Туган телем - иркә гөлем, киңдер сиңа күңел түрем...
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Безнең халык –җырлы халык!

«Безнең халык - көчле ул, дәртле ул, сәләтле ул, моңлы ул” дигән сүзләргә мин “Туган ягым
– мәхәббәтем минем” район фестивале кысаларында Иске Кулаткы район администрациясе,
«Күмәк көч” газетасы редакциясе, «Яңа дулкын” телевидениесе, Иске Кулаткы районы буенча
сәламәтлек саклау, социаль иминлек, гаилә департаменты, саклык банкы коллективларының, авыл поселениеләре хезмәткәрләренең иҗади отчет концертын карагач, инандым.
(Дәвамы 6 нчы биттә).

Төрле төбәкләр татар матбугаты
журналистлары Иске Кулаткы җирлегендә

21-22 апрель көннәрендә
безнең районыбызда татар
милли масса-күләм чараларының беренче региональара
фестивале үтте. “Гореф-гадәтләребезне, милли мәдәниятебезне, туган телебезне саклап
калуда һәм үстерүдә татар
масса - күләм чараларының
роле” темасына багышланган фестивальдә Татарстан,
республикаcында, Ульяновск,
Самара өлкәләрендә чыгып
килүче татар басмалырының
вәкилләре катнаштылар.
- Максатыбыз – Татарстаннан читтә яшәүче татарларның
тормышын, танылган, изге
шәхесләрен, мәдәниятын күрсәтү иде, - диде шушы чараның иганәчесе Иске Кулаткы
районы Башлыгы, Бөтендөнья
татар конгрессы әгъзасы Э.Ә.
Ганеев Иске Кулаткы крайны
өйрәнү музеенда “Түгәрәк
өстәл”не ачып.
Әлбәттә, бу чараны оештыручы Ульяновск өлкә татар
милли-мәдәни автономиясе
рәисе, “Татарстан - Яңа гасыр” телерадиокомпаниясенең
Ульяновск филиалы директоры, Татарстанның атказанган
мәдәният хезмәткәре, Р.Ф.
Сафин, Исхак Хасибулла улы
Хәлимов - “Өмет” газетасының
баш редакторы, Ульяновск өлкәсенең атказанган матбугат
хезмәткәре, Татарстанның
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атказанган мәдәният хезмәткәре белән бергәләп кунакларны Иске Кулаткы төбәгенә
кайтарып төшерделәр. Иске
Кулаткы район администрациясе Башлыгының кешелек
потенциалын үстерү буенча
беренче урынбасары В.А.
Деникаева кунакларны каршы
алуны, бергә туплап озатып
йөрүне оештырды.
21 апрель көнне кичке 19
сәгатьтә кунаклар урындагы үзидарә органнарының
иҗат концертында булдылар,
моңланып, рәхәтләнеп ял
иттеләр.
Икенче көнне сәяхәтләре
2016 елда Бөтенроссия авыл
Сабантуе үткән мәйданны
карап чыгудан башланды.
Кунаклар "Күмәк көч" редакциясендә һәм "Яңа дулкын"
телевидениесендә булдылар.
Аннары В.И. Ленинның туган
көненә багышланган митингта,
шуннан соң Х.А. Аблязов
исемен йөрткән Иске Кулаткы
тарих һәм крайны өйрәнү музеенда таң калдырган берничә
чарада катнаштылар. Беренчесе – музейдагы бай эчтәлекле
экспонатлар белән танышып
йөрү, аларга музей директоры Р.М. Байбикова бик күп
мәгълүмат бирде. Кунаклар
үзләрен кызыксындырган сорауларын яудырдылар. Икенче
чара-музейны булдырган Х.А.
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Аблязовның 90 яшен тутырган
хатыны Н.А. Шамазова – Аблязованың сәнгатьле рәсемнәр
экспозициясен карау иде,
алар турында Аблязовларның
кызлары Р.Х. Амирова бик
эчтәлекле итеп сөйләде.
Ә аннан соң татар теле
укытучылары, мәдәният
хезмәткәрләре, мәктәп директорлары, балалар бакчалары мөдирләре катнашында,
матбугат журналистлары бик
кызыклы пресс – конференция
уздырдылар.
Шуннан соң кунаклар Иске
Кулаткының “Әнвәр” мәчетендә булдылар, Яңа Зимница авылындагы Хабибулла
хазрәт Хансөяровның каберлегенә барып, андагы хозурлыкка таң калдылар. Әлеге
авылның горурлыгы булган,
халык инициативасы белән
ремонтланган авыл клубында
да булдылар һәм авылның
мәдрәсәсенә кереп, рухларын
баетып чыктылар. Шуннан соң
сәяхәт Иске Атлаш авылында
дәвам итте. Биредә алар урам
бәйрәмен карарга тиеш иде.
Карлы яңгыр әлеге чараны
Иске Атлаш урта мәктәбенә
күчерергә мәҗбүр итте. Биредә
дә бик кызыклы, матур бәйрәм
әзерләнгән иде. Болар турында
газетабызның киләсе санында
җентекләп яктыртачакбыз.
Майзә МАСИЕВА.
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1 мая — День труда
Уважаемые жители Ульяновской области, дорогие ветераны! Сердечно поздравляю вас с праздником весны и труда!

Уже более ста лет подряд 1 мая в нашей стране традиционно отмечается главный праздник
каждого трудящегося человека. В разные времена он назывался по-разному: Международным
днем солидарности трудящихся, как в советские годы, или Днем труда, как сейчас, но основная
суть праздника всегда оставалась неизменной. Первомай символизирует дружбу и сплоченность
всех людей, искренне служащих Отечеству. Единство тех, кто своими руками вносит весомый
вклад в развитие родного края, в процветание нашей великой страны.
Ульяновская земля всегда была Родиной настоящих мастеров, талантливых ремесленников, высококлассных инженеров, опытных строителей, одаренных ученых, тех, кто нацелен на
вдохновенный творческий труд, достижения, победы и великие свершения. Кто, не пасуя перед
трудностями, берет на себя ответственность за успехи начатого дела. Кто понимает, что от его
личных усилий, знаний, результатов работы зависит благополучие отдельного предприятия,
небольшого села или целого города.
Эти люди – гордость, опора и движущая сила региона и нации, пример для подрастающего
поколения. В Ульяновской области трудятся вековые династии. Есть они как в городах, так и в
сельской местности. Это золотой фонд не только нашей малой Родины, но и всей России. И мы
готовы и дальше оказывать им всю необходимую социальную поддержку.
Дорогие земляки!
В этот чудесный праздник примите искреннюю благодарность за ваш бесценный вклад в
социально-экономическое благополучие нашего региона. Пусть цветущий Первомай с теплым
дыханием подлинной весны принесет счастье, здоровье, успехи в труде. Новых достижений вам,
семейного уюта и благополучия!
Губернатор Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ.
Секретарь Регионального отделения партии «Единая Россия»
А.А. БАКАЕВ.

Хөрмәтле райондашлар!

Сезне барыгызны да 1 Май бәйрәме белән чын күңелдән тәбрик итәбез.
Бу бәйрәм табигатьнең яңаруын, чәчәк атуын, кояшның, яз җылысының тантана итүен генә күрсәтеп калмый, барлык хезмәт ияләрен данлау буларак та
билгеләнә. Районыбызда бик күп эш сөючән династияләр яши, алар туган
ягыбызны бай hәм матур итүгә зур көч куялар. Киләчәктә дә якташларыбызның
хезмәте югары бәяләнер. Бәйрәм уңаеннан сезгә, сезнең гаиләләрегезгә бәхет,
иминлек яңадан-яңа хезмәт җиңүләре hәм киләчәккә якты өметләр телибез.
Э. Ә. ГАНЕЕВ,
Иске Кулаткы районы Башлыгы,
“Бердәм Россия” партиясенең урындагы политсовет Секретаре.
И. А. АБЛЯЗОВ,
Иске Кулаткы районы
администрациясе Башлыгы.

Бөек Җиңүнең
72 еллыгын каршы алуга
13 көн калды.
Сугышның 1405 көне.
Хөрмәтле газета укучыларыбыз!

