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(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

На два рэ каст рыч нік — 

а ў нас на ста ле што дзень 

зе ля ні на з улас най град кі. 

Ядзім яе ўво лю. Ужо за бы-

лі ся, як на бы ва лі ў гі пер-

мар ке це дробненькі пу чок 

кро пу і ашчад на дзя лі лі на 

не каль кі ра зоў. А ўсё дзя ку-

ю чы вус ля нам-ага род ні кам, 

якія абяр ну лі нас у сваю ве-

ру. Хоць, шчы ра ка жу чы, мы 

з му жам су пра ціў ля лі ся да 

апош ня га. Увес ну, ка лі пе-

ра еха лі жыць у Ма лую Ву су, 

ні вод на га на сен неч ка не за-

кі ну лі ў гле бу. А на па чат ку 

жніў ня, як я жар тую, ку рам 

на смех раз бі лі аж но дзве 

град кі. Па се я лі ру ка лу, кроп, 

ра дыс, два ві ды са ла ты, ма-

ро за ўстой лі вую цы буль ку. 

А яшчэ і куст ба зі лі ку, які, 

па куль я ста я ла кру кам, су-

сед ка Га лі на Фё да раў на пе-

рад ала це раз плот.

Су се дзі за да во ле ныя. Ба-

чы лі б вы, з якой ра дас цю 

яны нес лі цяп кі, граб лі ды 

ін шыя на ва ро ча ныя «дэ вай-

сы» ага род ні ка і на сен не ды 

да ва лі па ра ды, як най ле пей 

зра біць. Ба бу ля Аню та на ват 

сва іх ку рэй у той дзень не 

вы пус ка ла: ча ка ла, па куль 

мой му жык (так тут ка жуць) 

не аб га ро дзіць гра ды.

Сяб роў ка, якая ле тась 

так са ма з сям' ёй пе ра еха ла 

жыць у вёс ку, на мой апо вед 

пра экс пе ры мент з град ка мі 

ад рэ ага ва ла ка тэ га рыч на. 

Маў ляў, «я не пад да юся на 

ўга вор ван ні. І вам не раю. 

Ка лі б су се дзяў слу ха ла, за-

мест га зо на буль ба рас ла б. 

Вар та ся бе слу хаць, свае 

па трэ бы і жа дан ні».

— Да буль бы, спа дзя ю ся, 

спра ва не дой дзе, — су па-

ко і ла я сяб роў ку. — А пад 

га зон ужо ўчас так уз ара лі, 

пла ну ем раў няць.

Але су сед Ге надзь Ся мё-

на віч тут як тут: «Ну вось, 

ма лай цы, па вяс не буль бач кі 

па са дзі це па ру гра дак, шмат 

не трэ ба», — ка жа ён, на зі-

ра ю чы, як я са джу клуб ні цы 

для Сы мон кі. «Не, мы буль бу 

не бу дзем са дзіць. Ду маю, 

зе ля ні най аб мя жу ем ся». 

— «Ну-ну, — хіт ра 

па смі ха ец ца су сед. — 

Трэ ба за пі саць твае 

сло вы. Усе так спяр-

ша ка жуць. Апе тыт 

жа пры хо дзіць пад час 

яды».

Да рэ чы пра ежу. 

Улет ку жыц цё ў Ву-

се ві ра ва ла. Вус лян-

ка Та ма ра вы рас ці ла 

гі ганц кі агу рок. Сорт 

на зы ва ец ца «Муж-

чын ская сі ла». На 

смак так са бе, а вось 

даў жы ня ўраж вае — 

аж но 54 сан ты мет ры 

І на огул што-што, а 

агур кі сё ле та ў вёс цы 

ўра дзі лі на сла ву.

— Агур кі ў ха це 

ёсць? — пы таў ся Па-

вел, дом яко га мес ціц ца на 

ўскрай ку Ма лой Ву сы.

— Ды вось збі ра ла ся як раз 

ехаць на ро ва ры ў Плос кае 

(су сед няя вёс ка), там ка жуць, 

фер мер па ру бель сем дзе сят 

пра дае за кі ла грам.

Па вел усміх нуў ся і моўч-

кі на сы паў мне з вя ліз на га 

та зі ка па кет ма ло дзень кіх 

агу роч каў.

Не ўза ба ве прый шла Тац-

ця на, якая жы ве праз дом ад 

нас, і так са ма пра па на ва ла 

агур коў.

— Вазь мі це, све-

жых па яс цё, за ма ла-

со лі це. Я ўжо і са бе, і 

доч кам на ка та ла.

Ка лі за пы та лі ся, 

коль кі каш туе, на ват 

абу ры ла ся: «Крыў-

дзі це! Ка лі не ве да лі, 

дык у нас у Ву се су-

се дзі прос та так час-

ту юць, не за гро шы, а ад 

ду шы».

