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9 Май - Бөек Җиңү Көне!

ГОМУМИ РАЙОН 
ТАТАР ГАЗЕТАСЫ
1930 елдан чыга.
Бәясе ирекле
№ 18 (10710)
Чәршәмбе,
3 май 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)
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ХӨРМӘТЛЕ БӨЕК  ВАТАН СУГЫШЫ 
ВЕТЕРАННАРЫ, ТЫЛ ЭШЧӘННӘРЕ, СУГЫШ ЕЛЫ БАЛАЛАРЫ, 

КАДЕРЛЕ  ИСКЕКУЛАТКЫЛЫЛАР!
Халкыбызның иң кадерле бәйрәме - Бөек Җиңү көне уңаеннан ихлас күңелдән тәбрикләүләр 

кабул итегез. Миллионлаган ватандашларыбызның батырлыгы нәтиҗәсендә яуланган Җиңүне 
илебез халыклары 72 нче мәртәбә бәйрәм итә. Бу батырлык безнең өчен дә, киләсе буыннар 
өчен дә мәңгегә үрнәк булып торачак.

Хөрмәтле ветераннар! Бөек Җиңү өчен без сезгә олы рәхмәт белдереп, алдыгызда баш иябез. 
9 Май бәйрәме безнең күңелләрдә халкыбыз өчен горурлык хисе уята.

Сугыш елларында тылда хезмәт батырлыклары күрсәткән якташларыбызга да без мәңге 
бурычлы. Аларга хөрмәтебез чиксез. Бәйрәм уңаеннан барыгызга да сәламәтлек, озын гомер, 
якыннарыгызның игътибарын тоеп, тынычлыкта яшәвегезне телибез.

Э. E. ГАНЕЕВ,
Иске Кулаткы районы Башлыгы, урындагы “Бердәм Россия” партиясе урындагы  

политсовет Секретаре.
И. А. Аблязов,

Иске Кулаткы районы администрациясе
 Башлыгы.

26 апрельдә Иске Кулаткы 
эшчеләр поселогында Бөек 
Җиңү көненең  72 еллыгы 
уңаеннан традицион эстафета 
булып үтте. Бу чарада райо-
ныбызда яшәүче гаиләләр, 
мәктәп  укучылары, оешмалар-
ның коллективлары, балалар 
бакчаларының нәниләре зур 
активлык белдереп катна-
штылар. 

Эстафетада Иске Кулат-
кы эшчеләр поселогының 
“Гөлчәчәк” балалар бакчасы 
- беренче, “Чишмә” балалар 
бакчасы - икенче һәм өченче, 
Кирюшкино авылы балалар 
бакчасы  дүртенче урыннар 
яуладылар. 

Бу бәйгедә Иске Кулаткыдан 

Байгуловлар, Ахмеровлар һәм 
Мозафаровларның гаиләләре 
тиңдәшле рәвештә беренче, 
икенче һәм өченче урыннарны 
алуга лаек булдылар. 

IX класска кадәр булган 
укучылар арасында Иске Ку-
латкы икенче номерлы урта 
мәктәбе - беренче, беренче 
номерлы урта мәктәбе - икенче 
һәм Иске Атлаш урта мәктәбе 
өченче урыннарга чыктылар. 

Өлкән класслар арасында 
шулай ук Иске Кулаткы икенче 
номерлы урта мәктәбе - бе-
ренче, беренче номерлы урта 
мәктәбе - икенче һәм Иске 
Мостяк урта мәктәбе өченче 
урыннарга ия булдылар. 

Традицион эстафетада ме-

ханика-технология колледжы 
студентлары да, оешмалар 
командалары да актив катна-
штылар. Студентлар  арасында 
колледжның   беренче  коман-
дасы, оешмалар арасында 
Иске  Зеленай  урта  мәктәбенең 
коллективы  беренче урыннар-
ны алдылар. 

Соңыннан җиңүчеләргә 
район администрациясенең  
кубоклары һәм Почет   грамо-
талары тапшырылды.

Рафаэль МАДЬЯРОВ,
Иске Кулаткы район 

администрациясенең
физкультура, спорт 

буенча бүлек 
мөдире. 

Җиңү эстафетасында 

План основных мероприятий, проводимых на территории МО 
«Старокулаткинский район» 6, 7, 8, 9 мая 2017 г.

6 мая 2017 г.
12.30.-16.00. Цикл мероприятий «Слава героям», посвящённые подвигу Героев Советского Союза – земляков 

участников Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. (с приглашением наследников, родственников)

19.00.-21.00. Выездные концерты   народных коллективов «Гульшаян», «Чишмя» с программой «Оставайтесь до 
новой весны»

7 мая 2017 г.

13.00. Вечер встречи «Если не мы, то кто?» с членами общественной организации «Боевое братство»

8 мая 2017 г.
19.30. – 23.00. Пост №1 Митинг – реквием «Помнить, значит жить!», Зажжение Вечного огня.  Возложение гирлянды 

к обелиску. Акции «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти»

9 мая 2017 г.
07.30.-10.00. Пост №1

08.00.-10.00. Возложение венков к обелиску павшим в Великой Отечественной войне.    Шествие «Бессмертный 
полк», «Бессмертный тыл».

10.00.-11.30. Работа полевой кухни. Чаепитие для ветеранов, тружеников тыла с просмотром трансляции Парада 
на Красной Площади и наружная аудиотрансляция . 

11.30.-12.30. Концертно-развлекательная программа для детей «Пусть всегда будет мир!».Патриотический флэш-
моб  «Читай во имя мира!»

20.00.-23.30. Народное гуляние. Праздничный концерт «Сохраним Победу вместе». Праздничный салют. 

Ветеран алдында баш иябез
Сугыш… Нинди дәһшәт-

ле, куркыныч сүз. Бөек 
Ватан сугышы тәмамла-
нуга 72 ел тулса да, аның 
хәтирәләре күңелләргә 
тирән сеңеп калган. Усть 
Кулаткы авылында гомер 
итүче, ихтирамга  лаек 
Бөек Ватан сугышы вете-
раны Абдулхак Яхъевич 
Сөләйманов канкойгыч 
вакыйгаларны үз күзләре 
белән күргән. 

Күп балалы гаиләдә ту-
ганга, ул авыр хезмәт белән 
чыныгып үсә. 13 яшен-
дә колхозда  хезмәт итә 
башлый. Сугыш  башлан-
ганда  аңа  17 яшь була. Ул 
яшьтәшләре белән бергә 
окоп казуда,  яңа тимер 
юл төзүдә  катнаша.  Оза-
кламый   яшь  егет  фронт-
ка  җибәрелә. Украина  
фронтының 1027 нче хәр-
би часте составына керә.  
Брянск шәһәре  тирәсен-
дәге көрәшнең берсендә 
аның аягы каты яралана. 
Абдулхак абый рух белән 
көчле hәм нык булып кала.
Аның хәтта аягын кисеп 
алырга уйлыйлар, ләкин, 

бәхетенә, тәҗрибәле  табиб 
очрый һәм аягын саклап 
кала. Ул сигез ай дәвамын-
да госпитальдә дәвалана. 
1943 елда туган авылына 
әйләнеп кайта. Алимә апа 
белән гаилә корып, 3 балага 
тәрбия биреп, олы тормыш 
юлына бастыралар. 

Абдулхак  Яхъевич го-
мере буе авыл колхозында  
төрле эшләрдә хезмәт куя. 
Аны тырыш, эш сөючән, уң-
ган булганы өчен hәр җирдә 
дә хөрмәт итәләр. Хәзерге 
вакытта сугыш ветераны 

кызы Римма карамагында 
яши. Бала-оныклары өчен 
ул үрнәк булып тора. Тор-
мышның  авырлыкларына 
түзеп, ул сабырлыгын, 
кешелеклелеген, мәрхәмәт-
лелеген югалтмаган. Аның 
күкрәген күп сугышчан 
орден-медальләр  бизи.  
“Бөек Ватан сугышының 
Iнче дәрәҗәле” ордены, 
“Жуков”, “Сугышчан батыр-
лыклары өчен”, “ 1941-1945  
елларның  фронтовигы” ме-
дальләре белән бүләклән-
гән. Олы йөрәкле Абдулхак 
абый  башка ветераннар 
кебек үк, үзенең сугышта 
катнашуы белән беркай-
чан да мактанмады hәм 
үзен герой дип санамады. 
Бүгенге көнгә Усть Кулаткы 
авылында  бер генә  сугыш 
ветераны – Абдулхак Яхъе-
вич Сөләйманов. Без аның 
белән горурланабыз hәм 
алдында баш иеп, рәхәт 
тормышта яшәвебез өчен 
рәхмәт әйтәбез. Киләчәк-
тә күкләребез  гел  аяз, 
тормышларыбыз тыныч 
булсын иде!

Әлфия ЯФАРОВА.

