Životopis
Pan Ondřej Kalmán se narodil jako Endre Ferenc Kálmán 8.4.1943 v Pešti. Jelikož
Maďarsko bylo velmi zničeno válkou, nabídla československá vláda maďarským
občanům možnost dosídlit naše pohraničí a rodina Kalmánova toho využila. Po
dvoudenní cestě nákladním vagónem dojeli na nádraží v Plané u Mariánských
Lázní, kde čekali další čtyři dny na prozatímní přidělení usedlosti ve vesničce
Celtov. Po několika měsících rodiče požádali o přesídlení do obce Kočov, kde malý
Ondřej nastoupil do první třídy. Rodiče se v této vsi snažili na několikahektarovém
přiděleném pozemku hospodařit, ale moc se jim nedařilo, a tak hospodářství dali
po pěti letech do státního statku a otec zde nastoupil jako instalatér.
Ve dvanácti letech panu Kalmánovi zemřela maminka na mozkovou příhodu.
Krátce poté se s otcem stěhuje do Lázní Kynžvart, kde dokončil základní školu, po
níž nastoupil do Učňovské školy místního hospodářství v Kadani na obor strojní
zámečník. Po reorganizaci učňovského školství přestoupil na školu do Chebu, kde
byl ubytován na internátu. V té době mu zemřel tatínek v nemocnici v
Mariánských Lázních na infekční žloutenku, kterou se zde nakazil při kontrole po
operaci žaludku. Pan Kalmán tak v 15 letech zůstal v Československu úplně sám
bez příbuzných a jen s minimem prostředků. Naštěstí se našlo několik dobrých lidí,
kteří mu pomohli toto velmi obtížné období překonat.
V r. 1960 se vyučil a dva roky byl zaměstnán u Městského podniku Mariánské
Lázně. V letech 1962 – 64 absolvoval základní vojenskou službu v Plzni. Po návratu
z vojny se 29.8. 1964 v Ostrově oženil s Janou Šterbovou, získal zde byt a v letech
1964 – 87 pracoval jako zámečník a svářeč v ZMA Ostrov. Se svou manželkou
vychoval dvě děti, syna Ondřeje (*1969) a dceru Hanu (*1972). V současné době si
užívá zaslouženého odpočinku, ale je stále velmi aktivní a činorodý a umí velmi
poutavě vyprávět.

