Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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ГАМӘЛГӘ КУЮЧЫЛАР: 1. УЛЬЯНОВСК ӨЛКӘСЕ ХӨКҮМӘТЕ (432017, Ульяновск шәһәре, Ленин мәйданы, 1).2. "ИСКЕ КУЛАТКЫ РАЙОНЫ"
МУНИЦИПАЛЬ БЕРЛӘШМӘСЕ АДМИНИСТРАЦИЯСЕ (433940, Ульяновск өлкәсе, Иске Кулаткы эшчеләр бистәсе, Пионерская урамы, 30)

Бердәмлектә - безнең көч
4 ноябрьдә иле- мәгариф идарәсе
бездә Халык бердәм- мөдире Ф.З. Зайнетлеге көне билгелән- динова кайнар тәде. Бу матур бәйрәм брикләделәр. Сәхнә
Иске Кулаткы райо- түрендә төрле милләт
нында да күтәренке кешеләренең мәдәни
рухта үтте.
тормышын Иске КуИске Кулаткы район латкы беренче һәм
мәдәният йорты ул
икенче номерлы урта
көнне халыкны моңлы мәктәпләре, Иске Кумузыка белән каршы латкы балалар сәналды. Биюләр залын- гать мәктәбе, район
да матур итеп төрле мәдәният йортының
милләт киемнәре ки- коллективлары, «Чишенгән райондашлары- мә» ветераннар хоры,
быз бу чарага аеруча Чуваш Кулаткы, Яңа
зур ямь өстәделәр.
Лебежайка авылларыИртәнге 10 сәгать- ның һәвәскәр артисттә бәйрәм трибунас- лары чынбарлыкта
ыннан искекулаттасвирлый алдылар.
кылыларны район
Бу күркәм чарада
Башлыгы Э.Ә. Ганеев, район администрарайон администраци- циясе Башлыгы ваясе Башлыгы вази- зифаларын башкафаларын башкаручы ручы В.А. Деникаева
В.А. Деникаева, рай- яшүсмерләргә тантаон администрациясе налы рәвештә РосБашлыгының социаль сия Федерациясенең
мәсьәләләр буенча
паспортларын тапшыурынбасары, район
рды.

Җыр һәм музыка
астында бәйрәм дәвам
итте. Аның трибунасыннан Иске Кулаткы
эшчеләр поселогының
«Сафия» мәчете имамы Р. С. Бәширов, Иске
Кулаткы ДОСААФ
автомәктәбе начальнигы Р.А. Джаметов,
чуваш милли-мәдәни автономиясенең
рәисе В.В. Черкасова
һәм башкалар искекулаткылыларны Халык бердәмлеге көне
белән чын күңелдән
тәбрик иттеләр.
Әлеге бәйрәм райондашларыбызның
күңелендә үзләренең
туган илләренә, туган якларына карата
зур горурлык хисләре
уятып, алга яшәргә
тагын да дәрт бирде.
Р. АРИФУЛЛИН.

10 ноябрь – Рфнең Эчке эшләр органнары 19 ноября руководитель региональной Хөрмәтле газета укучылар!
хезмәткәрләре көне
“Күмәк көч”кә язылу дәвам итә.
Хөрмәтле эчке эшләр бүлеге общественной приемной председателя
хезмәткәрләре!

Һөнәри бәйрәмегез уңаеннан ихлас
котлауларыбызны кабул итегез! Эчке эшләр органнарының эшчәнлеге – җәмгыятьтәге тынычлыкның һәм
тәртипнең төп нигезе. Сезнең хезмәтегез – дәүләтнең
төрле җинаятьләргә каршы тору, гражданнарның хокукларын һәм мәнфәгатьләрен криминаль куркынычлык
янаудан саклау көче.
Сезнең югары профессиональлелек, намуслы хезмәтегез,
Россия Конституциясенә тугры булуыгызны билгеләп,
киләчәктә дә районыбызда җинаятьчелеккә каршы
көрәшүдә бар тырышлыгыгызны һәм көчегезне куеп
хезмәт итүегезгә ышанычларыбызны белдерәбез.
Җаваплы хезмәтегездә һәрчак уңыш юлдаш булсын.
Сезгә, гаиләләрегезгә нык сәламәтлек, бәхет, иминлек
телибез.
Э.Ә. ГАНЕЕВ,
Иске Кулаткы районы Башлыгы.
В.А. ДЕНИКАЕВА,
Иске Кулаткы район администрациясе Башлыгы
вазифаларын башкаручы.
ПӘНҖЕШӘМБЕ (10.11.)

+ 12
+ 7

ҖОМГА (11.11.)
+ 10
+ 10

партии «Единая Россия» Д. А. Медведева
в Ульяновской области, депутат Госу-

Алты айга язылу бәясе – 349 сум 26
тиен. Киләсе елда да бергә булыйк!

дарственной Думы Марина Беспалова
проведет личный прием в Старокулаткинском районе.
Записаться на прием и уточнить подробную информацию можно по телефону:
8 - 8422 - 41 - 41 - 19.

График приема: с 9:30 ч. – р.п.
Старая Кулатка, ул. Куйбышева,
д.22 (тел. 8 - 937- 034 - 90 - 27).

ШИМБӘ (12.11.)
+1
-1

ЯКШӘМБЕ (13.11.)
-4
-6

ДҮШӘМБЕ (14.11.)
-4
-8

СИШӘМБЕ (15.11.)ЧӘРШӘМБЕ (16.11.)
-7
-8
-5
-4
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Ил Башлыгы В.В. Путин россиялеләрне Халык бердәмлеге көне белән тәбрик итте
һәм бәйрәм уңаеннан тантаналы рәвештә илебезне ныгытуда, үстерүдә өлеш кертүче
шәхесләргә дәүләт бүләкләрен тапшырды.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Этого могло не случиться

На 41-ом километре автодороги Павловка - Старая
Кулатка 22 октября 2016 года

зарегистрировано ДТП со
смертельным исходом. Погиб
пассажир автомобиля марки

«Калина», жительница р.п.
Павловка. Получившие различные травмы пассажиры
доставлены в лечебные учреждения. Водитель автомобиля
«BYD F3» нарушил правила
расположения транспортных
средств на проезжей части и
допустил лобовое столкновение с двигавшимся на встречном направлении автомобилем
Калина. Уважаемые водители,
будьте бдительны и не нарушайте ПДД РФ!
Р.Д. ЮСУПОВ,
Инспектор по пропаганде
БДД ОГИБДД МО МВД
России «Павловский»,
Старший лейтенант
полиции.

Портал госуслуг поможет
оформить пенсию
Жители нашего региона
могут оформить пенсию без
похода в отделение Пенсионного фонда. Подать
заявление можно как через
личный кабинет на сайте
ПФР, так и через Единый
портал государственных
услуг (ЕПГУ). Это следует
делатьне ранее, чем за
месяц до предполагаемой
даты выхода на пенсию
(или даты, когда вы получаете право на назначение
пенсии, если вы будете
продолжать работать). Например, за месяц до вашего
55-летия (для женщин) или
60-летия (для мужчин).
Раздел для пенсионеров
на Едином портале госуслуг
находится по адресу: https://
beta.gosuslugi.ru/situation.
«Обратите внимание,
что для подачи заявления
о назначении страховой
пенсии по старости через
портал госуслуг и заявления на установление
любого вида пенсии через сайт ПФР необходим
доступ к персональным
данным, поэтому граждане
должны быть зарегистрированы в единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА) и иметь
подтвержденную учетную
запись», - сообщила директор ОГКУ «Корпорация
развития ИТ» Светлана
Опенышева. Свою учетную
запись можно подтвердить

Бәхетле гаиләдә – бәхетле балалар

“Гаилә” үзәге тарафын- район администрациясе
нан еш кына төрле мавыбелгече В.Р. Байбикова,
ктыргыч чаралар оештыИске Кулаткы районы бурылып килә. 31 октябрь көн- енча хезмәт, мәшгульлек
не әлеге үзәк белгечләре Г.Р.һәм социаль иминлек деРафикова һәм Д.М. Салихо- партаменты белгече, сова тырышлыгы белән үзәк циаль-куркыныч гаиләләр
район китапханәсендә авыр белән эшләүче Ә.Р. Арихәлдә булучы гаиләләр
фуллина, “Сафия” мәчете
катнашында “Үз өйләрендә имамы Р.С.Бәширов, Чуяшәүчеләр генә, бәхетле ваш Кулаткы авылындагы
булалар” баш астында
Дмитрий Солунский исетүгәрәк өстәл үтте. Бирегә мендәге чиркәүнең атакае
шулай ук әлеге гаиләләр И.Н. Арланов чыгышлар
белән тыгыз элемтәдә тоясап, чараның мөһимлеручы төрле служба вәкиллеге, җаваплы ата-аналык,
ләре чакырылды.
гаиләдәге мөнәсәбәтләр,
Очрашу барышында
ата-ананың хокуклары һәм
“Гаилә” үзәгенең педавазифалары, сәламәт яшәү
гог-психологы Г.Р. Рафико- рәвешен алып бару, бала
ва, район больницасының тәрбияләү, гаиләгә диннең
табиб-терапевты И.Ф. Ба- йогынтысы, гаилә кыйммәтдаева, Павловка районара ләре кебек мәсьәләләрне
полиция бүлегенең балигъ яктырттылар. Ата-аналарга
булмаганнар эше буенча
авырлыкларга бирешмичә,
инспекторы Ю.К. Усманова, гаилә учагын саклап яшәргә

һәм балаларга нык тәрбия
биреп, аларга тормыш
маягы булырга теләделәр.
Чара дәвамында гаилә
белән
бәйләнешле
эчтәлекле видеороликлар
күрсәтелде, ата-аналарга
файдалы мәгълүматлар
урнаштырылган буклетлар
таратылды. Бу көнне “Җаваплы ата-аналык” консультатив мәйданчыгы да эшләде. Ә инде китапханәчеләр
кунаклар игътибарына
“Бәхетле гаилә – бәхетле
балалар” исемле күргәзмә
тәкъдим иттеләр.
Очрашуга чакырылган
кунаклар оештыручыларга, җитәкчеләргә рәхмәт
сүзләрен җиткереп, шундый файдалы чараларны
киләчәктә дә оештыру
кирәклеге турында әйттеләр.
Әлфия ЯФАРОВА.

