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20  декабря  в  здании 
администрации в зале 
заседания депутатов 
будет проводить при-
ем  граждан  депутат  
Законодательного 
Собрания  Ульянов-
ской  области  Генна-
дий  Александрович 
Долгов.  Предвари-
тельная  запись  по 
телефону: 2 – 15 – 46.

ХӨРМӘТЛЕ РАЙОНДАШЛАР, 

КАДЕРЛЕ ГАЗЕТА 

УКУЧЫЛАРЫБЫЗ!

“Күмәк көч” район газетасына язылу 

көннәре азаеп бара. Алты айга язылу 

бәясе бары тик 349 сум 26 тиен генә. 

Районыбызны,  милли  газетабызны 

саклап калыйк, киләсе елга да бергә 

булыйк дуслар. “Күмәк көч” газетасын 

рәсмиләштерергә ашыгыгыз.

1 декабрьдә  Россия  Пре-
зиденты  Владимир  Путин 
Федераль    җыенга  еллык   
Юлламасы  белән  чыгыш 
ясады.  Үзенең    чыгышын-
да  ул социаль сферадагы, 
эчке  һәм  тышкы  сәясәт, 
экономика мәсьәләләре ту-
рында сөйләде һәм шулай 
ук  авыл  хуҗалыгы  үсеше 
белән  бәйләнештә  булган 
сорауларны кузгады. 

«Авыл    хуҗалыгының 
экспорты  безгә  коралл 
сатудан да күбрәк  табыш 
китерә, – диде В. В. Путин. 
"Шуңа  күрә,  без  авыл  хуҗа-
лыгы    хезмәткәрләренә 
игътибарны    арттырырга 
тиеш  без.  Авыл    хуҗалы-
гының    күпчелек    үсеше   
регионнар  белән    бәйле.  
Моны   истә тотып, агропро-
мышленность  комплексына 
ярдәм  итү  йөзеннән, аларга 
федераль  субсидияләрне 

куллануга   өстенлек    би-
рергә  кирәк.

В.  В.  Путинның  Юлла-
масын  искекулаткылылар 
да  зур  игътибар  белән 
тыңладылар.   

- Россия Президенты В. 
В.  Путинның  Юлламасын  
без    тулаем    хуплыйбыз, 
– дип сөйли ИП «Богданов 
Р.Ә.» крестьян-фермерлык   
хуҗалыгының    җитәкчесе  
Расим  Әхмәдиевич  Бог-
данов. 

-  Шуны  исәптә  тотып, 
илебезнең  экономикасын 
күтәрү өчен авыл хуҗалыгы 
продукциясен    арттыруны 
үз  алдыбызга  бурыч  итеп 
билгеләдек.      Киләчәктә  
кырчылык      тармагында  
-  чәчү мәйданнарын, тер-
лекчелектә  -  малларның 
санын  арттырырга  план-
лаштырдык. 

Агымдагы елда хуҗалык 

7761  центнер  -  бөртек, 
3483  центнер  -  көнбагыш  
һәм  башка  культуралар-
ны    җыйды.  Киләсе    ел 
уңышына  нигез иттереп 925 
гектарда уҗым культурала-
рын  чәчтек.  Шуның  белән 
беррәттән  890  гектар  җир 
туңга  сөрелде  һәм  сабан 
культураларын  чәчүгә  45 
тонна орлыклык материал-
лар хәзерләнде.

  Механизаторларыбыз 
Шамил  Ханбиков,  Рамил 
Мусиев,  Наил  Абдюков, 
Рәшит Юнусов һәм башка-
лар  армый-талмый  хуҗа-
лыкта  эшлиләр.  Аларны 
универсаль белгечләр дип 
әйтсәм, һич ялгыш булмас, 
чөнки  бу  иптәшләр  төрле 
маркалы  техника  белән 
идарә  итеп,  хуҗалыкның 
экономикасын  күтәрүдә зур 
эш башкаралар. 

ИП  «Богданов  Р.Ә.» 

крестьян  -  фермерлык  
хуҗалыгының    уңышлары  
җитәрлек.  Соңгы  елларда 
аның техник паркын яңарту 
максаты белән яңа «Нива - 
эффект» комбайны, "БДТ" 
маркалы  тырма, салам һәм 
печән  пресслау  машинасы, 
махсус    программа  ниге-
зендә яңа «УАЗ»  маркалы 
автомобиль  һәм  башка 
җиһазлар сатып алганнар. 
Агымдагы елда хуҗалык ад-
министрация бинасы белән 
иген  саклау  складының  

түбәләрен  ремонтлап, яңа-
га  алмаштырганнар. Хәзер-
ге  вакытта  терлекчелектә 
кышлату  чоры  бара.  Мал-
лар өчен  җәй барышында 
җитәрлек  күләмдә  азыклар 
хәзерләнгән. Фермада 102 
баш  мөгезле  эре  терлек 
бар һәм хуҗалык җитәкче-
се  Р.  Ә.  Богданов  махсус 
программалар  кулланып, 
аларның  санын  арттыру 
юлларын эзли. 

  Ферма  мөдире  Фәри-
дә  Абдюкова,  савучылар 

Лилия  Алиева,  Мөнирә 
Салихова, терлекче Фәнис 
Ахтәмов  кышлату чорында 
маллардан мул продукция 
алу буенча бар тырышлы-
кларын куеп хезмәт итәләр.

Озакламый  фермада 
массалы рәвештә сыерлар-
ның бозаулавы көтелә һәм 
шуның нәтиҗәсендә савым 
да күпкә артачак. 

Рөстәм АРИФУЛЛИН.
Автор фотосы. 

ИЛ БАШЛЫГЫ ЮЛЛАМАСЫН ХУПЛАП

12  декабря  -  День  Конституции  Российской  Федерации 
Уважаемые жители Ульяновской области, дорогие земляки!

Поздравляю  вас  с  одним  из  важнейших  государственных 
праздников – Днём Конституции!

Жители нашей необъятной страны уже привыкли к тому, что 
находятся под защитой этого важнейшего основополагающего 
документа, который утвердил права и свободы каждого, неза-
висимо от национальности, происхождения, вероисповедания.

Вот почему мы ежегодно отмечаем дату принятия Конститу-
ции, как наиболее значимый государственный, общественный 
и в то же время народный праздник, роль которого в истории 
современной России невозможно переоценить.

Долг каждого гражданина – чётко знать и соблюдать все за-
ложенные в Конституции нормы. Только в этом случае мы будем 
жить в свободной стране, где развитая экономика, комфортная 
среда, социальное благополучие  - не пустой звук, а реальность.

Дорогие друзья, примите искренние пожелания здоровья, 
счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях на благо 
нашего края и страны!
Губернатор Ульяновской области                       С.И. МОРОЗОВ.
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На  аппаратном  со-
вещании  Правитель-
ства  Губернатор  Сер-
гей  Морозов  ещё  раз 
подчеркнул  важность 
качественной подготов-
ки новогодних меропри-
ятий  и  праздничного 
оформления  террито-
рий.

«В детских садах, школах, 
детских  домах  должны  поя-
виться  специальные  ящики, 
куда детишки могут положить 
своё письмо для Деда Мороза. 
В каждом муниципалитете дол-
жен быть главный Дед Мороз, 
который  будет  поздравлять 
жителей  сёл,  микрорайонов, 
посещать  учреждения.  Уже 
сейчас  нужно  понимать,  как 
ярко и сказочно оформить все 
наши  зрелищные  мероприя-
тия. Необходимо реализовать 
идеи по проведению прогулок 
по  праздничной  Ульяновской 
области.  Одним  из  этапов 

должны  стать  туристические 
маршруты, ведь у нас есть, что 
рассказывать и куда пригласить 
людей»,  -  подчеркнул  глава 
региона.

Напомним,  что  одним  из 
центральных  событий  подго-
товки праздничной кампании в 
муниципальных образованиях 
станет  конкурс  «Новогодняя 
столица Ульяновской области». 
С данной инициативой высту-
пил глава региона, отметив, что 
нужно перенять успешный опыт 
проведения проекта Министер-
ства культуры РФ «Новогодняя 
столица России».

Как  рассказала  и.о.  Мини-
стра  искусства  и  культурной 
политики  Марина  Михеева, 
участниками  конкурса  могут 
стать  как  различные  органи-
зации и ведомства, так и все 
жители  региона.  «Задачами 
конкурса  являются  изучение 
традицийпразднования Нового 
года  и  Рождества,  выявле-

ние  лучших  практик  и  обмен 
опытом,  развитие  творческой 
активности    населения.  Мы 
уверены, что в каждом уголке 
нашего большого края есть уни-
кальные    люди,  инициативы, 
идеи,которые способны помочь 
сделать один из самых долго-
жданных  праздников – Новый 
год - интереснее, красочнее и 
добрее», - отметила и.о. руко-
водителя ведомства.

Для победителей предусмо-
трен денежный приз в размере 
50 тысяч рублей.

На участие в конкурсе уже 
поступили  заявки  от  ряда 
муниципалитетов  региона. 
«Сенгилей активно готовится к 
новогодним и рождественским 
мероприятиям.  Украшаются 
здания, улицы, на центральной  
площади установлена главная 
ёлка – натуральная, лесная. В 
рамках  её  открытия  21 де-
кабря впервые у нас пройдёт 
парад снегурочек. Они прибу-

дут  в  город  со  всего  района. 
Каждая представит свою игро-
вую программу. Сенгилеевская 
Снегурочка  угостит  зрителей 
блинами по местным рецептам. 
В этот же день стартует акция 
«Твори добро». Множество но-
вогодних  игрушек,  сделанных 
своими руками, будут переданы 
в социальный приют для детей 
и подростков «Ручеёк», - рас-
сказала  начальник  отдела  по 
делам культуры и организации 
досуга населения администра-
ции  Сенгилеевского  района 
Нина Зудова.

«Старт  новогодних  меро-
приятий  во  всех  учреждени-
ях  культуры  Чердаклинского 
района состоится 19 декабря. 
В  10.00  мы  будем  открывать 
центральную ёлку, в этот день 
состоится шествие Дедов Мо-
розов с конкурсной и развле-
кательной  программой.  Всего 
до  8  января  в  афише  наших 
мероприятий  запланировано 

более  100  разнообразных 
событий. Есть и социальные. 
Так, традиционно в Доме куль-
туры  р.п.Чердаклы  5  января 
при  участии  храма  Покрова 
Пресвятой Богородицы состо-
ится  благотворительная  ёлка 
«Рождественское  чудо»  для 
всех желающих», - рассказала 
начальник  отдела  по  делам 
культуры, досуга населения и 
спорта  администрации  Чер-
даклинского  района  Эльмира 
Сатдинова.

Напомним, приём заявок 
на конкурс «Новогодняя сто-
лица Ульяновской области» 
продлён до 19 декабря. Озна-
комиться с положением мож-
но  на  сайте  http://ulmincult.
ru/assets/files/FILES/2016_
new/doc/november/09.11.16/
rasp252.PDF.

В РЕГИОНЕ ВЫБЕРУТ «НОВОГОДНЮЮ СТОЛИЦУ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПОДГОТОВКА К НОВОМУ ГОДУ

6  декабрьдә    районда 
“Бердәм  Россия”  партия-
сенең отчет – сайлау кон-
ференциясе  булып  үтте.  
Конференциядә башлангыч 
оешмалардан юлланган 39 
делегат катнашты. “Бердәм 
Россия” партиясенең урын-
дагы  политсовет  секре-
таре  вазифаларын  5  ел 
дәвамында башкарган Р.Я. 
Үмәров  конференцияне 
ачты  һәм  алып  барды.  Ул 
яңа составны сайлау өчен 
тиешле  процедураларны 
башкаргач,  эшләренә отчет 
ясады. 

“Бердәм  Россия”  парти-
ясе  районда,  өлкәдә,  илдә 
барган барлык  вакыйгалар-
да актив катнашып килде, 
диде.  Сайлауларда актив-
лык  күрсәтеп,  депутатлар 
составына  “Бердәм  Рос-
сия” партиясе әгъзаларын 
кертүгә ирештек.  Районда 
үткәрелгән  Бөтенроссия 
авыл Сабантуен уздыруда 
да  үзенең  саллы  өлешен 
кертте  партия  әгъзала-
ры.    Көннән  –  көн  үзенең 
рәтләрен  ишәйтә  барып 

яңа  әгъзалар  кабул  итеп 
тора.  Соңгы  вакытта  гына 
“Бердәм  Россия”  партия-
се  сафларына  дүрт  кеше 
кабул  ителде,  диде  Ринат 
ЯкуФбович. 

Әлеге  политсоветның  
эшләү  чоры  төгәлләнгән-
гә    күрә,  аның  составына 
яңа кешеләр сайлау таләп 
ителә.    КФонференциядә 
катнашучыларга    яшерен 
тавыш бирү өчен “Бердәм 
Россия” партиясенең Иске 
Кулаткы  районы  урында-
гы  политсовет  секретаре 

урынына  ике  кандидатура 
тәкъФдим ителде.  Иң күп 
тавыш  җыю  аркасында 
яңа политсовет  секретаре 
итеп район Башлыгы Э.Ә. 
Ганеев  сайланды.  Ул  үзе-
нең чыгышында ышанычны 
акларга, Иске Кулаткы рай-
онында  “Бердәм  Россия” 
партиясенең эшен тагында 
җанландырып  җибәрергә 
ышандырды.  Политсовет 
секретаре  урынбасары  
итеп  Р.Я. Үмәровны тәкъ-
дим итте.  Ә “Бердәм Рос-
сия”  партиясенең    урын-

дагы  политсоветы  бүлеге  
җитәкчесе    итеп    балалар  
сәнгать      мәктәбе    дирек-
торы  Л.Р. Амирова  күрсә-
телде. Конференция деле-
гатлары  барлык  тәкъдим 
ителгән  кадидатураларны 
бертавыштан хупладылар.  
Аннары  урындагы  полит-
советның    яңа    составы 
сайланды. 