1 апрельдән 2017 елның икенче яртысына
газетага рәсми рәвештә язылу башланды.
Газетага ярты елга язылу бәясе - 397сум 80 тиен, бер
айга - 66 сум 30 тиен, өч айга 198 сум 90 тиен тәшкил
итәчәк. Газетаның бәясен халыкның матди хәлен исәпкә
алып, күпкә арттырмадык.
“КҮМӘК КӨЧ“ битләрендә район яңалыкларын белеп,
истәлекле даталар белән котлау биреп, фотосүрәтләрдә
танышларыгызның йөзләрен күреп, гаҗәеп кешеләр,
район тарихы белән танышып һәм төпле киңәшләр
алып була. Без сезнең мөрәҗәгатьләргә һәрвакыттагыча игътибарлы булып, сезне
гел шатландырып кына торырга тырышырбыз. Район газетасы һәр өйгә керсен иде.
Татар газетасы, татар районында һәрчак яшәсен дисәгез, элемтә бүлекчәләренә, хат
ташучыларга мөрәҗәгать итеп, язылуыгызны көтеп калабыз.
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Официальная информация

Выступление Губернатора Ульяновской области С.И.Морозова перед
депутатами Законодательного Собрания о результатах деятельности
регионального Правительства в 2016 году
Россия Президенты
Владимир Путин ике айга
кадәрге срок белән 2017
ел хәрби җыенына чакыру
турында указ имзалады.
"2017 елда Россия Хәрби көчләрендә ике айга
кадәр дәүләт саклау һәм
федераль куркынычсызлык
хезмәте органнарында
хәрби җыенны үтү өчен
запаска чыккан гражданнарны чакырырга”, диелгән
документ текстында.

●

●

●

Владимир Путин Рус
география җәмгыятенең
попечительләр советы
утырышын уздырды. Анда
узган ел нәтиҗәләре һәм
2017 елда булачак иң
мөһим проектлар турында
фикер алыштылар. Утырышта попечительлек,
медиа идарәче советлары
әгъзалары һәм әйдәп баручы галимнәр катнашты.

●

●

●

Владимир Путин Федераль җыен каршындагы
закон чыгаручылар Советы
әгъзалары белән очрашты.
Чара традиция буенча Таврический сараенда узды
һәм 27 апрельдә Россиядә
билгеләнә торган Россия
парламентаризмы көненә
багышланды.

“Төзекләндерү бишьеллыгы” программасы кысаларында Губернатор С.И.
Морозов инициативасы
буенча киңәйтелгән язгы
төзекләндерү акциясе
дәвам итә. Регионыбызда
ул 1 июньгә кадәр дәвам
итәчәк. Шул арада дүрт
тапкыр өлкә өмәләре
үтәчәк. 19 май Ульяновск
өлкәсендә Бердәм чисталык көне игълан ителгән.

●

●

●

●

●

●

Губернатор С.И. Морозовның йөкләмәсе буенча
регионыбызда 24 – 28
апрельгә кадәр коррупциягә каршы көрәш атналыгы
игълан ителде.
27 апрельдә Россия
парламентаризмы көне
билгеләп үтелә. "Бердәм
Россия" партиясенең Генераль советы секретаре,
түбән палатасы Вице-спикеры, Сергей Неверов
билгеләп үткәнчә, сайлауларда гражданнарның
ярдәме белән депутатлар
булган , ә аннары аларның
наказларын үтәргә ышандырган депутатлар , Россия
парламентаризмы көнендә
гражданнар белән, авыл
мәдәният йортларында,
паркларда, коллективларында, очрашулар уздырачак .

Уважаемый Анатолий Александрович!
Уважаемые депутаты Законодательного Собрания!
Уважаемые коллеги!
Дорогие ульяновцы!
В соответствии с Уставом
Ульяновской области представляю вам ежегодный отчет
о результатах деятельности
регионального Правительства в 2016 году, но в самом
начале хочу обратиться ко
всем парламентариям, чтобы лично сказать СПАСИБО.
СПАСИБО за сотрудничество всему депутатскому
корпусу вне зависимости от
партийной принадлежности:
руководителям фракций Законодательного Собрания, лично
его председателю – Анатолию
Александровичу Бакаеву.
Со времени моего предыдущего отчёта в мае 2016 года
проделана огромная работа.
И те результаты деятельности
Правительства, о которых я
буду сегодня докладывать,
были бы невозможны без взаимного доверия и диалога, которые сложились между нами.
Я благодарен вам за это.
Конечно, было много острых
моментов. Зачастую мы по-разному смотрели и оценивали ситуацию, не соглашались друг с
другом (достаточно вспомнить,
как мы спорили при принятии
бюджета!). Но в конечном итоге
через дискуссию, споры, поиск
новых убедительных аргументов всегда находили оптимальное решение и брали ответственность за происходящее в
регионе. Решение в интересах
будущего Ульяновской области
и ее жителей. Так происходит
на протяжении 12 лет.
Убежден, что так будет и
впредь!
Уважаемые коллеги!
Чтобы понять наши сильные
и слабые стороны необходимо
учитывать качественные
социально-экономические
характеристики, динамику
достижения стратегических
приоритетов, которые определены для региона и закреплены
в Стратегии развития области
до 2030 года, отраслевых
стратегиях, государственных
программах.
Сделан первый шаг в
формировании инновационной экосистемы: оформлен
объединенный Инновационный кластер, определены его
границы.
Разработана стратегия
Инновационного кластера.
Подготовлен и утвержден паспорт приоритетного регионального проекта «Развитие
инновационного кластера».
Идёт совершенствование
мер государственной под-

держки, в том числе финансовых инструментов для запуска
стартапов.
Во-вторых, в рамках Региональной технологической
инициативы в апреле 2016
года область вошла в число 10ти пилотных регионов страны.
Таким образом, мы вписались
в единую концепцию инновационного развития РФ по
формированию новых технологических рынков с объёмом
в миллиарды долларов.
Регион участвует по 5-ти
основным специализациям:
• авиация,
• автомобилестроение,
• продукты питания,
• здоровье
• и энергетика.
По каждому из них разработаны и реализуются «дорожные
карты».
Например, по направлению «Возобновляемая и
умная энергетика» - это «Парк
возобновляемой энергетики»
(Ветропарк) в Ульяновске и
«Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых
нейтронах» (МБИР) в Димитровграде.
Направление «электронное здоровье» представлено проектом «Федеральный
центр медицинской радиологии
(ФЦМР)». И здесь строительство вошло в завершающий
этап (работы выполнены на
85%).
В-третьих, была продолжена системная поддержка
IT-отрасли. Информационные
технологии составляют основу
инноваций. Поэтому мы и
поддерживаем этот сектор и
как самостоятельное направление работы, и с позиций его
интеграции с региональными
отраслями экономики.
Продолжаем мы развивать
и объекты инвестиционной
инфраструктуры.
В первую очередь это
касается особой экономической зоны «Ульяновск».
Изначально этот проект обладал огромным потенциалом и
был ориентирован на внешние
рынки. Только в 2016 году нам
удалось добиться передачи
полномочий по управлению
ОЭЗ с федерального на региональный уровень.
В перспективе до 2020
года мы рассчитываем, что
общий объем инвестиций резидентов достигнет 10 млрд.
руб. Количество созданных
рабочих мест от 2 до 3 тысяч.
Именно территория особой
экономической зоны станет
главной точкой притяжения
инвесторов в соответствии с
профилями и зонами, которые
мы определили. Это:
1) Зона для бизнеса, свя-

Ульяновск өлкәсендә биш ел дәвамында «Земский доктор» программасы
буенча авыл сәламәтлек саклау учреждениеләренә 300 табиб җәлеп ителде.
19 апрель көнне бу хакта Губернатор
Сергей Морозов үткән ел нәтиҗәләре
буенча өлкә законнар Җыелышы депутатлары каршында ясаган чыгышында
хәбәр итте. С. И. Морозов өлкәбездә
медицина хезмәте күрсәтүнең сыйфатын
күтәрүгә зур игътибар бирә. Губернаторның медицина тармагында игътибарны
материаль һәм профессиональ мәсьәләләргә генә юнәлтергә
түгел, ә югары сыйфатлы медицина ярдәменең комфортлы
шартларда күрсәтелүен тәэмин итәргә омтылырга кирәк
дигән фикере белән мин тулысынча килешәм. Региональ хакимияте тарафыннан сәламәтлек саклау тармагында булган
мәсьәләләргә игътибар бирелүе, яшь белгечләргә һәрдаим
ярдәм күрсәтеп торулары бары тик мактауга гына лаек, - дип
билгеләде Лилия СӘЛӘЕВА, Иске Кулаткы район больницасының терапевты, яшь белгеч.

