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СВЯТА

Сагаалган (Буддійський Новий рік)
Китайський Новий рік

Соллаль (Корейський Новий рік)

Всесвітній день хіджабу
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Міжнародний день десерту

День Робінзона Крузо

День пам’яті преподобного Макарія
Великого Єгипетського

Національний день свободи (США
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Свято вогнів і факелів, День святої
Бригіти (Імболк) - Ірландія

День відважних бабусь– США

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Живописець Орловський Володимир
(1842-1914)

Курортолог, краєзнавець,
громадський діяч Володимир
Дмитрієв (1842-1904)
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Психіатр, основоположник
рефлексотерапії, нервопатолог,
психіатр, фізіолог психолог
Володимир Бехтерєв (1857-1927)

Малярка, скульпторка, письменниця,
поетка і громадська діячка Оксана
Лятуринська (1902-170)

Поет (класик, симфоніст, державник),
культуролог, літературний критик
Євген Маланюк (1897 – 1968)

Хірург, уролог, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Петро Карпов (1937)
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Естрадний співак Лев
Лещенко (1942)

Онколог, професор Олександр Борота (1962)

ІМЕНИНИ
Антон – супротивник (гр.)

Марко – сухий (лат.)

Арсеній – безстрашний (гр.)

Микола – приносить щастя (схід.)

Григорій – бадьорий (гр.)

Петро – скеля (гр.)

Єфросинія – радість (гр.)

Сава – неволя (араб.)

Ігнат – вогненний (лат.)

Федір – божий дарунок (гр.)

Макар – щасливий (гр.)

Юхим – благочестивий (гр.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо у перший день лютого ясна та безхмарна погода, значить весна буде рання

та тепла, таким самим буде і весь лютий – теплим та ясним.
• На Макарія небосхил покрився зірками – очікується тривала зима, отже,

потеплішає не скоро.
• Якщо 1 лютого сніг, значить чекайте на Масляну хуртовини, а якщо ще й сильний

мороз – очікується тепле літо.
• Якщо цього дня тепло - дощі будуть усю першу половину літа.
• Люди, які народилися 1 лютого, відрізняються легким і веселим характером,

бурхливою фантазією і балакучістю. В якості талісмана їм підходить алмаз.

Заборони цього дня
• У цей день не можна одягати одяг чорного або іншого темного кольору, оскільки

це може призвести до неприємностей.
• Не рекомендується 1 лютого стригтися - велика ймовірність, що удача від Вас

відвернеться.
• Не пускайте сьогодні в будинок незнайомих людей і не вживайте спиртних напоїв,

також не бажано перебувати в будинку, де не прибрано.
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• Суворо заборонені у цей день важка фізична праця та сімейні конфлікти,

намагайтеся також не вживати поганих слів.

А чи знаєте ви, що…
Закарпатська область - одна з тих областей України, в якій знаходиться велика
кількість різних озер: великих і маленьких, холодних і теплих, прісних і солоних. І
одним з найвідоміших озер Тячівського району стало озеро Кунігунда, яке
знаходиться в селі Солотвино. Славу це озеро набуло, насамперед, через унікальний
солоний склад, ця вода благотворно впливає на шкіру і на весь організм в цілому,
завдяки високій концентрації солі в ній, близько 200 грам на літр. Така солоність
навіть вища ніж в морській воді, а лікувальні властивості озерного болота не
поступається грязям Мертвого моря.
Своїм незвичайним назвою озеро зобов`язане
дружині київського царя Ярополка. Згідно з
легендою, дана територія була улюбленим місцем
відпочинку цариці Кунігунди на шляху до Києва.
Цікаво, що даний водойму штучний. Довгий час на
місці озера знаходилася соляна шахта. За помилки
одного робітника на копальні прогримів вибух,
який призвів до її просідання. Нішу, що утворилася
поступово заповнювала вода, в результаті з`явилося
одне з найкрасивіших озер України.

