23 ЛИПНЯ

СВЯТА

День пам'яті преподобного
Антонія Києво-Печерського

День дачника

Національний день ковбоя (США)

Національний день чудової бабусі (США)
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Ендокринолог, професор Яків
Кіршенблат (1912-1980)

Гастроентеролог, професор
(Дніпровський державний медичний
університет) Юрій Філіпов (1937)

Режисер, сценарист, письменник
Даміано Даміані (Італія, 1922-2013)

Введено повний мораторій на промисел
китів у комерційних цілях (1982)

23 ЛИПНЯ
На острові Тасманія на берег викинуло
гігантського кальмара. Вага його була
чверть тони, а довжина його щупальц
перевищувала 15 метрів (2002)

ІМЕНИНИ
Антон – супротивник (гр.)

Леонтій – левиний (гр.)

Василь – найбагатший (інд.)

Нестор – мудрий (гр.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Олександр – захисник людей (гр.)

Данило – Божий суд(євр.)

Петро – скеля (гр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Степан - кільце (гр.)

Народні прикмети та традиції
• В народі ця дата отримала назву Антоній Громовержець, тому що в цей час

починалися грозові дощі. По грому визначали погоду: якщо він глухий, то дощ буде
тихим і нетривалим; якщо гучний, то очікується злива.
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• Якщо 23 липня за вікном йде дощ з грозою, то рибалка буде успішною.
• Багато ряски на воді – до вдалого року.
• Гроза вночі – на гарну погоду.
• Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися в вулику – до спеки.
• Стебла картоплі високо підняті – до сонячної погоди, поникли – до дощу.
• Веселка в першій половині дня – до сильного вітру.
• Метеликів не видно – до дощу.
• Равлики на дерева залізли – до зливи.
• Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять – ввечері випадуть опади.
• 23 липня майже не видно павуків – очікується мінлива погода.
• Сон з 22 на 23 липня якщо і виповнитися, то тільки для тих, хто в цей день

народився. Сновидіння, побачене вдень 23 липня, збудеться: гарне – через два
тижні, погане – через рік.
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• Людині, які народилася 23 липня, в якості талісмана слід носити малахіт. Колір,

який охороняє її від усього лихого, – зелений.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня виконувати будь-які великі фінансові операції.
• Не можна на Антонія Рясочника одягати брудний одяг та стригти волосся.
• Не можна сьогодні підмітати в будинку, відпочивати на природі та гуляти біля

водойм, щоб русалки не потягли на дно.

Чи знаєте ви, що…
У період із 1952 по 1966 роки в сімї Ральфа та Керолін
Каммінс (США) народилося 5 дітей . У всіх них день
народження припав на 20 лютого.
Свій перший твір О.Генрі написав у в’язниці. На волі в
нього залишилася дочка, якій він дуже хотів
подарувати що-небудь на Різдво. Грошей у нього не
було , тому він вирішив написати оповідання та
відіслати його в журнал. Розповідь опублікували.
О.Генрі отримав гонорар, а згодом і славу.