занного с авиацией, которому
нужен доступ к аэропорту,
взлетно-посадочной полосе.
2) Это территория под
индустриальный парк. Его
строительство завершится уже
в августе текущего года (объём
государственных инвестиций
почти 630 млн. руб.).
3) Это земли под иные высокотехнологичные проекты
(электроника и приборостроение, производство композиционных материалов, энергетика,
машиностроение и др.).
4) Это территория для
логистических компаний и
логистических операций.
Именно эта линия способна в
ближнесрочной перспективе
дать наибольший результат.
Уважаемые коллеги!
Еще одна важная часть
структурных реформ связана
с трансформацией и перенастройкой образовательной
системы.
Я уже неоднократно говорил, что наша региональная
экономика в основном продолжает воспроизводить старую
занятость, занятость, основанную на дешевом, рутинном,
низкопроизводительном труде.
Наша политика должна
быть направлена на создание
условий, чтобы любой трудоспособный человек, в любом
возрасте имел возможность
приобрести новые знания и
освоить новые компетенции,
для того, чтобы вновь выйти
на рынок труда, но уже обновленным и осовремененным.
Пока здесь не все получается,
есть негативные примеры.
Задача власти – готовить
людей к новым требованиям
рынка труда. Перепрофилировать и переквалифицировать,
переучивать специалистов в
соответствии с меняющимися
запросами экономики.
Процессы, идущие в современном мире, свидетельствуют
о том, что самая острая конкуренция идёт за человека.
Накопление человеческого
капитала зависит от многих
факторов. Важнейший из них
– качество жизни в регионе в
широком его понимании: уровень жизни, медицинского обслуживания, наличие удобного
жилья, благоустроенность улиц
и дворов, работа общественного транспорта, безопасность
и досуг. В неблагоприятной
среде человеческий капитал не
накапливается, а деградирует
и растворяется.
К сожалению, именно в
сферах определяющих качество жизни сосредоточены основные проблемы, которые
волнуют людей и которые
сдерживают развитие региона. Социологические опросы
показывают, что из пяти наиболее острых проблемных тем
для региона - 4 сконцентрированы в сфере качества жизни.
Перечень их остаётся стабильным на протяжении несколько последних лет. И это
вызов для нас, на который мы
все – власть (и исполнительная,
и законодательная), бизнес
и общество можем ответить
только вместе.
Какие это проблемы, какие
это вызовы?
Во-первых, это низкий
уровень доходов. На сегод-

ня это проблема номер один
для 75% населения области
по данным соцопросов. В
Ульяновской области два года
подряд (а в России – три года)
снижались реальные доходы,
примерно на 10% за каждый
год. К началу 2017 года доходы
населения зафиксировались
на уровне 2011 года – то есть
6-летней давности. Люди стали
главной жертвой кризиса, экономических санкций, объявленных нам западными странами.
К сожалению, кардинально
сломать этот общефедеральный тренд на уровне отдельно
взятого региона невозможно.
В то же время, мы видим
целый ряд направлений, по
которым мы можем смягчить
этот фактор.
Главное – ускоренная модернизация действующих
бизнесов, привлечение новых инвесторов и создание высокооплачиваемых
рабочих мест. Все проекты,
которые мы реализуем – это
и есть вклад в наращивание
благосостояния региона и
отдельных семей.
Запуск новых производств,
открытие дополнительных бизнесов даёт нам возможность
повышать зарплаты в бюджетном секторе, согласно
ориентирам, зафиксированным в Майских указах. И если
в целом по экономике с 2012
года зарплаты выросли лишь
в 1,6 раза – то в бюджетном
секторе – в 2. И в 2016 году,
несмотря на все сложности,
мы достигли тех показателей
по зарплатам, которые нам заданы федеральным центром.
Обращаясь ко всем работникам бюджетного сектора,
хочу подтвердить, что все
обязательства по Майским
Указам, касающиеся заработной платы, мы, безусловно,
выполним и по итогам 2017,
и по итогам 2018 года. Никаких других вариантов мы не
рассматриваем!
Мы усилим работу по повышению квалификации медицинских работников. Начнем
создавать университетские
клиники. Для поликлиник создадим единый центр развития.
А в учебные программы для
медицинских работников мы
включим принципы вежливого
общения, основы конфликтологии, управление стрессами,
обучение навыкам работы
в единой медицинской информационно-аналитической
системе и др.
Кадры. Продолжится реализация программ «Земский
доктор» и «Земский фельдшер». За 5 лет по программам
привлечено почти 300 врачей
различных специальностей для
работы в сельской местности.
В ноябре 2016 года дан
старт программе «Земская
медицинская сестра».
Хотел бы обратить внимание еще на несколько значимых
вопросов.
Строительство жилья. Я
помню, как скептически воспринимались мои заявления
о том, что мы будем строить
больше, чем в советское время.
По итогам прошлого, 2016 года,
мы ввели в строй около 5-ти
жилых домов общей площадью
почти 967-мь тысяч квадратных

Илдар АВВӘСОВ, КФХ хуҗалыгы җитәкчесе,
район Советы
депутаты: С. И.
Морозов үзенең чыгышында регионыбыз икътисадының
аграр секторында
ирешелгән нәтиҗәләрен яңгыратты. Моннан
тыш, төбәгебездә фермер секторы да динамик үсеш алды. Соңгы 12 ел эчендә җирле
фермерлар тарафыннан җитештерелгән
продукция 8 тапкырга арткан, - диде Губернатор. Без дә аның сүзләре белән тулысынча
килешәбез, үз эшебездә һәрвакыт урындагы
һәм региональ хакимиятенең ярдәмен тоеп
эшлибез. Ә инде үз җиреңдә, авылдашларың
һәм райондашларыңа файда китереп яшәү
– үзе зур бәхет.

метров. Это лучший показатель за всю историю региона!
Завершая раздел, касающийся качества жизни, остановлюсь еще на одном большом направлении работы
– использовании цифровых
технологий. Интегрирующим
началом здесь станет проект
«Умный регион» – это инструмент, позволяющий решать
целый комплекс взаимосвязанных задач:
- внедрять «умные технологии»;
- менять и делать максимально комфортной городскую
среду;
- повышать качество жизни
для каждой социальной группы
и отдельно взятого конкретного
гражданина;
- заниматься развитием
человеческого капитала;
- через развитие цифровых сервисов реформировать
действующую сегодня систему
управления.
Проект «Умный город»
охватывает все ключевые направления, по которым мы намерены двигаться: экономика
(в разрезе и промышленности,
и сельского хозяйства), жилищно-коммунальный комплекс,
энергетика и ресурсосбережение, транспорт, образование,
здравоохранение, градостроительство (организация культурных пространств и мест
отдыха), экология (сохранение
окружающей среды), вопросы
безопасности (в том числе,
кибербезопасности) и развитие
цифрового правительства.
Дорабатывается проект
«Карта жителя Ульяновской
области». Его реализация даст
возможность использовать
одну карту для получения
различных услуг. Её можно
будет использовать как банковскую для оплаты услуг или
получения социальных выплат,
для оплаты проезда в общественном транспорте. Все эти
проекты требуют не только
межведомственного взаимодействия, их не реализовать
без участия муниципальных
образований. Я обращаюсь к
руководителям муниципалитетов с просьбой лично вникнуть
в каждый из проектов и понять,
каким образом муниципалитет
будет принимать в них участие,
какие для этого потребуются
организационные решения и
материальные ресурсы.
Уважаемые коллеги, жители Ульяновской области!
Наш регион находится в
самом начале глубоких качественных изменений, которые
осуществляются в соответствии с нашими стратегическими целями развития и
под контролем гражданского
общества. Мы с вами осознали
необходимость этих изменений, наметили направления.
Сейчас очень важный этап
– мы должны научиться управлять изменениями, достигать
именно тех результатов, которые мы наметили. Мы не
боимся перемен. В этом ключ
к успеху!

Шамил КУРАМШИН,
Иске Кулаткы пенсия
фонды идарәсе начальнигы, район Советы
депутаты: Ульяновск
өлкәсе Губернаторы С.
И. Морозовның башкарылган эшләр турындагы
чыгышы бик бай һәм
эчтәлекле булды. Аның
докладыннан күренгәнчә, регионыбызда эчке
сәясәтнең күп кенә юнәлешләре буенча мөһим нәтиҗәләргә ирешелгән.
Минем өчен өлкәбезнең сәламәтлек саклау,
мәгариф, мәдәният, спорт, яшьләр сәясәте турындагы мәгълүмат аеруча файдалы булды. Һәр
күрсәтелгән юнәлештә интенсив үсеш күзәтелә.
Киләчәктә дә Губернаторыбыз җитәкчелегендә
районыбыз һәм регионыбызның якты киләчәге
өчен без тырышып эшләргә әзер.
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365 ДНЕЙ:

ЧЕМ ГОРДИМСЯ И НАД ЧЕМ РАБОТАЕМ

(Из отчета губернатора Сергея Морозова Заксобранию о работе правительства в 2016 году).

