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СВЯТА

Всесвітній день клишоногості
Європейським день зубних техніків

Всесвітній день велосипеда

День народження парашута

День пам'яті святих рівноапостольних
царя Костянтина і матері його цариці
Олени
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День яйця - США

День засобів захисту від комах

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Урядовим указом Одесі надано статусу
вільного міста (1817)

Винахідник ватних паличок Лео
Герстензанг (Польща, 1892-1973)
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С. Кам’янське одержало статус міста (1917)
Художник – баталіст Митрофан
Греков (1882-1934)

ІМЕНИНИ
Андрій – хоробрий (гр.)
Василь – величний (гр.)
Ілона – сонячна (гр.)
Кирило – панич (гр.)

Костянтин – постійний (лат.)
Фармаколог, професор
(Дніпровський державний
медичний університет) Ольга
Макаренко (1977)

Михайло – богоподібний (євр.)
Олена – смолоскип (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Зозулю закувала, горобина зацвіла і на дубі майже всі нирки розкрилися – пора

льон сіяти.
• Якщо в Альонкин день негода, то і осінь буде погана.
• Добре горобина квітне – буде врожай льону.
• Якщо на святу Олену дощ з градом, то на Прокла (3 грудня) сніг з крупою.
• Вночі на небі маленьких зірок не видно – до дощу. Зірки мерехтять – до негоди.
• Духота в цей день на сході сонця означає, що погода найближчими днями

зіпсується.
• На Олену йде дощ із грозою, отже осінь буде вітряною та дощовою.
• Сьогодні ввечері голосно скрекочуть коники - незабаром встановиться тепла

погода.
• 3 червня зозулі кують - до добрих новин, до успіху та до хорошої погоди.
• Якщо сироїжки пішли раніше боровиків, то грибів цього року майже не буде.
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• З’явилися мухомори – скоро підуть білі гриби.
• Місяць в колах – до похмурій погоді.
• Духота при сході сонця – вірна ознака того, що погода зіпсується.
• Сон з 2 на 3 червня порожній, не варто чекати його виконання.
• Людям, які народилися 3 червня, дана здатність до рукоділля. Їм слід носити

бурштин і смарагд.

Заборони цього дня
• Цього дня не рекомендується піднімати втрачені кимось дорогоцінні речі.
• Представницям слабкої статі сьогодні бажано не заплітати коси і зав'язувати

хвости, оскільки волосся почне плутатися і ламатися.
• 3 червня не можна розпускати плітки, сваритись, а також розповідати свої сни.
• В Оленин день заборонено одягати одяг темних кольорів, у разі порушення

заборони можлива сварка із близькою людиною.
• Краще цього дня не свататися, оскільки брак продовжиться недовго.

