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Nagyszékelyi Hírmondó
Önkormányzati hírek
2010. június 22-i képviselő testületi ülés
időjárás okozta károk helyreállítása miatt némi
Várkonyi Zoltán, polgármester tájékoztatta a türelmünket kérték.
képviselőket az előző testületi ülésen hozott
határozatok végrehajtásáról, valamint a két ülés Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a Damjanich
közötti
polgármester
hatáskörébe
tartozó utcát a Simontornyai úttal összekötő gyalogutat
határozatokról és cselekvésekről.
sajnos le kellett zárni. A rendkívüli időjárás okozta
partfal omlások ezen útszakasz használatát
Bathó Béla, a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület életveszélyessé tették. Az eredetei állapot
elnök helyettese tájékoztatót tartott az egyesület visszaállítása aránytalanul nagy költséggel járna és
2009. évi tevékenységéről.
az Önkormányzat pénzügyi lehetőségeit sajnos
messze meghaladja.
A képviselő testület támogatta a pincehelyi Szent
Orsolya
Kórház
betegszállításához
való A kimosott földes útjaink helyreállításában nagy
hozzájárulást, mely szerint 2010 második felében a segítséget kaptunk Áron Józseféktől és a
falugondnok öt alkalommal szállít betegeket.
nagyszékelyi gazdáktól, melyet ezúton is szeretnék
MEGKÖSZÖNNI.
Döntés született két önkormányzati bérlakás
bérbeadásának meghosszabbításáról.
Szeretném megköszöni Deák Istvánnak az
Önkormányzatnak tett szíves segítségét.
Az Önkormányzat a Pincehelyi utca 3. szám alatt
lévő támfal újra építéséhez vis maior pályázatot Az általános mezőgazdasági összeírás 2010. június
nyújtott be.
22. napján befejeződött. Az összeírok ezúton
köszönik a lakosság pozitív hozzáállását és
A Pincehelyi utcában az útpadka 3-4 méter mélyen munkájuk segítését.
beomlott, ezért az útszűkületnél kérem, hogy ne
megszokás szerint, hanem nagy figyelemmel és
Várkonyi Zoltán
óvatosan közlekedjünk. A helyreállítást a Magyar
polgármester
Közút Nonprofit Zrt. fogja elvégezni, akik az
Közérdekű
Parlagfű
Az egészséges környezet biztosítása érdekében közös cél, hogy a parlagfű elszaporodását
megakadályozzuk, melyet a 2008. évi XLVI. törvény is előír az alábbiak szerint: 17. § (4) „A
földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően azt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”
Ha a földhasználó védekezési kötelezettségének nem tesz eleget, a földhasználó költségére az eljáró
hatóság közérdekű védekezést rendel el kül – és belterületi ingatlanokra egyaránt.
A fentieken túl a fertőzött terület nagyságától és a gyomborítottság mértékétől függően – a törvény
értelmében – növényvédelmi bírságot is kell szabni, melynek mértéke 15.000 és 5.000.000,- Ft között
határozható meg.
Továbbá az egységes területalapú és az egységes vidékfejlesztési támogatásban nem részesülhet, illetve a
már kifizetett támogatás visszavonható, amennyiben a földhasználó mezőgazdasági területeit nem tartja
gyommentes állapotban.
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Újabb Döbbenet
A bekerített óvodai konyha előtt lévő meggyfák termésének egy részét a hétvége alatt ismeretlen
személyek leszedték. Munkatársaink pénteken úgy gondolták, hogy hétfőig még érni hagyják és szerdán
abból készül majd a sütemény. Hétfőn viszont döbbenten vették észre, hogy a meggyeknek lába kélt.
Kérem a lakosságot, hogy figyeljünk az értékeinkre és ha illetéktelen személyt látunk értesítsük a
tulajdonost. Saját értékeink védelme közös ügyünk és csak mi alakíthatjuk ki KÖZÖSEN a helyi erkölcsi
értékrendet.
Kívánságkosár
Orsós Anitának megkésve ugyan, de annál
nagyobb szeretettel nagyon boldog névnapot kíván
Enikő.

