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Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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15 – 16 март  көннәрендә 
Иске Кулаткы  бистәсенең  
"Җәмигъ"  мәчетендә   “Ана 
булу  –  бөек  исем.  Нәрсә 
җитә ана булуга” дип    исем-
ләнгән  XVI  нчы    Кулаткы 
укулары үтте.  Әлеге  ф әнни 
–  гамәли  конференциядә  
“Бөтен  күрке  Ана  булуда” 
дип аталган  “түгәрәк  өстәл”  
утырышы да  оештырылган 
иде.  Бу  әһәмиятле чарада  
дин   әһелләре,  Татарстан   
төбәгеннән      кайткан  зы-
ялылар,  галимнәр  катна-

штылар. 
Беренче    көнне      Иске 

Кулаткы  районы    мәчет-
ләрендә    эшләүче    абы-
стайлар,    мөгаллимәләр 
һәм  мөгаллимә  ярдәм-
челәре  тест  формасында 
имтиханнар бирделәр.  Ко-
миссиянең    рәисе  Җәлил 
хәзрәт  Фазлыев  булды.  
Тестларны уңышлы биргән  
апаларга  Үзәкләштерелгән 
дини  оешма  –  ТР  мөсел-
маннары  Диния  нәзарәте 
Мөселман  дини  оешмасы 

– урта һөнәри белем бирү 
учреждениесе  “Ислам  ди-
нен  кабул  итүгә  1000  ел 
исемендәге  Казан  югары 
мөселман мәдрәсәсе” сер-
тификатларын  комиссия  
әгъзасы  Э.Ә. Ганеев  тан-
таналы  төстә  тапшырды. 
Әлеге сертификатлар абы-
стайларга үз мәхәлләсендә 
мәҗлесләр  үткәрергә,  ва-
фат  булганнарны    барлык 
йолаларын  дөрес  үтәп, соң-
гы юлга озатырга бурычлы 
итте,  ә  мөгаллимәләргә 

шәкертләргә  дини  гыйлем 
укытырга хокук бирде. Би-
редә  шулай  ук    “Ислам 
динен  кабул  итүгә  1000 
ел  исемендәге  Казан  юга-
ры  мөселман  мәдрәсәсе”  
мөгаллимәләре  Зөлфия 
абыстай  Гарифуллина һәм 
Венера  абыстай    Заһрет-
динова  мәетне  нинди  ка-
гыйдәләр  башкарып  җир-
ләү буенча  абыстайларга  
остаханә    күрсәттеләр, 
сорауларына  җаваплар 
кайтардылар.    Безнең  йо-

лалардан тик вафат булган 
өстенә җавапнәма тегеп кую 
гына  дөрес башкарылма-
ганы ачыкланды. Шулай ук 
гүр сәдакасын бирү дә шарт 
түгел диелде.

Икенче  көнне  фәнни  – 
гамәли конференция  шул 
ук дин әһелләренең  катна-
шында дәвам итте.

Төп мәсьәлә - “Ана булу 
–  бөек  исем.  Нәрсә  җитә 
Ана  булуга”  темасы  һәр 
чыгышта  кызыл  тасма  ке-
бек  җәелеп  барды.Барлык  

чыгыш  ясаучы  ананың 
бөеклеген,  вазифасын, 
бурычларын  күрсәтергә, 
аңлатырга тырышты. Татар-
стан республикасы мөсел-
маннар казые Җәлил хәзрәт 
Фазлыев  бик күп әдәпле , 
акыллы  мисалларда  ана-
ның бурычларын аңлатты. 

Кулаткы  укуларында  
Губернатор  киңәшчесе,  
өлкә  администрациясе 
каршындагы  гаилә  һәм 
демография  мәсьәләләре 
буенча  идарә  начальнигы 
О.В.  Желтова  катнашты.  
Ул үзе дә  дүрт бала анасы 
икән.    Үзенең  чыгышында 
әлеге теманың бик актуаль 
булуын ассызыклады.

 "Өлкә Губернаторы С.И. 
Морозов бу теманы көнүзәк 
мәсьәлә итеп куя һәм эшле-
кле  чаралар  оештыра. 
Гаилә һәм балалар - безнең 
иң  зур  байлыгыбыз,    без 
аларны  сакларга  тиеш-
без," - диде ул чыгышында. 
Аннары район ЗАГС бүле-
ге  белән  берлектә  чирек 
гасыр  бергә  тату  яшәп,  
үз  балаларын  гына  түгел 
асрауга  да  балалар  алып 
үрнәк  яшәүче Тумашевлар 
гаиләсенә Губернатор исе-
меннән  Рәхмәт  хаты  һәм 
бүләк  тапшырды.  Фәнни 
–  гамәли  конференция-
не  район    Башлыгы  Э.Ә. 
Ганеев  һәрвакыттагыча 
оештырды, алып барды һәм 
йомгаклау сүзе белән дә чы-
кты. Биредә бик  күп  актуаль 
проблемалар  күтәрелде, 
файдалы сүзләр  әйтелде.  

Майзә МАСИЕВА.

XVI нчы Кулаткы укулары

Нәрсә  җитә Ана булуга

“Күмәк көч”кә алдан язылу 
дәвам итә. Хөрмәтле газета 

укучыларыбыз!

Иске Кулаткы  районының почта бүлекчәләрендә 

2017 елның икенче ярты еллыгына (июль-декабрь) 

газеталарга алдан язылу дәвам итә.  Сез бүгеннән үк 

почта бүлекчәләренә, хат ташучыларга мөрәҗәгать 

итеп, «Күмәк көч” район газетасына иске бәяләр бу-

енча, ягъни 349 сум 26 тиеннән, язылып куя аласыз, 

аннары хаклар күтәреләчәк.

Хөрмәтле мәдәният хезмәткәрләре, мәдәният 
тармагы ветераннары!

Әлеге бәйрәм гаять бай  әдәби  мирасыбызны  популяр-
лаштыруга,  җәмгыятебезнең   рухи  үсешенә  үзеннән  бәяләп 
бетергесез өлеш кертеп килүче талант ияләрен берләштерә. 
Мәдәният  hәм театр хезмәткәрләре көне җәмгыятебез тормышы-
ның  барлык  катламнарына  кагыла.  Әлеге  бәйрәм  театрлар, 
музей, китапханә, сәнгать мәктәпләре хезмәткәрләренең генә 
түгел, мәдәният, масса-күләм мәгълүмат чаралары, тамашачы-
лар,  үзешчән  сәнгать  артистлары,  гомумән,  иҗатны,  мәдәни 
кыйммәтләрне үз итүче hәркем өчен бәйрәм.

Барчагызны да шушы күркәм бәйрәм белән кайнар тәбрик 
итеп,  районыбыз  халкының  мәдәниятен  бергәләп  югары 
дәрәҗәләргә  күтәрербез,  дип  ышанабыз  hәм  барчагызга  да 
уңышлар телибез. 

Э. Ә. ГАНЕЕВ,
Иске Кулаткы районы Башлыгы. “Бердәм Россия” 

партиясенең урындагы политсовет Секретаре.

И. А. АБЛЯЗОВ,
Иске Кулаткы районы 

администрациясе Башлыгы.

Ярминкә барчагызны да көтә!
25 мартта һәм 1 апрельдә 

иртәнге 8.00 сәгатьтә 
Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендәге “Агропром-

паркта” (базар урынында) район  авыл  хуҗалыгы 
ярминкәсе оештырыла.  Ярминкәдә авыл хуҗалыгы 
товарларын җитештерүчеләр төрле  ассортиментта  
үзләренең  продукцияләрен  тәкъдим  итәчәкләр. 
Салам, печән, төрле – төрле бөртекләр, комбиазык, 
ит, көнбагыш мае һәм яшелчәләр сатуга чыгары-
лачак.  Шулай    ук    райондашларыбызны    шәхси  
хуҗалыкларында    җитештергән  продукцияләрен 
реализацияләргә көтеп калабыз.

Ярминкәгә рәхим итегез! 
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Полёты  выполняются 
три раза в неделю из меж-
дународного  аэропорта 
«Ульяновск-Восточный». 

«В  2017  году  Росавиа-
цией  принято  решение  о 
продлении  федерального 
проекта  субсидирования 
региональных авиарейсов, 
в том числе в Приволжском 
федеральном  округе.  В 
программу включены марш-
руты «Ульяновск – Нижний 
Новгород» и «Ульяновск – 
Уфа. Мы и в дальнейшем 
планируем продолжать раз-
витие авиаперевозок между 
регионами»,  -  рассказал 
директор  департамента 

транспорта  Министерства 
промышленности,  строи-
тельства, ЖКК и транспорта 
Олег Заварзин.

Полёты  по  данным  на-
правлениям  выполняются 
авиакомпанией 

Авиа  Менеджмент  Груп 
на восьмиместных самоле-
тах бизнес - класса 

Pilatus PC-12 в понедель-
ник, среду и пятницу. 

Напомним,  в  2016  году 
также осуществлялись пе-
релёты по данным направ-
лениям  перевезено  3042 
пассажира,  в  том  числе: 
1078 пассажиров по марш-
руту  «Ульяновск  –  Уфа», 

1964 пассажира по марш-
руту «Ульяновск – Нижний 
Новгород».

Для справки
Расписание полётов:
по  маршруту  Нижний 

Новгород  –  Ульяновск: 
прилёт  в  Ульяновск  –  в 
16.20 ч., вылет из Ульянов-
ска – 17.15 ч., по маршруту 
Уфа – Ульяновск: прилёт в 
Ульяновск – в 17.00 ч., вы-
лет из Ульяновска – 18.10 ч. 
Время ульяновское.

Авиабилеты  продаются 
во всех   кассах  Ульянов-
ской области.

В Ульяновской области восстановлены 
авиарейсы в Уфу

Всё  большее  количе-
ство государственных услуг 
граждане  могут  получить 
через  Интернет.  Услуга 
по  подаче  заявления  на 
регистрацию  брака  для 
ульяновцев  также  стала 
доступна на ЕПГУ.

По словам руководителя 
Агентства  ЗАГС  Ульянов-
ской области Жанны Наза-
ровой,  благодаря  данной 
услуге  парам  не  придется 
стоять  в  очереди,  чтобы 
заявить  о  своем  желании 
вступить в брак. Они могут 
сделать это в любое время 
суток  через  «Личный  ка-
бинет» одного из будущих 
супругов,  заполнив  элек-
тронную форму.

Зарегистрироваться  в 
«Личном кабинете» и под-
твердить  свою  учётную 

запись можно в любом бли-
жайшем центре обслужива-
ния пользователей портала 
госуслуг. Их порядка 180 в 
регионе.

«Почти  половина  жите-
лей  Ульяновской  области 
уже  зарегистрированы  на 
портале  госуслуг  и  имеют 
возможность  оценить  все 
преимущества его исполь-
зования.  Получение  услуг 
в  электронном  виде  не 
только экономит время, но 
и денежные средства. Так, 
оплачивая  государствен-
ную  пошлину  через  ЕПГУ, 
вы получаете скидку 30%»,  
- рассказала директор ОГКУ 
«Правительство для граж-
дан» Светлана Опенышева. 

Как пояснили в Агентстве 
ЗАГС  Ульяновской  обла-
сти, для получения услуги 

жених  и  невеста  заполня-
ют  совместное  заявление 
каждый  в  своем  «Лич-
ном кабинете» на Едином 
портале  госуслуг.  Первый 
заявитель  (жених  или  не-
веста) отправляет второму 
приглашение, внеся номер 
СНИЛС,  дату  рождения  и 
адрес  электронной  почты. 
Второй заявитель получит 
ссылку  на  заявление,  в 
которое  необходимо  бу-
дет внести свои данные и 
подтвердить  место  и  дату 
регистрации. При этом за-
явление нужно заполнить в 
течение 24 часов.

Далее  портал  сфор-
мирует  платёж.  Оплата 
госпошлины также происхо-
дит онлайн. С учётом скидки 
стоимость  госпошлины 
составляет 

245  рублей.  Напомним, 
размер  госпошлины  при 
личном обращении состав-
ляет  –  350  рублей.  После 
подтверждения факта опла-
ты  необходимо  отправить 
электронное  заявление. 
Через  некоторое  время 
заявителям  придёт  сооб-
щение  с  подтверждением 
о  принятии  электронного 
заявления.

Если на каком-либо эта-
пе электронное заявление 
не пройдет проверку, 

в «Личном кабинете» на 
портале госуслуг его статус 
будет изменен, 

а в дополнительной ин-
формации - указана причи-
на отказа.

По желанию пары госу-
дарственная  регистрация 
заключения  брака  может 

проводиться  как  в  торже-
ственной, так и в неторже-
ственной обстановке.

Заявителю предоставля-
ется  возможность  подать 
заявление на регистрацию 
заключения брака минимум 
за  один,  максимум  за  два 
месяца  до  торжественной 
даты, как в случае электрон-
ного  заявления,  так  и  при 
обращении в орган ЗАГС.

Кроме услуги по подаче 
заявления на регистрацию 
брака  на  портале  можно 
выбрать удобное время для 
посещения  отдела  ЗАГС 
для регистрации рождения, 
усыновления или удочере-
ния,  а  также  регистрации 
смерти  или  расторжения 
брака.

Жители Ульяновской области теперь могут подать заявление на 
регистрацию брака в электронном виде на портале gosuslugi.ru

Полёты  будут  осущест-
вляться из международного 
аэропорта «Ульяновск - Вос-
точный».

По  информации  специа-
листов  Министерства  про-
мышленности, строительства, 
ЖКК  и  транспорта,  ежегод-
но  наблюдается  стабильный 
спрос на летние туристические 
направления.

«В 2017 году мы продолжим 
осуществлять  транспортное 
обслуживание  пассажиров 
нашего  региона  по  основным 
востребованным  направле-
ниям,  в  том  числе  в  Симфе-
рополь,  Сочи,  Анапу.  Также 
в  этом  году  возобновляется 
авиасообщение с Турцией», - 

сказал директор Департамент 
транспорта  Министерства 
промышленности,  строитель-
ства, ЖКК и транспорта Олег 
Заварзин.

По его словам, в настоящее 
время  начались  продажи  би-
летов по маршруту Ульяновск 

–  Анталия  (Турция).  Полёты 
будет осуществлять авиаком-
пания Уральские авиалинии на 
воздушном судне Airbus A321 
(220 мест),  

2 раза в неделю, по средам 
и воскресеньям. Начало рей-
сов с 25 апреля по 10 октября 
2017 года.

Также авиакомпания «Кра-
сАвиа»  планирует  начать 
выполнение  регулярных  ави-
арейсов  по  маршруту  «Улья-
новск – Сочи» самолёте Як-42 
(120 мест) по понедельникам.  
Период  выполнения  полётов 
с 19 июня по 11 сентября 2017 
года.

Напомним,  с  4  июня  на-
чинаются  авиаперевозки  в 

Симферополь.  Полёты  будут 
выполняться  авиакомпанией 
Red Wings один раз в неделю 
по  воскресеньям.  Комфорта-
бельные  самолеты  Ту-204  в 
компоновке  210  кресел  будут 
летать  из  аэропорта  «Улья-
новск-Восточный»  в  летний 
период с 4 июня по 22 октября.

Для  обеспечения  туристи-
ческих поездок ульяновцев на 
курорты Анапы с 1 июня начи-
нают  курсировать  сезонные 
поезда  дальнего  следования 
«Ульяновск – Анапа».

Как  отмечают  специали-
сты,  активно  развиваются 
и  межрегиональные  пере-
возки.  Так,  авиакомпания 
«Руслайн»  планирует  начать 

выполнение регулярных авиа-
рейсов по маршруту Ульяновск 
– Санкт-Петербург на воздуш-
ном судне CRJ-200 (50 мест), по 
вторникам и субботам. Начало 
полётов  с  23.05.2017.  Кроме 
того, возобновлены полёты по 
региональным  направлениям 
– в Уфу и Нижний Новгород.

«В Нижний Новгород летаю 
часто по работе. Теперь доби-
раться стало гораздо быстрее 
и комфортнее. Время в полёте 
чуть больше часа. Полёты вы-
полняются на удобном самолё-
те бизнес-класса», - пассажир 
авиарейса «Ульяновск-Нижний 
Новгород» Алексей Баданин.

В Ульяновской области 
началась продажа авиабилетов по летним туристическим направлениям

Вниманию 
сельхозтоваропроизводителей!

Вы сможете реализовать излишки произведенной сельско-
хозяйственной  продукции  на  торговой  площадке  постоянно 
действующей  ярмарки-выставки,  которая  расположена  в 
Заволжском районе Ульяновска по адресу: ул. Наганова, 10 а.

Планируется, что площадка откроется 15 апреля. В скором 
времени аналогичная площадка заработает в Железнодорож-
ном районе регионального центра на проспекте Гая, 100.

Торговля будет проходить в крытом павильоне, для про-
давцов будут созданы комфортные условия работы – наличие 
необходимого оборудования, в том числе, холодильного, единая 
форма одежды и оформление витрин. Место для торговли в 
течение первого полугодия предоставляется бесплатно.

По всем интересующим вопросам обращаться:
89278033069 - Руслан Юмаев (исполнительный директор 

ТК "Нагановский")
89278123712  - Ольга Готальская (заместитель директора 

торговой базы "Гая, 100")
89272703758 - Павел Ляукин (исполнительный директор 

областного сельскохозяйственного кооператива). 

15  мартта    Иске  Кулат-
кы  районы  “Бердәм  Рос-
сия”  партиясенең  җирле 
бүлекчәсендә Иске Кулаткы 
шәһәр  поселениесе  депу-
татлары Сания Фәритовна 
Нугаева    һәм    Нариман 
Үмәрович  Аблязов  Иске 
Кулаткы  авыл  территори-
яләрен  үстерү  идарәсе 
начальнигы  Ирфан  Ками-
левич  Аделов белән бер-
лектә гражданнарны кабул 
иттеләр.  Кабул  ителүдә 
ике гражданның сораулары 
каралды.  Аларның  берсе 
–  Иске  Кулаткы  эшчеләр 

поселогының  Коммуналь-
ная урамын төзекләндерү, 
икенчесе  -  Пионерская 
урамына җәмәгать туалеты 
төзү  кирәклеге  турында  
иде. 

Депутатлар тарафыннан 
бу  ике мөрәҗәгать тә кон-
трольгә алынды. 

Оксана 
Ямалетдинова, 

"Бердәм Россия” пар-
тиясе җирле

бүлекчәсенең граж-
даннарны кабул итү 

буенча белгеч.

 Гражданнар кабул ителде

«ГОРЯЧАЯ 

ЛИНИЯ»

24.03.2017 г. Государ-
ственное  учреждение 
-  Управление  Пенсион-
ного фонда в Старокулат-
кинском районе проводит 
День  бесплатной  юри-
дической помощи по во-
просам входящим в ком-
петенцию органов ПФР.                                                                                                                                             
       Ждем ваших звонков 
по телефону: 2-28-55.