Сделано
РЕЗУЛЬТАТЫ
ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
В 2016 ГОДУ МЫ СТАЛИ ТРЕТЬИМИ
В РОССИИ ПО ТЕМПАМ РОСТА
БЮДЖЕТА СУБЪЕКТА РФ.

48,3

МЛРД РУБЛЕЙ СОСТАВИЛ
ДОХОД ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА –
ЭТО РОСТ НА 25%.

МЫ СТАЛИ ВТОРЫМИ В СТРАНЕ
ПО ТЕМПАМ РОСТА НАЛОГОВЫХ
И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ. ОНИ
ВЫРОСЛИ НА ТРЕТЬ ЗА ГОД.

966,9

ВВОД
ТЫС. КВ.
МЕТРОВ ЖИЛЬЯ (ПОЧТИ
12 600 КВАРТИР!)

Это самые высокие цифры за всю
нашу историю. За 13 лет (с 2004 года)
объемы жилищного строительства в
области выросли более чем в 6 раз.

ПОКАЗАТЕЛИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
ПРОМПРОИЗВОДСТВО

2%

СОСТАВИЛ РОСТ РЕАЛЬНЫХ
ОБЪЕМОВ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА.

Это немного, но выше среднего по ПФО и
РФ. За последние три года суммарный рост
составил более 6%. Это в два раза больше,
чем в среднем по ПФО, и в три раза
больше, чем по России.

АПК

16%

4,6%

СОСТАВИЛ
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ.

Это минимальный уровень
с 1992 года.

СОСТАВИЛ ИНДЕКС РОСТА
ОБЪЕМОВ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА ПО ИТОГАМ 2016 ГОДА. ЭТО
ТРЕТИЙ РЕЗУЛЬТАТ ПО СТРАНЕ.

ЗАДАЧИ РОСТА
ИНВЕСТИЦИИ

САМЫЙ ПЛОХОЙ ПОКАЗАТЕЛЬ
ЗА 15 ЛЕТ 82,6% ОТ 2015 ГОДА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

РОЖДАЕМОСТЬ

ПОСЛЕ 12 ЛЕТ НЕПРЕРЫВНОГО
РОСТА СНИЗИЛАСЬ НА 3,5%

ПАДЕНИЕ РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ ПОЧТИ НА 10%

3

4
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Дин, әхлак һәм вөҗдан иреге

Мәчеттә кабак бәйрәме
Өстәл тулы сый -нигъмәт,
муллык. Бәлешен дә авыз
итәргә, кайнатма да кабып
карарга, согын да эчәргә
була. Алтынсу төсләргә
манылган кабактан пешерелгән ризыкларга хозурланып йөрисең. Бу күркәм,
халык пешергән ризыклар
бер шул гади кабактан
гынамы ясалган дип хәйран
каласың.
“Җәмигъ” мәчетенә укырга йөрүче хатын – кызлар
әби – бабаларының күркәм
ризыкларын, гадәтләрен
онытмасыннар өчен, Иске
Кулаткының өлкән мөгаллимәсе Зәйтүнә хаҗия
Абдюшева зирәклеге аркасында оештырылган бу
чара.
- Көзгә чөгендер бәй-

рәме оештырырбыз, - дип
сөйләштек. - Ул файдалы
яшелчәдән дә бит бик күп
ризык әзерләп була. Җәй
буенда төрле файдалы
үләннәрдән чәй киптерүне
дә бурыч итеп алдылар
кызлар, - дип сөйли Зәйтүнә
ханым.
Берничә төрле кабак
бәлеше, коймаклар, мантыйлар, бу юлы зур итеп
үстерелгән кабакларны,
китергәннәр мәчеткә йөрүче уңган хатын - кызлар.
Наҗия Ахметова, Нурия
Шәмионова, Зәйтүнә Абдуллина, Наилә Ильясова хәтта кабак шулпасы
да, боткасын да пешереп,
үзенчәлекле итеп тәкъдим
иттеләр.
“Җәмигъ” мәчетендә

өлкән мөгаллимә Зәйтүнә
хаҗия Абдюшева “Кабак
бәйрәме” хатын – кызларыбыз татар халкының гореф
- гадәтләрен онытмасын,
тәҗрибәләрен берсеннән –
берсенә күчерә барсын өчен
шундый чаралар уйлап таба
ул зирәк ханым. Бу көнне

үзе гыйлем биргән бер
төркем шәкертләреннән
имтиханнар алды, мәчет
курсларын төгәлләүләре
турында сертификатлар
алуга да ирештеләр. Аннары кабактан пешерелгән
ризыклар белән үлән чәйләре белән сыйландылар.

Чөнки кабакта кеше организмы өчен кирәкле булган
барлык витаминнарны табарга була. Ул каротин, С,
В, Е витамины, никотин кислотасы, микроэлементлар,
магний, кальций, аксым,
крахмалга бай. Кабакта
табигатьтә сирәк очрый
торган Т витамины да бар,
ул организмда матдәләр алмашын, кан ою процессын
көйли. Кабакның теше дә
файдалы. Бер - бересенә
киңәшләр бирү, төрле
рецептлар белән алмашу
дәвам итте өстәл артында.
- Сидек юлларының ялкынсынуыннан интеккән
ирләр өчен кабак бик файдалы яшелчә дип саныйм.
Үзем дә шушы чирдән
интеккәндә бер табиб-га-

лимнең язмасын кулга
төшереп, шунда әйтелгәннәрне файдаланып,
сихәтен таптым. Кабакны
кабыгыннан арындырып та,
кабыгын турап, ваклап та чи
килеш ашар алдыннан 40
минут элек кулландым. Ә
орлыгын киптереп, һәрдаим
ашап тордым. Операциядән
соң да ашханәдә гел тозсыз
ботка, ашлар бирәләр иде,
күбесе кабак ризыгы булды.
Бу яшелчәдән әле дә аерылмадым, яратып ашыйм,
файдасын күрәм, - ди Асия
апа башкаларга кушылып.
Әнә шулай үтте кабак-дуслык бәйрәме. Син
дә күршеңә кабак кертергә,
кабак бәлеше белән сыйларга онытма, яме!
Майзә МАСИЕВА.

Аллаһы Сөбеханәкә Тәгалә Рәҗәп, Шәгъбән, Рамазан
айларын ни өчен бирә?
"Аллаһы Сөбеханәкә
Тәгалә Рәҗәп, Шәгъбән,
Рамазан айларын ни өчен
бирә? Әлбәттә, безнең
өчен.
"Аллаһы Сөбеханәкә
Тәгалә Рәҗәп, Шәгъбән,
Рамазан айларын ни өчен
бирә? Әлбәттә, безнең
өчен. Хата-кимчелекләрдән
арыну өчен.
Хөрмәтле
дин
кардәшләребез! Без бу
тормышта ел буе иртәннән
алып кичкә кадәр белеп
тә, белмичә дә бик күп
вак гөнаһлар, хата-кимчелекләр кылабыз. Әмма
Аллаһы Тәгалә безнең
өчен шундый уңайлыклар,
нигъмәтләр һәм бәрәкәтләр
бирә. Әлбәттә, Шәгъбән ае
шундый айлардан булып
тора.
Усама бин Зәйд пәйгамбәр Мөхәммәд (с.г.в.га):
"Әй, Аллаһның Илчесе, ни
өчен син Шәгъбән аенда,
башка айларга караганда,
күбрәк ураза тотасың?"
- дип, сорау бирә икән.
Расүлүллаһ (с.г.в.) җавап
йөзеннән: "Шәгъбән ае
изге ике ай арасындадыр.
Рәҗәп белән Рамазан дәрәҗәле, фазыйләтле
вә мәртәбәле айлардыр.
Әмма адәм балалары Шәгъбән аена карата битараф
булдылар. Әмма бу айда
бөтен кылган гамәлләр дә
Аллаһы Тәгалә тарафында
булыр", - диде.
Хөрмәтле
дин
кардәшләребез, шуңа күрә
Шәгъбән аенда догалар
укып, Коръән аятьләрен
укып, хәлдән килә икән,
кадәр уразалар тотып, Рамазан Шәриф аена әзерлек

