6 ТРАВНЯ

СВЯТА

День піхоти Збройних сил України

Міжнародний день проти дієти

Міжнародний день туби

День пам’яті святого великомученика
Георгія Побідоносця
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День розмальовки

День Даждьбога

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Указом короля Франції Людовіка
XIV місцем перебування двору та
головною королівською
резиденцією став Версаль (1682)

У Великій Британії засновано
футбольний Кубок (1872)
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Акушер-гінеколог, членкореспондент НАМН України,
професор Борис Венцківський (1942)

Актор, сценарист Крістіан Клав’є
(Франція, 1952)

ІМЕНИНИ
Анатолій – схід сонця (гр.)

Олександра – захисниця людей (гр.)

Валерій – міцний (рим.)

Опанас – горець (гр.)

Георгій – хлібороб(гр.)

Протас – передовий (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Софія – мудрість (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Сильний дощ йде – багато трави виросте.
• Якщо на Єгорій місяць перебуває в стадії росту, дме поривчастий вітер і похмуро,

то така погода протримається ще досить довго.
• Комарі в зграї збиваються – до потепління.
• Побачити вранці росу – до хорошого урожаю проса.
• Іній на деревах – до багатого збору гречки.
• Дощ – до хорошого урожаю злакових культур, але ось гречка не вродить цього

року.
• Безвітряне ясний ранок – хороший знак. Ранні посіви – вдалі, збір врожаю з них

буде відмінним.
• Якщо з ранку було холодно, похмуро чи дощитиме, а до вечора розпогодиться, то

вдалими стануть пізні посіви.
• Якщо на Єгорій тепло, то літо не за горами.
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• Наші предки вважали, що роса в Юріїв день має особливу цілющу силу.

• Якщо з 6 на 7 травня ніч тепла, то хліб дозріє до перших морозів.
• Південний вітер у цей день - до хорошого врожаю, а дме північний вітер - восени

чекайте на ранні заморозки.
• У ніч із 6 на 7 травня на вулицю вивішували вологий рушник. Якщо вранці він був

сухим, то врожай огірків цього року буде багатим.
• Людина, народжена 6 травня, буде добре доглядати за тваринами. В якості

талісмана їй підходить онікс.

Заборони цього дня
• Лаятися і кричати на Юрія не можна, а то грозою уб’є.
• У цей день не можна плакати вранці, розчісувати волосся гребінцем і торкатися

шерсті, оскільки можуть початися проблеми зі здоров'ям.
• Категорично заборонено сьогодні лаятись, сваритися, а також думати про погане.
• На Юрія також забороняється працювати з тканиною та ножицями, вишивати чи
займатися шиттям.
• Не рекомендується 6 травня працювати на городі або в саду та займатися важкою
фізичною працею.