Владимир  Путин  Иҗтима-
гый  палата  составын  расла-
ды.  Әлеге  указ  нигезендә 
расланган  Иҗтимагый  па-
лата  әгъзаларына,  Россия 
субъектларының  Иҗтимагый 
палаталарыннан  вәкил  итеп 
җибәрелгән  Россия  федера-
циясе  Иҗтимагый  палатасы 
вәкилләре  белән  берлектә, 
Иҗтимагый палатаны тулы со-
ставта формалаштыру эшенә 
керешергә тәкъдим итәргә, ди-
елә дәүләт башлыгы указында.

Россия Президенты Влади-
мир  Путин  Алма-Атада  узган 
XXVIII  Бөтендөнья  кышкы 
универсиадада  уңышлы  чы-
гыш ясаган ил спортчыларына 
рәхмәт  белдерде.  Бүләкләү 
турындагы  боерык    хокукый  
мәгълүмат  рәсми  интернет 
-порталында бастырылды.

Россия Федерациясе Пре-
зиденты  Владимир  Путин 
мәдәният һәм сәнгать Советы 
һәм рус теле буенча Советның 
уртак  утырышы  нәтиҗәләре 
буенча йөкләмәләр исемлеген 
раслады.

Дөньяда иң эре азык-төлек 
җитештерүче  булу  өчен  Рос-
сиянең  потенциалы  бар,  дип 
белдергән Россия Президенты 
Владимир Путин. "Безнең җи-
тештерүчеләр  эчке  базарны 
сыйфатлы  азык  белән  тулы-
сынча тәэмин итә алачагына 
ышанам:  дөньяда  иң  эре 
азык-төлек җитештерүче булу 
өчен  Россиянең  потенциалы 
бар.  Бу  киң  күләмле,  әмма 
реаль бурыч, иң мөһиме куел-
ган  бурычка  эзлекле  хәрәкәт 
итү", - диде.

Федераль  һәм  башкала 
хакимиятләренә  Мәскәүнең 
Горький  исемендәге  Әдәби 
институты  базасында  милли 
әдәбиятлар  Йорты  булдыру 
мәсьәләсе йөкләнде.

20  марттан  Ульяновск  өл-
кәсендә  язгы  төзекләндерү 
эшләре  старт  алды.  Әлеге 
мәсьәлә Губернатор С.И. Мо-
розов  җитәкчелегендә  үткән 
чираттагы  аппарат  киңәш-
мәсендә каралды. 2017 елда 
төзекләндерүгә  өлкә  бюдже-
тыннан 314 миллион сум акча 
юнәлтеләчәк.

Ульяновск  өлкәсендә 
эшләүче әниләргә өстәмә ял 
көннәре  биреләчәк.  Әлеге 
йөкләмәне    аппарат  уты-
рышында  Губернатор  С.И. 
Морозов бирде. Гаилә җәмә-
гатьчелеге  дә  яңалыкны  ху-
плады. Ял көннәрен 19 январь 
(Ульяновск өлкәсенең барлы-
кка килүе), 1 июнь (Халыкара 
балаларны  яклау  көне),  8 
июль  (Гаилә,  мәхәббәт  һәм 
тугрылык  көне),  1  сентябрь  ( 
Белем көне) һәм 12 сентябрь 
(Гаиләдә  аралашу  көне)көн-
нәрендә файдаланырга мөм-
кин булачак.

●      ●       ●
Регионда  Бөтендөнья  ту-

беркулезга каршы көрәш көне 
кысаларында  төрле  профи-
лактик чаралар үтәчәк. Әлеге 
чаралар    Губернатор  С.И. 
Морозов  йөкләмәсе  буенча 
30 мартка кадәр дәвам итәчәк.

Губернатор  С.И.  Морозов 
һәм  “Бердәм  Россия”  пар-
тиясенең  өлкә  бүлекчәсе 
инициативалары белән 21-22 
март көннәрендә өлкәдә “Ин-
тернетта  информацион  кур-
кынычсызлык”  мәсьәләләре 
буенча  регионара  конферен-
ция оештырылачак.

●      ●       ●
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В преддверии весеннего 
сева в регионе 
обсуждаются возможности 
увеличения площадей 
пахотных земель.

На минувшей неделе этот вопрос об-
суждался в Озерках Чердаклинского 
района,  где  находится  одно  из  успеш-
ных хозяйств области. Мероприятие 
проходило  не  в  совсем  обычном  фор-
мате.  С  участниками  штаба  по  прове-
дению весенне-полевых работ вместе 
заседали депутаты Законодательного 
собрания от фракции «Единая Рос-
сия».  Агропромышленный  комплекс  в 
последнее  время  начинает  лидировать 
в структуре экономики области, и в 
силах парламентариев и сельхозпро-
изводителей закрепить сложившееся 
положение.

К новым реКордам
В  прошлом  году  в  Ульяновской  об-

ласти был собран рекордный за послед-
нее десятилетие урожай, превысивший 
миллион  тонн  зерна.  Однако,  по  мне-
нию  специалистов,  эта  цифра  отнюдь 
не является пределом для симбирских 
аграриев. Свое выступление губер-
натор  Сергей  Морозов  начал  со  слов 
руководителя  СПК  имени  Н.К.  Круп-
ской Анатолия Голубкова о том, что 
Ульяновская область может давать и по 
2 миллиона тонн хлеба в год. Эта цифра 
должна стать, по мнению главы регио-
на,  ориентиром  на  ближайшее  время 
для фермеров и крестьян. Рекорды же 
и нужны для того, чтобы их побивать.

Одним из способов двукратного 
увеличения урожая может служить 
засевание  пустующих  и  бесхозных  зе-
мель.  Как  отметил  министр  сельского, 
лесного хозяйства и природных ресур-
сов  Михаил  Семенкин,  этой  весной  в 
пашню превратятся 987 тысяч гектаров 
земель  области.  Вместе  с  подсобными 
хозяйствами эта цифра возрастет до 
1  миллиона  12  тысяч  га,  что  не  ниже 
уровня  прошлого  года.  А  значит,  одну 
поставленную цель уже выполнить 
удалось.

Но это не предел, и площадь запашки 
можно существенно увеличить. По сло-
вам  Виктора  Антипова,  в  области  на-
считывается 282 тысячи га пустующих 
земель, в число которых входят самосе-
вы, не распределенные и находящиеся 
в залоге у банков территории. 

По самосеву предлагается вырабо-
тать  документ,  который  бы  позволял 
передавать эту землю без торгов и 
арендной  платы  на  5  -  6  лет  местным 
сельхозпроизводителям. После того 
как аграрии в нее вложатся, землю 

можно  будет  передать,  опять  же    без 
торгов,  по  приемлемой  цене.  Для  вы-
полнения  этого  условия  прежде  всего 
необходимо провести инвентаризацию 
во  всех  без  исключения  районах  и  со-
ставить реестры проблемных земель. В 
настоящее время осуществить програм-
му представляется возможным в шести 
муниципальных образованиях.

- Эта программа станет нашим свое-
образным  аналогом  дальневосточного 
гектара,  -  прокомментировал  губерна-
тор  и  поручил  в  течение  месяца  раз-
работать соответствующий документ 
для внесения его в Законодательное 
собрание.

Проблема залоговых земель касается 
прежде всего Барышского, Инзенского, 
Карсунского, Вешкаймского, Майнско-
го и, в первую очередь, Базарносызган-
ского районов. 

- Сейчас они уже начинают выстав-
ляться на торги. Необходимо про-
контролировать этот процесс, чтобы 
земли  опять  не  ушли  в  неизвестном 
направлении,  а  были  введены  в  сель-
скохозяйственный оборот. Еще не 
поздно  провести  переговоры  с  банка-
ми на предмет возвращения залоговых 
земель  в  севооборот  региона,  -  сказал 
Виктор Антипов.

Парламентарий  напомнил,  что  в  со-
ответствии с действующим законо-
дательством хозяйствам необходимо 
оформить  земли,  на  которых  они  ра-
ботают,  в  собственность.  В  противном 
случае  в  2018  году  они  лишатся  воз-
можности получения погектарных суб-
сидий от федерального центра.

Напомним,  с  2017  года  погектарные 
субсидии выдаются на зерновые и зер-
нобобовые культуры, семенной кар-
тофель,  овощи  и  корма.  Поэтому,  как 
подчеркнул Михаил Семенкин, увели-
чение площадей за счет подсолнечника, 
как это делалось в предыдущие годы, не 
возымеет действия, и финансовой под-
держки  обеспечено  на  следующий  год 
не будет.

Пользуйтесь эффеКтивно
С  повышением  урожайности  напря-

мую связано эффективное использова-
ние  сельхозугодий.  Согласно  данным 
специалистов  регионального  минсель-
хоза, в ряде муниципалитетов, таких 
как  Базарносызганский,  Инзенский  и 
Барышский  районы,  отмечается  силь-
ное  закисление  почвы.  Это  приводит 
к падению урожайности земель, в худ-
ших случаях до 30%. Восстановить пло-
дородие земель можно известкованием. 
По словам Виктора Антипова, в об-
ласти  имеется  10  известково-меловых 
карьеров, находящихся в региональной 
собственности. Законодательная ини-
циатива  позволит  передать  их  хозяй-
ствующим  субъектам  для  использова-
ния по целевому назначению.

Вызывает опасение и качество семен-
ного фонда. Так, только 7% региональ-
ных семян могут быть признаны элит-
ными, что в два раза ниже потребности. 
Здесь также не обойтись без выделения 
субсидий.

Неравномерно  распределяются  удо-
брения. Например, хозяйства Мелекес-
ского района вносят на каждый гектар 
до 89 килограммов удобрений, соот-
ветственно, несут большие затраты. Но 
есть районы, где их вносят по 7 - 8 ки-
лограммов.  Между  тем  субсидии  рас-
пределяются поровну. Пересмотр такой 
политики напрашивается.

«земсКий агроном»
Острым  продолжает  оставаться  ка-

дровый вопрос. Согласно приведенным 
Михаилом Семенкиным цифрам, на 
полях  области  не  хватает  347  механи-
заторов,  а  в  хозяйствах  -  160  агроно-
мов,  зоотехников  и  ветеринаров.  Есть    
специфические  кадровые  проблемы  в 
разрезе некоторых муниципалитетов. 
Так,  в  Карсунском  районе  из  138  под-
собных рабочих набрали только 17.

- Недостаток механизаторов мы смо-
жем закрыть  с помощью  студенческих 
отрядов. С другими специалистами 
не  все  так  просто.  В  нынешнем  году  
УГСХА  выпустит  в  общей  сложности 
90 агрономов, зоотехников и ветери-
наров.  Но  уверенности  в  том,  что  они 
пойдут  работать  по  профессии,  нет,  - 
констатировал глава минсельхоза.

По инициативе аграриев в области 
планируют принять программу, которая 
призвана бороться с кадровым голодом 
на селе. Ее основные тезисы озвучил гу-
бернатор. Программа станет логическим 
продолжением действующих «Земского 
фельдшера» и «Земской медсестры». По 
проекту молодые агрономы, ветеринары 
и  зоотехники  будут  получать  по  мил-
лиону  рублей,  на  которые  смогут  обза-
вестись жильем и хозяйством.

Пока  программа  начнет  действовать 
в  тестовом  режиме,  и  первые  средства 
получат десять горожан, желающих 
перебраться  в  село.  Но  в  случае  если 
отдача от нее будет, то, как сказал глава 
области, в следующем году финансиро-
вание увеличится в разы.

Проще и быстрее
Деньги и рецепт врача будут храниться  
на одной карте

В Ульяновской области ускорят выпуск единой электронной 
карты  жителя  в  рамках  проекта  «Умный  регион».  Региональ-
ной госкорпорации «Правительство для граждан» совместно с 
чиновниками на местах поручено в двухнедельный срок разра-
ботать дорожную карту по реализации инициативы.

Пока неизвестно, какой муниципалитет станет пилотной 
площадкой, во многом это зависит от готовности банковского 
сообщества  поддержать  проект.  Ожидается,  что  карта  жителя 
объединит  в  себе  идентификационные,  платежные  и  другие 
электронные сервисы. «Внедрение проекта «Карта жителя 
Ульяновской области» позволит людям получать госуслуги 
проще и быстрее, избавит от необходимости тратить время на 
очереди», - подчеркнул Сергей Морозов. По его словам, при по-
мощи пластика можно будет расплачиваться в транспорте, по-
лучать лекарства в аптеках, записываться к врачу.

-  С  прошлого  года  в  регионе  работает  система  назначения, 
выписки и отпуска лекарств и медизделий на базе модуля ре-
гиональной медицинской информационной системы (РМИС). 
На  все  рецепты,  выдаваемые  пациентам  в  медицинских  орга-
низациях,  наносится  графический  код,  который  распознается 
в аптечных пунктах при помощи ручных сканеров. За прошед-
ший год было отпущено порядка 711 тысяч рецептов. При обра-
щении в лечебное учреждение для получения медпомощи иден-
тификация пациента в регистратуре также может происходить 
путем считывания штрихкода с полиса ОМС. Таким образом, 
техническая  возможность  интеграции  карты  жителя  с  РМИС 
и выдача льготного лекарственного обеспечения не составит за-
труднений, - говорит министр здравоохранения, семьи и соци-
ального благополучия Ульяновской области Павел Дегтярь.

За 2016 года через систему РМИС прошло более 10,5 миллио-
на пациентов. Ее разрабатывали специалисты из Татарстана, их 
опыт  будет  использоваться  и  при  выпуске  электронной  карты 
жителя. В республике уже реализуются аналогичные проекты - 
«Карта  школьника»  и  «Карта  жителя».  Это  носитель  с  множе-
ством  полезных  функций,  они  совмещают  в  себе  банковскую 
карту и различные приложения. К карте можно получить доступ 
через специальные считывающие устройства. Однако для ее вне-
дрения  необходимо  согласие  жителей  на  использование  персо-
нальных данных. 

Именно это три года назад стало причиной провала аналогич-
ного проекта в городе Каменка Пензенской области. Население 
тогда  не  оценило  удобство  электронных  услуг,  электронной 
подписи и отказалось получать карты. Их выдали всего около 
полутора тысяч. В настоящее время в Пензенской области дей-
ствует  карта  школьника.  Учащиеся  экспериментальных  школ 
могут воспользоваться ею как пропуском для входа в учебное 
заведение. Ею они рассчитываются в школьной столовой и бу-
фете, а также в общественном транспорте.

Фронтовые треугольники
Приближается один из главных праздников страны 
- День Победы в Великой Отечественной войне. На 
аппаратном совещании губернатор осветил некоторые 
инициативы председателя областного совета ветеранов 
Сергея Ермакова, которые позволят достойно встретить 
72-ю годовщину разгрома фашистских полчищ.

-  В  области  будет  запущена  акция  под  названием  «Сол-
датский  треугольник».  Мы  обращаемся  к  жителям  региона 
с просьбой разыскать в семейных архивах письма предков с 
фронта и на фронт. Они будут объединены на страницах об-
ластной Книги Памяти, - рассказал глава региона.

Большое  внимание  уделят  популяризации  подвигов  ве-
ликих уроженцев Ульяновской области. Широкомасштабная 
акция включит в себя проведение уроков чести и мужества. 
Первый такой урок будет посвящен дважды Герою Советско-
го Союза генерал-майору авиации Ивану Полбину. В течение 
нескольких лет планируется вспомнить обо всех 167 Героях 
Советского  Союза  и  32  полных  кавалерах  ордена  Славы  - 
ульяновских уроженцах.

Не  останется  в  стороне  память  и  об  одном  из  самых 
известных земляков - Владимире Ленине. Губернатор рас-
порядился создать оргкомитет по подготовке празднования 
150-летнего юбилея вождя пролетариата, который выпада-
ет на 2020 год. Сопредседателями комиссии станут Сергей 
Морозов и Сергей Ермаков, их заместителями - заместитель 
губернатора Ольга Никитенко и председатель Ульяновского 
городского совета ветеранов Геннадий Слюсаренко.

Пропагандировать вклад области в историю страны при-
звана создаваемая студия документальных фильмов, которая 
появится в ближайшее время.

10,5 МИЛЛИОНА рАз

вОспОЛьзОвАЛИсь жИтеЛИ УЛьяНОвскОй 
ОбЛАстИ регИОНАЛьНОй МедИцИНскОй 
ИНфОрМАцИОННОй сИстеМОй в 2016 гОдУ.

Ульяновский гектар:
Пустующие земли могут быть переданы аграриям 
в безвозмездное пользование

зА 2016 гОд УЛьяНОвскАя 
ОбЛАсть вышЛА 
пО теМпАМ рОстА 
сеЛьскОхОзяйствеННОгО 
прОИзвОдствА НА

2-е МестО в пфО И   

3-е МестО в рОссИИ.

Информационное сообщение
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Атларым матурларым

“Атсыз егет-канатсыз
                                  кош”-
Мәңгелек хакыйкатьтер.
Гасырлар буе юккамы
“Тулпар”ны  саклый хәтер.

Кушымта:
Әй, атларым, 
                   малкайларым!
Акыллы, матурларым!
Бар телләрдә яңгырардай
Сез бит горур җырларым!

Муеннарыгызда - камыт,
Иңнәрегездә - ияр.
Җиңү яулаган егетләр:
“Атым-канатым!”- дияр.
Кушымта:
Әй атларым, 
                    малкайларым!
Акыллы матурларым!

Бар телләрдә 

                      яңгырардай

Сез бит горур җырларым!

Сез,атларым, 

                    дусларымның 

Иң эшчән, җитезләре!

Тарихыбыз юлларында

Сезнең тояк эзләре!

Кушымта:

Әй, атларым, 

                   малкайларым!

Акыллы, матурларым!

Бар телләрдә яңгырардай

Сез бит горур җырларым!

Сез бит үлмәс җырларым!

Шау чәчәктәге гөлләрем,
Сузам сезгә кулларым.
Өзеп алырга, дип түгел,
Су сибәргә уйларым.

Сездән такыялар үреп,
Кияр идем яз-җәйдә.
Гомерләрегез өзүне
Гөнаһ дип саныйм. Жәллә!

Шау чәчәктәге гөлләрем,
Сездәй күркәм уйларым.
Хуш исләрегезгә тиңләп,
Күңел күгем корамын.

Таҗ яфракларыгызга мин
Кунар идем чык булып.
Янар идем сезнең белән
Таң нурына кушылып. 

Тик  матурлык 
саклый 

дөньяны

Мәхәббәтеңне табуы -
Зур бәхеттер, мөгаен.
Аннан аны солдат кебек
Саклау кирәк көн саен.
Кушымта: 
Әй көчле соң
                     мәхәббәтләр,
Әй көчле соң сөюләр.
Шуңадыр да сөюләрне
Көюләргә тиңлиләр.

Гомерлек ярың табу да,

Мәхәббәт кабызган утлар

Саклавы да бик кыйбат.
Шуңа ирешсә бәхетле
Һәр хатын-кыз, һәр ир-ат.

 Кушымта: 
Әй көчле соң 
                    мәхәббәтләр,
Әй көчле соң сөюләр.
Шуңадыр да сөюләрне
Көюләргә тиңлиләр.

