14 ТРАВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день справедливої торгівлі

Всесвітній день танцю живота

Всесвітній день мігруючих птахів

14 ТРАВНЯ

День народження вазеліну

День пам’яті благовірної святої
Тамари, цариці грузинської
(Тамароба)

День танцю маленьких каченят

День велосипедиста (Нідерланди)

14 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Письменник і педагог Наум
Осташинський (1927-2004)

Живописець і малювальник,
який створив портрети і
пейзажі, що відрізнялися
дивовижною легкістю і
одухотвореністю Томас
Гейнсборо (Англія, 17271788)
У США в Сан-Франциско відбулася світова
кінопрем'єра анімаційного фільму «Шрек
Третій» (2007)

14 ТРАВНЯ

ІМЕНИНИ

Герасим – шановний (гр.)

Ніна – цариця (шумер.)

Гнат – незнайомий (рим.)

Тамара – смоковниця (євр.)

Макар – блаженний (гр.)

Юхим – пророкування щастя (гр.)

Марко – сухий (лат.)

Ярема – Бог піднімає (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо сонечко ясно зійшло, то і літо буде ясне.
• На Ярему погожий день – хліба багато вродиться.
• Негода в цей день обіцяє холодну і сувору зиму.
• З вечора роса впала – до ясного дня.
• Цього дня метушаться мурахи, значить незабаром чекайте затяжну негоду.
• 14 травня собаки сильно гавкають та риють землю – буде буря з дощем.
• Сьогодні ворони голосно каркають – до неприємностей, а зграя птахів пролетіла

прямо над головою – чекайте дуже добрих новин.

14 ТРАВНЯ
• Якщо ялинові шишки рано і швидко розпустилися, то з посівом не варто зволікати.
• Сон з 13 на 14 травня скоро виповниться, тільки розповідати про нього нікому не

можна.Сновидіння, побачене днем 14 травня, збудеться тоді, коли ви зовсім про
нього забудете.
• Люди, які народилися 14 травня, пред’являють завищені вимоги і до себе, і до

оточуючих. Вони замкнуті в емоційному плані, і мало турбуються за зручність
оточуючих. Іменинникам дня підходить рубін.

Заборони цього дня
• Наші пращури намагалися не ходити на рибалку 14 травня і не їсти рибу. Якщо

порушити цю заборону – можна оніміти, як риба.
• Не можна цього дня лінуватися, сумувати та скаржитися.
• Не рекомендується 14 травня садити і пересаджувати кімнатні квіти, а також не

бажано сьогодні давати щось у борг.
• Категорично заборонено розповідати іншим свої погані сни, оскільки вони можуть

бути втілені в життя.

