24 ЧЕРВНЯ

СВЯТА

Католицьке Різдво Іоанна
Хрестителя

День басейну

День оживаючих музеїв (США)

Міжнародний день рожевого вина

24 ЧЕРВНЯ

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Військовий та громадський діяч,
старшина Запорізької дивізії,
повстанський отаман Холодного
Яру Іван Лютий-Лютенко (Гонта)
(1897- 1989)

Засновник організації «Грінпіс» Девід
Мактаггарт (Канада,1932-2001)

Фізик, Нобелівський лауреат 1995
року Мартин Перл (США, 1927-2014)

Вперше офіційно повідомили про НЛО (1947)
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Футболіст, гравець ФК Барселона і збірної
Аргентини. Один з кращих футболістів
сучасності Ліонель Мессі (Аргентина,
1987)

ІМЕНИНИ
Аркадій – пастух (гр.)

Єфрем – доброзичливий (гр.)

Варлам – шановний (гр.)

Марія – дарує вдачу воїну (схід.)

Варфоломій – син радості (євр.)

Юхим – благочестивий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Туман стелиться по воді – буде багато грибів.
• З ранку бліде сонце – до вечора дощ піде.
• Якщо під час дощу сонце виглянуло – скоро проясниться.
• Бджоли вранці на поле не летять, а сидять по вуликах – до дощу.
• Під час грози довго чути гуркіт грому – до затяжної негоди.
• З самого ранку душно і жимолость пахне сильніше звичайного – до негоди.
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• Теплі червневі ночі обіцяють багатий урожай плодів.
• Сьогодні у небі майже не видно голубів – до зміни погоди.
• Качки безперервно пірнають і плескалися у воді – до опадів.
• У цей день чути грім – можна вирушати на рибалку, риба добре ловитиметься.
• Сон з 23 на 24 червня віщий. Розповідати про нього нікому не можна. Сновидіння,

побачене вдень 24 червня, пусте. Але про те, що вам приснилося, теж краще нікому
не розповідайте.
• Людям, які народилися 24 червня, дана здатність розплутувати заплутані вузли. В

якості талісмана їм слід носити родоніт і бурштин.

Заборони цього дня
• Сьогодні в жодному разі не можна рвати і полоти траву, оскільки у цей день вона

вважається отруйною.
• Не рекомендується у цей день вживати жирну та шкідливу їжу.
• Категорично заборонено сьогодні сваритися, бажати комусь зла, а також

ревнувати.
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• 24 червня не можна їсти овочі та фрукти з городу.

А чи знаєте ви, що…
На одній із вершин Чорногірського хребта
знаходиться таємниче озеро
-Несамовите. Довжина озера 88 м, ширина 45 м.
Глибина по всій площі коливається в межах 11,5 м. Воно ніколи не прогрівається влітку, а
взимку перетворюється на лід.
Місцеві переконані, що озеро сполучене з підземним морем, що вирує під
Карпатськими горами. На дні Несамовитого народжуються грози та блискавиці.
За кількома легендами, якщо кинути камінь в озеро то можна накликати жахливу
негоду, що принесе з собою шквальний вітер і зливи.
Інша легенда говорить, що душі всіх людей, які на себе накладають руки (повісяться,
втопляться) або заберуть у когось життя, потрапляють у Несамовите. Кажуть, що
коли кинути в озеро камінь, тобто потривожити душі грішників, то з'являється з
нього білий вершник на білому коні і починає навколо гарцювати. Де кінь ногою
ударить - там відлупуються від скель великі шматки льоду.
Тоді вискакують з водяної безодні душі грішників, напаковують той лід у великі міхи
і розлітаються темними хмарами від Чорногори на всі боки. Де розв'язують торби там гатить з неба град. А ще кажуть, що коли хтось помирає гріховною смертю, то
його душа каменем летить у озеро. І тоді теж всі його мешканці громом і градом з
озера вітають в такий спосіб поповнення.