Мәхәббәт кабызган утлар

Хәзерге  «теләсә  нәрсә 
эшлә»  дигән  әрсез,  де-
мократик  заманда  халык 
арасында  «Пожалысты» 
дигән  сүз,  көннән-көн  киң 
кулланыш табып, үзенә зур 
абруй яулый бара.

Нәрсә  эшләргә  маташ-
ма, нинди генә гамәл кылма 
һәр  җирдә  сине  «пожалы-
сты» дигән сүз белән каршы 
алалар. Ирекле җәмгыятьтә 
торуыбызга  шатланып  туя 
алмыйбыз,  кибет  ачасың 
киләме, фермер хуҗалыгы 
ясыйсыңмы  —  бернинди 
киртә  юк,  һәрвакыт  сиңа 
баш  иеп  «пожалысты»  — 
диеп каршы алалар үзеңне. 
Теләгәнеңне яз, теләгәнең-
не  әйт  —  һәммәсенә  дә 
яшел юл  һәм «пожалысты, 
пожалысты» — дип  кыстау-
лар  яңгырый  да, яңгырый 
гына.

Хезмәт урыныңда берәр 
низаг чыгып, «нәчәлеңне» 
сүгеп  ташлыйсыңмы  — 
"пожалысты".  Демократия 
чоры бит, пожалысты, акыр-
бакыр, телең тик көтүченең 
чыбыркысы  кебек  озая 
барсын.  Югарыда  әйткән 
гамәлең  өчен  синең  те-
леңне түгел, бары эш уры-
ныңны кыскартулары гына 
ихтимал.

Әгәр  озын  телең  арка-
сында эш урының кыскар-
тыла    икән,  ул  вакытта 
сине: «Пожалысты» — дип 

мәшгульлек  үзәге  (центр 
занятости населения) кар-
шы ала. Монда сине: «Эш 
табырбыз, рәхим ит» — дип 
каршы алалар һәм соңын-
нан  «всегда  пожалысты» 
дигән  эш  урыны  тәкъдим 
итәләр.

Инде бу «всегда пожалы-
сты» дигән эш урынындагы 
«нәчәлне» сүгү генә түгел, 
аны биредә кыйнап ташла-
саң да эш урының гомердә 
дә  кыскартылмый  икән. 
Чөнки  мәшгульлек  үзәге 
үзеңә шундый эш тәкъдим 
итә — биредә озын телеңне 
сузып,  кыска  хезмәт  хакы 
алып,  билеңне  каттырып, 
бөкреңне чыгарып, хезмәт 
ит кенә, пожалысты.

Ай-һай бу «пожалысты» 
дигән сүз тормышның һәр 
почмагына, һәр ноктасына, 
бизнес, сәүдә, сату итүнең 
түренә  үтеп  керде  бит, 
җәмәгать.  Мәсьәлән  син 

хатын-кыз ди, бала табарга 
больницага  барасың  һәм 
сиңа анда: «Гинекологыбыз 
үзе дә бәби табарга шәһәр-
гә китте, шәһәрдә баланы 
яхшы  таптыралар  икән, 
аның белән бергә бала табу 
зур бәхет, шәһәргә барыгыз 
пожалысты», — дип ягым-
лы  гына  озатып  калалар 
үзеңне.

Инде  хәзер  кайда  да 
эшләмәсәң  дә,  укып  йөр-
мәсәң дә ярый, өйдә ятып 
торасыңмы,  көмешкә  ку-
асыңмы  —  ул  синең  эш, 
теләсәң  нишлә  —  "пожа-
лысты".

Әгәр  инде  кәеф-сафа 
торгызу өчен көмешкә куа 
алмасаң, ул нәрсә безнең 
авылда  «тыкрык  Әсма»да 
сатыла,  тәүлекнең  теләсә 
кайсы  вакытында  ал  да, 
эч "пожалысты"! Әгәр инде 
«тыкрык Әсма»ның көмеш-
кәсенә  тончыгып  үлсәң, 
бу  очракта  бездә  бизнес 
нокталары  ачылды.  Ул-бу 
була калса, авылда тимер-
че Таһир, мал туплау нияте 
белән  зират  челтәрләре 
ясый,  комсыз  Хафиз  кә-
фен  кибете  ачты,  ә  кабер 
казучы  гастарбайтерлар 
«зират йортында» ук яши… 
Гомумән  әйткәндә,  теге 
дөньяга  да  ишекләр  ачык 
һәм «всегда пожалысты».

Рөстәм АРИФУЛЛИН.
"Казан утлары".

Пожалысты
(Юмореска)

Чын күңелдән котлыйбыз!!!

Быел “Казан утлары” журналының санында, “Күмәк 
көч”  район  газетасының  журналисты,  Россия  журна-
листлар  Союзы  әгъзасы  Рөстәм  Исмәгыйлович  Ари-
фуллинның “Җимерек баскыч”, дип исемләнгән хикәясе 
басылып чыкты. Шушы уңайдан “Күмәк көч” редакциясе 
коллективы  аны чын күңелдән тәбрик итә һәм киләчәктә 
дә иҗади уңышлар тели. 

Кадыйр Ахмеров иҗаты

Яшеннеке түгел лә.

Аның яктысы, җылысы

Җитә бөтен гомергә.

Кушымта: 

Әй көчле соң  

                  мәхәббәтләр,

Әй көчле соң сөюләр.

Шуңадыр да сөюләрне

Көюләргә тиңлиләр.

Батырлыгы - безгә үрнәк
Безнең  татар  халкы 

элек-электән  батыр  hәм 
горур  булган.  Аның    җил-
кәсенә  нинди  генә  авыр-
лыклар  төшсә  дә,  ул  баш 
имәгән, йөзен  югалтмаган, 
авырлыкларны җиңеп,  ма-
тур,    бәхетле  киләчәккә 
омтылган. Икмәк үстергән, 
гаилә корган, балалар тәр-
бияләгән,  кирәк  вакытта 
кулына корал  тотып, Ватан  
якларга  дип,  яу  кырына 
чыгып киткән.

Бөек  Ватан  сугышы-
башлангач та, кечкенә генә 
гади Мосеевка авылыннан 
ике йөздән артык ир - егет 
озатыла, аларның күбесенә 
туган  авылына  кайту  на-
сыйп  булмый. Авыл урта-
сында батырлар хөрмәтенә  
hәйкәл-обелиск cалынган.

Мосеевка  авылы  тагын 
бер  ягы  белән  данлыклы 
- биредә Cоветлар Союзы 
Герое Зәкәрья Сафетович 
Хөсәинов  туган.  Ул  монда 
үскән,  белем  алган,  гаилә 
корган, якты киләчәккә хы-
ялланып яшәгән.

Зәкәрья    Сафетович 
1937  елның  cентябрендә 

Кызыл  Армиягә  чакырыл-
ган. Хәрби хезмәтен төгәл-
ләп  кайтуга,  аңа  яңадан 
туган илен  дошманнардан  
яклап,  сугышка    китәргә  
туры  килә. Японнарга кар-
шы  Хәсән  күлендә  cугыш 

кыйпылчыгы алган Зәкәрья 
аганың  күкрәгендә    инде 
ике "Кызыл Йолдыз", III  нче 
дәрәҗәле "Дан" орденнары 
hәм "Сталинградны сакла-
ган өчен" медале булган.

1944  елның  11  октябрь 

көне. Дошман тылы буенча 
30 нчы кавалерия дивизи-
ясенең 134 нче танк полкы 
рейдка чыга.

Техник  сәбәпләр  арка-
сында, старшина Хөсәинов-
ның  танкы    полктан  артта  
кала.    Аны    ремонтлап, 
танкистларга  ашыгалар. 
Ләкин  полкны  куып  җитим 
дигәндә  генә,  Венгриянең 
иң  зур  шәhәренең  берсе 
булып  саналган  Дебре-
сенга җитәррәк, Хайду-Са-
ват  шәhәрчеге  районын-
да  аларга  таба    дошман  
танклары  колоннасының 
каршы  килүләрен  күрәләр.  
Көчләр  тигез    булмый. 
Бер  "тридцатичетверка"га 
каршы  немецларның  18 
"тигр"ы  hәм  "пантера"ла-
ры  килә.  Танк  команди-
ры  Хөсәинов  яшеренеп, 
бәрелешне  кабул  итмәкче 
була.  Урман    полосасына 
сыенып,  экипаж  сугышка  
әзерләнә.    Беренче  сна-
ряд  белән  баштан  килүче 
танк  яндырыла,  өченче-
се    белән    икенчесенә  ут 
каба.  Шул  арада  фашист-
лар  "тридцатичетверка"ны 

күреп  алалар.  Хөcәинов  
экипажы    яңа  позициягә 
күчеп, көрәшне дәвам итә. 
Тагын өч "пантера"  дөрләп 
янарга тотына. Ике группага 
бүленеп,  дошман  урман 
полосасын  фланглардан 
узарга  тырыша.  Хөсәинов 
шушы арада алтынчы  танк-
ны сафтан чыгара.  Немец 
снаряды үзенең  билгелән-
гән  урынына барып төшә. 
Турыдан-туры  танкка  элә-
гә. Шунда ук наводчик әлe, 
ә  Хөсәинов  үзе  яралана. 
Соңгы көчен җыеп, ул баш-
нядан чыга, шуыша-шуыша 
якындагы фашист танкысы-
на    таба  граната  ыргыта. 
Көчле  шартлау    ишетелә. 
Хөcәинов икенче  машинага 
сикерә,  ләкин шул вакытта 
пулеметтан сиптергән  утан 
ул  hәлак  була.

Ярдәмгә  килгән  совет 
танклары  немецларның  
калган  машиналарын  тар-
мар итәләр.

Зәкәрья  Сафетович 
Хөсәиновның  гомере  30 
яшендә  өзелә.  Аның  үле 
гәүдәсе  Венгриянең  Хай-
ду  -  Сават  торак    пункты  

янында  җирләнә.
Туганнарына,  хатыны 

hәм  балаларына  аның 
cоңгы сәламе булып "кара 
кәгазь" генe  килә.  Ә  инде 
1945 елның 24 мартын да 
Зәкәрья  Сафетович  Хөсәи-
новка  Советлар  Союзы 
Герое исеме бирелә.

Ялкын йөрәкле  Зәкәрья 
Сафетович    Хөсәиновның 
батырлыгын   мәңгеләштерү   
максатыннан    Мосеевка 
авылы  уртасында  1965 
елның  9  маенда  обелиск 
ачыла. Анда геройның исе-
ме ташка  чокып язылган.

Күптән түгел генә Зәкә-
рья  Сафетович  Хөсәинов-
ның тууына 103 ел тулды. 
Яшь  буынны  сугыш  һәм 
хезмәт ветераннары үрнә-
гендә патриотик  рухта тәр-
бияләү, Ватанга мәхәббәт, 
тугрылык  арттыру – аеруча 
мөһим.

Cоветлар  Союзы  Герое 
З.С.  Хөсәиновның  cугыш-
чан  батырлыгы  турында 
авылдашлары  гына  тyгел, 
районыбыз халкы да оныт-
маска тиеш.

Хәтер уты сүнмәсен
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Әни – шушы сүз өч хәрефтән генә торса 
да , мәгънәсе нинди зур аның.  Әни - ул 
бердәнбер иң кадерле һәм иң якын кеше. 
Әни - ул балага җан өреп, аның күзләрен дө-
ньяга ачучы. Әни  – ул ярдәмче дә, киңәшче 
дә, авыр минутларда коткаручы да.

Нәкъ менә шундый изге сыйфатларга 
хас булган әниләр, әбиләр  белән Югары 
Терешка авылының мәдәният йортында 8 
Март Халыкара хатын-кызлар көне булып 
узды. Аларны авылның мәдәният хезмәт-
кәрләре Рәшидә Биккиняева, Гөлнара Му-
стафина, Мәрьям Рамазанова тантаналы 
төстә каршы алдылар. 

Югары  Терешка  авылында  ихтирамга 
лаеклы, күп балалар тәрбияләгән әниләр 
бихисап. Авылыбыздан чыккан танылган 
шәхесләрне  шушы    тырыш,  гади  авыл 
хатын  -  кызлары  тәрбияләгән  һәм  бүген 
дә үстереп яшиләр. Аларга таяныч, өлге 
була  беләләр.  Әлеге  аналарга  хөрмәт 
күрсәтелүгә без бик шат.

Без авыл хатын-кызлары аларның ку-

накчыл булуына нык куандык һәм кайнар 
чәй  өстәлләре  артына  утырдык.  Түгәрәк 
өстәл  артында  тәмле  ризыклар  белән 
сыйланып бәйрәмебез бик күңелле узды. 
Кичәне алып баручы Гөлнара Мустафина 
үзенең  ягымлы  сүзләре  белән  һәммә-
безнең    күңелләрен    җылытып,  һәбер 
хатын-кыз  турында  матур  итеп  сөйләде. 
Мәдәният хезмәткәрләребез безнең игъти-
барга  җырлар, шигырьләр тәкъдим итеп, 
йөзләребезне    яктыртып    җибәрделәр.  
Залда  биюләр  дә  башкарылды,  төрле 
конкурс уеннары да булды. 

Шушы  бәйрәмне  оештырган  өчен 
без  Югары  Терешка    авыл    мәдәният  
хезмәткәрләренә  олы  рәхмәтләребезне 
җиткерәбез һәм киләчәк тормышларында, 
эшләрендә  зур  уңышлар,  гаиләләрендә 
тынычлык, байлык, исәнлек-саулык теләп 
калабыз.

Югары Терешка авылының 
хатын-кызлары. 

Күңелле кичә

Начинается  пора  закупок 
семян  для  посева  рассады. 
На  рынке  семян  появляется 
множество новых сортов сель-
скохозяйственных культур. Все 
магазины  семян  буквально 
ломятся  от  их  изобилия.  Но 
вместо  посевного  материала 
жители часто остаются только с 
красочным пакетиком в память 
о покупке.

Садоводы  и  огородники 
часто  жалуются  на  качество 
своего  урожая.  Как  правило, 
причина этого – некачествен-
ные семена.

Опыт  контрольно-надзор-
ной деятельности показывает, 
что в розничной торговле зача-
стую реализуются семена, не 
включенные  в  Государствен-
ный  реестр  селекционных 
достижений,  с  истекшими 
сроками действия документов 
об  их  качестве,  с  истекшими 
сроками  реализации,  либо 
вообще без документов.

Следует  заострить  внима-
ние  на  выборе  покупателями 
качественного семенного мате-
риала. Чтобы застраховаться 
от  возможных  неприятно-
стей, следует помнить:

•    Согласно законодатель-
ству, допускается реализация 
семян  сортов,  включенных 
в  Государственный  реестр 

селекционных  достижений,  и 
осуществляется  при  наличии 
документа,  удостоверяюще-
го  их  сортовые  и  посевные 
качества,  и  фитосанитарного 
сертификата.

На  пакетиках  с  семенами 
должна  содержаться  обяза-
тельная информация:

-  название  культуры,  ее 
сорта;

- номер партии;
-  масса  или  количество 

семян в пакетике;
-  обозначение  ГОСТа  на 

сортовые и посевные качества;
-  наименование,  адрес  и 

телефон фирмы-продавца;
- срок реализации с указани-

ем числа, месяца и года.
  Вниманию  покупателей 

семян! У продавцов, торгующих 
пакетированными  семенами 
овощных и цветочных культур, 
в наличии должны быть свиде-
тельства на семена, в которых 
указываются всхожесть данных 
партий семян и срок действия 
документа. Если срок действия 

документа  на  момент  реа-
лизации  истек,  это  означает, 
что  семена  реализуются  без 
документов  подтверждающих 
посевные качества.

Для  информации:  в  2016 
году  на  территории  Ульянов-
ской области при реализации 
пакетированных  семян  овощ-
ных и цветочных культур выяв-
лены следующие нарушения:

- 24 нарушения, при реали-
зации семян сорта которых не 
включены в Государственный 
реестр  селекционных  дости-
жений, допущенных к исполь-
зованию;

 - 47 нарушений - при реа-
лизации семян и посадочного 
материала  без  документов, 
подтверждающих  сортовые  и 
посевные качества. Вышеука-
занные партии семян выведе-
ны из оборота.

При возникновении сомне-
ний в подлинности семенного 
материала  просим  Вас  об-
ращаться  в  отдел  надзора  в 
области  карантина  растений, 
за  качеством  зерна  и  семен-
ного  контроля  Управления 
Россельхознадзора по Чуваш-
ской Республике и Ульяновской 
области  по  телефонам:  г. 
Ульяновск 8(8422) 41-02-81; г. 
Чебоксары 8 (8352) 54-55-66.

Как правильно выбрать 
семена для посева

Кирюшкино авылы 
культура  йортында  даими 
рәвештә төрле мавыктыр-
гыч чаралар оештырылып 
килә.  Китапханә һәм куль-
тура хезмәткәрләре җылы 
мөнәсәбәттә  булып,  бер-
гәләп  әлеге  чараларны 
үткәрәләр.

Ватанны  саклаучылар 
көненә  яшь  буынны  па-
триотик  рухта  тәрбияләү, 
спортка  кызыксыну    уяту 
максаты  белән    «Кайда 
хәтер,шунда  яшь  тамчы-
сы»  дип  исемләнгән  зур 
спорт  чарасы  оештырыл-
ды.  Тантананы  мәдәният 
йорты җитәкчесе  Илмира 
Хамзина  һәм  китапханәче 
Лилия  Абдуллина    алып  
бардылар.  Бу  көнне  ир  - 
егетләр  адресына иң  матур 
теләкләр яңгырады.

Кирюшкино  авылыннан 
Советлар  Союзы  Герое 

Мәхмүт  Илачевич  Аюпов  
та искә алынды. Аның тор-
мыш юлы, сугышта күрсәт-
кән    батырлыгы    турында  
сөйләнде. Яшь буынга бай 
тарихыбызны  онытмаска, 
киләчәктә  Герой-якташла-
рыбыз үрнәгендә Ватанның 
лаеклы уллары һәм кызла-
ры булырга дигән теләк тә 
әйтелде.

Спорт  ярышлары  бәй-
рәмне тагын да җанланды-
рды. Балалар зур активлык 
белән  биредә  катнашып, 
файдалы  ял  иттеләр, 
сәламәтлекләрен  ныгыт-
тылар.

7  мартта,  авыл  китап-
ханәсендә,  Халыкара    ха-
тын-кызлар  көне  уңаен-
нан “Ана-бөек исем” дигән 
баш астында  күп балалы  
әниләр катнашында матур 
очрашу үтте.

Авыл  администраторы 

Р.Н.  Абушаев  кунакларны 
яз  һәм  хатын-кызлар  бәй-
рәмнәре  белән  котлап, 
изге теләкләрен җиткерде, 
хатын-кызның  матурлыгы,  
гүзәллеге,    уңганлыгы, 
сабырлыгы  турында  да 
ассызыклап, әниләргә рәх-
мәтләр әйтте.