Праз коль кі дзён да нас у 

двор за ві та ла ба бу ля Аню-

та з міс кай вы мы тых агу-

роч каў.

— Мо жа, дзе гор кі тра піц-

ца, дык вы шкур ку аб ра зай-

це, — кла по ціц ца.

— Мо, вам ка бач кі яшчэ 

па трэб ны, дык ідзі це са рві-

це, — па каз вае на ага род, 

што бач ны з на ша га ўчаст-

ка, яе сын Аляк сандр, які 

рэ гу ляр на пры яз джае і да-

па ма гае сва ёй 84-га до вай 

ма ці.

Ба бу ля Лі да так са ма 

прый шла, каб пра па на ваць 

агу роч каў.

— У мя не ж адзін зуб за-

стаў ся, ня ма чым ес ці. А вы-

кі даць шка да.

— Не, не трэ ба, дзя куй. 

Нас ужо на час та ва лі так, 

што ес ці не па спя ва ем!

— Эх, ну пай ду яшчэ Мі-

ха сю пра па ную.

Ка ра цей, з су се дзя мі нам 

па шан ца ва ла, жы вём як у 

бо га за па зу хай. Ка лі чар-

го вы раз ад но сі ла Га лі не 

Фё да раў не міс ку з-пад га-

род ні ны, на ват рыф ма ва ны 

ра док пры ду ма ла: «У Ма лой 

Ву се мож на за быць аб га-

ла ду се».

На дзея 

ДРЫНД РО ЖЫК.

ЯК У БО ГА ЗА ПА ЗУ ХАЙ,
або Суседзі прапасці не дадуць

Вяр ну лі ся з сы нам з пра гул кі, а до ма та зік з ма ла ды мі 
агу роч ка мі, па мі дор чы ка мі ды з ма ло дзень кай цы буль кай 

«вы рас».

Яб лыч кі-па пя роў кі для на ша га Сы мон кі ад Ге на дзя Ся мё на ві ча.

Што-што, а агур кі сё ле та ў Ву се 
ўра дзі лі на сла ву.

(Заканчэнне. 

Пачатак на 1-й стар.)

Ма лыя пер шых двух га доў 

жыц ця ў ма ла за бяс пе ча ных 

сем' ях атрым лі ва юць бяс плат-

нае хар ча ван не. За шэсць ме ся-

цаў бя гу ча га го да бяс плат ны мі 

пра дук та мі бы ло за бяс пе ча на 

амаль 15 ты сяч дзя цей, пры гэ-

тым больш за чатыры ты ся чы 

хлоп чы каў і дзяў чы нак атры ма лі 

гэ ту пад трым ку не за леж на ад 

уз роў ню да хо ду сям'і (апош няя 

ліч ба свед чыць пра тое, коль кі 

ў Бе ла ру сі на ра дзі ла ся дзе так 

у двой нях і трой нях).

Баць кі, якія га ду юць дзі ця-

ін ва лі да, мо гуць ска рыс тац ца 

па слу гай са цы яль най пе ра дыш-

кі — на 28 дзён у ка лян дар ным 

го дзе раз мяс ціць ма ло га ў до-

ме-ін тэр на це для дзя цей і за 

гэ ты час вы ра шыць улас ныя 

са цы яль на-бы та выя праб ле мы. 

Вы пла та да па мог і пен сій на ўвесь 

пе ры яд зна хо джан ня дзі ця ці 

ў ін тэр на це за хоў ва ец ца. У пер-

шым паў год дзі ўжо 38 сем' яў 

узя лі та кую пе рад ыш ку.

МЕ ДЫ Я ЦЫЯ 
І БАЦЬ КОЎ СКІЯ 
ЎНІ ВЕР СІ ТЭ ТЫ

У сіс тэ ме ор га наў па пра цы і 

са цы яль най аба ро не функ цы я-

нуе 146 тэ ры та ры яль ных цэнт-

раў, ра бо та якіх вы бу доў ва ец ца 

з улі кам ін та рэ саў сям'і і дзя цей. 

Най перш у цэнт рах ства ра юц ца 

бан кі да ных па роз ных сем'ях. 

Збі ра ец ца ін фар ма цыя пра 

ўмо вы пра жы ван ня, за ня тасць 

баць коў, ад соч ва юц ца тры вож-

ныя фак та ры, якія мо гуць свед-

чыць пра са цы яль ную не бяс пе ку 

ці пра тое, што сям'я мае асаб-

лі выя па трэ бы. Да 1 сту дзе ня 

2020 го да па стаў ле на за да ча 

ства рыць ба зу да ных па шмат-

дзет ных сем' ях.