Иске  Кулаткы  районы  
“Бердәм Россия” партиясе 
урындагы  политсоветы  
секретаре  Э.Ә.  Ганеев  
агымдагы елга кыска гына 
йомгак ясап, алдагы план-
нар турында сөйләп китте. 
Алда  безне  тагын  да  әһә-
миятлерәк вакыйгалар көтә 
диде. 2018 елда безгә  Рос-
сия  Президенты сайларга  
кирәк  булачак.    “Бердәм 
Россия”  партиясе  җитәкче 
партия үзенең  мәгънәсен,  
вазифаларын      яхшы    бе-
лергә  һәм  үтәргә  тиеш.  
Бүген дә башкарасы эшләр 
бик  күп. Илебез  Призеден-
ты    В.В.  Путин  Федераль  
Җыенга  Юлламасында  
авыл    хуҗалыгына  бик 

зур    вазифалар    йөкләде.  
Авыл  хуҗалыгы  оборона 
промышленностеннән  дә 
күберәк  илгә табыш ките-
рергә    тотынды  диде.  Без  
ул  дәрәҗәне  төшерергә 
түгел,  ә киресенчә тагында  
күтәрергә тиешбез. Ә моңа 
тик  бердәм  булсак  кына 
ирешеп  була.  Шуның  өчен 
фермерларны  бергә  бер-
ләштереп  кооперацияләр 
булдырырга  кирәк.    Безгә 
үзебезнең    Иске  Кулаткы 
районын  саклап  калырга 
тырышырга.    Моның  өчен 
демографик  ситуацияне 
уңайлату зарур. 

Район      Башлыгы, 
“Бердәм  Россия”  партия-
сенең  лидеры булган Э.Ә. 
Ганеев    үзенең  партия-
челәрен  район  өчен    үз  – 
үзләрен аямыйча эшләргә 
чакырды,  илебез, өлкәбез, 
районыбыз  алда  куелган 
бурычларны  тормышка 
ашыру безнең эш,  диде.

Майзә МАСИЕВА, 
“Бердәм Россия” пар-

тиясе әгъзасы.

“БЕРДӘМ РОССИЯ” ПАРТИЯСЕ КОНФЕРЕНЦИЯСЕННӘН

ҖИТӘКЧЕ БУЛГАЧ - ҖИТӘКЛИК

РФ Президенты Владимир 
Путин  Федераль  Җыенга  ел-
лык  юлламасы  белән  чыгыш 
ясаганда:  “Без  фаҗигале 
тарих битләре белән уйнарга 
тиеш  түгелбез.  Шуны  истән 
чыгарырга ярамый: без бердәм 
халык, һәм безнең Россия бер 
генә”, - дип белдерде.

Россия Президенты тиздән 
ялган даруларны тыюда  кат-
гый контроль булачагын әйтте. 
“Барлык хастаханәләрдә, сыр-
хауханәләрдә, хәтта авыллар-
да югары тизлекле интернет үт-
кәрергә кирәк. РФ элемтә һәм 
массакүләм коммуникацияләр 
министры әлеге бурычны хәл 
итеп була диде. Хәзер бөтен 
ил бу мәсьәләнең чишелешен 
тикшерәчәк”,  -  дип  белдерде 
В.Путин.

РФ Президенты Владимир 
Путин Россия фермерларына 
“бер урында утырмаска” өндә-
де. В. В. Путин көнбатыш тара-
фыннан кертелгән санкцияләр 
Россия агросәнәгать комплек-
сы үсешенә уңай тәэсир итте 
дип саный. Ләкин фермерлар 
“бер урында утырмаска” тиеш, 
чөнки авыл хуҗалыгы үсешенә 
этәргеч  ясаган  санкцияләр 
гел дәвам итмәс. Россия Пре-
зиденты  туган  шартлардан  
файдалана белергә кирәк, дип 
билгеләп үтте.

Ульяновск өлкәсе Губерна-
торы С. И. Морозов II Халыкара 
әдәби музейлар форумын һәм 
XI Халыкара Пушкин музейла-
рының  берләшмәсен ачу цере-
мониясендә катнашты. Дәүләт 
әдәбият  музее  рәисе  Д.  Бак 
һәм А. С. Пушкинның дәүләт 
музее  рәисе  Е.  Богатырев   
С.  И.  Морозовның  мәдәният, 
әдәбият һәм музейлар эшенә 
даими  ярдәм  итүенә  югары 
бәя бирделәр.

Россия  Президенты  В.  В. 
Путин  билгеләвенчә,  мәгъ-
лүмати  куркынычсызлык  - 
илнең  үсешендә  өстенлекле 
юнәлешләрнең  берсе  булып 
санала.  Регион  Башлыгы  С. 
И.  Морозовның  йөкләмәсе 
буенча  Ульяновск  өлкәсендә 
дә "Акыллы төбәк" дип исем-
ләнгән    комплекслы  проект 
эшкәртелә.  Муниципаль  бер-
ләшмәләрдә  яшәүче  халыкны 
санлы хезмәтләр белән тәэмин 
итү  -  җитәкчеләрнең  эшен 
бәяләүдә  максатчан  күрсәткеч 
булып кала.

“Ульяновск өлкәсе - уңайлы 
инвестицион  климаты  булган 
регионнар  арасында  лидер-
ларның берсе”- дип билгеләде 
"Эшлекле климат" VIII бөтен-
россия  бизнес-форумында 
"Эшлекле  Россия"  җәмәгать 
эшмәкәрләр  берләшмәсенең 
вице-президенты  Илья  Се-
мин.  Регионыбызда  эшлекле 
климатны  формалаштыру 
өчен эшмәкәрлек инициатива-
ларына  максималь  иркенлек 
бирү – төп бурычыбыз,” – дип 
билгеләде  Ульяновск  өлкәсе 
Губернаторы Сергей Морозов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ НОВОГОДНЮЮ 
ИГРУШКУ

В конкурсе могут принять участие все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы без возрастных ограничений.

Требования к работам:
1. Игрушки изготавливаются своими руками из экологически безопасных материалов, должны быть безопасными при эксплуатации.
• игрушка может быть объемной или плоской, при плоской форме обязательно оформление с обеих сторон; игрушка должна быть выпол-
нена из прочного материала;
• размеры ёлочной игрушки должны быть не более 40см в диаметре, высота 30-40см, вес – не более 300гр
• обязательно наличие крепления для подвеса на елку (шнур, тесьма);
• обязательно наличие этикетки, отражающей название игрушки и информацию об участнике (ФИО, возраст, адрес, домашний телефон).
Игрушки, не соответствующие вышеперечисленным требованиям, к участию в конкурсе не допускаются.
Приветствуются всевозможные игрушки с фантазийными рисунками, различные объёмные фигурки сказочных и мультипликационных персонажей, 
символов новогоднего праздника и наступающего года, стилизованные «сосульки», «конфеты», новогодние ёлки, бусы, шары и т.п.
Форма созданной работы (игрушки) может быть любая: шарик, кубик, кукла, гирлянда, фонарик, сказочный персонаж.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- «Самая необычная новогодняя игрушка»;
- «Самая оригинальная новогодняя игрушка»;
- «Новогодняя игрушка - символ 2017г.»;
- «Лучшая семейная новогодняя игрушка».
Работы принимаются до 20 декабря 2016г в Центре дополнительного образования детей (Дом пионеров).
Лучшие работы будут награждены дипломами и подарками.
Церемония награждения состоится 29 декабря на Новогоднем шоу.
Также Министерством здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области объявлен областной конкурс на лучшую но-
вогоднюю игрушку «Мастерская Деда Мороза». В конкурсе могут принять участие все желающие: частные лица, семьи, инициативные группы.
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Ноябрь азагында Ульяновск 
шәһәрендә  өстәл  теннисы 
буенча  “Симбириада  –  2016” 
балалар  ярышларының  би-
шенче  йомгаклау  туры  үтте.  
Әлеге  ярышларда  Ульяновск  
шәһәренең  һәм  авыл  район-
нарының  яшь  теннисчылары 
көчләрен сынады. Кирюшкино 
авылында Р. Н. Абушаев һәм Ф. 
А. Мохаммедов җитәкчелеген-
дә Иске Кулаткы балалар һәм 
яшүсмерләр спорт мәктәбенең 
өстәл  теннисы  секциясен-
дә  шөгыльләнүче  балалар 
һәм Урта Терешка авылының 
яшь  спортчылары  безнең  
районыбызны  тәкъдим  итте. 
Ярышларның  нәтиҗәләре 
спортчыларыбызның  елдан 
ел осталыклары артуын исбат 
итте. 2001-2002 елларда туган 
егетләр  арасында  Эльнар 
Сәлимов – беренче һәм Раил 
Бикмәтов  –  өченче,  2001-
2003  елларда  туган  кызлар 
арасында  Сабина  Будилеева 
– беренче, 2004-2006 елларда 
туган кызлар арасында Юлия 
Абдуллина – беренче, Росита 
Бикмәтова  –  икенче,  2007 
елларда  туган  һәм  тагын  да 
яшьрәк  малайлар  арасында 
Марат  Шмаль  –  икенче  һәм 
Нияз Рахмаев  өченче  урын-
нарны  яуладылар.    Илнар 
Бикбаев,  Айрат  Амиров  һәм 
Сафина Бибимарьям иң яхшы 
уенчыларның бишлегенә керү 
бәхетенә  ирештеләр.  Ярыш-
ларның  нәтиҗәләре  буенча 
районыбызның 7 яшь спортчы-
сы Ульяновск өлкәсенең җыел-
ма  командасына  кертелде.  Ә 
инде җиңүчеләргә Дипломнар, 
медальләр  һәм  Ульяновск 
өлкәсенең өстәл теннисы Фе-
дерациясе, физик культура һәм 
спорт  Министрлыгының  мах-

сус  бүләкләре  тапшырылды. 
Безгә шундый зур уңышларга 
ирешүдә район Башлыгы Э.Ә. 
Ганеевның,    район  админи-
страциясе  Башлыгы  И.  А. 
Аблязовның  материаль  һәм 
мораль ярдәмнәре зурдан бул-
ды.  Ярышларга  әзерләнүдә, 
оештыру мәсьәләләрендә Р. Д. 
Мадьяров белән И. А. Салихов 
зур  булышлык  күрсәттеләр.  

Шулай  ук    “Транстехсервис” 
оешмасы  коллективына  һәм 
җитәкчеләре К. Р. Абдрәзәковка 
безне  сау-исән,  комфортлы 
шартларда ярышларга йөрткән 
шоферлар    Рафаэль  Рафи-
ковка, Рәшит Тимербулатовка 
һәм  Шамил  Аввәсовка  зур 

рәхмәтләребезне җиткерәбез. 
Район  Башлыгы  Э.  Ә.  Гане-
евның  инициативасы  буенча 
районыбызда  уңышлы  гына 
физик культураны һәм спортны 
үстерү программасы тормышка 
ашырыла. Аның кысаларында 
безнең  мәктәптә  дә  өстәл 
теннисы  белән  шөгыльләнү 
өчен өстәмә уңайлыклар бул-
дырылды,  материаль  база  
ныгытылды. Спортны үз итүче 
яшьләребезнең дә саны артты. 
Районыбызда  өстәл  теннисы 
буенча Иске Кулаткы эшчеләр 
поселогында, Кирюшкино һәм 
Иске  Мостяк  авылларында 
даими  рәвештә  ярышлар  үт-
кәрелеп килә. Шулай ук ел саен 
ике өлкә турниры да үткәрелә. 
Шуңа  да,  безнең  яшь  спорт-
чыларыбыз  өлкә  күләмендә 
дә  танылып  өлгерделәр  һәм 

зур  уңышларга  ирештеләр. 
Киләчәктә яшьләребезгә тагын 
да  дәрәҗәле  җиңүләр  теләп 
калабыз.  

Р. Н. АБУШАЕВ,
Кирюшкино авылы ад-

министраторы.

ЯШЬ ТЕННИСЧЫЛАРЫБЫЗ КАБАТ ҖИҢҮ 
ЯУЛАДЫ

1  декабрьдә  СПИДка 
каршы  Халыкара  көрәш 
көнен билгеләдек. Дөньяда 
әлеге чирне һәр 6 секундта 
бер кеше эләктерә. Аны 21 
нче гасырның чумасы дип 
тә атыйлар. Бүгенге көндә 
җир шарының төрле почма-
кларында  42  миллионнан 
артык кеше әлеге авырудан 
җәфа чигә. Һәр ел саен 15 
меңнән артык кешегә әлеге 
диагноз куела.

Безнең районда ВИЧ-ин-
фекция  белән  10  кеше 
исәптә  тора.  Шул  исәптән 
2  бала  ВИЧ  –инфекцияле 
анадан  туганнар.  Әлеге 
чир  яңа  туган  нарасыйда 
минуты-сәгате  белән  бе-
ленмәскә дә мөмкин. Төгәл 
диагноз  ел  ярымнан  соң 
гына куела.