9 мая – День Победы в Великой 
Отечественной войне

Дорогие фронтовики и труженики тыла, ува-
жаемые жители Ульяновской области!  От всей 
души поздравляю вас с 72-летней годовщиной 

со дня Великой Победы!
В многовековой истории нашего государства немало страниц, олицетворяющих героизм, от-

вагу, грандиозные свершения. Победа в Великой Отечественной войне – одно из самых ярких и 
впечатляющих событий в летописи нашей страны и всего человечеств. Тогда мир, оказавшийся 
на грани тотального порабощения, был спасен Советским Солдатом.

Среди тех, кто несокрушимой стеной стоял на пути фашистских войск, кто остановил их на 
подступах к Москве, изгнал из Сталинграда и гнал до Берлина, освободив почти всю Европу, 
были и наши земляки, встретившие врага в первый же день войны. Более 125 тысяч уроженцев 
нашего края никогда больше не смогли ступить на землю своих матерей. Тысячи удостоены 
самых почетных наград, а 175 стали Героями Советского Союза. 

Сейчас среди нас, жителей Ульяновской области, – 20 тысяч 673 ветерана Великой Отече-
ственной войны, в том числе 884 инвалида и участника войны, 169 солдат последнего призыва, 
14 тысяч 656 тружеников тыла, 4697 вдов ветеранов, 145 несовершеннолетних узников фашизма 
и 122 жителя блокадного Ленинграда. Руководство региона и гражданское общество делают все 
возможное для их благополучия. За последние несколько лет более пяти тысяч семей получили 
сертификаты, которые помогли им решить квартирный вопрос. Выделяются средства на адрес-
ную материальную помощь, лечение, на текущий и капитальный ремонт жилья. Ни один ветеран 
Ульяновской области не должен оставаться один на один со своими заботами. За каждым из 
них закреплено свыше 11 тысяч волонтеров – это учащиеся школ, колледжей, высших учебных 
заведений. В рамках акций  «Ветеран живёт рядом», «Квартиру в порядок» молодежь навещает 
пожилых людей, помогает навести порядок в домах. Перед фронтовиками и тружениками тыла все 
мы в неоплатном долгу! И одной из основных задач органов власти, молодежных и общественных 
объединений, трудовых коллективов остается забота о героическом поколении.

Дорогие наши ветераны! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, живите 
как можно дольше! Вы нужны  каждому из нас, нужны своей малой Родине и всей России! 
Спасибо вам за величайший подвиг, беспримерное мужество и героизм, проявленные в 
кровопролитных сражениях за Родину и тяжкий труд в тылу. Низкий вам поклон за Вели-
кую Победу!

 
Губернатор Ульяновской области                                                                              С.И. МОРОЗОВ. 
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Советлар Союзы Герое 
НӘҖИП НӘҮМӘНОВИЧ 

НУГАЕВ
Кече сержант Нәҗип 

Нәүмәнович  Нугаев  су-
гышта күрсәткән баты-
рлыклары өчен бу бөек 
исемгә 1943 елның  26 
ноябрендә лаек була. Ул 
Иске Яндука авылында 
туып-үскән.

Советлар Союзы Герое 
ВИЛЬДАН ИМАТОВИЧ 

ХАБИЕВ
19 яшьлек Урта Те-

решка авылы егете, ми-
номет расчеты белән 
Днепр ел¬гасын кичеп, 
немецларга шактый зур 
зыян китерә. Шушы баты-
рлыгы hәм кыюлыгы өчен 
кече  сержант Хабиевка 
1943 елның  30 сентя-
брендә Советлар Союзы 
Герое исеме бирелә.

Советлар Союзы Герое 
ЗӘКӘРЬЯ СӘФЕТОВИЧ 

ХӨСӘЕНОВ
Мосеевка авылында 

туып-үскән якташыбыз. 
Ялгыз танк дошманның 
тулы бер мехколоннасы 
белән тигез булмаган 
көрәшкә керә. Немецлар-
ның күп санлы тере көче 
юк ителә. Ләкин экипаж да 
hәлак була.

1945 елның 24 мартын-
да якташыбыз, үлгәннән 
соң, Советлар Союзы 
Герое исеменә лаек була.

Советлар Союзы 
Герое ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ  

ИЛЬГАЧЕВ
Чуваш Кулаткы  авылын-

нан сугышка  киткән. Бәлки, 
язмыш мәрхәмәтле булганга 
күрә генә, ул көчле ут астын-
да беренче булып Днепр ел-
гасын кичә hәм безнекеләрне 
каршы алу өчен плацдарм  
әзерли. Менә шушы  баты-
рлыгы өчен аңа Советлар 
Союзы Герое исеме бирелә.

Дан орденының тулы 
кавалеры, легендар 

разведчик 
ФАТИХ ЮНУСОВИЧ 

ДИНЕЕВ
Мосеевка авылының кре-

стьян гаиләсендә туган егет 
1942 елда сугышка алына hәм 
разведчиклар курсын тәмам-
лап, төркем командиры була. 
Сталинград бәрелешендә 
күрсәткән батырлыгы өчен 
«Кызыл Йолдыз» ордены 
hәм «Сталинградны саклап 
калган өчен» медале белән 
бүләкләнә. Немец офицерын 
кулга алган өчен маршал 
Малиновский I дәрәҗә Дан 
ордены белән билгели. Су-
гышта күрсәткән батырлы-
клары өчен өч дәрәҗәдәге 
Дан ордены кавалеры исеме 
бирелгән.

Советлар Союзы Герое 
МӘХМYТ ИЛАЧЕВИЧ 

АИПОВ
Кирюшкино авылы егете. 

Берлин өчен барган кан-
койгыч бәрелештә Мәхмүт 
Илачевич  hәлак була. 1945 
елның 31 маенда якташы-
бызга Советлар Союзы Герое 
исеме бирелә.

Батырлыгын Совет солдатының Рәхмәт белән искә алабыз.
Җиңүләрдән аның хөрмәтенә Мәңге яшәр hәйкәл салабыз.

* 1941 елның 22 июнендә, Бөек Ватан сугышы 
башлангач, районда  мобилизация  игълан ителә. Бе-
ренче ун көн эчендә yк фронтка 657 рядовой, 23 сержант 
hәм 40 офицер озатылган.
* 1941 - 1945 елларда яу кырына 5,5 мең якташыбыз 
китеп барса, шуларның 2520 се кире кайта алмады. Һәлак 
булучыларның 2147 се - рядовойлар, 244 е - сержантлар 
hәм старшиналар, 129 ы офицерлар иде.
*  Фронтта күрсәткән батырлыклары өчен 3200 якташы-
быз орден hәм медальләр белән бүләкләнделәр. 5 кеше 
Советлар Союзы Герое исеменә лаек булды.
* 1941 елда 249 якташыбыз сафтан чыккан. Шуларның 
57 се яу кырында hәлак булган, 4 есе госпитальдә үлгән, 
188 е хәбәрсез югалган. 1942 елда инде югалтуларыбыз 
795 кә җиткән. 215 кеше сугыш операцияләрендә, 38 
кеше яралардан үлгән, 188 е хәбәрсез югалган.
* 1943 елда 744 райондашыбызны югалтканбыз.  Шулар-
ның 321е яу кырында башын салган, 48е госпитальләрдә 
вафат булган hәм 375 хәрби билгесез югалган.
* 1944 елда 515 кеше сафтан чыккан, шуларның 244 е 
- фронтта, 68 е госпитальдә  үлгән. Хәбәрсез югалучы-
ларның саны 204 булган.
* 1945 елга 217 югалту туры килә. Аларның 103 е 
канлы бәрелешләрдә hәлак булган, 36 сы яралардан 
hәм авырулардан терелә  алмаганнар, 78 якташыбыз 
хәбәрсез югалган.

ХӨРМӘТЛЕ  БӨЕК  ВАТАН  СУГЫШЫ 
ВЕТЕРАННАРЫ,  ТЫЛ  ХЕЗМӘТЧӘННӘРЕ, СУГЫШ 

ЕЛЫ БАЛАЛАРЫ!
Иң изге бәйрәм - Бөек Җиңү көне уңаеннан чын күңел-
дән тәбрикләүләр кабул итегез. Бөек Ватан сугышы 
авырлыкларын сез үз җилкәгездә татыдыгыз, йөрәгегез 
аша кичердегез. Сезгә нык сәламәтлек, гаиләләре-
гезгә тынычлык, татулык hәм күңел җылысы телибез. 
Йөрәкләрегездә яшәү дәрте сүнмәсен.
Районның  хезмәт hәм сугыш ветераннары Советы.

ХӨРМӘТЛЕ  БӨЕК  ВАТАН  СУГЫШЫ ВЕТЕРАННАРЫ,  
ТЫЛ  ХЕЗМӘТЧӘННӘРЕ, СУГЫШ ЕЛЫ БАЛАЛАРЫ, 

КАДЕРЛЕ  ИСКЕКУЛАТКЫЛЫЛАР!
Сезне иң изге бәйрәм - Бөек   Җиңү  көне уңаеннан  чын  
күңелдән тәбрик итәбез. 9 Май - барыбыз өчен дә иң изге, иң 
кадерле hәм шул ук вакытта иң моңсу бәйрәм. Бу көнне без 
фашизмны җиңгән батыр  йөрәкле  ветераннарыбызны hәм тыл-
да җиңү өчен тир түккән эшчәннәрне хөрмәтлибез, арабыздан 
мәңгелеккә киткәннәрне искә алабыз. Тыныч, матур тормышта 
яшәвебез белән изге сугышта батырлыклар күрсәткән ир-егет-
ләребез  алдында без бурычлы.Бәйрәм уңаеннан барыгызга 
да сәламәтлек, озын гомер, якыннарыгызның игътибарын тоеп, 
тынычлыкта яшәвегезне  телибез. 