Статья 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Уголовная ответственность за повторное нарушение статей
12.8 и 12.26 КоАП РФ
в центрах обслуживания
дения о пенсионном счете
пользователей портала на и подать заявление на
базе центров «Мои Доку- установление пенсии по
менты», управления ПФР, старости.Данный раздел
на базе Администраций
также содержит ответы на
муниципальных образова- вопросы, которые могут
ний и другие.
возникнуть при выходе на
В специальном разделе пенсию, и ссылки на полездля пенсионеров на ЕПГУ
ные интернет-ресурсы.
собрана вся информация о
Помимо пенсионных
выходе на пенсию по старо- выплат, государством
сти, оформлению пенсион- предусмотрены различные
ных выплат и льготах. Таким
меры поддержки пенсионеобразом, пользователи
портала могут получить всю ров: льготы на социальные
информацию, связанную с услуги, продовольственные
конкретной жизненной си- товары, лекарственные
туацией, в одном разделе. средства и медицинское
Пользователям доступ- лечение. Обо всех мерах
ны две комплексные услу- государственной поддержки граждан пенсионного
ги – «Выход на пенсию» и
возраста можно узнать в
«Помощь пенсионерам».
Услуга «Выход на пенсию» разделе «Помощь пенсипозволяет получить свеонерам».

Сотрудники Пенсионного фонда не собирают данные о
банковских картах и счетах пенсионеров по телефону!

Федеральный закон от 31 декабря 2014 года № 528-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросу усиления ответственности за совершение
правонарушений в сфере безопасности дорожного движения", вступивший в силу с 01 июля 2015
года, внес изменения в нормы Уголовного кодекса Российской Федерации об ответственности за
совершение правонарушений в сфере безопасности дорожного движения. В частности, в УК РФ
появилась ст. 264.1 «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».
Данной нормой установлена уголовная ответственность за управление транспортным средством
лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за
управление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполнение законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на
состояние опьянения, либо имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного
данной статьей, либо частями 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ.
Следует отметить, что согласно примечаний к ст.264 УК РФ под другими механическими
транспортными средствами понимаются трактора, самоходные дорожно-строительные и иные
самоходные машины, а также транспортные средства, на управление которыми в соответствии с
законодательством Российской Федерации о безопасности дорожного движения представляется
специальное право.
В силу п.2 примечаний к ст.264 УК РФ лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, признается лицо, управляющее транспортным средством, в случае установления факта
употребления этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется
наличием абсолютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную
погрешность измерений, установленную законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических
средств или психотропных веществ, а также лицо, управляющее транспортным средством, не
выполнившее законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в порядке и на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством (ст. 4.6 Кодекса об административных
правонарушениях Российской Федерации) срок, в течение которого лицо считается подвергнутым
административному наказанию, исчисляется со дня вступления постановления о назначении административного наказания в законную силу (к примеру, протокол составлен 10 июля 2016 года,
значит, в законную силу он вступил 21 июля 2016 года). Кроме того надо помнить, что до истечения
одного года со дня окончания исполнения данного постановления (21 июля 2017 года) гражданин
считается лицом, подвергнутым административному наказанию, а следовательно, задержан за
управлением транспортным средством повторно.
Предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, предусмотренных этой
статьей, в соответствии с ч. 3 ст. 150 УПК РФ осуществляется в форме дознания дознавателями
органов внутренних дел. Подсудны дела данной категории, в соответствии со ст. 31 УПК РФ,
районным судам.
Хотелось бы напомнить читателям не только санкцию статьи 264.1 УК РФ:
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов с лишением
права занимать определенные должности или заниматьсяопределенной деятельностью на срок
до трех лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет;
Но и тот факт, что садясь за руль в состоянии опьянения, водитель подвергает опасности жизнь
и здоровье всех участников дорожного движения: пассажиров, пешеходов, среди которых есть дети!
Справочно: за 2015 год к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ МО МВД России «Павловский» было привлечено 8 лиц, за 2016 годк уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ

В Отделение Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области поступают сообщения
о лицах, выдающих себя за сотрудников Пенсионного фонда, которые обзванивают
пенсионеров с целью получения информации об их банковском счете/карте якобы
для начисления различных выплат.
Сообщаем, что эти лица не имеют никакого отношения к Пенсионному фонду РФ!
Все выплаты от органов ПФР, в том числе единовременная выплата пенсионерам
в размере 5 тысяч рублей в январе 2017 года, будут осуществляться на основании
данных, имеющихся в распоряжении органов Пенсионного фонда. Представления
каких-либо дополнительных сведений о номере банковского счета/карты, тем более
по телефону, не требуется.
Во избежание незаконных операций с Вашими денежными средствами настоятельно было привлечено 3 лица.
рекомендуем не сообщать незнакомым лицам, в том числе по телефону, персональные данные и данные о Вашем счете.
Пресс-служба Отделения Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области.

К.Р. КОТЛИЯРОВ,
Начальник пункта полиции
МО МВД России «Павловский»
дислокация р.п. Старая Кулатка,
майор полиции.

Өлкә Губернаторы С.И. Морозов контроль-надзорлы эшчәнлекнең реформасы
буенча федераль проект комитетының составына кертелде.

!
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Повесть
Толикның сораулы карашына, «без аналар, бәлки
аңлашырбыз», диде. Толик
берсүзсез кесәсеннән куен
дәфтәрен чыгарды да кирәкле
битен ертып бирде.
- Зинһар өчен, бу аның соңгы теләге, аңлатыгыз, мөмкин
булса.
- Толик иелеп Рушаниянең
кулын үпте.
- Рәхмәт сезгә.
Рушаниянең әле килгәненә
бер атна юк, күпме кеше белән
танышты, күпме кайгы-хәсрәт
күрде. Бу бит әле башы гына,
әле ул һаман башкалар турында уйлый, ә бәлки ул үзе
турында уйларга куркадыр?
Бәлки, үз чире турында беләсе
дә түгелдер, берни уйламыйча
яшәргә дә яшәргәдер бәлки?
Булмыйдыр шул алай, булмыйдыр. Рушания бүген озак
тоткарланмады.
- Хәлимә, ачуланма инде,
бүген синең белән сөйләшергә
дә вакыт булмады, мин кайтып
Любаның әниләренә шалтыратып, сөйләшеп карыйм, бәлки
килерләр.
- Шулай ит, ачулан һичьюгы.
Рушания бүген өйгә ашыкты, башында гел Толик белән
Люба булды. Ул аларга сүз
бирде. Любаның туганнары
белән сөйләшкәндә нинди
дәлилләр китерергә, аларның
йөрәкләренә үтеп керердәй
нинди сүзләр табарга? Өйгә
кайту белән, ире белән балалары кайтып кергәнче, ул
тизрәк телефонга ябышты.
Үзе дулкынланды, башында
әйтәсе сүзләр кайнады, ниһаять, тәвәккәлләп, кирәкле
саннарны җыйды. Чыбыкның
теге очында көр генә хатын-кыз
тавышы ишетелде.
- Исәнмесез, миңа Полина
Максимовна белән сөйләшергә кирәк иде, - диде Рушания
дулкынлануын яшерергә тырышып, матур күкрәк тавышы
белән.
- Мин булам.
- Полина Максимовна,
зинһар өчен тыңлагыз мине,
сезнең кызыгыз Люба турында
сөйләшәсем килә. Без сезнең
белән аналар, минем дә ике
балам бар, алар миңа икесе
дә кадерле, сезгә дә шулайдыр
дип уйлыйм. Сезнең кызыгызның көннәре санаулы гына калган, аның бик тә сезнең белән
хушлашасы килә, кичерүегезне
үтенә. Сез кичермәслек нәрсә
эшләгән соң ул, мин шуны гына
аңлый алмыйм?
- Сез хаклы, икесе дә бала,
ул сеңлесенең мәхәббәтен
тартып алып, үзенә бәхет төзеде, ә Оля ике ел больницада
ятты, депрессиядән чыга алмады. Көчкә тормышка кайтты,
шуннан беркайчан күрешмәскә,
кичермәскә сүз бирде, бездән
дә ант иттерде. - Теге башта
ана кешенең сулкылдап елавы
ишетелде.
Полина Максимовна, Ходай
үзе кичерергә кушкан, сезнең
оныгыгыз бар, аңа әби-бабай
кирәк, зинһар өчен килегез. Теге
дөньядан юллар юк, бервакыт
бик үкенерсез, тик соң булыр.
Мөмкин булса, мин үзем Оля
белән сөйләшер идем.
- Ул әлегә өйдә юк.
- Мөмкин булса, соңрак
шалтыратыр идем.
- Ярый, әйтегезче, бернинди
дә өмет юкмы? Толик язган иде,
тик без аны чынга алмадык,
очрашу өчен уйлап чыгарганнар дип уйладык.
- Юк, сезгә ашыгырга кирәк,
Толик та үтенеп сорый, ул бик
яхшы кеше. Полина, берәүләр
китә, икенчеләр кала, бәлки
Оляның бәхете әле алдадыр.
- Оля кайтты, үзе белән
сөйләшегез. - Әнисе кече кызын
телефонга чакырды.
- Әйе, кем бу?
Рушаниянең йөрәге сикереп
куйды, әйтергә әзерләп куйган
сүзләрен дә онытты, теленә
беренче ни килде, шуны ычкындырды:
- Оля, синең әни буласың

