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Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...

ГОМУМИ РАЙОН
ТАТАР ГАЗЕТАСЫ
1930 елдан чыга.
Бәясе ирекле
№ 7 (10699)
Чәршәмбе,
15 февраль 2017 ел.
(Атнага бер тапкыр чыга)

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)

Утлы елларны хәтердә яңартып

1979 елларда игълан
ителмичә генә башланып
киткән мәгънәсез Әфган
сугышы күп кенә гаиләләргә олы хәсрәт китерде,
япь-яшь ир-егетләрнең
язмышларын үзгәртте,
яшь гомерләрне өзде, әти
-әниләргә бетмәс кайгы
китерде. Әлеге сугыш һәр
кешегә, районга, авылга
кагылды. Исән-сау кайтучылар бәхетле, тик шулай да,

аларның яшьлек еллары сугышта үткән hәм ул көннәр
тормышларында иң авыр
хатирәләр булып саклана.
Бу коточкыч вакыйгага
нокта куелган 1989 елның
15 февраль көненнән
соң, нәкъ 28 ел вакыт узып
китте. 10 ел 1 ай hәм 18
көн барган сугышта Советлар Союзы үзенең 15 мең
кешесен югалта, 53 меңе
төрле яралар белән өй-

ләренә кайта. Безнең районыбыздан әлеге сугышта
63 якташыбыз катнашкан.
Алар барысы да тау-таш
арасында, үзенчәлекле
климат шартларында сугышның дәһшәтен, бөтен
авырлыгын һәм газапларын, кайгы-хәсрәтләрен
үз җилкәләрендә татыган
баһадирлар. Якташларыбыз әлеге сугышта зур батырлык, чын рухи түземлек

15 февраля – День памяти
о россиянах, исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
Уважаемые земляки, воины - интернационалисты, ветераны!
Сегодня мы отдаем дань памяти и глубокого уважения тем, кто самоотверженно
выполнял свой служебный долг за пределами Родины. Наши соотечественники помогали народам многих стран, рискуя жизнью в Египте, Сирии, Кубе, Афганистане,
Абхазии - везде, где необходимо было защитить справедливость, спасти невинных
людей от агрессии и терроризма.
Россия – мирное государство, несущее в себе созидательное начало. Наши сограждане не только участвовали в боевых действиях, но и строили и восстанавливали –
школы, дороги, заводы, больницы. Благодаря нашим миротворцам многим государствам
удалось сохранить суверенитет.
Мы искренне скорбим по всем погибшим вне границ нашей Родины. И больше всех
жизней отнял у России Афганистан. Только по официальным данным там погибло 14
тысяч граждан СССР, среди которых - 106 ульяновцев, и двое наших земляков пропали без вести. Вечная слава этим мужественным людям и уважение на все времена.
Ульяновская область всегда будет поддерживать тех, кто остался с нами, и продолжает
трудиться на благо региона.
Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия,
мира и добра!
Губернатор Ульяновской области
С.И. Морозов.
Пәнҗешәмбе (16.02.)
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үрнәкләре күрсәттеләр. 2
егетебез, Кирюшкинодан Камил Ахметович Хабушев,
Яңа Зимница авылыннан
Рәфать Расимович Ибраhимов, батырларча hәлак
булдылар.
15 февраль җирдәге тынычлык хакын гомерләрен
корбан иткән cугышчы-интернационалистларны искә
алу, ә дәhшәтле вакыйгалардан исән-имин кай-

тучыларны хөрмәтләү көне
буларак билгеләнә.
Районыбызда әлеге истәлекле вакыйгага багышлап, әфганчы-солдатлар
белән матур очрашу кичәсе
үтәчәк. Чарага сугыш юлларын узучы батыр якташларыбызга тирән хөрмәт
күрсәтү, Ватан алдындагы
изге бурычларын намус
белән үтәп, сугыш кырында
һәлак булганнарны искә алу

өчен әфганчылар, аларның
якыннары, мәктәп укучылары, район җитәкчеләре,
бәйрәмгә битараф булмаучы райондашларыбыз
җыелачак.
Очрашу турында тулырак материал киләсе санда
бастырылачак.

Хөрмәтле әфганчылар!

Һәр елның 15 нче феврале совет гаскәрләренең Әфган җиреннән чыгарылган
көне буларак билгеләп үтелә. Әнә шул сугыш көннәреннән инде 28 ел вакыт узган.
Һәркемгә мәгълүм - сугыш корбаннарсыз булмый. Шушы сугыш кырында үзенең
ирләрен, улларын, абый-энеләрен югалткан гаиләләр өчен Әфган сугышы беркайчан
да тәмамланмаячак. Беребезнең дә бу кайгылы көннәрне онытырга хакы юк!
Әфган сугышы кырында булган якташларыбызга хәрби хезмәтләрен төгәл үтәүләре,
батыр һәм намуслы булулары өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез. Сезнең хәрби
бурычка тугры булуыгыз, үз ара ярдәмләшеп һәм дус булып яшәвегез яшь буын
өчен яхшы үрнәк. Ел да Әфганчылар көне уңаеннан үткәрелгән очрашып-сөйләшүләр,
мәдәни чаралар сезнең бердәмлекне тагын да ныгытсын, уртак максатларыгыз тормышка ашсын, имин дөньяларда тыныч күңел белән яшәргә Ходай Тәгалә язсын.
Э.Ә. Ганеев,
Иске Кулаткы районы Башлыгы, “Бердәм Россия” партиясенең урындагы
политсовет Секретаре.
И.А. Аблязов,
Иске Кулаткы район администрациясе Башлыгы.

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

Иске Кулаткы районының почта бүлекчәләрендә 2017 елның икенче яртыеллыгына (июль-декабрь) газеталарга язылу алдан башланды. Сез бүгеннән
үк почта бүлекчәләренә кереп, хат ташучыларга мөрәҗәгать итеп, «Күмәк көч”
район газетасына иске бәяләр буенча, ягъни 349 сум 26 тиеннән, язылып куя
аласыз, аннары хаклар күтәреләчәк.
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Официальная информация

В Ульяновской области на Муниципальном форуме обсудили
вопросы служебной этики поведения служащих
Россия Федерациясе Президенты Владимир Путин
ятим һәм әти-әни тәрбиясеннән мәхрүм калган балаларны торак белән тәэмин итү мәсьәләләре буенча
йөкләмәләрне раслады.
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Россия Президенты Владимир Путин 2018 елдан соң
Спортны үстерү буенча федераль максатчан программа
кысаларында хоккейга дәүләт
ярдәме буенча өстәмә программа эшләргә тәкъдим итте.
Россия Президенты Владимир Путин СССР ның атаклы
тренеры Татьяна Тарасованы
70 яшьлек юбилее белән
котлады. Ул хоккей буенча
легендар тренер Анатолий Тарасовның кызы. Татьяна Тарасованың укучылары Олимпия
уеннарында җиңүләр яулап,
илебезнең данын 43 алтын
медаль яулап күтәрделәр.
Россиядә демографик
кризис дәвам итә. Моның
төп сәбәпләренең берсе –
гаиләләр саны кимү. Яшьләр
гаилә корырга ашыкмый,
корылган гаиләләрнең дә байтагы таркала. Дөрес, хәзерге
җәмгыятьтә балалар гаиләдән
тыш та туа, ләкин бу проблеманы хәл итми, яңа проблемалар
гына тудыра.

Губернатор С.И. Морозов
кушуы буенча 2017 елда 1700
кешенең сәламәтлеген ныгыту
өчен 20 миллион сум акча
бүлеп биреләчәк. Моңардан
тыш 500 кеше профсоюзлар федерациясе аша льготалы программа нигезендә
сәламәтләрен ныгытачаклар.
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Ульяновск өлкәсендә
үзләренең хәрби бурычларын
Ватаныбыздан читтә үтәгән
россиялеләрне искә алу Көненә багышланган чаралар
үтте. Губернатор С.И. Морозов
һәлак булган солдатларның,
офицерларның
аналары,
тол калган хатыннары белән
очрашты һәм аларга багышланган концертта катнашты.
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Ульяновск өлкәсендә тарихи - мәдәни мирасны саклау
дәрәҗәсенә Федераль экспертлар яхшы бәя бирделәр.
С.И. Морозов Бөек Октябрь
социалистик революциясенең
100 еллыгына багышланган чараларны оештыру буенча регионның оештыру комитеты һәм
Россия тарихи җәмгыятенең
ульяновскидагы бүлекчәсенең
берләштерелгән утырышында
катнашты. “Без сакларга гына
түгел, ә үзебезнең якташларыбызның трагик язмышы
турында бүгенге һәм киләчәк
буынга җиткерергә тиешбез”,
диде Губернатор.
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●

●

1 февральдән 28 февральгә кадәр Иске Кулаткы
районында “Налог ярдәме
күрсәтү” айлыгы акциясе бара.
Бу айлыкта финанс һәм налог
рамотасына өйрәтү, практик
ярдәм , аңлатмалар ясау
белән үрелеп бара . Бигрәк тә
җир һәм милек рәсмиләштерү
буенча практик ярдәм күрсәтеләчәк.

Государственные и муниципальные служащие в
Ульяновской области должны
быть примером во всем.
Об этом 30 января в ходе
своего выступления по вопросу
«О реализации принципа «Этическое поведение» на Муниципальном форуме заявил региональный Уполномоченный по
противодействию коррупции
Александр Яшин.
Само мероприятие проходило при участии Губернатора
Ульяновской области Сергея
Морозова и представителей органов государственной власти
и местного самоуправления,
депутатов законодательных
и представительных органов.
В этот день был рассмотрен
проект Доктрины государственной политики развития
муниципальных образований
и «хорошего управления» на
территории Ульяновской области. Данный документ имеет
целеполагающий характер и

включает в себя ряд практических задач.
Как отмечают специалисты, Доктрина станет новым
этапом развития местного
самоуправления в регионе,
основывающемся на точном
стратегическом планировании
социальных и экономических
процессов в муниципалитетах.
В основу документа положены так называемые «двенадцать принципов «хорошего управления». Среди них
- главные: эффективность и
результативность, адаптация
государственных и муниципальных услуг к реальным
потребностям граждан, обеспечение открытости принятия
решений органами власти и
ряд других.
Доктриной особо оговорены
региональные интересы развития местного самоуправления
в Ульяновской области. Это
и обеспечение и реализация
его гарантий, реализация прав

граждан по обеспечению равного доступа к государственным и муниципальным услугам
на всей территории региона и,
главное, укрепление самостоятельности муниципалитетов,
повышение потенциала их
развития и финансовой обеспеченности.
Говоря о принципах «Этического поведения», предусмотренного проектом Доктрины, Уполномоченный по
противодействию коррупции
Александр Яшин отметил, что
они регламентированы соответствующими федеральными
и региональными законодательными актами.
Как было отмечено Александром Яшиным, итоги 2016
года продемонстрировали, что
в обществе сформировался
запрос на решительную борьбу
с коррупцией, установление
законности и справедливости.
В данном контексте, можно
сказать о том, что абсолютное

большинство муниципальных
служащих в Ульяновской области соблюдают установленные
принципы этики и служебного
поведения. При этом это вовсе
не означает, что здесь нет
проблем.
Так, по приведенным им
данным, в 2016 году в Ульяновской области надзорными
органами выявлено 2567 нарушений законодательства о
противодействии коррупции.
Примеры явного конфликта
интересов имелись в действиях служащих администраций
муниципальных образований
«Старомайнский район», «Глотовское городское поселение»,
«Безводовское сельское поселение» и ряда других.
В ходе выступления Уполномоченный отметил, что
служащим необходимо постоянно помнить, что должностные лица органов местного
самоуправления, являются
публичными людьми, и практически всегда находятся под
пристальным вниманием жителей. Часто получается так, что
именно по их поведению зачастую судят о власти в целом.
В связи с этим, Уполномоченный Александр Яшин призвал представителей органов
муниципальной власти следовать указанию Президента Российской Федерации Владимира
Путина и ситуации, в которых
есть признаки личной заинтересованности или конфликта
интересов служащих, заносить
в зону повышенного внимания.
Их необходимо рассматривать
при участии контролирующих и
правоохранительных органов в
открытом для общества и СМИ
режиме.
«Следуя данной задачи,
обращаю внимание руководителей администраций муниципальных образований на
то, что в рамках реализуемых

антикоррупционных мер на
местах, необходимо повышать
качество работы комиссий по
урегулированию конфликта
интересов и проведению соответствующей разъяснительной
работы со служащими. Данная
работа должна быть лишена
любых признаков формальности», - отметил Александр
Яшин.
Уполномоченный выступил
в поддержку принятия предложенного к рассмотрению
проекта Доктрины государственной политики развития
муниципальных образований
и «хорошего управления» на
территории Ульяновской области. По его словам реализация
данного уникального документа будет способствовать
повышению эффективности
реализуемой единой государственной антикоррупционной
политики, а значит и способствовать социально-экономическому развитию Ульяновской
области.
В этот же день в ходе Муниципального форума состоялось заключение соглашения
о предоставлении в 2017 году
субсидий муниципальным
образованиям Ульяновской
области.
Подписи под документом
поставили Министр финансов
Ульяновской области Екатерина Буцкая и главы администраций муниципальных образований Ульяновской области.
Данное соглашение подразумевает предоставление
муниципальным образованиям субсидии на обеспечение
социальных обязательств.
Документ, помимо условий,
предоставляемых ежегодно,
включает в себя перечень
договоренностей, которые
аналогичны тем, что устанавливает Министерство финансов
России регионам.

По поручению Губернатора Сергея Морозова в Ульяновской
области разрабатываются противопаводковые меры
О подготовке к весеннему половодью главе
региона доложили 6 февраля на аппаратном совещании регионального
Правительства.
«Ответственные службы
должны принять все необходимые меры, чтобы минимизировать возможные
негативные последствия
этого природного явления
для населения. Прошу
обеспечить полную безопасность жителей и сохранность имущества жителей
территорий, которые могут
попасть в зону возможного
подтопления. Со своей
стороны мы готовы оказать
всестороннюю поддержку в
организации противопаводковых мероприятий», - подчеркнул Сергей Морозов.
Как отмечают профильные специалисты, сложившаяся на данный момент ситуация не имеет
значительных отличий от
гидрометеорологических

условий 2016 года. Глубина
промерзания почвы увеличилась до четырех раз
по сравнению с прошлым
годом, но практически не
превышает среднегодовых
значений.
«Сейчас мы можем сказать, что паводковая ситуация 2017 года не будет
выделяться на фоне прошлых лет. В зону возможных
подтоплений не попадают
железнодорожные и автомобильные мосты, земли

сельхозугодий, а также
скотомогильники. Специалисты подготовили комплексный план по уменьшению риска возникновения
ЧС на период весеннего
половодья. В нем учтены
все районы области, которые ежегодно подвергаются подтоплению весной»,
- сообщил заместитель
Председателя Правительства Ульяновской области
Сергей Люльков.
По информации ГУ МЧС

России по Ульяновской
области, в регионе прогнозируются частичные
подтопления на уровне
прошлых лет в поселках
Мостовая, Вырыпаевка,
Сельдь и Дачный на территории Ульяновска, рабочем
поселке Сурское и селе
Сара Сурского района, а
также рабочем поселке
Ишеевк а Ульяновского
района.
«С 20 марта управление
по вопросам общественной
безопасности будет вести
круглосуточный мониторинг ситуации в районах,
традиционно попадающих в
опасную зону. В настоящее
время для предотвращения
чрезвычайных ситуаций
проведён расчёт сил и
средств, необходимых для
работы. Для ликвидации
возможных последствий
половодья планируется
задействовать до четырех
тысяч человек и 1,1 тысячи
единиц техники», - сообщил

начальник управления по
вопросам общественной
безопасности администрации Губернатора Ульяновской области Александр
Мурашов.
По информации специалистов управления по
вопросам общественной
безопасности, на реках
области в апреле будут проведены взрывные работы.
Для справки
Телефоны экстренных
служб:
- 112 - единый номер
вызова экстренных оперативных служб;
- 01 - единый номер
пожарных и спасателей;
- (8422) 42-29-60, 42-2980, 02 - дежурная часть
полиции;
- 03 - скорая помощь;
- 04 - аварийная газовая
служба;
- (8422) 42-08-94 - УФСБ
России по Ульяновской
области.
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Табигый газ авылларга килә

Россия регионнарын газификацияләү яисә синхронизация программасына 14 район, шул исәптән безнең “ Иске
Кулаткы район” муниципаль берәмлеге дә кертелде. Шушы нигездә 2016 елның декабрь аенда Санкт - Петербург
шәһәренең җаваплылыгы чикләнгән “Строительные коммуникации” җәмгыяте Иске Кулаткы районының 5 авылына
газ кертүгә төп магистральне салуга керештеләр.
Ниһаять Иске Кулаткы
районының Яңа Яндука,
Иске Яндука, Урта Терешка, Яңа Терешка, Югары
Терешка авыларына кыска
вакытта табигый газ бирү
мөмкинлеге булачак. Моның турында хәзерге вакытта бу авыллар арасында
Түбән Новгород шәһәре
җаваплылыгы чикләнгән
“Строймонтаж” җәмгыятенең эшләп торуы ачыктан
-ачык дәлилли. Шушы
көннәрдә “Күмәк көч” район
газетасының журналистлары андагы хәлләр белән
кызыксындылар.
- Бу участокта оешмабыздан 11 кеше хезмәт итә,
- дип башлады сүзен әлеге
җәмгыятьнең баш инженеры Владимир Иванович
Кастышев.
- Безнең карамакта куәт-

ле HITACHI ZX-180, ZX- 160

маркалы ике экскаватор,
бер махсус төягеч, бер
“УАЗ-469” һәм бер “ГАЗ-53”
машинасы бар. Экскаваторларыбыз траншеяларны
бик җиңел казыйлар. Торбаүткәргечнең озынлыгы
36 километр була. Без
хезмәт итүче өч оешманың

көче белән бу маршруттагы

эшләрне быел май аеның
башына тәмамларга тиешбез. Гомумән әйткәндә,
кыска вакытта авыллар
янәшәсенә табигый газ
килеп җитәчәк. Безнең эш
планына шулай ук 6 газ
бүлеп бирү пункты урнаштырып калдыру каралган.

