20 ТРАВНЯ

СВЯТА

Європейський день моря

Міжнародний день віртуальних помічників

20 ТРАВНЯ

Всесвітній день травматолога

Всесвітній день аутоімунного артриту

День зникаючих видів

Міжнародний день клінічних досліджень

20 ТРАВНЯ

У слободі Половиці м. Катеринослав
відбулось урочисте закладення
Преображенського собору за проектом К.
Геруа (1787)

Прийнятий Закон про земельні наділах
(гомстедакта) у США (безкоштовними
наділами землі в 65 га наділяються всі
громадяни країни) (1862)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Економіст, Нобелівський лауреат
першої премії миру 1901 року
Фредерік Пассі (Франція, 1822-1912)

Письменниця, Нобелівська
лауреатка 1928 року Сігрід
Унсет (Норвегія, 1892-1949)

20 ТРАВНЯ

Письменник Іван Чендей (1922-2005)

Акторка театру та кіно, режисер
Луселія Сантос Марія дус Сантос
(Бразилія, 1952)

У США створено Агентство національної
безпеки (1952)

Нейрохірург, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Микола Зорін (1952)

20 ТРАВНЯ

1-й український конгрес неврологів ,
психіатрів та наркологів (Харків,
1997)

Актриса театру та кіно, телеведуча,
педагог Наталія Калатай (1982)

ІМЕНИНИ
Антон – гідний похвали (рим.)

Михайло – рівний Богові (євр.)

Давид – улюблений (євр.)

Пахом – кремезний (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Семен – почутий Богом (євр.)

Ілля – сила Господня (євр.)

Сидір – дарунок (гр.)

Йосип – збільшенний (євр.)

Степан – вінок (гр.)

20 ТРАВНЯ Народні прикмети та традиції
• Ранні ластівки – рік буде щасливий.
• Дощовий день – до теплого вересня.
• Місяць червоного кольору – до дощу.
• Ясне зоряне небо віщує багатий урожай ягід та грибів.

• Молодий місяць в небі – прийшов час садити овочі, щоб восени отримати багатий

врожай.
• Якщо вранці повітря сухе, а до вечора вологість збільшитися, то на наступний день

буде ясна і тепла погода.
• Швидке висушування поверхні калюж і ґрунту – до суховію.
• У місяці роги вниз опущені – на хорошу погоду.

• Якщо на Купальницю йтиме дощ, значить вересень буде теплим і можна цього

року очікувати хороший урожай малини та калини.

20 ТРАВНЯ
• На акації 20 травня багато бджіл – очікується гроза, а якщо ластівки високо

літають – буде гарна погода.
• Сни з 19 на 20 травня несуть благополуччя. Сновидіння, побачене вдень 20 травня,

віщує радісні події.
• Люди, які народилися 20 травня, проживуть яскраве і щасливе життя. Їм підходить

корал.

Заборони цього дня
• На Купальницю не можна відмовлятися від водних процедур, грати з вогнем та

ворожити.
• Не рекомендується цього дня брати до рук гострі предмети та вживати нецензурні

слова.
• Наші пращури впевнені, що 20 травня - ніхто крім матері не повинен купати

дитину.
• Категорично сьогодні заборонено конфліктувати та ображати когось.