“Күмәк көч” район газетасы редакциясе коллективы.

ГРАФИК возложения венков к памятнику 9 мая 2017 года
№ п/п Время 

в о з л о ж е -
ния

Наименования учреждений и организаций Место возложения

1 8.20 Глава муниципального образования «Старокулаткинский район», депутаты Совета 
депутатов муниципального образования «Старокулаткинский район», Депутаты  Совета 
депутатов муниципального образования «Старокулаткинское городское поселение», 
ветераны Великой Отечественной войны

Венок у солдата

2 8.22 Администрация муниципального образования «Старокулаткинский район», МФЦ, БТИ, 
Кадастровое бюро, Территориальная избирательная комиссия МО «Старокулаткинский 
район», Старокулаткинский отдел Управления Федеральной службы государственной 
регистрации кадастра и картографии по Ульяновской области, Государственное уч-
реждение – Ульяновское региональное отделение Фонда социального страхования РФ, 
МИФНС России №5 по Ульяновской области, страховые компании, жители села Мосеевка

Венок у жителей р.п. Старая Кулатка, 
герою Хусаинову З.С.

3 8.24 Прокуратура Старокулаткинского района, пункт полиции межрайонного отдела Ми-
нистерства внутренних дел  России «Павловский», Радищевский районный суд в р.п. 
Старая Кулатка, Отдел службы судебных приставов, нотариальная контора, жители 
села Кирюшкино 

Венок у жителей р.п. Старая Кулатка, 
герою Аипову 

4 8.26 Представители общественных объединений «Совет ветеранов», «Боевое братство», 
«Совет женщин», «Совет отцов», жители села Бахтеевка, Чувашская Кулатка

Венок у жителей р.п. Старая Кулатка, 
герою Ильгачеву И.В.

5 8.28 Общественное объединение «Союз пенсионеров России», Отделение Пенсионного фон-
да Ульяновской области по Старокулаткинскому району, жители села Средняя Терешка

Венок у жителей р.п. Старая Кулатка, 
герою Хабиеву В.С.

6 8.30 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Старокулаткинская средняя 
общеобразовательная школа №1

Венок кавалеру 3 степени Динееву 
Ф.Ю.

7 8.32 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Старокулаткинская средняя 
общеобразовательная школа №2, жители села Старая Яндовка 

Венок у жителей р.п. Старая Кулатка, 
герою Нугаеву Н.Н.

8 8.34 Управление образования, детский сад №1 «Гульчачак», детский сад №3 «Чишмя», 
жители села Усть Кулатка, хутора Кольцовка 

Венок у жителей р.п. Старая Кулатка, 
жителей с. Усть Кулатка и Кольцовка

9 8.36 Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Старокулаткинский Центр дополнительного образования детей, муниципальное об-
разовательное учреждение дополнительного образования детей Детско– юношеская 
спортивная школа, жители села Новая Кулатка

Венок у жителей р.п. Старая Кулатка, 
жителей с. Новая Кулатка 

10 8.38 Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования  механико – технологический колледж, Негосударственное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Ста-
рокулаткинская автомобильная школа ДОСААФ России», жители села Новые Зимницы

Венок у жителей р.п. Старая Кулатка, 
жителей с. Новые Зимницы

11 8.40 Управление по развитию сельских территорий, фермерские хозяйства МО «Староку-
латкинское городское поселение», жители села Новая Яндовка

Венок у жителей р.п. Старая Кулатка, 
жителей с. Новая Яндовка

12 8.42 Автономная Некоммерческая организация «Центр развития предпринимательства», 
коллективы индивидуальных предпринимателей, жители села Кармалей

Венок у жителей с. Кармалей 

13 8.44 Пожарная часть -30, жители села Старый Атлаш Венок у жителей с. Старый Атлаш

14 8.46 Государственное учреждение здравоохранения  «Старокулаткинская центральная рай-
онная больница», Муниципальное унитарное предприятие  «Аптека №35», Областное 
государственное бюджетное учреждение «Старокулаткинская районная станция по 
борьбе с болезнями животных», жители села Верхняя Терешка

Венок у жителей с. Верхняя Терешка

15 8.48 Общество с ограниченной ответственностью «ТАН», Открытое акционерное общество 
«Старокулаткинское автотранспортное предприятие», Общество с ограниченной от-
ветственностью «АТПМТТ», жители села Старый Мостяк

Венок у жителей с. Старый Мостяк

16 8.50 Государственное казенное учреждение Ульяновской области «Старокулаткинское 
лесничество», жители села Новый Мостяк

Венок у жителей с. Новый Мостяк

17 8.52 Муниципальное унитарное предприятие «Благоустройство», Старокулаткинский уча-
сток Областного государственного казенного предприятия «Ульяновский областной 
водоканал», жители села Старое Зеленое

Венок у жителей с. Старое Зеленое

18 8.54. Управление по делам культуры и досуга населения, Муниципальное учреждение куль-
туры «Централизованная клубная система», Районное муниципальное учреждение 
культуры «Старокулаткинская межпоселенческая центральная библиотека», Районный 
Историко-краеведческий музей имени Х.А. Аблязова, Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей «Старокулаткин-
ская детская школа искусств», Областное автономное учреждение «Редакция газеты 
«Кумяк кюч», Общество с ограниченной ответственностью «Новая волна», сотрудники 
военкомата, жители села Новое Зеленое

Венок у жителей с. Новое Зеленое

19 8.56. Департамент Управление министерства здравоохранения и  социального развития 
Ульяновской области по Старокулаткинскому району, Областное государственное 
казенное учреждение Центр занятости населения Старокулаткинского района, «Парус 
надежды», жители села Зарыклей

Венок у жителей с. Зарыклей

20 8.58 Дополнительный офис открытого акционерного общества «Сбербанк России», жители 
села Новая Лебежайка

Венок у жителей с. Новая Лебежайка

21 9.00  Старокулаткинский эксплуатационный газовый участок филиала ООО «Газпромга-
зораспределение Ульяновск» в р.п. Новоспасское, Филиал открытого акционерного 
общества «Межрегиональная распределительная сетевая кампания Волги» ульянов-
ские распределительные сети южное производственное отделение Старокулаткинские  
районные электрические сети, Старокулаткинский участок южного отделения открытого 
акционерного общества «Ульяновскэнерго», жители села Вязовый Гай

Венок у жителей с. Вязовый Гай

22 9.02 Старокулаткинское отделение почтовой связи Николаевского почтамта Управления 
Федеральной почтовой связи Ульяновской области, Ульяновский филиал открытого 
акционерного общества «Ростелеком» универсальный технический участок р.п. Ста-
рая Кулатка

Венок у жителей с. Вязовый Гай

23 9.04 «Труженики тыла» и «Дети войны» Цветы к плите «Дети войны»



¹ 18, 3 май 2017 åë.
3Һәйкәл тора. Имеш, сөйлиләр, бу — билгесез солдат hәйкәле.

Билгесезме шушы бакыр кеше? Билгесезме, хәтер, әйт әле?!

Надя АкуловА

Хорошие идеи буквально 
витают в воздухе и реализу-
ются в нескольких регионах 
одновременно, такие, напри-
мер, как «Народный бюджет», 
предполагающий решение пер-
воочередных проблем жителей 
за счет объединения ресурсов 
областного бюджета, бюджета 
муниципальных образований, 
финансовых средств населе-
ния, а также иных привлечен-
ных средств.

Обобщить аналогичные 
практики, создать наилучшую 
модель, доработать ее с мини-
стерствами в части унификации 
и соответствия законодатель-
ству и уже некую «отшлифо-
ванную» модель представить 
для масштабирования в регио-
нах - такую задачу поставило 
перед собой Агентство страте-
гических инициатив (АСИ). 

РЕЙТИНГ  
ДО МАГАЗИНА ДОВЕДЕТ

- На протяжении трех лет 
АСИ занимается составлени-
ем рейтингов инвестиционной 
привлекательности регионов. 
В процессе его специалисты об-
наружили большое количество 
практик, которые напрямую 
не влияют на инвестиционный 
климат, но делают жизнь лю-
дей в регионе лучше, создавая 
атмосферу, в которой хочется и 
работать, и жить, и деньги вкла-
дывать. Тогда мы создали «Ма-
газин верных решений», в ко-
тором можно не теоретический 
совет получить, а универсаль-
ное решение в виде проекта со 
ссылкой на регион-донор и его 
практику реализации, а также 
экономический и социальный 
эффект плюс гарантирован-
ную поддержку федерального 
ведомства, в ведении которого 
находится данная тема. Одним 
из инструментов внедрения 
является также типовая до-
рожная карта. С этим уже сразу 
можно работать, - заместитель 
генерального директора - кор-
поративный директор АСИ 
Марика Коротаева рассказала 
в интервью ТАСС о том, что 
стало предпосылками для соз-
дания «Магазина верных реше-
ний».

