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Várszegi Béla életét végig-
kísérte a tánc. Volt ver-
senytáncos, majd tartott 
foglalkozásokat gyerekek-
nek, munkatársainak, az 
elmúlt 17 évben pedig az 
idősebbeket „táncoltatja”, 
többek között az Aranyto-
pán Táncegyüttes vezető-
jeként. 

– Hogyan kezdett táncolni?
– A mi korosztályunk 

még járt tánciskolába, én is 
ott tanultam meg 1965-ben 
táncolni, 1968-tól pedig 
tíz éven keresztül verseny-
táncos voltam. Kitaláltam 
1980-ban, hogy gyerekek-
kel foglalkozom az akkori 
Úttörőházban. Hivatalos 
nevén „diszkóformációs 
szakkört” indítottam, majd a 
rendszerváltás után családi 
zenés-táncos tornává alakult 

a foglalkozás, a helyszín 
továbbra is a Pestújhelyi 
Közösség i Ház maradt . 
Szombat délelőttönként az 
anyuka, apuka, gyerek is 
ki tudott kapcsolódni, mert 
az anyukák meg a nagyobb 
lányok velem tornáztak, a 
kisebbek meg a feleségem-
mel. Az apukákat nehéz 
volt rávenni a mozgásra, ők 
inkább biliárdoztak a bü-
fében. Főként tornáztunk, 
de egy kis tánctanítást is 
mindig belevittem a foglal-
kozásokba. 

– Mikor került kapcsolatba 
a XV. kerülettel?

– Augusztus 10-én lesz 
40 éve, hogy idekerültem, 
azóta folyamatosan itt va-
gyok, aktívan részt veszek 
a kerület életében. Ide ne-
veztek ki 1979-ben az akkor 
még Magyar Honvédelmi 

Szövetség kerületi 
t it kárána k a Ker t 
köz utca 2.-ben. Tíz 
évet dolgoztam itt, 
utána húsz évig pár 
sarokkal arrébb a 
Büntetés-végrehaj-
tás Intézet Dal utcai 
szállójának a vezető-
je voltam, most meg 
már 10 éve nyugdíjas 
vagyok. 

– Hogyan lett az 
Aranytopán Tánc-
együttes vezetője?

– Az egyik régi 
tanítványom még az 
úttörőházi foglalko-
zásokról táncpeda-
gógus lett, ő keresett 
meg 2002-ben, hogy 
segítsek. Mondta is 
a feleségem, hogy 

„neked muszáj ezzel foglal-
koznod, mert ez az életed”. 
Eleinte tornafoglalkozáso-
kat tartottam az Arany János 
Utcai Nyugdíjas Klubban, 
itt szintén belerejtettem 
a táncot. Aztán ez alakult 
át úgy, hogy mondták a 
résztvevők, ha már ennyi 
mindent tudunk, csináljunk 
igazi koreográfiákat, így 
alakult ki az Aranytopán 
Táncegyüttes.

– Mostanában vissza-
tért a torna is, mert sajnos 

táncolni egyre kevesebben 
akarnak, én mindig bizako-
dom, de a fi úk nem nagyon 
jönnek. Pedig aki elkezd 
idősebb korában mozogni, 
rájön, hogy jót tesz neki, 
ezzel az élettartamát tudjuk 
növelni. Megváltozik a moz-
gásuk, gyorsabban tudnak 
reagálni. Az volt a célom, 
hogy mozgásban legyenek, 
jó zenével, jó hangulatban, 
és ez kihat az egész életük-
re, máshogy érzik magukat. 
Egy új koreográfiát nagy-

jából fél év alatt tanulunk 
meg, akkor lesz belőle jó 
műsorszám. 

– Melyek a kedvenc tánctí-
pusai?

– Régen nagyon szeret-
tem a standard táncokat, bé-
csi keringőt, tangót, foxtrot-
tot, ezek megmaradtak, de a 
sok mozgás miatt könnyeb-
bé váltak a tánccsoportnak 
a latin táncok is, a rumba, 
salsa, mambó, cha-cha-cha. 
Az idős emberek általában 
úgy jönnek, hogy már van 
tánctudásuk, az Aranytopán 
tagjainak életkora átlagosan 
70 év körül van. 

– Milyen tervei vannak 
még?

– A fő terv, hogy még 
sokáig csináljam. Már én is 
elmúltam hetvenéves, sokan 
mondják, hogy nem látszik, 
de ez biztos, hogy a tánc 
miatt van. Nekem ez folya-
matos örömöt jelent. 

Kovács Ildikó

Tánclépésben egy életen át

Várszegi Béla
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Aki belép az újpalotai Olajág 
Idősek Otthonába, az ha-
mar rácsodálkozik, hogy 
egy ilyen bentlakásos in-
tézményben is lehet derűs 
az élet. Azt viszont kevesen 
gondolnák, hogy a falakat 
díszítő festmények is „há-
zon belül” készültek. 

Az önkormányzat képviselői 
nemrégiben meglátogatták 
a 90. születésnapját ünneplő 
Heil József Ferencet, akiről ki-
derült, hogy a nap nagy részét 
festéssel, a kissebbet pedig 
az érdeklődő lakótársak kép-
zésével tölti. Józsi bácsi alig 
egy éve lakója az újpalotai 
intézménynek, ám a rövid idő 
ellenére is már megtöltötte a 
falakat a festményeivel.

– Nemcsak a falakat , 
hanem a szobákat is megtöl-
töttem már – mesélte néhány 
nappal a jubileumi születés-
napját követően. – Van olyan 
lakó, aki lassan már kiállítást 
nyithatna a képeimből. Min-
dig is szerettem elajándékozni 
a festményeimet, hisz a tehet-
séget ingyen kaptam. A festé-
szetben is az vonzott, hogy a 
képeim révén adni tudtam az 
embereknek. 