бара, иншаллаһ!"
Дини календарьга күз
салсак, быел - Яңа 2017
елда 27 майда Ураза башланачак. 25 июньдә Ураза гаетен билгеләп үтәчәкбез. 1
сентябрьдә Корбан гаете
узачак

Рамазан ае
могҗизасы

"Ничек инде ул алай
булсын: урамда җәйге челлә, ә синең иртән кояш чыгышыннан алып, кич кояш
баешына кадәр ашыйсың
да, иң гаҗәбе - эчәсең дә
килмәсен! Озынлыгы 20
сәгатькә диярлек сузылган
озын озак көн бит әле ул,
җитмәсә. Ничек түзәсез
соң сез, ураза тотучылар?“
- дип аптырыйлар ураза
тотмаучылар.
Ләкин бу сорауга барлык
мөселманнарның да җавабы бер генә – Аллаһы
Тәгалә могҗизасы. Башка
гади айларда иртәдән кичкә
кадәр ризыктан буш тормаган авызны кояш чыгарга
ике сәгать алдан ук “ябып”
куясың да, кояш баткач
кына “ачасың”. Ни хикмәт,
көн ничек кенә озын һәм
эссе булмасын, ашыйсың
да, эчәсең дә килми. Ә бит
юкса, быел иң озын көннәргә, иң кыска төннәргә
туры килде Рамазан. Моның сәбәбен галимнәр дә
эзләп маташканнар. Хәтта
кайберләре үзләренә күрә
бер нәтиҗә дә ясаганнар.
Ай нуры астында ашаган
ризык туклыклы була икән,
имеш. Бәлки, шулайдыр да.
Ләкин бу моның белән генә
берничек тә аңлатылып
бетми. Башка айларда төнлә торып ашасаң да, әбәт

җиткәч, корсакны барыбер
берничек тә алдап булмый.
Ә менә изге Коръән иңгән
бу хикмәтле айда ашказаны дигәннәре бөтенләй
ялга чыгып, баш казаны
гына эшли башлый, бугай.
Уйланырлык нәрсәләр бар
монда.
Хәзер бик күпләр компьютер белән дус, аның
төрле программалар белән
эшләвен яхшы белә. Адәм
баласы да шул компьютер,
күрәсең, үзен догалар
ярдәме белән иртән программалаштырып куя да
кичкә чаклы, системасы
төзек булса, ягъни, исәнлеге әйбәт булса, программа
бозылмый. Чөнки баш миенә Ходай ризалыгы өчен
дигән
сигнал бирелгән
һәм ул аны карусыз үтәргә
тиеш. Аннары Рамазан
аенда адәм баласын котыртып, коткы салып, яман
эшләргә өндәп торган шайтаннар богау-зынҗырда да

булалар диләр бит. Алар
котыртып тормаса, нәфес
үзе дә шул шайтан инде
ул, адәм баласы үзе болай
шактый юньле җан икән бит!
Аллаһы Тәгалә Рамазан
аенда ураза тотучылар
мисалында шуны тагын
бер тапкыр раслый кебек.
Җәй челләсендә урак
урып, печән чабып, Ходай
ризалыгы өчен уразаны
калдырмаган әби-бабайлар
да шушы хикмәтне сизгәннәрдер инде. Ул вакытта
без аларга карап аптырый
идек. Хәзер үзебезгә гаҗәпләнәләр. “Әгәр адәмнәр
миңа таба бер адым атласалар, мин аларга таба ике
адым атлармын. Әгәр алар
икене атласа, мин аларга
таба йөгереп килермен, “ дигән бит АллаҺы Тәгалә.
Рамазан аенда ураза тотучы мөселманнарга моның
нәкъ шулай икәнен тоярга
бер айлык мөмкинлек бирелгән. Ул айда, чынлап

та, галәм белән Җир шары
һәм кеше арасында элемтә
арта бугай. Догаларның
тизрәк өйрәнелүен, иҗатның гөрләп баруын, җанның
да гел изгелеккә омтылып,
күңелнең дә гел яхшылык
кына эшлисе килеп торуын
башкача ничек аңлатасың
тагын?! Җитмәсә, иткән
яхшылыкларыбызга
бу
айда шулай ук Ходай хикмәте белән күпкә күбрәк савап
та языла.
“Ураза быел җиңел
бара," - дип, бер мин генә
әйтмим. Ислам диненең
биш нигезенең берсе булган
ураза тотуны хилафсыз
башкаручылар һәммәсе
дә шулай диләр.
Рамазан ае башлану
белән бердәнбер бөек көч
үзенең хикмәтләрен күрсәтә башлый. Юк, бер быел
гына түгел, менә ничә ел
рәттән инде, бу изге ай керү
белән кичә генә кешеләрне пешергән, шабыр тигрә
төшергән утыз градуслы
челлә болытлы, җиләс көн
белән алмашына. Иртүк тыныч кына, матур гына яңгыр
явып тора – гүя, табигать
тә бу изге айны юынып,
чистарынып, госел коенып
каршыларга уйлаган. Аннары беренче көннәрендә
бик эссе булмагач, Аллаһның барлыгына, берлегенә
ышанган, аның кушканын
үтәп, тыйганыннан тыелып
яшәгән мөселман өммәтенә
дә ураза тотарга ансат
була. Быел да бер атналык
ияләшү чорын
шулай
рәхәт, җиләс көннәрдә
уздырып җибәрдек. Дөрес,
аннары кояшлы көннәре дә
булды. Җәй эссе булырга да

тиеш бит инде ул: аның без
сыйланасы җиләкләрен
кызартасы, җимешләрен
өлгертәсе дә бар бит әле.
Ә бит Рамазан аен шатланып каршы алсак та,
аны һәр мөселман шулай
каршыларга тиеш, ничек
тотып булыр икән дип, күңел
шактый борчылган да иде.
“Ходай ташламаса, бүре
ашамас” дигән бит акыллы
бабайлар. Менә Ходай
үзе ярдәмен биреп, җаен
чыгарып торгач, уразаның
да соңгы атнасына кердек,
сизелми дә үтеп китеп бара.
Тиздән беттедәмени дип,
гаҗәпләнергә генә калыр.
Ләкин хикмәтле Рамазан
ае эзсез генә үтеп китми.
Ул безне, гөнаһлы әдәм
балаларын, нәфесебезне
тыярга, яхшылык эшләүдән
җанда рәхәтлек тоярга,
ихтияр көчебезне һәм иманыбызны ныгытырга да
ярдәм итеп китә. Ай буе
кояш режимы белән яшәүчеләр минем сүзләремдә
бернинди дә арттыру юк
икәнен яхшы беләләр. Ә
инде быел нинди дә булса
сәбәпләр аркасында ураза
тота алмаучыларга киләсе
елда исә-сау булып, изге
дога аһаңе астында авыз
ачкандагы рәхәтлекне татырга насыйп булсын. Ел елга
башында гына, хәзер килеп
җитә. Ә инде яхшылык
кылыр өчен Рамазанны
гына көтеп тормасак та
була.
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Истәлекле вакыйга

Чернобыль - илебез тарихында
кайгылы вакыйга

1986 елның 26 апрелендә Чернобыль атом
электр станциясендә цивилизациябезнең тарихында
иң зур радиацион экологик
hәлакәт булды. Бу фаҗигале вакыйга истәлегенә 1993
елдан башлап, радиацион
авариядә hәм hәлакәттә
вафат булганнарны искә
алу көне буларак билгеләнеп үтә. Әлеге авария
нәтиҗәсендә радиоактив
зарарлану 30 километр

радиуска тарала. Радиацион пычрануның гомуми
мәйданы 50 мең квадрат
километр тәшкил итә, Украинаның - 12 өлкәсе, Россиянең 19 регионы, 2,6 миллион кеше исәбе hәм 60 мең
квадрат километрдан артык
территориясе, шулай ук Белоруссиянең 20 процентка
якын халкы hәм 46,5 мең
квадрат метр тәшкил иткән
территориясе радиацион
зарарлануга дучар була-

лар. Быел Чернобыльдә
реакторның шартлавына
31 ел тула.
Безнең якташларыбыз
да бу hәлакәттән читтә
калмыйлар. Алар Чернобыль атом электростанциясендәге авариянең
нәтиҗәләрен юк итүдә
катнашалар, "Маяк" производство оешмасында, Семипалатинск полигогында
хезмәт куялар. Гомерләре
hәм сәламәтлекләре белән
санашмыйча, онытылмас
батырлык үрнәге күрсәттеләр.
Бүгенге көнгә район буенча бер маякчы һәм
җиде чернобыльче исәнсау. Барча райондашларыбыз исеменнән аларга
әлеге фаҗигале вакыйгада
батыр йөрәкле булганнары
өчен олы рәхмәтебезне
һәм тирән ихтирамыбызны
җиткерәбез.
Әлфия ЯФАРОВА.

