18 ТРАВНЯ

СВЯТА

День пам'яті великомучениці Ірини
Македонської

18 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Засновано Монреаль (Канада, 1642)

Філософ, логік, математик,
Нобелівський лауреат 1950 року
Бертран Рассел (Англія, 1872-1970)

Майстрам Тулузи вперше вдалося
гравіювання на склі (Франція, 1787)

Вийшов друком роман Брема
Стокера "Дракула" (1897)

18 ТРАВНЯ

У Києві розпочався I Всеукраїнський
військовий з'їзд (1917)
Американська кінозірка Норма Талмадж
випадково залишила відбиток своєї ступні на
ще м’якому асфальті. Цей маленький крок
Норми поклав початок «Алеї слави», з
відбитками рук і ніг, що і послужило
натхненням для створення знаменитої
голлівудської «Алеї зірок» (1927)
Актор, режисер (Дніпро, театр «Крик»)
Михайло Мельник(1957)

18 ТРАВНЯ

Співачка Камалія (Наталія
Захур) (1977)

Ірландка Бріджет Діррен отримала диплом з
відзнакою Національного університету у віці 102
років (світовий рекорд) (1997)

ІМЕНИНИ
Адріан – зрілий (гр.)

Ірина – мирна (гр.)

Варлам - син народу (халд.)

Орися – спокій (гр.)

Єфрем – доброзичливий (гр.)

Яків – іде слідом (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо сьогодні під час поливу земля вбирає багато води, значить літо буде сухим,

інакше чекайте дощове літо.
• Якщо ялинові бруньки розпустилися, то з посівом зволікати не можна.

18 ТРАВНЯ
• Зацвіла черемха – скоро похолодає.
• Негода цього дня провіщає урожай пшениці.
• Чим раніше зацвіла черемха, тим спекотніше буде літо.
• Якщо на черемшині багато кольору, то літо буде дощове.
• Наші пращури були переконані в тому, що на Орисю Капусницю садити город

необхідно тільки рано-вранці і на самоті, щоб ніхто не наврочив.
• 18 травня хмари пливуть на північ, тож незабаром почнеться дощ.
• Сон з 17 на 18 травня може здійснитися через двадцять днів.Сновидіння, побачене

вдень 18 травня, швидше за все не здійсниться.
• Люди, які народилися 18 травня, влаштовують міцну сім’ю з великої любові. В

якості талісмана їм підходить смарагд і обсидіан.

Заборони цього дня
• Не бажано сьогодні вживати в їжу огірки та капусту, хто порушить цю заборону,

залишиться без урожаю.

18 ТРАВНЯ
• На Орисю Розсадницю категорично заборонено чоловікам що-небудь садити на

городі, вважають, що цього дня займатися посадкою мають лише жінки.
• У цей день також не можна залишати на ніч немитий посуд.

Це варто побачити…
Його ще називають “Каньйон Диявола”
або “Малий Крим” через схожість із
Великим Кримським каньйоном,
Актовський каньйон є частиною
Національного природного парку
“Бузький Гард” ( річка Мертвовід
поблизу села Актового Вознесенського
району Миколаївської області). З цим
місцем пов’язана велика кількість
легенд та переказів про козаків, але як
би там не було, незаперечною є
істина – це місце варто відвідати. Адже це дивовижне утворення природи, аналогом
якого є відомі американські каньйони. Окрім пейзажів, які захоплюють дух, можна
побачити унікальні гірські тюльпани, які ростуть тут завдяки особливому клімату.
Окрім фотографів та любителів старовини, це також це одне з популярних місць
серед скелелазів.