киләме?
- Килә, ә кем бу?
- Люба апаң сиңа улын
калдыра, Толикка хатын, улы
Алёшага әни булуыңны үтенеп
сорый...
Кинәт трубканы ташладылар.
һәр кешенең дә үз сере
була ди, элек моңа Рушания
бик әһәмият бирми иде, нинди
сер булсын ди инде бер гаилә
эчендә. Үз иреңнән, үз балаларыңнан нинди сер булсын,
дип уйлый иде. Менә хәзер
аның да сере барлыкка килде.
Рушания үзе дә сизми калды
ике төрле тормышта яши
башлавын, койманың бу ягында бер тормыш булса, аның
теге ягына чыксаң, бөтенләй
башка тормыш башлана. Моңа
чаклы ире тырышлыгы белән
салынган ныклы нигез, уратып
алынган биек койма Рушанияне бар җил-давылдан саклап
килгән. Ире, күрәсең, аны араларга тырышкан тормышның
барлык күңелсез якларыннан,
ә менә хәзер койманың теге
ягын чыгып күргәч, үзен яңа
йомыркадан чыккан чеби кебек
сизде, нинди дөнья бу, ничек
яшәргә соң бу дөньяда?
Кич эштән кайтучыларны
берни булмагандай елмаеп
каршы алырга, элеккечә тәмле
ризыклар пешерергә, көндезге
һәм артында калган тормышны
уйламаска, өйдәгеләрне борчымаска.
Ире кичке ашка утыргач:
- Раечка, иртәгә безгә кунаклар килә, - диде.
- Кемнәр килә, ник килә? Рушания югалып калды, аңа
чөнки иртән тагын чыгып китәргә кирәк иде. Үз сорауларының
урынсыз һәм мәгънәсез икәнен
аңлап, тизрәк хәлне төзәтергә
тырышты. - Мин иртәгә шәһәргә
чыгып, базарларда йөреп кайтырмын дигән идем.
- Ярый соң, иртәгә икәү
йөреп кайтырбыз.
- Юк, мин үзем генә иркенләп
йөреп кайтасым килә, синең
белән чыксаң, син ашыктырасың, мин үзем генә йөреп
кайтам. Чәчүгә орлыклар да
аласым бар, хатын-кыз кирәк
яраклары да кирәк.
- Рушания төртелеп калды.
Тагын нинди дәлилләр табыйм
соң, аңа ничек тә үзенә генә
китәргә кирәк иде, чөнки ике
уколы да бар, аннан тизрәк
Любаны күрергә кирәк.
- Ярый соң, машинаны
каратасы бар, сине базарда
калдырырмын, кире кайтканда,
алып кайтырмын.
- Әйе шул, - дип, Рушания
чыгу юлын табуга сөенеп елмайды.
Саша Рушанияне базар
янындагы тукталышта төшерде дә, «ике сәгатьтән килеп
алырмын» дип, үз юлы белән
китеп барды. Рушания юлның
икенче ягына чыгып такси тотты
да, больницага ашыкты.
Больницаның күтәрмәсеннән менә-менешли ишек төбендә таптанган Толикны күргәч,
йөрәге “жу итте”.
- Хәерле иртә, Толик, әллә
кайтмадыңмы, бик талчыккансың?
- Кайттым, төн йокламадым,
баланы әниләргә илттем дә,
монда килдем. Гафу итегез, мин
сезнең исемегезне дә белмим,
кичә сорарга да онытканмын,
юкса...
- Рая апа булам. Синең
беләсең киләдер, мин сөйләштем, Любаның анасы белән
дә, Оля белән дә. Ярар, димәделәр, әмма юк та димәделәр,
бу аз булса да, өмет калдыра.
Көтик, улым. Ачуланма улым
дигәнгә, син әле яшь, минем
улым кебек. Сабыр бул, балам,
мин сине ихтирам итәм. - Тагын әллә нинди җылы сүзләр
әйтмәкче иде дә, күңеле тулды.
- Рәхмәт, Рая апа, мин хәзер
Любаны өйгә алып кайтам, әти
машина белән алырга килә.
Рушания бермәлгә уйга
калды, ни дип әйтергә белмичә:

- Алла үзе ярдәм итсен сиңа,
мин ни дип тә әйтергә белмим,
ярдәм кирәк булса, читенсенеп
торма. Мин хушлашып калыйм,
- диде.
- Әйе, ул сезне көтә.
Рушания килеп кергәндә,
палатада Хәлимә янында
Лилия белән әтисе утыралар
иде. Ул алар белән баш иеп
кенә исәнләште дә, туры Люба
янына килеп, идәнгә чүгәләде.
Бу яшь хатынны исендә калдырырга теләгәндәй, йөзенә
текәлде, акрын гына Любаның
маңгаена кулын салды. Люба
акрын гына күзен ачты да, елмайгандай итте, бик озак аның
йөзенә карап торды.
- Рая апа, син шундый
чибәр, минем дә чибәр чагымда
китәсем калган, Толикның истәлегендә дә гел матур булып
сакланыр идем, ә болай... Любага, ахрысы, күз кабакларын
ачып карау да авыр иде, ул
тагын күзләрен йомды, бераз
яткач, күзен ачмый гына:
- Ни белән чирләгәнеңне
якыннарыңа әйтмә, кызганмасыннар. Сез горур хатын, алар
жәлләгәннән, бу чирне җиңеп
тә булмый, әйтмә, санамасыннар калган көнеңне. Заяга
уздырма калган гомереңне,
тормыштан аласы килгәннең
барысын да алып кал. Соңгы
тамчысына чаклы яратып,
яратылып кал, оныт чирең
турында, түзә алганчы түз, түз.
Толикка әйт, мине өйгә алып
кайтсын, мин аның куенында,
соңгы тапкыр аның җылысын
тоеп каласым килә.
- Люба, мин сиңа яхшы
хәбәр алып килдем. Кичә әниең
белән сөйләштем, ул сине бик
тә ярата. Люба, алар синең
чирләвеңә ышанмаганнар,
очрашу өчен ялганлыйсыз, дип
уйлаганнар.
Люба күзен ачты, аның
карашында ниндидер өмет
чаткылары кабынды, иреннәре
дерелдәде, нидер әйтергә
теләде, тик тамакка утырган
төер чыгасы сүзләрне иҗеккә
бүлде, кайнар күз яшьләре мендәрне чылатты, күз яшьләре
аккан саен төер дә кими барды,
ничәмә еллар елап, әлдә күз
яше калган, кая куяр идең ул
төерне?
- Чын әйтәсеңме, әни шулай
дидеме? Энекәем, ул мине
кичергән алайса. Ә Оля ни
диде, ә син аңа минем үтенечне
әйттеңме, ул нәрсә ди?
- Син аңа үзең әйтерсең,
алар килергә тиеш, билет ала
алсалар, озакламый килеп тә
җитәрләр, син көт.
- Толик, кая Толик?
- Мин монда, Любаша. - Ул
инде Любаны төрергә юрганын
кочаклап, аяк очында басып
тора иде.
- Толя, без аларны өйдә каршы алырга тиеш, кайтыйк тизрәк. Әйтерсең аңа җан җылысы
өрделәр, ул бернигә карамыйча
өенә ашыкты, туганнары белән
очрашуга. Бу аның дөньяда соңгы омтылышы, соңгы
теләге. Толик бик сак кына,
инде үсмер бала чаклы гына
калган хатынын яшь бала кебек
кадерләп кенә төреп, ипләп
кенә кулына алды, ишеккә ике
атлады да, туктап, калучыларга
борылды. Хәлимә дә түзмәде,
урыныннан торып алар янына
килде.
- Хуш, - диде, бүтән бер сүз
әйтә алмады, күңеле тулышты,
күзенә яшь тулды, ничек кенә
тырышмасын, булдыра алмады, үксеп читкә тайпылды.
Рушания күз яшен эченә йотып,
елмаерга тырышты, иелеп Любаның маңгаеннан үпте:
- Очрашканга тиклем. - Ник
алай диде, ул үзе дә аңламый
калды.
- Ашыкма, Рая апа, минем арттан, мин әйткәннәрне
исеңнән чыгарма.
- Яхшы.
Илья Ильич үзе чыгып озатып керде, укол алу бүлмәсе
кырында стенага сөялеп торган
Рушанияне күреп, аның кар-