ВИЧ һәм СПИД, аерма 
нәрсәдә  соң?  Еш  кына 
әлеге  ике  сүзне  синоним-
нар диләр. Әмма бу ялгыш 
фикер.  СПИД  ул  кеше 
организмында  иммуно-
дефицитны  аңлата.  Моңа 
төрле  сәбәпләр  китерергә 
мөмкин.  Алар  арасында 
көчле, озакка сузылган хро-
ник  авырулар,  нурланыш, 
организмның  өлкәнәю  ба-
рышындагы  үзгәрешләре, 

көчле  дару  һәм  медицина 
препаратлары.  Заманча 
медицина  СПИД  дип  им-
мунодефицит вирусын йок-
тыруның  соңгы  стадиядән 
алдарак стадияне атый.

ВИЧ  организмның  бар-
лык  сыеклыкларында  да 
була, әмма инфекция төп өч 
юл аша: җенси; организмга 
инфекцияле кан эләккәндә, 
кан  эләккән  шприц  яисә 
энә  кулланганда,  вируслы 
донор каны аша, тиешенчә 
эшкәртелмәгән  медицина 
инструментын  кулланган-
да.  Авыру  әнидән  балага 
ВИЧ-инфекция  йөклелек 
чорында,  бала  тапканда, 
балага күкрәк сөте ашаткан-
да күчә.

  ВИЧ  вирусы  орга-
низмда нинди реакцияләр 
китереп чыгара соң?

Әйләнештәге канга эләк-
кән ВИЧ вирусы үзен башка 
авыру  кузгатучылар  һәм 
башка ят матдәләр шикелле 
белдертә. Ул 6-8 атна үткәч 
кенә  тикшерүнең  аерым 
тестлары  ярдәмендә  ачы-
кланырга мөмкин.

Авыру  йоктырганнан 
соң  нинди  үзгәрешләр 
була? СПИД ничек уза?

СПИД  белән  авыру 

акрынлап,  сизелер-сизел-
мәс башлана. 

Лимфа төеннәре зурая;
Иммунологик  дефицит 

килеп туа: кешене  гомуми 
хәлсезлек биләп ала. Аның 
кәефе китә, эш сәләте кими, 
организмы  ябыга,  сулыш 
алу, ашкайнату юлларында, 
тиредә  төрле  ялкынсыну 
процесслары  күзәтелә. 
Болар  озакка  сузылган 
пневмония  билгеләре. 
Яман шеш күзәнәкләре юк 
ителәсе урынга үрчи бара, 
яман шеш хасил була.

Аның яшерен чоры авы-
ру  йоктырганнан  соң  3 
елдан  алып  5  елга  кадәр 
сузылуы бар

ВИЧ  -  инфекциясен 
профилактикалауда  төп 
аспект  –  сәламәт  яшәү 
рәвешен  пропагандалау. 
Сәламәт  яшәү  рәвеше-
нең  нигезе  –  организым-
ны  чыныктыру,  дөрес  ял 
итү,  туклану,  спорт  белән 
шөгыльләнү,  стрессларга 
бирелмәү,  зарарлы  гадәт-
ләргә каршы тору. 

Ф.З. БАХТИЯРОВА,
Иске Кулаткы район 
больницасының та-

биб-инфекционисты.

СПИД - ЧЫНБАРЛЫК

2016 ел - өлкәдә Сәламәтлек саклау елы

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

БЕЗНЕҢ УҢЫШЛАР

Международный  день 
борьбы  с  коррупцией,  про-
возглашенный  Генеральной 
Ассамблеей  ООН,  ежегодно 
отмечается 9 декабря, начиная 
с 2004 года.

В 2003 г. на Политической 
конференции в Мексике была 
открыта для подписания Кон-
венция  ООН  против  корруп-
ции. Подпись под этим новым 
международным  документом 
поставили представители бо-
лее 100 государств мира.

Целью Конвенции является 
- предупреждение и искорене-
ние коррупции, которая подры-
вает экономическое развитие, 
ослабляет  демократические 
институты и принцип верховен-
ства  закона,  нарушает  обще-
ственный порядок и разрушает 
доверие общества, тем самым 
давая возможность процветать 
организованной преступности, 
терроризму и другим угрозам 
безопасности человека.

Конвенция обязывает госу-
дарства  проводить  политику 
противодействия  коррупции, 
принять соответствующие за-
коны и учредить специальные 
органы  для  борьбы  с  этим 
явлением, укреплять междуна-
родное сотрудничество.

В соответствии с Конвенци-
ей государства должны доби-
ваться того, чтобы их должност-
ные лица были неподкупными, 
честными и ответственными.

  Конвенция  2003  года  - 
первый документ такого рода. 
Он особенно важен для госу-
дарств,  где  коррумпирован-
ность  всех  структур  наносит 
ущерб  национальному  благо-
состоянию.

Россия  в  числе  первых 
стран подписала Конвенцию 9 
декабря, ратифицировав ее в 
2006 году. Согласно документу, 
подписавшие его государства 
обязуются внести в националь-
ные законодательства измене-
ния  и  дополнения,  в  которых 

взятки,  хищение  бюджетных 
средств  и  отмывание  кор-
рупционных  доходов  должны 
быть  объявлены  уголовными 
преступлениями.  Кроме  того, 
страны - участники конвенции 
обязуются  координировать 
свои действия с целью борьбы 
с коррупцией, которая приоб-
рела  трансконтинентальные 
масштабы.

По  распоряжению  Прези-
дента Российской Федерации 
Путина В.В. в ноябре 2003 года 
образован  Совет  при  Прези-
денте Российской Федерации 
по борьбе с коррупцией. Раз-
работан ряд законодательных 
актов, в том числе и Федераль-
ный закон «О противодействии 
коррупции», который принят в 
декабре 2008 года.

Одной  из  основных  задач 
органов прокуратуры на совре-
менном этапе развития являет-
ся противодействие проявле-
ниям коррупции, масштабы ко-
торой создают реальную угрозу 
стабильности и безопасности 
общества, подрывают доверие 
к  правоохранительным  орга-
нам,  порождают  социальную 
напряженность.

В целях повышения эффек-
тивности деятельности органов 
прокуратуры в сфере борьбы с 
коррупцией, в соответствии с 
приказом  Генерального  про-
курора Российской Федерации, 
в  прокуратуре  Ульяновской 
области  сформировано  и 
действует  самостоятельное 
структурное  подразделение 
– отдел по надзору за испол-
нением  законодательства  о 
противодействии коррупции.

Кроме  того,  законом  на 
государственных  и  муници-
пальных  служащих  возложе-
на  обязанность  уведомлять 
работодателя и органы проку-
ратуры о фактах склонения к 
совершению  коррупционного 
преступления.

Если взятку вымогают, сле-

дует  незамедлительно  сооб-
щить об этом в правоохрани-
тельные органы.

Важно, что выполнив требо-
вания вымогателя и не заявив о 
факте дачи взятки в компетент-
ные органы, можно оказаться 
привлеченным  к  уголовной 
ответственности  наряду  со 
взяточником  при  выявлении 
такого  факта  структурами 
правоохраны.

Именно  активная  позиция 
каждого  гражданина,  свя-
занная  с  непримиримостью 
с  любыми  коррупционными 
проявлениями,  неравнодуш-
ное  отношение  к  этой  обще-
государственной  проблеме 
позволит  значительно  повы-
сить эффективность борьбы с 
коррупцией.

В  целях  организации 
эффективного  надзора  за 
соблюдением  требований 
антикоррупционного  законо-
дательства,  прав  субъектов 
предпринимательской  дея-
тельности  при  проведении 
государственного  и  муници-
пального контроля, выявления 
и  устранения  фактов  огра-
ничения  конкуренции  и  иных 
нарушений  законодательства 
Вы можете лично обратиться 
в  прокуратуру  Старокулат-
кинского района, прокуратуру 
Ульяновской области. 

Только  совместными  уси-
лиями, системным и конструк-
тивным  взаимодействием 
правоохранительной системы 
и общества можно добиться пе-
релома в борьбе с коррупцией! 

Ю.А. БЕРНИКОВ, 
И.О. прокурора 

Старокулаткинского 
района

советник юстиции.                                                                                    

9  ДЕКАБРЯ  -  МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ

9 декабря всё мировое сооб-
щество отметило Международ-
ной день борьбы с коррупцией. 
Дата призывает граждан всех 
стран  обратить  внимание 
на  проблему  коррупции  как 
опасного явления, несущего в 
общество  несправедливость 
и  нарушение  законных  инте-
ресов граждан.

Президент  страны  Влади-
мир  Путин  в  своём  ежегод-
ном Послании Федеральному 
Собранию  в  очередной  раз 
обратил  внимание  на  борьбу 
с коррупцией, отметив, что она 
требует  профессионализма, 
серьёзности  и  ответственно-
сти. Как справедливо отметил 
глава государства, эта работа 

даст  ощутимый  результат 
только  тогда,  когда  получит 
осознанную  поддержку  со 
стороны  общества,  и  с  этим 
невозможно не согласиться.

Раскрытие  же  и  рассле-
дование  преступлений  кор-
рупционной  направленности, 
совершенных  должностными 
лицами органов власти и управ-
ления, продолжает оставаться 
приоритетным  направлением 
в  деятельности  Следствен-
ного Управления СК РФ. Учи-
тывая  актуальность  данной 
проблематики,  необходимо 
отметить, что основные усилия 
следственных органов направ-
лены на активизацию работы 
по  выявлению  и  пресечению 
преступлений  коррупционной 
направленности.   

В уходящем году в Новос-
пасский  межрайонный  след-
ственный  отдел  поступило  9 
сообщений  о  преступлениях 
коррупционной  направлен-
ности,  по  всем  проведены 
проверки.  Только  по  одному 
сообщению  принято  реше-
ние  об  отказе  в  возбуждении 
уголовного  дела.  По  7  сооб-
щениям  принято  решение  о 
возбуждении уголовного дела 
и проведено предварительное 
расследование:    4  -  за  дачу 

взятки  (ст.291  УК  РФ),  3  -  по 
факту  растраты  денежных 
средств  с  использованием 
своего служебного положения 
(ст. 160 ч. 3 УК РФ).  Один ма-
териал  проверки  передан  по 
подследственности - по факту 
покушения на посредничество 
в передаче  сотруднику  МРЭО 
ГИБДД взятки за совершение 
им незаконных действий.    

За  отчётный  период  Но-
воспасским  МСО  окончено 
направлением  в  суд  8  дел, 
направлено прокурору с обви-
нительным заключением – 6, в 
производстве  находится одно 
уголовное дело коррупционной 
направленности.

Следователи  намерены  и 
впредь  продолжать  выявлять 
и  пресекать  все  факты  про-
явления коррупции, невзирая 
на чины и должности, а также 
придерживаться  важнейшего 
принципа уголовного судопро-
изводства в борьбе с коррупци-
ей - неотвратимость наказания.

Раиль РАХМАТУЛЛИН, 
И.О. руководителя Новос-

пасского МСО СУ СК РФ по 
Ульяновской области.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ ТРЕБУЕТ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
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 ИХТИРАМГА ЛАЕК ШӘХЕС

Кеше  олы  яшькә  җитеп, 
кайда  гына  яшәсә  дә,  туган 
авылын, белем алган мәктәбен, 
укытучыларын  бала  чагының 
якты хатирәләре булып, гомере 
буе күңелендә саклый. 

Иске  Яндука  авылында 
туып  үскән,  хәзерге  вакытта 
Америка Кушма Штатларында 
гомер кичерүче Халидә Аюпова 
да шундый тойгылар астында 
«Күмәк көч» район газетасына 
хат юллаган. Ул үзенең язма-
сында элеккеге елларны, Иске 
Яндука  авылында  директор 
булып  хезмәт  итүче  Марис 
Мәсумович Нугаевны искә ала.

Авторның  соралуы  буенча 
түбәндәге хат газета укучыла-
ры  игътибарына  рус  телендә 
тәкъдим ителә.

Этим  письмом  я  хочу  вы-
разить  свою  благодарность 
жителю села Старый Мостяк  
Марису  Мясумовичу  Нугаеву. 
Общаясь  с  одноклассниками 
и  его  учениками  из  Старой 
Яндовки,  всегда  вспоминаем 

его  работу  директором,  как 
самый лучший период нашей 
школы - стабильный, добрый… 
очень добрый и добропорядоч-
ный. Это были конец 60х-70х 
годов.  Эта  часть  нашей 
жизни,  момент  становления 
характера,  возможностей, 
уверенности  в предстоящей 
жизни… Я очень признатель-
на Марису Мясумовичу за его 
великое  доверие,  веру  в  нас, 
за его желание и стремление 
дать,  сформировать  в  нас 
авансом чувство верности в 
том,  что  ты  делаешь.  Для 
нас,  деревенских  детишек,  с 
основным татарским языком 
проблемно было вливаться в 
большую жизнь из-за времен-
ных  языковых  корявостей. 
Никогда  не  забудутся  те 
моменты,  те  ощущения, 
как  сидя  на  черном  кожаном 
диване в директорском каби-
нете рассказывала много раз 
дополнительный  материал 
по истории - легенды и мифы, 
написанные мелким шрифтом 
в конце параграфа на русском 
языке.  Как язык, привыкший 
легко произносить татарские 
звуки, не слушался и отказы-
вался  складывать  звуки  рус-
ского языка, как холодный пот 
струился по спине от напряже-
ния, усилий и старания. Тогда, 
скорее всего, не понималось, 
за  что  же  Марис  Мясумович 
нас  мучает,  дополнительно 
отнимая  свое  драгоценное 
время после уроков… А сейчас 
эти моменты вспоминаются 
и воспринимаются с огромной 
благодарностью,  как  время 
наполненное  его  заботой, 
теплом,  его  добрыми  наме-
рениями за наше будущее, как 

счастливые  минуты  полные 
его  стараниями  облегчить 
наш  путь  в  большой  мир, 
дабы  мы  не  потерялись,  не 
смутились в нем…Тысячу раз 
вспоминала  эти  моменты, 
изучая опять новый, чужой  ан-
глийский язык уже в 57 лет… 
ощущая  себя  опять  на  том 
же черном кожаном диване в 
директорском кабинете. 