Официальный запуск дан-
ного проекта на федеральном 
уровне состоялся в апреле про-
шлого года.

«Мы присоединились 
к реализации проекта АСИ 
«Магазин верных решений». 
Ульяновская область, выступая 
в качестве пилотного региона, 
апробирует наиболее интерес-
ные и перспективные проект-
ные идеи в сфере межмуни-
ципального сотрудничества и 
развития муниципальных тер-
риторий, - заявил генеральный 
директор АНО «Агентство пе-
редовых инициатив, техноло-
гий, проектов» Сергей Галант. 
- Уже к 12 мая муниципальные 
образования Ульяновской об-

ласти должны будут опреде-
литься с теми практиками, 
которые наиболее оптимальны 
для реализации на территории 
конкретного МО. Сейчас нель-
зя работать так, как работали 
раньше: нет времени на метод 
проб и ошибок».

ГОТОВЫЕ РЕШЕНИЯ
«Сразу оговорюсь, что «ма-

газин» - название условное. 
Мы ничего не продаем - все 
наши продукты регионы по-
лучают безвозмездно», - отме-
тила на презентации Марика  
Коротаева. 

Сегодня в «Магазине» со-
держится 25 лучших муници-
пальных практик, собранных 
со всей страны и отобранных 

экспертами в прошлом году. 
По-настоящему интересных 
и актуальных практик среди 
представленных на этой но-
вой онлайн-площадке немало. 
Среди них можно назвать «Ле-
карственное страхование на-
селения», предложенное Ки-
ровской областью. Суть этой 
практики в централизованной 
закупке лекарственных препа-
ратов на 90% из средств регио-
нального бюджета, а на 10% - 
за счет соплатежа со стороны 
пациентов. Благодаря такому 
подходу в области не только 

всегда есть необходимые пре-
параты, но и удалось снизить 
показатели смертности от 
сердечно-сосудистых заболе-
ваний.

В Удмуртии уже не первый 
год реализуется проект «Моя 
школьная карта». Пластико-
вая карта позволяет родителям 
контролировать посещение 
школы ребенком, помогает 
оплатить питание, проезд в об-
щественном транспорте. На эту 
же карту родители могут экс-
тренно перевести деньги, есть 
возможность подключить и 
другие функции. В Республике 
Удмуртия уже 44% учащихся 
(более 104 тыс. детей) пользу-
ются этими картами.

Есть отличные практики 

для удаленных районов: Ле-
нинградская область пред-
ставила проект «Автолавки в 
село», по этому проекту пред-
приниматель может открыть 
небольшие автомагазины для 
работы в отдаленных населен-
ных пунктах за счет субсидий 
из регионального бюджета. 
Двойная выгода очевидна: обе-
спечивать работу стационар-
ного магазина значительно до-
роже, чем создавать автолавки, 
при этом решается проблема с 
обеспечением удаленных посе-
лений самым необходимым.

Нет времени 
на метод проб и ошибок 

Лучшие российские муниципальные практики  
будут реализованы в муниципальных образованиях 

Анатолий Бакаев: 
Нельзя построить 
завтрашний день 
без уважения  
к своей истории
Накануне Дня Победы в Законодатель-
ном собрании Ульяновской области 
прошел второй патриотический форум 
«Наследники победителей».

В его работе приняли участие 
депутаты регионального парла-
мента, представители ветеранских 
организаций, члены молодежного 
парламента и парламентского клу-
ба из муниципальных образований, 
молодежного правительства об-
ласти, активисты всероссийского 
общественного движения «Волон-
теры Победы», ребята из поисковых 
отрядов и военно-патриотических 
клубов, «Юнармии», студенты 
ульяновских вузов. Гостей и участ-
ников форума приветствовали гу-
бернатор Сергей Морозов и секре-
тарь Ульяновского регионального 
отделения партии «Единая Россия», 
председатель Законодательного со-
брания Анатолий Бакаев. 

Мероприятие, инициатором и 
организатором которого выступил 
региональный парламент, прово-
дится в Ульяновской области второй 
раз. В этом году его девизом стало: 
«Ради памяти павших - во имя жи-
вых!», а главной темой - важность 
воспитания и самовоспитания люб-
ви к Родине. 

Бережно относиться к истории 
государства, «быть духовно и нрав-
ственно здоровыми, чтобы работать 
на благо своей страны» призвал 
участников форума народный учи-
тель России, почетный гражданин 
Ульяновска Юрий Иванович Латы-
шев. Его отец - капитан Иван Ан-
дреевич Латышев - погиб в бою в 
самом начале Великой Отечествен-
ной войны - во время наступления 
советских войск на Харьковском  
направлении. 

Об особой роли солдатских пи-
сем говорил сын фронтовика, пред-
седатель избирательной комиссии 
Чердаклинского района Николай 
Трофимов. Его отец участвовал в 
боях за освобождение Украины, 
Польши, Чехословакии, воевал на 
территории Германии, форсировал 
Днепр, Вислу, Одер. Ему повезло - 
он вернулся живым. А вот дядя Ни-
колая Сергеевича погиб, ему было 
всего 20 лет. Письма этого юноши 
хранятся в семье как драгоценная 
реликвия. Строки из них трогатель-
ны до слез. В каждом послании - сол-
датские новости, вопросы о жизни, 
здоровье, приветы родным. Напи-
санные порой с ошибками, наспех и 
непонятным почерком, письма ста-
ли единственной связующей нитью 
с эпохой, когда вся страна боролось 
с фашизмом. 

Продолжили разговор о па-
триотизме сами ребята - участ-
ники поисковых отрядов и 
военно-патриотических клубов, 
«Юнармии», студенты ульяновских 
вузов. Они делились со сверстни-
ками удачами и сложностями рабо-
ты по возрождению и сохранению 
имен погибших воинов, рассказы-
вали об участии в поисковой дея-
тельности, реконструкции военно-
исторических событий.

В заключение участники вто-
рого патриотического форума «На-
следники победителей» приняли 
резолюцию, в которой, в частности, 
говорится: «Мы считаем: несмотря 
на то что в стране и регионе суще-
ствует много социальных и госу-
дарственных институтов, организа-
ций, объединений, способствующих 
развитию у молодежи гражданско-
патриотических качеств, каждый из 
нас должен в первую очередь сам 
воспитывать в себе патриота, а это 
предполагает осознание своей граж-
данской позиции, своей принадлеж-
ности к нашей культуре, обществу, 
государству».

Как сообщает региональная 
корпорация развития, сторо-
ны будут оказывать взаимную 
информационную и консуль-
тационную помощь, занимать-
ся организацией совместных 
конференций и деловых встреч 
с участием турецких и улья-
новских компаний. С подпи-
санием данного соглашения 
Ульяновская область рассчи-
тывает привлечь на свою тер-
риторию новых инвесторов из 
Турции.

В Ульяновской области, 
напомним, свои проекты реа-

лизуют три турецких инве-
стора - производитель пива 
«Эфес» и производитель ав-
томобильных кресел «Мар-
тур», инвестировавшие бо-
лее 7,5 миллиарда рублей, а 
также компания «Майджем», 
которая во втором квартале 
этого года начнет строитель-
ство завода по изготовлению 
сварочной проволоки. Кроме 
этого, при участии турецких 
технологий будет реализо-
ван проект сталелитейного 
производства российской  
компании «Памир».

Ульяновская область укрепляет деловые связи с Турцией
В рамках визита  
в Турцию делега-
ция Ульяновской  
области подписала 
соглашение  
о сотрудничестве  
с турецким  
Советом по внеш-
неэкономическим 
связям. 

- Ульяновская область, 
выступая в качестве 
пилотного региона, 
апробирует наиболее 
интересные  
и перспективные 
проектные идеи в сфере 
межмуниципального 
сотрудничества и 
развития муниципальных  
территорий.

Генеральный директор 
АНО «Агентство 
передовых инициатив, 
технологий, проектов» 
Сергей Галант:

«Автолавки  в село» 
- отличная  практика 

Ленинградской  области  
для удаленных  районов.

Официальная информация
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Күптән инде, күптән тынып калды, ул сугышның хәтeр туплары,
Тик сүнмичә ветеран йөрәген, телгәләп тора әле утлары.

Әйе, Бөек  Ватан  су-
гышы, кешелек дөньясына 
иң зур югалтулар, бәла-ка-
залар  алып  килә. Сугыш 
тәмамлануга 72 ел тулса да, 
өлкән буын  вәкилләренең  
сугыш китергән күңел  яра-
лары  әле дә төзәлгәне  юк. 
Без моның шулай икәненә 
сугыш башланганда 5-14 
яшьләрендәгенә булган, 
бүгенге көндә 75, 80, 85 яшь-
тәге апа - абыйлар белән 
очрашып аралашкач, тагын 
да тирәнрәк аңлыйсың.

