24 БЕРЕЗНЯ

СВЯТА

Всесвітній день боротьби з туберкульозом
Всеукраїнський день боротьби із
Міжнародний день боротьби з депресією захворюванням на туберкульоз

Міжнародний день права на встановлення
істини щодо грубих порушень прав людини
День лікаря-фтизіатра
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Міжнародний день досягнень (або
Міжнародний день відмінників)

День догори дригом

День майстра манікюру

День курячого стегенця
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Винахідник Річард Тревітік отримав перший
патент на паровоз (Британія, 1802)
Живописець і графік, відомий портретист
Орест Кіпренський (1782-1836)

Бактеріолог Роберт Кох відкрив
збудника туберкульозу, паличку Коха
(Німеччина, 1882)

Хірург, професор Софроній Новицький
(1892-1957)
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Біохімік, біофізик, Нобелівський
лауреат 1962 року Джон Коудері
(Британія, 1917- 1997)

Прем’єра фільму «Хрещений батько»
(США, 1972)

Актор театру та кіно Олександр Мовчан
(1932-2006)

Шоумен, телеведучий Олександр Педан
(1982)
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ІМЕНИНИ

Василь – найвищий (шумер.)

Сабіна – красива (рим.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Софрон – розсудливий (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Тарас – бунтар (гр.)

Олексій – захисник (гр.)

Юхим – бадьорий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо з цього дня холоди йдуть на спад, то літо буде тепле.

• Миші на поля біжать – до неврожайного року.
• Якщо вночі був іній, то днем снігопаду не буде.
• Пухнастий іній віщує гарну погоду.
• Граки зграями в небі в’ються і стрілою на землю опускаються – до дощу.
• Дружний приліт птахів – до холодів і негоди.

• Журавлі летять швидко, низько і мовчки – до негоди.
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• Якщо після обіду дме північний вітер, то, швидше за все, сіно в цьому році буде

складно заготовити через часті дощі у червні.
• Якщо цього дня дме поривчастий і холодний вітер - весна очікується прохолодна.
• Ворони зграями на землі сидять – до холодів, посередині дерева – до похмурої

погоди, на верхівках дерев – до тепла.
• Побачили лебедя на ставку? Чекайте теплих днів.
• З 24 березня холоди йдуть на спад – літо буде тепле.
• День вдалий для ворожіння.
• Сни з 23 на 24 березня віщі. Чекайте їх виконання через дванадцять днів. А ось

сновидіння, побачене вдень 24 березня, швидше за все пусте.
• Людьми, котрі народилися 24 березня, опановує пристрасть до подорожей. Вони

славляться напористими і сильними, в роботі не знають втоми. Їм підходить опал

Заборони цього дня
• Не можна цього дня лаятись з батьками – конфлікт може затягнутися.
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• Категорично заборонені сьогодні будь-які хірургічні операції.
• Не рекомендується 24 березня залишати дітей, навіть на родичів.
• Краще не турбувати цього дня кішку з новонародженими кошенятами.

А чи знаєте ви, що…
Високо в Карпатах ховається озеро
льодовикового походження –
Несамовите. За легендою, сюди
потрапляють душі самогубців і вбивць. А
якщо кинути камінь, з вод з'являється
вершник на білому коні. Викупатися в
озері не вдасться. Але навіть не через
його містичну славу, а тому, що тут
неймовірно холодна вода. Озеро живлять
дощі і талі сніги. Тут не живуть ні риби,
ні жаби, а на поверхні іноді плавають
шматочки льоду. Спокійне, красиве і
таємниче озеро в горах варте того, щоб
його побачити.