id. Bathó Lajosnénak, kerek évfordulós
születésnapja alkalmából szívből jövő szeretettel jó
egészséget, sok boldogságot és hosszú, gondtalan
életet kíván unokaöccse, Hunfalvi.

Szekeres Nórának nagyon boldog névnapot kíván
az egész család.
Civil oldal
Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület
Bathó Béla a Nagyszékelyi Polgárőr Egyesület
elnök helyettese arról tájékoztatott bennünket,
hogy pályázati úton nyert pénzből és
magánszemélyek támogatásából megújult a
polgárőrök ruhatára. Az összesen 200.000,-Ft-ból a
18 tagú csapat négy évszakos kabátokat,
fényvisszaverős sapkákat, nyakba akasztós
igazolványtartókat és nyári ingeket vásárolt.
A 2010. június 19. napján tartott Falunapon már az
új
egyenruhákban
pompáztak,
sokunk

meglepetésére. Ezt a viseletet fontosabb
eseményekkor és ünnepi alkalmakkor fogják
használni.
A Falunap alkalmával nappal felváltva nyolcan,
éjszaka pedig a többiekhez négyen csatlakozva
tartottak szolgálatot.
Boczor Gyula az egyesület elnöke egy sajnálatos
baleset következtében nem tudott részt venni a
rendezvényen. Neki mielőbbi gyógyulást kívánunk.
Mireider Betti

Oktatás
Óvodai hírek
A kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt a tervezett óvodai kirándulás sajnos elmaradt. Helyette július 5én strandolni voltunk Tamásiba.
Az óvodában gyűjtött PET palackokat elszállították, 8.100,-Ft-ot kaptunk érte. Köszönet mindenkinek
aki, hozzájárult a gyűjtéshez! A palackgyűjtés tovább folytatódik, kérjük aki tud segítsen, ne dobja el,
hanem hozza el hozzánk a kiürült palackokat.
Hagyományteremtő célzattal családi napot tartottunk június 4-én az óvodában. Ezen a napon gyerekek,
szülők, nagyszülők népesítették be az intézmény helyiségeit, hogy közös játékkal, szórakozással,
ünnepléssel zárják be a 2009 – 2010-es óvodai oktatási évet.
A kártyázáson, festésen, társasjátékozáson, építkezésen kívül az érdeklődök Nagy Kata segítségével
kipróbálhatták az agyagozás technikáját is. Gyönyörű művek születtek a csöpp kezek munkája nyomán.
Az iskolásokat is vendégül láttuk ezen a napon, ők a Három kismalac című színházi előadásra érkeztek
meg hozzánk.
Ezután az óvodások évzáró műsorával és a nagycsoportosok búcsúztatásával ért véget a program.
Nagyon jó érzés volt látni, ahogy a játék öröme a felnőtteket is magával ragadta és a gyerekek is
boldogok voltak amiért anyának nem kellett mosogatni, főzni, ezer dologra figyelni csak játszani.
Lukácsné H. Erzsébet

3
Iskolai hírek
A tanév utolsó hetében sor került a hagyományos iskolai kirándulásunkra. Utunk az idén a veszprémi
állatkertbe, és a bakonyi Sobri Jóska Kalandparkba vezetett. Az állatkertben első állomásunk a „kölyök
dzsungel” volt, ahol Tarzan közlekedési módjait lehetett gyakorolni, aztán megnéztük az állatokat:
oroszlánokat, farkasokat, prérikutyákat, különféle madarakat, sőt még egy orrszarvú családot is. Érdekes
élmény volt, amikor a Madagaszkár szigetéről származó majmok etetésén részt vehettünk, és a „makikat”
közvetlen közelről figyelhettük meg falatozás közben.
A kalandparkban minden létező kalandot kipróbálhattak a gyerekek: vízi dodzsemet, kézi vezérlésű
kompot, pontonhidat, ugráló várat, rodeót a vad „bika” hátán (ami persze csak mű bika volt) és különböző
űrhajós kiképzési formákat.
A tanév utolsó jó híre volt, hogy a Tolna megyei Kisiskolákért Alapítvány által kiírt pályázaton ismét
nyertünk. A nyert összeget a tornaterem eszközeinek megújítására, új padok, mászórudak, mászó kötelek
beszerzésére, valamint a kézműves szakkör számára különféle szerszámokra, eszközökre, és
alapanyagokra költjük.
