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Па ва рот на вёс ку па-

зна ча ны да рож ным ука-

заль ні кам, і пра мі нуць яго 

не маг чы ма. Як рас каз ва-

юць ста лыя жы ха ры — а 

жы вуць ця пер у вёс цы 

пен сі я не ры і дач ні кі, наз ва 

Май — спад чы на эпо хі пе-

ра ўтва рэн няў і пе рай ме на-

ван нняў да ста ла ся бы лой 

вёс цы Дзюр дзе ва яшчэ ў 

1925 го дзе. Але май скіх 

жы ха роў і сён ня ча сам 

на зы ва юць па-ра ней ша-

му — дзюр дзеў цы. І ў гэ-

тым ёсць свое асаб лі вы 

знак ро ду, ра дзі мы. Та кі мі 

дум ка мі са мною па дзя-

ліў ся най ста рэй шы жы хар 

і адзі ны вяс ко вы му зы кант 

Іван Ярац. Іва на Са вель е-

ві ча лі чаць доб рым гас па-

да ром: у свае во сем дзе сят 

два ён тры мае ка ня, лёг ка 

спраў ля ец ца з гас па дар-

кай і за доў гае жыц цё не 

згубіў ап ты міз му.

Каст рыч нік у Маі, як і ў 

кож най бе ла рус кай вёс-

цы, — не толь кі пры го жая 

па ра го да, але і ад каз ны 

час. Лю дзі рых ту юц ца да 

зі мы: пе ра вор ва юць ага ро-

ды, зно сяць у склеп ура-

джай буль бы, гар бу зоў і 

яб лы каў, лі чаць ку ра нят 

ды ін шую свой скую птуш-

ку і жы вё лу. У пен сі я не раў 

Аляк санд ра і Га лі ны Гар-

ма нен каў спраў ная гас-

па дар ка — ата ра аве чак, 

ча ра да гу сей, тру сы. Двор 

і пля цоў ка пе рад ся дзі-

бай — узор дбай най руп-

лі вас ці, пра ца ві тас ці і куль-

ту ры. Сё ле та Гар ма нен кі 

ад зна чы лі сваё шлюб нае 

39-год дзе. А яшчэ Аляк-

сандр — школь ны сяб ар 

паэ та Ана то ля Сы са, ра-

зам ха дзі лі ў За спен скую 

шко лу.

«Май — мая Баць каў-

шчы на, тут прай шло ма-

лен ства і юнац тва», — за-

зна чае Аляк сандр. А яго 

другая па лавінка, Га лі на, 

пра цяг вае: «На зям лі трэ-

ба пра ца ваць, пад трым-

лі ваць па ра дак, але са ма 

пры ро да, ці шы ня і чыс тае 

па вет ра да юць нам сі лы і 

са праўд ную аса ло ду!»

Па-су сед ству з Гар ма-

нен ка мі жы ве бы лы ма рак-

фло та вец, а ця пер — ага-

род нік-са да вод Аляк сандр 

Дзі міт раў. Ён не спя ша ец ца 

з'е хаць у го рад, бо на па-

пя чэн ні га да ва лая ко зач ка, 

ды і не ўсе яб лы кі і гру шы 

зня ты з дрэў. Пяць га доў, 

як па рад ні ла ся з маёў ца мі 

сям'я дач ні каў Пад дуб ных 

з Рэ чы цы. Ры гор і На тал ля 

ку пі лі дом на краі вёс кі і з 

вяс ны да во се ні пра вод-

зяць тут час. Іх нія дзе ці 

Мак сім і Тац ця на ўзя лі на 

ся бе кло пат пра зям лю і 

ўра джай.

Аляк сандр Бу ла вец кі, 

На дзея Бо гуш і яе сяст ра 

Ка ця ры на, Зі на і да Бо ле ва, 

якіх я су стрэў, на вед ва ю чы 

каст рыч ніц кі Май, — пен-

сія не ры. Во сень жыц ця 

яны так са ма су стра ка юць 

на сва ёй ма лой ра дзі ме.

Ана толь КЛЯ ШЧУК, 

фо та аў та ра.