шысына килеп басты. Рушания
бераз үз табибына карап торды.
- Мине дә, димәк, шул хәл
көтә, сезнең йөрәгегез җитми
дөресен әйтергә.
Илья Ильич күзләрен
яшерде, нидер аңлатмакчы
булды, бу чибәр ханым алдында ул һәрвакыт коелып
төшә. Әйтәсе сүзләрен, үзенең
кем икәнен оныта, коралсыз
калган сугышчы кебек хис
итә. Күзләренә карамаска ты
рышты, җилкәсен җыерды,
авыз эчендә нидер мыгырдады.
- Беләсезме, мин сезне мондый авыр кичерештән ераграк
йөрүегезне сорар идем.
- Рәхмәт, тик аның өчен
өйдән чыкмый ятарга кирәк.
Сез үзегез мине авыр кичерешләрнең уртасына кертеп утырттыгыз, бүген кичергәннәрне
юып ташлап булмый, хушыгыз,
миңа кайтырга кирәк, өйдә
көтәләр. Ул кабат палатага
керде, Хәлимә янына килеп
утырды. - Син ничек?
- Авыр, Рушаниякәем, мин
дә куркам. Хәзер нишләмәк
кирәк, чыгып качып булмый
бит, азагы хәерле булсын.
Менә, әле иремә дә әйтәм,
исән чакта да кирәгем булмады, хәзер бигрәк тә; эчтең,
эшләми күпме урам буйлап
йөрергә була, балаларыңның
йөзен кызартып. Аның шулай
йөргәненә балалар иптәшләре
алдында хурланалар, тамаклары туйганчы ипи ашамыйлар.
Бер хатын тапканга карап
утырасың гарип кешедәй, әнә,
кеше ирләре ничек өзгәләнеп
елыйлар. Син кемгә кирәк дүрт
балаң белән, - дим.
- Ярый инде, анасы, кеше
алдында кирәкмәс, - дип ялварды кызарып пешкән ире.
- Әйтәм бит, бүтән эчмим, эшкә
дә урнашам.
Рушания бераз карап торды: "Бу алама гына киенгән, күп
эчүдән кара янып беткән, вакытыннан алда үз-үзен таушалдырып, карт бабайлар кебек
җыерчыкка баткан ирнең ничә
яшьтә икәнен дә билгеләрлек
түгел. Ничек шундый мескеннән дүрт бала табарга йөрәге
җиткән? Исең китәр бу хатын-кызның әллә кыюлыгына,
әллә җүләрлегенә. Хайваннар
да үзләренә көчле җенси пар
эзлиләр, теләсә ниндиеннән
тапмыйлар". Рушания үз уйларыннан үзе уңайсызланып
куйды, җитмәсә, ул мескенгә
күз карашы белән ябышкан.
Теге ир кисәге нишләргә белми
урынында боргаланды, чибәр
ханымның карашы үлгәнеңне
дә терелтерлек иде. Эчә-эчә
хатын-кызның ни икәнен дә
онытып барган ир кисәгенең
дә йөрәге тыпырчынып куйды,
ичмаса, хатыны шундый ханым
алдында бетереп атмаса... Ә
Хәлимә туктарга да уйламады.
- Менә мин әйтәм, берүзем
бөтен гаиләне туйдырам, киендерәм. Акча алгач мин бит
өй артында урлашып, тәмле
пирожный белән мороженый
ашап кермим, ә алар көн-төн
шул өй артында качып эчәләр.
Хәер, хәзер качмыйлар да, оятны эчеп бетерделәр, ә ашарга
сорап өйгә кайталар. Менә
синең ирең дә шулай итәме?
Рушания елмаеп куйды,
Сашасының өй артында качыпурлашып ашап-эчеп утырганын
күз алдына китерде.
- Юк, ул үзе ач калса кала,
тик безне ул хәлгә калдырмый.
Сезгә бәлки ярдәм кирәктер,
эшкә урнашыргамы - бәлки мин
ирем белән сөйләшеп сезгә
ярдәм итә алырмын? Балалар
хәзер сезнең өстә, Хәлимәне
дә карарга кирәк, әле кайчан
аякка баса ул.
- Мин кайгыртырмын, эш
тә табармын, тик терелсен
генә. - Ахрысы, ул да эшләр
шәптән түгел икәнен аңлап,
айный башлаган иде. Бүгенге
хәлләрне күргәч, бигрәк тә
шундый яшь кенә хатынның бу
дөньядан китәргә торуы аны да
тетрәндерде.

Зифа Кадырова
- Рушания, син дүшәмбе
мине операциягә алып киткәнче килеп җит, яме, дөнья хәлен
белеп булмый.
- Борчылма, мин килермен,
барысы да яхшы булыр. Хәзер
китим, чөнки Саша мине базарда көтә, үзең аңлыйсың, качып
кына килдем. Лилия, матурым
әйдә, мине озат.
Алар коридорга чыккач,
Рушания сумкасыннан акча
янчыгын чыгарды, юллык вак
акчаларын алды да, янчыкны
акчасы белән Лилиягә тоттырды.
- Менә, ал, күп итеп ризык
ал, балалар ач утырмасын. Мин
ашыгам, аннан сөйләшербез.
Лилия ни дә булса әйткәнче,
үрелеп кочты да ашыга- ашыга
чыгып та китте. Рушания базардан читтәрәк төшеп калды
да, базар эченнән чыгып иренә
таба атлады. Саша инде борчылып арлы-бирле йөри. Рушания каршысына килеп баскач:
- Ай, Аллам, ни булды, өч
сәгать буена ни җыйдың, бәй,
кая алган нәрсәләрең? - диде.
- Сашенька, гафу ит, ачуланырсың инде.
- Тукта, ни булды, йөзең
качкан?
- Акчамны урладылар.
Саша бераз хатынына карап
торды да:
- Ярый, бүтән йөрмәссең
миннән башка. Зур кибетләр
дә бетмәгән, йөр иркенләп.
Мин инде үзеңне урладылармы әллә дип курка башлаган
идем, борчылма, акчасын гына
табармын, сине генә урламасыннар, — дип хатынына карап
елмайды, үрелеп, яратып кына
кулын кысты.
Рушаниянең бу беренче
алдашуы иде, әле алда күп
булыр мондый очраклар, бүгенгә чыгу юлын тапты кебек,
ә киләчәктә...
Ял көннәре газапка әйләнде. Элек ул ял көннәрен
зарыгып көтеп ала иде, ире,
балалары белән чыр-чу килеп,
вакытның узганын да сизми
кала, килгән кунакларга да бик
шат, сөенә - сөенә өстәл әзерли. Сөйләшәләр, көлешәләр,
гомумән, көне буе өйдә ялгыз
утырган Рушания өчен бу
олы бәйрәм иде. Тик бүген ул
моңа сөенмәде, кулына эш тә
бармады, өстәлне дә әллә ни
әзерләргә теләге булмады.
Дөресен генә әйткәндә, уйлары
бөтенләй башка җирдә: үләргә
яткан Люба, операция көтеп
яткан Хәлимә... Аның өчен
бүген күңел ачу урынсыз һәм
сансызлык иде. Барысы нәрсәдер сөйләштеләр, көлештеләр,
тик Рушания аларга катыша да,
көлешә дә алмады, ул аларны
ишетмәде, күрмәде. Саша
сизми калмады: хатынының
моңа чаклы беркайчан болай
читләшеп утырганы, ваемсыз
кунак кабул иткәне юк иде әле,
һәрхәлдә, ничәмә еллар бергә
яшәп, ул моны хәтерләми. Ул
яшертен генә хатынын күзәтте, аңларга тырышты, чөнки
кунаклар алдында да уңайсыз,
моны алар да күреп тора, аларның ни уйлаганын бер Алла
гына белә. Аннан исенә төште:
көндез базарда акча югалтты,
шуңа борчыладыр, күрәсең.
Чөнки ул хатынының акча
белән бик сак тотынуын яхшы
белә иде, аның дәрәҗәсендәге
кешеләрнең хатыннары акчаны
пачкалап туздырсалар, аның
Раечкасы кирәкмәгәнгә артык
бер тиенгә дә тими, алса да
вак-төяк хатын-кыз әйберенә
генә тота, әллә үзе эшләмәгәнгә, әллә шулай тәрбияләнгәнгә. Саша хатынына берни
жәлләми, әйберне алса да
иң яхшысын, иң затлысын, иң
кыйммәтлесен ала. Ул аны
киендерергә, бигрәк тә аның
һәрбер алып кайткан әйбергә
бала кебек сөенгәнен карап торырга ярата. Яраткан кешеңне
киендерү үзе бер шатлык. «Сашенька, бу бик кыйммәтледер
бит, миңа оят, эшләмичә өйдә
утырган кешегә». «Ох, Раечка,

