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ЗАСТАВАЙЦЕСЯ З НАМІ — БУДЗЕ ЦІКАВА!

Ідзе падпіска на «Звязду» на ІІІ квартал і ІІ паўгоддзе
Мы абяцаем нясумнае лета з любімай газетай

• Бе ла русь i ААН рых-

ту юць ра мач ную пра гра-

му су пра цоў нiц тва на 

2021—2025 га ды.

• У Бе ла русь пры бы ла 

дру гая пар тыя гу ма нi тар-

най да па мо гi з Поль шчы.

• Ме ды кам з праф са юз-

 на га стра ха во га фон -

ду вы пла ча на больш за 

Br500 тыс.

• Бе ла рус кiя наф та вi кi 

пры сту пi лi да пра ек та «Лiч-

ба вае ра до вi шча».

• У Па ла це прад стаў нi-

коў раз лiч ва юць на хут кi 

вi зiт аў стрый скiх пар ла-

мен та ры яў у Бе ла русь.

• Для вы ез ду за мя жу 

тэс ціра ван не на COVID-19 

мож на прай сцi плат на ў 

Мiн ску.

• Амаль 1 млн куб. м 

драў нi ны пра да лi на квар-

таль ных бiр жа вых тар гах.

• Мi нэ нер га Бе ла ру сi 

раз лiч вае на кан струк тыў ны 

дыя лог з РФ па су пра цоў-

нiц тве ў га за вай сфе ры.

• Iмя пе ра мож цы Мiж на-

род най Бу ке раў скай прэ-

мii на за вуць 26 жнiў ня.

• Фран цыя лi чыць маг-

чы мым ад крыць ме жы 

Шэн ген скай зо ны з 1 лi-

пе ня.

КОРАТКА

СТАР. 4СТАР. 4

Работа для душыРабота для душы

«Венг рыя з'яў ля ец ца са мым блiз кiм 
для Бе ла ру сi парт нё рам у Еў ра са ю зе»

У фар ма це жы вой раз мо вы Аляк сандр Лу ка шэн ка i Вiк тар Ор бан 
аб мер ка ва лi па вы шэн не та ва ра аба ро ту ў два ра зы i ства рэн не
ка а пе ра цый най вы твор час цi эка ла гiч на га элект ра транс пар ту
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Ава ло даць да во лi рэд кiм ра мяст вом мо жа кож ны ах вот ны. Праў да, лю дзi 

«з ву лi цы» на ўрад цi здо ле юць за тры мац ца на доў га, бо на быць на вы кi мо-

жа толь кi той, хто скi ра ва ны на цяр пен не. Так лi чыць пра фе сiй ны зва нар 

з 20-га до вым ста жам Юлiя МIН ЧАН КА. Яна за пра сi ла ка рэс пан дэн та «Звяз ды» 

на зва нi цу i пра дэ ман стра ва ла сваё май стэр ства.

З ча го скла да ец ца «ар кестр»
Юлiя ах вот на вя дзе на ве жу вы шы нёй ка ля 20 мет раў. Гэ та звык лы марш рут для

яе — сю ды яна па ды ма ец ца не толь кi на ра бо ту, але i во дзiць ту рыс таў. Свя та-Па-

кроў скi са бор — аб' ект гiс та рыч ны, ён ува хо дзiць у мно гiя ту рыс тыч ныя марш ру ты. 

А гiс то рыя са ма га вя лi ка га ў Грод не пра ва слаў на га хра ма на лiч вае больш за 100 га-

доў. Па бу да ва ны ён у го нар во i наў, што ге ра iч на зма га лi ся ў рус ка-япон скай вай не 

1904—1905 га доў. Та ды ж на ве жы з'я вi лi ся i зва ны, якiя су пра ва джа лi 

асвя чэн не хра ма. СТАР. 5СТАР. 5

Ка рэс пан дэнт «Звяз ды» за вi таў на цы ры мо нiю апош ня га зван-

ка i па бы ваў на пер шых у жыц цi эк за ме нах дзе вя цi клас нi каў. 