Никогда не забудутся уроки 
истории день ото дня начина-
ющиеся одинаково…- каждый 
раз с песней «С чего начина-
ется Родина»… этот ритуал 
кроил нас день за днем, слой 
за  слоем  откладывая  свой 
отпечаток  необычности, 
исключительности тех дней, 
той  искренней  серьезности 
восприятия  своей  Родины 
большой и малой, своих друзей, 
одноклассников, своих учите-
лей, как наш Марис Мясумович, 
со своей маленькой Яндовки. 

Очень благодарна Марису 
Мясумовичу,  что  именно  он 
с  профессиональной  уверен-
ностью сказал мне: «Халида! 
Тебе надо стать педагогом!”. 

Он  не  забываемый  в  на-
шей жизни Человек! Учитель! 
От имени моих сверстников 
желаю  долгой,  счастливой 
творческой  жизни  Марису 
Мясумовичу  и  Расимя  апай! 
Желаю радостных, полных чу-
дес и добра многих лет вашей 
учительской династии!!! Всех 
благ и здоровья вам всем!!!

С большим уважением и 
самыми теплыми
 воспоминаниями 
Халида АЮПОВА.

Hatcher- США. 

ХАТИРӘЛӘР АРАЛАРНЫ ЯКЫНАЙТА

ҺӘР МИЗГЕЛЕ ҖЫРГА ТИҢ
БУ ТОРМЫШНЫ ҺӘРКЕМ  ҮЗЕНЧӘ КҮРӘ. КАЙБЕРӘҮЛӘР ӨЧЕН УЛ ТОНЫК ТӨСЛӘРДӘН  ТОРСА, 

КЕМ ӨЧЕНДЕР  АЧЫК, МАТУР   ТӨСЛӘР  ГЕНӘ ӨСТЕНЛЕК АЛА.
Иске  Кулаткы  эшчеләр 

бистәсендә  гомер итүче, го-
мерен балалар тәрбияләүгә 
багышлаучы,  тирә-юньдә-
геләргә җылылык, матурлык 
өләшүче, һәр мизгелне ка-
батланмас җыр итеп яшәүче 
Нурия  Әсәгатовна  Бахти-
ярова  тормышның  бары 
тик  ал, якты төсләрен генә 
күрә  белә. 16 декабрьдә ул 
үзенең гомер бәйрәмен – 55 
яшьлек юбилеен билгели.

Юбилярыбызның  бала 
чагы,  үсмер  чагы,  кыңгы-
раулы мәктәп еллары  Яңа 
Мостяк  авылының  матур 
табигате  кочагында  үтә. 
Әтисе Әсәгать абый, әнисе 
Мәфруза  апа  тормышла-
рын үз көчләре белән алып 
баралар,  дүрт кызларына 
гомер  бүләк  итеп,  аларга 
ныклы тәрбия бирәләр, эш 
сөючән,  тәртипле,    кеше-
лекле булырга өйрәтәләр. 

Яшь  кыз  мәктәптә  ал-
дынгы,  тырыш,  сәләтле 
укучы буларак үзен күрсәтә. 
Гел “5” ле билгеләренә генә 
укуы  өстенә,  барлык  мәк-
тәп чараларында да актив 
катнаша.  Балачак  хыялын 
тормышка ашыру максаты 
белән кыз бала Ульяновск 
педагогия  училищесына 
укырга  керә.  Тәрбияче 
һөнәрен уңышлы үзләште-
реп,  яшь  белгеч  хезмәт 
биографиясен Иске Атлаш 
авылында башлап җибәрә. 

Озакламый аны Иске Кулат-
кы  эшчеләр  бистәсендәге 
балалар  бакчасына  эшкә 
юнәлтәләр.

Балалар  дөньясы  –  ае-
рым  бер  кызыклы,  мавык-
тыргыч  ил. Андагы җылы, 
җанлы  атмосфера,  әкияти 
матурлык һәм нәниләрнең 
гөнаһсыз  күзләре  Нурия 
Әсәгатовнага  эшен  яра-
тырга,  бар  күңелен  биреп 
хезмәт итәргә ярдәм иткән. 
Чөнки биредә бары тик са-
быйларны ихлас күңелдән 
яратучы,  сабыр  холыклы, 
йөрәге  саф  җаннар  гына 
хезмәт куя ала. 

Олы хөрмәткә лаек  юби-
лярыбыз, гомере буе эшенә 
тугры калып, бар сәләтен, 
көчен балалар тәрбияләүгә 
куя. Аның хезмәтенә иң зур 
бәя – нәниләрнең яратуы, 
ата-аналарның  ихтирамы, 
хезмәттәшләренең  хөрмә-
те. Ачык йөзле, мәрхәмәт-
ле,  үрнәк  алырлык  ханым 
нәниләрнең  күңеленә  ач-
кыч    табып,  үз  балалары 
кебек карый, аларга йөрәк 
җылысын бирә. Шуңа күрә 
тәрбиячеләре    хәтерендә 
дә иң  кадерле  кешеләрнең 
берсе булып саклана. 

Үз  эшен  зур  җаваплы-
лык  белән  башкаручы, 
һәрвакыт яңалыкка, макса-
тына омтылучы Нурия Әсә-
гатовна “Гөлчәчәк” балалар 
бакчасы  коллективының 

да хөрмәтен эчкерсезлеге, 
аралашучанлыгы, ярдәмле-
леге,  игелеклелеге    белән 
яулый.  Хезмәттәшләре 
белән  яхшы  мөнәсәбәт-
тә  булып,  бай  тәҗрибәсе 
белән уртаклаша, әле генә 
хезмәтләрен  башлаучы  
яшь  тәрбиячеләргә  дә 
киңәшче  була  белә.  Аның 
карусыз хезмәте – тормыш 
өлгесе,  яшәеш  чыганагы. 
Ә  инде  иң    олы    куанычы 

– киләчәктә тәрбиячеләре-
нең  һөнәри  осталар булып 
җитешүләрен,  тырыш  һәм 
үрнәк  хезмәтләре  белән 
илебезгә,  районыбызга 
файда  китерүләрен  күрү, 
уңышларына куану.

Утыз  дүрт  елдан  артык 
хезмәт стажы булган абруй-
лы  тәрбияченең,  хезмәт 
ветеранының    уңышлары 
байтак.  Намуслы    эше 
Ульяновск  мәгариф  һәм 

фән  Министрлыгы,  өлкә 
Губернаторы,  район мәга-
риф бүлеге  исемнәреннән 
Мактау  грамоталары  һәм 
Рәхмәт хатлары белән күп 
тапкыр югары бәяләнде.

“Бүгенге  көнгә,  Аллага 
шөкер,  һөнәребез - тәрби-
яче  һөнәре    мактаулы  да, 
җаваплы да, бик игътибар-
лылык,  сабырлык, түземле-
лек сораучы хезмәтләрнең 
берсе  ул.  Бала  күңеленә 
ачкыч  таба  белгән  кеше 
генә  бу  һөнәргә  лаек.  Ә 
аның өчен  артист,  психо-
лог   рольләрен дә  уңышлы 
башкарырга  кирәк.  Үзен-
дә    шушы  сыйфатларны  
булдырмаган  педагог  бу 
хезмәтне  башкара  алмый”, 
-  дип    сүзен  дәвам  итте 
юбилярыбыз.

Кеше  күңеле  өчен  иң 
кадерле, җылы урын – аның 
гаиләсе,  тормыш  иптәше 
белән  бергә  булдырган 
җылы учак, янәшәдә бала-
лар һәм оныклар булу. Ну-
рия  Әсәгатовна  гаиләсен-
дә  үз  бәхетен  тапкан  ха-
тын-кыз.  Тормыш  иптәше 
Фәрит  Дамирович  белән 
озак еллар дус-тату яшәп, 
үз тормышларын торгызып, 
кызлары Гөлнараны, улла-
ры    Маратны  тәрбияләп 
үстерделәр.  Балалар  да 
ата-анага  лаеклы  булып 
үстеләр,  югары  белем  ал-
дылар. Гөлнара үз гаиләсе 

белән Саратов шәһәрендә 
яши, әти-әнисенә ике онык 
-  Әминәне  һәм  Сабинаны 
бүләк итте. Уллары  Марат 
та әлеге шәһәрдә  хезмәт 
итә. 

Юбилярыбыз  балала-
ры  турында    аеруча    го-
рурланып  сөйли.  "Үземне 
бик  бәхетле  әни  дип  са-
ныйм. Кызыма һәм улыма 
һәрвакыт үрнәк ана булырга 
тырыштым. Инде оныклар 
сөю  бәхетен  дә  татыдым. 
Кешелекле булыгыз, дип ба-
лаларыма һәрчак  киңәшем-
не бирәм. Кеше булу авыр 
түгел, кешелекле булу авыр 
дигән алтын сүзләр бар бит. 
Үземнең   ике гаиләм  берсе 
–  өем  һәм  икенчесе  –  нә-
ниләр бакчасында җаныма 
тынычлык табам".

Янындагы  кешеләргә  
шатлык өләшүче, олысына 
да, кечесенә  дә  кешелекле 
булучы юбилярыбыз туган-
нары, дуслары, күршеләре 
белән дә җылы  мөнәсәбәт-
тә яшәп, башкаларга  сокла-
нырлык  итеп  яши  белә. 

Без дә Нурия Әсәгатов-
наны  истәлекле  юбилее 
белән  кайнар  тәбрик  итә-
без,  аңа  исәнлек-саулык, 
җан  тынычлыгы,  озын  го-
мер,  ак  бәхетләр,  тынгы-
сыз  хезмәтендә  уңышлар, 
күңел күтәренкелеге теләп 
калабыз.

Әлфия ЯФАРОВА.

РЕДАКЦИЯ ХАТ АЛДЫ

Иске  Кулаткы  муниципаль 
берәмлегендәге    эшлекле 
сөйләшү  барышында  район 
администрациясе  Башлыгы 
Ильдар Аблязов  районда аны 
каршылауга хәзерлек  эшләрен 
көне килеп җиткәч кенә түгел, 
күпкә  алдан  башларга  кирәк-
леге,    декабрь  урталарында 
шәһәр, бистә, авыл урамнары, 
предприятие, оешма, кибет ал-
ларының бәйрәмчә бизәлеше  
эшче  төркеме  тарафыннан 
бәяләнергә тиешлеге турында 
күрсәтмә биргән иде.

15 – 20 декабрь көннәрендә 
район  администрациясе  кар-
шындагы комиссия  Яңа елга 
әзерлекне  тикшереп йөреячәк.  
Яңа  ел  бәйрәменә  хәзерлек 
һәм  аны  уздыру  чаралары 
белән  без дә  газета укучылар-
ны таныштырачакбыз. 

Район архитекторы  Гөл-
фия  Ахтәмовадан    быелгы 
Яңа  ел  бәйрәмендә  безне 
нинди  яңалыклар  көтүе  ту-
рында сораштык.

-  Быел  үткән  елгы  барлык 
бизәүләргә  яңа  элементлар 
белән  дә  халыкны  шак  кат-
тырачакбыз.  Район  адми-
нистрациясе  каршындагы 
“Транстехсервис” предприяти-
есе хезмәткәрләре үз көчләре 
белән тимердән  “2017” санын 
күләмле  кубикларда    эре-
теп  ябыштырачаклар,  район 
мәдәният  йорты  рәссамы 
аны матур итеп бизәп куячак. 
Ул  конструкция  янында   ис-
тәлекле рәсемгә төшү мөмкин 

булачак.  Хәзер  без  диотлы   
лампочкалар кулланабыз, төп 
чыршыга  да  шундыйларны 
тактык, тирә якны да шундый 
лампочкалар  белән  бизәдек. 
Төп чыршыбызда эреп торган 
тамчы  бозын  хәтерләткән 
утлар  куйдык.  Шулай  ук  “Кар 
бөртеге”  фигурасын  да  ясап 
куярга планлаштырабыз. 

  Халыкның  күңеле  көр, 
күтәренке булсын өчен тыры-
шачакбыз.

  Урман  хуҗалыгы  җитәк-
чесе  Иршат  Сәйфуллиннан 
чыршылар  кайтарту турын-
да сораштык.

- Быел без Иске Кулаткының 

үзәк  мәйданы  янәшәсендә 
һәм  базар  янында  “Чыршы 
базары” оештырдык. Шулай ук 
авылларда да чыршылар сатып 
йөрү булачак. Бер чыршының 
бәясе  үткән елгыча ук 100 сум 
тәшкил итә. Ә инде рөхсәтсез 
урманнан  кисеп  кайтучылар 
тотылса,  10  мең  сум  штраф 
яный.  Шуңа  күрә  сатып  алу 
күңеллерәк.  Чыршыларны 
балалар бакчаларына  мәктә-
пләргә, мәдәният йортларына 
бушлай  кайтарып  бирәбез. 
Яңа елларыбыз гел шатлыкта 
гына үтсен.