Június 19-én az idei tanévet lezártuk, a negyedik osztályosokat – Bori Sárát, Papp Alexandrát, Pere
Attilát és Závodi Dorinát - róluk szóló versekkel és énekekkel búcsúztattuk el. A kitűnő tanulók
könyvjutalomban részesültek, és mindenki hazavihette jól megérdemelt bizonyítványát. Ezzel
megkezdődött a nagybetűs VAKÁCIÓÓÓÓ!, melyre minden gyereknek, szülőnek és tanítónak a
következő versikébe foglaltakat kívánjuk:
Homokvárhoz: kupacot,
Horgászoknak: kukacot,
Hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,
vakációt -száz napot!

Várkonyiné Horváth Irén
Kántor István

Nagyszékelyi Falunap
A falunapot megelőző héten majdnem mindennap esett az eső, ami igen csak elszomorított bennünket. Az
egyik megbeszélésünk alkalmával, ami kint zajlott a szabadban az ég felé emeltem a kezem és hangosan
azt kérdeztem, hogy milyen idő lesz holnap. Abban a pillanatban a felhő mögül teljes fényében
felragyogott a nap. És valóban 2010. június 19-én a jó Isten megáldott bennünket, egész nap ragyogó idő
volt és még a hajnalig tartó utcabálkor is kellemes volt a hőmérséklet.
Némi csúszással ugyan (technikai nehézségek adódtak), de elkezdődött a megnyitó, megérkezett a
lufihajtogató bohóc, a légvár is megnyitotta „kapuját”. A kiállítások is hívogatták a vendégeket valamint
az íjászok, a kovács és termékeiket kínálók is elfoglalták helyüket. Megkezdődtek a foglalkozások is a
kézműves sátorban, ahol az arc illetve testfestést, a karcolást, a csuhézást és a szalmafonást lehetett
kipróbálni. Ekkora már a szakácsok üstjeiből is felszálltak az illatok, jelezvén, hogy készül az ebéd.
A Székesfehérvárról érkezett Szabó Krisztián, sakk nagymester nem kevés fejtörést okozott azoknak, akik
vállalták, hogy megmérkőznek vele.
Az érdeklődök részére szervezett ügyességi versenyek még azok arcára is mosolyt csalt akik csak
nézőként szemlélték az eseményeket.
A délelőtt gyorsan eltelt, jöttünk mentünk, nézelődtünk, amit lehetett kipróbáltunk, megkóstoltunk.
Miután Nagy Józsi töltött káposztájából vagy Tururla Karcsi bácsi vadpörköltjéből megebédeltünk,
elkezdődött Marosfalvi Imre Enrico, zenei médium nagyszékelyi cd-jének bemutatója, a cd születésének
helyszínén a református templomban.
Megérkeztek a színpadi programok meghívott vendégei, akik változatos előadásaikkal szórakoztatták a
nézőket.
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A délután folyamán gyermekfoci volt a focipályán, nagyszékelyi és varsádi gyerekek részvételével.
Este a református templom adott helyett az opera és dalestnek, amely megmutatta a nagyszerű előadók
tehetségét és a gyönyörű templomunk kiváló akusztikáját. Majd kezdetét vette az utcabál, ahol hajnalig
mulattunk. A hangulatot fokozta, hogy a bál idejére lezárt útszakasz egy részét kifáklyáztuk, így nem csak
hangulatos, de hasznos is volt, mert a szúnyogokat is elriasztotta.
Az egész napos rendezvényen szép számban vettünk részt és reméljük, hogy a következő években is lesz
alkalmunk falunapot szervezni, melyre még többen ellátogatnak majd. Hiszen olyan jó néha kimozdulni,
beszélgetni, egymással együtt lenni.
A falunap megszervezésében nagyon sok segítséget kaptunk, sütemények, borok, programok,
foglakozások, szállítás, áram és még sorolhatnánk, de attól tartva, hogy valakit kihagyunk a felsorolásból
inkább hálás szívvel köszönjünk mindenkinek aki bármivel is hozzájárult ehhez a naphoz.