11 январьдан
үзебезгә
билгеләнгән 8 километр
араның 4 километр 200 метрына 160 миллиметр диаметрлы полиэтилен торбаны салдык инде һәм биредә
эшләребез тәмамлангач,
Югары Терешка авылының
юнәлешенә күчәбез. Анда
без өч километр озынлыгында 110 миллиметрлы
торба салачакбыз. Ә калган
арада эшләр башка оешмаларга беркетелгән, - диде
В.И. Кастышев.
- Гомумән әйткәндә,
барлык маршрутта хәзерге

вакытта 30 кеше хезмәт
итә. Траншеяларда торбалар астына 10 сантиметр,
өстенә 20 сантиметр калынлыкта ком салына. Комны
үзебезнең жаваплылыгы
чикләнгән “ТАН” җәмгыятенең куәтле “КамАЗ”
маркалы машиналары бер
өзлексез ташыйлар.
Баш инженер В. И. Картышев җитәкчелек иткән
бригадада пластмасса торбаларны эретеп-ябыштыручы - Владимир Колчин,
машинист-экскаваторчылар - Владимир Шеймякин,
Сергей Стешин, төяүче

- экскаваторчы Николай
Лашманов һәм башкалар
армый-талмый хезмәт итеп,
үзләренең эшләрен югары
сыйфат белән башкаралар.
Югарыда әйтеп үткән
җаваплылыгы чикләнгән
“Строймонтаж” җәмгыятенең эшен Санкт-Петербург шәһәренең генераль
подрядчигы, технадзор
Алексей Анатольевич Константинов контрольдә тота.
“Күмәк көч” район газетасының алдагы саннарында авылларыбызга газ
кертү буенча эшләрнең
барышы даими рәвештә
яктыртылыр һәм бу участокта хезмәт итүче башка
оешмалар турында да материаллар чыгарлар әле.
Рөстәм Арифуллин.
Автор фотолары.

Полезная информация

Независимая оценка- азбука потребителя

Независимая оценка-это
новелла нового времени.
Существует с 2012 года. Активное развитие получила в
майских Указах Президента
Российской Федерации:
обеспечить высокое качество услуг в социальной
сфере. До 2015 года проходила апробация отдельных элементов. Сегодня
на федеральном уровне
разработана необходимая
нормативная база. При органах-учредителях созданы
общественные советы, на
которые возложены полномочия по проведению
данной оценки, а также
определены операторы,
осуществляющие сбор информации о качестве услуг.
В Ульяновской области
данной системе уделяется
особое внимание. В настоящее время по поручению Губернатора ведется
разработка региональной
Социальной инициативы. В
данной программе планируется также предусмотреть
критерии данной оценки. По
словам Сергея Морозова,
независимая оценка качества призвана обеспечить
открытость деятельности
учреждений, предоставить
гражданам информацию
об уровне оказания услуг
этими организациями, а
также повысить качество
их работы
Сегодня такой механизм
осуществляется в сферах
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья, образования, культуры
и спорта и имеет статус одной из форм общественного
контроля.
Образование
В 2014 – независимая

оценка впервые проведена
во всех образовательных
организациях Ульяновской
области. Главные участники процесса независимой
оценки: родители, а также
студенты, которые учатся
в профессиональных учреждениях. Свою оценку
можно дать, например,
на основе информации,
которая имеется на сайтах
образовательных организаций. Кроме того, с 2014
года выразить свое мнение
о качестве работы образовательной организации
можно на сайте «Рейтинг
образовательных организаций Ульяновской области»,
который расположен в сети
интернет по адресу рейтинг-образование 73.рф.
На данном сайте любой
человек может дать оценку
качеству образовательной
деятельности, ответив на
вопросы электронной анкеты. Система голосования
простая, в ней есть подсказки. Можно проголосовать
с компьютера, телефона,
имеющих доступ в интернет.
Спорт
Еще в 2015 году все
подведомственные учреждения Министерства физической культуры и спорта
Ульяновской области на
своих на официальных
сайтах создали раздел по
«Независимой оценке качества оказания услуг». В этом
разделе размещена анкета
по выявлению качества
оказания услуг организациями в сфере спорта. Любой
желающий может пройти
посылке и оставить свою
оценку качества оказания
услуг. Кроме того, регулярно подведомственные

учреждения министерства
проводят анкетирование.
При этом оператором выступил методический центр
Ульяновского физкультурно-спортивного техникума
олимпийского резерва.
Специалистами техникума
проводится работа по формированию интегрального
рейтинга областных спортивных школ.
Социальная защита
Ежегодно качество предоставляемых услуг оценивают и в учреждениях
социальной защиты. Так,
в прошлом году 12 соцучреждений прошли проверку. В перечень вошли
организации социального
обслуживания семьи и
детей – социально-реабилитационные центры
для несовершеннолетних,
социальные приюты для
детей и подростков, реабилитационные центры для
детей и подростков с ограниченными возможностями
и детский дом-интернат для
умственно отсталых детей.
Наибольшее количество
баллов, которые отражают
наилучшую работу, были
показаны в реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Подсолнух» в г. Ульяновске» и социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних «Причал надежды»
- центр по профилактике семейного неблагополучия».
Как показала проведенная
независимая оценка качества соцуслуг, показатели,
характеризующие время
ожидания предоставления
социальных услуг выполнены на 97,3%, показатели,

характеризующие удовлетворённость качеством
оказания услуг выполнены
на 88,5%. В этом году исследование качества социальных услуг будет проведено
в 10 учреждениях социального обслуживания - это
ряд психо-неврологических интернатов в Барышском, Базарносызганском,
Сенгилеевском районах и
Новоульяновске, в социально-реабилитационном
центре им. Чучкалова, который расположен в Ундорах,
реабилитационном центре
для инвалидов молодого
возраста «Сосновый бор»
в р.п. Вешкайма, а также в
центре социально-психологической помощи семье
и детям «Семья» в г. Ульяновске.
Культура
Независимо оценить
можно и учреждения культуры Ульяновской области. В частности, на сайте
Министерства искусства и
культурной политики www.
ulmincult.ru можно заполнить анкету получателя
услуг в музеях, библиотеках
и культурно – досуговых
учреждениях. Независимая
оценка качества услуг включает критерии открытости и
доступности получения информации об учреждении,
комфортность условий,
время ожидания предоставления услуг, удовлетворенность их качеством, а
также доброжелательность
и вежливость, компетентность работников. Для
получения объективной
картины ежегодно собираются не менее 60 анкет от
каждого подведомственной
структуры. Напомним, что

сбор, обобщение и анализ
результатов качества оказания услуг учреждениями
культуры производится не
позднее 31 декабря. На
их основании общественный совет осуществляет
независимую проверку. По
итогам обсуждения разрабатываются предложения
по улучшению качества
оказания услуг культурными заведениями.
В 2016 году независимая
оценка качества коснулась
66 муниципальных учреждений культуры. Средний
балл по всем критериям
составил 123, 46 из 168
возможных. В рейтинге
Приволжского Федерального округа сфера культуры
Ульяновской области по
результатам оценки качества заняла второе место. В
целом по России мы на 14-м
месте , что на 38 позиции.
Здравоохранение
Данный механизм получения достоверной информации о предоставлении
услуг в лечебно-профилактических учреждениях
региона с целью повышения качества оказания медицинской помощи
гражданам. Она проводится
общественным советом регионального Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области и
советами лечебных учреждений в течение года.
Критериями оценки стали
являются полная информация об услугах предоставляемых учреждением,
своевременность, качество
и доступность оказываемой
помощи, а также доброжелательность и вежливость

медперсонала. Жители,
желающие принять участие
в независимой оценке качества оказания медицинских
услуг, оказываемых в региональных учреждениях
здравоохранения, могут
обратиться к председателю
общественного совета при
Министерстве здравоохранения Ульяновской области
Лабзиной Татьяне Николаевне по номеру 8-927270-15-90 или секретарю
общественного совета при
Министерстве здравоохранения Ульяновской области
Оксане Александровне
Королевой по номерам
(8422)20-13-42, 8-927-81425-00. Кроме того в каждом
государственном лечебном
учреждении имеется свой
общественный совет.
Помимо вышеперечисленных возможностях, с
2015 года результаты независимой оценки включены
в федеральный рейтинг и
размещаются на специальном ресурсе http://www.bus.
gov.ru/pub/home. На этом
сайте имеется информация
практически о всех учреждениях социальной сферы
Ульяновской области.
Уважаемые жители
региона! Большое спасибо всем тем, кто активно принимает участие
в независимой оценке.
Для проведения данной
работы важен каждый голос. Важна объективная
оценка. Это реальный
шанс принять участие в
управлении качеством
социальных услуг в регионе. Электронное голосование в 2017 году
начнется с 15 февраля!
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Патриотик тәрбия айлыгы дәвам итә
Героебызның исемен
мәңгеләштерү

20 март көнне Красноярск краеның Кореновск
шәһәрендә Россия Герое
Рәфәгать Хәбибуллинның
истәлегенә бюст ачылачак.
Нәкъ менә биредә ул җитәкчелек иткән 55 нче аерым
вертолет полкы урнашкан.
20 март көнне әлеге полк
үзенең 75 еллыгын билгеләп үтә, ә инде 28 мартта
Рәфәгать Хәбибуллинга 52
яшь тулган булыр иде.
Краснодар краеның "Сугышчан туганлык" хәрәкәте
активистлары бюст ясау
өчен кирәкле күләмдә акча
җыйдылар. Әлеге эшкә
Россиянең танылган сынчысы, Кырым шәһәрендәге
“Әдәпле кешеләргә” һәйкәлен һәм Мәскәү шәһәрен-

дәге кенәз Владимир
скульптурасын ясаучы Салават Щербаковны җәлеп
итә алдылар.
"Бюст - очучының холыгын да, батырлыгын да
чагылдыра. Ул хәрби формасыннан, орденнары һәм
Россия Герое медале белән
сүрәтләнгән," - дип сөйләде
Салават Щербаков.
Скульпторга очучының
тол хатыны Рамилә Хәбибуллина ярдәм иткән. Ул
бюстның ясалуын күзәтү
өчен махсус Мәскәүгә дә
килгән.
"Бюст безгә бик ошады.
Ул турыдан-туры Рәфәгатьнең кыяфәтен чагылдыра.
Салават - чын мәгънәсендә
үз эшенең остасы. Иремнең

истәлеген мәңгеләштерү безнең өчен зур дәрәҗә һәм
горурлык. Бик зур рәхмәт
аңа ", - диде Рамилә ханым.
“ Ро с с и я
Ге р о е н ы ң
скульптурасын Кореновск
шәһәрендә аның исемен
йөрткән өченче номерлы
мәктәптә урнаштырачаклар. Бюстның махсус булдырылган миниатюрасын
мәктәп директоры уку елы
дәвамында “Иң яхшы сыйныфка” тапшырачак. Кореновск шәһәрендә Р. М. Хәбибуллинны яраталар һәм
хөрмәт итәләр. Шуңа күрә
аның һәйкәлен урнаштыру да җирле халык өчен
көтеп алынган вакыйга. Ул
искиткеч кеше иде. Аны
солдатлар гына түгел, офицерлар да, ветераннар да,
гади халык та ихтирам итә
иде. Чөнки ул илебезнең
патриоты, олы бүләкләргә лаек булган, күптөрле
орденнар һәм медальләр
бүләкләнгән көчле очучы.
Акча җыю турында игълан
иткәч тә, халык безнең
инициативабызны хуплап
алды,” – диде “Хәрби туганлык” Краснодар бүлеге
җитәкчесе Валерий Ярко.
Моннан тыш, 16 мартта
Краснодарда Рәфәгать
Хәбибуллинга багышланган
күргәзмә ачылачак. Анда
очучының хәрби формасы,
орден һәм бүләкләре, фоторәсемнәр һәм шәхси әйберләре тәкъдим ителәчәк.

Шагыйрь - патриот Муса
Җәлилнең тууына 111 ел тулды
Патриот-шагыйрь Муса
Җәлилнең шигъри таланты, сугышчан батырлыгы
hәм хәрби оештыру осталыгы фашизмга каршы
аяусыз көрәштә бөтен
тулылыгы белән ачылды.
Аның исеме дөньяда үзенең Ватанына, үз халкына
тугрылыклы булуның гүзәл
символына әйләнде. Муса
халыклар дуслыгы җырчысы буларак җир йөзендә зур
соклану тудырды.
Муса Җәлил поэзиясе
тау елгасы кебек көчле hәм
ярсу да, кырыс hәм шаян
да, дәртле hәм сагышлы
да.
Татар халкының бөек
улы, герой шагыйрь Муса
Җәлил (Муса Мостафа
улы Җәлилов) 1906 елның
15 февралендә элеккеге
Оренбург губернасы (хәзерге Оренбург өлкәсе
Шарлык районы) Мостафа авылында крестьян
гаиләсендә алтынчы бала
булып дөньяга килә.
1941 елның июль аенда
М. Җәлил армиягә алына.
Башта ул Казан гарнизоны хәрби частендә рядовой кызылармеец булып
хезмәт итә, аннары Курск
өлкәсендәге политработ-

никлар әзерли торган алты
айлык курсларга укырга
җибәрелә. 1941 елның
декабрендә курсларны
тәмамлагач, өлкән политрук М. Җәлил Мәскәү аша
фронтка китә (февраль,
1942), Ул Төньяк-Көнбатыш фронтта чыга торган
“Отвага” исемле газетаның
алгы сызыктагы хәрби
корреспонденты итеп билгеләнә. 1942 елның июнендә Волхов юнәлешендә
барган канлы сугышлар
вакытында, аларның часте чолганышта калып,
М. Җәлил каты яраланган
хәлендә дошман кулына
эләгә. Шул көннән патриот шагыйрьнең фашист
тоткынлыгындагы газаплы

hәм героик тормыш этабы
башлана.
М. Җәлил hәм җәлилчеләрнең, яшерен оешма
төзеп, фашизмга каршы
алып барган героик көрәше, к аhарманлык лары
турында дистәләрчә китаплар - романнар, повестьлар драма әсәрләре
hәм

поэмалар язылган,

кинофильмнар

төшерел-

гән.
Иң мөhиме: Җәлил hәм
аның иптәшләре ахыргы
сулышларына кадәр ватан
алдында тугрылыклы булып калалар hәм фашизмга
каршы көрәштә тиңдәшсез
рухи ныклык, батырлык
үрнәге күрсәтәләр.

ДОСААФка - 90 ел

Медальләрдә чагыла уңышлар

Быел 23 январьда Россия ДОСААФының оешуына 90 ел тулды. Ул
үзенең бай тарихын туплап,
илебездә яшьләр арасында патриотик тәрбия алып
баруда, хәрби кадрлар
әзерләүдә зур эш башкаручы оешмалардан санала.
Бу матур бәйрәмне Иске
Кулаткы районы ДОСААФ
автомәктәбенең хезмәткәрләре дә күтәренке рухта
каршы алдылар.
1964 елда безнең Иске
Кулаткы районында беренче мәртәбә СССР ДОСААФының автомотоклубы
ачыла һәм аның беренче
җитәкчесе итеп Мохаррәм Яхьевич Сөләйманов
билгеләнә. Биредә районыбызның кешеләре укып,
автомобиль, мотоцикл һәм
башка транспортлар белән
идарә итү буенча таныклыклар ала башлыйлар.
Аннан соң бу оешма
белән 27 ел Рәшит Якубович Рамазанов җитәкчелек итә һәм 1978 елда
автомотоклуб автомәктәп
(автошкола) дип атала
башлый.
Р. Я. Рамазанов хезмәт

иткән чорда бу оешманың
йөзе күпкә яхшырды. Аның
инициативасы белән 1991
елда 350 укучыга исәпләнгән өч катлы иркен бина төзелде. Торгынлык елларында бу оешма районыбызның
җәмәгать эшләрен алып
баруда да актив катнашып
яшәде. Автомәктәп коллективы үзенең техникасы
белән хуҗалыкларга уңыш

җыюда ярдәм күрсәтте.
Ул чорда биредә машина
йөртүгә хәтта чит районнардан да укучылар белем
алдылар.
Иске Кулаткы автомәктәбенең укытучылары: А. И.
Калюшев, А. К. Динюшев, Т.
А. Азизов, Р. Я. Рамазанов,
Ф. З. Байбиков, производствога өйрәтү мастерлары:
А. Я. Сәләев, М. А. Сәләев,

Җ. Я. Тимушев, Ш. Я. Шафеев, Р. З. Тимербулатов,
Р. З. Тимербулатов, И. Я.
Мусин, райком ДОСААФының рәисе Т. С. Сәләев
бу оешманың эшен алып
баруда, укучыларга белем
бирүдә һәм коллективның
тормышын ныгытуда зур
эш башкардылар. Тырыш
хезмәтләре өчен аларга бары тик олы рәхмәт

сүзләре генә җиткерәсе
килә.
Бүген безнең Иске Кулаткы ДОСААФ автомәктәбенең эшен тәҗрибәле
җитәкче Р. А. Джаметов
алып бара. Ул биредә
19 ел начальник булып
хезмәт иткән чорда бик күп
укучыга шофер һөнәрен
үзләштерүдә зур ярдәм
итте. Шушы казанышлары
өчен Ринат Абдулхаевич
Россия ДОСААФының рәисе, генерал полковник А. П.
Колмаков исеменнән 2010
елда “Россия патриоты” дип
исемләнгән медаль белән
бүләкләнде. Ул Иске Кулаткы ДОСААФ автомәктәбен
саклап калуда үзенең тырышлыгы белән зур эшләр
башкарды һәм бүген дә биредә укуларны оештыруда
күп көчен куя.
2 февраль көнне Иске
Кулаткы район аппарат
киңәшмәсендә Иске Кулаткы ДОСААФ автомәктәбенең матур бәйрәме булды
дип әйтсәк, һич ялгыш
булмас. Р. А. Джаметов
трибунага чыгып, автомәктәпнең эшчәнлеге, тарихы,
хезмәт иткән коллегалары

турында җылы итеп сөйләде һәм аларны олы юбилей
белән кайнар тәбрик итте.
Тантаналы өлештә Иске
Кулаткы район Башлыгы
Э. Ә. Ганеев, район администрацияс Башлыгы
И. А. Аблязов, ДОСААФ
ветераннары А. Я. Сәләев,
Ж. Я. Тимушев, Н. Х. Аббәсова, Ш. Я. Шәфиев, Х. Х.
Байбиков, Р. Я. Рамазанов,
Новоспасск, Иске Кулаткы,
Радищево районнары буенча хәрби комиссар С. В.
Фролов Россия ДОСААФы
председателе генерал-полковник А. А.Колмаковның
махсус приказы нигезендә
“ДОСААФка 90 ел” исемле
медальләр белән бүләкләнделәр.
Шулай ук хезмәтендәге
казанышлары өчен Иске Кулаткы ДОСААФ автомәктәбенең начальнигы Р. А. Джаметовка өлкә Губернаторы
С. И. Морозов исеменнән
Рәхмәт хаты тапшырылды .
Рөстәм Арифуллин.
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Балачак - иң гүзәл чак

