14 ЛИПНЯ

СВЯТА

День обізнаності про акул

Міжнародний день небінарних людей

День смородини

Свято хаосу і безладу
або День пандемоніуму

День пам'яті святих чудотворців Косми і
Даміанa
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День нудистів (США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Шведський винахідник Альфред
Нобель уперше продемонстрував
дію динаміту (1867)

День дерев (Мексика)

Поет, прозаїк, публіцист, драматург, перекладач,
літературознавець, журналіст, історик, видавець
Мирослав Ірчан (1897-1937)

Відкрито технічне училище нижчого типу для
дітей службовців Катеринославської
залізниці (Катеринослав,1902)
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Акушер-гінеколог, професор Юлія
Крупко-Большова (1922-1998)

Літературознавець, педагог і громадський
діяч, почесний президент Національного
університету «Києво-Могилянська академія»
В'ячеслав Брюховецький (1947)

Фізик, політичний діяч, 9-й
генеральний секретар НАТО Хав’єр
Солана (Іспанія, 1942)

Американська компанія
"Дженерал моторз" оголосила, що
вперше починає встановлювати в
авто кондиціонери (1952)
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Народний депутат України, командир
батальйону «Свята Марія» Дмитро Лінько
(1987)

ІМЕНИНИ
Ангеліна – вісниця (гр.)
Антон – гідний похвали (рим.)
Аркадій – пастух (гр.)
Василь – найбагатший (інд.)

Георгій – хлібороб (гр.)
Дем’ян – покірний (гр.)
Єгор – захисник будинку (схід.)

Костянтин – постійний (лат.)
Кузьма – коваль (гр.)
Марко – молоток (лат.)

Михайло – богоподібний (євр.)
Никодим – переможець народів (гр.)
Олексій – захисник (гр.)
Тихін – удачливий (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо серп місяця червонуватий – чекай вітрів, кінці серпа затупились – до злив.
• Зірки яскраво сяють, а вранці на небі хмари з’явилися – до сильної грози.
• Західний вітер приносить дощі.
• Свічка тьмяно горить – буде дощ.
• На деревах з’явилися жовті листя – до ранньої осені.
• Сорока кричить – буде тривала спека.
• Вважають, якщо прополоти город цього дня, бур'яни будуть повільно рости.
• Сон з 13 на 14 липня віщий. Він дуже скоро виповниться, але про те, що вам

приснилося нікому не можна розповідати. Сновидіння, побачене вдень 14 липня,
здійснитися тоді, коли ви про нього забудете.
• Людям, які народилися 14 липня, дано властивість зцілювати інших, підтримувати

і підбадьорювати їх в життєвих тяготах. В якості талісмана їм підходить
серпентин.
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Заборони цього дня

• Цього дня заборонено представницям слабкої статі сумувати та виконувати важку

роботу.
• В день Кузьми і Дем’яна не рекомендується витрачати багато грошей, ризикувати

та погоджуватися на авантюри.
• 14 липня треба бути обережними у висловлюваннях, не можна висловлювати

невдоволення та заздрити, інакше можна надовго посваритися з близькими.
• Також у цей день не варто робити серйозні фінансові вкладення або великі

покупки. Відкладіть придбання дорогих речей на потім – добре обдумайте, чи вам
дійсно це потрібно.
• На Кузьминки не можна починати нічого нового, поки не доробиш старе.
•

День не підходить для нових починань.

А чи знаєте ви, що…
Щоб передивитися всі
відео на YouTube,
знадобиться 1000
років.

На шоломах
астронавтів є
спеціальний
пристрій, щоб
чухати носа.