Кунаклар  гаиләдә  ха-
тын-кызның  роле, аның  төп 
бурычлары,  балага  дөрес 
тәрбия бирү дигән темалар-
га  әңгәмә  кордылар, фикер 
алыштылар,  тәҗрибәләре 
белән уртаклаштылар.

Ә инде культура хезмәт-
кәрләренең  музыкаль  чы-
гышлары  бәйрәмгә  ямь 
өстәде.  Очрашу    һәр  кат-
нашучы  күңелендә  уңай 
тәэсирләр генә калдырды. 
Әлеге чараны оештыручы-
лар  адресына  да  рәхмәт 
сүзләре әйтелде.

Әлфия ЯФАРОВА.

Социаль - мәдәни үзәк гөрли

Сәламәтлек

24 март –  Бөтендөнья туберкулезга  каршы  көрәш  көне

Шул  уңайдан  бу  авыру 
турында  кайбер фактларны 
тәкъдим итәбез:

– 1882 елның  24 мартын-
да    немец  галиме  Роберт 

Кох туберкулез авыруын ту-
дыручы  микробны  ачыклый 
һәм шушы көннән башлап 
авыруны  дәвалап  була 
башлый. Галим хөрмәтенә 

бу микробны Кох таякчыгы 
дип йөртә башлыйлар;

  –  1997  елдан  башлап 
Берләшкән  Милләтләр 
Оешмасы (БМО) 24 мартны 
Бөтендөнья  туберкулезга 
каршы  көрәш  көне  итеп 
игълан  итте.  Ел  саен  бу 
көндә  күп  төрле  чаралар 
үткәрелә башлады. Бу ча-
ралар  авыруны  кисәтүне,  
вакытында  диагноз  куюны 
һәм    туберкулез  белән  
авыручыларның  үлемен  
киметүне күздә тота;

  –  туберкулез  авыруы 
меңнәрчә  ел  элек  барлыкка 
килгән моңа  дәлил  булып  
Перуда табылган  мумиедә 
туберкулез  таякчыгы  та-
былу тора;

 – БМО саннарына кил-

сәк, дөньядагы бар халык-
ның өчтән бере бу таякчык-
ны йөртә, әмма бик азы гына 
авырып  китә.  

 – иммун  системасы как-
шау булган  кешеләр  тизрәк 
туберкулезга  бирешә. ВИЧ 
йортүчеләр  20-30  тапкыр 
күбрәк  туберкулез  белән 
авырый.  Яшәү    рәвешен-
нәндә күп тора, 95% үлем 
яшәү рәвеше түбән булган 
илләрдә күзәтелә;

  –  соңгы  елларда  Кох 
таякчыкларының   бик  күп 
үзгәргән   генетик    лини-
яләрен    таптылар,  ягъни 
меңнәрчә  ел  дәвамында 
барган эволюция таякчыкны 
үзгәрергә «өйрәткән»;

  –    узган    гасырда  та-
библар: яхшы туклану, ял, 

саф  һава,  кояш    тәкъдим 
итсә,безнең чорда  авыруны 
җинәр  өчен  «учлап»  дару 
эчәргә кирәк. Кох таякчыгы 
үзгәрә,  дәвалауга  авыр 
бирешә.  Дәвалану  чоры  
2    елга  кадәр  сузылырга 
мөмкин;

  –  туберкулез    күбрәк 
үпкә, бөер, бавыр, сөякләр-
не зарарлый;

 – галимнәрнең яңа  өй-
рәнүләре  туберкулезны 
кешегә сыерлардан күчкән 
дип  түгел,  ә  киресенчә, 
кешеләр    сыерларны    за-
рарлаган дигән  фаразлар 
да әйтә;

  –  беренче  вакцина  ке-
шеләргә 1921 елда кулла-
ныла башлый. Ел саен аны 
Жир шарында 100 млн. бала 

ала һәм бу прививка күп  ил-
ләрнең  милли календарена 
кертелгән, ягъни  мәжбүри. 
БЦЖ    вакцинасы    кешене 
туберкулезга  каршы тота; 

  –  туберкулез  авыруын 
вакытында  ачыклау  йо-
зеннән,  балаларга  Манту 
пробасы  куела,  ә  зурлар 
ким дигәндә 2 елга бер тап-
кыр флюорография үтәргә 
тиеш. Хроник авыру белән 
исәптә  торучылар  һәм  эш 
урынында  таләп  ителгән-
нәр  флюорографияне  ел 
саен үтә. Бу тикшеренүләр 
табиблар өчен  түгел, ә  бәл-
ки  үзебезнең  сәламәтлек 
өчен кирәк.

25 март - Мәдәният хезмәткәрләре көне

Сотрудники организации 
зафиксировали  всплеск  в 
январе 2017 года. По обра-
щению РОЦИТ 6 февраля 
администрация  «ВКонтак-
те»  заблокировала  и  уда-
лила  хештеги  суицидных 
пабликов. Однако в насто-
ящее  время  они  активно 
появляются  под  фотогра-
фиями  в  Instagram.  Как 
сообщают в РОЦИТ, было 
опубликовано  более  45 
тыс.  подобных  «опасных» 
записей.

По  данным  организа-
ции,  используются  такие 
отметки,  как  #кит,  #тихий, 
#синий, #китом, #жду, #хочу, 
#разбуди #тихийднм и дру-
гие. Отмечается, что в теге 
«тихийднм»  использована 
«н» казахского алфавита.

Посты, которые сопрово-
ждают эти хештеги, раскры-
вают  условия  и  результат 
игры  и  также  объясняют, 
почему дети должны пойти 
на  самоубийство,  предпо-
лагают  в  организации.  В 
частности,  специалисты 
обнаружили  фотографии 
рук, на которых нацарапан 
синий кит как первый этап 
игры.

Представитель Instagram 
заявил,  что  компания  не 
приемлет контент, «который 
побуждает  пользователей 
Instagram  к  суициду  или 
нанесению  себе  увечья». 
«Сейчас  мы  внимательно 

изучаем хештеги и аккаунты 
по этой теме и предпримем 
соответствующие меры по 
удалению  контента,  ко-
торый  нарушает  правила 
нашего  сообщества»,— 
заявил он. По словам пред-
ставителя  сети,  недавно 
Instagram обновил инстру-
менты по поддержке людей, 
которые переживают тяже-
лые времена и рассказыва-
ют об этом в Сети: «Друзья и 
близкие, которые заметили 
посты такого характера, мо-
гут найти в Instagram список 
специальных организаций, 
которые  смогут  помочь  в 
сложившейся ситуации».

Советую родителям об-
ратить внимание на поведе-
ние своих детей и уделять 
им внимание.

В  ноябре  2016  года  по 
делу  о  «группах  смерти» 
во «ВКонтакте» арестовали 
одного  из  организаторов 
таких  сообществ  Филиппа 
Будейкина,  известного  в 
сети  как  Филипп  Лис.  Его 
обвинили  в  доведении 
подростков  до  самоубий-
ства.  Следственные  орга-
ны  установили,  что  через 
паблики  молодой  человек 
подстрекал  подростков  к 
суициду  с  помощью  игры. 
По данным следователей, 
действия  Лиса  повлияли 
на решение 15 подростков 
совершить  самоубийство, 
еще  пятеро  находились  в 

зоне риска, но им удалось 
избежать смерти.

О  «группах  смерти» 
«ВКонтакте» было известно 
и раньше, говорит пресс-се-
кретарь  социальной  сети 
Евгений Красников. По его 
словам,  такие  закрытые 
группы  были  популярны 
еще  в  «Живом  журнале», 
после чего ввиду большей 
аудитории группы мигриро-
вали  в  сеть  «ВКонтакте». 
«Текст»  Новой  газеты»  не 
открыл компании глаза на 
проблему, но помог бороть-
ся с этим явлением, потому 
что стали известны конкрет-
ные хештеги, сообщества и 
пользователи», констатиру-
ет он. Сейчас нежелатель-
ный контент блокируется по 
жалобам  пользователей  и 
Роскомнадзора, а также по 
результатам  собственного 
мониторинга «ВКонтакте».

Представитель  соцсети 
отмечает,  что  компания 
тщательно подходит к бло-
кировкам и старается отде-
лять  действительно  опас-
ные группы от сообществ, 
к  примеру,  готической  на-
правленности. Кроме того, 
соцсеть привлекает психо-
логов «Твоей территории» 
для поддержки подростков, 
находящихся в критической 
психологической ситуации.

Юлия УСМАНОВА,
Инспектор ПДН МО 
МВД “Павловский”.

“Синий кит” игра - группа смерти. 
Что это за игра?
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Югары Терешка  авылын-
да  гомер  кичерүче  Румия 
Адельшовна  Хамзина  20 
март  көнне    үзенең  ис-
тәлекле  55  яшьлек  юби-
леен билгеләп үтте. Румия 
Адельшовна – искиткеч киң 
күңелле,  тырыш,  хезмәт 
яратучан, һәркем тарафын-
нан хөрмәт ителүче кеше. 

Ул үз һөнәренә гашыйк, бер 
көнен  дә  үзенең  укучыла-
рыннан башка күз алдына 
китермәгән, бөтен гомерен 
балаларга  белем  бирүгә 
багышлаган  укытучы.  Ис-
тәлекле  юбилее  уңаеннан 
коллегабызның  тормыш 
биографиясе  белән  та-
ныштырсак,  бик  урынлы 

булыр.
Румия  Адельшовна 1962 

елның  20  мартында  Иске 
Атлаш  авылында  7  бала-
лы үрнәк гаиләдә дөньяга 
килә.  Кечкенә вакытыннан 
гади  авыл  балалары  ке-
бек  әти-әнисенә  йорт  һәм 
хуҗалык эшләрендә ярдәм 
итеп үсә.  Авыл мәктәбендә 
10  сыйныфны  тәмамлый  
һәм  1979  елда  Ульяновск 
педагогия  институтының 
математика  һәм  физика 
факультетына укырга керә. 
1984 елда әлеге уку йортын 
уңышлы  гына  тәмамлап 
кайткан  яшь  укытучыны 
Югары Терешка авылы мәк-
тәбенә математика фәнен 
укытырга җибәрәләр.

2001- 2006  елларда Ру-
мия Адельшовна мәктәптә 
тәрбия эшләре буенча ди-
ректор урынбасары булып 
хезмәт итә. Үзенең вазифа-
ларын ул бар тырышлыгын 
куеп намус белән башкара.  
Даими рәвештә төрле тема-

тик кичәләр һәм мавыктыр-
гыч чаралар үткәрә. 

        Румия Адельшовна 
дәресләрендә  һәрвакыт 
информацион - технологик 
чараларны  киң    куллана, 
белемен  үстерү  өстендә 
бертуктаусыз  эш  алып 
бара.  Аның  дәресләрендә 
балалар  зур  активлык, 
тырышлык белән укыйлар. 
Румия  Адельшовнага  эш 
методикасы,  балаларны 
яратуы,  укучыларының 
сәләтләрен ачыкларга һәм 
үстерергә ярдәм итә. Аның 
укучылары  математика 
фәненнән  район,  регио-
наль һәм бөтенроссия дис-
танцион  конкурсларында 
һәм дәүләт имтиханнарын 
тапшырганда  зур  уңыш-
ларга  ирешәләр.    Румия 
Адельшовна 8-9 нчы класс 
укучыларының  сыйныф  
җитәкчесе дә. Ачык йөзле, 
йомшак сүзле укытучы үзе-
нең вазифаларын һәрвакыт 
ихлас  күңеле  белән  баш-

кара.  Коллегалары,  ата  - 
аналар белән дә гел яхшы 
мөнәсәбәттә яши.

      Менә шулай, тормыш 
мәшәкатьләренә  күмелеп, 
Румия  Адельшовна  гоме-
ренең  33  елын  укытучы 
һөнәренә  багышлады  һәм 
хезмәтен  бүген  дә  зур 
тырышлык  белән  дәвам 
итә.  Аның  намус  хезмәте 
хөкүмәт  тарафыннан  да 
күптөрле  Почет  грамота-
лары,  Россия  мәгариф 
Министрлыгы  исеменнән 
Рәхмәт  хаты  һәм  Хезмәт 
ветераны  исеме  белән  
югары бәяләнде.  

Румия  Адельшовна 
тәҗрибәле  укытучы  гына 
түгел,    тормыш  иптәшенә 
уңган һәм булдыклы хатын 
да,  иң  ягымлы    әни  дә, 
оныкларына яхшы әби дә. 
Авылның акыллы, тыйнак, 
сабыр холыклы егете Камил 
Сафа  улы  Хамзин  белән 
тату, үрнәк тормыш корып 
яшәүләренә дә менә 32 ел 

үтеп киткән. Ике балалары 
да  үсеп  җиткән.  Уллары 
Марсель  һәм  кызлары 
Ләйсән үз гаиләләрен  ко-
рып, Ульяновск шәһәрендә 
яшиләр.  Әти  –  әниләренә 
ике онык та бүләк иттеләр. 
Хөрмәтле  коллегабызны 
матур  юбилее  уңаеннан 
чын  күңелдән  тәбрик  итә-
без.  Аңа  исәнлек-саулык, 
бәхетле  тыныч  тормыш 
туганнарының,  укучыла-
рының, авыл халкының их-
тирамын күреп, гел куаныч 
һәм шатлыкларга күмелеп 
яшәвен генә телибез.
 Юбилеең  котлы булсын,
Бәхет алып алып килсен
                           һәр көнең.
Гомер үтә диеп син 
                              сүрелмә.
 Кояшныкы булсын 
                              гомерең.

Аделия АВВӘСОВА, 
Югары  Терешка 

төп   мәктәбе 
                укытучысы. 

  Юбилеең  котлы булсын!

Мәктәп  эшчәнлегенең 
төп  максаты:  балаларга 
ныклы  белем  һәм  тәрбия 
бирү, аларның сәләтләрен 
үстерү. Шуңа күрә хәзерге 
вакытта  укучылар  педаго-
глар  ярдәмендә  үзләрен 
камилләштереп,  төрле  
эзләнүләр  алып  баралар,  
фәнни-тикшеренүләр, экс-
перементаль  эшләр  оеш-
тырып, белемнәрен камил-
ләштерәләр.

Күптән  түгел  генә  Иске 
Кулаткы беренче  номерлы 
урта  мәктәбе  укучылары 
Зеленодольск  шәһәрен-
дә  үткән  “РФнең    дәүләт 
телләрен  саклау,  өйрәнү  
һәм  үстерү”  муниципаль 
программаны  тормышка 
ашыру кысаларында Каюм 
Насыйри  исемендәге  XV 
нче Халыкара  яшьләрнең 
фәнни-тикшеренү  конфе-
ренциясендә катнаштылар.

Конференциянең  төп 
максаты: талантлы, сәләт-
ле  яшьләрне  эзләп  табу,  
аларның  интеллектуаль 
мөмкинлекләрен  үстерү 
өчен  шартлар  тудыру, 
мәктәп  укучыларын    тик-
шеренү  эшләренә  җәлеп 
итү,    милли  культураның 
гореф-гадәтләренә,  рухи 
кыйммәтләренә   кызыксы-
ну уяту.

Әлеге  конференциягә 
төрле регионнардан, хәтта 
чит илләрдән: Япониядән, 
Төркиядән,  Кытайдан,  Ка-
захстаннан,  Латвиядән 

катнашучылар килгән иде. 
Безнең Иске Кулаткы райо-
нының данын  Иске  Кулаткы 
беренче номерлы урта мәк-
тәбенең IX-XI cыйныфлар-
дан тугыз укучы ун проект 
белән  чыгыш ясады.

IX  “А”  сыйныфтан  Алсу 
Усманова  «Измерение 
времени  реакции  челове-
ка  при  помощи  линейки» 
(җитәкчесе  Р.З.  Халико-
ва), X cыйныфтан Мәрьям 
Амирова “СМС – друг или 
враг”  (җитәкчесе  Г.Р.  Ус-
манова), IX“А” cыйныфтан 
Ильяс Курамшин «История 
повторяется»  (җитәкчесе 
Н.А. Бадаева), XI “А” cый-
ныфтан Мәрьям Абдуллина 
“Усомнившийся  Платонов” 
(җитәкчесе Г.Р. Курамшина) 
тикшеренү  эшләре  белән 
беренче  урыннарга  һәм 
медальләргә ия булдылар.

X  cыйныфтан  Диляра 
Алтынбаева “Мир предме-
тов  в  поэзии  Осипа  Ман-
дельштама»  (җитәкчесе 
Н.А. Байбулатова), “Только 
в  чистоте  мира»  (җитәк-
чесе  Ф.Р.  Алимова)  һәм 
IX“А” сыйныфтан Марсель 
Юмангулов “Исследование 
влияния щелочных батаре-
ек  на  здоровье  человека 
и  окружающую  среду  на 
пример Старокулаткинско-
го  района”  (җитәкчесе  Р.Р. 
Аделова)  икенче  урыннар 
яуладылар.

X сыйныф укучысы Илгиз 
Усманов  “Математические 

знания в рациональных спо-
собах  посадки  картофеля 
(җитәкчесе Г.А. Ахметова), 
XI  “А”cыйныфтан  Алсу 
Узбекова  “Использование 
матриц  для  решения  эко-
номических задач» (җитәк-
чесе  Р.А.Үмәрова)  һәм  IX 
“А”cыйныфтан  Надежда 
Решетникова  “Мобильная 
зависимость»  (җитәкчесе 
Р.К.  Биккулова)  өченче 
урыннарга ирештеләр.

Конференциядә  җиңү-
челәр  Татарстан  Респу-
бликасының  мәгариф  Ми-
нистрлыгының  һәм  Казан 
Федераль  университеты-
ның  Дипломнары  һәм  ме-
дальләре белән бүләклән-
деләр.  Жюри  әгъзалары 
Татарстан  Республикасы-
ның  югары  уку  йортлары 
педагоглары иделәр. Алар 
катнашучыларны  төрле 
критерияләр  буенча  бәя-
деләр. 

Без  дә  районыбызның 
йөзен  югары  дәрәҗәдә 
күрсәтүче  тырыш,  сәләт-
ле  укучыларны  лаеклы 
җиңүләре  белән  котлыйбыз 
һәм  укуларында зур  уңы-
шлар, куйган максатларына 
ирешүләрен  теләп  кала-
быз.  Аларны  җитәкләүче, 
ярдәм итүче укытучыларга 
да  тирән ихтирамыбызны 
һәм  рәхмәтебезне  бел-
дерәбез.

                   Ә. ДАВЫДОВА.

Фәнгә уңышлы адымнар

Кырым – безнең 
йөрәктә!

18 мартта Россиянең 
барлык  төбәкләрендә, 
шул  исәптән  Иске  Ку-
латкы  районында  да 
Кырымның  Россиягә 
кушылуына  3  ел  тулуга 
багышланган  “Севасто-
поль.  Кырым.  Россия 
–  без  бергә”  дигән  баш 
астында митинглар үтте. 