Тәрбия эшендә иң мөһиме
– балага карата һәр эштә
төгәл булу. Балаларда тырышлык тәрбияләү, бөтен
көчен һәм сәләтен җигеп
эшләргә өйрәтү - иң әһәмиятле мәсьәләләрнең берсе.
“Гөлчәчәк” балалар бакчасында тәрбия һәм белем бирү
эшен оештыру өчен барлык
шартлар тудырылган, кирәкле
әсбаплар һәм җиһазлар булдырылган. Даими рәвештә төрле
чаралар үтеп килә.Өч ел дәвамында биредә балалар өчен
милли бәйрәмебез – Сабан туе
үтте. Үткән елда Бөтенроссия
авыл Сабан туе кысаларында
бакчада мәктәпкәчә яшьтәге
балалар өчен регионара Сабан
туе оештырылды. Бүгенге көнгә
“Гөлчәчәк” балалар бакчасы
башкаларга үрнәк булып тора.
Үткән атнада биредә "Мәктәпкәчә белем бирү оешмаларының социаль партнерлар
белән бәйләнеш ярдәмендә,
рухи-әхлакый кыйммәтләр
нигезендә балаларга тәрбия
һәм белем бирү” баш астында
район семинары үтте. Аның
эшендә мәгариф идарәсе
белгечләре, тәрбиячеләр, укытучылар, ата-аналар, балалар
бакчасы белән тыгыз элемтәдә
булучы служба вәкилләре
катнашты.
Бакча мөдире Л.Ф. Богданова семинарны ачып җибәреп,
аның узу тәртибе белән таныштырды.
Е.П. Тюхматьева әзерлек

"Гөлчәчәк"тә әхлакый тәрбия

төркемендә “Һөнәрләрнең
искиткеч дөньясы” дигән темага
инглиз телендә ачык дәрес
үткәрде. Әлеге дәрестә балаларның инглиз телен теләп өйрәнүләре, аны яхшы белүләре
ачыктан-ачык күренде.
З.А. Юмангулова үз төркемендә “Туган ягыңны ярат һәм
бел” дигән темага ачык дәрес
күрсәтте. Аның төп максаты –
туган илеңне олылау, хөрмәтләү хисе, аның тарихи-мәдәни
мирасы белән кызыксындыру
уяту иде. Чөнки үз тарихын,
мәдәниятен, традицияләрен
белгән кеше генә башка милләт
вәкилләренә карата игътибарлы, ихтирамлы була. Балалар
төрле милләтләрнең биюләрен
тәкъдим иттеләр, Иске Кулаткы тарих һәм крайны өйрәнү

музеенда экскурсиядә булулары турында презентация
ярдәмендә сөйләделәр. Бакча
каршындагы милли музейның
эшчәнлеге белән таныштырдылар һәм соңыннан “Туган як”
җырын башкардылар.
Ә.Х. Ханбикова үз төркеме
балалары белән “Бөтен һөнәрләр кирәкле һәм әһәмиятле”
дигән баш астында ачык дәрес
үткәрде. Тәрбияче һөнәр турында сөйләшү корды. Һәр
һөнәрнең тормышта кирәкле
булуы, һөнәр сайлауның җаваплы эш икәнлеге турында
ассызыклады. Әлеге сөйләшү
балаларның монологик һәм диалогик сөйләмнәрен, фикерләү
сәләтләрен үстерүгә, хезмәткә
карата хөрмәт тәрбияләүгә
юнәлтелгән иде. Балалар пре-

Кече Ватаныңны сөй һәм бел!

Шушы көннәрдә Иске
Кулаткы балаларга өстәмә
белем бирү үзәгендә кече
Ватаныбызны өйрәнү буенча мавыктыргыч форум
үтте. Аны Иске Кулаткы
район мәгариф бүлегенең
мөдире Ф. З. Зайнетдинова
алып барды. Форумда Урта
Терешка, Иске Мостяк, Иске
Зеленай, Иске Атлаш, Иске
Кулаткы беренче һәм икенче номерлы урта һәм Бахтеевка, Мосеевка, Югары Терешка төп мәктәпләренең
укучылары, Иске Кулаткы
дәүләт механика-технология колледжы студентлары зур теләк белдереп
катнаштылар. Билгеле,
бу чарада укучылар жюри
әгъзаларына Иске Кулаткы
районы турындагы өйрәнү
эшләрендә төрле кызыклы
темалар тәкъдим иттеләр.
Форумда “Иске Кулаткы
районы торак пунктларының тарихы” (топонимикасы), “ Минем урамым” , “Безнең җирнең кизләүләре”,
“Авыл хуҗалыгы”, “Халкыбызның гореф-гадәтләре”,
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“Социаль культура һәм
хуҗалык объектлары” дигән
темалар яктыртылды.
Жюри әгъзаларының
фикеренчә, укучылар бу
форумга зур әзерлек белән
килгәннәр.Чөнки чыгыш
ясаучылар үзләренең темаларын матур иттереп
ачыклый белделәр.

“Кызыл китап”ка кертелгән
үсемлекләр, “Күмәк көч”
район газетасы, милли
“Сабантуй”, “Авылларда
артельләрнең барлыкка
килүе”, “Авыл хуҗалыгы
машиналарының географиясе” се турында бай
материаллар чагылдылар.
Өч сәгатьтән артык барган мавыктыргыч форум
сизелми дә үтеп китте.
Жюри әгъзалары бу чарада катнашучыларга һәммәсенә дә тигез бәя бирделәр. Шундый уңышлы
чыгышлары өчен укучылар
март аенда Казанга сәяхәткә бару путевкасы белән
бүләкләнделәр.
Март аеның ахырында

зентацияләр ярдәмендә әти-әниләренең һөнәрләре турында
эчтәлекле чыгышлар ясадылар, киләчәктә кем булырга
хыялланалар дигән сорауга
җаваплар кайтардылар. Ике
төркемгә бүленеп, яшелчә һәм
җимеш салатлары әзерләүдә
осталык күрсәттеләр. Дәрес
ахырында стюардесса биюен
башкардылар.
Н.Ә. Бахтиярова “Яратучы
ата-аналар” клубының утырышын үткәрде. Әлеге утырыш
“Бәхетле бала тәрбияләүдә
гаилә һәм балалар бакчасының
бердәм булуы” дигән темага
багышланган иде. Яшь әниләр
бер-берсе белән танышып,
баланы дөрес тәрбияләү, аңа
зур игътибар бирү, сәләтле
булуы өчен нәрсә таләп ителә
дигән сорауларга әңгәмә кордылар. Г.Р. Джамаева фетрдан
уенчык ясау буенча әниләргә
мастер-класс күрсәтте. Шулай
ук беренче кече төркеме тәрбиячеләре “Чебиләр” биюе
белән чыгыш ясадылар. Нәниләрнең тырышып, кызыгып
биюләре кайнар алкышларга
лаеклы иде.
Утырыш дәвамында “Гаилә”
үзәге психолыгы Г.Р. Рафикова,
Иске Кулаткы балалар һәм
яшүсмерләр спорт мәктәбе
директоры И.А. Салихов, район
больницасының акушер-гинеколыгы Э.И. Җәбиева, опека
һәм попечительлелек службасы консультанты З.Н. Джамаева балалар бакчалары белән

тыгыз элемтәдә булулары,
бергәләп балалар тәрбияләү
буенча эш алып барулары,
киләчәккә максатлары турында чыгыш ясадылар.
Семинарда шулай ук кеше
потенциалын үстерү буенча район администрациясе
Башлыгының беренче урынбасары В.А. Деникаева да
катнашты. Ул әлеге бакчаның
эшчәнлегенә югары бәя бирде,
биредә балаларга ныклы тәрбия бирү өчен барлык шартлар
тудырылуы турында сүз алып

сәнгатькә гашыйк булуларын
күрсәттеләр. Дәрес дәвамында балалар сәнгать мәктәбе
тәрбиячеләре музыкаль чыгыш
бүләк итеп, кунакларны флешмоб биеттеләр.
Иске Кулаткы балаларга
өстәмә белем бирү үзәге педагоглары һәм балалар семинарда катнашучыларга курчак
театры күрсәттеләр.
Соңыннан семинар
нәтиҗәләре буенча йомгак
ясалды. Аның эшенә югары
бәя бирелде. Килгән кунаклар

барды. Балалар бакчаларының төрле службалар белән
эш алып баруның кирәклеге,
аның нәтиҗәсе, елдан-ел
элемтәләренең ныгуы турында
да ассызыклады.
Г.Д. Хабиеваның “Сәнгать
дөньясында бәйрәм” дигән
ачык дәресе семинарда катнашучыларның күңеленә аеруча
хуш килде. Балалар төрле
музыка коралларында яхшы
уйный белүләрен, музыка
дәресләренә теләп йөрүләрен,

чараны ошатуларын белдереп, актуаль проблемаларны
күтәреп чыкканнары һәм аны
чишү алымнарын күрсәткәннәре өчен бакча коллективына
рәхмәт белдерделәр.
Әйтергә кирәк, әлеге семинар “Гөлчәчәк” балалар бакчасында белем һәм тәрбия бирүне яхшы итеп оештырылуын,
тәрбиячеләрнең бәяләп бетергесез хезмәтләрен һәм бай
тәҗрибәләрен күрсәтте.
Ә. Яфарова.

Мәхәббәт - дөньяда
булган иң изге хисләрнең
берсе
Һәр йөрәк аны үзенчә
аңлый, үзенчә кабул итә, бу,
билгеле, кешенең рухи дөньясыннан тора. Гасырлар
буе бөек философлар, галимнәр, язучы-шагыйрьләр
әлеге сорауга җавап эзләп
баш ватканнар, әмма әлегә
хәтле берәүдә мәхәббәтнең төгәл формуласын
яки кагыйдәсен уйлап
тапмаган. Татар язучысы
Әмирхан Еники әйтүенчә: "Мәхәббәт – ул йөрәк
эше. Бернинди исәп-хисап
мәҗбүр итү, көчләү, ялыну-ялвару белән тудырып
булмый аны. Туса ул, чәчәк

бөресе ачылгандай, бары
үзеннән-үзе һәм үз вакыты
белән генә туа”.
14 февраль – Гашыйклар
көне буларак билгеләнде. Әлеге көнне һәркем
түземсезлек белән көтеп
алды, бигрәктә бер-берсен
яраткан парлар. Бу көнне
яраткан кешегә бүләк әзерләп, ярату хисләрегезне
белдерү - мөһим. Бүген генә
түгел, гомумән, елның һәр
көне сезгә яраткан кешегезнең җылысын тоярга
мөмкинлек бирсен, сездә
аны үзегезнең мәхәббәтегез, җылы карашыгыз, их-

тирамыгыз белән бәхетле
итегез.
Бер-берегезне яратып
яшәгез! Гашыйклар көне
белән!
Район мәдәният йортында Гашыйклар көнен
билгеләү уңаеннан яшьләр
өчен эчтәлекле, мавыктыргыч күңел ачу программасы
оештырылды. Әлеге чара
тәбрикләүләр, уеннар, музыкаль чыгышлар белән
үрелеп барды. Яшьләр бәйрәмдә күңел ачып, күтәренке кәеф алдылар.

20 и 21 февраля в УПФР в Старокулаткинском районе по Ульяновской области будут работать
горячие линии по вопросам индексации страховых пенсий и ежемесячных денежных выплат с
1 февраля 2017 года. Специалисты Пенсионного фонда примут звонки с 15.00 до 17.00 часов
по телефонам: 2-11-64; 2-11-43.
Для справки: С 1 февраля 2017 года страховые пенсии неработающих пенсионеров Ульяновской области увеличились на 5,4% исходя из роста потребительских цен за 2016 год.
Одновременно с индексацией страховых пенсий с 1 февраля на 5,4% индексируется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), самая массовая социальная выплата в России. В настоящее
время ее получают более 140 тыс. жителей Ульяновской области, включая инвалидов, ветеранов
боевых действий, граждан, подвергшихся воздействию радиации, Героев Советского Союза и
России, Героев Социалистического Труда и других граждан.
На 5,4% также индексируется входящий в состав ЕДВ набор социальных услуг (НСУ). Теперь
стоимость полного денежного эквивалента НСУ составляет 1048,97 руб. в месяц.По закону он
может предоставляться в натуральной или денежной форме.
Вниманию жителей Старокулаткинского района,
а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
занимающихся продажей спиртосодержащей непищевой продукции !
О случаях выявления метанола в стеклоомывающих жидкостях

Бу чарада районыбызның, авылларның, урамнарның, кизләүләрнең бай
тарихлары, татар халкының
йолалары, Иске Кулаткы
районының мәчетләре,

район мәгариф бүлеге
“Районыбызның атказанган
кешеләре” исемле тагын
бер форум оештырачак.
Рөстәм Арифуллин,
жюри әгъзасы.

На основании писем, направленных Управлением Роспотребнадзора по Ульяновской области в адрес
Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова и в адрес Председателю Правительства Ульяновской области
А.А.Смекалина о случаях выявления метанола в стеклоомывающих жидкостях доводим до Вашего сведения
о возможной опасности для жизни и здоровья использование в бытовых целях стеклоомывающих жидкостей
изготовителя ООО «Евролайн», юридический адрес: Самарская область, г. Тольятти, ул. Авиастроителей, д.34,
офис 1; фактический адрес согласно информации на маркировке: Ульяновская обл., Сурский район, д.Архангельское, ул .Центральная, д. 12 А (зимней стеклоомывающей жидкости зимняя «Заполярье» до — 30С»,
упаковка ПЭТ-бутылка, объем 5 литров, дата изготовления 4 квартал 2016 года и стеклоомывающей жидкости
««White Frost»,упаковка пластиковая канистра, объем 5 литров, дата изготовления 4 квартал 2016 года).
В случае поступления от поставщиков предложений об указанной продукции для реализации,
предлагаем информировать о данном факте Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Дмитрия Ульянова, д. 4) по телефону «горячей линии» (44-45-08) либо написать обращение через
Интернет-сайт www.73.rospotrebnadzor.ru, заполнив специальную форму в разделе «Обращения граждан».
Также, просим обращаться по телефонам «горячей линии» администрации муниципального района
«Старокулаткинский район» (в будние дни с 8.00 до 17.00 часов). Телефон: 8(8249) 2-12-96.
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Ихтирамга лаек шәхесләр

Укыту – ул зур бәхет
Укытучы һөнәре –
авыр да, мәшәкатьле
дә, җаваплы да хезмәт.
Никадәр тырышлык, сабырлык сорый. Укытучы
гына укучысының шатлыгын да, борчуын да үз
йөрәге аша үткәрә, чөнки
анда йөрәкнең иң олысы,
күңелнең иң җылысы.
Бу дөньяда нинди генә
биеклекләргә ирешсәк
тә, уңышлар башында
укытучы торганлыгын
һәркем таный. Әйе, нәкъ
менә алар кешелекне
мәгърифәт дөньясына
алып керә.
Иске Зеленай урта мәктәбенең татар теле укытучысы, хөрмәтле коллегабыз
- Зимфира Мирзануровна
Сафарова шушы көннәрдә
истәлекле 55 яшьлек юбилеен каршы ала. Зимфира
ханым Азнакай районының
Сарлы авылында туып
үскән. 18 яшьлек кыз Иске
Зеленай авылы егете Фарук
Абдулнасыйровичка кияүгә
чыга һәм Сафаровларның
гаиләсенә килен булып
төшә. Уңган, тырыш, сабыр холыклы булуы белән

Зимфира ханым барлык
туганнары һәм авылдашлары арасында тиз арада “үз
кешеләренә” әверелә. Матур һәм тату гаиләдә бербер артлы ике уллары туа.
Бүгенге көндә инде уллары
төпле белем үзләштереп,
үз гаиләләрен булдырдылар. Эльвир гаиләсе
белән – Пенза шәһәрендә,
ә Илнур исемле улы Сызран
шәһәрендә яшиләр. Икесе
дә, әтиләре кебек тырыш,
уңган һәм кайгыртучан
гаилә башлыклары булу
бәхетенә ирештеләр.
Мәктәптә эшләү дәверендә Зимфира Мирзануровна үзен сәләтле, зиһенле, тырыш, үз эшен яратучы
укытучы, тәртипле хезмәткәр итеп танытты. Аның
дәресләре укучыларда
зур кызыксыну уята, чөнки
Зимфира ханым дәресләргә бай материал туплап,
зур хәзерлек белән керә.
Укытучы үз-үзен тотышы,
эмоциональ матур сөйләме
белән укучыларда туган
җиргә, туган телгә мәхәббәт,
ата-анага, өлкәннәргә карата шәфкатьлелек хисләре

тәрбияли. Ул укучыларның
мөстәкыйль рәвештә фикерләү сәләтен үстерүгә,
грамоталы язуларына һәм
сәнгатьле укуларына нык
игътибар бирә. Балаларга
шәхес буларак каравы
нәтиҗәсендә Зимфира
Мирзануровнаның укучы-

лар арасында авторитеты
зур. Укучылар аны яраталар, үз итәләр. Ул аларның
өлкән дусты да, киңәшчесе
дә, сердәшчесе дә.
Зимфира Мирзануровна
һәрдаим ачык дәресләр,
сыйныфтан тыш чаралар
күрсәтә, семинарларда чы-

гышлар ясый. 2016 елда “Иң
яхшы туган тел укытучысы”
региональ конкурсында III
урынны яулады. Зимфира
Мирзануровна үз эшендә
яңа технологияләрне уңышлы файдалана. Укучыларын
тарихи-эзләнү һәм проект
эшләренә җәлеп итә. Мәктәптә Зимфира ханымның
тырышлыгы нәтиҗәсендә
музей оештырылды. Аның
җитәкчелегендә шулай
ук “Тамырлар” түгәрәге
эшләп килә. Музейның һәм
түгәрәкнең эшенә таянып,
“Тарихны саклаучылар” дип
исемләнгән программасын
яклады. Зимфира Мирзануровнаның укучылары
төрле сочинение, шигырь
сөйләүчеләр, иҗади эшләр
конкурсларында актив катнашып, призлы урыннар
яулыйлар.
Тырыш хезмәте, яшь
буынны укыту һәм тәрбияләү өлкәсендә ирешкән
уңышлары өчен Зимфира
Мирзануровна район мәгариф идарәсенең Мактау грамоталары белән
бүләкләнде.
Хөрмәтле коллегабыз үз

эшенең остасы, укучыларына маяк булырдай укытучы. Яңалыкка омтылучан,
һөнәри осталыгын күтәрү
өстендә даими эшләүче
югары культуралы педагог.
Хезмәт вазифаларын намус
белән башкара һәм иҗади
эшләргә ярата. Сыйныф
җитәкчесе буларак ата-аналар белән тыгыз элемтәдә
тора, аларга төрле педагогик темаларга лекцияләр
укый.
Зимфира Мирзануровна
тырыш хезмәте, тынгысыз җаны белән хезмәттәшләре, укучылары һәм
ата-аналарның хөрмәтен
һәм ихтирамын казанды.
Хөрмәтле коллегабызны
истәлекле юбилее уңаеннан кайнар котлыйбыз һәм
киләчәктә дә хезмәтендә
уңышлар, гаиләсенә иминлек һәм исәнлек-саулык
теләп калабыз.
Гөлшат Байгузина,
Иске Зеленай урта
мәктәбенең профсоюз
оешмасы җитәкчесе.

