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СХІД І ЗАХІД СОНЦЯ
19 ЛЮТОГО – схід о 7:27 год., захід о 17:43 год., тривалість 

дня 10 годин 16  хвилин.
25 ЛЮТОГО – схід о7:15 год., захід о 17:54 год.,  тривалість 

дня 10 годин 39 хвилин.

КУРС ВАЛЮТ НА 18 ЛЮТОГО
Купівля Продаж НБУ

USD 27,77 28,02 27,9038
EUR 33,82 33,99 33,6422
10 RUB 3,37 3,88 3,7756

Сторінку підготувала Валентина БОРЗОВЕЦЬ

19 ЛЮТОГО – День Державного Герба України.
20 ЛЮТОГО – День Героїв Небесної Сотні.
-  Всесвітній день соціальної справедли-

вості
21 ЛЮТОГО – Міжнародний день рідної 

мови.
-  Всесвітній день екскурсовода.
22 ЛЮТОГО – Міжнародний день під-

тримки жертв злочинів.
23 ЛЮТОГО - День Республіки Гайана.
24 ЛЮТОГО – День святого мученика Власа. 
- День Незалежності Естонії.
25 ЛЮТОГО - 150 річчя від дня народження Лесі Українки  
- День святого Олексія.
-  День Незалежності Кувейту.

ІМЕНИННИКИ ТИЖНЯ
19 ЛЮТОГО - Василь, Дорофея, Іван, Мак-

сим, Марія, Марфа, Севастян,  Христина, Юліан.
20  - Лука, Парфен, Петро.
21 - Захар, Макар, Никифор, Полікарп, Сава, 

Степан, Федір.
22 - Геннадій, Ізабелла, Інокентій, Маркел, 

Никифор, Панкрат, Петро.
23 - Ганна, Антон, Аркадій, Валентина,  Василь, Гаврило, Га-

лина, Геннадій, Герман, Григорій, Іван, Карп, Лука, Марк,  Павла,  
Порфирій, Прохор, Семен.

24 - Влас, Гаврило, Дмитро, Захар, Порфирій, Феодора.
25  - Олексій, Антон, Євген,  Марія, Мелетій.

З ДАВНИНИ

ДОСЛІДЖЕННЯ

Годівниці для птахів виготовили і встановили учні НВК с. Кортеліси, члени шкільного 
лісництва  під керівництвом С. В. Дордюка. Розмістили їх на території навчального закла-
ду в рамках природоохоронної акції «Наша допомога птахам взимку».

До 150 річчя від дня 
народження Лесі 

Українки
Крилаті вислови Лесі 

Українки про любов і 
життя

 ♦ Хто зрікся всього, а 
себе не зрікся, – не любить 
той.

 ♦ Тільки зрада шлюб 
християнський розлучити 
може. А справжній – тільки 
смерть.

 ♦ Хто любить, той упо-
добитись може до любого і 
тілом, і душею.

 ♦ Як може бути, щоб 
тіла ходили вкупі, але душі 
двома шляхами й врозтіч?

 ♦ Як я заздрю жінкам, 
що в них сльози завжди 
на готові! А ще ся вічна ко-
медія перед самим собою, 
сей страх «сентименталь-
ноті», «бабства», як се без-
глуздо! Епічні давні герої 
плакали, не соромлячись, і 
проте були справжніми, щи-
рими героями, а ми? Тільки 
над сльозами і маємо вла-
ду, більш ні над чим.

 ♦ Кохання – як вода: 
плавке та бистре, рве, грає, 
пестить, затягає й топить. 
Де пал – воно кипить, а 
стріне холод – стає, мов 
камінь.

 - Тату, тату, а розкажи мені, 
що тобі сьогодні приснилося?

- Ех... сину, сину... тобі до та-
ких снів ще спати та спати!

***
- Взагалі-то, лікарі кажуть 

пити в день по два літри.
- Ну так води ж, а не пива.
- Слухай, ти що, лікар?

***
Зацілована жаба розчулено 

говорить:
- А царівни в нашому болоті, 

Вань, зроду не водилося.
***

По телевізору розхвалюють 
художника:

- Одним мазком пензля він 
може перетворити усміхнене 
обличчя в засмучене.

