22 ТРАВНЯ

СВЯТА

Всесвітній день міських фермерів

День Шерлока Холмса

Всесвітній день готів
День вінегрету
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Доктор Вашингтон Шеффілд винайшов
тюбик для зубної пасти (США, 1892)
В Катеринославі став до ладу
Олександрівський південноросійський завод(нині Петровка)
(1887)

Педіатр, член-кореспондента АМН
СРСР, професор Олена Хохол (18971964)

Актор і режисер театру й
кіно Лоуренс Олів’є
(Англія, 1907-1989)

Хімік-органік,
Нобелівський лауреат
1979 року Герберт
Чарльз Браун (США,
1912-2004)
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У Києві відбувся Перший всеукраїнський
з’їзд акушерів та гінекологів(1927)

Гастроентеролог, професор
Юрій Кузенко (1952)

Хімік, Нобелівський лауреат 1994 року
Джордж Ола (США, 1927-2017)

Останній рейс знаменитого «Східного
експресу», яким із 1883 р. відправлялися
мандрівники за маршрутом ПарижСтамбул(1977)
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ІМЕНИНИ

Василь – вільний політ орла (схід.)

Килина – орлиця (лат.)

Гаврило – сила Божа (євр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Онисим – благочинний (гр.)

Еміль – суперник (лат.)

Роман – романтична особистість (схід.)

Ісай – Боже спасіння (євр.)

Семен – провідник у світ майбутнього (схід.)

Йосип – збільшений (євр.)

Народні прикмети та традиції
• Дощ на Миколу весняного – до хорошого урожаю.
• Якщо на Миколу жаби заквакала, то овес буде хороший.
• Якщо на Миколу Весняного зацвіла вільха, настав час сіяти гречку.
• Наші предки помітили, якщо сьогодні зграї шпаків поводяться неспокійно -

очікується зміна погоди.
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• Якщо до 22 травня не посадили картоплю, то робити це вже немає сенсу, оскільки

вона не встигне дозріти і не дасть урожаю.
• Вважають, що у цей день дуже цілюща роса та вода з ключів. Якщо нею вмитися, то

Ви забудете про всі хвороби на цілий рік.
• З давніх-давен помічено, що якщо на Миколу Літнього засватати дівчину, то вона

неодмінно буде вірною, працьовитою і доброю дружиною.
• Сон з 21 на 22 травня збудеться у людей, які народилися в цей день. Сновидіння,

побачене вдень 22 травня, виповниться через 5 років, коли ви вже про нього
забудете.
• Людям, які народилися 22 травня, протегує святий Миколай. Їм підходить берил.

Заборони цього дня
• Цього дня категорично заборонено стригтися та взагалі брати до рук ножиці.
• Не рекомендується на Миколу Весняного

вбивати павуків, можливо захворіти та залучити
фінансові труднощі.
• Не можна 22 травня купатися у водоймах,

сумувати, займатися рукоділлям, а також
відмовляти у допомозі нужденним.
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• На цей день не варто планувати весілля, хрещення та вінчання.
• І не витрачайте сьогодні багато грошей.
•

До святого Миколая не стригли овечок, не сій гречки, не купайся в водоймах.

Це необхідно побачити
Джуринський водоспад розташований на
річці Джурин, в урочищі «Червоне», між
селами Нирків і Устечко Чортківського
району Тернопільської області. Цей водоспад
досить потужний і по праву вважається
найвищим рівнинним водоспадом України.
Він складається з кількох каскадів, а його
шум чути на великій відстані. Влітку охочі
зможуть в ньому скупатися, а в верхньому
каскаді навіть можна знайти невелику
ущелину, з якої дуже добре видно швидкий плин води та потужність водойми. Повна
висота Джуринського водоспаду сягає 16-ти метрів, а ширина – 20-ти метрів. Він
складається з трьох каскадів, а площа цієї пам’ятки природи – 0,7 га.
Існує принаймні три версії, які розповідають, звідки ж взявся Джуринський водоспад.
За однією з них, він був штучно створений турками-османами під час облоги
Червоногородського замку 1672 року. Легенда оповідає, що загарбники прокопали
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кам’яний кряж на річищі Джурина і скерували повноводну тоді річку, яка до того
робила кількакілометрову петлю й огинала пагорб із замком, у нове річище. Це
робилося для того щоб здобути замок. Інша легенда розповідає про те, що польські
шляхтичі Понінські, нібито навмисно змінили течію річки коли планували
масштабний парк. Річ у тому, що замок на початку ХІХ ст. перебудовувався в палац, і
саме так, згідно з легендою, планувалося створити штучний водоспад. Обидві
вищеописані версії спростовуються однією з мап фон Міґа, котрі були створені у
1779−1782 рр. На цій мапі чітко видно повноводну течію Джурина, яка огинає замок
та водоспад із млином.
За третьою версією, водоспад був
створений не польськими шляхтичами чи
турками, а самими місцевими жителями.
Ця теорія виглядає особливо логічною,
якщо врахувати потребу довколишніх сіл
у млині. Саме тому річку роздвоїли, і
частина води утворила нове річище, на
якому і збудували млин. Уже в 1880 році
згадується Червоногородський млин у
«Географічному словнику польського
королівства».

