24 СІЧНЯ

Міжнародний день освіти

Міжнародний жіночий спортивний день

День зовнішньої розвідки (Україна)

День обізнанності про синдром Мебіуса
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День народження баночного пива

Всесвітній день сміху від живота

День дівчинки (Індія)
День утилізації мобільних телефонів
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Драматург і публіцист, комедіограф
Бомарше (П'єр-Огюстен Карон де
Бомарше) (Франція, 1732-1799)

Призначено нового цивільного губернатора
Катеринослава – Андрія Фабра (1847)

Офіційно заснований Калькуттський
університет – перший повноцінний
університет у Південній Азії (1857)

Фізіотерапевт, професор Григорій
Каневський (1897-1974)
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Офтальмолог, професор Надія
Азарова- Храпова (1897-1978)

Акушер-гінеколог, професор
Степан Захарчук (1917-1997)

Вчитель Крістіан Нельсон, який емігрував до
США з Данії і відкрив у містечку Онава (штат
Айова) крамницю солодощів, отримав патент на
ескімо (1922)

Нейрохірург, онколог, професор ,
член-кореспондент НАМН
України Сергій Ромоданов (19422016)
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Естрадний співак, тенор Валерій
Ободзинський (1942-1997)

Педіатр, професор Ігор Бабій (1947)

ІМЕНИНИ
Віталій – життєвий (лат.)
Йосип – Бог так помножить (євр.)

Микола – переможець народів (гр.)
Михайло – рівний богові (євр.)
Степан – вінок (гр.)
Терентій – витончений (лат.)
Письменник-фантаст
Андрій Бєлянін(1967)

Феодосій (Федір) – Божий дар (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо у День Феодосія на дахах висять бурульки, то лютий місяць буде теплим.
• Якщо уранці цього дня іде сніг, це означає, що увечері ударить мороз, і, на жаль, ще

довго продовжаться холодні дні.
• Відлига в це день віщує ранню і затяжну весну.
• Туман і повна води ополонка – до великого розливу річок навесні.
• Рідкісні хмари – до морозу.
• Птах у вікно стукнув – отримаєте хорошу звістку.
• Погода дня вказує, яким буде листопад.
• На Феодосія скиглить собака, значить хтось із сім'ї може захворіти.
• Якщо на Феодосія Весняка морозно, то посівна ярих культур буде досить пізня.
• Якщо у цей день голосно бекають вівці і всім стадом забиваються в куток, то

незабаром погода зіпсується.

24 СІЧНЯ
• Відлуння в лісі далеко чути – до морозної погоди.
• Людині, яка народилася 24 січня, підходить жадеїт і червоний агат. За старих

часів вірили, що покровителем іменинника цього дня буде лісовий звір. У
минулі часи бабка-повитуха приймаючи новонародженого після купання,
завертала його в полотняну пелюшку, а потім в звірячу шкуру.

Що не можна робити сьогодні
• У цей день не можна позичати гроші, стригти волосся і обрізати нігті. Хто на

Федосея-весняка нігті підстриже, той три місяці в боргах жити буде.
• Не рекомендується у цей день фотографуватися, бо Феодосій сприймає фотографії,

як самолюбство та марнославство, які є гріхом.
• 24 січня заборонено різати пироги із зеленню ножем, їх необхідно лише

відламувати.
• На Феодосія Весняка не варто планувати переїзд та новосілля, вважають, що

прижитися на новому місці не вдасться.

