzu 
maďarských inžinierov a architektov. 
Taktiež bol podpredsedom Národného 
zväzu maďarských inžinierov a archi-
tektov. Funkciu podpredsedu v týchto 
združeniach zastával do roku 1932, 
kedy sa stal členom hornej snemovne 
maďarského parlamentu…”

Z jeho náročných prác pomenuje-
me tie, ktorý sú doista realizované a sú 
späté s Budapešťou alebo Maďarskom: 
1892 Prístavba Nándorovej kasárne 
na Kapisztrán tér 2 -3-4; 1895 Vý-
stavný pavilón Uhorských štátnych 
železníc na Milenárnej výstave v Bu-
dapešti; na prelome devätnásteho 
storočia v spolupráci s A. Hauszman-
nom roľnícky dom, schodisko, vodo-
pád, skleník v kráľovskej záhrade na 
Budínskom hrade, jazdiareň, kráľov-
ská stajňa a arcikniežacia stajňa na 
Budínskom hrade; v spolupráci s G.  
Györgyim Vila Bayer na Minerva utca 
3; Prístavba Hoppovej vily na András-
sy utca 103; Zaopatrovací ústav pre 
obchodníkov (teraz International Bu-
siness School) na Tárogató út 2; Vila 

Eisela na Benczúr utca 46; Nájomný 
dom na Krúdy utca 12 Súťažný návrh 
na Uhorský dom umenia na medziná-
rodnej výstave umenia v Ríme 1911- I 
cena ďalej: Detské sanatórium v Bala-
tonalmádi; Nájomný dom na Horán-
szky utca 12; prestavba domu na Dísz 
tér 7; prístavba veľkej terasy kaštieľa v 
Rákoskereszttúri; palác poisťovne Vik-

tória na Károlyi korút 3; Nadstavba 
Marcibányiho paláca na Október 6 
utca 7/a; dostavba továrenských bu-
dov zbrojovky; vlastný rodinný dom na 
Csévi utca 26; súbor rodinných domov 
na Vőlegény utca” 

(Z buletínu zostavené  
Marošom Semančíkom)

Az építészeti értékeinkből Hoepfner Guido munkásságát mutatta be tab-
ló és videoprojekció segítségével a Szlovák Kultúra Házában a késmárki 

múzeum fiatal munkatársa Maroš Semančík, akit a Műemlékvédelmi Nap 
alkalmából Széphegyi László és Hadik András szakemberek hívtak meg. 

Guidó Hoepfner számos budapesti épület tervezője, aki munkássága 
során jól alkalmazkodott a körülmények változásához.

Nový predseda ÚSŽZ

Na vernisáži András Hadik z Budapešti, Maroš Semančík z Kežmarku  
a Anna Ištvánová z Čaby

Napriek víkendového dňa, dolnozemskí Slováci 
z okolia Čaby a Slovenského Komlóša sa stretli s no-
vým predsedom Úradu Slovákov žijúcich v zahraničí 
Milanom Vetrákom, s veľvyslancom SR Petrom Weis-
som a Generálnym konzulom SR Štefanom Daňom 
v Áchimovej sieni. 
Prítomní dali najavo svoje myšlienky o stave a príči-
nách stavu našej národnosti, pričom hrdo informovali 
hostí o vykonanej práci v prospech zachovania svojho 
slovenského dedičstva, čo napokon viedlo k voľnému 
rozhovoru. 
Neobišli ani dôležitú otázku roka – sčítanie ľudu, 
v rámci ktorej načrtli  najdôležitejšie fakty praktické-
ho výkonu.
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DETSKÝ KÚTIK

HUMOR
Pani učiteľka, 
cestou do školy 
ma prepadli zlo-
deji.
–  A čo ti ukrad-

li???
–  Domácu úlo-

hu!!!

Učiteľ sa pýta 
triedy:
–  Čo je vietor?
–  Výdych, čo sa 

ponáhľa!
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Programy mája
01.05.  Rodinný prvý máj v Čabianskom sloven-

skom klube
02.05.  Účasť vo Veľkom Bánhedeši na upresnení 

podmienok Celoštátneho dňa Slovákov
03.05.  Miestna slovenská recitačná súťaž v Kétšo-

proni
05.05.  Vernisáž výstavy pedagogičky materskej 

škôlky vyučujúcej slovenčinu Sylvie Pissovej 
Hégelyovej v DSK

07.05.  Pracovné stretnutie pracovníkov ÚSŽZ na 
čele s predsedom Milanom Vetrákom a veľvy-
slancom SR  Petrom Weissom s Dolnozem-
skými Slovákmi v Čabe Slovenské a dobro-
činné akcie Slovákov v Telekgerendáši

08.05.  Delegácia ÚSŽZ a Peter Weiss navštívi 
sarvašských Slovákov

09.-13.05.  Civilná konferencia družobných miest 
Čaby v partnerstve s ČOS-DSK

12.05.  Generálny Konzul Štefan Daňo rozprával 
deťom v škôlke v rámci série prednášok 
Poľného Berinčoku

13.05.  Zasadnutie Slovenskej samosprávy župné-
ho mesta Békéscsaba

14.05.  Priateľská večera rodičov a učiteľského 
zboru Slovenskej základnej školy, materskej 
školy a žiackeho domova v Sarvaši

18.05.  Stretnutie Klubu slovenských seniorov v 
Čabe

19.05.  Kétšoproňská Horenka sa zúčastní na kvíze 
Kto čo vie v Čabe

20.05.  Súťaž VÚSM pre mládež

21.05.  Klobásový festival v Gerendáši

22.05.  Závinový festival v Malom Kereši
Deň mesta v Segedíne so slovenskou ná-
rodnosťou

23.05.  Návšteva z MŠ SR pod vedením štátneho 
tajomníka Jaroslava Ivanča v sarvašskej, v 
čabianskej, v komlóšskej slovenskej škole a 
v Dome slovenskej kultúry v Čabe 

27.05.  Návšteva slovenského spevokolu z Galanty 
v Čabe a v slovenskom Komlóši

27.-29.05.  Uzavretie družobného styku Kétšoproňča-
nov s osadou Hriňová-Detva

28.05.  Zúčastnenie sa na Dni rovnakých šancí.