Күптән түгел генә Яңа 
Зимница башлангыч мәк-
тәбендә  сугыш авырлы-
кларын үз күзләре белән 
күргән, барлык гомерләрен 
авыл тормышына багышла-
ган, көчле рухлы, яшәү дәр-
те бөркелеп торган сугыш 
чоры балалары белән ма-
тур очрашу оештырылды.

Әлеге чара мәктәп кол-
лективының  инициативасы 
белән үткәрелде. Аның 
төп максаты: өлкән һәм 
яшь буын арасында  бәй-
ләнешне  ныгыту, өлкән-
нәргә  карата игътибарлы, 
мәрхәмәтле булу, бала-
ларда кешелеклелек, туган 
җиргә мәхәббәт, туган илгә 

карата горурлык  хисләре  
уяту,  укучыларга тормыш 
кыйммәтләренең  кадерен 
күрсәтү иде. Чараны укы-
тучы Суфия Рәфат кызы 
Хәсәнова алып барды.

Авыл администрато-
ры Исмаил Ахметзыевич 
Бахтияров ихтирамлы ку-
накларга авыр сугыш ел-
ларында үзләрен аямыйча, 
Бөек Җиңү өчен тырышып 
хезмәт куйганнары өчен 
олы рәхмәтләрен белдер-
де.

Тыл хезмәтчәне, авыл-
ның абруйлы кешесе Рә-
химҗан абый Джамаев 
утлы елларны искә алып, 
бала чагы, ул еллардагы  
авыр  тормыш турында бик  
тасвирлап  сөйләде.

Хөрмәтле хезмәт  ве-

тераннары Рәшит абый 
Кадермәтов һәм Рафик 
абый Насыров  зур кыен-
лыкларны кичеп узган яшь 
гомерләре турында сөйләп, 
эчке тәэсирләре белән ур-
таклаштылар. Укучыларга 
туган якны яратырга, туган 
илгә тугры булырга, мәк-
тәптә ныклы белем алып, 
киләчәктә  лаеклы граж-
даннар булырга теләделәр.

Өлкән буын  сөйләгән 
вакыйгаларны укучылар 
бик  дулкынланып  тыңла-
дылар: залда бер тавыш 
та булмады, хәтта укучы-
ларның тын алганнарына  
кадәр  ишетелде. Үзләренә  
әйтелгән  теләкләргә бик 
шатландылар.

Мәктәп директоры Зөл-
фия Равилевна Хәсәнова 

да кунакларга тирән их-
тирамын белдереп, Бөек 
Ватан сугышында батыр-
лык үрнәге күрсәткән яңа 
зимницалылар турында 
мавыктыргыч сөйләде.

Мәктәп  укучылары, ба-
лалар  бакчасы нәниләре, 
мәдәният  хезмәткәрләре 
ихтирамлы кунакларга ма-
тур музыкаль чыгышлар 
бүләк иттеләр. 

Гөлсем Асанова  сугыш 
елы  балалары турында 
үзенең матур шигырен 
сөйләде. Чара чәй өстәл-
ләре артында дәвам итте. 
Чакырылган  кунаклар  әле-
ге очрашуны  оештыручы-
ларга олы рәхмәтләрен 
белдерделәр.

 Без үзебезнең сугыш 
чоры балалары белән го-
рурланабыз, безгә киләчәк-
тә дә изге теләкләр теләп, 
киңәшләр бирүләрен көтә-
без. Үз  чиратыбызда, алар-
га озын гомер, исәнлек-са-
улык, тыныч илдә безнең 
уңышларыбызга куанып,ка-
дерле әби-бабайлар булып 
яшәүләрен телибез.         

Фирүзә АЛИМОВА.
Яңа Зимница авылы.

Сугыш урлаган балачак

Ветераннарны 
котлыйбыз!

2017 елның май аенда районыбызда гомер ки-
черүче Бөек Ватан сугышы ветераннары Зәкир 
Хисәмиевич Алиев (Бахтеевка), Владимир Дмитри-
евич Добрынин (Иске Кулаткы), Борһан Исмаилович 
Аминов (Иске Мостяк) үзләренең туган көннәрен 
билгелиләр.

Хөрмәтле ветераннар!
Район ветераннар Советы Сезне истәлекле туган 
көннәрегез белән  тәбрик  итә. Илебез азатлыгы өчен 
көрәштә күрсәткән батырлыгыгыз алдында баш иеп, 
Бөек җиңүне яулап кайтканыгыз өчен Сезгә олы рәхмәт 
белдерәбез. Исәнлек-саулык, җан тынычлыгы, шатлыклы 
көннәр телибез. Якыннарыгызның игелеген күреп, озын 
гомер итегез! Район ветераннар Советы Бөек Ватан су-
гышының тыл хезмәтчәннәре Таһирә Биляловна Юма-
ева (Иске Кулаткы), Сания Исхаковна Рафикова (Иске 
Кулаткы), Фәрханә Яхьевна Үмәрова (Яңа Кулаткы), 
Зәкия Ризвановна Ибраһимова  (Яңа Терешка), Ха-
дичә Әхмәдиевна Тәминова (Урта Терешка), Хәби-
буллина  Афифә Батырхановна (Карамалы), Рөкия 
Илачевна Азизова (Карамалы),  Рәшидә Борһановна 
Аделова (Вязовый Гай), Мәхмүт Зәкирович Шәми-
онов (Иске Кулаткы), Рәхимҗан Бахитович Исхаков 
(Иске Кулаткы),  Бибинур Инсафовна Салихова (Иске 
Кулаткы), Мөнәвәрә Юнусовна Сөләкаева (Иске 
Кулаткы), Рәшидә Имадиевна Аминова (Бахтеевка), 
Фәүзия Дәүләтгәрәевна Курмашева (Яңа Кулаткы), 
Халидә Абүбәкәровна Хәбибуллина (Иске Атлаш), 
Тәүхидә Шаязамовна Вәльшина (Иске Атлаш), Мөнир 
Абүбәкәрович Якупов (Иске Атлаш), Халимә Биля-
ловна Алюкова (Иске Атлаш), Мәфруза Мирзаевна 
Рәшитова (Яңа Мостяк).
Бөек Ватан сугышы елларында туган балалар статусын 
йөртүче һәм май аенда үзләренең олы юбилейларын 
билгеләп үтүче Расим Синянович Абдрахманов 
(Бахтеевка),  Рәшит Исхакович Абдрәшитов (Иске 
Кулаткы), Абдулахать Сафович Абитов (Иске Ат-
лаш), Равилә Каюмовна Ахмерова (Иске Зеленай), 
Рәисә Ибраһимовна Бакиева (Яңа Терешка), Дамир 
Ислямович Богдалов (Иске Кулаткы), Мохаррәм Ни-
замович Ганеев (Югары Терешка), Зәкия Мөбиновна 
Ибраева (Мосеевка), Зәкәрья Яхьевич Ильясов (Иске 
Кулаткы), Расимә Ахатевна Кузахметова (Урта Тереш-
ка),  Рәшит Шакирович Кузәев (Яңа Терешка), Сания 
Шакировна Мортазина (Вязовый Гай),  Мәүрүсия 
Сафовна Мостафина (Яңа Мостяк), Залифә Валиевна 
Мохамметгатовна (Иске Кулаткы), Сания Сабировна 
Мохаммедова (Яңа Зимница), Зөфәр Зөлкәрнәевич 
Нарбиков (Кирюшкино), Шамил Солтанович Нар-
биков (Кирюшкино), Җәүхәрия Закировна Разакова 
(Иске Кулаткы),  Абдулхак Ибраһимович Сәйфуллин 
(Мосеевка), Равил Шахиазамович Сыраҗетдинов 
(Иске Атлаш), Рәшидә Муталәбовна Шахмуратованы 
(Яңа Терешка) чын күңелдән олы бәйрәмнәре белән 
тәбрик итә. 

Хөрмәтле юбилярлар!
Дәһшәтле сугыш елларында дөньяга килеп, шатлыклы, 
борчу-хәсрәтсез, михнәтсез балачактан мәхрүм булды-
гыз. Әмма сугыштан соңгы елларында илебезне торгы-
зуда, халкыбыз, киләчәк буын рәхәт тормышта яшәсен 
өчен, гомер барышында күп тырыштыгыз, үзегездән 
өлеш керттегез. Сезгә саулык-исәнлек, гаилә бәхете, 
җан тынычлыгы телибез. Киләчәк тормышыгызда да 
саулыкта, муллыкта, якыннарыгызның игътибарын, 
җылысын тоеп яшәргә насыйп булсын.
Сезнең тормыш юлы – матур тарих,
Күпләр өчен үрнәк булырлык.
Рәхмәт, дибез, Сезгә чын йөрәктән
Сезнең гомер – безнең горурлык.

Очрашу берләштерә 
26 апрельдә Иске Кулат-

кы балаларга өстәмә белем 
бирү үзәгендә Чернобыль 
авариясенең нәтиҗәләрен  
юк итүдә катнашучылар 
белән  чәй өстәлләре ар-
тында очрашу булды. Бу 
чарада  районыбызның  их-
тирамлы   чернобыльчеләре 
катнашты.

