23 ТРАВНЯ

СВЯТА

День каштанових свічок

Всесвітній день черепахи

23 ТРАВНЯ

Міжнародний день по викоріненню
акушерських свищів

Всесвітній день хвороби Крона і
виразкового коліту

Свято чудотворної Києво-Братської ікони
Божої Матері

День щасливої монетки

23 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Природодослідник, творець системи
класифікації рослинного і тваринного
світу, перший президент Шведської АН
Карл Лінней (Швеція, 1707-1778)

Математик і метеоролог, один із
творців теорії хаосу Едвард Лоренц
(США,1917-2008)

Гігієніст, професор Костянтин
Добровольський (1867-1946)
Живописець,
педагог (Дніпро)
Яків Калашник
(1927-1967)

Фармаколог, професор
Ігор Башкін (1962)

23 ТРАВНЯ

ІМЕНИНИ

Василь – величний (гр.)

Охрім – плідний (євр.)

Кирило – панич (гр.)

Семен – почутий Богом (євр.)

Микита – переможець (гр.)

Симон – славить ім’я Господа (євр.)

Онисим – корисний (гр.)

Таїсія – присвячена Ізіді (єгипет.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо боса нога в борозні терпить холод, то пора сіяти пшеницю.Посіяна на Симона

Зілота пшениця дасть відмінний урожай.
• Дощ у цей день обіцяє дощове літо.
• До світанку чути спів птахів – до дощу.
• Березові сережки лопаються – пора сіяти хліб.
• Вранці бджоли весело і швидко літають – до погожого дня.
• Увечері з’явилися великі купчасті хмари – на гарну погоду на наступний день.

23 ТРАВНЯ
• Наші пращури були упевнені, якщо зустріти цього дня дрозда - це до достатку, а

змію або жабу - до фінансових проблем і хвороби.
• На Симона кріт викидає багато землі навколо нори і з самого ранку співають

голосно птахи – чекайте на дощ.
• 23 травня вранці активно літають бджоли – очікується ясний та сонячний день.
• Сьогодні настав час вирушати за збиранням корисних лікарських рослин.

• Якщо сон з 22 на 23 травня не виповниться через 7-10, то він порожній. Гарне

сновидіння, побачене вдень 23 травня, здійснитися через два тижні, погане – через
рік.
• Люди, які народилися 23 травня, від землі сили черпають. Їм підходять аметист і

хризоберил.

Заборони цього дня

• Категорично заборонено 23 травня працювати на землі:

братися за плуг, за борону, ні в якому разі не можна
вбивати в землю коли та копати ями, щоб не
порушувати спокій Матінки Землі.
• На Симона Посіва не радили ховати гроші, розводити бардак у будинку та

займатися пранням.
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• Не рекомендується цього дня пускати в будинок незнайомців, а також купувати

незвичайні речі.
• Не можна сьогодні залишати дитину, якій не виповнилося сім років, одну в кімнаті,

бо наші пращури вважали, що у цей день душею малюка можуть заволодіти
нечисті сили.

Цікаво знати…

Тараканівський форт. Рівенська область.
Про це місце не прочитаєш в журналах-каталогах для мандрівників та не знайдеш
серед маршрутів туристів. Саме тут є тунель, розташований під зовнішніми стінами
довжиною близько 100 метрів. Проте сьогодні від фортеці залишилися лише руїни.
Форт давно оповитий містикою та загадками. Деякі легенди стверджують, що німці
тут проводили випробування нової секретної зброї, начебто навіть ядерної.
За словами місцевих, саме тут дуже сильний енергетичний центр. А ще, це місце є
справжньою домівкою привидів. За два роки тут зафіксовано 13 випадків, коли
туристи познайомились з “господарями”.
Розповідають, що на початку ХХ століття
тут заблукав загін НКВС і безслідно зник.
Місцеві не раз чули тут голоси, постріли
зброї та бачать тіні.