Сабырлык, тыйнаклык үрнәге
Өлкән буын кешеләре белән сөйләшеп утырганда, аларның сабырлыгына, күпме михнәт күреп тә сынып
төшмичә, яшәү көче туплауларына шаккатасың. Иске Мостяк авылында гомер кичерүче Сәгадәт Фатих
кызы Ибраһимова да шундыйлардан. Ул шушы авылда туып, шунда үсеп, гомере буе халкына тугры булып,
колхозда хезмәт куя.

Әти-әнисе Фатих абый
һәм Алимә апа гади кешеләр буларак, үз көчләре
белән көн күрәләр, хезмәтләрендә тырыш, намуслы
булалар. Өч кызларына гомер бүләк итәләр. Сәгадәт

Фатиховна гаиләдә өлкән
бала булганга, әти-әнисенә хуҗалыктагы, өйдәге эшләрне башкарырга
ярдәм итә, сеңелләрен
тәрбияли.
Сугыш башланганда,

аңа нибары 9 яшь була.
Ул - сугыш елларының
ачысын татып үскән бала.
Сугыш аның бала чагын
гына түгел, яшьлеген дә
урлый. Аңа кече яшьтән үк
олылар белән бергә хезмәт
куярга туры килә. Көчләре
җитмәсә дә, ашарга-кияргә
булмаса да, тырыша-тырыша яшәргә маташалар
әлеге чор балалары. Бар
авырлыкларга түзеп, алдагы тормышның тыныч
булуына өмет итеп яшиләр.
Шулай тормышлар җайланып барганда гына, әлеге
гаиләне язмыш шактый
сыный. Әтиләре Фатих
абый вафат була. Әниләре
Алимә апа өч кызын кочып,
бер ялгызы кала. Ходайдан
түземлек сорап, таңнан төнгә кадәр хезмәт итеп, кызларын тәрбияләп үстерә.
Сеңелләре Зәйтүнә апа
һәм Сәймә апа да әниләре
үрнәгендә хезмәт сөючән,
тәртипле, тырыш булалар. Гаилә корып, балалар
үстерәләр. Бүген дә авылның ихтирамлы кешеләре
булып саналалар.
Сәгадәт апа гомерен

авыл хуҗалыгына багышлый, озак еллар колхозда
төрле урыннарда хезмәт
куя. Кеше яшьтән үк чыныгып үскәнгә, һәрвакыт
тырыш, җитез, өлгер була.
Бер эштән дә авырсынмый,
тартынмый, хезмәт белән
тир түгеп, тормыш итә,
шуңа күрә һәрвакыт мактау
сүзләренә генә лаек була.
1957 елда Сәгадәт апа
авыл
егете Исмәгыйль
бел ә н то р м ы ш к о р ы п
җибәрәләр. Исмәгыйль
абый да гомере буе колхозда
хезмәт итә. Ибраһимовлар
гаиләсендә бер-бер артлы
дүрт бала: Рушан, Сания,
Наил, Найлә туа. Дус-тату
гаиләдә тәрбияләнгән балалар тәртипле,мәрхәмәтле,
шәфкатьле булып үсәләр,
тормышта үз урыннарын
табып, гаиләләр коралар.
Сәгадәт апа белән Исмәгыйль абый 50 елдан артык
бер-берсен хөрмәт итеп,
бер-берсенә терәк булып
бәхетле яшиләр. Кызганычка каршы, моннан 6 ел элек
Исмәгыйль абый вафат
була. Тормыш иптәшенең
югалтуын авыр кичерә Сә-

гадәт апа. Ләкин янәшәсендә бала - оныклары булуы
- аңа яшәргә көч-дәрт бирә.
– Гайбәт сөйләмәдем,
кешенекен күрмәдем,
эшләдем дә, эшләдем, –
дип
горурланып сөйли
Сәгадәт апа. Татар халкының Акъәбиләренә генә
хас сабырлык, тыйнаклык
белән бар күргәннәрен сөйли. Күңеле шат, теләкләре
изге. Зарлану, уфтану
сүзләре ишетмисең. Ничек сокланмыйсың аңа?!
Ташып торган энергиясе
сүрелмәгән әле. Ул заман
сулышын тоеп яши, дөнья
яңалыклары белән хәбәрдар. Телевизор карый,
газеталардан, китаплардан
аерылмый. Өстәлдә дини
китаплар да бик күп. Намаз
укып, догалар кылып яши
Сәгадәт апа.
- Туган яңа көнне шатланып кабул итәм, үткәненә
шөкерана кылам, олыгайган көнемдә, үземне
тәрбияләрдәй балалар
үстерә алуыма, аларның
миһербанлы булуларына
шатланам. Балаларым,
Аллага шөкер, һәрвакыт

хәлемне белеп, ярдәм итеп
яшиләр, аларның матур
тормышларына, уңышларына сөенү – минем өчен
зур бәхет.
Хезмәт ярату, тормышка
мәхәббәт балаларыннан
оныкларына да күчкән.
Әбекәй аларны хәер-догасыннан, киңәшләреннән
калдырмый. Дөньялар тыныч, күгебез аяз булсын,
илгә кайгы-хәсрәт килмәсен”,- дип һәрвакыт догалар кыла.
Авыл халкы да, күршеләре дә ачык йөзле,
сабыр холыклы, киң күңелле Сәгадәт Фатиховнаны
хөрмәт итеп яшиләр, аның
тормышны яратып яшәвенә
сокланалар. 15 февральдә
Сәгадәт апага 85 яшь тула.
Бу көнне инде аның янында
иң кадерле кешеләре – балалары, оныклары булыр.
Без дә олы юбилярны истәлекле көне белән
котлыйбыз. Шушы рәхәт
тормышта сау-сәламәт
булып, бала-оныкларын
сөендереп, озак яшәвен
чын күңелдән телибез.
Әлфия Яфарова.
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Тәбрикләүләр кабул итегез!

Хезмәтен бүләкләр бизи
Хәмдия Рәшитовна Файзуллинаны район мәгариф
сферасында хезмәт итүчеләрнең күбесе бик яхшы белә. Чөнки ул 33 ел буе гомерен Иске
Кулаткы районында укытучы
һөнәренә багышлады.
Безнең язма героебыз балаларга белем биреп, үзенең
матур 55 яшьлек юбилеена
җиткәнен сизми дә калган. Бу
матур бәйрәмне ул 18 февраль
көнне олы шатлыкларга күмелеп каршы алачак.
- Бала чактан укытучы булу
теләге белән хыялланып үстем,
– ди ул .
– Шушы теләгем тормышка ашсын өчен, туган Иске
Зеленай авылымның урта
мәктәбендә тырышып укыдым.
1979 елда мәктәпне уңышлы
тәмамлаганнан соң, Ульяновск
педагогия институтының география факультетына укырга
кердем. Бу фәнне яратканга
күрә, студент елларым сизелми дә үтеп китте һәм балачак
хыялларым чынга ашып, 1984
елда кулыма диплом алуга
ирештем. Яшь белгечне Иске
Кулаткы район мәгариф бүлеге

Вязовый Гай авылының мәктәбенә укытучы итеп юнәлдерә.
Ул биредә кыска вакытта үзе-

Хөрмәтле Мәрзия Хамзевна Бәширова!
“Күмәк көч” редакциясе коллективы Сезне туган көнегез уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәләр hәм иң изге, якты, матур
теләкләрен җиткерәләр. Көчле рухлы hәм кешелекле, юмарт
hәм ярдәмчел, бәхетле hәм сәламәт булыгыз! Уй-теләкләрегез
тиң, туар таңнарыгыз тыныч, саулыгыгыз ныклы, гомерегез
бәхетле булсын! Авырмый, кайгы-хәсрәт күрми, озын гомер
итүегезне, балаларыгызның, якыннарыгызның игелеген күреп,
яшәргә язсын Ходай Тәгалә! Редакциядә озак еллар фидакарь
хезмәт иткәнегез өчен олы рәхмәт Сезгә.
Сезне җиргә кышлар алып килгән,
Ак бәхетләр теләп гомергә.
Насыйп итсен Ходай гомер буе,
Тик шатлыклар гына күрергә.

Хөрмәтле Рәхимҗан Якубович Заитов!
“Күмәк көч” редакциясе коллективы Сезне туган көнегез
уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итә. Сезгә җан тынычлыгы, якты hәм бәхетле көннәр, нык сәламәтлек hәм
бары тик яхшылыклар телибез. Бәхеткә төренеп озак
яшәгез, якыннарыгызның ихтирамы гел юлдаш булсын.
Редакциядә озак еллар намуслы хезмәт иткәнегез өчен
тирән ихтирамыбызны һәм рәхмәтебезне белдерәбез.
Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр,
Күңелләрдә булган саф хисләр!
Озын гомер! Якты матур тормыш!
Безнең Сезгә әйтер теләкләр!
Хөрмәтле Хәмдия Рәшитовна Файзуллина!
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм
Иске Кулаткы икенче номерлы урта мәктәбе коллективы Сезне күркәм юбилеегыз уңаеннан кайнар тәбрик итәләр. Сезгә
корычтай исәнлек, хәерле, озын гомер, саулык-сәламәтлек,
зурдан-зур уңышлар телиләр. Шатлык-сөенечләр генә Сезгә
юлдаш булсын. Фидакарь хезмәтегез өчен зур ихтирамыбызны
белдерәбез.
Дөньядагы һәрбер яхшылыктан
Өлеш чыксын Сезгә мул гына.
Без телибез Сезгә ак бәхетләр,
Шатлыкларга илткән юл гына.
Карамалы авылында гомер кичерүче Мөшфика Абдулһадиевна һәм Зиннәтулла Алиҗанович Мостафиннар
өчен февраль ае истәлекле. Яраткан әниебез, әбекәебез 15
февральдә 85 яшьлек юбилеен билгели, ә сөекле әтиебезгә,
бабакаебызга 18 февральдә 88 яшь тула.
Кадерлеләребез безнең!
Сезнең янәшәгездә безгә тыныч
һәм рәхәт, сезнең белән һәрчак
бәйрәм. Бу дөньяда җылы оябыз,тату гаиләбез, авырлыкларны
зур сабырлык белән җиңәргә, тормышка, сынмаска-сыгылмаска,
кешеләрне яратырга өйрәтүче дә
сез иң кадерлеләребез! Киләчәктә дә мәңге сүнмәс кояшларыбыз
булып яшәргә Ходай насыйп
итсен үзегезгә. Бергә булганда
язгы ташулар күңелләрне айкамас, җәйге челлә җаннарны
көйдермәс, көчле ачы җилләр сизелмәс, кышкы бураннар
да әйләнә-тирәбездә бөтереп кенә уйнар. Без сезне чиксез
яратабыз!
Гади, сабыр, олы җанлы да Сез,
Кылганнарыгыз бары изгелек.
Кайгыларсыз үтсен hәрбер көнегез,
Бәхетләрегез булсын гомерлек.
Җылы теләкләр белән улларыгыз Рәис- Гөлфия,
Расим-Гөлсинә, кызларыгыз Рәйсә-Расим, Расимә-Фәрит,
оныкларыгыз: Рөстәм-Алсу, Рамил-Юлия, Раил-Динара,
Илдар, Рамис, оныкчаларыгыз Радиф, Алина, Аделина.
Карамалы – Иске Кулаткы – Сызран – Ульяновск.

нең тирән белемен кулланып,
балаларны укытуда зур уңышларга ирешә һәм озак та үтми

аны Иске Зеленай авылының
пионерлар йортына директор
итеп күчерәләр.
Яшьлек юлыннан әкрен генә
еллар алга тәгәри һәм 1987
елда Хәмдия Рәшитовна Иске
Кулаткы егете, белеме буенча
табиб, Наил Дәүләтшович
Файзуллин белән тормыш корып җибәрәләр.
Шушы елда ук язма героебыз район үзәгендәге яшь
натуралистлар станциясендә
методист булып эшли башлый.
Биредә ул мәктәп укучыларын
табигатьне, үсемлекләрне,
кошларны сөяргә өйрәтә һәм
моның өчен үзенең инициативасы белән төрле түгәрәкләр
оештыра.
1995 елдан аның укытучылык биографиясе Иске Кулаткы
икенче номерлы урта мәктәбендә башлана һәм бүгенге көнгә
кадәр биредә дәвам итә. Бу
коллективта 22 ел хезмәт итү
дәверендә ул үз эшен төрле
яктан яхшы белүче педагог
булуга иреште һәм зур абруй
яулады.
Хәмдия Рәшитовна 2003
елда "Россия Федерациясенең

Иске Мостяк авылында гомер кичерүче иң
кадерле, якын кешеләребез Дамирә Якубовна һәм
Мансур Мостафович Мәгдиевлар көмеш туйларын – 25 ел тату гомер итү көннәрен билгелиләр.
Яратканнарыбыз! Сезгә нык сәламәтлек, күңел тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, ак бәхетләр телибез. Алга
таба да шулай балаларыгызның, туганнарыгызның җан
җылысын тоеп, игелекләрен күреп, бергә-бергә озын
гомер кичерергә язсын Ходай. Барлык ярдәмегез, изгелекләрегез өчен тирән рәхмәтләребезне белдерәбез.
Матур итеп киләчәктә дә шулай бергә-бергә тигез гомер
кичерегез.
Һәрчак шулай яшьлек дәрте Сездә
Янып торсын җәйге учактай.
Саулык, байлык, күп шатлыклар
Чиксез булсын язгы офыктай.
Җылы теләкләр белән әтиегез Якуб
Туктарович, энегез Дамир Якубович, тормыш иптәше Руфия Рушановна, балалары Динар, Диляра
Бульхиннар.
Иске Мостяк.
Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә тормыш итүче
Энна Абиновна Абайбурова 17 февральдә 80 яшьлек
олы юбилеен билгели. Хөрмәтле коллегабыз!
Без Сезне истәлекле юбилеегыз белән чын күңелдән тәбрик
итәбез. Алдагы көннәрдә дә сау-исән булып, тыныч тормышта,
шатлык куанычларга гына төренеп яшәгез. Гомерегез якты
кояш кебек, дөнья иминлеге белән тулып торсын. Дөньядагы
һәрбер яхшылык аерылмас юлдашыгыз булсын. Сез гомерегезне балалар укытуга багышладыгыз. Сез укыткан укучылар
бүген илебезнең төрле төбәкләрендә җәмгыятькә файда
китерәләр. Сезнең карусыз хезмәтегез һәм тырышлыгыгыз
шундый җимешләр биргән. Хөрмәтебезне һәм рәхмәтебезне
белдерәбез.
Тормыш юлыгыз һәрчак балкып торсын,
Ягымлы, шат булсын күңелегез.
Озын гомер, бәхет-шатлык белән
Бер кайгысыз үтсен гомерегез.
Һәр көн Сезне котлап кояш чыксын,
Сезне назлап җилләр иссеннәр.
Яшәү матурлыгы, яме булып,
Көн артыннан көннәр үтсеннәр.
Җылы теләкләр белән элеккеге хезмәттәшләрегез Марс
Абдрәшитович Мамадалеев, Фәридә Таһировна Аввәсова,
Фәридә Мохачевна Мөрсәлимова.
Иске Кулаткы.

Хөрмәтле Энна Абиновна Абайбурова!
Сезне ихлас күңелдән күркәм юбилеегыз белән котлыйбыз.Сезгә озын гомер, бәхет-шатлыклар, җан
тынычлыгы, тән сихәте, саулык-сәламәтлек телибез.
Кайгы-хәсрәткә бирешми, якыннарыгызның игелеген
күреп,озак яшәргә насыйп булсын. Сез армый-талмый
укытучы буларак, намуслы хезмәт куйдыгыз, безнең,
укучыларыгызның, күңелләргә яхшылык орлыклары
сибүче, яхшыны-яманнан аерырга өйрәтүче укытучыбыз идегез. Һәрчак сабыр, чыдам булдыгыз. Безгә кылган изгелекләрегезнең әҗерен күрергә насыйп булсын.
Гомерләрегез булсын бәхетле,
Бәхетләрегез булсын гомерле.
Җирдә булган бөтен изгелекне
Бирсен Ходай Сезгә бу көнне!
Матур теләкләр белән 1978 елның 10 “Б” чыгарылыш
сыйныф укучылары исеменнән Сәлиһҗан Арифуллин һәм Кадим Бәширов.
Иске Кулаткы – Яңа Кулаткы – Вязовый Гай.

мәгариф отличнигы" исеменә
лаек булды. Билгеле, бу югары
бүләккә һәркем ия була алмый
һәм ул бу укытучының югары
дәрәҗәгә ирешүе турында
ачыктан-ачык сөйли. 2007
елда аның исеме “Ульяновск
өлкәсе укытучыларының Дан
аллеясына" кертелде.
Тәҗрибәле укытучы озак еллар мәктәп укучылары белән
табигать кочагында районыбызның флорасын һәм фаунасын
өйрәнүгә зур көч куя. Моның
турында “Мәктәп лесничествосы", “Укучыларга экологик
тәрбия бирү”, “Урманны саклау”
дигән номинацияләрдә җиңүе
һәм төрле бүләкләре ачыктан
-ачык дәлиллиләр.
Һәр ел ул урман хуҗалыгы
питомнигында яшәү шартлары
булдырып, балалар белән
биредә ук кунып, табигать
серләрен өйрәнүгә зур көч куя.
Аның уңышлары, бүләкләре
турында санап китсәң, зур
исемлек килеп чыгар иде.
Тынгы белмәс укытучы үзенең
һөнәрен яратканга, һәрчак белем дөньясын яктыртыр өчен
эзләнүләр юлында яши һәм

дәресләрендә яңа алымнар
кулланып, үзенең белгәннәрен
һәр укучының күңеленә җиткерергә тырыша.
Ул гаиләдә үрнәк ана да.
Алар бергә тормыш иптәше
белән тату яшәп, ике ул үстерделәр. Уллары Артур югары
белем алып, Казан шәһәрендә
яши, Азат Ульяновск дәүләт
университетының фарм факультетында укый.
Хәмдия Рәшитовна
җитәкләгән VIII класс укучылары, аларның әти-әниләре
белән нык элемтәдә тора һәм
җыелышларында укучыларның
укулары буенча һәрберсенә
тирән анализ ясый.
Матур юбилее уңаеннан
Хәмдия Рәшитовнаны аның
җитәкләгән класс укучылары да, әти –әниләре дә чын
күңелдән кайнар тәбрик итәләр
һәм киләчәктә аңа озын гомер,
исәнлек-саулык, ак бәхетләр
теләп калалар.
Рөстәм Арифуллин.