Mireider Betti
Recept
Házi készítésű gyros
Pita tészta: 30 dkg lisztből, 4 evőkanál étolajból, 2 dl tejfölt ízlés szerint oregánóval, sóval és
kevés sütőporból, 1 teáskanál sóból és annyi mustárral kikeverünk, majd ráöntjük a zöldségekre.
vízből, hogy jól formálható legyen tésztát gyúrunk, Megsütjük a csirkemell csíkokat.
majd 30 percig pihentetjük.
A tésztából 12 db cipót készítünk, majd palacsinta
Töltelék: 0,5 kg csíkokra vágott csirkemellet tészta formájúra kinyújtjuk és száraz serpenyőben
összekeverjük az üzletekben kapható gyros porral, kisütjük.
majd 60 percig pácolódni hagyjuk.
Megtöltjük hússal és zöldséggel, megszórjuk
Paradicsomot, paprikát és uborkát felkockázunk.
reszelt sajttal és az egészet becsomagoljuk.
Egészségpercek - Becsüljük meg gyógynövényeinket!
A körömvirág (Calendula officinalis)
Latin neve (Calendula) abból a római megfigyelésből ered, hogy a virágok az év szinte minden
hónapjában virágoznak, a mediterráneumban még télen is. Az officinalis elnevezés pedig gyógyító
hatására utal. Magyar nevét arról kapta, hogy magja pont úgy néz ki, mint egy levágott köröm. Népies
nevei: gyűrűvirág, kenyérbélvirág, orvosi körömvirág. Egyéves kerti növény, Dél- és Kelet-Európából
származik. A népi gyógyászatban ezt a növényt virágostul, szárastul, levelestül gyűjtik és használják. A
körömvirág 30-60 cm-re nő meg, virágzata citromsárga vagy narancssárga színben pompázik, szára és
levelei nedvdúsak és ragacsos tapintásúak. Ma a köztudatban főleg a virágzatának gyűjtése van.
Virágzatát a virágzás kezdetén, nyílott állapotban szedik, június-július hónapban. Ha a virágai reggel hét
óra után még csukva vannak, aznap eső lesz. Régebben ezért esőjóslóként is használták. A gyűjtést
azonban érdemes ragyogó napsütésben végezni, mert akkor a legnagyobb a gyógyhatása. Még késő ősszel
is lehet frissen szedni a kertekben, egészen addig, amíg a lisztharmat be nem lepi.
Az arabok sokszor adtak lovaiknak körömvirágot, mert azt tapasztalták, hogy ez növeli a lovak vágtatási
sebességét.
A körömvirág gyógyító hatásai:
A körömvirágról tudományosan bebizonyították, hogy kiválóan alkalmazható epebántalmak,
gyomorgörcsök enyhítésére, gyomor- és hólyaghurut kezelésére, fekélyek, valamint vastagbélgyulladás
esetén.
Fertőzéses sárgaság esetén eredményesnek mutatkozik, kitűnően alkalmazható májmegbetegedéseknél is.
A körömvirág javítja a keringést, rendszeresen fogyasztva pedig vértisztító hatású. A látás javul, ha a
szemet langyos teával mosogatjuk. Erős hasmenésnél - nagyon rövid idő alatt- megmutatkozik jótékony
hatása a teának. Vírusos megbetegedések és baktériummal fertőzött váladékok ellen is segít a teája.
Közismert orvosok a körömvirágot tartják a legfontosabb rákellenes gyógyszernek, ha a beteg már nem
operálható és azt tanácsolják ilyenkor a páciensnek, hogy körömvirágteát fogyasszon hosszabb időn át.
A tea elkészítése: Tegyünk 1 csészébe 1 teáskanálnyi szárított körömvirágot, forrázzuk le, majd 10 perc
elteltével szűrjük le. Naponta 3 csésze tea fogyasztása ajánlott. Lehűtve gargarizálásra is alkalmas.
Virágjából, leveléből és szárából forrázással készítjük a teát, amit nem édesítünk.
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Már napi egy-két csésze tea elfogyasztása csodát tesz. Naponta 3-4 csészével kell meginni, minden
negyedórában egy evőkanállal.