Тукай - күңелләрдә мәңгелеккә

Габдулла Тукай... Бармы
икән безнең арада бу олы
шагыйрь турында ишетмәгән,
белмәгән кеше? Тукайның
моңлы җырлары җырламаган,
тылсымлы әкиятләрен тыңламаган, шигырьләрен яттан
белмәгән бала юктыр?!
Дөньядан китеп барганда
Габдулла Тукайга нибары егерме җиде яшь кенә булган. Шулай яшь булуына карамастан,
шагыйрь безнең йөрәкләргә
мәңгегә кереп калган. Бөек
Тукай безгә үлмәс әсәрләр
калдырган. Ул безне акыллы,
тыйнак, гадел булырга өйрәтә,
табигатьне, анда булган бар
тереклекне яратырга өнди.
Аның әдәплелеккә, бөеклеккә,
тәүфыйклыкка өндәгән ши-

гырьләрен һич онытырга ярамый. Нинди генә шигырьләрен
укыма, алар гади, аңлаешлы,
хәтердә кала торган.
Әйе, Габдулла Тукай
иҗаты - серле бакча кебек, могҗизалы ил. Ул үзенә чакырып
тора. Аның әсәрләре шулкадәр
кызыклы, мавыктыргыч, хәтта
аерылып булмый, укыган саен
укыйсы килеп кенә тора. Аның
иҗаты чынлап та - мәңгелек.
Тукай татар милләте, татар
халкы күңелендә бүген дә яши
һәм яшәячәк! Аның иҗаты беркайчан да онытылмас, чөнки
ул - бөек шагыйрь!
30 март көнне Иске Кулаткы
үзәкләштерелгән балалар китап ханәсендә “Тукай турында
сүз” район программасы кы-

саларында Габдулла Тукайны
искә алу кичәсе оештырылды.
Татар халкының сөекле улыГабдуллаТукайга 131яшь тулуга багышланган кичәдә Иске
Кулаткы беренче номерлы урта
мәктәбе укытучылары Д.Ш.
Усманова һәм Д.Р. Байбикова
җитәкчелекләрендә VI "Б"
сыйныф укучылары катнашты.
Китапханәче Наилә Дамировна Кипчатова балаларга
Габдулла Тукайның тормыш
юлы, иҗаты турында сөйләде.
Шуннан соң татар шагыйренең
әсәрләре буенча әдәби сәяхәт
үткәрелде.
Бәйрәм балаларның күңеленә хуш килде. Укучылар
бөек шагыйрь турында булган
белемнәрен тагын да арттырып, файдалы ял иттеләр.
Габдулла Тукайның гомере
нәкъ умырзая чәчәге кебек
кыска булды. Әмма иҗат иткән
әсәрләре – мәңгелек. Синең алдыңда баш иябез, бөек Тукай!
Наилә УЛЮКАЕВА,
үзәкләштерелгән
китапханәләр челтәре
директоры.

План основных мероприятий, проводимых на
территории МО «Старокулаткинский район» на 1 мая 2017 г.
№

Наименование мероприятия

1

Смотр художественной само- Р.п. Старая Кулатка,
деятельности «Туган ягым - зрительный зал РДК
мәхәббәтем минем» творческий
отчет «Центральной районной
больницы»

Место проведения

Дата и время проведения
29. 04. 2017г.
19.00 ч

2

Вечер отдыха и дискотеки для Р.п. Старая Кулатка,
молодежи
танцевальный зал
РДК

30. 04. 2017г.
21.00 ч.

3

Сбор населения для участия в
первомайском шествии

Р.п. Старая Кулатка,
площадка для автотранспорта у администрации района

01. 05. 2017г .
9.00 ч.

4

Шествие

Р.п.Старая Кулатка, 01. 05. 2017г.
Стоянка администра- 9.15 - 9.35 ч.
ции - Аллея трудовой
славы- Площадь флагов (ул.Пионерская
-ул.Куйбышева)

5

Торжественное мероприятие Р.п.Старая Кулатка, 01. 05. 2017г.
«Мир. Труд. Май» - чествование ул. Куйбышева, Пло- 9.35 - 11.00 ч.
лучших сотрудников организаций щадь Флагов
- концерт народных коллективов

6

Работа площадок для детей

Р.п.Старая Кулатка, 01. 05. 2017 г.
хоккейная коробка
11.00 -13.00 ч.

7

Товарищеская встреча по футболу

Р.п.Старая Кулатка, 01. 05. 2017 г
центральный стадион 11.00 -13.00 ч.

8

Праздничный ретро-концерт. Р.п. Старая Кулатка,
Народное гулянье
Площадь Флагов

01. 05. 2017г
20.00 ч.

5

30 апрель – янгын сүндерүчеләр көне
Хөрмәтле янгын сүндерүчеләр һәм әлеге
тармакта хезмәт иткән ветераннар!

Батырлык, кыюлык һәм түземлелек кебек асыл сыйфатлары белән аерылып торган кешеләрнең - янгын сүндерүчеләрнең һөнәри бәйрәмнәре. Бу өлкәдә бары тик кыю, батыр, тәвәккәл,
фидакарь кешеләр генә эшли һәм бүген дә алар халыкның иминлеге сагындау яу хезмәт итүләрен
дәвам итәләр. Янгын сүндерүче һөнәре җиңелләрдән түгел. Бу бит экстремаль шартларда,
тормышыңны куркыныч астына куеп эшләү һәм шулук вакытта башка кешеләрнең сәламәтлеге,
гомере өчен гаять зур җаваплылык та.
Янгын часте хезмәткәрләренең төп бурычы - һәрдаим тулы сугышчан әзерлектә булу. Нәкъ
менә шуңа күрә бездә профилактик эшкә зур игътибар бирелә, объектларда янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләренең үтәлешенә контрольлек ителә.
Һөнәри бәйрәмегез уңаеннан ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Ныклы сәламәтлек, җиңел
булмаган, әмма мактаулы эшегездә уңышлар, имин булуыгызны телибез. Янгын тревогасы
сигналлары сирәк яңгырасын иде.
Э.Ә. Ганеев,
Иске Кулаткы районы Башлыгы, “Бердәм Россия”
партиясенең урындагы политсовет Секретаре.
И.А. Аблязов,
Иске Кулаткы районы администрациясе Башлыгы.

2017 ел - Россиядә Экология елы

Табигатьнең киләчәге - безнең кулда!

2017 ел – Россиядә Экология елы дип игълан ителде.
Ел чарасының төп максаты
– һәрбер кешенең әйбәт әйләнә-тирә мохиткә хокукын
тәэмин итү, җәмгыятьнең игътибарын әйләнә-тирә мохитне
саклау мәсьәләләренә юнәлтү, халыкның экологик культуралылыгын формалаштыру
һәм арттыру.
Туган як, туган җир һәркем
өчен газиз һәм кадерле. Кем
генә яратмый икән үзенең
туып-үскән җирен, туган як
табигатен! Табигать – Анабыз,
челтерәп аккан чишмәләр, саф
һавабыз, яшел урманнарыбыз,
бай кырларыбыз, балыклы
күлләребез - болар барысы да
безгә бик кирәк. Алардан башка
безгә яшәү дә юк.
Экология елы кысаларында
өлкәдә, районда төрле акцияләр, конкурслар үткәрелә.14
апрельдә Иске Атлаш урта
мәктәбендә “Бөтенроссия
экологик дәрес “Бергәләп
эшлик!” акция кысаларында IV-VI cыйныф укучылары
өчен “Көнкүреш калдыкларын
эшкәртү” дигән темага дәрес
үткәрелде. Дәреснең максаты: көнкүреш калдыкларын
утилизациләү ысуллары белән
таныштыру, әйләнә-тирә мо-