Яңа Мостяк авылында гомер итүче Равил Усманович Узбековка 13 февральдә 70 яшь тула. Кадерлебез,
гаиләбезнең якты кояшы - тугры гомер юлдашым, сөекле
әтиебез, газиз абыебыз һәм энебез!
Сине чын күңелебездән күркәм бәйрәмең белән котлыйбыз. Гомереңнең һәр мизгеле
сиңа шатлык-куанычлар гына
алып килсен! Бәйрәмең котлы,
мөбәрәк, бәхетең һәрчак түгәрәк
булсын. Алдагы көннәрдә дә
әниебез белән бәхеткә, шатлыкка
күмелеп, кайгы-хәсрәтләр күрми,
озак еллар безне сөендереп
яшәгез. Синең кебек киң күңелле,
барчабызга да йөрәк җылысын мулдан биреп яшәүче әтиебез
булу – безнең өчен зур бәхет.
Рәхмәт сиңа барысы өчен дә!
Якты кояш һәрчак юлдаш булсын,
Шатлык тоеп типсен йөрәгең.
Авырлыклар сине урап үтсен,
Кабул булсын һәрбер теләгең.
Матур теләкләр белән тормыш иптәшең Наилә Юсуповна,
кызларың Рита, Гөлфия, улың Рушан, кияүләрең Рөстәм,
Марс, киленең Лена, оныкларың Юлия-Владик, Марсель,
Рамил, Камилә, Тимур, сеңелләрең һәм абыйларың
гаиләләре белән.
Тормыш - ул искиткеч нәрсә. Шатлыкларга куанып, кайгыларны кичереп үткәрәбез без аны. Яшьлектә тормыш ямьлерәк
тә, җиңелерәк тә, ә менә картлыкны – тормышның җәрәхәте,
дип әйтсәк тә, ялгыш булмас. Менә картлыгыбызга ямь, дәрт
өстәп, күршебездә Алия Алиевна Бочкарева яши. Көннең
кайсы гына вакыты булмасын, авырап китсәң, ул ярдәм кулы
сузарга һәрвакыт әзер тора. Беренче ярдәм күрсәтергә ашыга, табиб белән элемтәгә керә. Ул олы йөрәкле, киң күңелле,
ярдәмчел, тырыш, сабыр холыклы ханым. Ул - безнең өчен тугры
дус, урамыбызның яме. Алия Алиевна - шәфкать туташы, үз
эшен белүче, яратучы кеше. Шушы көннәрдә аңа 60 яшь тула.
Котлы булсын синең юбилеең
Сәламәтлек – бездән шул теләк.
Сәламәт булсаң, җирдә бар да була
Тагын бу дөньяда ни кирәк.
Дөньядагыһәрбер яхшылыктан
Өлеш чыксын Сезгә мул гына.
Без телибез Сезгә олы бәхет,
Шатлыкларга илткән юл гына.
Сезгә саулык, җан тынычлыгы, олы бәхет
теләп, рәхмәт юллап Рауза-Фатих Юртаевлар, Шәфика
Курмакаева, Сәйдә Аббәсова, Мөнирә Шәрипова, Фәридә
Зөлкарнәева, Разия Курмакаева.
Иске Атлаш.
Иске Мостяк авылында гомер итүче Сәгадәт Фатиховна Ибраһимовага 15 февральдә 85 яшь тула.
Кадерле, сөекле, газиз, яраткан әниебез, әбекәебез, апабыз!
Без сине чын күңелдән олы юбилеең белән котлыйбыз. Әниебез, Аллага шөкер, безне сөендереп, якын киңәшчебез булып,
барыбызны бергә туплап, безнең арада яши, һәрберебезнең
тормышы турында кайгырта. Киләчәктә дә Ходай безне бу
бәхеттән аермасын. Безне, балаларыңны, сау-сәламәт итеп
үстергәнең, тырышып эшләргә, кешеләрне хөрмәт итәргә өйрәткәнең өчен мең-мең рәхмәт сиңа, кадерлебез! Яныбызда
синдәй игелекле, сабыр, төпле киңәшләре белән ярдәм итәрлек
кешебез булуга без чиксез бәхетле.
Тормышта гел ярдәм итеп тора,
Зирәк киңәшләрең, җылы сүзең.
Иркәлисең, яратасың, юатасың,
Тыңлыйсың да, аңлыйсың да үзең.
Матур теләкләр белән балаларың: Рушан, Сания, Наил,
Найлә гаиләләре белән, сеңелләрең Зәйтүнә, Сәймә балалары белән, барча туганнарың, кода-кодагыйларың.
Иске Мостяк – Иске Кулаткы – Лангепас – Казан – Ульяновск
– Тольятти – Мәскәү – Сызран.
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Хезмәт бизи кешене

Дан яулаган авылым картлары

Ульян төбәге Иске Кулаткы районы татар авылларының тарихларына күз салсак
һәрбересе үзенең үзенчәлеге, үзенең ихтирамга
лаеклы, абруйлы кешеләре
белән дан тота ала. Тик туксан дистәсенең капкасын
ачучылар санаулы гына,
Аллаһы Тәгалә вә Тәбарәкә
үзенең сөекле бәндәсенә
генә озын гомер бирермен,
дигән. Моның сере дә бар
бит “Озын гомерле кешенең
еллар узу белән гөнаһлары
коела бара”,- дигән фикерне дә ишеткәнебез бар.
Таһир Туктар улы Бульхин
да шундый кешеләрнең
берсе. Авылымда бәбигә
исем куштырудан алып,
мәет озатуга хәтле аңа
мөрәҗәгать итеп булышуын
соралалар. Ул татарлыкның чын үрнәге ирлекнең
күчергече. Яшь мөселманнарга, яшь буыннарга үрнәк.
Кызу канлыларга сабырлык күрсәтүче. Олысына
һәм кечесенә игътибарлы

һәм ихтирамлы. Ирләрне
бәяләгәндә, кешеләр берничә бизмән кулланалар.
Шуларның берсе, балалары
кем булды?
Таһир абый Фәридә апа
белән менә дигән 3 бала
тәрбияләп үстерделәр.
Куйган хезмәтләре бушка
китмәде, аларның балалары алтын баганалары
булып яшиләр. Икенчедән,
ул балаларны һөнәрле итү
һәм тормыш арбасына җигелеп эшләрдәй дәрәҗәгә
күтәрү. Таһир абый хәләл
җефете белән монысын
да бик әйбәт башкарып
чыктылар. Балаларыннан
үрнәк алырлык. Ир кеше
кайда эшләсә дә дәрәҗәле
була ала. Таһир абый да
кайда гына эшләмәсен,
аның дәрәҗәсе арта гына
барды. Миңа аның гаиләсе
белән бала вакыттан ук танышырга мөмкинлек булды.
Үсеп җитеп, үзем авылдан
еракта яшәсәм дә, авылым,
аның гыйбрәтле кешеләре

белән арамны йөзгәнем
юк. Андый кешеләр белән
сөйләшеп утыруы - үзе
бер гомер. Авылга кайтып
бүгенге очрашуымда аның
исәнлеген, яшәешен сорап
керүгә генә булса да, 2-3
сәгатьлек әңгәмә корып
сөйләшүгә әйләнгәнен сизми дә калдык. Тагын бер
тапкыр авыл яңалыкларын
сөйләп үткәч, әкрен генә
аның балачагына, тормыш
юлына әйләнеп кайттык.
“Әтием Туктар Абдрахман улы һәм әнием Хатимә
Исхак кызы үз гаиләләрендә безне - 11 баланы тәрбияләп үстерделәр. Мин
1932 елның 1 декабрендә
дүртенче бала булып туганмын. Әтием колхозда маллар янында санитар булып
хезмәт итсә, әнием колхоз
хезмәтендә эшләде.
Мин 7 нче сыйныфны
тәмамлап, колхозда атта
су ташучы булып хезмәт
юлымны башладым. 16
яшем тулгач, Иске Кулатка
районына барып, трактористка укыдым. Азрак
эшләгәч, Карсун районына
барып комбайнер һөнәрен
алдым. Авылга кайтып
“Сталинец – 1” комбайнында хезмәт иттем.
1953 елда Украинаның
Луганск шәһәрендә 3 ел
хәрби хезмәт үттем.
Авылга кайткач, үземне
кибеткә эшкә куйдылар.
Авыл кибетләр челтәренә
склад мөдире итеп билгеләделәр. Өч айлык курслар
бетереп, Урта Терешка
авылында товаровед булып эшләдем.
Аннан соң Иске һәм
Яңа Мостяк, Иске Атлаш,
Мосеевка, Коробково авыл-

ларында ревизор вазифаларын үтәдем.
Шуннан с оң, 10 ел
дәвамында, Урта Терешка
авылының сельпосында
рәис булып хезмәт иттем.
Хәләл җефетем, Фәридә
апаң, белән дә шул вакытта таныштык. Ул да үзе
Мостяк авылыннан булып,
Урта Терешкада укытучы
булып эшли иде. Бер - беребезне яратышып, никах укытып, туй ясадык. Гаиләбез
бәхетле булды. Аллаһыга
шөкер, татулыкта 53 ел гомер кичердек. Авылыбызга
кайтып, сельпода рәис
булып эшләдем. Колхозыбызда завхоз булып хезмәт
иттем.
1992 елда, 60 яшемне
тутырып, лаеклы ялга чыктым. Минем йөрәгемдә
дингә омтылыш, динне бөеклеккә күтәрү бала вакыттан ук яшәп килә иде. Чөнки
дини гаиләдә тудым. Әтием
авылда мулла вазифаларын үти иде. Ул вакытта
дин тыелган була, тик качып
булса да алар динне тоттылар. Әти-әнидән өрәнеп
калган догаларны бер дә
онытмадым. Ул вакытта
авылыбыз мәктәбендә бик
мактаулы,үз эшен әйбәт
белүче, математика фәннәрен укытучы Сөләйман
Сәгыйт улы Рамазанов
эшли иде. Ул гарәпчә яза,
укый белә, безне дә өйрәтергә алынды. Аңардан
укырга, язырга өйрәндем.
Намазга бастым. Иске мәктәпнең бер бинасын безгә
мәчет итеп бирделәр. Аннан
соң гына инде беренче мәчетебез төзелде. 1993 елда
мине мулла вазифаларын үтәргә билгеләделәр.

Урта Терешка авылында
мәдрәсә ачылган иде, анда
йөреп, белем алдым.
Мәскәү шәһәренә барып
укыдым. Анда безне Гарәп
иленнән килгән мөгаллимнәр дин кануннары белән
таныштырып, дини белем
бирделәр.
Казанга барып та күп
тапкыр белемемне үстердем. 10 ел дәвамында
Иске Кулаткы, Николаевка,
Новоспасск, Павловка,
Радищево районнарында
Ахун вазифасын үтим”.
- Таһир абый, хәзерге
вакытта атасы-анасы
намазның нәрсә икәнен
белмәгән буын искиткеч тырышлык күрсәтеп,
Коръән укырга өйрәнә,
намазга баса, Аллаһыга
шөкер. Намаз уку белән
Коръән уку - җир белән
күк арасы. Сез бу дәрәҗәгә дә ирешкән шәхес. Ә
яшьлек чорында шундый биеклеккә күтәрелермен, дин дөресләрен
кешеләргә бирермен дип,
уйлыймы идегез?
- Юк, әлбәттә, минем
яшьлек чорында аның турында ачык итеп, бер сүз
дә әйтергә ярамый иде.
Тик, Аллаһы Тәгалә миңа
шундый юл ачканга мин
искиткеч шатмын.
- Сезгә Хаҗга бару мөмкинлеге булдымы?
- Әйе, ике тапкыр андый
бәхеткә ирештем. Беренче
хаҗым - үзем өчен, икенчесе хәләл җефетем Фәридә
өчен булды.
- Хаҗдан кайталар да,
хатын аералар, хәмер
– шәрәбле табыннарда
утыралар. Аларга нинди
мөнәсәбәтегез?

- Тискәре. Хаҗларының сәвабы юкка чыгуны
теләсәләр, шулай итәрләр.
- Яшьләрне ничек дин
юлына бастырырга?
- Көч кулланырга ярамый, Аллаһыдан вакыт
килергә кирәк. Балаларга
җәйге тыну урыннары булдырып, аларны әкрен генә
дин белән таныштырырга
кирәк. Бала вакытында
чәчкән орлыклар Аллаһы
кушса, шытып чыгачак.
Иң мөһиме - ата-ана үзе
диндә булсын. Гаиләдә
бала аны күреп үсәргә
тиеш. Әби-бабайлар да
баланы тәрбияләүдә өлешләрен кертергә тырышсыннар иде. Балаң үскәч,
аның турында Аллаһыга күз
яшьләре белән зарланасың
килмәсен, балаңа нәни
вакытта ук Аллаһы турында
сөйлә, - дигән мәкаль бар.
Шуны онытмаска кирәк.
- Хак сүзләр. Аның
диварга “Аль-ихлас” медале мактау грамоталары
эленгән. Мин аларны
күзәтүемне күргәч Таһир
абый болай дип, әйтте.
- Ярый, кызым, аларга
да киңәнәм дөнья бит бу,
диде. Тик Аллаһы Тәгаләнең рәхмәте, рәхимлегенә
бернәрсә дә җитми дип,
өстәп куйды.
Шундый Таһир абый
Бульхин кебек кешеләр
белән аралашкач, җанга
җылы, йөрәккә яшәргә
көч ялкыны дөрләп янарга
тотына. Исәнлек - саулык
сезгә авылым картлары!
Таһир абый белән әңгәмәне Наилә Хөсәенова
- Әбдрәшитова алып
барды.
Иске Мостяк - Самара.

Советлар чорын сагынып

Колхоз кассиры Кәүсәрия һәм җансыз банкомат
1987 ел. Советлар Союзы чоры. Колхоз кассиры
Кәүсәрия Кулаткы банкына
хезмәт хакы алырга киткән
дигән хәбәр яшен тизлегендә авыл өстенә таралды.
Озак та үтми йөзләрендә
шатлык нуры балкыган
колхозчылар берәм-берәм

хуҗалыкның идарәсе каршына җыела башладылар.
Бу вакытта Кәүсәрия алар
өчен колхоз рәисеннән дә,
баш бухгалтердан да өстен,
зур абруйлы шәхес итеп
тоелды. Төркем-төркем
баскан колхозчыларның
тел очында сүз гел кассир
һәм хезмәт хакы турында
барды:
- Ходай җиңеллек бирсен
инде үзенә, үткән айдагыча
банктан буш кайтмасын

инде, Кәүсәребез, –дигән
өметләр багладылар аңа.
Шундый уйларга чуалып,
беренче булырга тырышып
әрсезрәкләр кассаның каршында бер-бересен этәтөртә чират ала башладылар. Берәр сәгать чамасы
үткәннән соң, ниһаять:
- Акча килде, акча килде, кассирга яшел юл, юл
бирегез касссирга! – дигән
шатлыклы тавышлар көчле
бер лозунг кебек яңгырады. Юлда хәлдән тайган
Кәүсәр халык төркемен
ерып, кулындагы акча тулы
зур сумкасы белән көчкә
үз бүлмәсенә кереп югалды һәм шактый тынлык
урнашты. Бу мизгелдә колхозчыларның кайберләре
озаксынып :
- Сеңел, ач инде, ач
тәрәзәңне, эш хакыбызны
көтә-көтә ялыктык бит инде.
- Эх, кайчан бездә тәртип булыр икән, - дип кычкырындылар.Тавышлар
көчәйгәннән-көчәя барды
һәм шушы зарланулардан
соң уймак кадәрле, тылсымлы касса тәрәзәсе матур
әкияттәгедәй шыгырдап

ачылып китте. Хезмәт хакы
алырга килүчеләр рәхәтләнеп сулап куйдылар...
Аннан соң и тотынды,
тотынды этеш-төртеш, әйтерсең лә, кассаны штурмалау башланды. Моның
нәтиҗәсендә дулкын-дулкын булып тибрәлгән, халык өермәсе эченнән беренче булып эш хакын
алучылар бөке сыман читкә
очып чыктылар. Бу мизгелдә алардан да бәхетле
кеше юк иде.
Касса тәрәзәсе төбендә
берәүләр:
- Ник безгә эш хакын
әз язганнар? – дигәч, кассир аларны аңлатмалар
алырга дип икенче катка,
баш бухгалтерга, җибәрде.
Тегеләр аннан төшкәнче,
алган чиратларыннан җилләр искән иде инде.
Чират бүлеп һөҗүм
дәвам итте, тавышлар
кызганнан -кыза барды.
Эш хакы алучылар арасында ыгы-зыгы, ризасызлык
тагын да купты: “Кәүсәр,
Кәүсәр зинһар мине,мине
беренче җибәр! –дигән
ялварулар ишетелде.

- Чык, кит аннан, бас
чиратка, колхозда өч көн
генә эшлисең әле. Бүре,
Төлке, Саескан, Кәҗә дигән кушаматлар, үртәүләр
яңгырады коридорда.
Хезмәт хакы алырга
килүчеләр арасында чигелдәк кадәрле кечкенә генә
бер апа бу хәлне күзәткәннән соң:
- Ыланнар, мин булдыралмыймын, бу тамаша эченә кереп, акчамны
алалмыймын, мине монда
кысып үтерүләре ихтимал,дип өенә кайтып барды.
Кайберәүләр: “Кассирыбызга Кәүсәргә Ходай
түземлек бирсен, ничек бу
хәлгә түзә икән мескен”, –
дип кызганучылар да булды
аны.
Колхоз кассасының
янында бу тамаша 5 сәгать чамасы дәвам итте.
Кара дулкынга охшаган
чиратның куәте тора-бара
сүнгәннән-сүнде һәм төнге
сәгать унда колхозчылар
тулаем хезмәт хакы алып,
өйләренә таралдылар.
Ул кичне хәлдән тайган,
Кәүсәр: "Шөкер, тагын бер

айга котылдым," - диде һәм
көч -хәлгә генә өенә кайтып
китте.