Бу  көнне  “Кырым  – 
наш”    скверы  янына 
төрле  оешмалар  кол-
лективлары,  мәктәп 
укучылары, студентлар, 
әлеге истәлекле вакый-
гага битараф булмаучы 
искекулаткылылар  җы-

елдылар.
Митингта чыгыш яса-

учылар  район  админи-
страциясе    Башлыгы  
И.  А.  Аблязов,  Иске  
Кулаткы тарих һәм край-
ны  өйрәнү  музее  Р.  М. 
Байбикова,    “Бердәм 
Россия”  партиясенең 
урындагы башкарма ко-
митеты  җитәкчесе  Л.  Р. 
Амирова райондашлар-
ны  әлеге истәлекле дата 
белән тәбрикләп, тарихи 
тамырлары, мәдәни  ми-
раслары, традицияләре  
белән аерылгысыз бул-
ган  Кырым  белән  Рос-

сиянең  кушылуының 
мөһимлеген  билгеләп 
үттеләр. Шушы өч елда 
Кырымның  икътисади 
үсешен  ассызыклады-
лар.

Ә инде  “Моң дулкыны” 
триосының,  ветераннар 
хорының, Иске Кулаткы 
беренче  номерлы  урта 
мәктәбе  укытучысы    В. 
И. Тимушеваның,  дәүләт 
механика-технология 
студентларының  музы-
каль  чыгышлары  ми-
тингка  бәйрәм  кәефе 
өстәде.

Әлфия ЯФАРОВА.

Истәлекле вакыйга

Ихтирамга лаек шәхес
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Иске Зеленайда яшәүче Адельша 
Абдрахманович ХАЙРОВ  21 мартта  80 яшьлек  юбилеен   

каршылады.
Газиз кешебез! Чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлый-
быз.Син  күпләргә  үрнәк  булырлык  тормыш  юлы  үттең.  Син 
сугыш елларының авырлыкларын татып үскән, гүзәл яшьлек 
елларын иң авыр хезмәткә багышлаган авыл баласы. Гомер 
буе намуслы хезмәт куеп, авылдашларыңның ихтирамын яу-
ладың. Сигезенче  дистәне тутырсаң да, күңелең белән һаман 
яшь әле. Без сине шәфкатьле, олы җанлы, сабыр булуың өчен 
яратабыз. Шатланып-сөенеп, балаларыңның, оныкларыңның 
хөрмәтен тоеп, мул тормышта бәрәкәтле гомер кичерсәң иде.
Без сине бик-бик яратабыз!
Әтиебез безнең кадерлебез,
Без бәхетле җирдә син барга.
Фәрештәләр кунсын иңнәреңә
Туган көнең белән котларга.
Төрле чакны күргәнсеңдер, әти,
Йөрәгеңдә күптер яра да.
Киңәшчебез, терәгебез булып
Озак яшә безнең арада.
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Сәкинә Абдель-
мәновна, сеңелләрең Фирүзә Мөфлиха Абдрахмановна, 
Фирүзә Ханнәновна, кызларың Гөлфия, Зөлфия, улларың 
Фәрит, Рафик, Рамил, киявең Дамир, киленнәрең Нурия, 
Алсу,оныкларың  Эльмира,  Динара,  Рима,  Гүзәл,  Юлия, 
Руслан, Эльвира, Ләйсән, Татьяна, оныкчаларың Софья, 
Тимур.

Иске Зеленай – Иске Кулаткы – Хвалынск – Балаково – Са-
ратов – Мәскәү – Тольятти.

Кирюшкино  авылында  тормыш  итүче  Ахать 
Илачевич МУРАТОВКА 23 мартта 90 яшь тула.

Хөрмәтлебез!  Сезне  чын  күңелдән  олы  юбилеегыз 
белән  тәбриклибез!    Сабыр  холыклы,  мәрхәмәтле, 
киң  күңелле,  ярдәмчел,  олыны-олы,  кечене-кече  итә 
белгәнгә  халык  арасында  зур  хөрмәт  казандыгыз.  Үз 
гомерегездә тормышның авырлыгын да, михнәтен дә 
күп күрергә туры килсә дә, Сез бервакытта  да  аларга 
бирешмәдегез, һәр туар таңга сөенеп  яшәдегез. Сезгә 
тән сихәте, күңел көрлеге, тигез гомер телибез. Кылган 
игелекле  гамәлләрегез  үзегезгә  меңе  белән  әйләнеп 
кайтсын.
Кyңел күгегез hәрчак аяз булсын,
Читләп үтсен сагыш-борчулар.
Ныклы сәламәтлек юлдаш булсын,
Аннан кадерлерәк нәрсә бар.
Кирюшкино  авылы  мәчете  картлары  исеменнән 

Зөфәр хаҗи Нарбиков.

Кадерле һәм хөрмәтле Румия Адельшовна 
ХАМЗИНА!

Без сине чын күңелдән юбилейлы туган көнең белән кот-
лыйбыз. Сиңа нык исәнлек, озын гомер, тыныч тормыш, 
гаилә бәхете телибез. Безнең өчен һәрчак олы җанлы, 
киң күңелле булып калуың өчен мең рәхмәт сиңа. Кай-
гы-хәсрәт күрмичә, балаларыңның, якыннарыңның җан 
җылысын тоеп, озын-озак яшәвеңне телибез. Рәхмәт 
сиңа барысы өчен дә! Аллаһы Тәгалә олыласын үзеңне.
Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Туар таңнар алып килсен сиңа
Сәламәтлек, бары шатлыклар.
Туганлыкны саклап яшик шулай,
Бер-беребезнең хәлен белешеп.
Борчуларны бергә уртаклашыйк,
Шатлыкларны бергә бүлешик!
Изге теләкләр белән Гөлсинә һәм Вилдан Алмака-
евлар, балалары Ирек, Иркә гаиләләре белән.

Югары Терешка – Ульяновск – Сызран.

Мосеевка авылында яшәүче Равил
 Абдулхакович КУЗӘЕВ  28 мартта 70 яшьлек юби-
леен билгели. Дөньядагы  иң  якын  кешебез – ка-
дерле  тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, яраткан 

бабакаебыз!
Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа 
ихлас  котлауларыбызны  юллыйбыз.  Син  гомер  буе 
гаиләм,  балаларым  дип  өзелеп  тордың.  Хәзер  инде 
оныкларың  өчен  янып  яшисең.  Кадерлебез,  сабыр-
лыгың, киң күңеллелегең, безне һәрчак аңлавың өчен 
ихластан  рәхмәт  сиңа.  Матур  бәйрәм  көнендә  сиңа 
ныклы  сәламәтлек,  тигезлек,  имин  көннәр  телибез. 
Киләчәктә  балаларыңның,  оныкларыңның  игелеген 
күреп, пар канатлы һәм гомерле булып, куанып яшәргә 
язсын. Фәрештәдәй изге күңелеңнән беркайчан да иман 
нуры сүнмәсен. Без сине яратабыз!
Гади, сабыр, олы җанлы да син,
Кылганнарың бары изгелек.
Кайгыларсыз үтсен һәрбер көнең,
Бәхетләрең булсын гомерлек.
Син булганда  без бәхетле,
Синең белән якты көнебез.
Безнең белән син дә бәхетле бул,
Сиңа озын – озак гомер телибез.
Иң изге теләкләр юллап тормыш иптәшең  Кәбирә  Ис-
хаковна, улың Марат, киленнәрең Дансирә, Илвира, 
оныкларың Алсу, Алеся, Алмаз, кода-кодагыйларың 

һәм барча туганнарың.

Югары Терешка авылын да гомер итүче Румия 
Адельшевна ХАМЗИНА 20 мартта 55  яшьлек юби-
леен каршылады. Дөньядагы иң кадерле кешебез  
- тугры  тормыш  иптәшем, сөекле әниебез, яраткан 

әбекәебез!
Сине  чын  күңелдән  гомер  бәйрәмең  белән  котлап, 
йөрәк түребездәге иң ихлас теләкләребезне юллыйбыз.
Әнкәебез, күз нурыбыз,безнең өчен син - дөньяда иң 
гүзәл, иң изге, иң кадерле зат. Син әтиебез өчен – ту-
гры хатын, балаларың өчен - ягымлы, анлаучан, сабыр 
әнкәй.  Гомер  бәйрәмең  котлы  булсын!  Өебез  һәрчак 
синең шат елмаюыңнан  балкып торсын. Якыннарыңның 
кайгыртуын тоеп, кылган игелекләреңнең әҗерен күреп, 
саулыкка  төренеп,  тынычлыкта-тигезлектә  бәрәкәтле 
гомер кичерсәң иде.
Котлы булсын, әнкәй, юбилеен,
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Безнең өчен бик тә кадерле син,
Сәламәт бул гомер-гомергә!
Олы  ихтирам  һәм  тирән  хөрмәт  белән  тормыш 
иптәшең  Камил  Сафович,  кызың  Ләйсән,  улын 
Марсель, киявең Марс, киленең Энҗе, оныкларың 

Элина, Алмаз.

Урта Терешка  авылында  гомер  итүче 
Зиннәтулла    Таһирович  ДИНЮШЕВ  25  мартта  65 
яшьлек  юбилеен  билгели.  Иң  якын,  иң  кадерле 
кешебез – тугры тормыш иптәшем, сөекле әтиебез, 

яраткан бабакаебыз!
Без сине чын күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз 
һәм йөрәктәге иң җылы теләкләребезне җиткерәбез. 
Сиңа исәнлек-саулык, ак бәхетләр, күңел тынычлыгы, 
шатлыклар  белән  тыныч  тормыш  телибез.  Озак  яшә 
безне шатландырып, парың белән икәү янәшә, кайгы- 
хәсрәт күрмичә,  якыннарыңның  ихтирамын, игътиба-
рын, изгелен тоеп.
Сәламәтлек ташламасын сине,
Һәрбер көнең үтсен шатлыкта.
Яшәү яме, дөнья иминлеге 
Юлдаш булсын алгы тормышта.
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Зәкия Зин-
нәтулловна, кызларың Ләйсән, Люция, кияүләрең 
Раил,  Илгиз,  оныкларың  Тимур,  Карина,  Кәрим, 
Денис, кода-кодагыйларың.

Урта Терешка – Яңа Терешка.

Иске  Атлаш  авылында  гомер  итүче    Гөлсирә  
Якубовна РАФИКОВА 17 мартта үзенең гомер бәй-

рәмен билгеләде. Кадерле сеңелебез!
Сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Син 
бит, сеңелебез, безнең өчен иң якын, иң кадерле кеше-
без. Якыннарың өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле 
булып калуың өчен мең рәхмәт сиңа. Бүгенге көнгә кадәр  
туганнарыңны  кайгыртып,  борчу-шатлыкларыбызны 
үзеңнекедәй күреп, һәрвакыт  ярдәм итәргә омтылып 
торасың. Сиңа  исәнлек-саулык, гаилә шатлыгы, бала-
ларыңның, якыннарыңның игелеген күреп яшәргә язсын 
Ходай Тәгалә.
Котлы булсын синең юбилеең,
Бирсен Ходай саулык корычтай.
Якыннарың, балаларың белән
Озак яшә нурлы кояштай.
Күпме генә бәхет теләсәк тә,
Бик аз булыр кебек сизелә.
Ярдәм кулы суздың кирәк чакта,
Шәфкатьле син һәрбер кешегә.
Иң җылы, изге теләкләр белән апаң   Мәрьям, тор-
мыш иптәше Ринат, кодагыең Сания, сеңелең Аль-
бина гаиләсе белән, апаң Румия, тормыш иптәше 
Адельхан, балалары белән, абыең Расим.

Иске Атлаш – Хвалынск – Иске Кулаткы.

приглашает вас воспользоваться 
качественными услугами современной 

стоматологии
пациентам  нуждающимися  в 

протезировании готовы 
предложить: 

- съемное протезирование: про-
тезы  из  акриловых  пластмасс, 

бюгельные, 
нейлоновые;

- несъемное протезирование: ко-
ронки с покрытием, металлоке-

рамические, комбинированные, цельнолитые и.т.д.

Запись предварительно по тел.: 89278033404, 
Пионерская, 18 А. Консультация бесплатно.

Стоматология ООО «Дента Люкс»

Рассрочка и 
скидки!!!

ООО «Немецкие оконные изделия»

Условия акции по тел.: 
89020040102;  89374588644; 

89278018665.

Супер акция - окно из прорфиля 70 мм. по цене 
окна из профиля 58 мм.

1. Заводское производство.
2. Гарантия качества. 
3. Короткие сроки.
4. Установка входных и межкомнатных 
дверей.
5. Выезд на замер бесплатно.
При заказе 3 окон - жалюзи в подарок
При заказе 4 окон - дверь входная в 
подарок.
При заказе 5 окон - шестое окно в пода-
рок.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

от производителя. НАТЯЖНЫЕ  

ПОТОЛКИ НЕДОРОГО.

РАССРОЧКА. 

Просто позвони. Телефон: 89272125484.

Урта  Терешка  авылында  гомер  кичерүче    Рабия 
Адельшовна ЮМАНГУЛОВА 26 мартта  истәлекле юбилеен 
каршылый.  Кадерле  тормыш  иптәшем,  сөекле  әниебез, 

яраткан әбекәебез!
Без  сине  чын  күңелебездән  истәлекле  65  яшьлек  юбилеең 
белән кайнар котлыйбыз hәм йөрәктәге иң  җылы теләкләре-
безне җиткерәбез.
Сиңа ак бәхетләр, нык исәнлек, күңел тынычлыгы, шатлыклар 
белән тулы озын гомер телибез. Йомшак, аңлаучан күңелең, 
олы йөрәгең өчен зур рәхмәтебезне белдерәбез. Син безнең 
өчен сөекле тормыш иптәше дә, кайгыртучан, ярдәмчел әни 
дә, назлаучан, ягымлы әбекәй дә. Безгә күрсәткән игелекләрең 
өчен чиксез рәхмәтебезне белдерәбез. Киләчәктә дә тормышы-
бызның яме, өебезнең кояшы булып яшә. Алдагы көннәреңдә 
исәнлек-саулык, ак бәхетләр, озын гомер телибез. Туар таңнар 
яңа сөенечләр, килер көннәр яңа шатлыклар алып килсеннәр. 
Күзләреңдә  шатлык  нуры  сүнмәсен,  йөрәгеңдә  яшәү  дәрте 
кимемәсен, куанычлар сине беркайчан да ташламасыннар.
Котлы булсын синең туган көнең,
Озак яшә, бул син бәхетле.
Яныбызда син булганда гына,
Тормышыбыз безнең бәхетле.
Туган көнең, әни, алып килсен
Бары сәламәтлек, шатлыклар,
Безгә биргән йөрәк җылыларың
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Иң матур теләкләр белән тормыш иптәшең  Равил Сафиул-
лович, улың Рамил – Иркә, кызларың Илмира – Фәһим, 
Эльвира – Ленар, оныкларың Реналь, Алина, Ранил, Амина, 
Ильназ, кода-кодагыйларың. 

Урта Терешка - Новоспасск - Радищево – Сунгур – Лянтор.
Т е л е ф о н ы : 

8 8 4 2 2 ( 6 5 1 8 3 2 ) , 
89041823507, 89374550649.

● Окна от  производителя 
+ комплектующие
● Двери «Бульдорс»
● Натяжные  потолки 
(от 240 руб./в.м)

Натяжные 

потолки

«Җиде һава»

Недорого.

  89021273125.

В  ООО «ТЭК УДАЧА» требуются:  водитель – экспеди-

тор на а/м , междугородние перевозки.  Обращаться 

по  телефону:  89278115136.  Заработная  плата  при 

собеседовании. Опыт работы обязателен.

Яңа Зеленай авылында тормыш итүче Хөррия Яхъя  
кызы һәм  Әбдрәшит  Батырхан улы  НАГАЕВЛАРНЫҢ 
гаилә корып яшәүләренә 25 мартта 50 ел тула. Кадерле 

күршеләрем!
Парлы картлык-олы байлык ул. Һәр гаиләнең үз юлы, үз шатлы-
клары, көенечләре, үз тарихы бар. Безнең күршеләребез бүгенге 
көндә булдыклы, уңган, үрнәк гаилә. Авылдашларының һәм 
тирә - күршеләренең  ихтирамнарына  лаеклы  булып  яшиләр. 
Без янәшәбездә шундый күршеләр булуга бик шатланабыз. 
Кадерлеләребез!  Чын күңелдән алтын туегыз белән белән 
котлыйбыз. Бәйрәмегез котлы,  көннәрегез кояшлы, гомерегез 
озын, бәхетләрегез мул булсын. Парлы бәхетне татып тагын 
күп еллар бергә-бергә яшәргә язсын.
Һәрчак шулай яшьлек дәрте Сездә
Янып торсын җәйге учактай.
Саулык, байлык, күп шатлыклар
Чиксез булсын язгы офыктай.
Матур  теләкләр  белән  күршегез  Сания  Юсупова  һәм 

балалары.

Хөрмәтле Румия Адельшовна ХАМЗИНА!
Мәгариф хезмәткәрләренең  район профсоюз оешмасы 
heм Югары Терешка төп мәктәбе коллективы Сезне күр-
кәм юбилеегыз - 55 яшь тулу көнегез белән чын күңелдән 
тәбрик итәләр. Киләчәк гомер елларыгыз hәрвакыт са-
улыкта-исәнлектә, чиксез шатлыкларга күмелеп  үтсен. 
Ак бәхетләр, көтелмәгән куанычлар гел Сезнең белән 
янәшәдә яшәсен. Туачак таңнарыгыз hәрвакыт нурлы, 
күк йөзегез аяз булсын. Фидакарь хезмәтегез өчен олы 
рәхмәт Сезгә.
Тормыш юлыгыз балкып торсын,
Нурлы булсын күңелегез.
Иртә таңда чыккан назлы кояш

Көн дә Сезгә бәхет китерсен.
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Иске  Кулаткы  районы 
белән  Татарстан   республи-
касының    аралары  елдан 
- ел  якыная бара.  Моның 
турында    һәр  ел    Казан 
шәһәрендә     якташлары-
бызның      төрле    форум-
нарда,  фестивальләрдә, 
җыеннарда  катнашулары 
ачыктан - ачык сөйли. 

VI    Бөтенроссия  татар 
авыллары  эшмәкәрләре 
җыены  моның  турыда  та-
гын  бер  кат  исбат  итте. 
Ул    9-11  март  көннәрендә 
Казан  шәһәрендә,  респу-
бликаның  Арча,  Балтач 
районнарында җанлы төстә 
узды. Әлеге җыенда Росси-
янең 41 регионының татар 
авылларыннан   748 кеше 
катнашты һәм 76 кешедән 
торган  Башкортстанның 
делегациясе иң зурлардан 
саналды.  Бирегә  безнең 
Иске  Кулаткы  районының 
эшмәкәрләре дә зур теләк 
белдереп килделәр.

9 март көнне игенчелек, 
терлекчелек,  агросәнәгать 
комплексы  продукциясен 
һәм  һөнәрчелек  продук-
циясен  экспортлау    тема-
лары  буенча  дискуссион 
мәйданчыкларның  эше 
оештырылды.

