10 ЛЮТОГО

СВЯТА

День пам'яті преподобного Єфрема Сіріна
Всесвітній день зернобобових культур

День народження праски

День пригощання Домового
(Кудеси) та Велесичі

10 ЛЮТОГО

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Вірусолог, нобелівський
лауреат 1954 року Джон
Франклін Ендерс (США,
1897-1985)

Вчений, селекціонер пшениці
Василь Ремесло (1907-1983)

Фізик, один із винахідників транзистора,
нобелівський лауреат 1956 року Волтер
Браттейн (США, 1902-1987)

У США відбулася перша у світі радіотрансляція
повного симфонічного концерту (1922)

10 ЛЮТОГО

У США вручено перший "золотий диск":
від компанії грамзапису "Віктор" - Гленну
Міллеру за знамениту композицію
"Chattanooga Choo Choo«(1942)

У Парижі підписано мирні договори між
державами-переможцями у Другій
світовій війні та колишніми союзниками
гітлерівської Німеччини (1947)

Хірург-травматолог, професор
(Дніпровський державний медичний
університет) Юрій Литвин (1947)

Народний артист України, художній
керівник Національної заслуженої
академічної капели України «Думка»
Євген Савчук (1947)

10 ЛЮТОГО

На екрани США вийшов фільм
«Основний інстинкт»(1992)

Почався перший розіграш Кубка України з
футболу. Це було перше офіційне змагання після
проголошення незалежності (1992)

ІМЕНИНИ
Георгій – хлібороб (гр.)

Ольга – фатальна (сканд.)

Гнат – вогненний (лат.)

Охрім – плідний (євр.)

Єгор – захисник будинку (схід.)

Федір – Божий дарунок (гр.)

Єфрем – доброзичливий (гр.)

Юрій – встановлює порядок(схід.)

Ісак – сміх (євр.)

Яків – стріла успіху (схід.)

10 ЛЮТОГО

Народні прикмети та традиції

• Вважають, що якщо у цей день - немає вітру і дим від пічної труби стелиться по

землі, значить, дуже скоро очікується снігопад.
• Наші предки помітили, що цього дня добре ловиться риба, тому завзяті рибалки

вирушали на риболовлю, не дивлячись на погоду.
• Якщо весь день на Юхима стоїть вітряна погода - літо очікується холодне і

дощовите.
• Густе повітря над лісом – до дощу і негоди.
• Якщо 10 лютого ліс виглядає чорним і небо темно-синього кольору, то дуже скоро

настане потепління.
• Якщо на Єфрема трапилася біда чи хтось захворів, то, згідно з повір’ям, це пустує

домовик.
• Нагодувавши будинкового в Єфремів день, ви позбудетеся від багатьох

неприємностей.
• Людям, народженим 10 лютого, допомагає домовик, всіляко оберігає від бід. В

якості талісмана їм слід носити бурштин.

10 ЛЮТОГО

Заборони цього дня

• Цього дня категорично заборонено вбивати комах (клопів, тарганів, а особливо

цвіркунів), які мешкають у будинку.
• Краще на Юхима не лаятись, не лихословити, не скандалити.
• Вважають, що сьогодні в жодному разі не можна залишати посуд немитим, а

підмітати в будинку потрібно полинним віником, щоб захистити будинок від злих
людей та нечистої сили. Не можна залишати сміття в будинку.
• Не рекомендується 10 лютого використовувати парфуми та ароматичні речовини,

що сильно пахнуть.
• Не можна займатись важкою фізичною роботою .
• Не можна виходити з дому просто так.
• Не можна тримати вдома поламані речі.
• Не можна займатись садівництвом.
• Не можна залишати дзеркала брудними.