30 ел вакыт узгач

2017 ел. Ул көннән бүгенгә 30 ел сизелми дә үтеп киткән. Мин кассир Кәүсәрияне Иске Кулаткы эшчеләр
поселогының “Пятерочка”
кибетендә очраттым. Ул һаман шул ук эштә кешеләргә
хезмәт хакы бирә. Юк.. Юк

... Кәүсәрия дигәннән бу ул
түгел, бу аның образы гына,
хәзерге заман таләпләренә
туры китереп ясалган могҗизалы дүрт читле тартма
- Банкомат иде. Гомумән,
шушы тартма каршында
басып торганда, югарыдагы язмаларым туды да һәм
мин элеккеге заман белән
бүгенге көнне күз алдыннан

кичердем.
Банкомат ул үз эшен,
үз вазифаларын бик төгәл
башкара. Аның тәрәзәсендә “Баланс карты”, “Какими
купюрами выдать”, “Другая
сумма”,- дигән язулар чыга
һәм кешеләр бер-бересе
белән аралашмыйча, кычкырышмый гына, акчаларын алалар да салкын гына
китеп баралар. Кушамат
кычкыру дигән нәрсә хәзер
юк ук, чөнки ул элек кайнап
торган халык тормышыннан
сәнгать кебек ис итмәгәндә
туа да куя һәм кемгәдер
тагыла иде.
Элек хезмәт хакы алган
вакытта касса төбендә
этеш-төртеш булса да,
эшчән, шаян халкым арасында бердәмлек, табигый
җылылык, бер-берсенә
ярдәмчеллелек сыйфатлары яши иде. Ә хәзер шундый банкоматлар, җансыз
тартмалар күбәйгән саен
ул сыйфатлар көннән-көн
юкка чыгып бара, сыман.
Рөстәм Арифуллин.
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Повесть

Акрын гына аның иңеннән
сыйпады, тирән сулады. - Безгә
синең белән бик күп нәрсәләр
турында сөйләшәсе бар. Әйдә,
зур өйгә керик, чәй эчик, - дип
алдан атлады. Аннан кинәт
туктап, артына борылып карады. - Мин бик шат, балам, синең
кайтуыңа. Егерме алтынчы яз
мин сине көтәм, шушы өйне ел
да яз җилләтеп, җылытып, киптереп саклыйм. Минем язмыш
көтәргә көйләнгән шул инде,
гомерем буе кемне дә булса
көтәм, - дип үзалдына сөйләнә-сөйләнә алдан атлады.
Рушания берсүзсез аның
артыннан иярде, әби диярлек
түгел әле ул, озын гәүдәсен төз
тотып, бик җиңел генә атлап
бара. Алар зур, иркен йортның
эченә керделәр. Өйнең эч ягы
да сары бүрәнә, бер ботак эзе
дә юк, бүрәнәләр бик яхшы итеп
эшкәртелгән, өйнең эче дә бик
зәвык белән җыештырылган,
җиһазлар да бик арзанлыдан
түгел иде. Өйдә нарат исе, өйнең эче үзенә чакырып торган
сыман, җылы һәм якты иде.
- Кер, балам, кер, менә
аякларыңа шушы җылы оекбашлар киеп ал, - дип җон
оеклар китереп тоттырды, үзе
бик җитез генә чәй әзерләргә
кереште. Зур аш бүлмәсенең
уртасында түгәрәк имән өстәл,
аның тирәли биек артлы яхшы
урындыклар. Рушания өйнең
эчен бик зур кызыксыну белән
күзәтте. Әле очрашканнан
бирле авыз ачып бер сүз эндәшмәде. Фатыйма инәй аның
кызыксынуын күрде:
- Асылгәрәй балам картайганда шундый хан сарае салып
куандырды, барысын үз куллары белән эшләде, зур якка уз.
Зур якта бик матур, икенче
катка менә торган бормалы
баскыч. Бар нәрсә агачтан
шундый матур итеп сырлап
ясалган, искитмәле әкият
дөньясы иде бу. Бер стенада
чокып ясалган зур гына тактага
күзе төште, ул аңа якынрак килеп карады. Бу - Рушаниянең
сүрәте иде. Ул шундый матур,
кияүгә китәр алдыннан төшкән
фотосыннан алып ясалган. Толымнары үрелеп күкрәк буйлап
төшкән, аның монда иң бәхетле
чагы иде.
- Асылгәрәй куллары, - диде
артында басып торган Фатыйма
инәй.
Ишектә ирләр кергән тавыш
ишетелде. Фатыйма инәй ишек
төбенә кереп баскан, ак күлмәк
өстеннән кара җиңел пальто
кигән Игорьдан күзен алалмады, аннан акрын гына аның
янына килеп, башыннан сыйпады. Өстәл артына килеп утырыштылар. Асылгәрәй башындагы киң кырлы эшләпәсен
салмады. Кунаклар аптырап
астан гына карап алдылар,
Фатыйма инәй дә бер сүз дә
әйтмәгәч, шулай тиештер бу
йортта, дип нәтиҗә ясадылар.
Сүз һич ялганып китә алмады,
шым гына чәй эчтеләр. Асылгәрәй ничек утырса, шулай
утыра бирде. Аның карашыннан Рушания үзен кая куярга
белмәде. Тышкы ишек ачып
ябылганы ишетелде, бөтенесе
шунда борылды. Ишек катында
уртача буйлы карт кына адәм
басып тора иде. Ул керде

дә, берсүзсез карашы белән
Рушаниягә текәлде. Рушания
торырга бер талпынды, бер
кире утырды.
- Мәхмүт, Мәхмүт син исән?
- диде пышылдады.
Шулай да үзендә көч табып
күтәрелде дә, аның каршысына
килеп басты. «Мәхмүт», - диде
дә, кысып кочаклап алды. Үзе
ничек кенә еламаска тырышмасын, тыела алмады. Рушания
елагач, Мәхмүт тә кушылып
елады, ул да кочаклады. Дөресен әйткәндә, Рушания аны
инде бу дөньяда юктыр дип
уйлады, сорарга читенсенеп
утыра иде, әле менә аны
исән- имин күрүенә шатлыктан
елады. Әйтерсең, шушы Мәхмүт авыр тынлыкны җиңәргә
кайткан. Рушания елагач,
җиңеләеп калгандай булды.
- Әйдә, кил, син дә утыр,
чәй эчәбез. Фатыйма улының
алдына чәй ясап куйды, балаларының очрашуы йөрәген
айкады, күз яшен күрсәтмәде.
Мәхмүт Рушаниядән күзен
алмады.
- Игорь, улым, бу безнең
яраткан Мәхмүтебез, - диде
дә, тотлыгып калды. Кыяр-кыймас кына Фатыйма әнисенә
күтәрелеп карады. - Без иртәгә
сөйләшербез.
- Сөйләшербез, балам,
китәргә ашыкмыйсыздыр бит?
- Бер-ике көн торырбыз,
зиратка да барып кайтасы бар.
Рушания үзенә дә аптырап
утырды, элек булса, Фатыйма
апа, дип, муенына асылынып
алыр, кочаклап әйләндерер
иде. Нәрсәнедер ашыклап
чыга алмады, ахрысы, моңа
вакыт кирәк иде. Баеп барган
кояш соңгы нурларын өй эченә
сузды. Фатыйма инәй торып:
- Мин кичке намазымны гына
укып алыйм, сез урнашыгыз.
Асылгәрәй, кунакларны өстәге бүлмәләргә урнаштыр, ял
итсеннәр, - диде.
- Борчылмагыз, без үзебезнең өйдә генә кунабыз.
Асылгәрәй кинәт усал итеп
борылып карады, тик тагын
эндәшмәде. Рушания аңлады:
каршы барырга ярамый, ул
һаман шул үҗәт Асылгәрәй.
«Ярый, синеңчә булсын», диде. Үзенә күрсәтелгән бүлмәгә кереп урнашты. Асылгәрәй
аның белән сөйләшмәсә дә,
Игорь белән бик яхшы уртак
тел тапты. Иртә таңнан торып
бергәләп балыкка киттеләр.
Рушания арыганын урынга яткач кына сизде, изерәп йокыга
китте. Иртән йокысы туеп, ял
итеп торды. Тәрәзә төбенә
килеп тышка күз салды, чак
кына кояш күтәрелә башлаган.
Биек Урал таулары - нинди
матурлык! Әлегә үзе дә аңлап
бетерә алмый, күңел түрендә
ниндидер рәхәтлек тоя. Көзге
каршысына килеп, шәрә башына озын ак шарфын чалма кебек
кат-кат урап бәйләде. Анна
биргән юылмый торган иннекне
чак кына иреннәренә тидерде.
Химиядән соң ул иреннәренең
матур чиялеген югалтты. Күз
төпләре дә күгәреп тора, йөзе
ап-ак иде аның. Анна аңа буяну
әйберләрен хәйран гына җыеп
бирде, ничек кулланырга да
өйрәтте. Рушания шулар белән
үз-үзен әзрәк тәртипкә китерде.
Акрын гына аскы катка төште,
намазлыкта утырган Фатыйма
апасын күреп, акрын гына кире
менеп китте. Кабат тәрәзә
төбенә килеп басты. Капка
төбенә машина кайтып туктады. Асылгәрәй белән Игорь
балыктан кайттылар. Аларның
сөйләшүен карап торып, «ничек
уртак тел таптылар», - дип
уйлап куйды. Алар, чынлап
та күптәнге танышлардай,
көлешә-көлешә сөйләшәләр.
Рушания кабат аска төшәргә
булды, анда инде кыздырган
балык исе бөтен өйгә таралган
иде. Рушанияне күрү белән
Игорь килеп әнисен кочаклап
алды.
- Әни, син күрсәң бу яктагы
матурлыкны, мин монда бик еш
кайтачакмын. Алик абый белән

балыкка бардык.
- Нинди Алик ди ул?
- Ул үзе шулай дияргә кушты,
минем тел әйләнми. Әни, син
миңа алар турында беркайчан
да сөйләгәнең юк, без аларга
кем туры киләбез соң?
- Ә Алик абыең әйтмәдемени?
- Юк, әниең әйтсен, диде.
Миңа калса, монда ниндидер
сер бар.
- Әлегә мин үзем дә белмим.
Иртәнге чәйне барысы
бергәләп күңелле генә утырдылар. Мәхмүт тә акрын гына
Рушания янына килеп утырды.
Ирләр торып чыгып киткәч,
өстәл артында алар өчәү генә
утырып калдылар. Рушания
үрелеп Мәхмүтнең иңеннән
сыйпап куйды.
-Мәхмүт, кайларда йөреп
кайттың иртә таңнан?
Аларга карап утырган Фатыйма:
-Җан тартмаса - кан тарта
ди, сез бер ата, бер ана балалары.
Рушания Фатыйма әнисенә
текәлеп катты, мондый уй аның
никтер башына да килмәде.
-Без бертуганмы? - диде
көчкә телен әйләндереп. - Без
кем балалары соң?
- Минеке һәм Михманныкы.
- Кем соң ул Михман, кая
булды соң ул?
- Иленә кайтып китте, Азәрбәйҗанга.
- Ничек, безнең атабыз
азәрбәйҗанмы?
- Әйе. Синең улыңны күргәч, мин атагызны күргәндәй
булдым, ике тамчы су кебек
охшаган.
Өйдә кабат тынлык урнашты. Фатыйма инәй акрын гына
өстәл өстен сыпырды, ул да
ниндидер уйга чумды.
Әнисе әйткәннәр Рушанияне таң калдырды. Аларны
алайса кара халыктан тапкан.
Ә кара халык белән чуалган
кешеләргә мөнәсәбәт бер дә
яхшы түгел иде. Аның күңелендә әллә нинди чуар уйлар
кайнады. Күңеле дә эреп китә
алмады, сөйләшү әллә нинди
ят, чит кешеләр телендә барды.
- Ә син кайда яшисең, ничек
яшәдең шушы еллар, балаларың ничәү? - диде Фатыйма
инәй. Рушания үз уйларыннан
арына алмый утырганга, сораган сорауларга тиз генә җавап
та бирә алмады.
- Яхшы яшим, кызым бар,
- диде кыска гына итеп. Тагын
тынлык урнашты.
- Ярый, балам, сөйлисең
килмәсә, сөйләмә. Яхшы яшәгәнсеңдер, ышанам, начар
яшәсәгез, кайтыр идегез. Кайчандыр кемдер әйткән иде,
авыр чакта туган якка кайтасы
килә, җиңеләйгәч онытыла,
дип. Асылгәрәй дә гомер буе
читтә яшәде, кайтканына да
биш кенә ел әле. Армиягә
киткән җиреннән кайтмады. Ни
гаиләсе, ни балалары юк. Мин
ике ел эчендә барыгызны да
югалттым. Айбикә инәй үлде,
Айбулат та армиягә китте
дә, Уфада торып калды, син
дә киттең дә югалдың, Асылгәрәй дә кайтмады. Ярый әле
Мәхмүт бар янымда. Миңа
рәнҗемә, Рушания балам, бу
дөнья без дигәнчә генә бармый шул. Читләргә ташлаган
дип үпкәлисеңдер, әмма алар
сиңа мин бирә алмаганны
бирделәр, бу дөньяда синнән
кадерле бала булмады, мин
дә синең яныңнан китмәдем.
Сиңа якын булыр өчен мин
кеше балаларына ана булдым.
Кичерә алсаң, кичер, балам.
Фатыйма инәй өстәл артыннан торып китте, әллә күз
яшьләрен күрсәтәсе килмәде.
Сүз өзелде. Рушания урыныннан кузгалмыйча таш йоткандай утыра бирде. Ишектән
Игорь керде.
- Әни, әйдә җыен, зиратка
барабыз.
Аларны Асылгәрәй алып
барды. Рушания, дөресен
әйткәндә, әти-әнисенең кайда
ятканнарын да хәтерләми

иде. Асылгәрәй бик күп тузып
яткан каберлекләр арасыннан
уратып-уратып алып барды.
Асылгәрәй яңа матур итеп
сырлап ясалган рәшәткәләр
каршысына килеп туктады.
Рушания Барый белән Айбикә
дип язылган уртак бер зур
рәшәткәгә текәлеп катты. Аның
өстендә умырзаялар тишелеп
чыккан, ул чистартылган һәм
каралган иде. Рушания үзендә
Асылгәрәйнең авыр карашын
тоеп, башы аска иелде. Аңа
бу минутта бик тә оят иде.
Нурлыбанат әбинең сүзләре
исенә төште: «Безнең татарлар
күмәләр дә оныталар, җимерелеп ята каберләре». Менә
кайда аның гөнаһы, иренең әтиәнисенең каберенә елына ике
барып, искә алып кайттылар,
ә ул үзенекеләрне... Рушания
кулъяулыгын каты итеп тешләде. «Кичерегез мине». Аның
үзен генә калдырып, Игорь
белән Асылгәрәй читкә китеп
бастылар. Бераз торгач, Игорь
килеп әнисенең иңнәреннән
кочты.
- Әйдә, әни, сиңа борчылырга ярамый, салкын җил исә,
салкын тидерерсең.
Алар өйгә кайткач, Рушания берсүзсез үзенә бирелгән
бүлмәгә кереп ятты, авыр иде
аңа, үзе генә белә ничек авыр
икәнне. Ни әнисе белән ачылып
сөйләшә алмый. Асылгәрәй
карашы белән бораулый. Мин
миһербансыз һәм сансыз бала.
Рушания үз-үзен аклар сүзләр
таба алмады. Ул кайтмаганнан
төеннәр сүтелмәгән, ул дөреслеккә туры карарга куркып,
качып йөргән булып чыга түгелме соң? Ә ул аны көтеп яшәгән.
Ул әле хәзер дә һич кенә дә
ачылып китә алмый, ни булды
соң аңа? Кичке чәй вакытында
җыелгач та, күтәрелеп ачылып
сөйләшә алмады. Аның халәте
улына да күчте.
- Әни, бәлки бүген китәрбез?
- диде акрын гына. Рушания
улына күтәрелеп карады,
чынлап та, ник үзеңне дә, кешеләрне дә газапларга?
- Без китик инде, - диде
Рушания кыяр-кыймас кына.
- Рушания, ни сөйлисең,
төнгә каршы, - диде Фатыйма
инәй.
Рушания каршысында утырган Асылгәрәйгә күз сирпеп
алды. Ул утырган урындыкка
аркасы белән терәлә биреп,
Рушаниягә эшләпәсе астыннан гына карап утыра. Аның
ни уйлаганын аңларлык түгел.
- Китсен, - диде Асылгәрәй
коры гына. - Рәхмәт, әни, бик
тәмле булды, - диде дә, өстәл
артыннан торып, бөтенләй
өйдән үк чыгып китте. Рушания аңлады - рәнҗетте бугай
барысын да. Тик әйтелгән сүз
- атылган ук.
Аларны Фатыйма инәй озатырга чыкты, Мәхмүт тә Рушаниягә текәлеп катты. Хушлашу
тагын да җайсыз килеп чыкты.
Асылгәрәй чыкканны көтеп
таптандылар, тик ул әллә кая
юкка чыкты.
- Асылгәрәй кая соң, хушлашырга иде, - диде Рушания
уңайсызланып.
- Ул тегендә, - диде Мәхмүт,
- әйдә, - диде дә Рушанияне
җитәкләп каядыр тартты. Өйнең астында подвал, шунда
төрле агач эшкәртә торган
станоклар. Бер почмакта өстәл
- өстәлдә бер шешә. Асылгәрәй
аякларын урындыкка куеп
утырган, эшләпәсе белән ярты
битен каплаган, әллә уйланып,
әллә йоклап утыра, аңламассың. Рушания акрын гына өстәл
янына килеп басты, ни дияргә
белми таптанды. - Хәерле юл,
Рушания ханым, мин хушлашырга яратмыйм.
- Асылгәрәй, син нигәдер
миңа үпкәлисең бугай.
- Мин кем соң әле сиңа
үпкәләрлек? Ул урыныннан
торып акрын гына аның янына
килде, аннан яңа гына эчелгән
коньяк исе килеп бәрелде.
- Мин нибары синең белән тәгәрәп үскән бала гына, безнең
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икебезне дә бер ана имезгән.
Тик менә мин никтер шундый
кәкре аяклы, ямьсез бала булып туганмын, ә син мәхәббәт
җимеше - бөтен матурлыкны,
буй- сынны үзеңә алгансың
һәм минем кебекләргә буй
җитмәс кыз булып үскәнсең.
Син хәзер дә буй җитмәс бай,
чибәр ханым, безнең кебекләр
янында тору хәзер сиңа кызык
түгел. Без элек тә тиң түгел
идек, хәзер дә тиң түгел.
Асылгәрәйнең эшләпә
астында күзләре ялтырады,
Рушания сихерләнгәндәй аннан күзен ала алмады. - Без
синең белән иң сансыз һәм
миһербансыз балалар. Сине
югалтуым белән мин килешә
алмадым, әллә синнән, әллә
үземнән үч алдым, егерме ике
ел дөнья гиздем, сине онытырга
теләдем, син булмаган авылга
кайтасым килмәде. Тик бермәлне аңладым, яшьлек узган, ә
мин ялгыз, үлсәм, янымда ясин
укып, күземне йомар кешем дә
юк. Мин кайттым, мине бөтен
назын биреп үстергән анага
бурычлы икәнем исемә төште,
бик соңлап булса да. Асылгәрәй өстәленә барып тагын
ярты стакан салып алды, аны
әзләп-әзләп кенә эчте, кабат
Рушания каршысына килеп
басты. - Ә беләсеңме, әни дә
бит ялгыз булмас иде, әтиең
алырга кайткач, ул син дип
торып калган. Әтиең сезнең
барлыкны да белми, ул да гаепле түгел. Тик әни гомер буе
аны көтә, аңа тугрылык саклый,
сине көтә. Инәй белән без ике
җүләр, юк мәхәббәтне көтеп
гомер кичерәбез.
Асылгәрәйнең күзләрендә
әллә яшь ялтырады, әллә
очкын, тик ул караш аның
йөрәгенә ук булып кадалды.
Түбәсенә сугып исәңгерәткәндәй тора бирде. Ярты караңгы
бүлмәдә күзләр-күзгә бәйләнде. Асылгәрәйнең карашы
күзләргә, күзләрдән аның
иреннәренә йөгерде. Аның яңак
сөякләре уйнады.
- Бар, чыгып кит моннан,
юксаң... - диде дә, арты белән
борылды, кулындагы? коньяклы стаканны каядыр болгап
атты, ул чәлпәрәмә килеп
ватылды Урыныннан кузгала
алмый торган Рушаниягә,
«Бар дим!» дип кычкырды.
Аның тавышында кырагайлык
та, рәнҗү дә, тагын әллә нинди аһәң күкрәгеннән өзелеп
чыккандай тоелды. Рушания
ашыгып ишеккә ташланды,
ишек төбендә торган Мәхмүткә
килеп бәрелде. Ул мескен, әллә
куркып, Рушанияне җитәкләп
алды. Машина кырында басып
торган улы белән Фатыйма
инәй сораулы карашларын
аларга терәделәр. Рушания
бераз уйланып торды да:
- Сау булыгыз, - диде акрын
гына. Машина кузгалып киткәч,
Игорь:
- Әни, кара әле, Мәхмүт машина артыннан йөгерә, бәлки
берәр нәрсә әйтәсе киләдер,
- диде.
- Ул гел шулай йөгерә-йөгерә
озата.
Баеп килгән язгы кояш нурлары машина тәрәзәсеннән
Рушаниянең йөзенә төште,
әйтерсең, аның күзләренә
карарга, күңелендә ни ятуын
белергә теләде. Сузма нурларыңны, аңларга тырышма, миң
үзем дә үземне аңлый алмыйм
әлегә. Игорь вакыт-вакыт әнисенә карап алды.
- Әни, хәлең ничек, гел йөзең
качкан, син берни сөйләмисең?
- Улым, мин күп нәрсәдә
гаепле бугай, мин бик күпләрне
бәхетсез иткәнмен. Фатыйма
әбиең минем әнием, ул сине бик
тә бабаңа охшагансың, диде.
Мин Мәхмүт белән бертуган
һәм безнең әтиебез кайдадыр
Азәрбәйҗанда.
Игорь боларны ишеткәч,
машинаны юл читенә чыгарып
туктатты, бераз аптырап әнисенә карап торды.
- Әни, син алайса ник үзеңне
чит кешедәй тотасың, сөенергә

