
 

 
 

 
Спакон веку МiклашАмi 
Называе нас народ. 
Мы не лежнi-абiбокi,  
Працавiты, слаўны род. 
У паселку Наваельня 
Будзем жыць i працаваць,  
Беларусь, сваю старонку,  
Толькi працай праслаўляць. 

 
Працавітасць, згуртаванасць, шчырасць – менавіта гэтымі 

якасцямі валодае сям'я Міклаш. 
Галава сям'і Юрый Мікалаевіч – егер раённай арганізацыі 

Беларускага таварыства паляўнічых і рыбаловаў, атрымлівае 
дадатковую кваліфікацыю кінолаг. 

Жонка Алена Аляксандраўна – педагог Дзятлаўскай дзіцячай 
школы мастацтваў. 

Юрый і Алена ў шлюбе 15 гадоў, але ведаюць адзiн аднаго з 
дзяцінства. Выхоўваюць траіх дачушак: Ксенію, Аляксандру і Алесю. 

У кожнай з дачок свой талент, хобі. Старэйшая Ксенія скончыла 
аддзяленне фартэпіяна музычнай школы, сярэдняя, Аляксандра 
займаецца спевамі, танцамі, а малодшая, Алеся спрабуе свае сiлы ў 
маляваннi. Усе дзяўчынкі падтрымлiваюць школьныя iнiцыятывы, 
удзельнiчаюць у розных мерапрыемствах. 

Галоўныя якасцi ўсіх членаў гэтай сям'і – працавітасць, уменне 
бачыць і адчуваць тых, хто побач, мэтанакіраванасць. Менавіта 
дзякуючы гэтым якасцям Міклашы дамагаюцца выдатных вынікаў. У 
сям'і створаны спрыяльныя ўмовы для гарманічнага развіцця кожнага 
члена сям'і, дзеці атрымліваюць выхаванне, заснаванае на духоўна-
маральных каштоўнасцях, такіх як чалавекалюбства, справядлівасць, 
гонар, сумленне, воля, асабістая годнасць, вера ў дабро і імкненне да 
выканання маральнага абавязку перад самім сабой, сваёй сям'ёй і сваёй 
Айчынай. Усе члены сям'і ўдзельнічаюць у жыцці раёна. У сям'і 
надаецца ўвага эстэтычнаму выхаванню дзяцей, далучэнню іх да 
творчасці і мастацтва, культурна-гістарычнай спадчыны, нацыянальнай 
культуры. 

Мужа і жонку Міклаш адрознівае неверагодная працавітасць і 
сціпласць. Юрый ва ўсім служыць надзейнай апорай сваёй жонцы. 



Прысядзібны ўчастак дома ў яго ўмелых руках мільгае багаццем розных 
насаджэнняў, там заўсёды чысціня і парадак. Ён – сапраўдны сельскі 
працаўнік і выдатны прыклад для пераймання. Акрамя таго мае хобі – 
развядзенне сабак, увядзенне новай лініі ў пародзе руска-еўрапейскіх 
лаек. Яго сабакі заваёўваюць шматлікія ўзнагароды на выставах розных 
узроўняў. Алена сваё жыццё прысвячае не толькі сваім дзецям, але і 
сваім вучням музычнай школы. Адказна і старанна яна стварае 
ўтульнасць у сваім доме. Далікатныя жаночыя рукі Алены 
абслугоўваюць невялікую сямейную ферму з чатырох кароў. Сям'я 
Мiклаш – сельскія прадпрымальнікі, якія адраджаюць спрадвечныя 
беларускія традыцыі вытворчасці і перапрацоўкі малочнай прадукцыі і 
вяртаюць на рынак нацыянальныя прадуктовыя тавары. 

 
У паселку на ўзгорку 
Мiж сосен i хвой 
Хацiна невялiкая 
Стаiць над ракой 
Далёка дарога з той хаты вiдна 
Жыве ў ёй працавiтая i дружная сям'я. 
Тыя, хто жыве тут, усё пароўну дзеляць, 
Долю i нядолю i у шчасце вераць. 
Дзеткi падрастаюць, 
Цягнуцца да неба 
Што казаць усiм вам, 
мы жывём як трэба. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 