матурым, синнән кыйммәтле,
синнән матур нәрсә бар микән
дөньяда?» дисә, - ул бит очларын чокырайтып, шундый
канәгать, рәхмәтле итеп елмая,
күзләреннән мең төрле нурлар
чәчелә. Килеп муенына сарыла да, куе керфекләрен йомып,
«рәхмәт» дип пышылдый.
Мондый мизгелләрдә күкләргә
менеп, аеңны да алып төшәргә
әзер була, ә бүген һәрвакыт
елмаеп торган, кунакчыл хатыны үзенә охшамаган, ни
булды икән?
- Әйдәгез, урман буйлап
йөреп кайтабыз. Раечка, киен,
әйдә, тиеннәреңне дә ашатып
керербез, аннан тышта без
Паша белән ит кыздырырбыз.
Аларның өйләрен уратып
алган койма урманга терәлеп
үскән, урмандагы бер пар тиен
һәрвакыт Рушаниянең кулыннан төшеп ашарга өйрәнгән.
Алар килгән кунаклар белән
киенеп урамга чыктылар. Саф
һава, җил дә юк, шәһәрдә кар
эреп бетеп бара, ә монда урман
эчендә өелеп кар ята. Кояш баерга офыкка төшеп бара, биек
нарат агачлары арасыннан
озын-озын нурлары сузылган.
Нинди матурлык, нинди хозурлык! Мондагы табигатьнең
матурлыгы җанга сихәт һәм тынычлык бирә. Әйтерсең, бөтен
дөнья шулай тыныч яши. Әйтерсең, бернинди машиналар,
каядыр бертуктаусыз ашыккан
халык, бернинди больницалар,
чирлеләр, фәкыйрь һәм исерекләр дөньяда юк. Бар, тик болар
барысы шушы урман артында,
Кама елгасының теге ярында.
Булдыра алган хәллеләр, ахрысы, шуны күрмәс өчен, шушы
урман тынычлыгына кереп
урнашалар. Каманың бу ягында
бер тормыш, теге ягында икенче. Рушания уйларыннан арына алмады, беркемгә әһәмият
бирмичә алга атлады. Саша
туктап артта калды, аңа карап
кунаклар да туктады. Өстенә
кигән озын кара туны, аның
өстеннән бәйләгән, кызыл
чәчкәләр төшкән матур кәшемир шәле, болай да төз, озын
гәүдәсенә кичке кояш нурлары
төшеп, аны әйтеп бетергесез
сихри матурлыкка төреп алды.
Матур әкият карагандай, бөтенесе тып-тын калып, кичке
әкиятне күзәтте. Рушания
өйрәнгән бер урында туктап,
учын- учка сукты да ике кулын
алга сузды. Күп көттермәделәр,
кайдандыр ике тиен Рушаниянең кулына сикереп төштеләр
дә, кирәген алып, кире агачка
сикерделәр. Рушания тагын
кулларын кесәсенә тыкты,
тагын алга сузды, алар тагын
төште. Тамаклары туйгач,
алар Рушания каршысындагы
агачлар арасында, бер агачтан
икенче агачка гү-гү килеп, әллә
ниләр кыландылар.
- Бу аларның рәхмәт әйтүләре.
Барысы артка әйләнеп
карадылар. Игорь әнисен кинокамерага төшерә иде.
- Әти, кара әле, искитмәле
мизгел бит бу, моны безнең әни
генә булдыра ала.
Рушания ашыкмый гына
кире борылды, кулларын ике
җиңенә тыгып, һәр адымын
үлчәп кенә нидер уйлап, ашыкмый гына төркемгә килеп
кушылды.
- Әни, монда кара, ни булды
сиңа? Елмай инде бер генә.
Рушания елмаерга тырышты, тик ул ниндидер моңсу
һәм кызганыч булып чыкты.
Саша хатынын килеп кочаклап
яңагыннан үпте.
- Ни булды сиңа, сине болай
күргәнем юк, ни борчый? Син
уйларың белән әллә кайда.
Кунаклар ни уйлар, Александр
Иванович хатынын рәнҗеткән,
дип уйлаулары бар.
Дәвамы бар.
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Ульяновск өлкәсендә мәктәп спорт лигасының 2016-2017 сезоны старт алды. Әлеге проект регион Башлыгы С.И. Морозов инициативасы белән “Балалар спорты” исемле партия программасы
кысаларында 2015 елдан тормышка ашырыла.

Ихтирамга лаек шәхес

Туган ягын һәм мәктәпне ярата
Адәм баласы дөньяга аваз салган көннән
башлап соңгы көнгә
кадәр тормыш дигән зур
диңгездә йөзәргә өйрәнә.
Тормышта кеше нәрсәгәдер ирешкән икән,
моның өчен ул иң беренче
чиратта, әти-әнисенә
һәм укытучыларына
бурычлы.
Наҗия Фәрит кызы Юсупова һәркөн иртән яраткан
укучылары янына, Иске
Зеленай урта мәктәбенә
ашыга. «Бу һөнәрне сайлавыма нәрсә этәргеч булгандыр, хәзер төгәл генә хәтерләмим дә. Бәлки, балачак
иленнән аерыласы килмәү
теләге көчле булгандыр,
әллә үземнең укытучыларга төп бурычы итеп саный.
булган тирән ихтирам хисе- Укучыларын БДИ бирүгә дә
ме? – ди Наҗия Фәритовна. бар көчен биреп хәзерли.
Ничек кенә булмасын, ул Аның тарих фәнен укыту
үзенең тормыш кыйбласын бүлмәсенә кергәч тә, туган
дөрес сайлаган. Наҗия ха- җиребезнең үткәнен һәм
ным – балаларның яраткан бүгенге көнен чагылдырган
укытучысы. Ул һәрвакыт
бай тарихи материалларга
алар арасында. Тарих һәм тап буласың. Наҗия Фәриҗәмгыять укытучысы бутовна тормышта да, җәмәларак, укучыларны туган
гать эшләрендә дә бик актив
җирләрен яратырга өйкеше. Нәрсәгә генә тотынса
рәтә, патриотик хисләр
да, җиренә җиткереп, әйбәт
булсын дип эшли. Шуңа да
тәрбияләүне дә ул үзенең

аны хезмәттәшләре, авылдашлары да хөрмәт итәләр.
Укытучы – иң беренче чиратта, балаларның чиста, ак
кәгазьдәй саф күңелләренә
яхшылык, рәхимлелек, сафлык орлыклары салучы.
Бүгенге заман күзлегеннән
чыгып карасаң, бу һөнәр
җиңелләрдән түгел, ләкин
Наҗия апа үз эшен яратып башкара, шуңа күрә
хезмәтеннән канәгатьләнү
алып яши. Районда ул

үз эш алымнары булган
алдынгы укытучыларның
берсе булып санала. Аның
укучылары арасында нинди
генә һөнәр ияләре юк: укытучылар, игенчеләр, бухгалтерлар... Инде үзләре дә зур
кешеләр. Бүген дә әле алар
яратып, үз итеп: «Апа, безгә
Сезнең киңәшегез кирәк
иде», – дип, Наҗия апаларына мөрәҗәгать итәләр.
Инде үзләре дә яраткан
апаларына терәк булырга
тырышалар.
Наҗия Фәрит кызы
укыткан укучыларның белем сыйфаты югары булу
– укытучының педагогик
эшчәнлеге нәтиҗәсе булып тора. Соңгы елларда
өлкә, районда яшьләр һәм
үсмерләр өчен үткәрелгән
«Ульяновск өлкәсенең тарихы буйлап”, “Симбирскиның танылган шәхесләре”,
“Давыдов укулары” конкурсларында, фәнни-гамәли конференцияләрдә,
район олимпиадаларында
катнашып, мөгаллимәнең
укучылары үзләренең уңышлары белән куандыралар.
Укучылары да үзе кебек
һәрвакыт яңалыкка, юга-

рыга омтылалар. Намус
хезмәте өчен Наҗия Фәритовна Хөкүмәт тарафыннан
да күптөрле грамоталар һәм
мактаулы билгеләргә лаек
булды. Укыту өлкәсе зур
җаваплылык, кешеләргә карата игътибарлы, таләпчән,
гадел булуны сорый. Белем
бирү учреждениесенең четерекле якларын үзе эшләп
караган кеше генә бәяли
ала торгандыр. Эш сөючәнлек, һәр эшкә җаваплылык
белән карау, белемгә, яңалыкка омтылу, кешеләрне,
балаларны, башкарган
эшен ихлас ярату, туры
сүзлелек, ә кирәк чакта
сабыр гына юл куя белү кебек асыл сыйфатлары аны
җитәкчеләр белән килешеп
эшләргә һәм авыр хезмәтен
җигелеп тартырга ярдәм
иткәндер. Ул үзе белән
озак еллар иңгә-иң куеп
эшләгән хезмәттәшләре
өчен ышанычлы сердәш, ә
хезмәт юлын яңа башлаган
яшьләргә киңәшче була
белә.
Наҗия ханым ике баласы өчен дә үрнәк әни.
Кызы Нурсия Ульяновск
дәүләт университетының
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КОТЛЫЙБЫЗ!

ГТО фестивалендә

Рамис Сафин
иҗади конкурста җиңде
«Татарстан - Яңа гасыр» телеканалының Ульяновск өлкәсе
буенча үз хәбәрчесе Рамис Сафин «Татар рухы hәм каләм»
Бөтенроссия конкурсында зур җиңү яулады.

28 октябрьдә Казан
шәhәренең «Дворяннар
оясы» ресторанында VI
«Татар рухы hәм каләм»
Бөтенроссия журналистлары hәм массакүләм
мәгълүмат чаралары
бәйгесе җиңүчеләрен
тәбрикләү hәм бүләкләү
тантанасы үтте.
Горурлыгыбыз чиксез:

медицина факультетын кызыл дипломга тәмамлады
һәм магистратурада укуын
Казан шәһәрендә дәвам
итә. Улы Фаиль Сызрань
шәһәрендә белем ала.
Балаларына барлык йөрәк
җылысын биреп, кирәкле
һөнәр ияләре булырга һәм
тормышта үз урыннарын
табып яшәргә ярдәм итә
белә ул.
8 ноябрь көнне Наҗия
Фәритовна үзенең истәлекле 50 яшьлек юбилеен
каршы ала. Хөрмәтле
Наҗия Фәритовна! Юбилеегыз белән котлап, гомернең иң озынын, бәхетнең
иң зурысын, шатлыкның
иң олысын телибез. Җан
тынычлыгы, эшегездә зур
уңышлар, яхшы, күтәренке кәеф юлдаш булсын.
Һәрвакытта да шулай шат,
көләч йөзле, изге күңелле,
ихтирамлы, игътибарлы
булып, балаларыгызның,
якыннарыгызның изгелеген
күреп, мул тормышта яшәргә Ходай Тәгалә насыйп
итсен.
Гөлназ КУЗӘЕВА.

