31 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Міжнародний день резервного
копіювання
День флориста України

День Ейфелевої вежі

Міжнародний день декольте

31 БЕРЕЗНЯ

Свято різнокольорових очей

День пам'яті святителя Кирила,
архієпископа Єрусалимського

Національний день картоплини (США)
День анестезіолога - США

31 БЕРЕЗНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Композитор Франц Йозеф
Гайдн (Австрія, 1732-1809)

Ортопед-травматолог, професор
Олександр Волошин (1937-2020)

США купили у Данії Віргінські острови за
25 млн. доларів (1917)

Письменник-новеліст і кінодраматург
Василь Портяк (1952)
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Фармаколог, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Валентина Опришко (1962)

У віці 16 з половиною років швейцарка
Мартіна Хінгіс стала наймолодшою першою
ракеткою світу в рейтингу WTA (1997)

ІМЕНИНИ
Григорій – той, що не спить (гр.)

Карпо – плід (гр.)

Данило – Божий суд (євр.)

Кирило – панич (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Наталя – природна (лат.)

Едуард – охоронець багатства (англ.)

Трохим – годованець (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Сніг довго купами лежить – у худоби легкий рік буде.
• Сніг гладкий – до неврожаю, шорсткий – до врожаю.
• Комарі з’явилися – до сонячної і ясної погоди.
• Лебеді прилетіли – до тепла.
• Якщо в цей день комара вб’єте, то вам проститься сорок гріхів.
• Якщо цього дня зацвіла мати-й-мачуха - квітень очікується теплий і літо буде

раннє.
• До цього дня у лісі багато комах – буде добрий урожай ягід, вівса та грибів.
• Якщо 31 березня не видно шпаків, готуйтеся до негоди.
• Сильний вітер та опади на Кирила - незабаром очікується потепління та більше

морозів не буде.
• Сни з 30 на 31 березня містять в собі небезпечне пророцтво. Сновидіння, побачене

вдень 31 березня, є віщим.
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• У людей, які народилися в цей день, перша половина життя наповнена щастям. Їм

слід носити аметист.

Заборони цього дня
• Категорично заборонено цього дня ходити в гості та впускати в будинок

непроханих гостей.
• На Кирила не можна стригти волосся та нігті, а також одягати чужі речі.
• Не рекомендується 31 березня робити спонтанні покупки і розповідати про

зроблені добрі справи.

А чи знаєте ви, що…

В Павлоградському районі є скупчення пагорбів та
низин — Мавринський майдан, що з висоти пташиного
польоту нагадує зображення павука. Одні переконані,
що це український Стоунхендж, тобто календарнообсерваторний комплекс віком понад 5 тисяч років.
Інші — що древній храм, місце для молитов і
жертвоприношень. Треті вважають його розкопаними
древніми курганами, які козаки перетворили
на оборонну споруду. Четверті — що козаки її і збудували, а використовували як для
захисту, так і для варіння селітри. Якою б не була істина, місце це має особливу
енергетичну силу.