Esetleírás: Egy hölgy már nyolc éve szenvedett vastagbélgyulladásban. Valaki javasolta neki a
körömvirág teát. Négy napig két csésze körömvirágteát ivott meg napközben kortyonként, és rövid idő
alatt elmúlt az összes panasza.
A körömvirágból préselt friss lé olyan természetes gyógyszer, amely rosszindulatú fekélyek és bőrrák
esetén is segít. Az érdes, rákgyanús bőrfoltokat szintén megszüntethetjük vele. Ha hosszabb időn át
napjában többször bekenik friss lével, a vérömlenyek is eltűnnek, csakúgy, mint az öregkori májfoltok és
a pigmentfoltok.
Friss lé: Megmossuk a levelet, szárat és virágot és azon nedvesen kinyerjük a levét gyümölcscentrifugával. Hatóanyagai hámosodást elősegítő, gyulladáscsökkentő hatással rendelkeznek. Ezért
sikerrel alkalmazzák külsőleg visszérgyulladás, felfekvés, lábszárfekély, nyálkahártya gyulladások,
ekcémák, sebek, egyéb bőrproblémák, méhcsípések, sipoly, égési seb és fagyás esetén. Bőrkiütések és
napégés okozta fájdalmak enyhítésére szintén ajánlják. A műtéti hegek szemmel láthatóan gyönyörűen
gyógyulnak tőle.
Borogatás: Forrázzunk le 1 csésze forró vízzel 2 teáskanálnyi szárított körömvirágot, majd 10 perc után
szűrjük
le.
Borogassuk
vele
a
sérült
felületet.
Naponta
2-3
kezelés
ajánlott.
Kenőcs: Két maréknyi friss körömvirágot dörzsöljünk szét, és vízfürdő felett keverjük el 50 gramm
vajjal, hagyjuk állni negyedórán át, majd sűrű szövésű kendőn szűrjük át. Ha kihűlt, tegyük tiszta üvegbe,
és hűtőszekrényben tároljuk. Vaj helyett használhatunk disznózsírt is, ami még hatásosabbá teszi a kenőcs
használatát.
Esetleírás: Egy szerzetesnő feljegyzéseiből megtudhatjuk, hogy körömvirág -kenőcsöt javallt egyszer
egy asszonynak, mert az utcán járva feltűnt neki, mennyire visszeresek a lábai. Ö volt a legjobban
meglepve, amikor egy hónap múlva az idős hölgy végtelenül boldogan mutatta a lábait. A visszerek mind
eltűntek, a bőre visszanyerte simaságát.
A körömvirág –kenőcs kitűnő segítség lábgombásodás ellen, de a gombásodás helyétől függően
használhatjuk a friss körömvirág főzetét is lemosás és ülőfürdő formájában.
Ülőfürdő: 50 gramm szárított vagy két összmarék friss körömvirágból készítsünk.
Lemosás: Fél liter vízhez egy púpozott evőkanálnyi növényt adunk.
Rákjellegű daganatok és fekélyek, csontszú, combfekély, valamint elmérgesedett, gennyező, nehezen
gyógyuló sebek esetén is segítenek a körömvirág és zsurlófű főzetével történő lemosások (1:1 arányban
keverjük őket).
A körömvirág szerepe hétköznapjainkban:
A kozmetikai ipar is kihasználja jótékony tulajdonságait. Előszeretettel hasznosítja krémek, kenőcsök
alapanyagaként. A magas triénsav-tartalmú zsíros, körömvirágmag-olajat a festékipar is felfedezte, és
gyakran használja termékei előállítására, mivel a lenolajhoz hasonló, de gyorsabban szárad.
Fűszerként az ételeknek sárgás színt és enyhén csípős ízt ad. Virágszirmait használhatjuk rizs, hal,
húsleves ízesítéséhez. A kertben hasznos társnövény, hiszen a gyökér-fonalférgeket elűzi, és távol tarja a
levéltetveket is. A körömvirág gasztronómiai múlttal is büszkélkedhet. Középkorban a szakácsok levest
főztek belőle, levelét salátákba tették. A mai konyhaművészet az ehető szirmokat ízletes süteményekbe,
pudingokba, levesekbe, salátákba és rizsből készült ételekbe használja fel.
