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A pompás virágok látványa 
feloldja a hétköznapok szür-
keségét. Az Újpalotai Vásár-
csarnokban is minden bi-
zonnyal sokan elcsábulnak 
a gyönyörű palánták láttán. 
Hege József kistermelői vi-
rágeladó több évtizede kí-
nálja portékáját a környéken 
 élőknek.

– Mióta dolgozik a virágkereske-
delemben?

– Mondhatni családi örökség-
ként maradt rám a kertészkedés, 
anyámék is virágokkal foglal-
koztak , ebbe nőt tem bele, és 
szép lassan megszerettem. Bár 
Solymáron van a fóliám, 1978-
ban mégis idekeveredtem az uno-
katestvérem révén, aki hajdanán 
itt lakott Újpalotán. Így tudtam 
meg, hogy vannak üres helyek a 
Vásárcsarnokban.

– Mi lelkesíti ennyi év után is?
– A virágok csodálatosak! El-

ültetjük, néhány héttel később 
már k ivirulna k .  A zér t sokat 
nem lustálkodhatunk, mert van 
munka velük bőven, de a látvány 
kétségtelenül megéri! A kert-
tulajdonosok szeretik az előne-
velt palántákat, de aki csak az 
erkélyét szeretné beültetni, az 
is bőséges kínálatot talál. Sőt, 
aki elsétál a virágokkal teli lá-
dák előtt, legszívesebben mindet 
hazavinné. Egyesek tucatnyi pa-
lántát vásárolnak, de legtöbbször 
csak néhány példánnyal távoz-
nak. Cserepesekből is visznek, 
a függők viszont kapósabbak. A 
vásárlók azt is igénylik, hogy 
a különböző fajták neveléséhez 
segítséget adjak. Szívesen szóba 
elegyedek mindenkivel, szeretek 
itt lenni. Sokat számít, hogy is-

mernek a környéken, így számos 
alkalommal már konkrét virágért 
jönnek.

– Mit visznek a legjobban?
– Minden szezonnak meg-

vannak a kedvencei. Tavasszal 
az egynyáriak és a muskátli. A 
legtöbb egynyári növény egy-
éves, azaz májusban elkezdenek 

virágozni, és ez fajtától függően 
egészen késő őszig tart . A fa-
gyok hatására elpusztulnak. A 
körömvirág a kényelmeseknek 
való növény, magától elhullajtja 
a magjait. Néha túlságosan el-
burjánzik, de csak akkor virágzik, 
ha megfelelő körülmények között 
tartjuk. A pillangóvirág gyönyö-

rű, heteken át ontja a virágait. A 
rézvirág vagy legényvirág a régi 
parasztporták jellegzetes dísze. 
A petúnia pedig a napos helyet 
gazdag virágzással hálálja meg, 
de félárnyékban is megél. A kerti 
begónia az egyik legnépszerűbb 
dísznövények közé tartozik, ami 
nem meglepő, hiszen májustól 
egészen októberig folyamatosan 
virágzik. Közkedvelt a kukacvi-
rág, más néven porcsinrózsa is, 
húsos, vastag szárral és pozsgás 
levelekkel rendelkezik. Virágai 
rikító rózsaszín, sárga és ciklá-
men színekben pompáznak. Mi-
vel igen jól bírja a szárazságot, 
akár sziklakertbe vagy teraszra 
balkonládába is ültethet jük . 
A törpe nebáncsvirág vagy is-
mertebb nevén pistike alacsony 
termetű ,  bokros növekedésű , 
hazánkban rendkívül népszerű. 
Hosszú virágzási idő jellemzi, 
élénk, sokféle színváltozatban 
előforduló virágaiban az első 
fagyokig is gyönyörködhetünk. 
Majd később jön a krizantém, az 
egyik legszínesebb és leghálá-
sabb őszi virág.

– A fagyok beköszöntével mit 
csinál? 

– November tő l januárig a 
fóliában ültetem el a magokat, 
melyek ma már jórészt Hollan-
diából származnak. Tavasszal 
már jól eldajkálom a palántákat, 
az árulásban pedig a lányom is 
besegít . Ma már jobbára csak 
kedvtelésből csinálom. 67 éves 
vagyok, amíg bírom, nem állok 
meg. A sok pakolás, sáros munka 
már fárasztó, a fiamnak sem szí-
vesen ajánlom. A vásárlók között 
is több az idős, visszatérő, régi 
kuncsaft. 

(béres)

Virágzó Újpalotai Vásárcsarnok
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A nyár az esküvők legkedveltebb 
időszaka. Ez régen azonban ko-
ránsem volt így. A lakodalomhoz 
számos szokás kapcsolódik. 

Az esküvő ma jobbára a látványról 
és a külcsínről szól, régen azonban 
a közösségi élet egyik legkiemel-
kedőbb eseményének számított. A 
szokások persze tájegységenként 
változtak, például Rákospalotán a 
híres palotai rétes nélkül nem volt 
elképzelhető a lakodalom, és bár 
manapság a menyasszonyi ruha 
színe fehér, az 1920-as évek előtt 
népviseletben fogadtak örök hűsé-
get a párok.

A lakodalmakat hajdanán a far-
sang és az úgynevezett kisfarsang 
idején tartották. Vagyis az őszi 
gazdasági munkák befejezésétől, 
Szent Mihálytól Katalin-napig, ami 
majdnem adventig tartott. Esküvő-
ket máskor nem tartottak, hiszen az 

egész évnek megvolt a maga rendje, 
és a nagy ünnepek nem voltak há-
zasságkötésre ajánlottak – tudható 
meg a Magyar Néprajzi Lexikonból. 