“Терлекчелек (терлекче-
лек, кошчылык) дискуссион 
мәйданчык республиканың 
игенчеләр  сараенда  үтте. 
Аны    татар  конгрессының 
эшмәкәрләр  белән  эшләү 
бүлеге  җитәкчесе    Фәрит 
Язкәрович  Уразаев  алып 
барды.  Анда  терлекчелек 
тармагын  үстерү  буенча 
җитди  чыгышлар  ясалды.  
Аеруча  татар  атларының 
нәселен  арттыру,  хәләл 
ризык  җитештерү  -  төп 
сорауларның берсе булып 
саналды.

  Дискуссион  мәйдан-
чыкның  эшендә    Авыл 
хуҗалыгы һәм азык– төлек 
министрының  терлекче-
лек  буенча  урынбасары 
Нәҗип  Нәгыйбович  Хәҗи-
пов  катнашты.  Ул  үзенең 
чыгышында  Татарстан  ре-
спубликасының  терлекче-
лек  тармагы  буенча  2016 
елның нәтиҗәләре турында 
сөйләде һәм үз эшен алып 

баручы  фермерларга  төр-
ле грантлар бирү турында 
таныштырып  үтте.  Шуны-
сы  характерлы  Татарстан 
республикасында  үз йорт-
ларында сыер тотучыларга 
һәр  ел    3әр  мең  сум  (бер 
башка),  ат  тотучыларга 
6  шар  мең  сум  (бер  баш-
ка)  ярдәм  күрсәтелә  икән 
һәм  шәхси  хуҗалыкларын 
оештыручыларга  төрле 
грантлар  алуда  бернинди 
дә киртәләр юк.

Башкортстандагы    та-
нылган  фермер,  Иглин 
районында 1000 нән артык 
баш  ат  малы  тотучы,  ча-
быш  атлары  белән  төрле 
бәйгеләрдә зур җиңүләргә 
ирешүче,  башка  төрле 
маллар  асраучы  Хәсән 
Идиятуллин  үзенең  чы-
гышында татар атларының 
юкка  чыгуы  турында  зур 
борчу  белән  сөйләде.  Ул 
республика  күләмендә  бу 
проблеманы  уңай  якка 
хәл итү кирәклеге турында 
белдерде. 

- Атлар, гомумән башка 
мал-туарны  үрчетү,  азык 
–төлек  җитештерү    белән 
бергә  без  үзебезнең  яшь 
буынга,  балаларыбызга 
хезмәткә мәхәббәт тә уята-

чакбыз, тәрбия дә бирәчәк-
без һәм аларга мирас итеп 
гореф-гадәтләребезне  дә 
калдырачакбыз,  –  диде 
малтабар    Фәрит  Нәбиул-
лин Бөгелмәдән. 

 Бу мөһим чарада шулай 
ук  кошчылык  белән  шө-
гыльләнү, хәтта страуслар, 
бытбылдык  (перепелка) 
үстерү һәм алардан файда-
лы табыш китерү турында 
да чыгышлар ясалды.

  Дискуссион  мәйданчы-
кларның утырышыннан соң 
җыенда  катнашучылар  К. 
Тинчурин исемендәге Татар 
дәүләт драма һәм комедия 
театрында “Казан хәзинәсе” 
тарихи - хореографик спек-
такль карадылар  һәм  бу та-
маша аларның  күңелендә 
якты хатирәләр калдырды. 

Арча районында    
  10  мартта,  җомга  көн-

не,  без  искекулаткылылар 
Татарстан  республикасы 

авылларындагы тормышны 
танышу  максаты  белән 
Арча  районында  булдык.  
Кунакларны    район  баш-
карма    комитеты  җитәк-
чесе  урынбасары  Рамил 
Гарифҗанов каршылады.

  Арчалыларның  район 
капкасы төбендә куллары-
на  чәк-чәк,  гармун  тотып, 
җыр  -  моңнары  астында 
тантаналы  сәламләүләре 
- матур бәйрәмне хәтерләт-
те.    Аннан  соң  без  сәяхә-
тебезне  авыллар  буйлап 
дәвам  иттек.  Автобуслар-
дагы    экскурсоводлар  бу 
төбәкләрдәге тарихи язма-
лар    белән    таныштырып 
бардылар.

Бу  районда  күп  яңалы-
кларны беренчеләрдән бу-
лып Иске Кырлай авыл җир-
легендә  тормышка  ашыра 
башлаганнар.  Гаилә  фер-
малары, шәхси эшмәкәрләр 
белән дә шулай була. 

- Бездә бүгенге көндә 11 
шәхси  эшмәкәр  уңышлы 
гына  эшләп  тора,  –  диде 
авыл  җирлеге  башлыгы 
Фәргать Сираҗетдинов.  – 
Аларның    күбесен  –  менә 
сез Түбән  Мәтәскә  авылын-
да  күрерсез,    -  дип  дәвам 
итте ул.

  Бу  авылда  Рафил  За-
рипов  хуҗалыгында  такта 
яру цехы эшли. Бакчасы да  
ярасы агачлар, әзер мате-
риаллар белән тулып ята. 
Эшмәкәрләрне ул көнне бар 
да    кызыксындырды    һәм 
алар аңа : “Агачны күпмегә 
аласың, тактаны күпмегә са-
тасың?” кебек сорауларны 
яудырдылар.

  Шул  ук  авылда  Ренат 
Нәбиуллин  агачтан  тәрәзә, 
ишек, карават, өстәл, урын-
дыклар ясый. Агач заманы 
үтте дигәннәр ялгыша икән, 
адәм  баласы  хәзер  таби-
гыйлыкка омтылу турында 
биредәге заказларның күп 
булуын күреп инандылар.

Аннан  соң  без  Мөндеш 
авылына  күчтек.  Биредә  
874 кеше яши,  элек–элек-
тән тырыш кешеләр бихи-
сап, йортлары, каралты–ку-
ралары,  чибәр  итеп ясал-
ган тимер капкалар. Авылда   
Хәлим    Гариповның  гаилә 
фермасы  уңышлы    эшли, 

ул гел үсештә икән.
  Мөндеш авылының яңа  

балалар бакчасы да күңел-
ләрдә зур соклану тудырды. 
Биредә 60 бала тәрбияләнә 
һәм нәниләр кунакларга ма-
тур  концерт  программасы 
тәкъдим иттеләр.

Казанбаш  авылында 
Ранил  Шакирҗанов  шәхси 
ярдәмче хуҗалыгында күп 
терлек асрый. Эшмәкәрләр 
бу хуҗалыкны да кызыксы-
нып карадылар.

 Бу авылда колхоз  бет-
кәч таркалган, җимерелгән, 
ташландык  хәлгә  килгән 
ферма  урыннарын  бүген 
танырлык түгел. Хәзер анда 
авылга  ямь  биреп  торучы 
яңа  тораклар  басып  тора. 
Шәхси  эшмәкәр  Марсель 
Хәлилов  киләчәккә  план-
нар белән дә уртаклашты. 
Казанбашны  ныгытучы  бу 
эшмәкәрләргә  рәхмәттән 
башка сүз юк. Аның хуҗа-
лыгында гади савучылар 20 
әр мең сум эш хакы алалар. 

Кунаклар  белән  килгән 
Бөтендөнья татар конгрес-
сы башкарма комитеты рәи-
се  Ринат  Закиров  күргән-
нәрдән канәгать калуларын 
белдерде, арчалыларга яңа 
уңышлар теләде.

Авылларны  караганнан 
соң без Арчага юл тоттык. 
Аның  төзеклегенә  карап 
таң калдык. Бу  районда 56 
мең кеше яши икән, шуның 
23  меңе  Арча  шәһәренә 
туры  килә.  Әлеге  шәһәр 
үзенең  матур  корылмала-
ры, ике катлы торак өйләре 
һәркемнең  күңелен  җәлеп 
итте.  Район    үзәгендә  та-
нылган  Татарстан  язучы-
лары  Габдулла  Тукайга, 
Гариф Ахуновка, Мөхәммәт 
Мәһдиевка, Галиәскәр Ка-
малга корылган бюстлар бу 
төбәктә  туып,  иҗат иткән 
бөек  шәхесләрне  ерактан 
ук ачык итеп сөйләп тора. 

Район  мәдәният  йорты 
да  зур  корылмаларның 
берсе  булып  санала.  Без, 
җыенда  катнашучылар, 
анда булып,  арчалыларның 
авыл  хуҗалыгына  багыш-
ланган    бай  күргәзмәләре 
белән  таныштык  һәм  фо-
торәсемнәргә төштек.  

Ә инде мәдәният йорты 

артистларының  чыгыш-
лары  күңелләргә  тагында 
дәрт өстәп җибәрде. Арча 
үзешчәннәре  чын  артист-
лар  кебек  безнең  каршы-
бызда  искиткеч  биюләр, 
җырлар башкардылар. Кич-
кә таба Казан шәһәренә юл 
тотып,  яңадан  “Татарстан” 
кунакханәсенә урнаштык. 

Пленар утырышта
11 март көнне иртәнге 10 

сәгатьтә “Корстон”  сәүдә-
күңел ачу комплексында VI  
Бөтенроссия  татар  авыл-
лары  эшмәкәрләре  җые-
нының  пленар  утырышы 
башланды.

Утырыш  башланыр  ал-
дыннан  фойеда  Россия 
төбәкләрендә җитештерел-
гән продукция  һәм халык 
кәсебе  товарлары  күр-
гәзмә-ярминкәсе  эшләде. 
Биредә безнең  Иске Кулат-

кы “Линостар” предприяти-
есе дә актив катнашты һәм 
аның генераль директоры Р. 
Ф. Узбеков җитәкчелегендә 
предприятие  тарафыннан 
чыгарылган  продукция  күр-
гәзмәсе тәкъдим  ителде. 

Күргәзмә-ярминкәдә 
шулай  ук  Киров,  Түбән 
Новгород  өлкәләреннән, 
Башкортстан,  Татарстан 
авыллары эшмәкәрләре дә 
катнашты. 

Пленар  утырышны  Бө-
тендөнья  татар  конгрессы 
башкарма комитеты рәисе 
Ринат Закиров алып барды. 
Ул үзе дә чыгыш ясап, Бө-
тенроссия татар авыллары 
эшмәкәрләре  җыеннары-
ның  татар  авылларын, 
гореф  -  гадәтләребезне 
саклап  калуда  зур  роль 
уйнауларын ассызыклады.

Анан  соң  сүз  җыенда-
гы  делегатларга  бирелде. 
Алар  арасында  Башкорт-
стан  республикасы  Иглин 
районыннан  Хәсән  Идия-
туллинның    чыгышы    бик 
хисле  булып  чыкты.  Ул 
Татарстан  Президентын 
күптән  түгел  билгелән-
гән  юбилее  белән  тәбрик 
итте.  Чыгыш    ахырында 
Татарстан  республикасы-
на  бүләген  дә  тапшырды. 

Хәсән әфәнде нәселле та-
тар  атларын торгызу эшен 
алып бара. Гаиләсе белән 
бергә тоткан хуҗалыгында 
1000 аты бар икән. Шулар-
ның чын нәселле -5 яшьлек 
чабыш  айгыр  Татарстанга 
күчеп килеп, биредә нәсел-
ле татар атларын үрчетүдә 
үз  өлешен  кертер  дигән  
өметен дә белдерде.

Җыенның  трибунасын-
нан  шулай  ук  Ульяновск 
өлкәсе, Радищево эшчеләр 
бистәсеннән Камил Бирю-
ков, Чуашстаннан Фәрит Ча-
батов, Мордовиядән Гафур 
Әбдрәшитов һәм башкалар 
да  эчтәлекле  чыгышлар 
ясадылар. 

Пленар  утырышта  Та-
тарстан республикасы пре-
зиденты Рөстәм Миңнеха-

новның чыгышы  игътибар 
үзәгендә булды. Аның төп 
фикере-татар авылы татар 
халкын саклап торучы урын, 
аны үзендә сакларга кирәк 
дигән  залдагы  һәр  кеше-
нең күңелендәге уй-фикер-
ләренә аваздаш булгандыр. 

Ул  үзенең  чыгышыннан 
соң татар халкының мәдә-
ниятен,  гореф-гадәтләрен 
саклауга  күп  көч  куйган, 
хәләл  акчасын тоткан  Иске 
Кулаткы  районы  Башлыгы 
Эдуард  Әнвәрович  Гане-
евка  “Фидакарь    хезмәт  
өчен”    Татарстан  медале 
тапшырды.  Шундый  ук 
медаль белән Самара өл-
кәсенең  “Дуслык” җәмгыяте 
президиумы  әгъзасы  Дания 
Тулова  да  бүләкләнде.  
Татарстан Президентының 
Рәхмәт  хаты    Радищево 
районнынан эшкуар  Юныс 
Бирюковка  һәм  башкалар-
га бирелде.

Утырыш  ахырында  җы-
енның  резолюциясе  кабул 
ителде.

Рөстәм АРИФУЛЛИН.
Россия журналистлар 

Союзы әгъзасы.

Тәҗрибә өйрәнү - берләштерә

  Пенсионерлар - иң актив халык
Районыбызда  яшәү-

челәрнең  өчтән  берен  бү-
ген өлкән яшьтәгеләр тәш-
кил  итә.  Аларның    күбесе 
һөнәри  һәм  иҗади    оста-
лыкка  ия  булган,  бай  тор-
мыш тәҗрибәсе   туплаган 
пенсоинерлар  армиясенә 
керәләр.  Ә  инде  Пенсия 
фонды идарәсе һәм пенси-
онерлар Союзы өлкәннәре-
безне  берләштерүчеләр 
булып  торалар.  Шуңа  да 
безнең пенсионерларыбыз 
районыбызның  җәмәгать 
тормышында да, спорт ча-
раларында да актив катна-
шалар, кыскасы, тулы кан-

лы тормыш белән яшиләр. 
Күптән  түгел  генә  өл-

кәннәребез  пенсионерлар 
Союзы бүлекчәсе рәисе Р. 
Я.  Мусина  җитәкчелеген-
дә  Ульяновск  шәһәрендә 
булып  үткән  региональ 
кышкы Спартакиадада кат-
наштылар һәм җиңү яулап 
кайттылар.  “Заря”  спорт-
комплексында  үткәрелгән 
ярышларда  өлкәбездән 
Россия  пенсионерлар  Со-
юзы бүлекчәләренең 22 ко-
мандасы катнашты. Өлкән 
яшьтәге  спортчыларыбыз 
барлык төр ярышлар буен-
ча  югары  күрсәткечләргә 

ирешә  алдылар.  Җиңү-
челәребез региональ пенси-
онерлар Союзы бүлекчәсе 
тарафыннан махсус кубок, 

медальләр һәм бүләкләргә 
лаек булдылар.

8  март  –  Халыкара  ха-
тын-кызлар  бәйрәме  уңа-

еннан  да  пенсионерлар 
Союзы бүлекчәсендә матур 
аралашу  кичәсе  һәм  кон-
церт программасы үткәрел-
де.  Бу  көнне  ир-  егетләр 
гүзәлләребез  хөрмәтенә 
матур  җырлар  башкарды-
лар.  Бәйрәм  кунаклары 
буларак  Өмет  Резванов, 
Фәрит  Абдуллин,  Нурали 
Сафаров, Роза Абәйдулли-
на, Валентина Ермалаева, 
Роза Курмакаева изге кот-
лауларын да җиткерделәр, 
матур чыгышлары белән дә 
куандырдылар.  Аралашу 
кичәсе  тәмле  чәй  өстәл-
ләре артында дәвам итте. 

Иске  Атлаш  авылыннан 
Роза  Курмакаева    барлык  
районыбыз өлкәннәре исе-
меннән  әлеге  чараның 
спонсоры, район Башлыгы 
Эдуард Әнвәрович Ганеев-
ка һәм пенсионерлар Сою-
зы җитәкчесе Р. Я. Мусинага 
олы рәхмәт сүзләрен җит-
керде.  Пенсионерларыбыз 
киләчәктә  дә,  районыбыз-
ның җәмәгать тормышында 
актив катнашырга һәм шун-
дый  очрашуларны  ешрак 
үткәрергә дигән теләкләрен 
белдерделәр. 

Гөлназ КУЗӘЕВА.

Хәрәкәттә - бәрәкәт
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- Әйе, - диде Рушания чак 
кына ишетелерлек итеп. - Син 
шундый  матур  бүген,  кие-
мең  бик  тә  килешә.  Рушания 
хәлсез  бармаклары  белән 
аның җиңеннән сыйпап куйды. 
Шундый  чибәр  ир-егет  белән 
култыклашып үтәргә иде, бөтен 
хатын-кыз көнләшеп үләр иде.

-  Инәй,  укы  догаңны,  әйт, 
күкләр  ишетсен.  Асылгәрәй 
хатыны Рушания диген, инәй, 
кычкырып укы, минем дә өйлә-
неп  үләсем  килә.  Асылгәрәй 
балачактагы  кебек  Фатыйма 
инәйнең  итәгенә  ябышып 
елады.

- Балам, ни эшләвегез бу?
- Асылгәрәй, - дип Рушания 

үзенә чакырды. Инде ябыгып, 
бәләкәй генә калган Рушания-
не  мендәре белән бергә коча-
клады. - Мин дә сине яратам, 
Асылгәрәй. Әни, миңа салкын, 
бик өшим. Фатыйма инәй өстен-
дәге мамык шәлен аның өстенә 
китереп  япты.  Рушания  аның 
кулыннан  тотты. - Әни, кичер 
безне, сине ташлап китәбез.

Фатыйма инәй көчкә кычкы-
рып елаудан тыелып утырды, 
балалар алдында ул һәрвакыт 
көчле  булып  күренергә  өй-
рәнгән.  Рушания  кинәт  артка 
тартылды  да,  күзләрен  зур 
итеп ачты. Аяк очында утырган 
Асылгәрәйгә  Рушания  өстен-
нән ак яктылык күтәрелгәндәй 
булды.

- Инәй, - диде ул куркып, бер 
түшәмгә, бер Рушаниягә  карап. 
Фатыйма инәй йөрәген тотып 
урындыкка утырды.

Түшәмгә текәлгән олы көрән 
күзләр  җанын  озатып  карап 
калды.  Тәрәзәдә  нәрсәдер 
шыпыр-шыпыр  килгәнгә  бо-
рылып  карадылар,  анда  бер 
ак  күбәләк  тышка  очып  чыга 
алмый бәргәләнә иде. Идәнгә 
нәрсәдер  челтерәп  төште, 
алар  сискәнеп  киттеләр.  Ал-
тын йөзек, әйләнеп- әйләнеп, 
Асылгәрәйнең  аяк  астына 
килеп  ятты.  Асылгәрәй  әле 
кулына, әле идәндәге балдакка 
карады. Аннан яшьле күзләрен 
Фатыйма инәйгә күтәрде.

- Эх, - диде әрнешеп. - Ул 
миннән тагын китте...

Рушания  җәй  азагы,  көз 
башында үлде.

