29 ТРАВНЯ

СВЯТА

День хіміка
Всесвітній день здоров'я травної системи

День топографічної служби ЗСУ

День Єрусалима (Ізраїль)

День міста Київ

29 ТРАВНЯ

День бісквіта

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Відкрито явище електричної
дуги (1802)

35-й президент США (1961-1963 рр.)
Джон Фіцджеральд Кеннеді (1917-1963)

29 ТРАВНЯ

Легкоатлетка, олімпійська чемпіонка Наталія
Добринська (1982)

Телеведуча Ольга Бура
(1977-2004)

ІМЕНИНИ
Аліна – велична (араб.)

Лаврентій – лавровий (лат.)

Аркадій – пастух (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Модест – розсудливий (лат.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Муза – натхненниця (гр.)

Єфрем – доброзичливий (гр.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

29 ТРАВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо горобина зацвіла, то холодів більше не буде.
• Великий червоний місяць – до сильного вітру.
• Коли ячмінь почне колоситися – соловей замовкне.

• Багато шишок на вільхі – ячмінь вдасться.
• Ячмінь, посіяний при західному або південно-західному вітрі, буде малий і

непоказний.
• Якщо дощ закінчився, а метелики не вилітають зі своїх укриттів, то негода

триватиме.
• Рясно цвіте горобина – буде багато вівса.

• Якщо цього дня чутні гуркоти грому, значить урожай зернових буде багатий.
• 29 травня ластівки не сідають на гнізда – у червні погода буде дощовою та

прохолодною.
• На Федіра Житника вдала рибалка – кілька днів можливі опади у вигляді дощу.

29 ТРАВНЯ
• Під час дощу шумлять жаби – погода скоро налагодиться.

• Сон з 28 на 29 травня виповниться тільки у іменинника дня, для інших він

порожній. Сновидіння, що приснилося днем 29 травня, частково збудеться в самий
найближчий час.
• Люди, які народилися 29 травня, надійні і суворі. Їм підходить амазоніт.

Заборони цього дня
• Категорично на Федіра Житника заборонено користуватися ложками, у разі

порушення заборони – до будинку може прийти нещастя.
• Не рекомендується цього дня одягати чужі обручки.
• Представницям слабкої статі не бажано сьогодні носити одяг червоного кольору і

заплітати коси.
• 29 травня не радять розпочинати нові важливі справи та святкувати весілля.