Түгәрәк өстәл артында 
булып үткән истәлекле 
күрешүдә Иске Кулаткы 
район администрациясе 
Башлыгы И. А. Аблязов 
якташларыбызның хәлен 

белеп, көндәлек проблема-
лары белән  кызыксынды 
һәм аларга алдагы тормы-
шларында зур уңышлар 
теләде. Очрашуда шулай 
ук Иске Кулаткы  районы  
буенча сәламәтлек саклау 
һәм  социаль иминлек, 
гаилә  департаменты, баш-
ка  службалар  җитәкчеләре  
дә булдылар. 

Бу  к үрешү  черно -
быльчеләрне берләште-
реп, аларның көндәлек 
мәсьәләләрен уңай якка 
хәл итүгә юл куя. 

Авылымның өлкән яшь-
тәге ханымнары белән 
аралашу һәрвакыт күңел-
гә рәхәтлек бирә. Аларда 
тормыш зирәклеге белән 
бергә  яшәешкә карата 
ниндидер үзенчәлекле, 
юмор хисе белән сугарыл-
ган мөнәсәбәт бар. Язмыш 
сынауларына чыдар өчен  
аларга, мөгаен, нәкъ менә 
шушы сыйфат  көч бирә-
дер дә.

 Язмамның бүген  сезнең 
белән таныштырачак  герое 
да өлкән буын вәкиле,  аларны 
башкача сугыш елы  балалары 
дип тә йөртәләр.  Тәскирә 
Батырхан  кызы  Тәминова 
Кирюшкино авылында яши, 1 
май көнне  ул 75 яшьлек юби-
леен билгеләп үтте.

Тәскирә апа Батырхан абый 
һәм Тәнзилә апаның гаиләсен-
дә бердәнбер балалары булып 
дөньяга аваз сала. Ул елларда 
аларның гаиләсе Сызран 
шәһәрендә яши булган. Баты-
рхан абыйны шул шәһәрдән үк  
сугышка алганнар. Ә инде Тән-
зилә апа баласы белән туган 
авылы Кирюшкинога кайтырга 
мәҗбүр була. Яшьли баласын 
кочып калган тол хатынга 

сугыш елларында бик авыр 
туры килә.  Ул  ачлык - ялан-
гачлыкны да, хәленнән килә 
алмаслык авыр хезмәт ачысын 
да  татый. Ләкин беркайчан да 
зарланмыйча колхозда төрле 
хезмәтне башкара.  

 Сугыш чоры балалары 
– ачлык, фәкыйрьлек күреп 
үскән, әмма рух бөтенлеген, 
якты киләчәккә ышаныч са-
клый алган игелекле буын 
алар. Тәскирә апада да әлеге 
сыйфатлар ярылып ята. Хол-
кы-табигате белән тыйнак, 
сабыр, игелекле, изге күңелле 

бу ханым тормышта да үрнәк. 
Барлык чордашлары кебек 
үк, Тәскирә апа да мәктәп-
не тәмамлагач ук  колхозда 
хезмәт биографиясен  башлап  
җибәрә. 17 яшендә  авылының 
уңган егете Ибраһим абый 
белән матур гаилә коралар. Бер 
- бер артлы кызлары Зәйтүнә, 
Шәрифә һәм уллары Рөстәм 
белән Илдар туа. Ибраһим 
абый колхозда тракторчы бу-
лып хезмәт итә. Йортлары тулы 
мал-туар асрыйлар, умартачы-
лык белән шөгыльләнәләр. Өч 
балаларын да кечкенәдән үк 
хезмәтне яратырга, кешеләр-
не ихтирам итәргә өйрәтеп 
үстерәләр. Төпле белем биреп, 
олы тормыш юлына аяк басты-
рырга бар тырышлыкларын 
куялар. Балаларының да тор-
мышлары куанырлык.  Барчасы 
да тормышта аякларында 
нык басып торалар,  барысы 
да һөнәрле булган, үзләре 
балалар, оныклар  үстерәләр. 
Әниләрен гел шатландырып 
кына яшиләр. Кызганычка 
каршы әтиләре Ибраһим абый 
гына каты авырудан соң вафат 
булды. Тәскирә апа балалары 
белән аны хөрмәтләп соңгы 
юлга озаттылар, мәҗлесләрен 

үткәреп, мәрхүмне догаларын-
нан калдырмыйлар. Бүгенге 
көндә Тәскирә апа кече улы 
Илдар белән яши. Ибраһим 
абыйның умартачылык эшен 
улы белән дәвам итәләр һәм 
авылдашларын ел саен шифа-
лы, хуш исле баллары белән 
куандыралар.

Тәскирә апаны “әби” дип әй-
түе дә кыен. Ул җыйнак гәүдәле, 
көр күңелле, һәрвакыт елмаеп 
сөйләшә, тормыштан ямь та-
бып яши. Күптән инде лаеклы 
ялда булса да, язма  героемның 
һәр сәгате, һәр минуты исәптә, 
барысына да вакыт табарга 
тырыша, биш вакыт намазын 
да калдырмый. Ерактан ук 
күренеп, балкып торган өендә 
бүген дә кая карама чәчәкләр, 
тәрәз төбе тулы гөлләр үсеп 
утыра. Ходай Тәгалә Тәскирә 
апага гомер көзләрендә рәхәт-
тә, муллыкта, тынычлыкта 
яшәү мөмкинлекләрен ачкан. 
Ул Коръән сүрәләрен гарәпчә 
укып, уразаны, биш вакыт на-
мазын калдырмыйча яшәргә 
тырыша.  Картайган көнеңдә иң 
зур бәхет шул инде ул! 

Гөлназ КУЗӘЕВА.

Ихтирамга лаек шәхес

Ул тормышны өзелеп ярата!
Кирюшкино авылында гомер кичерүче Тәскирә

 Батырхановна ТӘМИНОВАГА 1 майда 75 яшь тулды. 
Кадерле, яраткан әниебез, ягымлы, мәрхәмәтле әбекәебез!
Яз аенда килгән шушындый якты бәйрәмең-юбилейлы туган 
көнеңдә без сиңа ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Аллаһы 
Тәгалә сиңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, җан тынычлыгы, 
бәхет белән мул тормышта яшәргә насыйп итсен. Бала-оны-
кларыңның, туганнарыңның, дусларыңның күңел җылысын, 
кадер-хөрмәтен тоеп, бәхетле картлык кичерүеңне телибез. Син 
һәрвакыт безнең өчен сабырлык, кешелеклелек үрнәге күрсәтеп, 
йомшак сүзле, киң күңелле, тормышта терәк булып яшисең.
Ак майларда ак бәхетләр
Алып килсен киләчәк.
Юлларыңа хуш ис сибеп.
Балкып торсын гөл-чәчәк.
Иң изге теләкләр белән балаларың Зәйтүнә – Рәсыйх, 
Шәрифә – Зиннәт, Рөстәм – Гөлия, Илдар, барча оныкларың 
һәм оныкчаларың.

Кирюшкино – Ульяновск – Нягань.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!

Май аеның тугызында иелеп - тезләнеп, 
Кешеләр чәчәк сала, hәйкәл янына килеп.

Яңа Зимница авылында тормыш итүче Мөнир 
Ахметзюкович ХӨСӘИНОВКА 1 майда 60 яшь тулды.

Ачык йөзле, киң күңелле, мәрхәмәтле, горурланырлык 
әтиебез, бабакаебыз, кодабыз!

Таянычыбыз, ышанычыбыз, яклаучыбыз булып, тормыш 
авырлыкларын җиңә-җиңә, балаларыңа, туганнарыңа игелек, 
шәфкатьлелек үрнәге күрсәтеп, гомер итәсең. Синең кебек 
сабыр, миһербанлы, саф күңелле  әтиләр бик сирәк. Ихлас 
күңелдән сине юбилейлы туган көнең белән  котлап, киләчәктә дә 
бер-беребезгә терәк булып,  җан  җылысын  тоеп, тынычлыкта, 
муллыкта, тормышыбызның яме булып, без, балаларыңның, 
оныкларыңның, туганнарыңның, дусларыңның  игелеген күреп, 
озын гомер итүеңне телибез.
Шатлык-куанычлар, сәламәтлек,
Сине ташламасын, әти, гомергә.
Йортыбызны җылытучы учак,
Нур сибүче кояш син безгә.
Гомерләрең озын булсын, әтиебез,
Бәхетләрең булсын гомерле.
Белеп яшә, безнең өчен җирдә,
Син иң изге һәм иң кадерле.
Изге теләкләр белән кызың Зөһрә, улың Рамил, киявең 
Рамил, киленең Алсу, оныкларың Риналь, Динә, Айдар, 
кода-кодагыйларың.

Яңа Зимница – Новоспасск.

Кадерле   киявебез,  җизниебез, тормыш иптәшем, 
әтиебез, улым Рамил Таһирович КАЛЮШЕВ!

