23 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

День державної служби ООН

Міжнародний олімпійський день

Міжнародний день жінок в інженерії
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Економіст, Нобелівський
лауреат 1977 року Джеймс Мід
(Англія, 1907-1995)

Математик, логік і криптограф, розробник
перших обчислювальних машин, його роботи
послужили основою для створення сучасних ЕОМ
Алан Тюрінг (Англія, 1912- 1954)

Центральна Рада ухвалила І Універсал, яким
проголошено автономію України (1917)

Президент Фінляндії, дипломат,
Нобелівський лауреат 2008 року
Мартті Ахтісаарі (1937)
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Провізор, професор Віктор
Георгієвський (1937-2018)

Невролог, професор Наталія
Волошина (1962)

Артистка балету, педагог (Дніпро) Олена
Дубровіна (1962)

Футболіст, чемпіон світу 1998 року,
тренер Зінедін Зідан (Франція, 1972)
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Футболіст, півзахисник збірної та клубу
"Фіорентина» Олександр Яковенко
(1987)

Андрій – хоробрий (гр.)

ІМЕНИНИ
Інокентій – цнотливий (лат.)

Антоніна – супротивниця (лат.)

Кузьма – коваль (гр.)

Василь – найвищій (шумер.)

Макар – щасливий (гр.)

Ганна – милосердна (євр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Герасим – шановний (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Олексій – помічник (гр.)

Ігнат – вогненний (лат.)

Павло – маля (лат.)

Ілля – сила Господня (євр.)

Тимофій – богобоязливий (гр.)

23 ЧЕРВНЯ

Народні прикмети та традиції

• Якщо під час грози білі хмари йдуть перед синіми, то буде град.

• День погожий, а мурах майже не видно – чекай негоди.
• Якщо на Тимофія засуха, то в цей день добра не чекай.
• На листі верби крапельки липкого соку з’явилися – до негоди.
• Павуків не видно – до зміни погоди.
• Домашні птахи себе общипують – до дощу.

• Курка махає хвостом – до опадів.
• Якщо цього дня в лісі увечері тепліше, ніж в полі, значить будуть теплі погожі дні.
• На Тимофія не видно павуків – до різкої зміни погоди.
• Побачили сьогодні мишей, тож рік буде неврожайний.
• Ворони втягнули голови і скуйовдили пір’я – до негоди.
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• Сон з 22 на 23 червня порожній. А ось сновидінню, побаченому вдень 23 червня,

слід надати значення. Якщо сон хороший, то виповниться через два тижні,
поганий –через рік. Головне, нікому не розповідайте про те, що вам приснилося.
• Людям, які народилися 23 червня, дана здатність тлумачити всякі видіння. В

якості талісмана їм слід носити смарагд і гранат.

Заборони цього дня
• Цього дня не можна брати в борг і позичати, а також скупитися.
• На Тимофія не можна вживати спиртні напої.
• Заборонено сьогодні бажати комусь зла, сумувати та злитися.
• Не рекомендується 23 червня вирішувати будь-які фінансові питання.

