4

АБ’ЕКТЫЎ

16 кастрычніка 2018 г.

КАСТРЫЧНІК
У МАІ
Аляксандра і Галіны Гарманенкаў спраўная гаспадарка — атара авечак,
чарада гусей, трусы. Двор
і пляцоўка перад сядзібай — узор дбайнай руплівасці, працавітасці і культуры. Сёлета Гарманенкі
адзначылі сваё шлюбнае
39-годдзе. А яшчэ Аляксандр — школьны сябар
(Заканчэнне.
Пачатак на 1-й стар.)
Паварот на вёску пазначаны дарожным указальнікам, і прамінуць яго
немагчыма. Як расказваюць сталыя жыхары — а
жы вуць ця пер у вёс цы
пенсіянеры і дачнікі, назва
Май — спадчына эпохі пераўтварэнняў і перайменаваннняў дасталася былой
вёсцы Дзюрдзева яшчэ ў
1925 годзе. Але майскіх
жы ха роў і сён ня ча сам
называюць па-ранейшаму — дзюрдзеўцы. І ў гэтым ёсць свое асаб лі вы
знак роду, радзімы. Такімі
думкамі са мною падзя-

Надвор'е

ліўся найстарэйшы жыхар
і адзіны вясковы музыкант
Іван Ярац. Івана Савельевіча лічаць добрым гаспадаром: у свае восемдзесят
два ён трымае каня, лёгка
спраўляецца з гаспадаркай і за доўгае жыццё не
згубіў аптымізму.
Кастрычнік у Маі, як і ў
кожнай беларускай вёсцы, — не толькі прыгожая
пара года, але і адказны
час. Людзі рыхтуюцца да
зімы: пераворваюць агароды, зносяць у склеп ураджай бульбы, гарбузоў і
яблыкаў, лічаць куранят
ды іншую свойскую птушку і жывёлу. У пенсіянераў

ДНЁМ ЯШЧЭ — ЛЕТА
Але ўначы і раніцай амаль усюды холадна, дзе-нідзе — замаразкі

Шырокі антыцыклон, цэнтр якога
зараз размяшчаецца над паўночным усходам Украіны, на працягу
тыдня працягне аказваць уплыў
на надвор'е ў нашай краіне. Таму ў нас захаваецца цёплае без
ападкаў надвор'е, паведамілі спецыялісты Рэспубліканскага цэнтра па гідраметэаралогіі, кантролі
радыеактыўнага забруджвання і
маніторынгу навакольнага асяроддзя Мінпрыроды.
Такім чынам сёння днём будзе без
ападкаў. Максімальная тэмпература

паветра чакаецца ад плюс 15 да плюс
20 градусаў. У сераду і чацвер, ужо
ў другой палове кастрычніка, будзе
без ападкаў і цёпла днём, як у пачатку чэрвеня. Праўда, уначы і раніцай
у асобных раёнах згусціцца халодны
туман. Тэмпература ўначы — ад нуля
да плюс 7 градусаў. Месцамі на тарфяніках замаразкі да мінус двух градусаў. Удзень будзе добра прыпякаць
і ўсталюецца ад плюс 15 градусаў да
22 цяпла. У пятніцу прагназуецца пераважна без ападкаў, але згусціцца воблачнасць. Уначы і раніцай у асобных
раёнах туман. У начны час надвор'е

стане мякчэйшае — будзе 3—8 цяпла,
а ўдзень стане халадней і ўсталюецца
ад плюс 13 да плюс 18 градусаў.
Паводле папярэдніх прагнозаў айчынных сіноптыкаў, у выхадныя дні надвор'е пачне мяняцца. У суботу ўдзень
цераз тэрыторыю краіны будзе перамяшчацца атмасферны фронт. І хоць
дажджоў будзе няшмат, за фронтам
пачне паступаць больш халоднае паветра з паўночных шырот. Так што ў
выхадныя дні істотна пахаладае. Трэцяя дэкада кастрычніка...
Сяргей КУРКАЧ.

паэта Анатоля Сыса, разам хадзілі ў Заспенскую
школу.
«Май — мая Бацькаўшчына, тут прайшло маленства і юнацтва», — зазначае Аляксандр. А яго
другая палавінка, Галіна,
працягвае: «На зямлі трэба працаваць, падтрымліваць парадак, але сама

прырода, цішыня і чыстае
паветра даюць нам сілы і
сапраўдную асалоду!»
Па-суседству з Гарманенкамі жыве былы маракфлотавец, а цяпер — агароднік-садавод Аляксандр
Дзімітраў. Ён не спяшаецца
з'ехаць у горад, бо на папячэнні гадавалая козачка,
ды і не ўсе яблыкі і грушы
зняты з дрэў. Пяць гадоў,
як параднілася з маёўцамі
сям'я дачнікаў Паддубных
з Рэчыцы. Рыгор і Наталля
купілі дом на краі вёскі і з
вясны да восені праводзяць тут час. Іхнія дзеці
Максім і Таццяна ўзялі на
сябе клопат пра зямлю і
ўраджай.
Аляксандр Була вец кі,
Надзея Богуш і яе сястра
Кацярына, Зінаіда Болева,
якіх я сустрэў, наведваючы
кастрычніцкі Май, — пенсія не ры. Во сень жыц ця
яны таксама сустракаюць
на сваёй малой радзіме.
Анатоль КЛЯШЧУК,
фота аўтара.

РАТАВАЛЬНІКІ ПАЧЫНАЮЦЬ РЭЙДЫ
З 15 кастрычніка да 2 лістапада ў Беларусі абвешчана
акцыя «За бяспеку разам!». Яе праводзіць Міністэрства па надзвычайных сітуацыях разам з прадстаўнікамі іншых ведамстваў.
— Мы будзем дапамагаць адзінокім і адзінока пражываючым пажылым грамадзянам, інвалідам, сем'ям, у якіх
дзеці знаходзяцца ў сацыяльна небяспечным становішчы, і
іншым людзям, каб прывесці іх дамы і кватэры ў бяспечны
стан, — адзначаюць у МНС.
Ратавальнікі нагадваюць, што адказнасць за выкананне
патрабаванняў пажарнай бяспекі ў прыватных жылых дамах
ускладзена на іх уласнікаў.
Далучыцца да акцыі можа кожны чалавек. Для гэтага
трэба праверыць, як працуюць аўтаномныя пажарныя апавяшчальнікі. А калі гэтага маленькага прыбора ў вашай
хаце яшчэ няма, то абавязкова яго ўсталюйце. Таксама
праверце, ці спраўна працуе электрычная праводка і сістэма ацяплення.
Валяр'ян ШКЛЕННІК.