Az esküvő reggelén már nagy 
volt az izgalom, hiszen a vőlegény-
nek ki kellett kérnie a lányt a  szüle-
itől. Több helyen szokás volt, hogy 

előbb egy nevetséges ruhába öltöz-
tetett asszonyt vezettek elő, majd 
csak utána jött elő a menyasszony. 
Az arát a vőfély búcsúztatta a ház-
tól. Mindezek után a nászmenet és 
a nászpár együtt indult el a temp-
lomba, ahol a pap összeeskette őket. 
A lakomát rendszerint este tartot-

ták, ekkor volt az eszem-iszom, 
vigadozás, zenélés és táncolás. 
Sokáig tartotta magát a lakodalmi 
sátor hagyománya, melyet pony-
vákból építettek fel, feldíszítették, 
és zöld ágakból kaput építettek. A 
zöld ágak a természet megújulását, 
a termékenységet és a védelmet 
jelképezték. A lakodalmi kalácsot 
szintén ezekkel díszítették, melyből 
mindenkinek kellett hogy jusson, 
még a „hivatalnoknak” is; faluhe-
lyen szeretettel fogadták azokat is, 
akik nem voltak meghívva, mégis 
jelen voltak az esküvőn. 

A vacsora során több külön-
böző táncot is jártak, majd éjfél-
kor a menyasszony felöltötte a 
piros menyecskeruhát, és abban 
ropta – rendszerint pénzért – az 
első asszonyi táncát. A legvégén 
a násznagy földhöz vágott egy 
cserép edényt, ezzel „agyonütötte a 
lagzit”.                                         B. I.

Múltbéli esküvői szokások
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A Rákospalotán élő Dr. Ko-
rona Árpád Istvánnak 01470 
az orvosi pecsétszáma. Hiva-
talos adattal nem rendelke-
zünk, bár valószínűleg sokat 
kellene kutakodnunk, hogy 
ennél kisebb pecsétszámot 
találjunk.

– Már 14 éves korom óta or-
vosnak készültem – mesélte az 
idén 93 esztendős orvos. – Az 
édesanyám ugyanis 1940-ben, 
34 évesen hunyt el agyvérzés-
ben, és sokáig fixa ideám volt, 
hogy ez a tragédia nem történt 
volna meg, ha az akkori orvosunk 
a szomszédunkban lakott volna. 
Persze azóta már ideggyógyász-
ként tudom, hogy a halálát egy 
gyógyíthatatlan betegség idézte 
elő, ám engem az a tragédia az 
orvosi pályára terelt.

Dr. Korona Árpád Istvánnak 
az egyetemi tanulmányai 1944 
őszén kezdődtek, majd négy hét 
után a háborús állapotok miatt – 
egy időre – be is fejeződtek. Ez 
a négy hét azonban arra éppen 
elegendő volt , hogy a 18 éves 
fiatalember megismerkedjen ké-
sőbbi feleségével.

–  A z idegg yóg yászat már 
orvostanhallgatóként érdekelt, 
de a végső lökést az jelentette, 
hogy Horányi professzor már 
orvostanhallgatóként meghívott 
a neurológiai klinikára dolgozni. 
A feleségem reumatológusként 
végzett , majd évtizedeken át 
közös magánpraxist folytattunk 
rákospalotai otthonunkban – 
mondta a szakember. 

Dr .  Korona  Á r pád  I s t vá n 
dolgozott a hárs hegyi klinikán 

(Lipótmezőn), a Balassa utcai 
neurológiai klinikán, majd a váci 
kórház neurológiai osztályának 
vezetője, illetve az intézmény 
igazgatóhelyettese volt. 

– A feleségem 11 éve hagyott 
itt, azóta egyedül és az emléke-
imből élek. Egyszer Horányi pro-
fesszor úr megkérdezte tőlünk, 
szerintünk mi az élet értelme. 
Mi persze próbáltunk okosakat 
felelni, ám ő azt mondta: „Az élet 
értelme az apró örömök gyűjté-
se.” Nos, én azóta is ebben a szel-
lemben élek – vázolta az orvos.

A 93 esztendős rákospalotai 
orvos ma már ritkán hagyja el 
otthonát, ám így is rengeteg örö-
möt talál magának. Egyrészt a 
madárbarát kertjében, amely va-
lóban egy paradicsom a szárnya-
sok számára. A sok madárról az 
idős orvos egy kamerával filme-
ket is szokott forgatni. A másik 
kedvenc időtöltése a csillagászat, 
mellyel viszont csak az internet 
segítségével tud foglalkozni.

Dr. Korona Árpád István még 
úgy tanulta, egy ember körülbe-
lül 11 milliárd idegsejttel rendel-

kezik. Ma már tudjuk, ez a szám 
a 110 milliárdot is meghaladja. 
Ezek az idegsejtek állandó össze-
köttetésben állnak egymással, és 
minden élmény képes sok ezer 
újabb kapcsolatot létrehozni.

– Nekem már ez a rövid be-
szélgetés is sokat jelent. Máris 
sok ezer új idegsejtkapcsolattal 
gazdagodtam, amely segít ébren 
tartani az agyam működését. Aki 
ismeri ezeket a mechanizmuso-
kat, az pontosan tudja, hogy ez 
milyen nagy csoda!

Riersch Tamás

A boldogság fejben dől el
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