эз калдырган Сембер
cәүдәгәрләре Акчуриннарга багышланган телесюжеты жюри тарафыннан аны шулай югары
бәяләнгән. Якташыбызга диплом белән
акчалата бүләкне Татарстан Республикасының
“Татмедиа” матбугат
hәм массакүләм коммуникацияләр агентлыгы
җитәкчесе урынбасары Илдар Миргалимов
тапшырды.
Өлкә татар милли-мәдәни автономиясе
hәм «Күмәк көч» газетасы редакциясе Рамис Фарук улын иҗади
мәртәбәле конкурсның
«Туган як ядкарьләре» конкурста җиңүе уңаноминациясендә җиңүче еннан кайнар котлый
итеп «Татарстан - Яңа hәм журналист хезмәгасыр» телерадиокомпа- тендә, халкыбызның тениясенең Ульяновскидален, мәдәниятен саклап
гы филиалы директоры
Рамис Сафин танылды. калуга юнәлдерелгән
иҗтимагый эшчәнлегенАбруйлы, тәҗрибәле
тележурналистның мил- дә яңа уңышлар юлдаш
ләтебез тарихында тирән булуын тели.

3 ноябрьдә Иске Кулаткы
балалар һәм яшүсмерләр
спорт мәктәбендә ГТО
нормаларын тапшыру буенча мәктәп укучыларының
район фестивале үтте.
Әлеге чарада өлкән сый-

ныфларда укучы кызлар
һәм егетләр катнаштылар.
Фестивальдә озынлыкка
сикерү, пневматик мылтыктан ату, турникта тартылу һәм спортның башка
төрләре булды. Укучылар

бу мөһим чарада ГТО нормаларын тапшыру буенча
җитезлекләрен сынадылар.
Фестивальне тиешле
дәрәҗәдә үткәрүдә ДОСААФның Иске Кулаткы
автомәктәбе начальнигы
Р.А. Джаметов, Иске Кулаткы беренче номерлы
урта мәктәбе укытучысы Р. Р. Әбдрәхимов һәм
Иске Кулаткы балалар һәм
яшүсмерләр спорт мәктәбе
И. А. Салихов зур активлык
күрсәттеләр.
Быел - декабрь аенда
һәм киләсе елга февраль
аенда ГТО нормаларын
тапшыру буенча фестивальнең башка этаплары
да уздырылачак.

Мирасыбызны саклыйк!
3 ноябрьдә Иске Кулаткы
район тарих һәм крайны
өйрәнү музеенда «Мирасыбызны саклыйк» дигән
баш астында киңәшмә булып үтте. Ул районыбызда
музейларның һәм крайны
өйрәнү эшчәнлегенә багышланган иде. Әлеге чараны
район мәгариф бүлеге һәм
район тарих һәм крайны
өйрәнү музее оештырган
иделәр.
Киңәшмәне район администрациясе Башлыгының социаль мәсьәләләр
буенча урынбасары Ф. З.
Зайнетдинова ачып җибәрде һәм үзенең чыгышында
районыбызның бай тарихы
турында сөйләде. Аннан
соң район музее директоры
Р. М. Байбикова «Гореф
гадәтләрне саклауда, халыкка патриотик тәрбия
бирүдә музейларның роле»
дигән темага чыгыш ясады.
Аның сүзен дәвам итеп

экскурсовод З.Т. Ханбикова агымдагы елда
мәктәп музейларының эш
нәтиҗәләренә һәм планнарына тукталды.
Әлеге киңәшмәгә район
музееның элеккеге директоры Х. А. Насыйров һәм Россия журналистлар Союзы
әгъзасы, китаплар авторы
К. А. Ахмеров чакырылган
иделәр. Алар музейларның
эше белән кызыктылар һәм

тарихны өйрәнүдә үзләренең тәҗрибәләре белән
уртаклаштылар.
Бу чара дискуссия формасында үтте. Анда мәктәп
музейларының җитәкчеләре тарихны өйрәнү буенча үзләренең фикерләре
белән уртаклаштылар.
Р. АРИФУЛЛИН.
Автор фотолары.

7 ноябрьдә Иске Кулаткы район культура йортында Мәскәү шәһәренең Кызыл мәйданында хәрби парадның 75 еллыгын билгеләү һәм Иске Кулаткы район Почет тактасына хөрмәтле райондашларыбызның
фоторәсемнәрен урнаштыру уңаеннан зур бәйрәм чарасы булып үтте. Тулырак материал газетаның киләсе
санында урнаштырылачак.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Вязовый Гай авылында гомер кичерүче Фирүзә
Азамовна һәм Камил Зәкәрьевич АБӘЙДУЛЛИННАР
матур гаилә корып яши башлауларына 12 ноябрьдә
50 ел тула. Безнең өчен иң кадерле,
якын кешеләребез!