Összeállította: Bócsó Renáta
Felhasznált források: www.vitaminsziget.com, www.hazipatika.com, www.kertpont.hu
Nagyszékely címere
A nagyszékelyi képviselő testület 2000-ben döntött a címer megtervezéséről és annak használatáról.
Kovács Ferenc grafikust kérték fel a címer megtervezésére, aki három címer tervet készített, a következő
szempontok figyelembevételével.
„A címerképek megfogalmazásához a település jellemzői adtak támpontot. Szem előtt kell tartanunk azt a
legfontosabb heraldikai (címertani) elvett, mely szerint annál értékesebb egy címer, minél kevesebb
motívumot sorakoztat fel a pajzson.
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A címer elsődleges feladata ugyanis a megkülönböztetés és sohasem az, hogy minél többet mondjon
tulajdonosáról.
A címerképek is mutatják, hogy többféle megközelítés is lehetséges a jelképezést illetően. Két
címerterven egyházi ikonográfiai jelkép is szerepel, lévén a vallásos hit a legerősebb közösségteremtő és
megtartó erő. A vallásosság szimbolizálásának ezért nagy hagyománya van a nemzetközi és magyar
heraldikában egyaránt.
A 3. sz. címerterv a mezőgazdasági tevékenységet jelképezi, erre utalnak a másik két címerpajzson is
megjelenő eszközök, szerszámok.
A heraldikai mázak – fémek és színek – a címertan szabályainak figyelembe véve kerültek alkalmazásra.
Mint minden kultúra, a heraldika is a kozmikus világhoz kapcsolata a színeket. Ennek megfelelően
szimbolikus jelentéstartalmuk a következő:
Fémek:
arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség.
ezüst (Hold): bölcsesség, őszinteség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség.
Színek:
vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség.
kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, tudás, bizalom, ellen állóképesség.
zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, remény, örökkévalóság.
A nagyszékelyi címer heraldikai leírás:
Álló, háromszögű pajzs kék mezejében zöld pajzsfő. A zöld mezőben lebegő
helyzetű, csúcsával felfelé állított ezüst ekevas előtt egymáson haránt irányban keresztbe tett két ezüst
csoroszlya. A kék mezőben alul lebegő helyzetű, indás arany szőlőfürt két levéllel, felette egymáson
haránt irányban keresztbe tett leveles arany kukorica és arany búzakalász. A címerpajzs alatt lebegő,
hármas tagolású íves arany szalagon feketével nagybetűs NAGYSZÉKELY településnév.”
Kalendárium
Július – Szent Jakab hava – Nyárhó
Sarlós Boldogasszony. Asszonyoknak dologtiltó napon vágott leányhaj biztos sikert arat. Márianap. Ekkor tartják az aratási vásárokat.
Magdolna is zivatarhozó napnak számít.
5. Sarolta. Ha esővel köszönt be, rossz lesz a dióés mogyorótermés.
13. Margit. Ha esőt, zivatart hoz, "mérges
Margit"-nak nevezik. Ha ezen a napon jó idő van,
akkor hagyomány szerint elkezdődhet a szabadban
való fürdőzés.
20. Illés. Ősi kígyó- és medveünnep, a
pásztoroknak dologtiltó nap. Gonoszjáró napnak is
számít: gyakran zivatart jégesőt hoz.
21. Dániel Ha Illés nem hoz esőt, Dánieltől
várhatjuk.
22. Mária-Magdolna. Szépségvarázsoló nap. Az e

25. Jakab. Ezen a napon áll meg a szőlő
növekedése, és kezd édesedni. Ha Jakab napja
derűs, jó gyümölcstermésre számíthatunk, de nincs
kizárva a zivatar sem.
26. Anna. E napon szakad meg a virágos kender
töve. emlegetik.
29. Péter, Pál. Az aratás kezdőnapja. A halászok is
e napot ünneplik, mert Szent Péter a védőszentjük.
A nap előestéjén a halászok rúdra kötözött ponttyal
végigjárják a falut. Másnap a vízparton
halpaprikással, túrós csuszával folytatódik az
ünneplés. Ezen a napon van a legjobb íze az
epernek, ezért ekkor tartják az eperszüretet.
Forrás:
http://library.thinkquest.org/03oct/00572/htmls/1.htm
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