хиткә зарарлы йогынтысын
аңлату, әйләнә - тирә мохитның
сыйфатын яхшырту, табигатьне
саклау өчен җаваплылык тудыру, практик эш аша көнкүреш
чүп-чарны файдалы итеп
куллану.
Мәктәп укучылары арасында алдан сораштыру
үткәрүдән соң, авылда чүпчар санының арту сәбәпләре
ачыкланды:
бер тапкыр куллана торган
әйберләр җитештерүенең
үсүе;
төрү санының артуы;
тормыш дәрәҗәсенең
күтәрелүе сәбәпле, көнкүрештә куллана торган әйберләрне
яңа белән алыштыру;
авыл халкының культура
дәрәҗәсенең түбән булуы.
Укытучылар сыйфатында
IX cыйныф укучылары Алсу
Аюкаева, Эльза Калюшева
иделәр. Акциядә шулай ук
депутатлар һәм “Бердәм Россия” партиясе әгъзалары Н.Л.
Ямашева, Н.Р. Чамкаева, Ф.А.
Музәева катнаштылар.
Укытучылар һәм кунаклар
балалар белән бергә каты
көнкүреш калдыклары һәм
чүп-чар дигән мәсьәлә буенча
фикер алыштылар. Дәрес
дәвамында укучылар җәмгы-

ятьтәге экологик проблемалар
белән, аларны хәл итү алымнары белән таныштылар. Тест
ярдәмендә кунаклар да, укучылар да экологик белемнәрен
тикшерделәр.
Укучыларга шулай ук табигатьтә үз-үзеңне тоту кагыйдәләре, калдыкларның
барлыкка килүен кисәтү, ничек
аларны сортлау һәм аларны
эшкәртү турында сөйләделәр.
Гамәли өлештә балалар
икенче тапкыр төрле көнкүреш
калдыкларын икенче тапкыр
куллану ысуллары белән таныштылар. Мәктәп укучылары
укытучылары җитәкчелегендә
кирәкмәгән материаллардан
үз куллары белән матур һәм
кирәкле әйберләр әзерләделәр.
Акция дәвамында шимбә
өмәсе оештырылды. Мәктәп
тирәсе чүп-чардан чистартылды, төзекләндерелде. Өмәдә
у к ы т у ч ы л а р к ол л е к т и в ы ,
укучылар, мәктәп хезмәткәрләре, ата-аналар зур теләк
белән катнаштылар. Агачларга дүрт яңа кош оясы да урнаштырылды.
Табигатебезнең бик нык
пычрануын, экологик хәлнең
кискенләшүен кешелек дөньясы бик соң аңлый башлады.
Сулый торган һавабыз, эчә торган суыбыз, туфракларыбыз
көннөн – көн агулана. Менә
шуның өчен бөтен көчебезне
табигатьне саклауга, экологик
хәлне яхшыртуга юнәлдерергә
тиешбез. Табигатьнең киләчәге - безнең кулда!
Гөлсем
ЗӨЛКӘРНӘЕВА,
Иске Атлаш урта мәктәбенең биология
укытучысы.

Вакцины приносят результат!

По инициативе Всемирной организации здравоохранения с 24 по
30 апреля 2017 года в Российской
Федерации планируется проведение очередной Европейской недели
иммунизации, которая проходит
под девизом «Вакцины приносят
результат!» .
Цель проведения ЕНИ-2017
- увеличение охвата вакцинацией, прежде всего, повышением
осведомленности о важности
иммунизации,
Принимать решение о вакцинации своих детей, а также взрослых
можно только тогда, когда человек
знает все стороны иммунопрофилактики.
К сожалению , в последние годы,
население реагирует на одномоментные комментарии в интернете
о единичных случаях осложнений,
чем обращают внимание на то,
что многие инфекции уже ликвидированы с момента всеобщей
вакцинации .
Иммунизация широко признана
одной из самых успешных и эффективных мер здравоохранения
по сохранению жизни и здоровья
людей из всех существующих. Она
позволяет ежегодно предотвратить
от 2 до 3 миллионов случаев смерти
от инфекционных болезней в мире.
По данным ВОЗ, ежегодно
прививки от дифтерии, столбняка и
коклюша делаются более чем 100

миллионам детей во всем мире.
Однако каждый пятый ребенок
в мире не охвачен вакцинацией,
что является причиной высокой
детской смертности в странах, где
государственные программы иммунизации против инфекционных
болезней не имеют устойчивого
финансирования.
В нашем районе иммунизация
населения поддерживается высоким уровнем-97%. Вся работа построена на основании требования
национального календаря прививок
, где четко и ясно прописаны все схемы вакцинации человека начиная
с рождения. Вся работа в соответствии с национальным календарем
финансируется с бюджета.
Но в последнее время участились случаи отказов от вакцинации
детей по религиозным соображениям. Родители принимают
решение за своих детей пока они
маленькие, тем самым подведя к
максимальному риску заболевания
своих детей инфекциями, подвергающие их жизнь в опасность .
Одно слово полиомиелит должно
насторожить родителей, ведь
данное заболевание не лечиться,
а человек получает паралич. Еще
– эпидемиологический паротит
(свинка) -для мальчиков грозит
бесплодием. А заболевание краснухой для беременных страшно в
отношении будущего ребенка,т.к. в

утробе или ребенок погибает, или
рождается с уродствами.
Задумайтесь уважаемые родители, к чему может привести
данный отказ?
Также, большое внимание
уделяется вакцинации профессиональных групп населения ,чья
деятельность связана с риском
заболевания различными инфекциями – сибирская язва, бешенство
- прежде всего работники ветеринарной службы., мясозаготовители,
туляремия, клещевой энцефалит,
- работники лесничества и полеводства.
В 2016 году против сибирской
язвы привились работники РайСББЖЖ и СПК Бахтеевка СПК Вязовый
ГАЙ, против туляремии –работники
СПК Вязовогайский, против клещевого энцефалита – работники
Лесхоза р.п. Старая Кулатка.
Вакцинацией против гриппа было
охвачено более 40% населения
нашего района, что привело к
предотвращению риска эпидемии
заболевания.
Уважаемы жители нашего района! Для проведения вакцинации
вам необходимо всего лишь прийти к своему врачу, далее после
осмотра вы будете направлены
в центральный прививочный
пункт ГУЗ «Старокулаткинская
РБ». Выбирайте профилактику
заболеваний, чем их лечение.

6

№ 17, 26 апрель 2017 åë.

Безнең халык –җырлы халык!

Әйтергә кирәк, концерт
зур тамашага әверелеп,
уңыш белән үтте һәм шыгрым тулы залда утыручы
тамашачылар күңеленә
хуш килде. Аны югары
дәрәҗәдә үткәрүдә күпкырлы талант иясе, район,
мәдәният өчен янып яшәүче, Ульяновск өлкәсенең
һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, район
администрациясе Башлыгының кеше потенциалын
үстерү буенча беренче
урынбасары В.А. Деникаева зур тырышлык куйды.
Профессиональ дәрәҗәдә
эш алып барып, концертның программасын, сценарийсын төзеп, вакытын
кызганмыйча репетицияләр
оештырды.
Тантаналы
өлештә
район администрациясе
Башлыгы И.А. Аблязов
чыгыш ясады. Ул коллегаларын Җирле үзидарә
органнары көне белән
ихластан котлап, башкарылган эшләргә нәтиҗә
ясады һәм киләчәккә максатлар турында ассызы-

клады. Бәйрәм уңаеннан
эшләрендә зур уңышларга ирешүче коллегаларына Мактау грамоталары
тапшырды. Шулай ук "алсу
туйларын" – 10 ел тату
гомер итү көннәрен билгеләүче район больницасы
табибы һәм “Гөлчәчәк” балалар бакчасының инглиз
теле укытучысы Сергей
Васильевич һәм Елена
Павловна Тюхмәтьевлар
хөрмәтләнде. Алар адресына җылы сүзләр яңгырады һәм истәлекле бүләкләр
тапшырылды.
Концерт кабатланмас,
үзенчәлекле номерларга
бай булды. Шушы кичәдә
чыгыш ясарга чыккан һәрбер үзешчәнне йолдызларга тиңлисем килде. Чынлап
та, сәхнәгә берсе артыннан
икенчесе балкып, чын халык
талантлары чыкты.
Җыелма хор “Радоваться жизни», «Әйдәгез,
җырлыйк бергә”, “Бәхетле
булыгыз» дигән җырларны
күтәренке рухта башкардылар. Йөрәкләргә үтеп
керерлек моңлы тавышлы
җырчылар: Таһир Сәләев,