Рушания бу дөньядан соңгы 
юлга  озаткан  әнисенә,  бөтен 
авыртуларын, бар газапларын 
үзенә алырга әзер торган Асыл-
гәрәйгә мең-мең рәхмәтле иде. 
Патшабикәдәй  горур,  гүзәл 
элекке  Рушаниядән  калган 
шәүләне,  аның  ябыгуын  ире, 
балалары  күрмәде.  Бөтен 
хосрәт-газапны  әнисе  белән 
Асылгәрәй үз өсләренә алды. 
Сөекле  кешесенең  шәм  уры-
нына янып бетеп баруын күрү 
Асылгәрәйгә җиңел түгел иде. 
Ул үз авыруын онытып, сүнеп 
барган  көрән  күзләрдән  сә-
гатьләр буе күзен алмады. Бө-
тен курыкканы, йөрәге күтәрә 
алмыйча,  аннан  алда  китеп 
бару иде. Рушания аңа икесе 
арасындагы  мөнәсәбәтләрне 
үзенчә  аңлатырга  тырышты: 
ул аның өчен бик кадерле кеше 
иде аларның балалыгы бергә 
бәйләнгән, бер-берсенә карата 
икесе  генә  тоя  торган  миһер-
банлылык,  уртак  авыру-газап 
һәм  шуның  белән  бергә,  ир 
белән  хатын  арасында  була 
торган тойгылардан, мәхәббәт-
тән дә өстен тагын әллә ниләр 

бәйли иде аларны. Әйе, алар ир 
белән хатын була алмадылар, 
тик шулай да, әгәр теге дөньяда 
икенче тормыш булса, һичшик-
сез,  бергә  булачакбыз,  дигән 
өметтә иде алар. Якты дөнья 
белән  хушлашуның  ачысын, 
соңгы  сулышын  күрүне  авыр 
кичерделәр.

Асылгәрәй,  кагыйдәләрне 
бозып  булса  да,  Рушанияне  
читтә аерылып торган куш каен 
янына  күмдерде,  өч  көннән 
Рушаниянең  иң  матур  фото-
сы  белән  кара  мәрмәр  кабер 
ташы  китереп  урнаштырды. 
Икенчесен,  үзенә  дигәнен  өй 
астындагы  подвалга  төшереп 
яшерде. Мәхмүткә генә әйтте: 
«Мин  үлсәм,  шуны  куярсыз». 
Асылгәрәй көннәр буе зиратта 
югалып  йөрде.  Көз  соңлады, 
һаман  җылы,  күбәләкләр  дә 
һаман очалар, алар әллә ничәү.

-  Рушания,  син  дә  шунда-
сыңдырла,  кайсысы  син,  мин 
ничек табармын соң сине?

Инзир буенда төннәр буена 
яңа җыр яңгырады:
Ташлап киттең мине,
Моңсулатып җирне,
Мине үзең белән алмадың.
Яшәр бу, дип уйладың.
Үлгәннәрнең җаны күбәләк,
Күбәләкләр оча зиратта.
Кайсысы, бәгърем, син икән,
Тагын  югалтсам,  нишлим 
икән?

Бер ай дигәндә Асылгәрәй-
нең гармуны да тынды. Мәхмүт 
ару-талу  белми  елга  буеннан 
йөгерә- йөгерә эзләде. Елга бу-
еннан тапмагач, зиратка йөгер-
де, үзе вакыт-вакыт, абый-абый 
дип кычкырды. Көзнең иң матур 
чагы, әбиләр чуагы иде. Акрын 
гына  сары  яфраклар  коела. 
Асылгәрәй  куш  каенга  арка-
сын терәп утырган, әйтерсең, 
уйланып утырып йокыга киткән, 
эшләпәсен  күзенә  төшергән. 
Көзге кояшның соңгы нурлары 
учындагы  алтын  балдакка 
сузылган.  Мәхмүт  аның  кар-
шысына утырды.

- Әйдә кайтыйк, әни көтә.
Асылгәрәй  эндәшмәде. 

Мәхмүт  тә  аркасын  каенга 
терәде дә, үзалдына сөйләнеп 
утыра бирде. Кичкә чаклы уты-
рды. Аларны инде Маһинурның 
балалары  да  эзләп  чыккан-
нар  иде.  Асылгәрәй,  ахрысы, 
таңда ук җан биргән иде. Ике 
бертөсле  кабер  ташын  бер-
рәттән куйгач, укып еладылар 
(«Рушаниям  бәгърем,  синнән 
башка яшәү - яшәү түгел икән» 
диелгән иде). Фатыйма апасын 
тотып торган Маһинур, апасына 
карап:

- Алла ярдәм бирсен үзеңә, 
ничекләр чыдыйсыңдыр, - диде 
күз яшьләрен сөртеп.

- Әрем сулары эчеп, - диде 
акрын гына Фатыйма абыстай.

                      ***
Александр  Ивановичның 

баласы  туды.  Картайганда 
туган бала бик тансык, диләр. 
Ул  үзенчә  бик  бәхетле  иде, 
Мариночкасы  ул  бүләк  итте. 
Алар  менә  елга  якын  инде 
Францияда яшиләр. Үзләренә 
бер аерым өй арендага алып 
яшәп яткан көннәре иде. Малай 
табып  биргән  өчен  Маринага 
миллион сумлык муенса алып 
бирде.  Яшь  хатын  Рушания 
белән  чагыштырырлык  түгел 
иде,  капризы  да,  теләкләре 
дә бик зурдан. Александр Ива-
нович башта акчаны чамасыз 
түкте, тик соңгы вакытта кесә 
төбе саегуын тоеп, курка калды. 
Җитмәсә,  бер  айлык  балала-
ры  чирләп  китеп,  больницага 
эләктеләр. Балага кан салырга 
кирәк булды. Әти кеше үз канын 
салуны таләп итте, тик табиб:

- Сезнең канны сала алмый-
быз, сез аның атасы түгел, - дип 
аңлатты. Александр Иванович 
бер агарды, бер күгәрде, акча 
түләп,  кабат  анализ  ясатты. 
«Юк»,  диделәр.  Бер  минут 
эчендә башыннан бөтен гомере 
үтте. Ул үзен мөгезле ат итеп 
хис  итте.  Раясы  белән  яшәп,  
моның турында уйлап та кара-
ганы булмады, Раясы өчен ул 
бит Алла иде. Бермәлгә йөрәге 
кысып алды. Бала әзрәк рәт-
ләнгәч, ул Маринага: «Җыен, 
Россияга  кайтабыз»,- диде.

-  Мин    бүтән    Россияга 

кайтмыйм.
-  Алайса,  кал,  мин  синең 

белән бүтән яшәмим.
Ул  үзенең  нинди  капкынга 

эләккәнен яхшы аңлады, ярый 
әле  Раясы  белән  законлы 
аерылмаган,  монысына  өй-
ләнмәгән  иде.  -  Ул  үзе  кебек 
байларга куелган тозак турында 
юксаң тыңлап-ишетеп кенә яши 
иде, менә килеп капты да инде 
туймас яшь җилбәзәккә.

- Син балага алимент түләр-
гә тиешсең.

- Юк шул инде, кемнән тап-
кансың - шул түләсен, минем 
кулда  документ,  бала  минеке 
түгел.

Марина  да  агарып  катты, 
ул  да  аңлый  монда  калса, 
бернәрсәсез урамда каласын. 
Үз өендә ничек тә җайлар, карт 
беркая да бармас, кире кайтыр. 
Маринаның унбиш-егерме че-
моданы  җыелды.  Александр 
Иванович көчкә Чаллыга тике 
җитте, ул беркайчан булмаган-
ча  өенә  ашкынды.  Ул  юл  буе 
башын аска иеп, уйланып кайт-
ты, әйтерсең, күзен каплап юр-
ганнарны  ачып  җибәргәннәр. 
Нишләде? Аяк астыңда җәймә 
булып ятармын, кичер, Раечка, 
диярмен, балалардан гафу үте-
нермен. Я Ходаем, нишләдем 
мин, гомер җыйган акчаларны 
туздырдым. Акчасы чукынсын, 
анысы  табылыр,  акча  безне 
түгел,  без  акчаны  эшлибез. 
Раечка гына кичерсен.

Ул Раясын күзалдына ките-
реп, үлеп сагынганын  аңлады. 
Раям , кичер  мине,  мин   бер-
кайчан  беркая  китмәячәкмен  
диярмен».  Чемоданнар  төял-
гән газель  Мариналар  ишек тө-
бенә килеп туктау белән, Алек-
сандр Иванович сикереп төште 
дә,  тукталышка  барып  такси 
алып урмандагы өенә кайтып 
китте. Капка төбенә килеп җитү-
гә, өенең тәрәзәләренә үрелеп 
карады. Бер җирдә дә ут юк. Рая 
үзе    генәдер,  я  мунчададыр. 
Капкада  каршындагы  кеше 
сакчы  булып  чыкты,  кертми 
йөдәтте. Сакчы начальнигына 
шалтыраткач кына ачты.

- Өйдә кем бар?
-  Беркем дә юк, мин белмим, 

каялардыр.
Көзнең ямьле мәле, тышта 

да җылы, кич, кояш баеп килә. 
Иң  беренче  булып  бакчага 
керде, керде дә хәйран калды: 
җир  тулы  коелган  алмалар, 
чәчкәләр дә утыртылмаган, чүп 
уталмаган.  Бу  ни  хәл?  Алек-
сандр  Иванович  арлы-бирле 
йөрде,  өстен  салып  атты  да 
кәрзин алып, аяк астында аунап 
яткан алмаларны җыя башла-
ды. Рая элек агачтан гына өзе-
п,алмаларны, капларга тутыра 
торган иде. Бу артыгын кая куя 
иде  икән  соң?  Ул  Рая  белән 
утыра торган кәнәфигә килеп 
утырды, эй Раечка, тизрәк кайт  
кына, сөйләшербез. Ул Фран-
циягә барып төшү белән кесә 
телефонын югалтты, кая булды 
- һич хәтерләми. Башта улына 
үпкәләп, мине аңламыйсың, бу 
мәхәббәт,  дип  талашты.  Улы 
аның  күзен  ачтырырга  ничек 
кенә тырышмасын, ул, әйтер-
сең, сихерләнгән, ана эткә тап 
булган ата эт кебек, Марина ар-
тыннан чапты. Чит илгә чыккач, 
иркенлеккә чыгуларына сөен-
деләр. Җенси азгынлык идеме 
бу - көн-төн урыннан тормаган 
көннәре булды, эш турында да 
уйламады.  Шундый  авырлык 
белән нигез салган сәүдәсен дә 
онытты,  бернинди  тәҗрибәсе 
булмаган улына өйде дә чыгып 
китте.  Рая,  ах,  Рая...  Үзенең 
ничек качып чыгып баруы исенә 
төште,  битенә  ут  капты,  оят 
иде, ничек күзләренә карар... 
Өйгә кереп олы зал уртасына 
басты, бу вакытта тәмле ризык 
исе тарала торган иде, җыелып 
бер  өстәл  артында  утырулар 
нинди бәхет булган. Йокы бүл-
мәсенә күтәрелде, шкафларны 
ачып  карады  -  бар  нәрсә  үз 
урынында.  Рушания  йоклый 
торган мендәрне күтәреп иснәп 
карады. Аларның тумба өстен-
дә икесе генә төшкән фотолары 
тора  иде  -  күренми,  кая  икән 
дип, тартмаларын ачып кара-
ды. Бу ни дип, бер төргәк тар-
тып чыгарды да башта куркып 

атып җибәрде, аннан актарып 
карады.  Бу  -  Раяның  үрелгән 
чәч  толымы  иде.  Александр 
Иванович  урыныннан  торып 
басты.  «Рая,  нишләдең  син? 
- Әйтерсең чәч толымы түгел, 
Рая  үзе  ята.  -  Ничек  кулың 
күтәрелде,  ни  хакың  бар  иде 
миннән сорамыйча кисәргә?» 
Ул ишекле-түрле бәргәләнде, 
аска  төшеп  чәй  куйды,  тик 
тынычлана алмады. «Бөдрәлә-
теп тә кайт, йолкып бетерәм». 
Йортка машина кайтып кергәне 
ишетелде. Ул түзмәде, каршы 
чыкты.  Машинадан  Алеся 
белән  бер  егет  чыкты,  аннан 
улы. Алар аңа ят кеше күргән 
кебек карап тордылар. Тик кызы 
яныннан берсүзсез үтеп китте, 
исәнме,  әти,  димәде.  Игорь 
башта  берсүзсез  аяк  астына 
карап  торды.  Сөйләшү  авыр 
булачак иде.

- Әти, әйдә бакчага, шунда 
сөйләшәбез.  Таныш  бул  -  ки-
явең.

Алар кул биреп күрештеләр. 
Игорь  бакчада  әнисе  белән 
яратып  утыра  торган  кәнәфи 
таганга таба китте, машинадан 
ачып бер шешә коньяк та алды. 
Әтисе белән ничек сүз башлар-
га, ни дип кайткан? Игорь янына 
килеп утырган әтисенә стакан 
белән  коньяк  тоттырды,  үзе 
берсүзсез эчеп тә куйды. 

- Улым, син эчми идең бит. 
Игорь улым, әниең кая?

-  Син,  әти,  үзең  турында 
сөйлә, кайларда ниләр бетереп 
кайттың, бөтенләйгәме?

- Мин, улым, синең алдыңда 
да, әниең алдында да гаепле. 
Син  хаклы  булгансың,  мин, 
улым, сездән башка, әниеңнән 
башка  яши  алмыйм,  ничаклы 
ялгышлар ясаганымны үзем дә 
аңлыйм, әниең генә кичерсен 
иде, улым.

- Әни кичерде, әти, ул бары-
сын да кичерде.

-  Минем  бер  әйбергә  бик 
ачуым  килеп  утыра  идем. 
Әниеңнең шкаф тартмасыннан 
чәч  толымы  килеп  чыкты,  ни 
дигән эш ул. Яшьләр артыннан 
мода куамы әллә? Әтисе тагын 
әллә  ни  дип  тузынды,  Игорь 
борылып күз яшен сөртеп алды, 
тик әнисенең юклыгын әйтергә 
теле әйләнмәде.

-  Әти,  ник  телефоныңны 
алмадың,  мин  сиңа  күпме 
шалтыраттым, син бик тә кирәк 
идең бит, эх, әти...

-  Мин  аны  самолеттан 
төшүгә  югалттым,  әллә  өйдә 
калдымы  дип  тә  уйладым. 
Шуннан яңасын алдым.

-  Нишләп  алайса  бөтен 
язганны кабул итмәдең?  Мин 
яздым  бит  сиңа  кайт  дип,  ә 
син, минем икенче гаиләм бар, 
борчыма, дип җавап җибәрдең.

- Кем, минме?
- Алайса, яшь хатыныңнан 

сора, анда телефоның. Эх, әти, 
әти, әни кичерде дә ул сине, син 
менә кичерерсеңме үзеңне?

Игорь башын куллары белән 
кысты, еламаска тырышты.

- Улым, ни булды, нәрсәдер 
әйтергә телисең дә, әйтмисең.

Игорь    йолдызлы  күкләргә 
бакты, эчкән коньяк та ярдәм 
итмәде, тагын салып эчте.

-  Без,  әти,  әнине  җирләп 
килдек.

Ниндидер тынлык урнашты. 
Игорь әтисенә борылып кара-
ды, ул артына хәнҗәр кадал-
гандай аңа текәлеп каткан иде.

-  Ни  сөйлисең,  балам?  - 
диде, көчкә телен әйләндереп.

-  Кичә,  туган  авылында. 
Син  киткәч,  ул  аңына  килә 
алмыйча бер үлгәннән калды, 
шунда гына мин аның рак белән 
чирләгәнен  белдем,  ул  инде 
күптәннән  чирләгән,  безне 
жәлләп әйтмәгән.

-  Син  мине  табарга  тиеш 
идең,  ишетәсеңме,  син  мине 
табарга тиеш идең.  Әтисе кал-
тыранып бар көченә кычкырды.

-  Әни  әйтергә  кушмады, 
үзе монда, йөрәге анда булыр, 
кирәкми,  кызганып,  минем 
үлгәнне  көтеп  утырмасын, 
диде.  Син  аны  бик  рәнҗетеп 
киттең, әти.

- Рая, Раечкам минем, ничек 
шулай  уйлый  алдың?  Мине 
кичерергә  мөмкин  түгел.  Мин 
бит  аның  белән  хушлашырга 

йөрәгем  җитмәде,  аңладым, 
мин хаклы түгел. Ник кирәк бу 
дөнья ул булмагач?  Александр 
Иванович  бөтен  җаны  әрнеп 
кычкырды.  Менә  кайда  иде 
соңлап килгән үкенеч.

- Әни сиңа хат калдырган, 
- дип кесәсеннән хат чыгарып 
бирде.

Әтисе калтыранган куллары 
белән аны ертып, яктыга килеп 
укырга  маташты,  тик  күзгә 
тулган яшь укырга бирмәде, ул 
ашыгып өйгә кереп китте. Аның 
язуын күрү белән елый башла-
ды,  түзә  алмый  арлы-бирле 
йөренде, аннан үзләренең йокы 
бүлмәсенә кереп китте.

«Сашенька, хушлашмыйча 
киттең, менә мин дә хушлаш-
мыйча китәм, мин сине кичер-
дем, син икебез өчен дә яшәргә 
тиеш, балаларга терәк бул. Мин 
ышанам синең кире кайтуыңа. 
Ходай  безнең  мәхәббәткә 
сынаулар  үткәрде,  син  шул 
сынауны үтә алмадың. Аңлар-
сың  ялгышыңны.  Сашенька, 
син  миңа  бик  тә  кирәк  идең, 
бөтен теләгем - тизрәк әйләнеп 
кайтсаң  иде,  балаларга  авыр 
булыр икебезне дә югалтсалар. 
Мин синең белән бик тә бәхетле 
булдым, син елама, син яшә. 
Оныклар  туар,  син  аларны 
минем өчен дә сөй, ярат. Түз, 
бар да яхшы булыр».

Александр  Иванович  үзе 
генә белде ялгыз авырлыкны. 
Аны сынаулар алда көткән икән 
әле. Ул Рушаниянең көндәле-
ген табып алды. Ул укый-укый 
бер  кызарды,  бер  агарды, 
ул  үзенең  хыянәтен  читтән 
күрде, сөекле хатынын нинди 
газапларга салуын, аны кемгә 
алыштыруын  аңлады.  Кызга-
ныч,  Ходай  аны  үз  гөнаһла-
рыңда үзең газап чик дип исән 
калдырган.  Ул  көннәр  буе 
бакчада йөрде. Тиеннәрне кул 
сугып күпме генә чакырса да, 
алар бүтән килмәделәр. Баш-
ка  бәхетле  бакчага  күчтеләр 
бугай.  Бакчаның  һәр  почма-
гында Рушания күренде күзенә. 
Александр Иванович хатынын 
бакчаның  һәр  почмагыннан 
эзләде, һәр сукмак аны хәтер-
ләтте,  ул  көннән-кән  ныграк 
сыгылды,  чәчләре  агарды,  үз 
эченә бикләнде. Вакыт- вакыт 
бушлыкка: «Кичер мине, кичер, 
кадерлем»,  дип  кычкырды, 
ялынулары  җавапсыз  калды. 
Кайчандыр  ул  Рушанияне  
ишетмәгән  кебек,  хәзер  аны 
Рушания  ишетмәде.  Әнисе-
нең кырыгына әбисе кайтырга 
кушты. Алар җыелышып авыл-
га кайттылар. Игорь машинаны 
туры зиратка алып килде, әнисе 
кабере янында үсеп чыккан яңа 
каберне күреп, сискәнеп китте. 
Коелган сары яфракларны кара 
мәрмәр таш өстеннән сыпырып  
карады да чайкалып куйды.

