22 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Міжнародний день таксиста
Всесвітній день водних ресурсів

День Балтійського моря

День Ліги арабських держав

22 БЕРЕЗНЯ

День пам'яті 40 Севастійських мучеників

День штату Західна Вірджинія (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Композитор, піаніст, диригент, педагог,
збирач пісенного фольклору, громадський
діяч Микола Лисенко (1842-1912)

Конгрес США заборонив
багатоженство (1882)

22 БЕРЕЗНЯ

У Лондоні з'явилися перші
таксі з лічильниками (1907)

Фармаколог,
професор Володимир
Даниленко (19372000)

Поет Кесар Андрійчук (1907-1958)

Письменник в жанрі трилер
і детектив Джеймс Б.
Паттерсон (США, 1947)

Для цивільних цілей в Індії
запроваджено Єдиний
національний календар, в
основу якого покладено еру
Сака (1957)
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Танцор, балетмейсер,
хореограф, актор, театральний
діяч Раду Поклітару (1972)

У Харкові відкрився І Міжнародний
конкурс юних піаністів, ініційований
Володимиром Крайнєвим (1992)

ІМЕНИНИ
Валерій – здоровий (рим.)

Наталія – рідна (лат.)

Дмитро – землероб (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Кирило – могутній (гр.)

Панас – безсмертний (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Петро – скеля (гр.)

Михайло – рівний Богові (євр.)

Тарас – баламут (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо на Сороки тепло, то наступні сорок днів (до Зосима пасічника – 30 квітня)

будуть теплими, а якщо холодно – холодними.
• На Сорок сороків стоїть морозна погода, отже, незабаром буде тепло і влітку

велика ймовірність хорошого врожаю.
• 22 березня чути гуркіт грому – це до поганого врожаю, випав сніг – на Великдень

буде холодно, а дзвінко співає синиця – чекайте тепла.
• Сонце в колах – до хорошого урожаю.
• Ластівки прилетіли – до врожайного року.
• Людина, яка нарахує в цей день сорок пташок, буде здоровою і щасливою.
• Цього дня йде сніг або дощ - очікується сухе літо без злив і дощів, а ось теплий

вітер провіщав дощове літо.
• Сни з 21 на 22 березня не здійсняться. Сновидіння, побачені вдень 22 березня,

збудуться тільки через 5 років, але будуть вже не потрібні.
• Людям, які народилися 22 березня, слід носити агат.
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Заборони цього дня

• Категорично цього дня заборонено займатися прибиранням, важкою фізичною

працею та рукоділлям.
• Не рекомендується 22 березня сваритися, конфліктувати та говорити погані

слова.
• Сьогодні не можна їсти яйця, м'ясо та рибу.
• Краще на Сорок сороків не позичати і не давати у борг гроші, не можна також

злитися.

А чи знаєте ви, що…
Урицькі скелі на Львівщині, в південно-східній
частині Карпат, знаходиться Національний
природний парк «Сколівські Бескиди». Одна з
визначних пам'яток – обривисті Урицькі скелі,
аналогів яким немає в Європі. Вони утворилися
55 мільйонів років тому! Біля неприступних
скель висотою до 50 метрів в 11–13 століттях
була давньоруська фортеця Тустань. Збереглися
її залишки, тепер це однойменний історикоархітектурний комплекс. Симбіоз унікальної
роботи природи і людських рук гідний того, щоб
його побачити!