Кирюшкино авылында гомер кичерүче яраткан әниебез
6 ноябрьдә Иске Кулаткыда гомер итүче Рауза
hәм әтиебез Тәүхидә Самәтовна белән Имать Кәбирович
Алимҗановна БИКБАЕВА үзенең
истәлекле туган көнен каршылады. Кадерле, сөекле, БАГАПОВЛАР 11 hәм 12 ноябрь көннәрендә матур туган
көннәрен каршы алалар.
яраткан әниебез һәм әбекәебез!
Кадерле әтиебез hәм әниебез!
Без сине күркәм бәйрәмең белән ихлас күңелебездән
Матур туган көннәрегез уңаеннан сезне кайнар котлыйбыз.
кайнар котлыйбыз һәм иң җылы теләкләребезне юллый- Алга таба да шулай туган нигезебезнең җылысын саклап, безне
сөендереп, саулык-сәламәтлек белән яшәвегезне телибез.
быз. Әниебез! Син, безнең өчен һәрчак олы җанлы, киң
күңелле, таянычыбыз, ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы Әти-әни – сез бит безнең тормыш көзгебез, яшәү өлгебез. Сез
булганда көннәребез якты, җаннарыбыз тыныч. Безне кадерләп
кояшыбыз, рух чишмәбез, яшәү өлгебез. Сиңа язгы кояш үстереп, yз юлыбызга аяк басарга булышканыгыз, яратып-сөеп
нурларыдай аяз көннәр, иртәләр, исәнлек-саулык, җан
кайгыртканыгыз, гаделлеккә өйрәткәнегез өчен зур рәхмәт cезгә.
тынычлыгы, озын гомер, ак бәхетләр телибез. Киләчәк
Без барыбыз да тормышта үз юлыбызны таптык, сезнең йөзгә
көннәрең бары тик шатлыкта гына үтсен. Гел шулай көләч, кызыллык китермәскә тырыштык.
ягымлы бул, безне сөендереп озын-озак яшә. Ходай сиңа Туган нигезгә кайтканда кочак җәеп каршы алуыгыз өчен бик
зур рәхмәт сезгә. Cез балаларыбызга да ягымлы бабакай белән
алдагы көннәреңдә дә сәламәтлек белән гомер итәргә,
әбекәй. Өебез һәрчак ямьле, ризыклы булсын, балаларыгызның,
безнең шатлыкларга сөенеп яшәргә язсын иде.
оныкларыгызның игелеген күреп озак гомер итегез. Алдагы көнРәхмәт, әни, безгә гомер бирдең,
нәрегездә дә сау-сәламәт булып, безнең шатлыкларга сөенеп
яшәргә язсын иде, барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр сезгә!
Төн йокламый карап үстердең.
Сез бер-берегезгә таяныч, тормышка гашыйк булып,
Кайчан килсәк, өебездә нур бөрки,
Йөрәк җылың кушып, барыбызга
шатланып яши беләсез. Әти-әниебез, Сез безнең өчен
Каршылыйсыз якты йөз белән.
Яшәр өчен ныклык, көч бирдең.
Мәшәкатьләр җиңеләеп китә,
бердәнбер, иң кадерле, олы зат. Әти-әнине шатландыСезнең әйткән йомшак сүзләр белән.
рып, без, балаларыгыз, туганбыз. Сез безне ата-ана Шатлык-куанычлар, сәламәтлек
Юлдаш булсын, әни, гомергә.
Бергә-бергә озак яшик әле,
мәхәббәтенә туендырып үстердегез, олы тормышка
Куанышып торыйк дөньяда.
Йортыбызны җылытучы учак,
бастырдыгыз. Оныкларыгыз өчен җан атып яшисез!
Безгә кылган барлык яхшылыгыгыз,
Тормышның әчесен-төчесен күп күрдегез. Ләкин һәрбер Нур сибүче кояш син безгә.
Йөзе белән кайтсын сезгә дә!
Иң
изге,
якты
теләкләр
белән
кызларың
Зәйтүнә,
тормыш сынавына сабыр гына түзә беләсез. Һәрвакытта
Иң җылы теләкләр белән кызларыгыз Гөлназ, Алсу hәм
Зәкия, Зөлфия барчасы да гаиләләре белән.
җылы сүзегез, акыллы киңәшләрегез белән безне генә
Венера, кияүләрегез Рафаэль, Руслан hәм Салават, онытүгел, барлык туганнарны да үзегезгә җәлеп итәсез. Сез
Иске Кулаткы – Мурманск - Самара – Төркия.
кларыгыз Солтан, Кәрим, Самира hәм Юсеф. Барча туганэш сөючән буларак, олы хезмәт юлы үттегез. Сез безгә
нарыгыз hәм кода-кодагыйларыгыз да җылы теләкләргә
Хөрмәтле Роза Кәшафовна АБӘЙДУЛЛИНА!
кушыла.
үрнәк әти һәм әни. Рәхмәт сезгә бу дөньяда булганыгыз
Кирюшкино - Иске Кулаткы - Казан.
өчен. Киләчәктә дә шатлык-куанычлар белән озын гомер Иске Кулаткы район Пенсионерлар Союзы Сезне күркәм
кичерергә насыйп булсын иде.
юбилеегыз уңаеннан кайнар тәбрик итә. Сезгә корычтай
Иске Мостяк авылында гомер итүче Галия
Ноябрь ае безнең гаиләбез өчен истәлекле көннәргә исәнлек, хәерле озын гомер, саулык-сәламәтлек, зурРавилевна ШАБАНОВА 8 ноябрьдә үзенең 50 яшьлек
бай. 7 ноябрьдә Сезнең улыгыз, минем абыем Али да
дан-зур уңышлар телиләр. Шатлык-сөенечләр генә
юбилеен каршылады. Иң кадерле, газиз кешебез – хөрмәттуган көнен билгеләп үтте.
Сезгә юлдаш булсын. Өлкән яшьтәге кешеләргә һәрчак
ле тормыш иптәшем, сөекле әниебез, яраткан әбекәебез!
Бәйрәмегез белән котлап,
Без сине йөрәктәге иң кадерле,
ихтирамлы, мәрхәмәтле, ярдәмчел булганыгыз өчен дә
Әти, әни, Сезгә дәшәбез.
иң гүзәл хисләр белән чын күңелзур рәхмәт Сезгә.
Һәрчак шулай үрнәк булып,
дән истәлекле юбилеең белән
Дөньядагы
һәрбер
яхшылыктан
Пар канатлар булып яшәгез!
котлыйбыз. Сиңа гомернең иң
Өлеш чыксын Сезгә мул гына.
озынын, бәхетнең иң зурысын,
Сезгә үзләренең изге теләкләрен балаларыгыз
Без телибез Сезгә ак бәхетләр,
шатлыкларның иң олысын юлАли, Расимә, киявегез Рәис, оныкларыгыз Гөлфия,
лыйбыз. Әниебез, син безнең
Шатлыкларга илткән юл гына.
Гөлназ юллыйлар.
өчен бердәнбер, иң кадерле, олы
Вязовый Гай – Тольятти.
зат. Һәрвакыт нурлы, ачык йөзең
Иске Атлаш авылында гомер итүче
белән каршы алып, кыен чакта
Каюм Шакирович АБИТОВКА 7 ноябрь көнне 80
Иске Зеленай авылында гомер итүче Гаяз
юатканың, дөрес киңәшләрең
яшь тулды. Кадерле Каюм абыебыз!
өчен Аллаһының мең рәхмәте
Исмәгыйлевич АБӘЙДУЛЛИН 9 ноябрьдә 75 яшьлек
Без сине йөрәктәге иң җылы
яусын сиңа, кадерлебез! Сиңа
юбилеен билгели. Иң кадерле кешебез - сөекле, газиз хисләребезне җиткереп, гогомернең иң озынын, бәхетнең
мер бәйрәмең - олы юбилеең
әтиебез, яраткан бабакаебыз!
иң зурысын, шатлыкларның иң олысын юллыйбыз. Киләчәктә
белән чын күңелдән котлыйБез сине матур юбилеең белән тәбрик итеп, иң изге, иң
дә күңелеңдәге җан җылысының нуры сүнмичә, сүрелмичә, без,
быз!
Сиңа
ныклы
сәламәтлек,
якты теләкләребезне юллыйбыз. Безне кадерләп үстебалаларыңа, оныкларыңа, әтиебезгә яшәеш чыганагы булып
җан тынычлыгы, кояштай
реп, яратып-сөеп, аталарча кайгыртканың, гаделлеккә
торуыңны телибез.
озын гомер, мул тормыш
Әни бит ул - өйнең яме,
өйрәткәнең өчен зур рәхмәт сиңа, әти. Син, әти, безнең
телибез.
Ә тормышта олы терәк.
өчен һәрчак олы җанлы, киң күңелле кеше, таянычыбыз, Яңадан-яңа куанычларга,
Сәламәт бул, озак яшә,
чиксез шатлык –сөенечләргә
ышанычыбыз, киңәшчебез, җылы кояшыбыз, рух чишСин бит, әни, безгә бик кирәк.
мәбез, яшәү өлгебез. Сиңа булган рәхмәтләребезне, генә төренеп тормыш иптәИң җылы теләкләр белән тормыш иптәшең Рафик, кызшең
Равза
җиңги
белән
күңелдәге теләкләрне сүз белән әйтеп бетергесез түгел,
ларың Иркә, Ләйсән, Лилия, кияүләрең Руслан, Радик,
бәхетле һәм озак яшәгез.
оныкларың Диана, Динар, Лиана һәм барча туганнарың.
алар иксез-чиксез. Сиңа гомернең иң озынын, бәхетнең
Алдагы тормыш юлларың да
Иске Мостяк – Тольятти – Уфа – Яңа Мостяк –
иң зурысын, шатлыкларның иң олысын телибез. Синдәй гел матур һәм якты булсын,
Мосеевка.
якын кеше булганга, без бик бәхетле.
һәрбер көнең куаныч, яшәү
Котлы булсын, әткәй, юбилеең,
яме, дөнья иминлеге белән
Хөрмәтле Галия Равилевна ШАБАНОВА!
тулып торсын, кайгы-хәсрәт күрмичә, якыннарыңның
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмаҗан җылысын сизеп яшәвеңне телибез. Ягымлы, йомшак сы һәм Иске Мостяк урта мәктәбе коллективы Сезне
Безнең өчен мәңге кадерле син,
күңелле булганың өчен олы рәхмәт сиңа.
истәлекле юбилеегыз – 50 яшь тулу көнегез уңаеннан
Рәхмәт яусын барысы өчен дә.
Матур тормыш, сәламәтлек теләп,
ихлас күңелдән тәбрик итәләр. Сезгә исәнлек-саулык,
Син бит безнең өчен якты кояш,
Юбилеең белән котлыйбыз.
күңел тынычлыгы, шатлыклы көннәр, якыннарыгызның,
Синнән нурлар алып яшибез.
Шатлык белән, озын гомер белән
туганнарыгызның ихтирамын һәм игътибарын тоеп
Озак яшә, мәңге яшь бул,
Яшәвеңне сиңа телибез.
яшәвегезне телиләр. Якты көннәр, аяз таңнар гына торҖылы теләкләр белән сеңелең Халидә Шакировна,
Иң кадерле якын кешебез.
мышыгызны бизәп торсын. Киләчәк көннәрегез өметле
булсын, зур шатлыклар гына көтсен Сезне. Карусыз
Иң изге теләкләр белән кызың Надия, киявең Фатих, балалары Фәүзия гаиләсе белән, сеңелең Сания
хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә.
оныгың Гүзәл, тормыш иптәше Константин, бала- Шакировна, улы Рәшит гаиләсе белән, гаилә дусларың Мәүлегөл-Расим Шәмионовлар, улың Ринат
Гомерләрне еллар билгеләми,
лары Артур,Тимур белән, улларың Газинур, Зиннур
гаиләсе белән һәм якын дустың Рәхимҗан Заитов. Яшәү дәрте булсын күңелегездә.
гаиләләре белән һәм барча туганнарың.
Иске Атлаш - Челябинск - Ульяновск - Мәскәү Сәламәтлек, бәхет-куанычлар
Иске Зеленай – Балаково – Бөгелмә – Мәләкәс.
Юлдаш булсын Сезгә гомергә.
Иске Кулаткы.

Районыбызда гомер кичерүче хезмәт ветераннары Тәүхидә Тимербулатовна Абәйдуллина (Иске Зеленай), Фирюзә Илачевна Абдрәшитова
(Усть Кулаткы), Ринат Мәрдәнович Абсатдаров (Иске Кулаткы), Ришат Исмәгыйлевич Абулев (Иске Кулаткы), Мөкәррәмә Яхиевна Алтынбаева
(Иске Кулаткы), Мәүҗүдә Алләмовна Байбикова (Иске Атлаш), Расимә Якубовна Бимеева (Яңа Яндука), Тамара Степановна Егунова (Иске
Кулаткы), Равил Алимҗанович Кипчатов (Иске Кулаткы), Шамил Исхакович Курамшин (Яңа Кулаткы), Нина Дмитриевна Николаева (Чуваш
Кулаткы), Равил Ханәфиевич Рашидов (Яңа Зеленай), Мөнир Зәйнуллович Тәмаев (Иске Кулаткы), Лидия Александровна Чекушкина (Чуваш
Кулаткы) 2016 елның ноябрь аенда үзләренең истәлекле 70 яшьлек юбилейларын билгеләп үтәләр.