Майзә МАСИЕВА.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

ДИН, ӘХЛАК, ВОҖДАН ИРЕГЕ

МӘҮЛИД БӘЙРӘМЕ

Рабигүл әүвәл аеның 12 

нче көне — Ислам дөнья-

сында  зур  тантана  көне. 

Бөтен  дөнья  мөселман-

нарының  зур  бәйрәме.  Бу 

көнне сөекле Пәйгамбәре-

без  Мөхәммәд  Мостафа 

салләллаһү  гәләйһи  вә 

сәлләм  дөньяга  килгән. 
Шул  көннән  башлап  Ис-
лам нуры җәелгән. Бик күп 
могҗизалар  пәйдә  булган. 
Хәзерге көндә күп яшьләре-
без  Мәүлид  бәйрәменең 
тарихын,  бу  көн  ни  өчен 
бәйрәм дип аталуын, «мәү-
лид»  сүзенең  мәгънәсен 
ачык  итеп  белмиләр.  Тик 
ата-бабадан калган бәйрәм 
дип кенә аңлыйлар. «Мәү-
лид»  —  гарәп  сүзе  —  туу 
дигән  мәгънәдә.  Үзебезчә 
әйтсәк,  бүген  иң  сөекле 
Пәйгамбәребез  Мөхәм-
мәд  Мостафа  салләллаһү 

гәләйһи  вә  сәлләмнең 
дөньяга килгән көне, дигән 
сүз  була.  Аллаһы  Тәгалә 
аңа  пәйгамбәрлек  бирде, 
аңа Коръән иңдерде. Җир 
йөзендә Ислам динен җәел-
дерергә  һәм  бәндәләрне 
шул  дингә  өндәргә  боер-
ды. Хәзрәте Расүл Әкрам, 
Аллаһы Тәгаләнең иң якын 
Илчесе буларак, туры юлны 
— дөнья вә ахирәттә мәң-
гелек бәхет-сәгадәткә, рәх-
мәткә ирешү юлын Ислам 
дине белән күрсәтте. Шуңа 
күрә  аның  туган  көне  зур 
бәйрәм  итеп  үткәрелә. 

Аның шәфәгатен өмет итеп 
салаватлар  әйтелә.  Ахыр-
заман  Пәйгамбәре  булган 
сөекле  Пәйгамбәребезнең 
туган  көнен  бәйрәм  итү 
хакында галимнәр ул вафат 
булганнан  соң  600  елга 
кадәр  тарихта  мәгълүмат 
тапмаганнар, белмәгәннәр. 
Шул  еллар  үткәннән  соң, 
Ирбил  падишаһы  Мәлик 
Мөзаффар  әбү  Сәгыйть 
бине  Гали  Расүлуллаһка 
мәхәббәтеннән, бик юмарт-
лыгыннан,  зур  аш  мәҗле-
се  әзерләп,  күп  халыкны 
җыеп, кунак итүне һәм күп 

хәер-ихсан сәдакалар бирү-
не гадәткә керткән. Үзе исән 
чагында һәр елны меңнәр-
чә  галим-голәмәләрне, 
фәкыйрьләрне  җыеп,  зур 
аш мәҗлесе үткәрә торган 
булган.  Шул  мәҗлесләрдә 
Расүлуллаһны хөрмәт итә 
искә  төшереп,  «Мәүлид 
шәриф»  касыйдәсе  укып, 
салаватлар әйтә торган бул-
ганнар. Шушы күркәм гадәт 
бара-бара  бөтен  илләргә 
таралып, һәр җирдә мөсел-
маннарның сагынып, көтеп 
ала торган изге бәйрәменә 
әйләнеп киткән.

Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә  гомер итүче 
Нурия Әсәгатовна БАХТИЯРОВА 16 декабрьдә 

55 яшьлек юбилеен билгели. 
Сабыр  холыклы,  мәрхәмәтле,  ярдәмчел,  кадер-

ледән-кадерле кызым, сеңелебез, апам! 
Сине ихлас күңелебездән олы бәйрәмең белән тәбрик 
итәбез!  Ныклы  сәламәтлек,  шатлык-куанычлар,  күк-
тәге кояшның тик сихәт нурларын гына сибүен, күңел 
тынычлыгы,  сөенечләргә  куанып  яшәвеңне  телибез. 
Туачак таңнарың тыныч, килер көннәрең шатлык белән 
тулып торсын. Син олысына да, кечесенә дә кешеле-
кле, ярдәмчел, игелекле һәм абруйлы киңәшче, сабыр 
холыклы, олы йөрәкле, шуңа күрә дә туганнарың һәм 
дусларың  арасында  ихтирамга  лаек.  Алдагы  гомер 
елларында да балаларыңның, оныкларыңның игелеген 
күреп, туганнарыңның хөрмәтен тоеп, яшәргә насыйп 
итсен.  Без сине чын йөрәктән яратабыз.
Кешелекле бит син, олы җанлы,
Ярдәмле син дуска, туганга.
Синнән газиз кеше белмибез бармы,
Без бәхетле тик син булга.
Ак бәхетләр юлдаш булсын сиңа,
Көннәреңне шатлык бизәсен.
Сәламәтлек сиңа, олы бәхет,
Ходай шуннан мәхрүм итмәсен.
Иң җылы, матур теләкләр белән әниең Мәфруза Мир-
заевна, апаларың Наилә, Сания, сеңелең Мәүҗүдә 
гаиләләре белән.

Иске Кулаткы – Яңа Мостяк – Мосеевка – Саратов 
– Новоспасск – Ульяновск.

Урта Терешкада тормыш итүче Нурия Фәйзрах-
мановна ШӘМИОНОВАГА 15 декабрьдә 55 яшь 

тула.Якын  кешебез  -  кадерле  җиңгәбез,  хөрмәтле 
киленебез!

Без сине йөрәктәге иң кадерле, иң гүзәл хисләр белән чын 
күңелдән юбилеең белән котлыйбыз. Сиңа гомернең иң 
озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын 
юллыйбыз. Гомер юлың якты кояш кебек булсын, һәрбер 
көнең куаныч, яшәү яме, дөнья иминлеге белән тулып 
торсын. Һәрвакыт якты йөзең, тәмле сүзләрең белән 
каршылаганың  өчен  рәхмәт  сиңа.  Йөзеңдәге  шатлык 
нурлары беркайчан да сүнмәсен.
Матур тормыш, сәламәтлек теләп,
Юбилеең белән котлыйбыз.
Шатлык белән, озын гомер белән
Яшәвеңне генә телибез.
Күңелеңә җыйган яхшылыклар
Изгелекләр булып кайтсыннар.
Туар таңнар алып килсен сиңа
Сәламәтлек, бәхет, шатлыклар.
Изге  теләкләр  белән  Шәмионовлар,  Мәзитовлар, 

Зәйнетдиновлар, Байгуловлар.
Урта Терешка – Иске Мостяк.

Яңа Зеленай авылында гомер итүче Абдула-
хать  Хөсәинович  БАХТИЯРОВ  20  декабрьдә 

85  яшьлек  юбилеен  билгели.  Кадерле  әтиебез, 
бабакаебыз!

Ихлас күңелдән сине гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. 
Сиңа булган рәхмәтләребезне, күңелдәге теләкләрне 
сүз белән әйтеп бетергесез түгел, алар иксез-чиксез. 
Синең кебек сабыр, миһербанлы, саф күңелле әтиләр 
сирәктер. Син безнең таяныч та, ышаныч та, яклаучыбыз 
да, саклаучыбыз да. Үстердең, кеше иттең, барыбыз да 
мең рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа. Без сине 
чиксез хөрмәт итәбез.
Котлы булсын, әткәй, юбилеең,
Шатлык балкып торсын йөзеңдә.
Безнең өчен мәңге кадерле син,
Рәхмәт яусын барысы өчен дә.
Син бит безнең өчен якты кояш,
Синнән нурлар алып яшибез.
Озак яшә, мәңге яшь бул,
Иң кадерле, якын кешебез.
Иң җылы теләкләр белән улың Рушан, киленең Мең-

зифа, оныкларың Марат гаиләсе белән, Рафия.
Яңа Зеленай – Сызран.

Хөрмәтле Адельша Исмаилович АБДИНОВ!
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оеш-

масы һәм Иске Зеленай урта мәктәбе коллективы Сезне 
истәлекле юбилеегыз – 60 яшь тулу көнегез уңаеннан 
ихлас күңелдән тәбрик итәләр. Сезгә исәнлек-саулык, 
күңел тынычлыгы, шатлыклы көннәр, якыннарыгызның, 
туганнарыгызның  ихтирамын  һәм  игътибарын  тоеп 
яшәвегезне телиләр. Якты көннәр, аяз таңнар гына тор-
мышыгызны бизәп торсын. Киләчәк көннәрегез өметле 
булсын,  зур  шатлыклар  гына  көтсен  Сезне.  Карусыз 
хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә.
Гомерләрне еллар билгеләми, 
Яшәү дәрте булсын күңелегездә.

Сәламәтлек, бәхет-куанычлар,
Юлдаш булсын Сезгә гомергә. 

Иске Атлаш авылында 
тормыш  итүче  Һәдия 

Шакировна  ДАВЫДОВА 
19 декабрьдә туган көнен 

каршылый. 

Газиз  әниебез,  яраткан 
әбекәебез!

Без  сине  чын  күңелдән 
туган  көнең  белән  кот-
лыйбыз. Әниебез, Аллага 
шөкер,  безне  сөендереп, 
якын  киңәшчебез  булып, 

барыбызны  бергә  ту-
плап,  безнең  арада 

яши,  һәрберебезнең 
тормышы турында кай-
гырта. Киләчәктә дә Ходай 
безне бу бәхеттән аерма-
сын. Безне, балаларыңны,  
сау  -сәламәт  итеп  үстер-
гәнең, тырышып эшләргә, 
кешеләрне хөрмәт итәргә 
өйрәткәнең өчен мең-мең 
рәхмәт  сиңа,  кадерле-
без!  Яныбызда  синдәй 
игелекле,  сабыр,  төпле 
киңәшләре  белән  ярдәм 
итәрлек  кешебез  булуга 
без чиксез бәхетле. 
Сиңа рәхмәт сүзен, 
                              әниебез,
Белдерәбез туган 
                                көнеңдә.
Үстердең син безне кеше 
                                    итеп,
Олы рәхмәт сиңа барысы 
                                өчен дә.
Изге теләкләр белән кыз-
ларың Фәүзия, Зәйтүнә, 
Расимә, Наҗия, Мөнирә, 
улларың Расим, Мөнир, 
кияүләрең  Адельша, 
Мансур,  7  оныгың  һәм 
11 оныкчаң. 
                     Иске Атлаш.

Хөрмәтле Нурия Әсәгатовна БАХТИЯРОВА!
Мәгариф  хезмәткәрләренең  район  профсоюз 

оешмасы һәм “Гөлчәчәк” балалар бакчасы коллективы 
Сезне истәлекле юбилеегыз – 55 яшь тулу көнегез белән 
чын күңелдән тәбрик итәләр.  Җаныгыздагы йолдызлар 
балкышын сүндермичә, күңелегездәге яшәүнең алкышын 
киметмичә, сәламәтлек дәрьясында коенып яшәвегезне 
телибез. Сез гомерегезне иң фидакарь хезмәткә – ба-
лалар тәрбияләүгә багышладыгыз. Йөрәк җылыгызны 
биреп, нәниләр күңелендә игелек, шәфкатьлелек орлы-
клары чәчәсез, дөньяның матурлыгын күрергә, мәрхәмәт-
ле булырга өйрәтәсез. Эшегездә һөнәри осталык үрнәге 
күрсәтәсез. Фидакарь хезмәтегез өчен олы рәхмәт Сезгә!
Олы җанлы, киң күңелле булуыгыз өчен
Рәхмәт ява Сезгә һәркайсыбыздан.
Сәламәтлек, тыныч, тигез тормыш –

Шул теләкләрне кабул итегез бездән.

Кадерле кодагыебыз, әниебез Наилә 
Тәфиковна ФӘЙЗУЛЛИНА!

Сине чын күңелебездән матур юбилеең белән котлап, 
йөрәкләребездән чыккан иң изге теләкләребезне юллый-
быз! Гомернең кояштай озынын, исәнлекнең корычтай 
ныгын һәм иман байлыгы телибез. Кода белән бергә 
шатлыкта, муллыкта, балаларыңның игелекләрен, шат-
лыкларын күреп яшәргә Ходай насыйп итсен! Без сине 
чиксез хөрмәт итәбез!
Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр,
Күңелләрдә булган саф хисләр.
Озын гомер, якты, матур тормыш –
Безнең сиңа әйтер теләкләр.
Изге  теләкләр  белән  кодаң  Мансур  Мухтарович, 
кодагыең  Люция  Ривовна,  уллары  Илнар,  киявең 

Илдар, кызың Ләйсән, оныгың Тимур.
Яңа Мостяк – Иске Мостяк – Мәскәү.

Кадерле, гади, сабыр, олы җанлы әтиебез, ба-
бакаебыз Абдулахать Хөсәинович  БАХТИЯРОВ! 

Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа 
ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Кадерле кешебез,  
сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме – алдагы гомер 
елларыңда тормыш юлларың иминлектә, сау-сәламәт 
булып, бәхетле көннәрдә, шатлык белән үтәргә язсын! 
Киләчәктә  дә  балаларыңның,  оныкларыңның,  туган-
нарыңның мәрхәмәтлелеген, җан җылысын, тоеп, сөе-
нечләргә куанып яшәвеңне телибез.
Сиңа рәхмәт сүзен, әтиебез,
Белдерәбез туган көнеңдә.
Үстердең син безне кеше итеп,
Олы рәхмәт барысы өчен дә.
Бәхеткә, шатлыкка күмелеп,
Һәрвакыт елмаеп һәм көлеп,
Кадергә, хөрмәткә төренеп,
Яшә син мәңгелек нур булып.
Матур  теләкләр  белән  сеңелең  Серур,  кызларың 
Рәфика, Фәридә гаиләләре белән, барча туганнарың 

һәм тирә-күршеләрең.
Яңа Зеленай – Сызран – Казан – Возрождение.

Яңа Мостяк авылында гомер итүче Наилә Тәфиков-
на ФӘЙЗУЛЛИНА 16 декабрьдә 55 яшьлек юбилеен 

каршы ала. Кадерле кодагыебыз, әниебез!
Без сине чын күңелдән гомер бәйрәмең белән котлыйбыз. Сиңа 
исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хә-
срәтсез көннәр телибез. Олы юбилеең мөбарәк, ризык тулы 
өстәл  өсте  түгәрәк,  гомер  юлың  сикәлтәсез  һәм  куанычлы 
булсын. Кылган игелекле гамәлләрең үзеңә меңе белән әйләнеп 
кайтсын.  Йөзеңдәге шатлык нурлары беркайчан да сүнмәсен. 
Гаиләдә гел шулай үрнәк әни, яраткан әбекәй, хөрмәтле кода-
гый,  туганнарыңның таянычы булып кал.
Фәрештәләр һәрчак юлдаш булсын,
Бәхет булсын һәрчак яныңда.
Үтәр юлың сикәлтәсез булсын,
Изге дога йөрсен яныңда.
Матур теләкләр белән  кодаң Илдар Рифатович, кодагыең 
Әлфия Касымовна,  уллары Рәис, киявең Илмир, кызың 

Гөлия.
Яңа Мостяк – Иске Мостяк – Мәскәү.
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- Бу тормышта сораулар күп туа, 
барысына  да  җавап  биреп  бетереп 
булмый.  Коръән  китабы  ал,  шуннан 
эзлә кайбер җавапларны.

Рушания  мәчеттән  чыга-чыгыш-
лый, чынлап та, ниндидер тынычлык 
һәм җиңеллек хис итте, әллә рәхәт-
ләнеп елаудан, әллә әнисе алдында 
үтәлгән бурычтан.

-  Улым,  рәхмәт,  мин  чиксез  рәх-
мәтле  сиңа,  мин  үзем  дә  берничек 
тә аңлата алмаган хисләр кичерәм.

-  Әни,  ә  син  нигә  еладың?  Мин 
синең  беркайчан  да  елаганыңны 
күргәнем юк иде әле, - диде әнисенең 
иңеннән кочаклап.

-  Бервакыт  мин  дә  китәрмен, 
улым, бу дөньядан, син шулчак шушы 
мулладан  килеп  сорарсың.  Ул  сиңа 
аңлатыр,  мин  сиңа  барыбер  дөрес 
итеп аңлата алмам.

-  Әни,  монда  Коръән  китабы  са-
талар, алыйк сиңа, укырсың. Миндә 
урысчасы  бар,  миндә  кайбердә  ак-
таргалыйм.

Рушания аптырап улына карады, 
улы көлеп куйды.

-  Әни,  мин  икесен  дә  укыйм,  ча-
гыштырам.  Бер  үк  әйбер,  тaтарда 
ярамаган әйберләр урыста да ярамый. 
Кеше үтермә, кеше сөйләмә, якыныңа 
ярдәм ит, дип, икесендә дә язылган. 
Мин  урысларда  кеше  үлгәч,  дуңгыз 
булып эчеп, үкереп елап акыруларын 
яратмыйм,  бу  яктан  мин  мөселман 
дине белән килешәм. Ә дуңгыз итен 
без  өйдә  болай  да  ашамыйбыз, 
читтә  ашаштырам.  Татарларның  ат 
ашаулары белән дә килешә алмыйм, 
ул бит аларга хезмәт итә, ул иң изге 
хайван, җигәләр-җигәләр дә,  аннан 
суеп  ашыйлар  -  мин  моның  белән 
килешә алмыйм.

Рушания  исе  китеп  улын  тыңлап 
торды.

-Улым, син шулар турында уйлый-
сыңмы?

- Ник уйламаска. Бервакыт минем 
дә гаиләм булыр бит, мин аның ничек 
корыласын  күзалларга  тырышам. 
Беләсеңме,  әни,  менә  безнең  өйдә 
һәрвакыт әти гаилә башлыгы булып 
килә,  аны  син  һәрвакыт  баш  итеп, 
хөрмәт итеп безнең алда Алла итеп 
куясың. Ә чынлап карасаң, ул бит си-
нең теләкләреңне, тормышка куйган, 
синең  таләпләреңне  генә  үти,  аның 
барлык  тырышуы  бигрәк  тә  синең 
өчен. Безнең өйдә син урнаштырган 
кагыйдә белән яшибез, тик син моны 
әтинеке  итеп  күрсәтергә  тырыша-
сың.  Ә  ныклабрак  уйласаң,  бу  бик 
нечкә политика, һәм моны мөселман 
хатыннары  гына  эшли  ала.  Өйдәге 
тынычлык  һәм  тәртип,  ир-ат  эшенә 
тыгылмау, тынычлап ирләр эше белән 
генә шөгыльләнергә, ир булып калыр-
га бик зур мөмкинчелекләр бирә, менә 
шулаймы, әни? Шулай, менә миңа да 
шундый тормыш юлдашы кирәк.

Икенче көнне Рушания иртә уянды, 
әле кояш күтәрелә дә башламаган иде, 
йокысы туеп, бөтен тәне ял итеп уян-
ды. Башта тәрәзә каршысына килеп, 
урамга карап торды, бакчада кошлар 
сайрый,  тып-тын,  бер  җил  әсәре  дә 
юк.  Рушания  өстенә  җылы  халатын 
киде  дә,  тышка  чыкты.  Ул  үзенең 
иртәләрен-кичләрен шушы бакчадан 
башка  күзалдына  да  китерә  алмый. 
Нурлыбанат  әби  әйтмешли,  җәннәт 
бакчасы,  аның  моннан  беркая  да 
китәсе килми. Кешеләр әллә кая чит 
илгә  ял  итәргә  китәләр,  ни  эзлиләр 
ул чит илдә? Кичәге көн исенә төште. 
Алар улы белән ашыкмыйча иркенләп 
йөреп кайттылар, бер бик тыныч кына 
ресторанга да кереп чыктылар. Исең 
китәр хәзерге яшьләрнең тормышка 
карашларына.  Без  яшь чакта берни 

дә  уйламадык,  бөтен  хыялыбыз  - 
мәхәббәтеңне  очрату  иде,  башкасы 
турында уйлап та карамадылар. Хәер, 
ул заманада кызлар сыра эчү, тәмәке 
тарту дигән әйберне белмиләр иде, 
шуңа  күрә  алар  сау-сәламәт,  чиста 
булганнар, ә хәзер...

Юкка гына ирләр борчылмыйдыр 
шул. Рушания үзалдына елмаеп куй-
ды: кара, улы нинди төпле акыллы. 
Ул, үзалдына елмая-елмая, түтәлдән 
өлгергән  җиләкләр  җыеп  алды  да, 
улына  иртәнге  чәй  әзерләргә  кереп 
китте.  Бүген  Сашасы  да  кайтырга 
тиеш, берәр тәмле пирог пешерергә 
кирәк. Әнә, улы нәрсә ди бит, өйдәге 
тәмле  ис  тартып  кайтара  ди.  Әйе, 
кайтсыннар,  исән-сау  йөрсеннәр,  ә 
ул булганны эш итә белер, иренмәс, 
Алла бирсә. Рушания яңа күтәрелеп 
килгән  кояшка  карады:  «Эх,  бирче, 
Ходаем,  бер  ун  ел  гына  булса  да 
гомер, күримче шушы балаларымның 
бәхетле гаилә корганнарын, оныклар 
тәмен  татырга  насыйп  итсәң  иде, 
Ходаем». Рушания улының йокыдан 
торып  чыгуына  эре-эре  җиләкләрне 
юып, каймак белән болгатып куйды. 
Рушания  үзенең  балачагын  исенә 
төшерде, бәләкәй чакта әнисе аның 
торуына шулай эре-эре җир җиләген, 
чүмләп  тә  тормыйча,  катык  белән 
болгатып ашата иде. Ипи белән шул 
бер тәлинкә җиләкле катыкны сугып 
куясың. Ах, кайда калды ул,чаклар? 
Аның  күзалдына  үзе  үскән  авылы, 
әнисе,  Фатыйма  апасы  белән  йөри 
торган  җиләкле  тугайлар,  тау-таш 
арасындагы чияле тау килде. Кинәт 
Рушаниянең йөрәген талап, туган ягы-
на - Инзир буйларына кайтасы килде. 
Ничәмә еллар кайтканы юк. Аның ба-
лалыгы, бөтен җил-давылдан саклап 
йөрткән күрше малае Асылгәрәй... Ул 
аны  беркемнән  дә  рәнҗеттермәде, 
һәрвакыт янында Асылгәрәй булды. 
Кызык,  аның  язмышы  нинди?  Менә 
бит, китте дә онытты, ә ул бәләкәй чак-
та уйнаганда, «үскәч, сиңа өйләнәм»,- 
ди  иде.  Ә  үсә  килә  бер-берсеннән 
ояла башладылар. Рушания мәктәпне 
бетергәч, эшкә керде, ә Асылгәрәйне 
армиягә алдылар. Саша Рушаниянең 
кулын сорап килгәч, Фатыйма апасы: 
«Балам,  Асылгәрәйгә  ни  диярбез 
соң, ул бит сине кечкенәдән ярата», 
- диде. Рушания ул чакта көлде генә: 
«Ни  сөйлисең,  без  бит  аның  белән 
дуслар  гына,  ул  миңа,  көт,  дип  тә 
әйтмәде. Без бит абыйлы - сеңелле 
кебек  кенә».  «Барыбер  яхшы  түгел, 
миңа калса, ул сине көтәр дип уйлый. 
Яратуыңны һәрвакыт кычкырып әйтеп 
тә булмый бит», - дигән иде Фатыйма 
апасы. Рушания кияүгә чыгып китте, 
ә Асылгәрәй нишләптер кире авылга 
кайтмады, шунда хезмәт итәргә кал-
ган,  диделәр.  Нинди  якын,  кадерле 
кешеләр,  ә  күрешмәгәнгә  утыз  елга 
якын вакыт үтеп тә киткән.

- Әни, нинди уйга баттың?
- Улым, берәр җай табып туган якка 

кайтып килергә иде, яхшы түгел туган 
якны оныту. Әбиең белән бабаңның 
каберен  дә  кайтып  караганым  юк. 
Нурлыбанат  әби  хаклы,  киттем  дә 
оныттым. Күпме диңгез-сулар кичеп, 
чит  илләрне  аркылы  -  буйга  йөреп 
кайттык,  ә  кул  сузымы  җиргә  вакыт 
гапмадык.

-  Әти  белән  Алеся  кайтсыннар 
да, бөтенебез бергә җыелып кайтып 
килербез.  Рәхмәт,  әни,  җиләкләрең 
бик тәмле булды,”- дип улы битеннән 
үпте дә, эшкә чыгып китте.

Рушания тагын берүзе генә калды, 
төштән соң Сашасы кайтып җитәргә 
тиеш. Чыгып, тагын җиләкләр җыеп 
алып кереп, тәмле итеп пирог салыйм. 
Түтәлдә  тәгәрәп  яткан  җиләкләргә 
карап торды да, үрмәләп бер чиләккә 
җыярга  тотынды.  Зур  чиләк  тулды. 
“Кая куярга инде боларны?”  Кинәт Ли-
лия исенә төште. Саматны чакыртты 
да, «балалар ашасын», - дип биреп 
җибәрде.  Рушания  сәгатенә  карап 
алды: төшке аш вакыты җиткән, хәзер 
Сашасы да кайтып керер, ә аның әле 
пирогы да әзер түгел. Тик пирог пешеп 
суынды,  ә  Саша  һаман  кайтмады. 
Рушаниянең  юк-барга  шалтыратып 
борчый  торган  гадәте  юк,  шуңа  үзе 
шалтыратканны  көтте,  ә  ул  һаман 
кайтмады.  Кич  улы  эштән  кайткач 
кына:  «Әтинең  эше  бетмәгән,  шуңа 
әлегә кайта алмый»,- диде.