кирәк - безнең әби бар, абыйлар
бар. Ник син аларны шул еллар
яшереп килдең? Син алар
белән ачылып сөйләшмәдең
дә, син элек болай түгел идең.
Безнең бит, уйлап карасаң,
якын туганнарыбыз да юк. Әни,
мин бик шат туганнарыбыз булганга, алар бик яхшы кешеләр,
ә без синең белән телсез
кырагайлар кебек утырдык та,
кайтып киттек.
Рушания үзалдына уйга
чумды. Асылгәрәй әйткәннәрне
күңелендә кабат-кабат әйләндерде. Аның ялгыз калуында
да ул гаепле микәнни? «Көтеп
яшибез», диде. Алайса, аны
әнисе көткән. Ул бер мизгелгә
үзен әнисе урынына куйды:
минем балаларым шулай китеп кайтмаса, мин бит саргаеп
үләм. Ул үз уйларыннан үзе
куркып, күзеннән яшь бәреп
чыкты, ярый әле машина
эчендә караңгы. Сәяхәтен
кабат күшән кичерде: бер дә
кешечә булмады. Мине монда
ни эшлим? Балалар иртән
чыгып китәләр, кич кайталар.
Ах, ник соң кешечә аңлашмады, тагын үкенечкә калды бит.
Күз аңында машина артыннан
йөгергән Мәхмүт, йөрәк ачысы
белән кычкырган Асылгәрәй,
җаны өзгәләнеп калган әнисе.
Ул үзенең алар янында булуы
белән дә аларны бәхетле итә
ала иде бит, ник калмады соң?
-Тукта, туктат машинаны.
Игорь балам, кире илт мине,
әле соң түгел, борылыйк кире.
Игорь машинаны юл читенә
чыгарып туктатты.
- Әни, без Уфага җитәбез
бит инде.
- Кире илт, балам, кыен булса да, зинһар өчен. Рушания
улына ялварып карады.
- Яхшы, синеңчә булсын.
Алар кире әйләнеп кайтканда төн уртасы үтеп киткән иде
инде. Игорь акрын гына капка
алдына килеп туктады. Төнге
тын урам. Алар туктап төнге
тынлыкка колак салдылар.
Һавада әле яңа эрегән кар суы
исе, яңа ачылган җир исе килә,
челтер-челтер Инзир ага.
- Чү, ишетәсеңме, кемдер
гармун тарта, әнә тегендә генә,
әйдә барып тыңлыйбыз.
Алар каршы урам өйләре
артына чыктылар, анда Инзир
күренеп тора. Су буенда ут якканнар, шул ут янында ике кеше
утыра, берсе гармун тарта.
Рушания колак салып тыңлап
торды. «Рушаниям бәгърем»
дигән сүзләр өзек-өзек булып
ишетелеп калгач, кем икәне
аңлашылды, «һаман шуны
җырлый» дип уйлап куйды.
- Мин, әни, китим, кире кереп
тормыйм, син кайда кунасың?
- Үз өемдә, хәзер мичен ягып
җибәрәм.
- Әни, сине кайчан кайтып
алырга соң, даруларың җитәрлекме?
- Бар да бар, улым, мин сиңа
үзем шалтыратырмын.
***
Асылгәрәй авылга әйләнеп кайтканнан бирле Инзир
буенда яшәүчеләр кичләрен
гармун моңы тыңлыйлар. Яшь
гашыйклар Асылгәрәй җырларын тыңлап таң каршылыйлар.
«Асылгәрәй абзый моңая,
Рушаниясен сагына», - диләр.
Аннан-моннан әти-әниләреннән ишеткән яшьләр, кем
икән аның Рушаниясе - күрсәң
иде, диләр. Асылгәрәй бүген
бигрәк нык өзгәләнде, гармун
ярсый-ярсый уйнады.
Дәвамы бар.
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06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
0 8 : 3 0
"Яшәсен театр!"
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм".
10:05 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Татарлар" 12+
11:30 "Белем дөньясы" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча" 0+
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Тамчы-шоу" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". 12+
19:10 "Халкым минем"
19:40 "Туган җир" 12+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча" 0+
21:55 "Оныта алмыйм".
22:45 "Таҗдай кояш
нурлары". 6+
23:35 "Яшәсен театр!"
00:00 "Яңалыклар" 12+

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм". 0+
10:20 "Җырлыйк әле!" 6+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Халкым минем" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20:00 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча"
13:25 "Әдәби хәзинә" 12+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә
20:30"Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Кыр казлары артыннан...". 6+
23:35:00 "Яшәсен театр!"
00:00 "Яңалыклар" 12+

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм".
10:20 "Башваткыч" 6+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Туган җир" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча"
13:25 "Без тарихта эзлебез" 0+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". 12+
19:10 "Таяну ноктасы" 16+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Бәргәләнмә, күңел
кошым...". 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Оныта алмыйм". 0+
10:15 "Таяну ноктасы" 16+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Яшьләр тукталышы" 12+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". Телесериал 12+
13:10 "Әдәби хәзинә" 12+
13:35 "Идрис Газиев тәкъдим итә. 6+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль котлаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40 "Караоке татарча"
21:55 "Оныта алмыйм". 0+
22:45 "Идрис Газиев
тәкъдим итә. 6+
23:35 "Яшәсен театр!" 0+
00:00 "Яңалыклар" 12+

05:00 «Җырлыйк әле!»
05:50 Татарстан
хәбәрләре
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 “Так далеко, так
близко» 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 «Канун. Парламент Җәмгыять» 12+
11:30 “Секреты татарской кухни” 12+
12:00 «Подкидной» 16+
13:00 “Семь дней” 12+
14:00 “Закон. Парламент. Общество”
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!" 0+
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Без тарихта
эзлебез» 6+
15:40 Мультфильмы 0+
16:05 “ Проделки Софи ”
17:00 “Переведи! Татарча өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай!» 12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Прямая связь”
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында” 0+
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+

05:00 "Музыкаль каймак"
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник» 12+
09:00 “Так далеко, так
близко» 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 «Туган җир” 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Подкидной»16+
13:00 «Путь» 12+
13:15 «Если хочешь быть
здоровым…» 6+
13:30 Документальные
фильмы 12+
14:15 «Дорога без опасности» 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 «Әдәби хәзинә»
15:40 Мультфильмы 0+
16:05 “Проделки Софи” 0+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай!»12+
17:40 “Татарстан без коррупции» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 “Татарлар”12+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында”
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+

05:00 «Таяну
ноктасы»
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 “Так далеко, так
близко ” 12+
10:00 «Икенче туй» 12+
10:50 "Ватандашлар" 12+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Подкидной» 16+
14:00 Документальный
фильм 12+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 "Хочу мультфильм!"
15:00 "Күчтәнәч" 0+
15:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
15:40 Мультфильмы 0+
16:05 “Проделки Софи” 0+
17:00 “Переведи! Татарча
өйрәнәбез” 0+
17:30 “Елмай!» 12+
17:40 «Икенче туй» 12+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 Новости Татарстана 12+
19:20 Хоккей. Кубок Гагарина. Матч серии play-off.
Трансляция из Казани 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 «Вечерняя игра» с
Михаилом Основым”12+
23:00 “Чёрное озеро” 16+

0 5 : 0 0
"Башваткыч”
05:50 Татарстан хәбәр-

ләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 “Народный будильник” 12+
09:00 “Сказка о потерянном времени” 0+
10:25 Мультфильмы 0+
10:50 «Белем дөньясы»
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 «Улым». Гүзәл Уразова һәм Илдар Хакимов
концерты 0+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 “Тегеран-43” 0+
17:30 Раяз Фасыхов 0+
18:30 Татарстан хәбәрләре 12+
19:00 «Татарлар» 12+
19:30 Новости Татарстана 12+
20:00 “Вызов 112” 16+
20:10 “Тукай урамында”
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 “Вызов 112” 16+
22:10 “72 метра” 12+
00:20 "Автомобиль" 12+
00:50 Алинә Сафиуллина
концерты 6+

05:00 "Халкым
минем..." 12+
05:25 "Нәсыйхәт" 6+
05:50 Татарстан хәбәрләре 12+
06:00 "Манзара" 6+
08:00 Новости Татарстана 12+
08:10 «Народный будильник ” 12+
09:00 “Обыкновенное
чудо” 0+
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 Хәмдүнә Тимергалиева 0+
13:00 «Таяну ноктасы»
14:00 "Актуальный ислам" 6+
14:15 “Все суры Корана” 6+
14:30 Новости Татарстана 12+
14:45 М. Фәйзи. “Нәзер”
16:45Хоккей 12+
19:30Новости Татарстана
20:00 "Вызов 112" 16+
20:10 “Тукай урамында”
20:15 "Күчтәнәч" 0+
20:30 Татарстан хәбәрләре 12+
21:00 “Кичке аш” 6+
21:30 Новости Татарстана 12+
22:00 "Вызов 112" 16+

05:00 Концерт
07:00 "Sиңа
Mиннән Sәлам"
09:00 "Автомобиль" 12+
09:30 “ДК” 12+
09:45 «Здоровая семья:
мама, папа и я» 6+
10:00 “Кайнар хит” 12+
11:00 “Халкым минем...”
11:30 “Секреты татарской
кухни” 12+
12:00 "Каравай" 0+
12:30 "Видеоспорт" 12+
13:00 «Канун. Парламент
Җәмгыять» 12+
13:30 Җәвит Шакировның
юбилей концерты 12+
16:00 “Нәсыйхәт” 6+
16:30 «Татарлар» 12+
17:00 «Родная земля» 12+
17:30 “Әдәби хәзинә” 12+
18:00 “КВН РТ-2017” 12+
19:00 “Среда обитания”
19:30 Новости в субботу
20:00 “Адымнар” 12+
20:30 “Җырлыйк әле!” 6+
21:30 Новости в субботу
22:00 “Старики-разбойники” 12+

6.10 Т/с «АДВОКАТ»
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная
Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро
НТВ» (12+)
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.40 Обзор.
Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
18.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
22.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» (16+)
1.10 Т/с «БОМЖ» (16+)
2.50 «Место встречи»
4.30 «Людмила Ивановна Касаткина» (12+)
5.20 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
22.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «БОМЖ» (16+)
2.35 «Квартирный вопрос»
3.30 «Место встречи» 5.10
«Авиаторы» (12+)
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.10 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» (16+)
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» (16+)
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК»
13.00 «Суд присяжных»
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие
15.00 «Место встречи»
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
18.40 «Говорим и показываем» (16+)
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» (12+)
22.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
0.30 «Итоги дня»
1.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» (16+)
2.40 «Дачный ответ»
3.35 «Место встречи»
5.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.20 «Оружие победителей»
7 . 0 5 Х / ф « Ч И СТО Е
НЕБО»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
9.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» (16+)
17.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+)
20.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» (16+)
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» (16+)
2.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО
МРАКЕ» (18+)
4.10 «Судебный детектив» (16+)
5.10 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.30 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.25 «Умный дом»
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Двойные стандарты» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.20 «Однажды...» (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Владимир Епифанцев (16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!»
0.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» (16+)
2.20 Т/с «ФОРМАТ А4»
4.40 «Судебный детектив» (16+)
5.40 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

6.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» (16+)
8.00 «Центральное телевидение» (16+)
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача»
12.05 «Чудо техники»
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» (16+)
15.10 «Тоже люди». Светлана Захарова (16+)
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели..»
19.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД»
23.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» (16+)
1.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» (16+)
4.35 «Еда без правил»
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта эзлебез"
08:30 "Яшәсен

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Әдәби
хәзинә" 12+
08:30 "Яшәсен

06:00 "Манзара". 6+
08:05 "Без тарихта эзлебез"
08:30 "Яшәсен

06:00 "Манзара".
08:05 "Нәсыйхәт"
08:30 "Яшәсен
театр!" 0+
09:00 "Яңалыклар" 12+
09:20 "Музыкаль каймак"
10:00 "Караоке татарча"
10:15 "Ком сәгате" 12+
11:10 "Татарлар" 12+
11:30 "Кичке аш" 6+
12:00 "Яңалыклар" 12+
12:20 "Икенче туй". 12+
13:10 "Караоке татарча"
13:25 "Нәсыйхәт" 6+
14:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
14:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
15:00 "Яңалыклар" 12+
15:15 "Күчтәнәч" 0+
15:30 "Поем и учим татарский язык" 0+
15:45 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
16:00 "Үткәннәр сагындыра" 0+
16:10 "Манзара". 6+
18:00 "Яңалыклар" 12+
18:20 "Икенче туй". Телесериал 12+
19:10 "Иң... Иң... Иң...".
Россиянең һәм Татарстанның халык артисты
Алсу Гайнуллина 6+
20:05 "Татарлар" 12+
20:30 "Переведи! Татарча
өйрәнәбез" 0+
21:00 "Яңалыклар" 12+
21:20 "Күчтәнәч" 0+
21:40"Караоке татарча"
21:55 "Музыкаль каймак"

06:00 "Идрис
Газиев тәкъдим
итә. 6+
07:00 "Sиңа Mиннән
Sәлам" 6+
09:00 "Шаян хәлләр" 16+
10:00 "Кайнар хит" 12+
11:00 "Башваткыч" 6+
11:50 "Җырлыйк әле!" 6+
12:40 "Җыр булыр идем".
14:30 "Канун. Парламент.
Җәмгыять" 12+
15:00

"Sиңа Mиннән

Sәлам" 6+
17:00 "Кайнар хит" 12+
ТВ КУЛАТКЫ
18.00 Музыкаль

кот-

лаулар.
19.00 Район хәбәрләре.
19.30 Музыкаль сәхифә
120:10 "Җырлыйк әле!" 6+
21:00 "Адымнар" 12+
21:30 "Бәйрәм бүген!".
"Казан егетләре" 6+
23:15 Н.Исәнбәт. "Хуҗа
Насретдин". 12+

26 Якшәмбе
февраль
06:00 "Илнар
Ялалов концерты" 6+
07:25 "Казан
нуры" 6+
09:25 "Яшьләр тукталышы" 12+
09:55 "Тамчы-шоу" 0+
10:20 "Поем и учим
татарский язык" 0+
10:30 "Җырлыйбыз да,
биибез" 0+
11:00 "Белем дөньясы" 6+
11:30 "Халкым минем"
12:00 "Онытасым килми сине". 0+
12:30 "Татарлар" 12+
13:00 "Нәсыйхәт" 6+
13:30 "Безнең җыр".
Асылъяр 6+
15:50 ТВ фондыннан.
"Палитра". 6+
16:30 "Музыкаль каймак" 12+
17:20 "Әдәби хәзинә"
17:50 "Без тарихта
эзлебез" 0+
18:20 "Болгар радиосы" 12+
19:10 "Ком сәгате" 12+
20:05 "Кемгә-юмор,
кемгә-җыр". 6+
22:25 "Йөрәктән-йөрәккә". 6+
23:20
"Халкым минем" 12+
23:45 "Ком сәгате" 12+
00:40 "Tатарлар" 12+
05:00 Концерт 6+
0 8 : 0 0
“Адымнар”