-  Алик  абый?  Юк,  моның 
булуы мөмкин түгел.

Куш каен төбендә аерылып 
торган  ике  кабер,  аларның 
ташлары да бертөсле. Өстенә 
язылган  язуны  укып,  мәгъ-
нәсен  аңларга  тырыштылар. 
Александр  Иванович  шашып 
калгандай карап катты.

- Бу кем, бу кем, ник алар 
бергә? - диде калтыранып.

Игорьга да бик авыр булып 
китте. Бу хәлне һич башына сы-
йдыра алмады, алар бер елда 
туганнар,  бер  елда  үлгәннәр. 
Ничек аңларга моны?

Фатыйма  әбиләре  шушы 
бер  ай  эчендә  йөзе  сулып, 
күзләренә сары сагыш сарган. 
Балалар  әбиләрен  жәлләп, 
яшьле күзләрен аңа төбәделәр. 
Фатыйма инәй алар арасында 
ап-ак  чәчле  Сашаны  күреп, 
бик озак аңа карап торды. Аны 
Айбикә  инәй  үлгәннән  бирле 
күргәне юк иде. Аның күзендә 
сагыш ярылып ята. Игорь әби-
сен кочаклап:

-  Әбием,  ник  болай,  без 
яратканнар  безне  ташлап 
китәләр?

-  Асылгәрәй  абыең  әни-
еңнән  башка  яши  алмады, 
китте  артыннан.  Саша,  ачу-
ланма,  олы  мәхәббәт  шунда 
сыналадыр,  күрәсең.  Ул  аны 
соңгы юлга озатты, беррәттән 
генә ятарга булса да хакы бар-
дыр. Без аны җан биргән җиргә 

җирләдек.
Раечкасын  үзеннән  башка 

кем беләндер беррәттән күрү 
башка сыешлы хәл түгел иде. 
Сашада  капма-каршы  хисләр 
көрәште.  Ул  гомер  буена  Ра-
ечка  минеке  генә  дип  яшәде, 
аның  күңел  чисталыгында  да 
һичкайчан шикләнмәде, ә бү-
ген килеп кемдер берәү аның 
урынын алган. Менә шул миз-
гелдә  Раечкасын  югалтканын 
аңлады.  Аның  урынын  башка 
берәү  алган.  Раечкасы  бәлки 
кичергәндер дә бит, тик йөрәген 
башка  берәүгә  биреп  киткән 
түгелме?

Фатыйма  инәй  Игорьны 
Асылгәрәй  бүлмәсенә  алып 
керде.

-  Менә монда кәгазьләр кал-
дырган, сиңа бирергә кушкан. 
Ул беркайчан да үзе турында 
сөйләмәде,  үлгәнче  чирле 
икәнен  дә  белмәдем.  Менә 
киемнәре.

Игорь  кәгазьләрне  актара 
торгач,  Алик  абыйсының  су 
асты көймәсендә хезмәт иткә-
нен,  зур  гына  чинлы  офицер 
булуын аңлады. Шул ук вакытта 
атом  реакторында  аварияга 
эләгеп, көчле нурланыш алганы 
ачыкланды,  ул  инде  алты  ел 
элек  икенче  группа  инвалид 
булып чыгарылган була. Шун-
нан  соң  ул  авылына  кайткан. 
Ул  кәгазьләргә,  фотоларга 
күз  салды,  зур  кеше  булган, 
ә  киемнәре  ничек  килешә. 
Берәү булса, мактаныр, кат-кат 
сөйләр иде. Юк, барысын үзе 
белән  алып  китте.  Кәгазьләр 
арасыннан бер генә хатын-кыз 
фотосы чыкты, ул матур алтын 
рамкага алынган, ул да булса 
аның әнисе иде. Әбисе хаклы, 
олы  мәхәббәт  вакланмаган. 
Тагын бер конвертны кесәсенә 
бөкләп тыкты, монысын кайт-
кач карармын дип. Игорь хәзер 
әтисе өчен борчылып яшәде, 
әтисе үз эченә бикләнде. Эшкә 
кайтырга да җыенмады. Алар 
әниләренә матур кабер ташы 
ясатырга  биргәннәр  иде,  тик 
авылга  кайтып  килгәч,  аны 
алып кайтуның кирәге калма-
ды.  Әтисе  аны  бакчаның  бер 
почмагына  урнаштырды  да 
көннәр буе шуның каршысында 
утырды. Кайдадыр Раечкасы-
ның  кем  беләндер  беррәттән 
ятуын уйлыйсы да килмәде. Ул 
монда, ул аныкы гына, дип, үз- 
үзен ышандырырга тырышты. 
Ул кинәт бер картка әйләнде. 
Игорь  белән  Алесяга  ничек 
тә  әтисе  оештырган  сәүдәне 
тартырга кирәк, зур гына завод 
хуҗасы булу бер дә җиңел түгел 
иде. Беркөнне аның кабинеты-
на ярдәмчесе керде:

- Сезне анда бер кыз көтеп 
утыра, кабул итүегезне сорый.

- Ярый, керсен, - диде Игорь.
Кабинетка  кыяр-кыймас 

кына какча буйлы, бик гади генә 
киенгән кыз килеп керде, керде 
дә аптырап аңа карап катты.

- Ни йомыш?
Кыз бер кулындагы кәгазь-

гә,  бер  каршысындагы  егеткә 
карады.

- Миңа Захаров кирәк.
- Мин булам Захаров Игорь 

Александрович.
Кыз  аның  алдына  конверт 

китереп салды. Игорь аны ачып 
укыды  да,  кызга  күтәрелеп 
карады.

- Миңа Рушания апа калды-
рган иде, сезгә барырга кушкан, 
белмим нигә. Юк, беләм, менә 
бу  карточканы  алып  килдем, 
-  дип,  кыз  бик  дулкынланып, 
аның алдына акча ала торган 
карточка чыгарып салды.

- Сез кайдан беләсез минем 
әнине?

- Алар әни белән бергә боль-
ницада  яттылар.  Картаны  ул 
миңа бер ел элек китергән иде. 
Безгә укырга түләргә дип. Мин 
акчаларны җыеп тутырдым.

                         Дәвамы бар.
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Газета  битләренә  урнаштырылган  рекламалар  һәм 
белдерүләр өчен редакция җаваплылык тотмый.
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белән туры килмәскә мөмкин.
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Директор-баш редактор
М.С. МАСИЕВА.

БЕЛДЕРҮЛӘРРЕКЛАМАЛАР КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Производство и установка пластиковых 

окон. 
При заказе пяти окон, шестое – бесплатно! 

Замер, доставка – бесплатно.

Наше качество и доступные цены 
порадуют вас! Пенсионерам – допол-

нительная скидка!

  Телефон: 8-937-278-05-55. 
Павловка.

20% скидка

ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЮ!

28 МАРТА в 10.10ч.  в р.п. СТАРАЯ КУЛАТКА  у рынка
 БУДЕТ ПРОДАЖА КУР- МОЛОДОК ЯИЧНОЙ 

ПОРОДЫ (РЫЖИЕ И БЕЛЫЕ)

 ПРОСЬБА ПРИХОДИТЬ КО ВРЕМЕНИ И ПОДОЖДАТЬ!

ПРИВОЗ БУДЕТ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ.

Продам компьютер: ЖК-мони-
тор, системный блок, колонки, 
ксерокс  +  принтер  +  сканер. 
Привезу,  установлю,  под-
ключу.  Цена-13900  т.р.  Тел.: 
8-910-368-98-08.

ООО «ОЗОН» - официальный 
дистрибьютер  НПП  ООО 
«Агросемсервис»,  предла-
гает  семена  подсолнечника: 
-  Саратовский  20  (ультро-
скороспелый)  –  120  руб/кг; 
элита - Саратовский 87 (ско-
роспелый) – 120 руб/кг; элита 
- Саратовский 20 (ультроско-
роспелый) – 60 руб/кг; первая 
репродукция  -  Саратовский 
87 (скороспелый) – 60 руб/кг 
первая репродукция.
Обращаться  по  телефонам: 
8416421628, 89272878621.

В р.п. Старая Кулатка продается 
дом площадью  60 кв. м. по ул. 
Нижне-Северная. Участок 27 сот. 
Газовое отопление. Центральное 
водоснабжение.Цена  550  тыс. 
руб.Тел.: 8-929-797-34-34;
8-927-833-19-99.

В р.п. Радищево ИП «Рамаев Д.А.»  
принимает  заявки  на  суточных 
и  подрощенных  бройлеров,  ин-
дюшат, гусят, утят и мулардов на 
март,  апрель  и  май.  Телефоны: 
89278035043, 884239 22-6-16.

Акция вернем 50 % стоимости за 
обмен  устаревшего  оборудова-
ния Триколор ТВ формата МРЕG 
-2.  Возврат  50  %  средств  пред-
полагает  предоставление  дней 
пакете каналов “Единый” сроком 
от 487 дней. Срок  акции  до 16. 
04. 2017г. Возможна рассрочка и 
выезд  на  дом.  Наш  адрес:  р.п. 
Радищево, ул. Гагарина, д.8 – Те-
лемастерская. Официальный ди-
лер «Триколор» ИП «Зинин И.Ф.». 
Свидетельство  №  130070235. 
Телефоны: 8 – 927 – 825 – 51 – 23; 
8 – 927 – 810 – 98 – 88; 8 (84239) 
2 – 27 – 54.

- профнастил
- мет. черепица

- сайдинг
- трубы профитные

- штакетник
- ДВП, ДСП, ОСП

- гипсокартон
- краски грунтовки

- крепеж
- электротовары

- цемент
- садовая мототехника

А также окна, двери межкомнатные.
р.п. Старая Кулаткаул. Пионерская 7.

Телефоны: 2-27-97, 89278299222.
Мы работаем с 8.00 до 19.00ч. Без выходных.

Строительно - отделочные 
материалы

СКИДКИ! ДОСТАВКА! РАССРОЧКА! 
БЕЗ %

Продается  машина  «ВАЗ-2107», 
2005  года  выпуска,  в  хорошем 
состоянии. Цена 30 тысяч рублей. 
Телефон: 8 927 630 69 14.

В р.п. Старая Кулатка продается 
дом со всеми удобствами. Име-
ется гараж, баня, подвал, огород, 
надворные постройки. Телефон: 
89279867927.

В р.п. Старая Кулатка по ул. Ком-
сомольская  49  продается  дом. 
Телефон: 89372786928.

Район сугыш һәм  хезмәт ветеран-
нары  Советы,  Иске  Кулаткыдан  
сугыш елы баласы, хезмәт ветера-
ны  Фәридә  Абдулловна  ХАЛИ-
КОВАНЫҢ вафат булуы сәбәпле, 
якыннарының, туганнарының тирән 
кайгысын уртаклаша.

Утерянный военный билет на 
имя Надеева Марата Ибраги-
мовича  считать  недействи-
тельным.
Сельскохозяйственная организа-
ция,  расположенная в Майнском 
районе  приглашает  на  безвоз-
мездной  основе  разместить 
пасеки  и  пчелосемьи  на  своих 
посевах гречихи.
Все  подробности  по  телефону: 
89876355457. 

Продается "Газель - 2705" гру-
зо-пассажирский.  Торг    уме-
стен. Телефон: 89278038522.

Мәгариф  хезмәткәрләренең 
район профсоюз оешмасы һәм 
Иске  Зеленай    урта  мәктәбе 
коллективы  элеккеге  укытучы 
Наил  Рәшитович  МОСТАКА-
ЕВНЫҢ вафат булуы сәбәпле, 
якыннарының тирән кайгысын 
уртаклашалар.

Иске  Кулаткыда  гомер  итүче 
әниебез,  әбиебез,  кодагы-
ебыз  Мария  Трофимовна 
КАЗАКОВАНЫ  хөрмәтләп, 
соңгы юлга озатуда катнашкан, 
ярдәмләшкән,  кайгыбызны 
уртаклашкан  өчен  туганнары-
бызга,  тирә-күршеләребезгә, 
дусларга,  мәчет  картларына 
олы рәхмәтебезне белдерәбез. 
Ходай Тәгалә беркемгә дә кай-
гы-хәсрәт күрсәтмәсен.
Казаковлар,  Хабушевлар, 
Бахтияровлар,  Сәйфуллин-
нар гаиләләре.

Иске Кулаткы – Казан.

Район сугыш һәм  хезмәт ветеранна-
ры Советы, Иске Кулаткыдан Бөек 
Ватан  сугышы  ветеранының  тол 
хатыны  Зөләйха Иззәтовна УСМА-
НОВАНЫҢ  вафат булуы сәбәпле, 
якыннарының, туганнарының тирән 
кайгысын уртаклаша.

Продаются  бетонные  кольца 
для канализаций, а так же предо-
ставляются  услуги  автомашины 
Камаза-манипулятора: самосвал, 
погрузка,  разгрузка  и  перевозка 
грузов. Услуги «ГАЗ-ассенизатора, 
откачка  канализаций.  Телефон: 
89279160078.

Иске Кулаткыдан Әлфия һәм Наил Абузяровларның асрамага алган уллары 
ИЛЬЯС фаҗигале рәвештә вакытсыз вафат булды. Сабыйны хөрмәтләп, 
соңгы  юлга  озатуда  катнашкан,  ярдәмләшкән,  кайгыбызны  уртаклашкан 
өчен  район  Башлыгы  Э.Ә.  Ганеевка,  район  администрациясе  Башлыгы 
И.А. Аблязовка, район администрациясе Башлыгының кеше потенциалын 
үстерү буенча беренче урынбасары В.А. Деникаевага, район администра-
циясе хезмәткәрләренә, Иске Кулаткы икенче номерлы урта мәктәбе кол-
лективына,  “Гани” мәчете имамы Рәхимҗан хәзрәт Фәйзуллинга, мәхәллә 
картларына, төн кунучы әбиләргә, ерактан һәм якыннан килгән туганнарга, 
тирә-күршеләргә, дус-ишләргә, якын күреп килүчеләргә олы рәхмәтебезне 
белдерәбез. Сабыебызның авыр туфрагы -җиңел булсын, урыны - оҗмахта, 
әти-әнисенә шәфәгатьче булсын. Сезгә һәммәгезгә дә Аллаһы Тәгаләнең 
меңләгән рәхмәтләре яусын. Һәркайсыгызга саулык-исәнлек, озын гомер, 
кайгы-хәсрәтсез көннәр насыйп булсын.
Абузяровлар,  Аббәсовлар,  Кузәевлар,  Рафиковлар,  Хайрулловлар, 
Алиакберовлар гаиләләре.

Иске Кулаткы – Бөгелмә – Ульяновск – Самара – Жигулевск – Сызран – 
Югары Терешка.

Продаются:    б/у  кровать  двухъ-
ярусная;  детская  деревянная 
кроватка  «Маяк»;  детские,  ав-
томобильные  кресла  (2  штуки). 
Цена  договорная,  можно  обме-
нять  на  комбикорм.  Телефон: 
89278151007.

Село Ф.И.О Улица

     с.Средняя Терешка Хабиева Равза Тагировна Марата Асадуллина,269

Бакиева Мавидя Алиевна Марата Асадуллина,239

Азизова Шяхярбану Марата Асадуллина,18

Ишкулова Хашия С. Марата Асадуллина ,межд д.16и 20

     с. Новая Терешка Сайфетдинов Камиль 5-бр.Кузяевых, между 181-183

Кузяева Мавжудя Исмаиловна 5-бр.Кузяевых,87

Алимов Абдулла 5-бр.Кузяевых,61

Азизов Вильдан Абдулович 5-бр.Кузяевых,155

Абдюшев Ряис Якубович 
Аксянова Диляфрус

5-бр.Кузяевых,155 
4-х бр.Аксяновых, между д.54-56

с. Верхняя Терешка Мустафин Шавкят Тагирович Октябрьская,50

Аминов Абдрахман Рязапович Октябрьская,52

Аюпов РинатКаюмович Советска,52

Ханбиков Ринат Якупович Советская,29

    с. Кирюшкино Ярушев Якуб Красноармейская,69

Скрыпкин Алексей.М. Красноармейская,59

АДМИНИСТРАЦИЯ  МО  "ТЕРЕШАНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ"  

ПРОСИТ НАСЛЕДНИКОВ И РОДСТВЕННИКОВ  В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 

СНЕСТИ ВЕТХИЕ ДОМА РОДСТВЕНННИКОВ  ПРИ  НЕВОЗМОЖНОСТИ 

СНОСА СВОИМИ СИЛАМИ ПРОСИМ ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ В 

АДМИНИСТРАЦИЮ ПОСЕЛЕНИЯ ПО АДРЕСУ : УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

СТАРОКУЛАТКИНСКИЙ  РАЙОН,  С.СРЕДНЯЯ  ТЕРЕШКА,  УЛ.МАРАТА 

АСАДУЛЛИНА,263.

Мәгариф  хезмәткәрләренең  рай-
он  профсоюз  оешмасы  һәм  Иске 
Зеленай    урта  мәктәбе  коллекти-
вы  кызы  Ирина  Костантиновна 
ХАБУШЕВАНЫҢ  вафат  булуы 
сәбәпле элеккеге укытучы  Елена 
Александровна  Ерофееваның 
тирән кайгысын уртаклашалар

Друзья  и  одноклассники  1988 
года выпуска Зарыклейской ос-
новной школы приносят свои глу-
бокие и искренние соболезнования 
членам семьи, родным и близким,  
матери  Ерофеевой  Елене    Алек-
сандровне по поводу безвременной 
смерти  Ирины  Константиновны 
ХАБУШЕВОЙ.  Примите наше со-
чувствие по поводу невосполнимой 
утраты. Светлая память об Ирине 
Константиновне навсегда останется 
в наших сердцах. 

Село Зарыклей.

в  р.п.  Старая  Кулатка  про-
дается  срочно    жилой    дом, 
площадью 120 кв. м., с над-
ворными  постройками.  Газ, 
вода, канализация. Недорого. 
Телефон: 89278151743.

В р.п. Старая Кулатка продаются: 
автомобиль  «ВАЗ-2106»,  1995 
года выпуска, газ-бензин, музыка, 
подогрев. Цена 30 тысяч рублей. 
Машина  в  хорошем  состоянии. 
Стельные молочные козы, отел 
ожидается в апреле. Цена дого-
ворная.  Телефон:  8  –  927  –  828 
– 27 – 64.