I ўсё — у ся рэд няй шко ле № 17 Вi цеб ска, якая функ цы я нуе, 

па чы на ю чы з 1928 го да. Школь ная тэ ры то рыя ве лi чы нёй з 

квар тал. Тут мi ну лае пе ра клi ка ец ца з су час нас цю, атрым лi-

ва юць ве ды, па зна юць свет ка ля 1000 ма лень кiх i юных га-

ра джан. Не вя до ма коль кi яшчэ бу дзе, як той ка заў, «пра вiць 

баль» COVID-19, але анi я кай па нi кi з-за не бяс пе кi «пад ча пiць» 

вi ру сы там не на зi ра ец ца. Ды i на вош та хва ля вац ца? Усё ж 

пра ду гле джа на дзе ля за ха ван ня зда роўя.

Ад на на шко лу
Усе рэ ка мен да цыi мi нiс тэр стваў аду ка цыi i ахо вы зда роўя вы-

кон ва юц ца да дро бя зяў. А як жа iнакш? Не бяс печ ны вi рус амаль 

не мае шан цаў рас паў сюдж вац ца. На прык лад, ме дык вы мя рае 

тэм пе ра ту ру пры ўва хо дзе i кант ра люе яе на пра ця гу дня ў тых, 

хто мо жа вы клi каць па да зрэн не па ме ды цын скiх па ка зан нях... Чу-

жых без ма сак i паль ча так да лей хо ла ка ля ўва хо да не пус ка юць. 

I жур на лiс там вы клю чэн ня не ро бяць. Ан ты сеп тык для рук на пер-

шым па вер се, як i ў кла сах. Пры трым лi ва юц ца нор маў так зва най 

са цы яль най дыс тан цыi. У гэ тым вы пад ку на эк за ме не — 

за пар тай адзiн ву чань.

ХТО Б'Е Ў ЗВА НЫ
Ма ла дая жан чы на ства ры ла ў Грод не шко лу зва на роў i рых туе кад ры для хра маўМа ла дая жан чы на ства ры ла ў Грод не шко лу зва на роў i рых туе кад ры для хра маў

Рэ пар цёрРэ пар цёр

ПЕР ШЫ ЭК ЗА МЕН — У ШТАТНЫМ РЭЖЫМЕ

Не тая лiч ба
Але тэ мы, за кра ну тыя ўчо ра, 

бы лi да лё кiя ад спор ту — та ва ра-

аба рот, па шы рэн не ўза е ма дзе ян-

ня па лi нii ЕС — ЕА ЭС, на ладж-

ван не па лi тыч ных i эка на мiч ных 

кан так таў.

Па сло вах Аляк санд ра Лу ка шэн кi, 

«Венг рыя — гэ та кра i на з вель мi 

вы со кiм уз роў нем раз вiц ця i ве лi-

зар ным па тэн цы я лам. I той уз ро-

вень на шых ганд лё ва-эка на мiч ных, 

ды i па лi тыч ных уза е ма ад но сiн аб-

са лют на не ад па вя дае 

та му, што мы мо жам».

Су стрэ ча з прэм' ер-мi нiст рам Венг рыi 

Вiк та рам Ор ба нам ад кры ла фар мат 

аса бiс тых мiж на род ных су стрэч лi да раў 

кра iн, пе ра рва ны ка ран цi нам i пан дэ мi яй. 

У пар ла менц кай рэс пуб лi цы Венг рыя 

фак тыч на кi раў нi ком ула ды з'яў ля ец ца 

прэм' ер-мi нiстр. Та му су стра ка лi ша ноў на га 

гос ця ў Па ла цы Не за леж нас цi ад па вед на — 

ар кест рам i га на ро вай вар тай. Су стрэ ча 

асаб лi вая яшчэ i та му, што гэ ты вi зiт 

кi раў нi ка ўра да Венг рыi ў Бе ла русь пер шы 

афi цый ны, але не пер шы ўво гу ле. Вiк тар 

Ор бан (ама тар фут бо ла) двой чы на вед ваў 

на шу кра i ну з пры ват ны мi вi зi та мi ў якас цi 

гле да ча бе ла рус ка-вен гер скiх мат чаў. СТАР. 2СТАР. 2
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