Цэнт ры ўліч ва юць раз на-

стай ныя па трэ бы: баць кі мо гуць 

атры маць кан суль та цый на-пра-

ва вую і са цы яль на-псі ха ла гіч ную 

да па мо гу. Ка лі трэ ба, спе цы я-

ліс ты пад каз ва юць су жэн цам, 

як ра за брац ца з кан флік та мі, 

кан суль та цыі пра вод зяць юрыс-

ты і псі хо ла гі. Ся род за па тра ба-

ва ных сён ня па слуг — ра бо та 

нянь кі. Рас пра ца ва ныя і спе цы-

яль ныя пра гра мы, мэ та якіх — 

па вы шэн не куль ту ры шлюб на-

ся мей ных ад но сін. Дзей ні ча-

юць роз ныя клу бы і гурт кі. Пры 

цэнт рах пра цу юць і «баць коў скія 

ўні вер сі тэ ты», дзе мож на атры-

маць ін фар ма цыю па пы тан нях 

вы ха ван ня дзя цей і ўма ца ван ня 

ін сты ту та сям'і. Не за ста юц ца 

без ува гі і ня поў ныя сем'і, і не-

паў на лет нія ма мы. Пра во дзіць 

раз на стай ныя ак цыі, лек цыі, 

свя ты цэнт рам да па ма га юць 

гра мад скія ар га ні за цыі.

І ка неш не, у кра і не вель мі 

мно га ро біц ца для та го, каб уз-

ні маць прэ стыж сям'і і ма ця рын-

ства. Жан чы ны, якія на ра дзі лі і 

год на вы ха ва лі пяцёра і бо лей 

дзя цей, уз на га родж ва юц ца ор-

дэ нам Ма ці. Та кую ўзна га ро ду 

ўжо атры ма ла больш за 10 ты сяч 

мам, толь кі за 2019 год — 567.

УВА ГУ — І МА ЛЫМ, 
І ДА РОС ЛЫМ

— Пры яры тэт ны мі кі рун ка мі 

як для служ бы ахо вы ма ця рын-

ства і дзя цін ства, так і ў цэ лым 

для сіс тэ мы ахо вы зда роўя з'яў-

ля юц ца за ха ван не і ўма ца ван не 

рэ пра дук тыў на га зда роўя, па-

вы шэн не рэ пра дук тыў на га па-

тэн цы я лу, зні жэн не смя рот нас ці 

ў пра ца здоль ным уз рос це, — 

заўва жы ла на чаль нік ад дзе ла 

ме ды цын скай да па мо гі ма ці 

і дзе цям Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя Люд мі ла ЛЁГ КАЯ.

Каб здзейс ніць та кія пла ны, 

па паў ня ец ца ма тэ ры яль на-тэх-

ніч ная ба за, рых ту юц ца кад ры, 

ука ра ня юц ца су час ныя тэх на ло-

гіі. 100 пра цэн таў жан чын ма-

юць до ступ да ме дабс лу гоў ван-

ня перад родамі і пас ля, больш 

за 97 пра цэн таў бу ду чых мам 

ста лі на ўлік па ця жар нас ці, што 

вель мі важ на для та го, каб свое-

ча со ва вы явіць ад хі лен ні і пры-

зна чыць ад па вед ныя пра фі лак-

тыч ныя і ля чэб ныя ме ра пры ем-

ствы. Што год ме ды ка-ге не тыч-

нае кан суль та ван не атрым лі вае 

больш за 30 ты сяч па цы ен таў. 

Пра вод зяц ца скры нінг-да сле да-

ван ні і кан суль та цыі для ця жар-

ных па праб ле мах ВІЧ/СНІД.

100 пра цэн таў ро даў пра хо-

дзіць пры ква лі фі ка ва ным на-

гля дзе, прак тыч на ўсе ра дзіль-

ныя да мы пра цу юць па сіс тэ ме 

су мес на га зна хо джан ня ма ці і 

дзі ця ці, пры трым лі ва юц ца прын-

цы пу груд но га вы корм лі ван ня. 

Трэ ба ска заць, што з кож ным 

го дам ра дзіль ні ста но вяц ца ўсё 

больш ад кры тыя. У 2018 го дзе 

за га дам Мі ніс тэр ства ахо вы 

зда роўя быў за цвер джа ны рэг-

ла мент на вед ван ня ра дзіль ных 

да моў і аку шэр скіх ад дзя лен няў. 

За ві таць і пад тры маць ма ла дых 

мам і па гля дзець на не маў лят 

мо гуць усе чле ны сям'і.

Удас ка наль ва ец ца ра бо та 

служ бы пла на ван ня сям'і. Ра-

бо та вя дзец ца з ма ла дым па-

ка лен нем, з жан чы на мі і сем'я-

мі, якія апы ну лі ся ў кры зіс ных 

сі ту а цы ях. Ра зам з гра мад скі мі 

ар га ні за цы я мі ме ды кі зай ма-

юц ца пра фі лак ты кай абор таў. 