- Ой, я вас благаю, – ко-
ментує Моня, – моя Софочка 
віником може зробити те ж 
саме!

***
Раніше говорили — лох, а 

тепер — постійний клієнт.
***

Мент зустрічається в барі 
після роботи з колегами по 
службі. Всі бачать, що він в 
новому дорогому костюмі й, 
природно, звертають на ньо-
го увагу:

- Класний в тебе костюм!
- Це мені дружина подару-

вала.
- Що, на день народжен-

ня?
- Та ні, просто вчора при-

ходжу додому раніше — див-
люся — піджак з брюками на 
стільці висять.

***
На пачках сигарет треба 

писати не «Куріння вбиває», 
а «Щасливі люди не курять». 
Ось це я розумію, ось це де-
мотивація, ось це привід за-
думатися.

25 ЛЮТОГО – ДЕНЬ  ПАМ’ЯТІ СВЯТИХ 
ОЛЕКСІЯ ТА МЕЛЕТІЯ

Віряни вшановують пам’ять святих Олексія і Мелетія. 
З 25 лютого і протягом трьох днів селяни на ранковий мороз виставляли зер-

но, призначене для посіву. Потім його заносили в тепле місце. Вважали, що після 
цього насіння дає кращий врожай.

На мороз також виносили пряжу і льон. Люди вірили, що виставлені на холод 
зерно, пряжа і льон заряджаються Божою силою, тому що саме в цей період 
Всевишній дивиться з небес на людей.

У народі 25 лютого називали «рибним днем». На вечерю було заведено пода-
вати пироги з рибною начинкою. Ще в цей день знахарі лікували переляк.

Сни, які приснилися 25 лютого – віщі. Тому на них потрібно звернути увагу.
Народні прикмети : Якщо на небі багато зірок, це до гарного врожаю.
Чим холодніший останній тиждень лютого, тим теплішим березень буде.
Туман або снігопад обіцяють дощове літо.
Багато довгих бурульок – до хорошого урожаю овочів.
Струмки течуть – до хорошого улову риби.

ПРИЙШОВ ВЛАС – З 
ПЕЧІ ЗЛАЗЬ

24 лютого відзначається день пам’яті святого 
Власія Севастійського. У народі цей день називали 
ще День Власа.

Великомученик Влас, єпископ Севастійський, 
жив у IV столітті. У часи цькування християн він жив 
на горі Аргеос і за свого життя відзначився великим 
благочестям.

Легенди розповідають, що до нього приходили 
звірі й прилітали птахи з усієї околиці, і Власій на-
глядав за ними: кого годував, кого лікував і давав 
прихисток.

Також Власій опікувався бідними людьми. 
Прислів’я та приказки: Святий Влас збиває ріг з 

зими. Прийшов Влас — з печі злазь.
Якщо цього дня відлига, то морозів більше не 

буде.
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Судоку – засно-
вана на логіці япон-
ська головоломка з 
числами. Мета го-
ловоломки судоку 
— заповнити пусті 
клітинки так, щоб 
в кожному рядку, 
стовпчику і квадраті 
3×3 були цифри від 
1 до 9 по одному 
разу.

судоку

«ГРЕЦЬКОГО БОГА» ПОМІТИЛИ 
В БІСКАЙСЬКІЙ ЗАТОЦІ

Днями на узбережжя французької Бретані обрушився силь-
ний шторм, який був викликаний ураганом «Жюстін». Відобра-
зити його на камеру вирішив Матьє Ріврен. Він любить фото-
графувати море, особливо в бурю, за його словами, хвиля може 
запропонувати активність, життя і неймовірну елегантність. Цьо-
го разу буря показала щось більше — грецького бога.

На одному з кадрів чітко видно обличчя і корону, які дійсно 
дуже нагадують Посейдона. Ріврен каже, що це було неймовір-
не видовище, і йому здалося, що дійсно зараз вийде з морської 
безодні її могутній правитель.

ДИВА ПРИРОДИ

УСІ СТАТКИ – НА ДОПОМОГУ СТУДЕНТАМ
Китаєць Фан Гуйфу народився у 1922 році і практично усе життя працював викладачем у Технічно-

му коледжі Цанчжоу. Чоловік повністю присвятив себе науці, навчаючи студентів, але у коханні йому 
так і не пощастило. Він не зустрів ту єдину, яка народила б йому дітей і стала б берегинею домашньо-
го вогнища. Тому, вийшовши на пенсію, герой історії залишився сам.