Кадерле хезмәт ветераннары, өлкән буын вәкилләре!
Район ветераннар Советы Сезгә истәлекле юбилейларыгыз уңаеннан фидакарь хезмәтегез, ихтыяр көчегез, районыбызга булган ихлас мәхәббәтегез өчен рәхмәт һәм хөрмәт сүзләрен, котлауларын җиткерә! Сезгә чын күңелдән
нык сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм бетмәс-төкәнмәс тормыш энергиясе телибез! Сезнең тормышта шатлыклы
очрашулар күп булсын, туганнарыгыз һәм якыннарыгыз күңел җылысы белән шатландырып, Сезнең турында һәрвакыт
кайгыртып, игътибар күрсәтеп яшәсен!
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РЕКЛАМАЛАР

БЕЛДЕРҮЛӘР

КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

Внимание!!! Акция!!!
Купи шубу за 2333 рубля

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СТАРОКУЛАТКИНСКОГО РАЙОНА
Принимается на работу водитель
Погасив задолженность за жилое помещение и коммунальные
автобуса со стажем работы по
услуги в срок до 1 декабря 2016 г. вы сможете принять участие в конкурсе
перевозке пассажиров для вы«Добросовестный плательщик». Согласно Распоряжению Правительства
полнения рейсов по маршруту
Ульяновской области от 31 октября 2016г. № 612-пр. «О проведении месячСтарая Кулатка – Ульяновск,
ника по организации эффективной работы по предупреждению и ликвидации
17 Ноября
задолженности граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные
Старая Кулатка – Москва. Тел.:
услуги», Постановлением Главы администрации муниципального образования Ст. Кулатка
89372149386.
С
8-00
до
18-00
часов
РДК
«Старокулаткинский район» от 2 ноября 2016г. № 334 « О проведении месячОрганизация реализует кур-неника по организации эффективной работы по предупреждению и ликвидации
сушек с доставкой на дом. Тел.:
задолженности граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные
Грандиозная распродажа
89298156785.
услуги» на территории Старокулаткинского района объявлен месячник по
организации эффективной работы по предупреждению и ликвидации задолПродается «УАЗ-3909», 1996 года
женности граждан по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги
выпуска, на ходу. Цена договорс 1 ноября 2016г. по 30 ноября2016г.
(Только русский мех, от ведущих фабрик
ная. Телефон: 89374582369.
Постановлением Главы администрации муниципального образования
Пятигорска - мутон, норка, лиса, ондатра, нутрия)
«Старокулаткинский район» от 2 ноября 2016г. № 333 объявлен конкурс
Продается дом по ул. НижЧестная РАССРОЧКА
«Добросовестный плательщик».
не-Северная, площадь 60 кв.м.
Участие в конкурсе принимают жители района, которые в отчетный период
Газовое отопление. Центральпогасили имеющуюся задолженность, своевременно и в полном объеме
0%
0%
12%
ное водоснабжение. Участок
оплачивали жилищно-коммунальные услуги.
(первый взнос)
(переплата)
(месяцев)
Конкурс проводится в два этапа: отборочный тур и финальный розыгрыш
27 соток. Возможен обмен на
призов. Жители района, которые по состоянию на 1 декабря 2016г. не буквартиру. Телефоны: 8-929дут иметь задолженность по оплате за жилое помещение и коммунальные
А так же широкий
797-34-34, 8-927-833-19-99.
услуги, автоматически становятся участниками отборочного тура Конкурса.
Отборочный тур проводится по состоянию на 01.12.2016 г.
Продаем гаражи металличеассортимент
Финал конкурса проводится 21 декабря 2016 г., по итогам конкурса опредеские (пеналы) новые и б/у.
ляются 3 победителя (добросовестных плательщика за жилое помещение
Размеры любые. Достави коммунальные услуги).
ка бесплатная. Цена от 26
Итоги конкурса и вручение подарков победителям состоится 28 декабря 2016
тыс. руб. Тел.: 89063969864;
г. Победителям конкурса вручаются благодарственные письма и подарки.
( Цена оплаты в месяц по акции 0%/0%/12. Модель Лира
88007009091.
Условия проведения конкурса размещены на официальном сайте админи**Кредит предоставляется банком-партнером АО «ОТП Банк» (Лицензия Банка России №2766
страции муниципального образования «Старокулаткинский район» www. от27.11.2014).Магазин предоставляет покупателям скидку с цены товара, приобретаемого с
Продается стельная корова
stkulatka.ulregion.ru
использованием кредита. Сумма процентов, начисленных банком за 12 месяцев, равна сумме
ПОГАСИ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ СВОЕВРЕМЕННО - ПОЛУЧИ ПОДАРОК!
скидки предоставленной магазином. Переплата 0% от первоначальной стоимости товара. (Скидка (после трех отелов). Четвер-

Шуб

Пальто, пуховиков и курток

тый отел - в начале марта.
Телефон: 8 – 927 - 836 – 30 - 75.

не распространяется на услуги добровольного страхования).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

Куплю пух-перо гусиные новые,
старые перины, подушки. Дорого. С выездом на дом. Телефон:
89373886444.

Производство и установка пластиковых окон.
При заказе пяти окон, шестое – бесплатно!
Замер, доставка – бесплатно.
Наше качество и доступные цены
порадуют вас! Пенсионерам –
дополнительная скидка!

20% скидка


Телефон: 8-937-278-05-55.
Павловка.

Скорая компьютерная
помощь
ИП «Шафиева» предоставляет услуги по

установке, настройке, а также по ремонту
компьютерной технике.
Профессиональный ремонт компьютеров
и ноутбуков. Установка WindowsXР/7/8/10;
Удаление вирусов, установка антивирусника; Очистка от пыли и грязи при перегреве;
Оптимизация работы компьютера и многое
другое. Выезжаю в села, работаю с организациями. Цены приемлемые. Действует
скидочная система. Заказы принимаются круглосуточно.
Мы находимся по адресу: р.п. Старая Кулатка, в здании
магазина «Магнит» на втором этаже, 1 павильон слева.
Звоните по телефону: 89279837788 (Марс).

ООО «Немецкие оконные изделия»
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 подарок.

Рассрочка и

Условия акции по тел.: 89020040102;
89374588644; 89278018665.

Супер
акция - окно из прорфиля 70 мм. по цене окна
скидки!!!
из профиля 58 мм.
Утерянный паспорт на имя Рафикова Илгиза Каюмовича
считать недействительным.
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм Иске
Мостяк урта мәктәбе коллективы
апасы Фәһимә Биляловна
СӘЙФУЛЛИНАНЫҢ вафат булуы
сәбәпле, элеккеге укытучы Фатыйма Биляловна Сәйфуллинаның
тирән кайгысын уртаклашалар.
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Мебельные магазины, торгующие
в течение 20 лет качественной
мебелью по традиционно низким
ценам объявляют Юбилейную
Акцию. Комоды – от 2360 руб.
Стулья – 0т 760 руб.
Кухонные гарнитуры – от 6500
руб. Диваны – от 7600 руб. и
другая добротная продукция известных фабрик в наличии и по
каталогам. Вы можете купить и
заказать в магазинах «Сим-Сим»
и «Караван» в р.п. Новоспасское
на площади Макаренко, ул. Терешковой, 22 а. Смотрите также на
Авито.ру. Справки по телефону:
89278230001.
Организация
реализует
кур-несушек.
Бесплатная доставка по
району.
 89604468553.

● Окна от производителя
+ комплектующие
● Двери «Бульдорс»
● Натяжные потолки
(от 240 руб./в.м)
Телефоны: 88422(651832),
89041823507, 89374550649.
Иске Кулаткы икенче номерлы
мәктәбенең элеккеге укытучысы
Сания Ибраһимовна Алешева
һәм элеккеге укучылары Әлфия
Зәкәрьевна Субаева, Светлана
Фәһимовна Яхина, Гүзәл Дәүләтшовна Хабиева, Әлфия Камилевна
Касымова, Эльмира Камилевна
Мавлютова, Рөстәм Камилевич
Мәзитов элеккеге укытучылары
Мәсхүдә Фәтхулловна АБУЗЯРОВАНЫҢ вафат булуы сәбәпле,
якыннарының, туганнарының тирән
кайгыларын уртаклашалар.

Безнең өчен иң кадерле, иң якын кешебез, яраткан апабыз Фәһимә Биляловна СӘЙФУЛЛИНАНЫ хөрмәтләп, соңгы юлга озатуда катнашкан,
ярдәмләшкән, кайгыбызны уртаклашкан өчен район Башлыгы Э.Ә. Ганеевка,
район администрациясе Башлыгы вазифаларын үтәүче В.А. Деникаевага,
Иске Мостяк авыл поселениесенә, Иске Мостяк авылының "Түбән оч" мәчете,
картларына, тирә - күршеләргә, апабызның дусларына, дога кылып, төн
кунучы әбиләргә чын күңелдән олы рәхмәтебезне белдерәбез.
Иске Мостяк – Казан – Болгар – Балаково - Ульяновск.
Элемтә һәм масса - күләм коммуникацияләр сферасында күзәтү буенча Федераль службаның Ульяновск
өлкә идарәсе 2014 елның 21 ноябрендә ПИ №ТУ73-00388
номерлы масса-күләм информация чарасын регистрацияләү таныклыгы белән регистрацияләнде.
Газета битләренә урнаштырылган рекламалар һәм
белдерүләр өчен редакция җаваплылык тотмый.
Мәкалә авторларының фикерләре редакция фикере
белән туры килмәскә мөмкин.
Хатлар, кулъязмалар һәм рәсемнәр рецензияләнми
һәм кире кайтарылмый.

