28 ТРАВНЯ

СВЯТА

День працівників видавництв, поліграфії
і книгорозповсюдження в Україні

День менструальної гігієни

28 ТРАВНЯ
Всесвітній день
інтер'єру і День
дизайнера інтер'єрів

День «Міжнародної амністії»
День народження майонезу

Міжнародний день брюнеток
День Мукачева

28 ТРАВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

В Лондоні споруджений перший
критий плавальний басейн (1742)

Письменник, Нобелівський
лауреат 1973 року Вайт Патрік
(Австралія, 1912-1990)

Терапевт, професор Мойсей Авіосор
(1897-1969)

Хірург-нефротрансплантолог, професор
Євген Баран(1932-2003)

28 ТРАВНЯ

Співак (напряму хіп-хоп, соліст гурту
"Тартак"), шоумен, телеведучий, громадський
В США заснована Національна академія діяч Олександр Положинський (1972)
грамзапису, яка вручає найпрестижніші
нагороди у світі музики - призи «Греммі»
ІМЕНИНИ
(1957)
Анастасія – воскресіння (гр.)
Гнат – невідомий (рим.)
Ілля – сила Господня (євр.)
Ісай – Божа допомога (євр.)
Макар – щасливий (гр.)
Кіно – і телеакторка, модель Аліна
Коваленко (1992)

Пахом – кремезний (гр.)

28 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Весь день тепло – літо буде тепле.

• Ялівець зацвів – пора сіяти ячмінь.

• Ячмінь сіють, поки калина цвіте.
• Рясні сережки на осиці – до врожаю вівса.
• Якщо у цей день Ви спостерігаєте червоний схід сонця, то літо буде дуже

спекотним і можливі навіть часті пожежі.
• Наші пращури вважали, що почути 28 травня каркання ворони - це добрий знак.
• На Пахома Теплого багато павутиння – літо очікується спекотним.
• Якщо сьогодні день теплий, можна сміливо вирушати на рибалку - вона буде

вдалою.
• Помітили, якщо метелики літають низько, значить чекайте на відмінний урожай

ярої пшениці.
• Сон з 27 на 28 травня не можна нікому розповідати, збудеться він на двадцять

четвертий день. Сновидіння, побачене днем 28 травня, не є небезпечним, але про
нього теж краще нікому не говорити.

28 ТРАВНЯ
• Люди, які народилися 28 травня, ласкаві і добрі, до них тягнуться оточуючі. Їм

підходить онікс.

Заборони цього дня
• Бажано на Пахома Теплого не користуватися чужим рушником та брати до рук

чужі гроші.
• Забороняється 28 травня виходити з дому, не плюнувши тричі через плече, інакше

можна впустити до будинку нечисті сили.
• Не можна цього дня нічого сіяти, крім пшениці.

• Категорично заборонено залишати посуд брудним сьогодні, інакше в гаманці буде

пусто.

А чи знаєте ви, що…
Сюзанна Солтер, перша американська жінка-мер
(1860–1961 рр.), виявила, що бере участь у виборах,
лише в кабінці для голосування, коли побачила своє
ім’я на бланку. Її кандидатуру жартома висунула
група чоловіків, які хотіли довести, що жінка не
здатна одержати виборну посаду.