Втім, нудьгувати йому не доводилося. До діда дуже часто заходили колишні студенти, з якими він 
розмовляв годинами. Саме після однієї такої бесіди Фан у 2014 році вирішив, що буде відкладати 
свою пенсію, щоб потім пожертвувати заощадження бідним учням, нездатним самостійно заплатити 
за навчання.

У той час на рахунку Гуйфу лежало 300 тисяч юанів.  До часу смерті його пенсійні накопичення  
зросли до 500 тисяч юанів. Частина з цих грошей вже пішла на стипендії для 50 студентів, ще стільки 
ж учнів стоять у черзі на виплати.

ВРАЖАЄ

МУЗИКА ВПЛИВАЄ НА МОЗОК 
І РОБИТЬ ЛЮДИНУ РОЗУМНІШОЮ

Учені стверджують, що у тих, хто грає на музичних інструмен-
тах, є складні нейронні зв’язки. Тому під час гри задіяні майже всі 
ділянки головного мозку. Так є взаємодія не лише між нейрона-
ми-сусідами, а й між мешканцями віддалених частин мозку. Це 
можна порівняти зі жвавим рухом мегаполісу і затишшям провін-
ційного міста.

Інтелектуальна музика з минулого є найкращою стимуляцією 
для роботи мозку. Науковці називають музику найпростішим спо-
собом розвивати головний мозок, а тому – найпопулярнішим. У 
таких випадках навіть неважливо, чи людина професіонал, чи 
початківець. Головне – складність завдання.

ПРОДАЛИ НА АУКЦІОНІ 
УНІТАЗ ГІТЛЕРА

У США на аукціоні анонімний покупець придбав сидіння для 
унітазу Адольфа Гітлера за 18 750 доларів.  Початкова ставка 
лоту була 5 тис. доларів.  Сидіння Гітлера в травні 1945 року 
вкрав з резиденції в Альпах американський солдат Рагнвальд 
Борх. Він разом з французькою армією одним з перших опинив-
ся в будинку фюрера. Військові змогли забрати звідти багато 
предметів. Зокрема солдат вкрав з резиденції кілька картин.

На продаж сидіння для унітазу виставив син Борха.

ОТАКОЇ!

70-РІЧНИЙ БРИТАНЕЦЬ САМОТУЖКИ 
ПЕРЕТНУВ АТЛАНТИЧНИЙ ОКЕАН 

І ВСТАНОВИВ РЕКОРД
Світовий рекорд у 70 років встановив британець Френк Рот-

велл, який самотужки перетнув Атлантичний океан. Подолав май-
же 5 тисяч кілометрів за 56 днів і став найстаршою людиною у 
світі, яка здійснила таку подорож.

Стартував з Канарських островів і завершив мандрівку на 
острові Антигуа на човні з промовистою назвою, яка у перекладі з 
англійської означає «ніколи не застарий».

Свою подорож британець присвятив боротьбі з хворобою Альц- 
геймера і за час мандрівки зібрав майже 650 тисяч фунтів на вив-
чення цієї недуги.

РЕКОРДИ

У ВАТИКАНІ ЗНАЙШЛИ 
ГРОБНИЦІ ЧАСІВ ЦЕЗАРЯ

У Ватикані археологи ви-
явили в римському некро-
полі кілька нових поховань, 
датованих часом правління 
давньоримських імператорів 
Нерона і Гая Юлія Цезаря. 
Вчені виявили близько 250 
поховальних вівтарів, у тому 
числі надгробки на могилах 
римської еліти і звільнених 
рабів.

Римський некрополь розташований на пагорбі Ватикану уз-
довж стародавньої Тріумфальної дороги. Археологи досліджува-
ли лише невелику територію – близько 1000 квадратних метрів.

Численні гробниці з людськими останками датуються I-IV 
століттями н. е. і включають в себе безліч надгробків, похоронних 
портретів і скульптурних саркофагів з іменами похованих, а також 
наземних споруд.

У цьому похованні археологи також виявили два розкішних по-
хоронних вівтарі, які датуються часом імператора Нерона.

ЗНАХІДКИ


