31 СІЧНЯ

СВЯТА

Міжнародний день зебри

День скотча

День навпаки

31 СІЧНЯ

ЦЕЙДЕНЬ В ІСТОРІЇ

У Лондоні відкрилася перша клініка з
лікування венеричних захворювань госпіталь Lock (1747)

Прем'єра опери Петра Чайковського
«Черевички»: автор уперше виступив у
ролі оперного диригента (1887)

Композитор, один з основоположників
романтизму в музиці Франц Шуберт
(Австрія, 1797-1828)

Соціолог, громадянська діячка,
Нобелівський лауреат 1982 року Альва
Мюрдаль ( Швеція, 1902-1986)
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У газеті «Нью-Йорк івнінг джорнел»
опублікована перша у світі сторінка
коміксів (США,1912)

Педіатр, неонатолог, професор
(Дніпровський державний медичний
університет) Тетяна Мавропуло (1967)

Хірург, професор Григорій Івашкевич
(1917-1997)

Співачка, переможниця 50-го пісенного
конкурсу «Євробачення-2005» в Києві
Єлена Папарізу (Греція, 1982)
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ІМЕНИНИ

Афанасій – безсмертний ( гр.)

Іларіон – радісний (гр.)

Володимир – володіє миром (слов.)

Кирило – сонце (перс.)

Герасим – шановний (гр.)

Ксенія – мандрівниця (гр.)

Дмитро – землероб (гр.)

Максим – небо, що дарує сни (схід.)

Євген – доброго роду (гр.)

Марко – сухий (лат.)

Єфрем – доброзичливий (гр.)

Олена – смолоскип (гр.)

Народні прикмети та традиції
На день Афанасія наші пращури виганяли відьом. Вважалося,
що в цей період вони літають на шабаш і від зайвих веселощів
втрачають пам’ять. Щоб налякати відьом дівчата вночі били у
дзвони.
• Ворони 31 січня високо кружляють зграями - незабаром наступлять сильні

морози, причому надовго.
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• Якщо цього дня захід без хмар, це означає, що будуть затяжні і сильні морози, а

сережки у місяця - до завірюхи і морозу.
• Якщо цього дня заметіль, значить весна буде пізня, а якщо опівдні виглянуло

сонце, то весна очікується рання.
• Якщо на Афанасія відлига, значить літо буде погане і чекайте на небагатий урожай

картоплі.
• Коло біля місяця і сонця – до ще більших морозів.
• Люди, які народилися 31 січня, мають силу і мужність. Вони заступаються за

слабких і знедолених, і можуть стати хорошими воїнами. В якості талісмана їм
підходить гранат і аквамарин.

Заборони цього дня
• На побачення цього дня краще не ходити, оскільки вони швидше за все не

приведуть до серйозних стосунків.
• Рекомендується 31 січня уникати хірургічних операцій – цілком можливий

невдалий результат.
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• Краще не хрестити на Афанасія хлопчика, тому що він може втратити чоловічу

силу в майбутньому.
• Цього дня краще без потреби з дому не виходити, не їздити до лісу чи на рибалку –

можна ніколи не знайти дороги додому.
• Бажано не лікувати зуби сьогодні, оскільки можуть виникнути ускладнення.
• 31 січня не варто затівати переїзд або справляти новосілля. В іншому випадку в

новому будинку будуть постійно скандали.
• Бажано не подавати позовів до суду, тому що справа буде розглянута не на вашу

користь.

Неймовірно, але факт
Ейфелева вежа стоїть прямовісно тільки вночі.
Уранці вона відхиляється приблизно на 15 см
на захід, удень – на 10 см на північ, увечері – на
7 см на схід. Ці відхилення викликані дією
сонячного тепла . При десятиградусному
морозі Ейфелева вежа коротшає приблизно на
17 см.