12+
08:30 Мультфильмы 0+
09:00 “ДК” 12+
09:15 Документальный
фильм 12+
09:45 “Тамчы-шоу” 0+
10:15 "Яшьләр тукталышы" 12+
10:45 “Музыкаль каймак” 12+
11:30 “Секреты татарской кухни” 12+
12:00 “Среда обитания”
12:30 “Каравай” 0+
13:00 “Закон. Парламент. Общество” 12+
13:30 “Адымнар” 12+
14:00 Композитор
Рөстәм Яхин турында
телеочерк 6+
15:00 “Ком сәгате” 12+
16:00 “Таяну ноктасы”
17:00 “Видеоспорт” 12+
17:30 “Әдәби хәзинә”
18:00 “Башваткыч” 6+
19:00 Телефильм 12+
19:15 “Профсоюз – союз
сильных” 12+
19:30 “Семь дней” 12+
20:30 “Болгар радиосы”
концерты 6+
21:30 “Кичке аш” 6+
22:00 “Семь дней” 12+
23:00 “Любить нельзя
забыть” 16+

6.00 «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» (16+)
7.10, 9.20 Т/м «Смерш.
Легенда для предателя» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ»
17.20 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» (16+)
18.15 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ» (12+)
0.10 Х/ф «СВОИ» (16+)
2.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ ВОЙНУ»
5.30 Т/с «КУРОРТНАЯ
ПОЛИЦИЯ» (16+)
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6.00, 10.20 «Доброе
утро»
10.00, 13.00, 15.00,
16.00, 1.55, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово»
11.55, 4.15 «Модный
приговор»
13.15 «Наедине со всеми» (16+)
14.20, 15.15, 16.15
«Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
0.15 «Вечерний Ургант»
0.50 «Познер» (16+)
2.10, 4.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)
5.15 «Контрольная закупка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
0.50, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.00 «Первая Студия»
21.00 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА»
0.15 «Вечерний Ургант»
1.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ
ИЗВЕСТНЫЙ»
3.15, 4.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ
БЕЛАЯ НАДЕЖДА» (16+)
5.15 «Контрольная закупка»

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми»
14.20, 15.15, 16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 «Давай поженимся!» (16+)
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.20 «Вечерний Ургант»
1.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» (16+)
3.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ
2: ГОРОД МОТОРОВ»
4.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» (12+)

6.20 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
«Новости»
7.10 «Россия от края до
края»
7.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
9.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
11.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.10 Концерт «Офицеры»
14.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+)
16.50, 19.10 Х/ф «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» (12+)
20.45, 22.20 Концерт к
Дню защитника Отечества
22.00 «Время»
23.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»
1.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» (12+)
2.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» (16+)

6.45, 7.10 «Россия от края
до края»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 9.20
Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ»
11.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
13.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ..»
15.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» (16+)
17.00 «Они хотели меня
взорвать». Исповедь русского моряка» (12+)
18.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
19.45 «Юбилей Николая
Расторгуева»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «БАТАЛЬОН»
0.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В
ЖИЗНИ» (16+)
2.40 Х/ф «МАРГАРЕТ»
5.30 «Модный приговор»

6.30, 7.10 «Наедине со
всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
«Новости»
7.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ»
9.00 «Играй, гармонь
любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «К юбилею актрисы.
«Вера Алентова. «Я покажу вам королеву-мать!»
13.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ
БОГОВ» (16+)
15.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+)
17.10 «Голос. Дети»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
0.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ УОЛТЕРА
МИТТИ» (12+)
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» (16+)

6.45, 7.10 «Наедине со
всеми» (16+)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» (16+)
9.10 «Смешарики.
ПИН-код»
9.25 «Часовой» (12+)
9.55 «Здоровье» (16+)
11.15 «Непутевые заметки» (12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В
МАЛИНОВКЕ»
15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» (12+)
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ»
19.30 «Лучше всех!»
Рецепты воспитания»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное
«Время»
23.30 «КВН». Высшая
лига» (16+)
1.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ
СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» (16+)
3.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ,
РЕБЯТА!» (16+)

6.00, 10.15 «Утро Рос-

6.00, 10.15 «Утро России»

6.00, 10.15 «Утро России»

7.05 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-

6.40 Х/ф «КАНДАГАР»

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

10.00, 12.00, 15.00, 18.00,

БОЙНИКИ»

8.45 Х/ф «ЛЕГЕНДА

21.00 Вести

21.00 Вести

9.00 Х/ф «СЮРПРИЗ ДЛЯ

№17» (12+)

10.55 «О самом главном»

10.55 «О самом главном»

ном» (12+)

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

12.40, 15.40, 18.20, 21.45

12.40, 15.40, 18.20,

Местное время. Вести

21.45 Местное время.

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

Вести

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

6.00 Т/с «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА
ИВАНОВА» (12+)
8.00 М/ф «Маша и
Медведь»
8.30 «Сам себе режиссёр»
9.20 «Смехопанорама»
9.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Местное время.
Вести. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Смеяться разрешается»
15.20 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» (12+)
17.15 Х/ф «УКРАДЕННОЕ СЧАСТЬЕ» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
1.30 Д/ф «Алексей
Брусилов. Служить
России» (12+)
2.30 Т/с «ЖЕНЩИНЫ
НА ГРАНИ» (12+)

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «ВРЕМЯ
ЖЕЛАНИЙ»
13.15 Д/ф «Планета
Папанова»
13.55 «Россия, любовь
моя!. «Русские зимние
праздники»
14.25, 2.55 Д/ф «Чаплин из Африки»
15.20 «Это было недавно, это было давно...»
16.30 «Русские цари»
17.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
18.35 «Международный конкурс молодых
дизайнеров «Русский
силуэт»
19.25 «Пешком...». Москва русскостильная»
19.50 «А.Леонтьев. Линия жизни»
20.45 «Библиотека приключений»
21.00 Х/ф «АФЕРА»
23.05 Опера «Севильский цирюльник»
1.40 Д/ф «Лебедь из
Пезаро. Неизвестный
Россини»
2.40 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Вольтер»
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Понедельник

февраля

Вторник

Четверг
февраля

СЛЕДСТВИЯ» (12+)

(16+)

18.40 «Прямой эфир»

19.50 «60 Минут» (12+)

19.50 «60 Минут» (12+)

22.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМ-

22.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМ-

НЮ» (12+)

ром Соловьёвым» (12+)

0.30 «Вечер с Владими-

3.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-

ром Соловьёвым» (12+)

СИНГ» (16+)

4.20 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ

НЕ В ОБИДЕ» (12+)

3.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-

3.00 Т/с «ВОЛЬФ МЕС-

5.05 Х/ф «МЫ С ВАМИ

ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ

3.45 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИ-

СИНГ» (16+)

СИНГ» (16+)

ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»

СВОИХ»

ЛА» (12+)

6.15 Т/с «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ ТАТЬЯНА ИВАНОВА» (12+)
8.10 «Живые истории»
9.00, 12.20 Местное время. Вести
9.20 Россия. Местное
время (12+)
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.40 «Аншлаг и Компания» (16+)
15.20 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» (12+)
19.00 «Субботний вечер»
21.00 Вести в субботу
22.00 Х/ф «ЗА ПОЛЧАСА
ДО ВЕСНЫ» (12+)
1.55 Х/ф «ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ» (12+)
3.55 Т/с «МАРШ ТУРЕЦКОГО» (12+)

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
14.00 «Линия жизни.
Евгений Гришковец»
15.05, 23.00 Д/ф «Происхождение Олимпийских
игр»
16.10 «Уроки русского»
16.40, 1.00 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА»
17.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
18.30 «Рождественская
оратория» митрополита
Илариона (Алфеева)»
19.35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты»
20.05 Д/ф «Поль Сезанн»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная
классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.55 Д/ф «Дело Деточкина»
0.55 «Худсовет»
2.10 Л.Бетховен. Концерт N2 для фортепиано
с оркестром
3.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гвадалахаре.
Дом милосердия»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ»
13.35, 21.45 «Правила
жизни»
14.05 «Эрмитаж»
14.35 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»
15.05, 23.00 Д/ф «Тевтонские рыцари»
16.10 «Уроки русского»
16.40, 1.00 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА»
17.55 «Острова. Евгений
Евстигнеев»
18.35 «Томас Зандерлинг
и Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского»
19.30 «Больше, чем любовь. Михаил Ботвинник
и Гаянэ Ананова»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный
отбор»
22.15 «Игра в бисер»
23.55 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
0.55 «Худсовет»
2.15 Д/ф «Иван Лапиков.
Баллада об актере...»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40
«Новости культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ
ЗЕМЛИ»
13.35, 21.45 «Правила
жизни»
14.05 «Пешком...». Касимов ханский»
14.35 Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх»
15.05, 23.00 Д/ф «Тайны королевского замка
Шамбор»
16.10 «Уроки русского»
16.40, 1.00 Х/ф «МОЯ
СУДЬБА»
17.55 Д/ф «Евгений Киндинов. По-настоящему
играть...»
18.35 «Валерий Гергиев,
Денис Кожухин, Леонидас
Кавакос и Симфонический оркестр Мариинского
театра»
19.30 Д/ф «Предчувствие
новой интонации»
20.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Подземная кладовая Родины»
23.55 Д/ф «Тихие зори
Станислава Ростоцкого»
0.55 «Худсовет»
2.15 «Острова. Евгений
Евстигнеев»

7.30 «Канал «Евроньюс»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
13.00 «Острова. Леонид
Быков»
13.40 Д/ф «История Семеновского полка, или
Небываемое бываетъ»
14.25, 1.30 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
15.15 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами»
16.00 «IV Международный конкурс вокалистов
имени М.Магомаева. Финал»
17.40 Д/ф «Муслим Магомаев. Незаданные вопросы»
18.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
20.05 «Любимые романсы
и песни»
21.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В НЕАПОЛЕ»
22.50 «Мишель Легран в
Брюсселе»
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
2.25 М/ф для взрослых
2.55 «Родина человека»
3.40 Д/ф «Охрид. Мир
цвета и иконопочитания»

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
13.00 Д/ф «Всеволод
Санаев»
13.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
14.25, 1.45 Д/ф «Пробуждение весны в Европе»
15.20 Концерт «Казаки
Российской империи»
16.30 «Русские цари»
17.15 Д/ф «Александр
Панченко. Другая история»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
19.45 «В.Алентова. Линия
жизни»
20.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
22.20 «Романтика романса». Максим Дунаевский»
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
МАГНАТ»
2.40 М/ф для взрослых
2.55 «Кавказский Грааль»
3.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

сии»
10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 21.00 Вести
10.55 «О самом глав-

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
15.55 Т/с «ТАЙНЫ

НЮ» (12+)
0.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)

СТВИЯ» (12+)
18.40 «Прямой эфир»

Местное время. Вести

ЛЮБИМОГО»
11.00, 15.20 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» (12+)
19.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

15.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-

НЫ УДАЧИ»

СТВИЯ» (12+)

21.40 Х/ф «ЭКИПАЖ»

19.50 «60 Минут» (12+)

НЫ УДАЧИ»

15.00, 21.00 Вести

12.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ»

18.40 «Прямой эфир»

11.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА
№17» (12+)

13.20, 15.20 Т/с «КЛЮЧИ

22.00 Т/с «Я ВСЁ ПОМ-

ОТ ПРОШЛОГО» (12+)

НЮ» (12+)

15.00, 21.00 Вести

0.30 «Вечер с Владими-

21.40 Х/ф «ЗАВТРАК В
3.15 «Битва титанов. Суперсерия-72» (12+)

11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.30, 1.10 Х/ф «ПАРЕНЬ
ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
12.55 Д/ф «Николай Крючков»
13.40 Д/ф «История Преображенского полка, или
Железная стена»
14.25, 2.55 Д/ф «Лучшие
папы в природе»
15.20 Д/ф «Дело Деточкина»
16.05 «Песни разных лет»
18.30 Х/ф «Д'АРТАНЬЯН
И ТРИ МУШКЕТЕРА»
20.00 Д/ф «Янковский»
21.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК»
22.55 «Звезды мировой
сцены в юбилейном вечере Игоря Крутого»
2.40 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Рафаэль»

ПОСТЕЛЬ» (12+)
1.30 Х/ф «В ТЕСНОТЕ, ДА
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Рекламалар

Тәбрикләүләр кабул итегез!
Хөрмәтле Сания Рамазан кызы Сафарова!
Иске Зеленай авылының “Югары оч” мәхәлләсе картлары һәм авыл
халкы Сезне олы юбилеегыз – 70 яшь тулу көне белән кайнар котлый. Сез
мәчет мөгаллимәсе буларак, барлык көчегезне, сәләтегезне, дини белемегезне, тырышлыгыгызны куеп, балаларга, хәзерге вакытта мәчеткә йөрүче
халыкка дини гыйлем бирәсез. Шундый катлаулы, җаваплы хезмәтне башкаруыгыз өчен авыл халкы Сезне ихтирам итә һәм рәхмәт белдерә. Аллаһы
Тәгалә Сезгә бәхетле картлык, сәламәтлек, җан тынычлыгы насыйп итсен.
Якыннарыгызның ихтирамын, игътибарын, игелеген тоеп яшәгез.
Олы җанлы, киң күңелле булуыгыз өчен
Рәхмәт ява Сезгә һәркайсыбыздан.
Сәламәтлек, тыныч, тигез тормыш –
Шул теләкләрне кабул итегез бездән.

Иске Атлаш авылында гомер итүче Руфия Җәфәровна һәм
Рафаил Абдрәкибович Мохтаровлар өчен февраль ае истәлекле. Алар үзләренең 55 яшьлек юбилейларын билгелиләр.
Кадерлеләребез безнең!
Сезне матур юбилейларыгыз уңаеннан чын күңелдән котлыйбыз.
Киләчәктә дөньядагы барлык якты теләкләребез гомерлек юлдашыгыз булсын. Беркайчан да авырмагыз, саулык-исәнлек белән
озак яшәгез. Сезгә булган чиксез хөрмәтебез йөрәгегез түрендә
урын алсын, кайгы-борчулар читләп үтсеннәр, ә туар таңнар бәхет
- шатлыклар гына бүләк итсеннәр. Барлык кылган игелекләрегез,
ярдәмегез өчен олы рәхмәтебезне белдерәбез.
Кояш Сезгә назлап нурын сипсен,
Таң җилләре назлап сөйcеннәр.
Бәхет, шатлык, зур уңышлар
Сезнең юлларыгызда йөрсеннeр.
Җылы теләкләр белән Хәбибуллиннар, Идиатулловлар, Аввәсовлар гаиләләре.
Иске Атлаш – Мосеевка – Ульяновск.

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!
20% скидка

 Телефон: 8-937-278-05-55.
Павловка.

Белдерүләр

котлаулар

Берегите своих детей!
Вниманию родителей! Сейчас среди детей очень новомодной стала игра: "Беги или
умри!"
Суть этой игры перебежать
дорогу как можно ближе перед
движущимся транспортом. Эта
игра популярна по всей России.
Поэтому и водителям нужно
быть предельно внимательными,
когда видите детей у дороги и
учитывать тот факт, что они могут
броситься бежать прямо под колёса. Уважаемые родители! Проведите беседу со своими детьми
и со всеми членами семьи. Мы
должны спасти не только жизни
своих детей, но и обезопасить
всю нашу семью.
А вы слышали о новом "тренде"
молодежи? Дети "покупают" свою
смерть! Приобретая приложение,
за ними закрепляется человек,
следящим за выполнением заданий, последним этапом игры
- является суицид.
НА ЧТО СЛЕДУЕТ

ОБРАТИТЬ
ВНИМАНИЕ:
1. Подросток не высыпается,
даже если рано ложится спать проследите, спит ли он в ранние
утренние часы.
2. Рисует китов, бабочек, единорогов.
3. Состоит в группах, содержащих в названии следующее: "Киты
плывут вверх", "Разбуди меня в
4.20", f57, f58, "Тихий дом", "Рина",
"Няпока", "Море китов", "50 дней
до моего..." хэштеги: домкитов,
млечныйпуть, 150звёзд, ff33, d28,

САЛОН МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
"КРИСТАЛЛ"

Поздравляет всех мужчин с самым мужским праздником, ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. Всех благ вам,
любви и здоровья!

Мы приглашаем вас посетить наш салон для приобретения стильной и качественной одежды на все
случаи жизни. Как всегда вас ждут праздничные скидки
и подарки. В продаже имеются подарочные сертификаты. Ждем вас по адресу: р.п. Новоспасское, ул.
Крестьянская, д.35 а, рядом с кинотеатром "Октябрь"
и магазином "Ласточка".

Стоматология ООО «Дента Люкс»
приглашает вас воспользоваться
качественными услугами современной стоматологии
пациентам нуждающимися в протезировании готовы предложить:
- съемное протезирование: протезы из акриловых пластмасс, бюгельные,
нейлоновые;
- несъемное протезирование: коронки с
покрытием, металлокерамические, комбинированные, цельнолитые и.т.д.

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

хочувигру.
4. Закрыл в Контакте доступ
к подробной информации, в переписке с друзьями (на личной
стене) есть фразы "разбуди меня
в 4.20", "я в игре". И совсем уж
страшно, если на стене появляются цифры, начиная от 50 и
меньше.
5. Переписывается в вайбере
(и др. мессенджерах) с незнакомыми людьми, которые дают
странные распоряжения.
В РАЗГАРЕ ИНФОРМАЦИОННАЯ СУИЦИДАЛЬНАЯ ВОЙНА
ПРОТИВ НАШИХ ДЕТЕЙ:
Телефон доверия - служба
психологиче ской помощи
8-800-2000-122.
Для России бесплатный телефон доверия: 8-800-333-44-34.
С уважением, ИПДН
Усманова Ю. К.,
старший лейтенант
полиции.

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА

от производителя.
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
НЕДОРОГО.
РАССРОЧКА. Просто
позвони.
Т е л е ф о н :
89272125484.
В ООО “ТАН” требуется дорожный мастер. Адрес организации: р.п. Старая Кулатка,
ул. Красногвардейская, д. 18.
В р.п. Радищево продается автомобиль «ВАЗ-21140», 2004 года
выпуска, цвет – светло-серебристый металл. КПП 5 ступеней, один
хозяин, комплектация. В отличном
состоянии. Цена договорная. Телефон: 8 – 937- 279 – 31 – 74.
В р.п. Радищево продается трехкомнатная квартира со всеми
удобствами: пластиковые окна,
индивидуальное газовое отопление. Имеются надворные
постройки: гараж, баня, земельные участки. Недорого. Телефон:
89277761001.

Продаются: куры-молодки,
возраст – от 4 месяцев (ровные, красивые), индюшата
суточные, подрощенные (тяжелых кроссов), комбикорма,
витамины, пшеница, кукуруза,
ячмень, отруби, жмых – недорого.
Доставка, возврат брака гарантирована.
Телефоны: 89278093172,
89278093752 – Ильнур.
Такси «Лидер»
В Старой Кулатке осуществляет набор пассажиров по
маршруту Старая КулаткаУльяновск и также обратно.
Имеются билеты (автобусные). Все официально и законно!!! Поездки по Кулатке – от 70
руб., по району, по области и на
дальние расстояния. Звоните
и уточняйте цены! Недорого! Телефоны: 89297940945,
89041910840.
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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.

