15 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Міжнародний день боротьби з поліцейською
жорстокістю

Всесвітній день промов

Всесвітній день захисту прав
споживачів

Міжнародний день захисту дитинчат
тюленів (більків)

15 БЕРЕЗНЯ

Свято ікони Божої Матері «Державна»

Всесвітній день соціальної роботи

День пам'яті священномученика Феодота,
єпископа Киринейського

Всесвітній день контакту

15 БЕРЕЗНЯ

День штату Мен (США)

Свято вогню «Фальяс» (Іспанія)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

7-й президент США, перший
президент, обраний від
демократичної партії; її засновник
Джексон Ендрю (США, 1767-1845)

Винахідник Джесс Рено
запатентував ескалатор (США, 1892)

15 БЕРЕЗНЯ

Заснований англійський футбольний
клуб «Ліверпуль» (1892)

Відкрито Дніпровський державний
театр драми та комедії (1927)

Невропатолог, професор Веніамін
Бедер(1897-1946)

У Чикаго відкрили перший банк
донорської крові (1937)

15 БЕРЕЗНЯ

Хірург, професор, педагог
Леонід Ковальчук (1947)

В Дубні був запущений найбільший у
світі прискорювач заряджених частиноксинхрофазотрон (1957)

ІМЕНИНИ
Арсеній – мужній (гр.)

Кіндрат – широкоплечий (лат.)

Богдан – вселяє надію (схід.)

Микола – переможець народів (гр.)

Едуард – охоронець багатства (англ.)

Сава – старий (арам.)

Йосип – збільшенний (євр.)

Федот – даний Богом (гр.)

15 БЕРЕЗНЯ

Народні прикмети та традиції

• Вважають, якщо у цей день посіяти цибулю та селеру, то можна очікувати

відмінний урожай цих культур.
• Якщо на Федота весь день сніг, тепла ще довго чекати доведеться, а якщо сніг іде

лише вранці – буде добрий урожай зернових культур.
• Холодний північний вітер із снігом у цей день – провісник холодного літа, а дме

теплий південний вітер – літо буде дощовим та теплим.
• Довгі бурульки 15 березня говорять про те, що весна буде довгою.
• Якщо на Федота мороз, дощ або снігові замети, то трави довго не буде.
• Хороший день – до ранньої і теплої весни. Якщо погода погана, то весна буде

пізньою.
• Сонце опівдні – до багатого врожаю хліба.
• Який день, таке і літо: теплий – до теплого і мокрого літа, морозний – до

холодного, а якщо дощ пішов, то все літо буде дощовим.
• Купивши, без торгу, 15 березня червону герань і поставивши її в будинку на

підвіконня, ви зможете задобрити домовика.

15 БЕРЕЗНЯ
• Сни з 14 на 15 березня віщують важливі події. Вони скоро здійсняться, але не

повністю. А ось сновидіння, що приснилося вдень 15 березня, пусте.
• Іменинників дня домочадці пригощали кашею на меду, щоб їх серце належало сім’ї

і будинку.Людям, які народилися 15 березня, слід носити халцедон.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня піднімати із землі чужі гроші, оскільки вони можуть

залучити фінансові проблеми.
• Наші пращури вважали 15 березня найнебезпечнішим днем року, тому

постарайтеся сьогодні без особливої потреби не виходити з дому.
• Категорично цього дня заборонено заводити нові домашні рослини, купувати одяг

та бажати комусь зла.
• Постарайтеся також сьогодні утриматися від будь-яких розваг та веселощів, не

лайтеся і не брешіть один одному.