КАСТ РЫЧ НІК КАСТ РЫЧ НІК 
У МАІУ МАІ

На двор'еНа двор'е

Шы ро кі ан ты цык лон, цэнтр яко га 

за раз раз мя шча ец ца над паў ноч-

ным ус хо дам Укра і ны, на пра ця гу 

тыд ня пра цяг не аказ ваць уплыў 

на на двор'е ў на шай кра і не. Та-

му ў нас за ха ва ец ца цёп лае без 

апад каў на двор'е, па ве да мі лі спе-

цы я ліс ты Рэс пуб лі кан ска га цэнт-

ра па гід ра ме тэа ра ло гіі, кант ро лі 

ра дые ак тыў на га за брудж ван ня і 

ма ні то рын гу на ва коль на га ася-

род дзя Мінп ры ро ды.

Та кім чы нам сён ня днём бу дзе без 

апад каў. Мак сі маль ная тэм пе ра ту ра 

па вет ра ча ка ец ца ад плюс 15 да плюс 

20 гра ду саў. У се ра ду і чац вер, ужо 

ў дру гой па ло ве каст рыч ні ка, бу дзе 

без апад каў і цёп ла днём, як у па чат-

ку чэр ве ня. Праў да, уна чы і ра ні цай 

у асоб ных ра ё нах згус ціц ца ха лод ны 

ту ман. Тэм пе ра ту ра ўна чы — ад ну ля 

да плюс 7 гра ду саў. Мес ца мі на тар-

фя ні ках за ма раз кі да мі нус двух гра-

ду саў. Удзень бу дзе доб ра пры пя каць 

і ўста лю ец ца ад плюс 15 гра ду саў да 

22 цяп ла. У пят ні цу праг на зу ец ца пе ра-

важ на без апад каў, але згус ціц ца воб-

лач насць. Уна чы і ра ні цай у асоб ных 

ра ё нах ту ман. У нач ны час на двор'е 

ста не мяк чэй шае — бу дзе 3—8 цяп ла, 

а ўдзень ста не ха лад ней і ўста лю ец ца 

ад плюс 13 да плюс 18 гра ду саў.

Па вод ле па пя рэд ніх пра гно заў ай-

чын ных сі ноп ты каў, у вы хад ныя дні на-

двор'е пач не мя няц ца. У су бо ту ўдзень 

це раз тэ ры то рыю кра і ны бу дзе пе ра-

мя шчац ца ат мас фер ны фронт. І хоць 

даж джоў бу дзе ня шмат, за фрон там 

пач не па сту паць больш ха лод нае па-

вет ра з паў ноч ных шы рот. Так што ў 

вы хад ныя дні іс тот на па ха ла дае. Трэ-

цяя дэ ка да каст рыч ні ка...

Сяр гей КУР КАЧ.

РА ТА ВАЛЬ НІ КІ ПА ЧЫ НА ЮЦЬ РЭЙ ДЫ
З 15 каст рыч ні ка да 2 ліс та па да ў Бе ла ру сі аб ве шча на 

ак цыя «За бяс пе ку ра зам!». Яе пра во дзіць Мі ніс тэр-

ства па над звы чай ных сі ту а цы ях ра зам з прад стаў-

ні ка мі ін шых ве дам стваў.

— Мы бу дзем да па ма гаць адзі но кім і адзі но ка пра жы-

ва ючым па жы лым гра ма дзя нам, ін ва лі дам, сем' ям, у якіх 

дзе ці зна хо дзяц ца ў са цы яль на не бяс печ ным ста но ві шчы, і 

ін шым лю дзям, каб пры вес ці іх да мы і ква тэ ры ў бяс печ ны 

стан, — ад зна ча юць у МНС.

Ра та валь ні кі на гад ва юць, што ад каз насць за вы ка нан не 

па тра ба ван няў па жар най бяс пе кі ў пры ват ных жы лых да мах 

ус кла дзе на на іх улас ні каў.

Да лу чыц ца да ак цыі мо жа кож ны ча ла век. Для гэ та га 

трэ ба пра ве рыць, як пра цу юць аў та ном ныя па жар ныя апа-

вя шчаль ні кі. А ка лі гэ та га ма лень ка га пры бо ра ў ва шай 

ха це яшчэ ня ма, то аба вяз ко ва яго ўста люй це. Так са ма 

пра вер це, ці спраў на пра цуе элект рыч ная пра вод ка і сіс-

тэ ма ацяп лен ня.

Ва ляр' ян ШКЛЕН НІК.

ДНЁМ ЯШЧЭ — ЛЕ ТА
Але ўна чы і ра ні цай амаль усю ды хо лад на, дзе-ні дзе — за ма раз кі