 - Ярый, була торган хәл, эш кешесе 
бит. Атна буе Рушания берүзе диярлек 
утырды, пешкән җиләкләреннән варе-
ньелар кайнатты, өй эшенең бетәсе юк 
- үзенә шөгыль табып, һаман кайнады. 
Киелми торган балалар киемнәре бик 
күп җыелган иде, шуларны төреп, Хә-
лимәнең балаларына җибәрергә дип 
әзерләп  куйды.  Тик  аның  киемнәре 
генә беркемгә дә ярарлык түгел, аның 

кебек  озын  буйлы  кешеләр  сирәк, 
хәтта кызы да алай озын буйлы түгел. 
Кинәт    телефон    шалтыраганга,    ул 
сискәнеп китте, йөгереп барып алыйм 
дигән  иде,  кинәт  башы  әйләнеп, 
тәгәрәп егылып та китте. Күпме ятка-
нын белмәде, тик ул аңына килгәндә 
телефон шалтырамый, өйдә тынлык 
иде. Ул бераз түшәмгә карап ятты. Ни 
булды соң бу, нишләп болай аңын җуй-
ды? Бер җире дә авыртмый да юксаң. 
Ул көчкә торып утырды, кайдадыр кесә 
телефоны шалтырарга тотынды, ул да 
булса кесәсендә генә булып чыкты.

- Алло, Саша, ни булды, ник кай-
тмыйсың һаман? - диде. Ничек кенә 
сиздермәскә  тырышса  да,  тавышы 
әллә ничек чит-ят булып чыккандай 
тоелды.  «Ике-өч  көннән  кайтам»,-  
диде Сашасы.  Аның да тавышы әллә 
ничек  бик  коры  тоелды.  «Кирәксә, 
кайткач үзе сөйләр», - дип, Рушания 
төпченеп  тормады.  Идәннән  бераз 
торып, кузгалып китәргә куркып торды, 
шулай да яхшы түгел, я капка сакчысы 
килеп керер, дип, бик сак кына торып, 
аш бүлмәсенә чыкты. Бераз уйланып 
торды да, үз табибына шалтыратып 
алырга булды.

- Алло, Илья Ильич, сезне борчы-
мыйммы вакытсыз?

- Юк-юк, хәлегез ничек, мин үзем 
дә сезгә шалтыратырга тора идем әле, 
бәлки килеп китәрсез?

- Яхшы. Иртәгә.
-  Мөмкин  булса,  бүген,  минем 

иртәгә операция көне.
- Яхшы, килермен.
Бер сәгатьтән Рушания больница 

коридоры буйлап атлый иде. Икенче 
катка күтәрелүгә, каршысында Илья 
Ильич басып торуын күргәч, ул бераз 
тукталып, аңа карап торды, ә ул серле 
генә елмаеп аңа каршы атлады.

- Мин сезне көттем, бая телефон-
нан  бер  дә  тавышыгыз  ошамады, 
бер-бер хәл булмагандыр бит?

- Белмим, мин нишләптер егылдым 
бүген.

Илья  Рушаниягә  бик  җитди  итеп 
карап алды, аннан үз бүлмәсенә алып 
кереп,  кан  басымын  үлчәде.  Аннан 
лабораториягә    алып  төшеп,  тагын 
кан алдылар.

-  Куркырлык  бернәрсә  дә  юк, 
борчылма.

Шулай  да  яшь  табибның  күңеле 
тыныч  түгел  иде:  кинәт  истән  авып 
егылу, вакыт-вакыт хәтер югалтулар... 
Әлегә буыннар сызлануга зарланмый, 
тик шулай да, болай барса, ул газаплар 
ерак түгел иде. Аның бик еш тикшереп 
торуының  сәбәбе  -  нинди  дә  булса 
яхшы нәтиҗә бирердәй дару сайлау, 
ничек  тә  гомерен  озайту  теләге. 
Икенчедән, ул аны бик тә сагына иде. 
Хәленнән  килсә,  бер  дә  кайтармас 
иде дә бит, тик бу мөмкин түгел шул. 
Шушы кыска гына очрашулар, ул матур 
күзләргә  бер  тутырып  караулар  үзе 
бер сихри көч бирә. Хәленнән килсә, 
әллә кайларга алып китәр дә, көннәр 
буе  җитәкләп  йөрер,  һәр  мизгелнең 
кадерен белеп, күзләреннән күзләрен 
алмас иде.

- Гафу итегез, мин яратмыйм алай 
текәлеп караганны, - диде дә Рушания 
борылып чыгып та китте. Рушания чы-
гып киткәч, Илья башын кысып тотты, 
үз-үзенә «ахмак» дип куйды.

Атна уртасы җитте. Рушания бак-
часында  йөргәндә,  кинәт  әллә  каян 
болыт  килеп  чыкты  да,  коеп  яңгыр 
яварга  тотынды.  Әле  генә  кояш  ка-
рап  тора  иде  юксаң,  шундый  җылы 
эре  яңгыр  тамчылары  бәреп  ява 
башлады. Рушания ышыкланырга да 
уйламады, бала чактагы кебек басып 
тик торды. Әнисе аңа һәрвакыт әйтә 
иде: яңгыр суы зур тылсымга ия, ул 
кешенең  бөтен  кайгы-хәсрәтләрен 
юып  төшерә,  тәнен  сихәтләндерә, 
буен үстерә. Алар шуңа ышанып, чы-
рык-чырык көлә-көлә, яңгыр астында 
бии торганнар иде. Рушания үзалдына 
елмаеп куйды. Эх, кадерле балачагы. 
Шул  чаклар  искә  төшеп,  аның  шул 
яңгыр  тамчыларының  тылсымлы 
көченә ышанасы килде, бәлки аның 
бар чирләрен юып алып китәрләр. Ру-
шания алмагачлар арасына салынган 
сукмакта бәреп яуган яңгырга каршы 
йөзе белән басты да, күзләрен йомды. 
Шушы тере табигатьнең иркәләвенә 
бирелде,  ә  яңгыр  тамчылары  аның 
калын чәч төпләренә үтеп, толымнар 
чыланып,  авырайганнан  авырайды, 
күлмәге  чыланып  итәгенә  ябышты, 
яңгыр сулары төз аяклары буйлап җир-
гә акты. Рушания чәчен тотып торган 
тимер шпилькаларын  суырып  алды, 
авыр чәч  толымына ирек биреп, сүтеп 
җибәрде.  Рушаниянең    баш  очында 
торган  болыт    та    бу  матурлыкны 
ташлап  китәргә  ашыкмады,  өстенә 
койды да койды, ә теге иман кояш та 

күзен  кысып,  яңгыр  тамчыларының 
чибәр ханым белән шаяруын күзәтте; 
әй, күрәм бит дигәндәй, болыт ара-
сыннан нурларын сузды. Рушанияне 
читтән тагын берәү күзәтеп соклана 
иде.  Башта  эндәшмәкче  булган  иде 
дә, табигать белән узышырга йөрәге 
җитмәде, аңа карап үзе дә юешләнеп 
бетте, аның да ак күлмәге чыланып 
тәненә ябышты. Яңгыр ничек килсә, 
шулай китеп тә барды. Бу сылу хатын-
ның үзенә генә калуына сөенеп, кояш 
чыкты. Рушания да елмаеп, аңа карап 
кулларын  күтәрде,  озын  чәчләрен 
болгап  куйды,  яшь  кызлардай  аяк 
очына  гына  басып,  кире  борылды. 
Аның йөзендә елмаю һәм ниндидер 
канәгатьләнү  иде,  әйтерсең,  шушы 
яңгыр юып төшерде барлык чир-бор-
чуларын. Ул кинәт аңа карап торган 
ирен күреп, кулларын җәеп кычкырып 
көлеп җибәрде.

-  Саша,  Сашенька,  күрче,  нинди 
матурлык, мин бер мизгелгә балачакка 
кайттым, - дип иренә каршы, ире аңа 
каршы атладылар. Саша аны кысып 
кочаклап алды.

- Раечка, нинди чибәр син!
-  Саша,  бу  юлы  бик  озакладың, 

мин сине шундый сагыныплар беттем. 
Әйдә, өйгә керик, мин көн дә җиләк 
пироглары  пешереп  көттем,  ә  син 
шалтыратмадың да.

Сашаның чәчләреннән бите буй-
лап яңгыр тамчылары тәгәри, әйтер-
сең, елый. Рушания бәхетле елмаеп 
иренең  күзләренә  карады,  «кара, 
син дә чылангансың», дип, баладай 
шатланып  көлде.  «Нинди  рәхәтлек, 
син кайттың, яңгыр явып китте, кояш 
та сөенә синең кайтуга»,-  дип кояшка 
борылды.  Әйтерсең,  кояш  аларның 
икесен генә җылыта, карап булмый, 
күзне чагылдыра.

Саша  бу  юлы  командировкадан 
әллә  ничек  үзгәреп  кайтты,  күбрәк 
ялгыз  калырга  тырышты,  үз  эченә 
бикләнде,  эндәшсәң  дә  ишетмәде, 
күңеле белән әллә кайда йөрде. Ру-
шания,  эшендә  берәр  күңелсез  хәл 
килеп чыккандыр, дип уйлады, аннан 
сак кына улыннан да сорап куйды:

-  Улым,  әтиеңә  әллә  ни  булган, 
аның беркайчан да мондый булганы 
юк  иде  лә,  әллә  эшегездә  берәр 
күңелсезлек бармы?

-  Юк  ла,  белмим,  мин  дә  апты-
рыйм,  әллә  ни  булды,  я  ишетми,  я 
тик торганда кызып китә. Аптырама, 
үтәр, ирләрнең бу яшьтә була торган 
хәл, диделәр.

Рушания уйга калды: әллә ул да 
чирли микән? Ни генә булмасын, аны 
нәрсәдер  борчый.  Рушания  һәркөн 
көтте.  Аңлатыр,  моңа  чаклы  алар 
арасында  сер  булмады,  һәрвакыт 
уртага салып сөйләшәләр иде. Хәер, 
сер  барлыкка  килде  шул  инде,  иң 
беренче Рушания үзе, тик бу башка. 
Кем белә, ничә елга сузылачак аның 
чире?  Әлегә  куркыныч  бернәрсә  дә 
юк,  һәрхәлдә,  башкалар  сизәрлек 
түгел  бит  әле.  Июль  кергәч  Ильич 
тагын  анализлар  бирергә  кушты. 
Саша тагын командировкага җыенды. 
Рушания  ирен  озатты  да,  үзе  боль-
ницага  ашыкты,  аның  тизрәк  эшен 
бетереп кайтып китәсе килде, чөнки 
аның коридорлары да иңнәрне баса. 
Ильичның  да  бүген  вакыты  юк  иде, 
ахрысы, ул ашыгып килеп бәрелде дә, 
ни әйтергә теләгәнен онытып, карап 
торды,  тагын  ашыгып  китеп  барды. 
Рушания  дә,  кешенең  вакыты  юкка 
борчып  йөрмим  әле,  -  дип,  анализ-
ларын бирде дә,  кайтырга чыкты. Ул 
баскычтан  елый-елый  төшеп  килгән 
олы яшьтәге хатын белән тиңләшкәч, 
бераз  туктап  калды  да,  акрын  гына 
култыклап алды.

- Әйдәгез, булышыйм.
Ул  аны  култыклап  урамдагы 

скамейкага  китереп  утыртты,  ә  теге 
хатын тагын да ярсып елады. Рушания 
әзрәк тынычланганын көтеп торды да, 
иңеннән кочаклап:

-Тынычланыгыз,  сез  кайда  яши-
сез? Бәлки бергә кайтырбыз, - диде 
иңеннән сыйпап. - Әйдәгез, булышам, 
бәлки сөйләрсез, үзегезгә җиңел бу-
лып калыр.

-  Минем  монда  ирем  ята,  шикәр 
чире белән чирли, менә хәзер аякла-
рын тездән кистеләр. Мин үзем дә чир-
ле, ничек карармын, Ходаем? Монда 
да көчкә килеп җиттем, Яңа шәһәрдән 
киләм. Минем кан басымы югары, бу 
эсседә  бигрәк  тә  авыр  йөрүләре,  я 
Ходаем ничек яшәргә? - диде дә теге 
апа  кабат  елап  җибәрде.  Рушания 
ничек юатырга да белмичә аптырап 
утырганда, Самат килде.

- Ни булды, Рушания, кайтабызмы?
- Әйе, менә бу апаны да өйләренә 

кертеп чыгыйк.
- Яңа шәһәрне керү белән беренче 

тукталышта теге апа тукгатырга кушты.
-  Рәхмәт,  мин  моннан  үзем  дә 

кайтам, ерак түгел, - дип акрын гына 
чыкты. Таза гәүдәле, алтмышлардан 
өстәге ананы Рушания кызганып куй-
ды, апа ике адым атлады да туктап 
калды.  Рушания  да  аның  артыннан 
төште:

-  Сез  кайтып  җитә  аласызмы? 
Бәлки, озатыргадыр?

-  Әйе,  мөмкин  булса,  әнә  теге 
йортка чаклы гына озатып куегызчы, 
башым  әйләнә,  кайтып  тизрәк  дару 
эчәргә кирәк.

Рушания апаны фатирына чаклы 
озатып  куймакчы  булды,  житмәсә, 
фатир  өченче  катта  булып    чыкты.  
Апа кеше көчкә тын алып менеп җитте.

-  Мәгез,  ачкыч  ачыгыз,  -  диде 
стенага тотынып. Апа өйгә керде дә, 
диванга  тәгәрәп  тә  китте.  Рушания 
су китерде, апа сумкасыннан капшап, 
даруларын кабып, су эчеп җибәргәч, 
әзрәк төс кереп китте.

- Сез алып кайтмасагыз, мин бүген 
кайта  алмас  идем,  кичәдән  бирле 
бабай  янында  утырдым,  ничә  көн 
йоклаган да юк.