Heil József Ferenc gye-
rekkora óta imádott festeni. 
Sváb hangzású nevétől azon-
ban mindig is idegenkedett, 
ezért már korán felvette a 
JOHE művésznevet. Később a 
művészvilág is ezen a néven 
azonosította be őt, köszön-
hetően az általa alapított al-

máskeresztúri galériának  és 
művésztelepnek.

– Határőrként kezdtem a 
pályafutásomat, és hivatásos 
katonaként sokáig a Határőr-
ség Központi Művészegyüt-
tesében zenéltem. Nálunk a 
családban anyai ágon min-
denki zenélt, énekelt vagy 
festett, így ezt a vénát én is 
örököltem – mesélte az idős 
művész. – Sajnos az orvosok 
eltiltottak a fúvós hangsze-
rektől, így tényleg határőr lett 
belőlem. Éveken át ellenőriz-
tem az útleveleket a Ferihegyi 
repülőtéren, ami annyi stresz-
szel járt, hogy a végén idegi 
alapon leszázalékoltak. A 
festészet iránti vágyam pedig 
nyugdíjasként felerősödött. 

Józsi bácsi 64 évesen hozta 

létre az almáskeresztúri mű-
vésztelepet, ahova külföldről 
is özönlöttek a tanítványai. 
Ők pedig nemcsak a művészi 
látásmódot, hanem a szabad 
eszközhasználatot is megta-
nulhatták tőle. Az idős festő 
ugyanis nem ecsettel, hanem 
újjal, radírral, fésűvel és egyéb 
eszközökkel festi a képeit, így 
minden alkotásának egyedi 
arculatot ad.

– Még az idős korosztá-
lyon belül is igény van a mű-
vészetre, amelyet nap mint 
nap megtapasztalhatok. Az 
otthon lakói egyrészt szeretik 
a képeket, másrészt a képek 
hatására többen ki is próbál-

ják, hogy maguk mire men-
nek a festékkel – véli az alkotó. 

Heil József Ferenc a zene, a 
festészet mellett írással is fog-
lalkozik. Eddig három könyve 
jelent már meg, egy önélet-
rajzi ihletésű, a másik kettő a 
festészettel foglalkozik. Most 
készülő könyvében pedig nem 
kisebb témával, mint a Terem-
téssel foglalkozik.

– Boldog ember vagyok, 
mert semmim sincsen. Si-
került mindenemet szétosz-
togatnom – zárta a beszél-
getést, majd nekem és fotós 
kollégámnak is egy-egy képet 
ajándékozott.

Riersch Tamás

Schmidt Ottó okleveles 
elektromérnök jelenleg az 
általa feltalált mikrohul-
lámú szövetfeldolgozó ne-
gyedik fejlesztésén dolgo-
zik. A szövetminták gyors és 
hatékony ellenőrzésére lét-
rehozott orvosi műszer to-
vábbgondolása ideje nagy 
részét lefoglalja. 

A munka hétvégéken is kitart, 
egy-egy szombaton akár éjfé-
lig is elhúzódhat. Ez a lelkese-
dés egy piaci alapon működő 
vállalkozás vezetőjétől majd-
hogynem természetes, ám ha 
hozzátesszük, hogy Schmidt 
Ottó elmúlt már 90 esztendős, 
egészen más megvilágításba 
kerül a dolog.

– Immár hatvan éve orvosi 
műszerek megtervezésével, 
gyártásával és bevizsgálásá-
val foglalkozom – mondta a 
szintén hatvan éve Rákospa-

lotán élő (és dolgozó) mester. – 
Mindig arra törekedtem, hogy 
olyan eszközöket találjak ki és 
valósítsak meg, amelyek hiá-
nyoznak az orvosok technikai 
eszköztárából.

Így készült el többek kö-
zött a Schmidt-féle automata 

vérsejtszámláló, a mikro-
hullámú szárazanyag-meg-
határozó, a mikrohullámú 
fehérjemeghatározó, illetve a 
már említett mikrohullámú 
szövetfeldolgozó, amely már 
a negyedik fejlesztésnél tart. 

– Annyi dolgom volt, észre 

sem vettem, hogy időközben 
kilencvenéves lettem. Hogy 
honnan van ennyi erőm? 
Egyrészt az élsportolói múl-
tamból fakadóan, hisz fi atalon 
az UTE-ban eveztem, és a klub 
színeiben országos bajnoksá-
gokat, valamint nemzetközi 

versenyt is nyertem – ma-
gyarázta a szakember. – De 
az energiáimat annak is kö-
szönhetem, hogy hosszú ideje 
ebéd után mindig szakítok 
magamnak időt egy 30-40 
perces pihenésre, amely után 
újult erővel tudok a munkám-
ra koncentrálni.

Azt nem tudni, hogy most 
hol tartanánk, ha Schmidt úr 
át tudta volna valakinek adni 
a stafétabotot. Ám egyetlen 
fia nem az orvosi műszerek 
fejlesztését választotta élet-
céljául. Így az idős családfő 
kénytelen tovább irányítani 
az általa alapított céget. És 
csak bizakodni tud abban, 
hogy orvosnak tanuló lány-
unokája, valamint informati-
kai pályára készülő fi úunokája 
közül egyszer majd valame-
lyik egy új, megvalósításra 
váró ötlettel kopogtat be az 
irodájának ajtaján…         R. T.

Az otthon legszínesebb lakója

Öröki ú rákospalotai feltaláló
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