23 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Міжнародний день «OK»
Всесвітній день метеоролога

День красивого погляду (День фахівця по
роботі з бровами і віями)

День пам'яті преподобної Анастасії
Патрікії
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Свято чоловічої солідарності

День цуценяти (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Фізіолог, Нобелівський лауреат 1957
року Данієле Бове (Італія, Швейцарія,
1907-1992)

Анатом, професор Вікторія
Малішевська (1922-2010)
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Кардіолог, професор Борис Сторожук
(1952)
Мікробіолог, професор Станіслав
Дзюбак (1932-1996)

ІМЕНИНИ
Анастасія – відроджена (гр.)
Василина – царствена (гр.)
Віктор – переможець (лат.)
Галина – спокійна (гр.)

У Маямі під час хірургічної операції
10-місячній італійській дівчинці
пересаджено сім органів — рекордна
кількість для однієї операції (1997)

Клавдія – кульгава (лат.)
Марко – сухий (лат.)

23 БЕРЕЗНЯ

Народні прикмети та традиції

• В небі жайворонок кружляє – значить, найближчим часом з’явиться перша трава.
• Якщо сніг тане з південного боку від мурашиних куп, літо буде коротке й холодне,

якщо з північного – тепле і довге.
• Гроза в цей день – до врожайного року.
• Якщо повернулися з півдня журавлі, навесні тепло буде.
• Холодний вітер в спину – так просто не вдасться вижити зиму.
• Якщо на Василіску туман і шпаки повернулися, то сніг зійде скоро.

• Якщо ластівки прилетіли, то через два тижні почнеться розлив річок.
• Якщо цього дня тріщить кора дерев - очікується весна без дощів.
• Туман уранці 23 березня віщував хорошу погоду, а влітку часті дощі.
• Сині хмари, що біжать по небу, віщують теплу і дощову погоду.
• Сон з 22 на 23 березня не виповниться. Хороші сновидіння, побачені днем 23

березня, можуть збутися через два тижні, погані – через рік.
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• Людям, які народилися 23 березня, дана особлива мудрість. Їм слід носити

амазоніт.

Заборони цього дня
• У цей день не рекомендується вживати алкоголь, жирну їжу та взагалі переїдати.
• Не радять 23 березня приймати поспішні рішення та робити покупки, особливо

купувати взуття та одяг.
• Не можна сьогодні відвідувати стоматолога та займатися посадковими роботами.

А чи знаєте ви, що…
Скеля Карстовий міст це творіння природи
на Закарпатті виглядає так, немов потужний
велетень спорудив собі міст із суцільної
скелі. На думку вчених, Карстовий міст
утворився ще в той час, коли тутешні гори
були морським дном. Екостежка до
унікальної скелі пролягає по Карпатському
біосферному заповіднику через буковий ліс,
який входить до Списку Світової спадщини
ЮНЕСКО.

