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«Венгрыя з'яўляецца самым блiзкiм
для Беларусi партнёрам у Еўрасаюзе»

Фота БелТА.

У фармаце жывой размовы Аляксандр Лукашэнка i Вiктар Орбан
абмеркавалi павышэнне тавараабароту ў два разы i стварэнне
кааперацыйнай вытворчасцi экалагiчнага электратранспарту
Сустрэча з прэм'ер-мiнiстрам Венгрыi
Вiктарам Орбанам адкрыла фармат
асабiстых мiжнародных сустрэч лiдараў
краiн, перарваны каранцiнам i пандэмiяй.
У парламенцкай рэспублiцы Венгрыя
фактычна кiраўнiком улады з'яўляецца
прэм'ер-мiнiстр. Таму сустракалi шаноўнага
госця ў Палацы Незалежнасцi адпаведна —
аркестрам i ганаровай вартай. Сустрэча
асаблiвая яшчэ i таму, што гэты вiзiт
кiраўнiка ўрада Венгрыi ў Беларусь першы
афiцыйны, але не першы ўвогуле. Вiктар
Орбан (аматар футбола) двойчы наведваў
нашу краiну з прыватнымi вiзiтамi ў якасцi
гледача беларуска-венгерскiх матчаў.

Не тая лiчба
Але тэмы, закрану тыя ўчора,
былi далёкiя ад спорту — тавараабарот, пашырэнне ўзаемадзеяння па лiнii ЕС — ЕАЭС, наладжванне палiтычных i эканамiчных
кантактаў.
Па словах Аляксандра Лукашэнкi,
«Венгрыя — гэта краiна з вельмi
высокiм узроўнем развiцця i велiзарным патэнцыялам. I той узровень нашых гандлёва-эканамiчных,
ды i палiтычных узаемаадносiн абсалютна не адпавядае
таму, што мы можам».
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Рэпарцёр
КОРАТКА
• Беларусь i ААН рыхтуюць рамачную праграму су пра цоў нiц тва на
2021—2025 гады.
• У Беларусь прыбыла
другая партыя гуманiтарнай дапамогi з Польшчы.

ПЕРШЫ ЭКЗАМЕН — У ШТАТНЫМ РЭЖЫМЕ
Карэспандэнт «Звязды» завiтаў на цырымонiю апошняга званка i пабываў на першых у жыццi экзаменах дзевяцiкласнiкаў.
I ўсё — у сярэдняй школе № 17 Вiцебска, якая функцыянуе,
пачынаючы з 1928 года. Школьная тэрыторыя велiчынёй з
квартал. Тут мiнулае пераклiкаецца з сучаснасцю, атрымлiваюць веды, пазнаюць свет каля 1000 маленькiх i юных гараджан. Невядома колькi яшчэ будзе, як той казаў, «правiць
баль» COVID-19, але анiякай панiкi з-за небяспекi «падчапiць»
вiрусы там не назiраецца. Ды i навошта хвалявацца? Усё ж
прадугледжана дзеля захавання здароўя.

Адна на школу
Усе рэкамендацыi мiнiстэрстваў адукацыi i аховы здароўя выконваюцца да дробязяў. А як жа iнакш? Небяспечны вiрус амаль
не мае шанцаў распаўсюджвацца. Напрыклад, медык вымярае
тэмпературу пры ўваходзе i кантралюе яе на працягу дня ў тых,
хто можа выклiкаць падазрэнне па медыцынскiх паказаннях... Чужых без масак i пальчатак далей хола каля ўвахода не пускаюць.
I журналiстам выключэння не робяць. Антысептык для рук на першым паверсе, як i ў класах. Прытрымлiваюцца нормаў так званай
сацыяльнай дыстанцыi. У гэтым выпадку на экзамене —
за партай адзiн вучань.

• Медыкам з прафсаюзна га стра ха во га фон ду выплачана больш за
Br500 тыс.
• Беларускiя нафтавiкi
прыступiлi да праекта «Лiчбавае радовiшча».
• У Палаце прадстаўнiкоў разлiчваюць на хуткi
вiзiт аўстрыйскiх парламентарыяў у Беларусь.

•

Для выезду за мяжу
тэсціраванне на COVID-19
можна прайсцi платна ў
Мiнску.

• Амаль

1 млн куб. м
драўнiны прадалi на квартальных бiржавых таргах.
• Мiнэнерга Беларусi
разлiчвае на канструктыўны
дыялог з РФ па супрацоўнiцтве ў газавай сферы.
• Iмя пераможцы Мiжнароднай Букераўскай прэмii назавуць 26 жнiўня.
• Францыя лiчыць магчы мым ад крыць ме жы
Шэнгенскай зоны з 1 лiпеня.
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ХТО Б'Е Ў ЗВАНЫ

Работа для душы

Маладая жанчына стварыла ў Гродне школу званароў i рыхтуе кадры для храмаў
Авалодаць даволi рэдкiм рамяством можа кожны ахвотны. Праўда, людзi
«з вулiцы» наўрад цi здолеюць затрымацца надоўга, бо набыць навыкi можа толькi той, хто скiраваны на цярпенне. Так лiчыць прафесiйны званар
з 20-гадовым стажам Юлiя МIНЧАНКА. Яна запрасiла карэспандэнта «Звязды»
на званiцу i прадэманстравала сваё майстэрства.

З чаго складаецца «аркестр»
Юлiя ахвотна вядзе на вежу вышынёй каля 20 метраў. Гэта звыклы маршрут для
яе — сюды яна падымаецца не толькi на работу, але i водзiць турыстаў. Свята-Пакроўскi сабор — аб'ект гiстарычны, ён уваходзiць у многiя турыстычныя маршруты.
А гiсторыя самага вялiкага ў Гродне праваслаўнага храма налiчвае больш за 100 гадоў. Пабудаваны ён у гонар воiнаў, што гераiчна змагалiся ў руска-японскай вайне
1904—1905 гадоў. Тады ж на вежы з'явiлiся i званы, якiя суправаджалi
асвячэнне храма.
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