26 ТРАВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день товару

Всесвітній день рудих

Вознесіння Господнє у західних християн

День ходіння босоніж
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Всесвітній день Дракули
Всесвітній день лінді-хопу

Міжнародний день білого
вина «Шардоне»

День батька в Германії

День незалежності (Грузія)

День матері (Польща)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Папа Григорій IX послав перших
інквізиторів в Арагон, поклавши
початок тому, що через два століття
увійде в історію під назвою Іспанська
інквізиція (1232)

Психіатр,професор Іван
Сікорський (1842-1919)

Письменник, відомий як романіст, історик,
художній критик и мемуарист Едмон де
Гонкур. За його заповітом в 1900-му році було
засновано "Ґонкурівську академію; 1903 року
була вручена перша Ґонкурівська премія
(1822-1896)

Письменниця, літературознавиця,
перекладачка, етнографиня,
лікарка Катеринославщини
Ольга Косач- Кривинюк (18771945)
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Поетеса Катерина МандрикКуйбіда (1927-2004)

Актор театру і кіно, політик
Богдан Бенюк (1957)

ІМЕНИНИ
Георгій – хлібороб (гр.)

Макар – щасливий (гр.)

Гликерія – солодка (гр.)

Никифор – переможець (гр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Ірина – спокійна (гр.)

Орися – спокій (гр.)

Лукерія – приємна (гр.)

Тарас – баламут (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо у цей день багато комарів, значить очікується хороша погода, а також це

прикмета чудового врожаю ягід та грибів.
• Багато мошок – готуй кошики під гриби.
• Часто ластівки і стрижі літають – до тепла.

• Людина, що вбила комара, позбавиться від сорока гріхів.
• Сьогодні до пізньої ночі дув сильний вітер, який не змінював свого напрямку, а

ближче до ранку посилився – можливо, завтра вранці похолодає.
• Сон з 25 на 26 травня не э небезпечним. Сновидіння, побачене вдень 26 травня,

швидше за все, пусте.
• Людям, які народилися 26 травня, властивий комариний характер – можуть

боляче зачепити слово, а часом надто нав’язливі. Їм підходить перли.

Заборони цього дня
• Не рекомендується в цей день залишати на гребінці волосся, його обов'язково

потрібно прибрати та спалити, інакше у сім'ї будуть конфлікти.
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• Заборонено 26 травня вбивати комарів та гуляти у лісі, а також купатися у

водоймах.
• Не можна на сьогодні плакати, бити посуд, витрачати великі суми грошей та

викидати особисті речі.
• Краще цього дня нікому не розповідати свої сни та не сіяти, бо не зійде.

А чи знаєте ви, що…
Єдиною записаною промовою Ісаака Ньютона як
члена парламенту було прохання відчинити
вікно.

Абдул Кассим Ізмаїл, правитель Персії у Х
столітті, подорожував із 400 верблюдами, які
перевозили усі 117 000 книг його бібліотеки.

