25 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Міжнародний день пам’яті жертв рабства
та трансатлантичної работоргівлі

Європейський день талантів

Міжнародний день вафель
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Міжнародний день ненародженої дитини

День пам'яті святителя
Григорія Двоєслова

Католицьке Благовіщення Пресвятої
Діви Марії

Всесвітній день читання творів Толкіна
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День приручення повітряних кульок

День матері (Словенія)

Телугзькій Новий рік «Угаді»
(Індія, Маврикій)

День штату Меріленд (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Опублікована «Історія Флоренції»
Макіавеллі (1532)

Уперше сфотографоване сонячне
затемнення (1857)

Почалися регулярні пасажирські
перевезення залізницею між Суонсі й
Мамблзом (Велика Британія) — перша
залізниця з регулярним пасажирським
рухом у світі (1807)

Леон Скотт запатентував найдавніший
відомий пристрій для запису звуку
(Франція, 1857)
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Оперний диригент , віоленчеліст
Артуро Тосканіні (Італія, 1867-1957)

Співак, композитор і піаніст,
чотириразовий володар «Греммі»; сер
Елтон Джон (Реджинальд Кеннет
Дуайт)(Британія , 1947)

Художниця, майстриня петриківського
розпису і народного декоративного живопису
Марфа Тимченко (1922-2009)

Акушер-гінеколог, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Валентин Потапов (1952)

25 БЕРЕЗНЯ
Знайдено ген епілепсії (2002)

ІМЕНИНИ
Аарон – світлий (івріт)

Костянтин – постійний (лат.)

Володимир – що володіє миром (слов.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Григорій – невсипущий (гр.)

Семен – почутий Богом (євр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Сергій – високоповажний (рим.)

Іван – Божа милість (гр.)

Феофан – явлений Богом (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо вранці 25 березня дме вітер чи стоїть туман – очікується добрий урожай.
• Сніг почав танути з південного боку від мурашника – літо буде коротким і

холодним.
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• Якщо на Феофана лід не тане, а тоне, рік буде важким.
• Туман піднімається – до негоди, падає – до сонця.
• Іній і туман в цей день – до дощу на Ісаакія Сповідника (12 червня).
• Дощ – до хорошого урожаю жита.
• Ворони сідають на землю – до тепла.
• Багато мишей з’явилося – до неврожайного року.
• Якщо дикі звірі зі звичних місць проживання перебираються на більш високі – до

сильного повноводдю.
• Туман вночі до землі припадає – до снігу.
• Якщо на Феофана тепло та сонячне, літо буде непогоже.
• Якщо цього дня дерева ще покриті інеєм - літо буде дощовим.
• Тепла ніч сьогодні віщує хорошу погоду і надалі, а холодна – заморозки.
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• Сновидіння, побачене вдень 25 березня, може здійснитися через дев’ять днів.
• Людям, які народилися 25 березня, слід носити рубін.

Заборони цього дня
• У цей день в жодному разі не можна ображати коней.
• Не рекомендується сьогодні займатися посадкою насіння.

• Категорично заборонено 25 березня робити щось із волоссям, шити та в'язати.
• Не можна увечері цього дня виносити сміття.

А чи знаєте ви, що…
Біле озеро в селі Рудка на Рівненщині
здобуло собі славу молодильного. Вода в
озері надзвичайно чиста і м'яка, немов
шовковиста, за рахунок підвищеного вмісту
гліцерину – це як раз той компонент, який
обов'язково входить до складу
омолоджуючих кремів. Вона має цілющі
властивості, хороша для лікування шкірних
захворювань.