Кинәт тышкы ишек ачылып китте 
дә, яшь кенә, бер егерме бишләрдә 
булыр - бик буянган чибәр генә кыз 
килеп керде, керә-керешли бик бәхет-
ле елмаеп:

- Баба Маня, баба Маня, мин тагын 
китәм, - дип килеп кочаклап үбеп алды.

-  Кая  китәсең  тагын,  тагын  шул 
бабай беләнме?

- Ярый инде - бабай дип мыскыл 
итмә,  ул  әле  ох-хо-хо!  Кыскасы, 
мине  Александр  Иванович  көтә, 
вакытым юк, сине генә көттем. Менә 
ачкыч,  минем  Барсигымны  карап 
торчы, мин сиңа тәмле-тәмле чит ил 
күчтәнәчләре алып кайтырмын. Ярый, 
очтым, - диде кыз шатланып, - без бу 
юлы бабай белән Анталияга барабыз.

-  Әй  бала,  беткәнмени  сиңа  үз 
тиңнәрең,  һичьюгы  малаен  каратыр 
идең үзеңә, атасына үрелгәнче, кеше 
гаиләсе бозып.

- Баба Маня, акча бит атасында. 
Малаена да вакыт җитәр, - диде дә, 
көлә-көлә чыгып чапты.

Рушания ни әйтергә дә белмичә, 
шундый  яшь  кенә  кызның  азгынлы-
гына исе китеп тора бирде, хәтта ул 
өйдә чит кешенең барлыгына да исе 
китмәде, бөтен барлыгын ачып салды.

- Ах бу Маринаны, - дип, бик авыр-
лык белән күтәрелеп тәрәзәгә үрелеп 
карады,  -  мескен  бәндәнең  башын 
әйләндерде инде.

Рушания да тышка үрелеп карады 
да,  бермәлгә  тынсыз  катып  калды. 
Ишегалдында  таныш  машина  тора 
иде,  подъезд  ишегеннән  атылып 
чыккан кыз машина кырында басып 
торган аның Сашасының ирененнән 
үрелеп суырып үпте дә, бәхетле ел-
маеп машинага утырып китте.

-  Моның    булуы    мөмкин    түгел, 
-  диде  Рушания  көчкә  телен  әйлән-
дереп,  аның  чырае  ак  кар  төсенә 
кергән иде.

- Мөмкин, әле ничек кенә мөмкин. 
Яшьлек  җиңә,  яшьлек  белән  чибәр-
лек  алдында    ирләр    җанын    фида  
кыла.  Ә    бу  ир  шул  яшьтә  -  аны  бу 
кызның яшьлеге үзенә тарта, яшь тән, 
яшь көч. Ярату түгел, җенси азгынлык. 
Ул хәзер бик теләсә дә, аның капкы-
ныннан  ычкына  алмый  шул  инде, 
ә  ул  кызлар  шул  арада    бик  яхшы 
туныйлар  аларның  кесәләрен.  Теге 
мәхлүклар,  ярата  дип  уйлап,  акчага 
күмәләр, үз гаиләләрен дә оныталар. 
Әнә ишеттеңме, бер кулы атасында, 
икенчесе белән улын да капшый.

Рушаниянең  йөрәген,  ашказаны 
астын  кисеп-кисеп,  нәрсәдер  авыр-
тырга  тотынды,  күзаллары  караңгы-
ланды.  «Ир  бирмәк  -  җан  бирмәк» 
дигәнне ишеткәне бар иде, ул да җан 
бирмәк хәлгә килде. Башны бер сорау 
бораулады: ничек аңларга моны? Кү-
залдында бер күренеш: аның иренә 
үрелеп  үптеләр.  Ул  утыз  елга  якын 
бергә  яшәп,  көнләшүнең  ни  икәнен 
татып караганы юк иде әле. Рушания 
ишеккә  таба  атлады,  ул  янындагы 
апаны  күрмәде  дә,  ишетмәде  дә, 
хәтта Саматның машинасына ничек 
килеп җиткәнен дә аңламады, исерек 
кеше  кебек  аңгыраеп  калды.  Самат 
нәрсәдер  сорады,  нидер  эндәште, 
тик ул аның иреннәре кыбырдаганны 
күрде ә тавышын ишетмәде. Сүзләр 
томаланган мийгә үтеп керә алмады, 
көчкә телен әйләндереп, «өйгә» дип 
пышылдады. Самат вакыт-вакыт аңа 
карап алды, күренеп тора - нәрсәдер 
булган. 

                                    Дәвамы бар.

Повесть Зифа Кадырова

ÊӨÒÅÏ ÓÇÃÀÍ ÃÎÌÅÐ
БЕРГӘЛӘП УКЫЙБЫЗ
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ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
Производство и установка 

пластиковых окон. 

При заказе пяти окон, шестое – бесплатно! 
Замер, доставка – бесплатно.

Наше качество и доступные цены 
порадуют вас! Пенсионерам – 

дополнительная скидка!

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

20% скидка

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

приглашает вас воспользоваться 
качественными услугами 

современной стоматологии
пациентам нуждающимися в протезиро-

вании готовы 
предложить: 

-  съемное  протезирование:  протезы  из 
акриловых пластмасс, бюгельные, ней-

лоновые;
- несъемное протезирование: коронки с 
покрытием,  металлокерамические,  ком-

бинированные, цельнолитые и.т.д.

Стоматология ООО «Дента Люкс»

Организация  реализует 
кур-несушек  с  доставкой  на 
дом. Тел.: 89298156785.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
от  производителя.  НАТЯЖНЫЕ 

ПОТОЛКИ НЕДОРОГО.
РАССРОЧКА. 

Просто позвони.
Телефон: 89272125484.

Магазин «Гранит»
- ритуальные ограды – от 3000 
тыс. руб.
-  таблички н а  ограды –                               
от 600 руб.
- памятники – от 7000 тыс. руб.
Бесплатная доставка.
Изготовление  памятников 
участникам ВОВ – бесплатно. 

Телефон:
 8 – 904 – 196 – 09 – 18. Ринас.

Продаем  гаражи  металличе-
ские  (пеналы)  новые  и  б/у. 
Размеры  любые.  Достав-
ка  бесплатная.  Цена  от  26 
тыс.  руб.  Тел.:  89063969864; 
88007009091.

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. Выез-
жаю 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, павильон №12.

Звоните по телефону: 89279837788 (Марс).

21 декабря в РДК с 9.00 до 17.00 часов

КАЗАНСКИЙ  МЕХОВОЙ 
ДОМ

Впервые проводит выставку-продажу нату-
ральных шуб, женских головных уборов.

Меняем старую шубу на новую.
Кредит до 3-х лет без первоначального 

взноса.

В р.п. Старая Кулатка по ул. 
Больничная,  18  продается 
трехкомнатная  квартира, 
площадью  75  кв.м.  Евроре-
монт,  горячая  и  холодная 
вода, ванна, индивидуальное 
отопление. Два застекленных 
балкона,  частично  с  уста-
новленной  новой  мебелью. 
Телефон: 89276338188.

Безнең  өчен  иң  кадерле,  иң 
якын кешебез – тормыш иптә-
шем,  әтиебез,  бабакаебыз, 
абыебыз  Расим  Исхакович 
НАСЫРОВНЫ    хөрмәтләп, 
соңгы юлга озатуда катнашкан, 
ярдәмләшкән,  кайгыбызны 
уртаклашкан  өчен  мәчет  карт-
ларына,  төн  кунучы  әбиләргә, 
барча  туганнарга,  дусларга, 
кардәшләргә, тирә-күршеләргә, 
авылдашларга олы рәхмәтләре-
безне белдерәбез. Ходай Тәгалә 
беркемгә дә кайгы-хәсрәт күр-
сәтмәсен.
Насыровлар,  Абдюшевлар, 
Караевлар, Шабановлар, Сыт-
дыйковлар гаиләләре.

Яңа Терешка – Иске Кулаткы 
– Сызран – Софьино -  

Яр Чаллы.

Продается автомобиль «Лада 
Приора»  хетчбек,  2009  года 
выпуска, двигатель 1.6, цвет 
–  кварц,  не  битый.  Цена  190 
тысяч  рублей.  Торг  при  ос-
мотре. Звонить по телефону: 
89374579000.

Район сугыш һәм хезмәт вете-
раннары  Советы,  Иске  Кулат-
кыдан сугыш елы баласы Рәисә 
Шакировна  КУРАМШИНА  ва-
фат  булуы  сәбәпле,  якынна-
рының,  туганнарының  тирән 
кайгысын уртаклаша.

Приближается  празднование  Нового  года  - 
самого  весёлого  и  долгожданного  праздника  
года.  По традиции каждый украшает свой дом 

новогодним деревом - искусственной или 
живой ёлкой.

Редко кто-то отказывает себе в удовольствии украсить дом души-
стой лесной красавицей – новогодней елью (пихтой). Однако многие 
люди  приобретают  искусственные  ели,  тем  самым  обеспечивая 
сохранность молодых живых деревьев, которые после завершения 
праздников выкидывают на улицу, часто даже не относя на мусорку. 
В соответствии с действующим законодательством РФ, за незаконно 
срубленные молодые ели, пихты, сосны предусмотрена администра-
тивная и уголовная ответственность. Размер административных 
штрафов составляет: для граждан – от 3 до 4 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч рублей, для юриди-
ческих лиц – от 200 до 300 тысяч рублей. Если при совершении 
незаконной  рубки  применялись  механизмы,  автотранспортные 
средства, самоходные машины и другие виды техники, то размеры 
административных штрафов увеличиваются до 4-5 тысяч рублей 
для граждан, до 40-50 тысяч рублей для должностных лиц и до 300-
500 тысяч рублей для юридических лиц. Использованные орудия и 
срубленные деревья при этом конфискуются.

 Помимо штрафов, незаконный рубщик обязан возместить ущерб, 
причиненный лесному фонду. Если сумма ущерба составляет 5 тысяч 
рублей и более, то действия нарушителя влекут за собой уголовную 
ответственность. Стоит ли омрачать себе праздник незаконными 
действиями, когда хвойных новогодних деревьев будет предоста-
точно на елочных базарах?

Иске  Зеленай  урта  мәктәбе 
коллективы  әнисе  Бибигазиз 
Мөкәримовна  КАШАПОВА-
НЫҢ    вафат    булуы  сәбәпле, 
укытучы  Зимфира  Мирзану-
ровна  Сафарованың  тирән 
кайгысын уртаклашалар

ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ
 ИТЕГЕЗ!

Хөрмәтле Наилә Тәфиковна ФӘЙЗУЛЛИНА!                                         
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм Иске 

Мостяк  урта мәктәбе коллективы Сезне ихлас күңелдән 55 яшьлек 
юбилеегыз белән тәбрик итәләр һәм изге теләкләрне юллыйлар. 
Сезгә  ныклы  сәламәтлек,  җан  тынычлыгы,  кояштай  озын  гомер, 
мул тормыш телибез. Яңадан-яңа куанычларга, чиксез шатлык-сөе-
нечләргә генә төренеп яшәгез, борчулар читләп үтсен Сезне. Сез 
гомерегезне балалар укытуга багышладыгыз. Аларга бар сәләтегезне,  
көчегезне куеп,  ныклы белем бирергә омтылдыгыз. Сез укыткан 
укучылар бүген илебезнең төрле төбәкләрендә җәмгыятькә файда 
китерәләр, намуслы хезмәт куялар. Сезнең карусыз хезмәтегез һәм 
тырышлыгыгыз  шундый  җимешләр  биргән.  Барысы  өчен  дә  олы 
рәхмәтебезне белдерәбез.
 Һәр көн сине котлап кояш чыксын,
Сине назлап җилләр иссеннәр.

Яшәү матурлыгы, яме булып
Көн артыннан көннәр үтсеннәр.

Хөрмәтле Хәдичә Иматевна БАХТИЕВА!
Иске Кулаткы район пенсионерлар Союзы Сезне күркәм юби-

леегыз белән ихлас күңелдән тәбрик итә. Шушы матур бәйрәмегездә 
теләкләрнең иң изгесен, иң сафын юллыйбыз. Аллаһы Тәгалә алдагы 
көннәрегездә дә җан тынычлыгы белән  исәнлектә-саулыкта, имин-
лектә, якыннарыгызның игътибарын, яратуын тоеп, бәхетле гомер 
кичерергә язсын. Иң зур бүләгебез – күңел җылыбыз, хөрмәтебез. 
Гомерләрне еллар билгеләми,
Яшәү дәрте булсын күңелегездә.

Сәламәтлек, бәхет-куанычлар
Юлдаш булсын Сезгә гомергә.

ПО  “Газпром”  арендует  жи-
лые помещения двух квартир 
для размещения 15 человек. 
Цена  договорная.  Телефон: 
2 – 24 – 60.

Хөрмәтле Шикур Ахатович ХӘСӘНОВ!
ИП “Богданов Р.Ә.” крестьян-фермерлык  хуҗалыгы коллективы  

Сезне күркәм юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән тәбрик итә. Сезгә 
шатлыклы көннәр, нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, тыныч, имин 
тормыш телибез. Туачак таңнарыгыз һәрвакыт нурлы, күк йөзегез 
аяз булсын. Намуслы хезмәтегез өчен зур рәхмәт Сезгә.
Озын булсын Сезнең гомерегез,
Тыныч булсын һәрчак күңелегез.
Бәхет чишмәләрегез мул аксын,

Зур шатлыклар белән таң атсын.