Без синең игелегең, сабырлыгың, олы йөрәкле булуың, ты-
рышлыгың алдында баш иябез.Тормышыбызда киңәшчебез, 
ышанычлы терәк булып яшәвең - безнең өчен зур бәхет. Сине 
ихлас  күңелдән истәлекле бәйрәмең белән тәбрик итәбез. 
Сиңа корычтай нык сәламәтлек, озын-озак, бәхетле, тыныч, 
имин, мул тормыш телибез. Гомерең шатлык-куанычлар белән 
тулып торсын, балаларыңның уңышларына, тормышларына 
сөенеп яшәргә насыйп булсын. Һәрвакыт ярдәмчел, аңлаучан, 
тырыш булганың  өчен Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа. 
Без сине бик-бик яратабыз!
Ярдәм, киңәш кирәк чакта,
Бар синең төпле сүзең.
Якыннарыңа, дусларыңа
Елмаеп тора йөзең.
Җылы теләкләр белән каенатаң Расим Алимҗанович, каена-
наң Зәйтүнә Мусяевна, кызлары Гөлфия-Рөстәм, балалары 
Лилия, Илдус, тормыш иптәшең Әлфия, кызларың Луиза, 
Эльза, әниең Мөшфика Вахитовна, барча туганнарың

Иске Атлаш - Иске Кулаткы – Мосеевка.

Районыбызда гомер кичерүче хезмәт 
ветераннары 

Мөсфирә Камилевна Аделова (Вязовый Гай),  Маһруй 
Алимҗановна Алиәкбәрова (Югары Терешка), Әбүзәр 
Усманович Аминов (Бахтеевка), Рафаил Хөсәинович 
Зәйнетдинов (Югары Терешка), Расим Хөсәинович 
Мәгдиев (Кирюшкино),  Зәкия Исмаиловна Рамазанова 
(Иске Кулаткы), Камил Яхьевич Тимушев (Иске Кулаткы), 
Камил Батырханович Хөсәинов (Иске Кулаткы), Мавия 
Зәкәрьевич  Шәрипов (Мосеевка) 2017 елның май 
аенда үзләренең истәлекле 70 яшьлек юбилейларын 
билгеләп үтәләр.
Кадерле хезмәт ветераннары, өлкән буын вәкилләре!
Район ветераннар Советы  Сезгә истәлекле юбилейла-
рыгыз уңаеннан фидакарь хезмәтегез, ихтыяр көчегез, 
районыбызга булган ихлас мәхәббәтегез өчен рәхмәт 
һәм хөрмәт сүзләрен, котлауларын җиткерә! Сезгә чын 
күңелдән нык сәламәтлек, тынычлык, иминлек һәм 
бетмәс-төкәнмәс тормыш энергиясе телибез! Сезнең 
тормышта шатлыклы очрашулар күп булсын, туганна-
рыгыз һәм якыннарыгыз күңел җылысы белән шатлан-
дырып, Сезнең турында һәрвакыт кайгыртып, игътибар 
күрсәтеп яшәсен!

Югары Терешка  авылында тормыш итүче 
Маһруй Алимҗановна АЛИӘКБӘРОВА  5 майда  го-
мер бәйрәмен – 70 яшьлек олы юбилеен билгели.

Сөекле, яраткан, газиз әниебез гомер буе матур  та-
бигать кочагында урнашкан Югары Терешка авылында 
намуслы хезмәт куеп, авылдашларының ихтирамын 
яулады. Әбекәйләребез, бабакайларыбыз белән җылы 
мөнәсәбәттә булып, хөрмәт итеп яшәде. Безне, ике улын, 
үстереп, ныклы тәрбия бирде, югары белем алырга ярдәм 
итеп, олы тормыш юлына бастырды. Киленнәренә дә, 
оныкларына да, туганнарына да ярдәмчел, ачык йөзле, 
мәрхәмәтле була белде. Газиз әниебез! Истәлекле туган 
көнең уңаеннан сиңа иң ихлас теләкләребезне юллый-
быз. Һәр туар таң сиңа куанычлар өстәсен, киң күңелеңә 
көр төшмәсен, киләчәктә тормыш сиңа мәрхәмәтле бул-
сын, кайгы-хәсрәт күрсәтмәсен, шатлыкларның зурлары 
да, кечкенәләре дә син яшәгән өйдән китмәсен. Озак 
яшә, Аллаһы Тәгалә олыласын үзеңне. Мең-мең рәхмәт 
әни барысы өчен дә!
Җитмеш тапкыр язлар сиңа,
Бүләк итә гомер гөлләрен.
Бәхет белән үтсен гомерләрең,
Котлы булсын туган көннәрең.
Шатлык, бәхет, саулык, тынычлык-
Бездән шул теләкләр һәр көнгә.
Безне куандырып озак яшә,
Лаеклы син хөрмәт-кадергә.
Изге теләкләр белән  бал-оныкларың  Фатих – 
Расимә, Ринат – Ләйлә, Фаил – Лена, Фәттах-Галия 
–Лилия, барча оныкчаларың, Алиәкбәровлар, Мо-
хаммәтҗановлар, Халиковлар гаиләләре.

Югары Терешка – Самара – Сызран.

Иң якын, тугры, кадерле  дустым  Маһруй  
Алимҗановна АЛИӘКБӘРОВА!

Сөекле дустым Маһруй – тырыш,  уңган-булган, 
акыллы, түземле, ышанычлы, киң күңелле ханым. 
Авылыбызда төрле тармакларда эшләгән кеше.  Ул 
колхозда - терлекче дә, балалар бакчасында – техник 
хезмәткәр дә, озак еллар кибеттә сатучы булып хезмәт 
итте. Каенанасы белән каенатасын, тормыш иптәшен, 
ике улын тәрбияләде, хөрмәтләде. Алар өчен сабырлык, 
кешелеклелек, мәрхәмәтлелек, матурлык үрнәге күрсә-
теп, йомшак сүзле, киң күңелле, тормышта терәк булды. 
Сеңелләре, энеләре, канигәчләре белән аралашып, 
туганлыкны өзмичә, тату яши белә торган дустым. Сиңа 
исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, шатлыклы көннәр, 
якыннарыңның, туганнарыңның ихтирамын һәм игъти-
барын тоеп яшәвеңне телим. 
Бар теләгең синең кабул булсын,
Күңелеңә  картлык кермәсен.
Тынычлык  һәм саулык юлдаш булсын,
Башларыңа кайгы төшмәсен.
Үтте еллар, акты сулар
Тулды сиңа 70 яшь.
Яшьлек кире кайтмаса да,
Син бит әле һаман яшь.
Иң җылы теләкләр белән Фирүзә Ибраһим кызы 
Мохаммедова.

Югары Терешка.

Якын  туганыбыз Маһруй Алимҗановна 
АЛИӘКБӘРОВА!

Кадерлебез! Сине чын   күңелебездән  бу шатлыклы, олы 
юбилеең белән котлыйбыз һәм саулыклы гомер, җан ты-
нычлыгы, иман байлыгы, туганнарыңның хөрмәтен тоеп, озак 
еллар яшәвеңне телибез. Сез Рафик абый белән тормыш 
юлын матур үтә белдегез: ике ир-егет үстереп, олы тормыш 
юлына чыгардыгыз. Алар югары уку йортлары тәмамлап, үз 
юлларын табып, гаиләләре белән яшиләр.  Гомер буе намуслы 
хезмәт куеп, үрнәк була белдегез. Кызганычка каршы, абыебыз 
күптән инде бакыйлыкка күчте. Ул булмаса да, авырлыкларга 
бирешмәдең, тормышны алып барырга  көч таптың. Киләчәктә 
дә сабыр холыклы, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал.  Бала- 
оныкларыңның  ихтирамын, рәхәтен  күреп, барлыкта-муллыкта, 
иман байлыгында яшәргә насыйп булсын.
Сиңа булган чиксез хөрмәтебез
Урын алсын йөрәк түреңдә.
Шатлык-куанычлар, зур бәхетләр
Юлдаш булсын сиңа гомергә.
Ихлас күңелдән Халидә һәм Исхак Надршиннар гаиләсе.

Югары Терешка.

Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
«Күмәк көч” редакциясе коллективы Сезне истәлекле юби-
леегыз белән чын күңелдән котлый.  Без Сезне олылый-
быз һәм ихтирам итәбез. Чөнки Сез газетаның эше белән 
даими кызыксынып торасыз, подписка рәсмиләштерүдә  
ярдәм итәсез. Коллективыбыз Сезгә бик тә рәхмәтле. 
Алда да шулай аңлашып, бер-беребезгә ярдәмләшеп  
эшлик һәм районыбызның елъязмасын киләчәк буын-
нарга җиткерик. Сезгә саулыклы, озын гомер, шатлыклы 
көннәр, җан тынычлыгы телибез.
Шатлык тулы якты көннәр
Сезгә гел юлдаш булсын.
Бүгенге матур мизгелләр
Гел кабатланып торсын.

Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
“Иске Кулаткы районы” муниципаль берәмлегенең район 
администрациясе коллективы Сезне күркәм юбилеегыз 
белән ихлас күңелдән тәбрик итәләр hәм иң изге, якты, матур 
теләкләрен җиткерәләр. Көчле рухлы hәм кешелекле, юмарт 
hәм ярдәмчел, бәхетле hәм сәламәт булыгыз! Вакытыгыз 
белән санашмыйча, бөтен көчегезне халыкның яшәү рәвешен 
яхшыртуга юнәлтәсез. Иске Кулаткы район администрациясе-
нең эшен нәтиҗәле, халык өчен файдалы итеп алып барырга 
тырышасыз. Сезнең ярдәмегез белән дә район үзәге төзеклән-
дерелде, яңа юллар салынды, урамнар яктыртылды, балалар 
мәйданчыклары торгызылды. Без Сезгә бик тә рәхмәтле, олы 
хөрмәтебезне белдерәбез.
Юбилеегыз белән котлыйбыз,
Һәр көнегезне шатлык бизәсен.
Сәламәтлек – ярты бәхет диләр,

Шунысы Сезне читләп үтмәсен.

Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
“Иске Кулаткы районы” муниципаль берәмлегенең  депу-
татлар Советы Сезне ихлас күңелдән гомер бәйрәмегез белән 
тәбрик итә. Сезгә корычтай нык сәламәтлек, җан тынычлыгы, 
имин, тигез тормыш, ак бәхетләр тели. Районыбызның якты 
киләчәге өчен бергәләп эшләрбез, безгә халык белдергән 
ышанычны Сезнең даими ярдәмегез белән акларбыз, дип өмет-
ләнәбез. Бергә булганда, бернинди авырлыклар да, киртәләр 
дә куркыныч түгел. Җаваплы эшегездә уңышлар, райондашлар 
хөрмәте, бетмәс-төкәнмәс көч-дәрт, һәрбер изге уйларыгызның 
гамәлгә ашуын теләп калабыз.
Озын булсын Сезнең гомерегез,
Тыныч булсын hәрчак күңелегез.
Бәхет чишмәләрегез мул аксын,

Зур шатлыклар белән таң атсын.

Иске Атлаш  авылында  тормыш  итүче Рамил Таһи-
рович КАЛЮШЕВ 1 майда 45 яшьлек юбилеен билгеләде.
Мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән-кадерле улым, тормыш 

иптәшем, әтиебез, энем, абыем!
Без сине юбилеең белән котлап, гомернең иң озынын, бәхетнең 
иң зурысын, шатлыкның иң олысын телибез. Гаилә тигезлеге, 
җан тынычлыгы, эшеңдә зур уңышлар, күтәренке кәеф юлдаш 
булсын. Һәрвакытта да шулай шат, көләч йөзле, изге күңелле, 
ихтирамлы, игътибарлы булып, балаларыңның, якыннарыңның 
игелеген күреп, мул тормышта яшәвеңне Ходай насыйп итсен.
Ходай сине бездән, безне синнән аермасын.
Якты  кояш һәрчак юлдаш булсын,
Шатлык  тоеп типсен  йөрәгең.
Авырлыклар  сине  урап үтсен,
Кабул  булсын  һәрбер  теләгең.
Ихлас күңелдән әниең  Мөшфика Вахитовна, тормыш иптә-
шең Әлфия, кызларың Луиза, Эльза, абыең Ринат, сеңелең 
Гөлнара, тормыш иптәше Илдар, балалары Эмилия, Амир, 
барча туганнарың, дусларың, тирә-күршеләрең.

Иске Атлаш – Хвалынск – Иске Кулаткы.

Кадерле туганыбыз Рамил Таһирович 
КАЛЮШЕВ !

Сине ихлас күңелебездән матур юбилеең белән котлый-
быз һәм иң изге, иң саф  теләкләребезне юллыйбыз. 
Аллаһы Тәгалә сиңа бәхетле озын гомер, шатлык-ку-
анычлар, җан тынычлыгы, кайгы-хәсрәтсез көннәр, 
якыннарыңның җан җылысын тоеп, игелекләрен күреп 
яшәргә насыйп итсен. Һәр туар таң үзенең назлы 
җилләре белән сиңа куанычлы хәбәрләр генә алып 
килсен. Тормышыңның бүгенгедән дә матур, ризыгың 
мул, дусларың күп булуын телибез. Без сине чиксез 
хөрмәт итәбез.
Юбилеең белән котлап,
Зур бәхетләр сиңа телибез.
Үзең кешелекле булган өчен,
Олылыйбыз бүген сине без.
Матур теләкләр белән Гөлсирә Мусаевна, тормыш 
иптәше Кәбир Яхьевич, кызлары Альбина, оныкла-
ры Алеся, кызлары Венера, тормыш иптәше Ленар, 
балалары Эльвина.

Иске Атлаш – Тольятти – Ульяновск.

Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
Сезне ихлас күңелебездән гомер бәйрәмегез белән 
тәбрик итәбез. Авыр, шул ук вакытта мактаулы хезмәт 
юлыгызда Сез үзегезне эшегезнең чын остасы, гадел, 
җаваплы җитәкче итеп таныттыгыз. Сезгә алдагы тор-
мышыгызда  һәм эшегездә уңышлар, ныклы сәламәтлек, 
сабырлык, гаилә бәхете, алдыгызга куйган максатлары-
гызга ирешүегезне телибез.
Туган көнегез – юбилеегыз белән
Чын күңелдән Сезне котлыйбыз.
Сәламәтлек, шатлык-куанычлар,
Күңел тынычлыгы телибез.
Изге  теләкләр  белән  район  мәгариф идарәсе һәм  
Иске Кулаткы  "Гөлчәчәк"  балалар  бакчасының 

тулаем  коллективы, җитәкчесе Л.Ф. Богданова.

Иске Кулаткы эшчләр бистәсендә гомер итүче 
Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ  9 майда  50 яшьлек 

юбилеен билгели.
Кадерле энебез! Юкка гына табигатьнең иң матур чорында, 
бар тереклек яшәргән мәлдә син бу дөньяга килмәгәнсең. 
Чөнки синең күңелең яз кояшыдай якты, җылы, ә күңел нурың 
һәркемгә, гаиләңә, без, апа һәм абыйларыңа, җитәрлек. Са-
быр, кешелекле, ярдәмчел, мәрхәмәтле кадерлебез сине чын 
йөрәктән истәлекле юбилеең белән котлыйбыз. Һәрвакытта 
да шулай изге күңелле, көләч йөзле, ихтирамлы, игътибарлы 
булып, балаларыңның, якыннарыңның игелеген күреп, мул 
тормышта яшәргә насыйп итсен.
Без – туганнар, безне җаннар түгел
Каннар тартып бәйли үзеңә.
Туганлыкны саклап, хакны саклап,
Атлыйк бергә гомер үренә.
Җылы теләкләр белән апаң Фәүзия, кызлары Эльвира, 
Руфия гаиләләре белән, абыең  Марат, тормыш иптәше 
Гөлсинә, бала-оныклары белән, абыең Гаяз, тормыш 
иптәше Ирина һәм  балалары.

Иске Кулаткы – Санкт-Петербург – Саратов.

Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер итүче 
Гөлҗиһан һәм Мөнир ХӘБИБУЛЛИННАРГА 6 майда 

гаилә корып яшәүләренә 50 ел тула.
Кадерле туганнарыбыз! Сезне чын күңелдән алтын 
туегыз  белән котлыйбыз. Исәнлек-саулык, күңел ты-
нычлыгы, гаилә бәхете, кайгы-хәсрәтсез көннәр телибез. 
Сезгә булган теләкләребезнең иң мөһиме – калган гомер 
елларында тормыш юлларыгыз иминлектә сау-сәламәт, 
шатлык белән үтәргә язсын.Киләчәктә дә бер-берегез-
гә терәк булып, якыннарыгызның, туганнарыгызның 
мәрхәмәтлелеген, җан җылысын тоеп яшәвегезне 
телибез.
Ак бәхетләр алып килсен сезгә
Яз башында килгән пар кошлар.
Гаилә бәйрәмегез  котлы булсын диеп,
Җибәрәбез сезгә алкышлар.
Иң изге теләкләр белән кардәшләрегез Мөнирә, Гөл-
фия, Камил, Ханә, Шамил, Ринат гаиләләре белән.

Иске Кулаткы – Рига – Мурманск – Тверь.

Хөрмәтле Ильдар Адельшович АБЛЯЗОВ!
“Транстехсервис” муниципаль учреждениесе җитәк-
чесе К.Р. Абдрәзәков  һәм тулаем коллективы Сезне 
ихлас күңелдән күркәм юбилеегыз белән котлыйлар. 
Исәнлек-саулык, бәхет, озын гомер, якыннарыгызның 
исән-сау булып яшәүләренә шатланып, җан hәм күңел 
тынычлыгы белән яшәвегезне телиләр. Зур  тормыш 
юлы үтеп, югары дәрәҗәләргә ирештегез, халыкка, 
районга күп изге гамәлләр башкарасыз. Барысы өчен 
дә зур рәхмәт Сезгә. 
Йөрәкләрдән чыккан назлы сүзләр,
Күңелләрдә булган саф хисләр.
Озын гомер, якты, тыныч тормыш -

Безнең Сезгә әйтер теләкләр.


