30 СІЧНЯ

СВЯТА

Міжнародний день без інтернету

День Діда Мороза та Снігуроньки

Шкільний день ненасильства та миру

День спеціаліста військово-соціального
управління Збройних сил України
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Всесвітній день круасану

День білоруської науки (Білорусь)

Всесвітній день допомоги хворим на
проказу

День пам’яті святого Антонія Великого
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

За легендою в цей день були
вигадані дзвони (1487)

Винахідник, творець авіаційного
ранцевого парашута Гліб
Котельников (1872-1944)

Місто Єрба Буена у Каліфорнії
перейменоване у Сан-Франциско (1847)

32-й президент США. Єдиний президент
США що був на посаді 4 терміни Франклін
Делано Рузвельт (1882-1945)
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Ортопед-травматолог, професор
Антон Озеров (1912-1976)

Записана перша в світі джазова
платівка (США, 1917)

ІМЕНИНИ
Антон – гідний похвали (рим.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Віктор – переможець (лат.)

Павло – малий (лат.)

Георгій – хлібороб (гр.)

Феодосій – подарований Богом (гр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Юрій – встановлює порядок (схід.)
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Народні прикмети та традиції
• Тепла погода в цей день, обіцяє сильні морози найближчим часом.
• Відлига віщує ранню весну і хороший улов риби.
• Сонце тільки опівдні з’явилося – буде рання весна, а ось якщо сніг йде, то весна

буде пізньою.
• Якщо вночі хмарно, то буде хороший урожай зернових культур.
• У місяці роги круглі – до ясної і морозної погоди.
• Ясний і тихий день – до морозу.

• Дощ і відлига цього дня провіщають ранню і суху весну.
• Якщо цього дня йде сніг, це означає, що зима затримається, а якщо після обіду

сонце виглянуло із-за хмар - очікується потепління.
• Якщо на Антона Перезимника білки збираються зграйками в одному дуплі, то

морози будуть сильними.
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• Люди, які народилися 30 січня, мають веселу вдачу і ніколи не сумують. В якості

талісмана їм слід носити хризоберил і олександрит. Якщо 30 січня тепло та
похмуро, то на наступний день будуть сильні морози.

Заборони цього дня
• У цей день рекомендують не сваритись, оскільки негативні емоції можуть

залучити нечисту силу.
• На Антона Перезимника не можна шити, в'язати, вишивати, готувати сочевицю та

боби, інакше діти можуть захворіти на кір чи вітрянку.
• Категорично 30 січня заборонено

розрізати хліб на дві половинки, а
також зловживати спиртними
напоями та переїдати.
• Забороняється в цей день також

ліпити снігових баб, грати в сніжки,
кататися з гірок, тому що зима може не
пустити весну, спостерігаючи, як усі
радіють і як вона всім подобається.