З 2014 го да ў кра і не ўве дзе на 

пе рад аборт нае кан суль та ван не, 

і сён ня яно дае доб рыя вы ні кі. 

За 2018-ы больш за 20 пра цэн-

таў жан чын, якія звяр ну лі ся ў 

ар га ні за цыі ахо вы зда роўя па 

штуч нае пе ра ры ван не ця жар-

нас ці, пры ня лі ін шае ра шэн-

не, у вы ні ку на ра дзі ла ся ка ля 

дзвюх ты сяч дзя цей. Зма ган не 

за сям'ю пра цяг ва ец ца — у но вы 

пра ект за ко на аб ахо ве зда роўя 

ўжо ўне се ны і та кія нор мы, як 

псі ха ла гіч нае кан суль та ван не 

парт нё ра і псі ха ла гіч нае кан-

суль та ван не сям'і.

На най блі жэй шы час ме ды кі 

па ста ві лі за да чу па леп шыць рэ-

пра дук тыў нае зда роўе муж чын, 

бо ця пер у сем' ях, якія не мо гуць 

за вес ці дзя цей, у 40 пра цэн тах 

вы пад каў праб ле ма звя за на з 

моц най па ло вай.

Але на ДЗЯ ДЗЮ ЛЯ.

ШТО ПА ТРЭБ НА 
ДЛЯ ЎМА ЦА ВАН НЯ СЕМ' ЯЎ?

ПРЫ СВЕ ЧА НАЯ 
МА МАМ

У Бе ла ру сі стар туе арт-эс та фе та 
БРСМ

10 каст рыч ні ка фес ты ва лем «Ма мін 

дзень» у Мін ску Са юз мо ла дзі дае 

старт рэс пуб лі кан скай арт-эс та фе це 

«Сло ва, пер шае ў жыц ці...»

Ме ра пры ем ствы фес ты ва лю раз гор нуц-

ца ў хо ле ніж ня га ўзроў ню ГЦ «Ста лі ца». 

Тут гос ці свя та змо гуць паў дзель ні чаць 

у ра бо це хэндмэйд-май стэр няў па вы ра-

бе кве так з фа а мі ра ну і рос пі се пе чы ва, 

па спа бор ні чаць у кон кур се «спа ві ван ня 

но ва на ро джа ных», аб са лют на бяс плат на 

атры маць у па да ру нак вя сё лую і доб рую 

кар цін ку ад мас та коў-шар жыс таў і на ват 

ад пра віць він ша валь ную паш то вую карт-

ку лю бі май ма ме. Да дат ко вы ка ла рыт у 

ра бо ту свя точ най ін тэр ак тыў най пля цоў кі 

пры ўня суць май стры аквагры му. Для са-

мых юных удзель ні каў фэс ту ва лан цё ры 

ру ху БРСМ «Доб рае Сэр ца» пад рых та ва лі 

гуль ня вую пра гра му з мност вам ак тыў-

нас цяў.

Га на ро выя гос ці фес ты ва лю — ма мы: 

шмат дзет ныя, пра ца ві тыя, ак тыў ныя, спар-

тыў ныя, твор чыя. Ім да ве ра на га на ро вая 

мі сія ўру чыць уз на га ро ды ма ла дым та лен-

там пад час ура чыс тай цы ры мо ніі ўзна га-

ро джан ня пе ра мож цаў твор ча га кон кур су 

БРСМ «Сло ва, пер шае ў жыц ці...». І ме на-

ві та яны ста нуць ге ра і ня мі ад кры та га дыя-

ло гу «Бе ла русь і Я», пры све ча на га са ма му 

бліз ка му і род на му ча ла ве ку — жан чы не-

ма ці, за ха валь ні цы ся мей на га ача га.

Арт-эс та фе та «Сло ва, пер шае ў жыц-

ці...» скі ра ва на на ўма ца ван не ін сты ту та 

ма ця рын ства і па вы шэн не ста ту су жан-

чы ны-ма ці ў гра мад стве. Ме ра пры ем ствы 

пра ек та бу дуць доў жыц ца да 14 каст рыч ні-

ка: спар тыў ныя свя ты, спа бор ніц твы ма ла-

дых мам, май стар-кла сы і ін тэр ак тыў ныя 

пра гра мы, твор чыя су стрэ чы, уша на ван не 

ма ці, вы стаў кі, па ся джэн ні клу баў ма ла дых 

сем' яў, кан цэр ты мас тац кай са ма дзей нас-

ці, на вед ван не ра дзіль ных да моў і ін шае.
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