2 ЛЮТОГО

СВЯТА

День бабака

Всесвітній день укулеле або День
гавайської гітари

Всесвітній день читання вголос
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День їжака

Католицьке Стрітення Господнє

День їздових собак

День обізнаності про ревматоїдний
артрит
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ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Утворення Священної Римської імперії
німецької нації. Цього дня Папа Іван ХІІ
поклав корону римського імператора на
німецького короля Оттона I Великого
(962)

Письменник, поет, педагог, видавець
Євген Гребінка (1812-1848)

Математик, який знайшов спільне
рішення рівняння четвертого ступеня
Лодовіко (Луїджі) Феррарі (Італія,15221565)

У Лондоні на Фліт-стріт, 95 Товариство
шанувальників образотворчих мистецтв
відкрило перший громадський туалет (1852)
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У Парижі відбулася прем'єра «Дами з
камеліями» Александра Дюма (сина)
(1852)

Письменник, поет Джеймс
Джойс (Ірландія, 1882- 1941)

Механік, конструктор «однорукого
бандита» Чарльз Фей (США, 1862-1944)

В американському містечку Намеокі (штат
Іллінойс) відбувся найтриваліший в історії
боксерський поєдинок за сучасними
правилами. Гаррі Шарп і Френк Кросбі
билися 77 раундів (1892)
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Винахідник Вільям Пейнтер із Балтімора,
штат Меріленд, отримав патент на
Офтальмолог, професор Павло Плітас
металеву пляшкову пробку у вигляді
(1892-1984)
"коронки” (США, 1892)

Письменник Олександр
Степанов (1892-1965)

У Нью-Йорку Фредерік Родмен Лоу
підійнявся на статую Свободи і здійснив
стрибок із парашутом. Таким чином
зародився такий вид спорту, як BASEстрибки, тобто стрибки з високих
об'єктів (1912)
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Співачка Олесандра Стрельченко
(1937, ст. Чапліно , Дн-ської обл.
– 2019)

Терапевт, професор Віталій Казимирко
(1942)

Фізіолог, професор, академік НАМНУ
Василь Мороз (1942)

Едвін Ленд на засіданні Оптичного
товариства США вперше продемонстрував
свою фотокамеру, що дозволяла через
хвилину отримувати готовий знімок.
Наприкінці наступного року перші
«Полароїди» надійшли в продаж (1947)
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Кулінар Сталік Ханкішиєв (1962)

Естрадна співачка Шакіра [Мебарак]
(Колумбія, 1977)

ІМЕНИНИ
Євтихій – щасливий (гр.)

Овсій – благочестивий (гр.)

Захар – провісник весни (схід.)

Павло – малий (лат.)

Інна – в’юнка (лат.)

Петро – камінь (гр.)

Лаврентій – лавровий (лат.)

Римма – яблуко (євр.)

Мирослав – миру слава (слов.)

Юхим – вітер великої мрії (схід.)
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Народні прикмети та традиції

• Якщо цей день буде ясним і сонячним, це означає, що можна чекати ранню весну,

але, на жаль, тоді літо буде дощовим.
• Наші предки помітили, що якщо кішка на Юхима заметільного починає дряпати

підлогу і кури крутять хвостами, то дуже скоро почнеться заметіль.
• Якщо сьогодні на деревах буде іній, значить восени вночі будуть часті заморозки.
• Вважали, що якою буде погода у цей день, такою самою залишиться і на Масляну.
• Якщо у цей день Ви втратите рукавицю - це до фінансових труднощів, а порізати

руку сьогодні - може захворіти близька людина.
• Якщо на Юхима заметільного завірюха, значить весна буде холодною і з частими

хуртовинами.
• На Гната струшували сніг з дерев і чагарників. Чим більше вийде струсити, тим

багатшим буде урожай.
• Іній на деревах – до ясної погоди.
• Зоряне небо віщує багатий урожай.
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• Якщо синиці голосно цвірінькають, то похолодання буде затяжним.
• Яка погода 2 січня, таким і серпень буде: морозно і сонячно – ясним і жарким,

сльота і хуртовина – до дощів і холодів.
• Людина, народжена 2 січня, за знаком зодіаку Козеріг. Ці люди наділені

величезною життєвою силою, рішучістю і відвагою. Вони наполегливо йдуть до
мети і майже завжди домагаються бажаного. В якості талісмана їм підходить
турмалін. Цей камінь захищає від неприємностей, псування і пристріту, дарує
своєму власникові міцне здоров’я і довголіття.

Заборони цього дня
• Цього дня не бажано перебирати будь-яку крупу та піднімати з землі дрібні гроші,

бо можна залучити фінансову скруту.
• Заборонені 2 лютого конфлікти та сварки, особливо з близькими людьми, а також

у цей день бажано не сумувати та не думати про погане.
• Не рекомендується одягати сьогодні поношений одяг і виходити з дому у

брудному взутті, оскільки удача може відвернутися.
• У жодному разі не стрижіть в цей день нігті, бо захворієте і після заходу сонця

намагайтеся не співати, щоб менше плакати в майбутньому.

