28 ЛЮТОГО

СВЯТА

День штурманської служби авіації
ЗС України

День працівників патрульно-постової
служби - Україна

28 ЛЮТОГО

Зустріч Масляної (Початок масляного
тижня)

Всесвітній день кравця

День сну в громадських місцях

28 ЛЮТОГО

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ

Ембріолог, антрополог ,
засновник ембріології
Карл Бер (1792-1876)

Співак (баритон) Юрій
Богатіков (1932 – 2002)

Композитор, піаніст Сергій Борткевич
(1887-1952)

У Франції морем винесло на сушу скелет
динозавра (1932)

28 ЛЮТОГО

ІМЕНИНИ

Арсеній – мужній (гр.)

Овсій – побожний (гр.)

Єфросинія – радість (гр.)

Олексій – захисник (гр.)

Іван – Божа благодать (гр.)

Опанас – горець (гр.)

Микола – переможець народів (гр.)

Петро – скеля (гр.)

Михайло – богоподібний (євр.)

Софія – мудрість (гр.)

Народні прикмети та традиції
• Якщо цього дня стоїть морозна погода, це означає, що очікується швидка і тепла

весна.
• На Онисима Вівчара висять довгі бурульки, отже, весна буде затяжна.
• Якщо 28 лютого яскраво-червоний захід сонця, то незабаром ще будуть сильні

снігопади, а яскравий і повний місяць – до холодів.
• Яка погода на Онисима, таким і вересень буде.

28 ЛЮТОГО
• Якщо в цей день багато води на дорогах і сніг практично розтанув, то сінокіс буде

хорошим.
• Східний вітер – до піщаних бурь влітку.
• Лисиці далеко гавкають – до снігопаду.
• Червоний захід – до хуртовини.
• На небі яскравий і повний місяць – до холодів.
• Людина, народжена 28 лютого, має складний характер. Незважаючи на всі

труднощі, з якими їй доводиться стикатися, вона відрізняється життєлюбством,
душевною добротою і вірою в краще. Як талісман їй підходить гірський кришталь.

Заборони цього дня
• Цього дня бажано не займатися прибиранням, краще зайнятися цим у перший

день весни.
• Чоловікам у цей день категорично заборонено працювати з сокирою, молотком
або будь-що фарбувати.
• Не рекомендується сьогодні також давати чи брати гроші у борг.
• Заборонено 28 лютого ходити у гості без подарунків, інакше можна серйозно
посваритися із господарями.

