22 ЛЮТОГО

СВЯТА

Всесвітній день енцефаліту
Міжнародний день підтримки
жертв злочинів

День прогулянки з собакою
Всесвітній день стерилізації домашніх
тварин
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День кішки (Японія)

День штату Каліфорнія(США)

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Батько-засновник США, учасник війни за
незалежність, творець американського
інституту президентства, перший президент
Сполучених Штатів у 1789-1797 рр. Джодж
Вашигнтон (1732-1799)

Фізик, засновник електродинаміки,
на честь якого названа одиниця
частоти Генріх Герц (Німеччина,
1857-1894)
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Засновник руху скаутів Роберт
Баден- Пауелл (Англія, 1857-1941)

У Річмонді, штат Вірджинія, інавгурований
перший і єдиний президент Конфедеративних
Штатів Америки Джефферсон Девіс (1862)

Хірург, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
Олександр Абражанов (1867-1930)

Патологоанатом, професор Михайло
Войно-Ясенецький (1907-1993)
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Раднарком УСРР у Харкові прийняв постанову
"Про полюбовний суд". Такі суди
організовувалися для вирішення конфліктів Хірург, професор (Дніпровський
державний медичний університет)
між приватними особами, товариствами,
Яків Березницький (1947)
колективами та організаціями, за
виключенням трудових конфліктів (1922)

Натураліст, тележурналіст Стівен
Ірвін (Австралія, 1962-2006)

Поет, перекладач, видавець Олег
Жупанський (1952)
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ІМЕНИНИ

Василь – величний (гр.)

Никифор – переможець (гр.)

Геннадій – шляхетний (гр.)

Панкратій – всемогутній (гр .)

Іван – Божа милість (гр.)

Петро – камінь (гр.)

Інокентій – цнотливий (лат.)

Тихон – удачливий (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо в цей день мороз вдарить, то холодно буде ще довго.
• Сніг на деревах налипає і ліс шумить – до потепління.
• Багряний захід – до снігопаду.

• Побачити на ялинової гілці рябчика – до похолодання.
• Скло в будинку запітніло – до відлиги.
• Якщо на гілках дерева багато снігу, то рік буде врожайним.
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• Люди, які з’явилися на світ 22 лютого, відрізняються працьовитістю і доброю

вдачею. В якості талісмана їм підходить алмаз.

Заборони цього дня
• Цього дня заборонено сваритися, лаятися, вживати погані слова, ображати когось і

бажати комусь зла, навіть тарганів вбивати не бажано, інакше можна залучити
неприємності на три місяці.
• 22 лютого не потрібно підставляти обличчя під пориви вітру та виходити на

вулицю без шапки.
• Не рекомендується ввечері 22 лютого виходити з дому, тому що злі люди Вас

можуть наврочити.
• Вважають, що краще не залишати цього дня книгу відритою, інакше всі отримані

останнім часом знання швидко вивітряться.

