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Találkozóra hívtuk a festő-iro-
dalmár-riporter Káli-Horváth
Kálmánt 2016. november 17-
én. Kétéves korában került ál-
lami gondozásba, a Szabolcs-
Szatmár-Bereg megyei neve-
lőotthonok többségében (Nyír-
bátor, Baktalórántháza, Ber-
kesz, Tiszadob, Nyíregyháza)
megfordult. Sárosi Attila
művésztanár rajzszakkörébe

járt, itt korán megmutatkozott
rajztehetsége, 10 éves korától
neki a rajzolás már nem hobbi,
hanem életforma, iskolán kívül
nagyon sokat rajzolt, de rajzolt
az órák alatt is. Grafitceruzát,
vízfestéseket használt, másra
nem telt, de a sok gyakorlás
oda vezetett, hogy 14 éves ko-
rában már képzett mesterek is
felfigyeltek munkáira. Ekkor ő

már elhatározta, hogy grafikus
lesz, de állami gondozottként
nem tanulhatott tovább ezen
szakirányban, hanem szakmát
kellett tanulnia, szobafestést. A
szobafestést Tiszadobon taní-
tották, itt találkozott össze ko-
rábbi rajzoló, festő barátaival,
Balogh Tiborral, Vári Zsolttal
együtt sokat foglalkoztak a raj-
zolással, festéssel. Könyvekből
tanulmányozták régi mesterek
munkáit.
A szakiskola elvégzése után
Káli-Horváth Kálmán Sátoral-
jaújhelyen felvételizett porcelán-
festőnek és  kiválóan tanult a
gyakorlatok során a Hollóházi
Porcelángyárban is. Gyakran
átlátogatott azonban Tiszadob-
ra, ahol együtt festett alko-
tókörös barátaival, ekkor már
olajfestéssel foglalkoztak. 
Közben megmutatkozott vers-
mondói készsége is, országos
szavalóversenyeket nyert. A
színházak bűvkörébe kerül,
színitanodába jár Budapesten,
s hirtelen bekerül a Duna Televí-
zióba bemondónak és ri-
porternek. Dániában az
Europen Volunter Service pro-
jekt keretében az International
Bible College képző- és
drámaművészeti tagozatának
vendégtanára és egyben hall-
gatója. 
A 2000-es évek vége felé egyre
inkább a portrék és a táncos
motívumok festése foglalkoz-
tatja, újra Budapesten él és
alkot, a Magyarországi
Evangéliumi Testvérközösség
pedagógiai műhelyében vezető
helyettesként működik.
Szavalataiól és képeiből mi is
ízelítőt kaphattunk.
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Nagy érdeklődéssel vártuk és
fogadtuk a Parno Graszt
együttes előadását 2016. októ-
ber 13-án. A DAL - Eurovízió
2016 - Már nem szédülök....
előadói. A „Parno Graszt“ Ro-
mani fogalom, jelentése „Fehér
ló“ (a fehér szín a tisztaság
jelképe a ló a szabadságé). A
„Parno Graszt“ együttest 1987-
ben alapították. Úgy magyarul,
mint Romani nyelven énekel-
nek, egy dalban is cserélik a
nyelvet, vagy egyszerre énekel-
nek mindkét nyelven. A falu
minden lakosa énekes és tán-
cos is, a zenekar alapfelállása

szűken tíz tag, de zenélnek
húszan is, a zenekar mellett
néha egy tíztagú tánccsoport is
szerepel. A zenekar a zenei
gyökereit a közvetlen
környezetben gyűjtötte a sza-
bolcs-szatmári Paszab és
környékéről, a zenekar a mai
napig itt él, távol a nagyvárosok
zajától és gyorsan múló di-
vatjától. Zenéjük így őrizhette
meg ősi, eleven karakterét, a
zenekar pedig őszinte,
közvetlen természetét. A svájci
zenei szakfolyóirat, a Vibrations
2005-ben Parno Grasztot a tíz
legjobb zenekar közé sorolta.

Játszva tanulunk önmagunkról
és a világról: Schlagetter Fer-
nandó óvodás - személyiségfej-
lesztő foglalkozáson vesz részt
heti egy alkalommal Jámbor
Csilla pszichológus vezetésé-
vel. A játékos tanulás eszközei
nemcsak a fejlesztő pedagó-
gus, logopédus munkájában je-
lennek meg, de népszerűek az
óvónők, pedagógusok és ter-
mészetesen a szülők körében
is. A fejlesztéssel foglalkozó

szakember a gyermek szemé-
vel próbálja nézni a játékokat
vagy a fejlesztő eszközöket, s
úgy választja meg őket, hogy
használatuk ne csak segítse a
fejlődést, de élmény is legyen a
gyermeknek. A gyermeki kíván-
csiság, a titok megfejtésének
vágya, az ismeretlen, rejtélyes
iránti vonzódás jó alapja lehet a
fejlesztő munkának, mert ösz-
tönzően hat a nehezebb felada-
tok, kihívások megoldására is.
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