24 ЛИПНЯ

СВЯТА

Міжнародний день турботи про себе

День народження розчинної кави

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

День пам'яті святої
рівноапостольної княгині
Ольги

Письменник і журналіст, популярний завдяки
своїм пригодницьким романам Олександр
Дюма-батько (Франція, 1802-1870)
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Перші колоністи-мормони організували
поселення в районі Великого Солоного
озера, яке згодом стало містом СолтЛейк-Сіті (США, 1847)

Романіст, автор спогадів та біографій
Едвард Бенсон (Англія, 1867-1940)

Письменник, Нобелівський
лауреат 1917 року Генрік
Понтоппідан (Данія, 1857-1943)

Гігієніст, професор Езро Каган
(1887-1948)
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Письменниця і пілот; перша жінка-пілот,
яка перелетіла через Атлантичний океан
Амелія Ергарт (США, 1897-19437)

Актор театру і кіно Микола
Гриценко (1912-1979)

.

Видавці, письменники, публіцисти,
громадські діячі брати Капранови
Віталій та Дмитро (1967)

Акторка театру, кіно й телебачення,
продюсерка Елізабет Мосс (США, 1982)
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Акторка театру та кіно, уродженка
Дніпра Дарина Донцова (1997)

ІМЕНИНИ
Аркадій – зоряний (гр.)

Никодим – неповинна кров (євр.)

Іларіон – радісний (гр.)

Олена – річка мрії (схід.)

Ілона – сонячна (гр.)

Ольга – свята (сканд.)

Левко - дух воїна (схід.)

Юхимія – благочестива (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Багато мошкари – хороший знак. Восени буде вдосталь грибів.

• Спекотний сонячний день 24 липня віщує хороший урожай зернових.
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• Гучний грім – до тривалої зливі, глухий – до тихого дощу.
• Павук сидить посеред павутини – до дощу.
• Багато роси в городі – до неврожаю огірків і помідорів.

• На поверхню води п’явки піднімаються – до негоди.
• Якщо сьогодні грім гримить, значить завтра буде добре клювати риба.
• Сни, побачені під цей день, віщі. Якщо сновидіння, що приснилося вдень 24 липня,

не виповниться протягом 10 днів, то не варто в майбутньому чекати його
здійснення.
• Людині, яка народилася 24 липня, доля посилає всякі випробування. В якості

талісмана їй підходить гранат. Цей камінь символізує любов і дружбу. Носити його
слід в срібній оправі.

Заборони цього дня
• Не рекомендується цього дня переїдати, хвалитися, байдикувати і сваритися.
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• Бажано не планувати на день Ольги Страдниці проведення весільних

урочистостей.
• Поганою прикметою на 24 липня вважається позичення грошей у борг, а також не

варто їх сьогодні підбирати на вулиці.
• Не можна цього дня займатися пранням.

Чи знаєте ви, що…
Альберт Ейнштейн був амбідекстром, тобто
однаково добре писав як лівою, так і правою
рукою.

Агата Крісті страждала дисграфією - нездатністю
записувати текст.
Всі її твори були надиктовані.

