17 ТРАВНЯ

СВЯТА

Міжнародний день телекомунікацій

День пульмонолога

День народження Інтернету

Всесвітній день боротьби з артеріальною
гіпертонією

17 ТРАВНЯ

Всесвітній день обізнаності про
нейрофіброматоз

Міжнародний день дитячого телефону
довіри

День пам'яті святої мучениці Пелагії
Тарсійської

День штату Айдахо (США)

17 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Васко да Гама досяг берегів Індії (1497)

Офтальмолог, професор Михайло
Авербах (1872-1944)

Фізикохімік, Нобелівський лауреат 1969 Письменник Анатолій Дімаров (1922року Од Хассель (Норвегія, 1897-1981)
2014)

17 ТРАВНЯ

Дизайнер Микола Труссарді (Італія, 1942)

Пол Маккартні отримав по
Інтернету за 30 хвилин понад 3 млн
питань- світовий рекорд (1997)

ІМЕНИНИ
Антон – гідний похвали(рим.)

Микита – переможець (гр.)

Валерій – бадьорий (лат.)

Микола – приносить щастя (схід.)

Іван – Божа милість (гр.)

Никифор – переможець (гр.)

Кирило – володар (гр.)

Опанас – горець (гр.)

Клим – милостивий (лат.)

Пелагея – морська (гр.)

Марія – улюблена (євр.)

Поліна – сонячна (гр.)

17 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо напередодні сонце ясно зійшло, то і влітку практично завжди буде ясна

погода.
• На дубі лист з п’ятак – і ярому бути так.
• Багато хрущів – до посухи.

• Зозуля кує – на хорошу погоду.
• Якщо зацвіла калина, то можна на грядки сіяти огірки, кукурудзу, гарбуз і боби.
• На квітучому клені з’явилися сережки – пора висаджувати буряк.
• Якщо горобці по небу зграями носяться і місця собі не знаходять – буде сильний

вітер.
• Вранці немає роси – до зміни погоди.
• Злива в цей день обіцяє хороший врожай.
• Якщо на Пелагію ви до обіду чхнули, то слід згадати покійних родичів.

17 ТРАВНЯ
• Хто сьогодні зарубає півня або курку, у того птах перестане водитися. Взагалі в цей

день слід утриматися від страв з курятини.
• Якщо ввечері 17 травня ви побачите місяць з вікна з правого боку будинку, то весь

місяць будете отримувати дохід, а якщо з лівого – збиток.
• Сон з 16 на 17 травня віщує події, які стануться через дванадцять днів. Сновидіння,

побачене вдень 17 травня, попереджає про небезпеку.
• Люди, які народилися 17 травня, наділені даром розуміти тварин. В якості

талісмана їм підходить алмаз.

Заборони цього дня
• У День Пелагеї Заступниці бажано не їсти занадто жирну їжу та птицю.
• Не можна 17 травня дарувати будь-кому ікони та перли, а також чорні рукавички.

• Не рекомендується цього дня брати в руки ножі та розводити вогонь, під

забороною стрижка волосся та манікюр.
• Жінкам сьогодні не можна пліткувати і довго сидіти перед дзеркалом, можна

накликати лихо.

