24 ЛЮТОГО

СВЯТА

День народження лотереї

Всесвітній день інформаційної архітектури

День пам’яті преподобного Димитрія
Прилуцького
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ
Париж
Брюссель

Перша писемна згадка про
село Репинне Міжгірського
району Закарпатської області
(Україна,1457)

Париж і Брюссель стали першими
столицями держав, які були об'єднані
телефонним зв’язком (1887)

Художник, аніматор, один з засновників
української анімації В’ячеслав
Левандовський (1897-1962)

Уперше використана авіація для розвідки
ворожих позицій (італійцями у війні з
турками в Африці) (1912)
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Співачка Майя Кристалінська
(1932-1985)

Актриса Олена Соловей (1947)

Композитор, піаніст, оранжувальник, диригент,
співак Мішель Легран (Франція, 1932-2019)

Зареєстровано Всеукраїнське лікарське
товариство (1992)
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ІМЕНИНИ

Влас – простий (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Всеволод – всевладний (слов.)

Захар – Божа пам’ять (гр.)

Гаврило – Божий воїн (євр.)

Порфирій – багряний (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Федора – Божий дар (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо багато снігу, то скоро весна настане і в травні багато зелені буде.
• Відлига наступила в цей день – морозів більше не буде.
• Якщо багато довгих бурульок, то весна пізня буде.
• Грім – до сильних вітрів.

• Сон з 22 на 23 лютого може збутися протягом 12 днів. Якщо цього не відбулося, то

не варто в подальшому очікувати його виконання. А ось сновидіння, що
приснилися вдень 24 лютого, є порожніми.
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• Людина, народжена 24 лютого, має рішучість і завзятість. Вона завжди рухається

вперед і ніякі перешкоди на шляху її не лякають. Як талісман їй потрібно носити
гематит.

Заборони цього дня
• У цей день не рекомендується займатися важкою фізичною працею, а також

заборонено прання та прибирання в будинку, інакше – чекайте на невдачу.
• 24 лютого намагаються не укладати парі та не приймати серйозних рішень.
• Категорично заборонено вживати сьогодні м'ясо, а також сваритися, брехати та

лихословити.
• Не можна цього дня ображати домашніх тварин та залишати їх без їжі, інакше

вони можуть захворіти і на них нападе мор.

А чи знаєте ви, що…
Слово «лотерея» походить від італійського lotto, що
перекладається як «доля». Лотерея є однією з
найпопулярніших азартних ігор в світі. Якщо вірити
статистиці, близько 55% жителів нашої планети
регулярно купує лотерейні квитки.
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Джоан Гинтер – найщасливіший гравець в лотерею в світі.
За 15 років вона чотири рази зривала джек-поти в лотерею.
Загальна сума її виграшів склала 20,4 мільйона доларів.
Цікаво, що Джоан – професор математики в
Стенфордському університеті. Її спеціалізацією є
статистика, тому її виграші явно невипадкові. Правда,
довести цього організатори лотерей так і не змогли.
Схожий випадок був в Сербії, де, використовуючи свої математичні таланти, місцевий
програміст Предраг Бечіріч виграв 7 квартир і 120 автомобілів. Але, на відміну від
Джоан Гинтер, він був спійманий на шахрайстві і позбувся всіх виграшів. Цікавий
факт: найбільший виграш в лотерею за всю історію Ізраїлю (74 мільйони шекелів)
пролежав безхазяйним 4 місяці. Виграшний бланк заповнила подружня пара, яка
навіть не особливо зраділа виграшу: подружжя і без того були досить заможними
людьми.
Якщо ангели-хранителі існують і приносять своїм підопічним удачу, то ангел хорвата
Фран Селак оре в три зміни. Селаку настільки щастить, що це здається неймовірним.
У 1964 році він вижив в аварії поїзда, через кілька років випав з літака і влучив точно
в стіг сіна, відбувшись легкими забоями. Ще через пару років виплив з автобуса, що
впав у річку. Ну а потім зумів вибратися з палаючого автомобіля за кілька секунд до
вибуху бензобака; примудрився вистрибнути з падаючої в прірву машини і
зачепитися за дерево; потрапив під автобус, але відбувся лише синцями. Апогеєм
фортуни для хорвата став 2003 рік, коли він перший раз в житті купив лотерейний
квиток – і тут же виграв 600 тисяч фунтів стерлінгів.

