23 ЛЮТОГО

СВЯТА

Всесвітній день взаєморозуміння і миру
Свято Ікони БожоЇ МатерІ «Вогневидна»

День пам’яті святого преподобного
Прохора

День пам’яті святого мученика
Харлампія
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День народження дизельного двигуна

День битв подушками

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Затверджено план міста
Катеринослав, допрацьований
Старовим (1792)

Почала роботу Міжнародна організація зі
стандартизації (ISO) (1947)
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Відкрито Державний
історико-краєзнавчий музей
М. Павлограду (1962)

Створено найбільший в
Актриса театру і кіно,
світі китайський ліхтарик
телеведуча, письменниця
(об’ємом 840 куб.метрів)
Сніжана Єгорова (1972)
(Тайвань,1997)

КАРНАВАЛИ 2022

Вчені з Единбурга
(Шотландія) повідомили про
успішне клонування дорослої
вівці. Новонароджена
одержала ім'я Доллі (1997)

Понсеньо ( Понсе,
Пуерто-Ріко)

Веракрус (Мексика)
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ІМЕНИНИ

Алевтина – сильна (лат.)

Геннадій – шляхетний (гр.)

Антон – гідний похвали (рим.)

Герман – воїн (герм.)

Аркадій – сяючий (гр.)

Карпо – плід (гр.)

Валентина – хоробра (лат.)

Прохор – заспівувач (гр.)

Галина – безтурботна (гр.)

Харлампій – світиться милістю (гр.)

Ганна – милосердна (євр.)

Яким – мудрець (араб.)

Народні прикмети та традиції
• Вважається, що з цього дня морози починають слабшати: «Прийшов Прохір – весна

у двір заглянула».
• Якщо цього дня зграя ворон сіла на верхівки дерев - варто готуватися до снігопаду.
• Сильні морози в цей час бувають зазвичай вночі.
• Ясний місяць на небі віщує грозові дощі.
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• Якщо цього дня мороз - березень буде теплим, а іній на деревах - до дощового літа.
• Справа, розпочата в цей день, вдало завершиться.
• Якщо 23 лютого розпочати лікувати хронічне захворювання, то є великий шанс

позбутися від нього.
• Люди, які народилися 23 лютого, все життя будуть боротися за правду і

відстоювати свою точку зору. В якості талісмана їм підходять яшма і турмалін.

Заборони цього дня
• Категорично заборонено цього дня давати сіль та хліб у борг, а також трясти

дрібними грошима – великих грошей не буде.
• У цей день не рекомендується відходити далеко від дому, оскільки існує велика

ймовірність потрапити до рук нечистої сили.
• 23 лютого заборонено відмовляти комусь у гостинності, конфліктувати,

нецензурно висловлюватись та відкладати важливі справи на потім.
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• Жінкам краще цього дня не дарувати коханому чоловікові годинник і шкарпетки,

тому що цей подарунок може призвести до розлучення.
• На Прохора намагалися не їсти раків, рибу та інші морепродукти. Вважалося, що

можна захворіти онкологічним захворюванням.
• Чоловікам в цей день краще відмовитися від фізичної роботи, тому що нічого

виходити не буде.

А чи знаєте ви, що…
Газель Томсона живе у савані Африки. Вона – одна з
найменших та найграційніших газелей ; довжина її тіла з
головою не перевищує 100 см . Живуть вони великими (до 500
голів) стадами .
Газель здатна розвинути швидкість 80 км/год, а на короткій
дистанції протягом 15 хвилин може витримувати темп 60
км/год.Вона стрибає високо вгору, відлякуючи таким чином
можливого ворога, а також оглядаючи все навколо.
Газель Томсона дуже гнучка - задніми ногами вона може дістати до голови, шиї і
черева.
Газель має роги у формі ліри. Ріг - виріст із черепної кістки, вкритий роговою
оболонкою, яка утворюється з ороговілої шкіри. Роги і сів самців, і в самок. На відміну
від інших тварин, що мають роги, наприклад, лосів, газелі їх не скидають.