Альбина Мостафина, Розалия Мәгдиева, Гөлнара
Музафарова, Әлфия Юсупова, Лилия Рәхмәтуллина,
Рөстәм Улюкаев, Айрат
һәм Тимур Музафаровлар,
“Умырзая” хатыр-кызларның вокаль төркеме, “Моң
дулкыны” триосы, район
администрациясенең дәртле, сәләтле биючеләре, сүз
остасы - Рөстәм Арифуллин, Халидә Касымова,
артистлык сәләтенә ия булучы, скетч куючы үзешчәннәр - Әлфия Арифуллина
һәм Фәридә Зайнетдинова,

рәхмәт сүзләренә лаеклы
булдылар.
Фестиваль кысаларында
«Губерния йолдызы» өлкә
фестивалендә җиңүгә
ирешүче “Моң дулкыны”
триосы, Иске Кулаткы
шәһәр поселогы администраторы Таһир Сәләев,
уңышлы чыгыш ясаучы бию
төркеме, баянчылар Рушан
Мулюков, Рөстәм Яфаров,
район мәгариф идарәсе
җитәкчесе Ф.З. Зайнетдинова бүләкләнделәр.
Концертның ихтирамлы
кунаклары: Рамис Фарук

өздереп, халык көйләренә
тезмә уйнаучы гармунчылар һәм баянчылар: Илдар
Мәгдиев, Иске Мостяк авыл
поселениесеннән: Өмит
Ризванов, Саҗидә Байбикова, Фәрит Абдуллин
һәм Мансур Нигъмәтуллин
тамашачылар күңелендә
урын алып, кайнар алкышларга, югары бәягә һәм

улы Сафин - Ульяновск
өлкә татар милли-мәдәни
автономиясе рәисе, “Татарстан - Яңа гасыр” телерадиокомпаниясенең Ульяновск филиалы директоры,
Татарстанның атказанган
мәдәният хезмәткәре; Равил Абдрахман улы Фәйзуллин - “Татмедиа” акционерлык җәмгыяте генераль

директоры киңәшчесе,
Татарстан Республикасының Халык шагыйре; Исхак
Хасибулла улы Хәлимов
- “Өмет” газетасының баш
редакторы, Ульяновск өлкәсенең атказанган матбугат хезмәткәре, Татарстанның атказанган мәдәният
хезмәткәре;Наилә Хөсәинова - Самара өлкәсенең
“Сәлам” газетасы журналисты, Мөнир Ахат улы Якупов
- якташыбыз, Муса Җәлил
исемендәге татар дәүләт
опера hәм балет театры
солисты, Татарстан Республикасының халык артисты
концертка югары бәя биреп,
үзләренең хисләре белән
уртаклаштылар. Искекулаткылыларның мәдәният
һәм сәнгатькә сәләтле,
кунакчыл, дус-тату, бердәм
булуларын ассызыкладылар.
Форсаттан файдаланып
Рамис Сафин “Күмәк көч”
редакциясе коллективына
Ульяновск өлкә татар милли-мәдәни автономиясенең башкарма комитеты
исеменнән Диплом һәм
татар халкының тарихы
турында җиде томлык
энциклопедия бүләк итте.

Район Башлыгы Э.Ә. Ганеев та аның тарафыннан
истәлекле бүләкләр белән
билгеләнде.
“Өмет” газетасының баш
редакторы Исхас Хәлимов
район администрациясенең кеше потенциалын
үстерү буенча беренче
урынбасары В.А. Деникаевага өлкә газетасы белән
тыгыз элемтәдә булуы, оператив рәвештә кирәкле мәгълүматлар биргәне өчен
Рәхмәт хаты һәм бүләкләр
тапшырды. Шулай ук район Башлыгы Э.Ә. Ганеев
адресына да җылы сүзләр
әйтелде.
Якташыбыз, танылган
опера җырчысы Мөнир
Якупов тамашачыларны
моңлы итеп җыр башкаруы
белән таң калдырды.
Өч сәгать барган концерт бер минуттай үтеп
китте. Бәйрәмгә килүчеләр
концерттан бик канәгать
булдылар. Үзешчәннәрнең
чыгышлары киләчәккә якты,
матур уйлар уятырлык күркәм тамаша булды. Әфәрин,
җыр-моңга гашыйк булучы
үзешчәннәр! Киләчәктә дә
җырлап яшәргә язсын!
Әлфия ЯФАРОВА.

Ветеран безнең хәтердә
Бөек Ватан сугышы ветераны Хияли Камалетдинович Бәширов 1906 елда
Вязовый Гай авылында
крестьян гаиләсендә туа.
Ул 1928-31 елларда Совет Армиясе сафларында
хезмәт итә. Аннан кайткач,
яшь егет “Путь Сталина”
колхозында эшли башлый
һәм авылда төпләнеп кала.
Озак та үтми ул авылның
Мәфтүха исемле чибәр
кызына өйләнә һәм алар
тату гаилә булып тыныч
тормышта яши башлыйлар.

Тик бу рәхәт яшәү озакка
бармый һәм 1941 елда Бөек
Ватан сугышы башлана.
Шушы елның июль аенда Хияли Камалетдинович
фронтка чакырыла. Бу
вакытта аңа 35 яшь була
һәм ул хатыны Мәфтүха
Нурикәмәловнаны 4 бала
белән калдырып, сугышка
китә. Ул чакта иң олы баласына сигез яшь, иң кечесенә бер ай була. Билгеле
балаларын күкрәгенә кысып
калган анага да авылда
яшәү җиңел булмый.

Хияли Камалетдинович

Бөек Ватан сугышында
старшина буларак 901 нче
ату полкының миномет
отделениесе командиры
булып хезмәт итә.
Аның күрсәткән батырлыклары турында “Кызыл
йолдыз ордены", “Дан ордены”, “ Батырлык өчен”
медальләре ачыктан-ачык
сөйлиләр.
Сугыш барышында кыю
солдат каты яралана һәм
1945 елда Бөек Җиңүне яулагач туган авылына кайта.
Аның исән-сау кайтуына

хатыны да, балалары да
шатланып туя алмыйлар
һәм шушы куанычларга
төренеп тыныч тормыш
дәвам итә. Безнең язма
героебыз хуҗалыкта төрле
эшләрдә катнаша, шулай ук
склад мөдире булып эшли.
Хыяли Камалетдинович
хатыны белән тату яшәп
яңа өй - йорт торгызалар
һәм аларның тагын дүрт
балалары туа.
- Әтием һәм әнием безне
сигез баланы аякка бастырып, олы тормыш юлына

чыгардылар, аларга олы
рәхмәт, урыннары җәннәттә булсын, - дип искә ала
Вязовый Гай авылында
яшәүче кызлары Мөкәррәмә Хиялиевна.
Бөек Ватан сугышы ветераннары һәрчак безнең
күңелебездә сакланыр һәм
аларның күрсәткән батырлыклары турында яшь
буынга да сөйлик!
Фәрит
НИГЪМӘТУЛЛИН,
Вязовый Гай авылы
администраторы.

Батырлыгы аны данлый

Бөек Ватан сугышы ветераннарының сафлары
елдан - ел сирәгәя бара.
Кадерле якташларыбыз
сугыш кырларында ятып
калсалар да, тыныч тор-

мышка кайтып вафат булсалар да халык аларны
һич онытмаска тиеш. Без
аларны 9 Май - Бөек Җиңү
бәйрәмендә генә түгел,
еллар барышында һәрчак
искә алып яшәрбез.
Алдагы материалда сүз
Иске Кулаткы эшчеләр
поселогында гомер кичергән (хәзер вафат) Бөек
Ватан сугышы ветераны
Абдрахман Әбдрәшитович
Абдюшев турында барачак.
Абдрахман Әбдрәшитович Абдюшев 1923 елның 9
февралендә Иске Кулаткы
эшчеләр поселогында туа.
8 классны тәмамлагач,

Саратов шәһәрендә бухгалтерлар курсын тәмамлый һәм үзенең хезмәт
юлын баш бухгалтер булып
башлап җибәрә.
- Әтием Куйбышев
шәһәрендә хәрби хезмәтен
үтәгәндә, Гвардия сержанты буларак 1941 елда үз
теләге белән фронтка китә, дип сөйли аның кызы Әнисә
Абдрахмановна Ахтәмова.
- Ул бөтен сугышны
үтеп төрле хәрби операцияләрдә, кискен бәрелешләрдә катнаша.
Абдрахман Әбдрәшитович 1942-1943 елларда
Кутузов һәм Александр

Невский полкы белән Сталинград, Ростов, Донбасс
операцияләрендә катнаша.
1944 ул Крым операциясендә Симферопольне алуда
зур батырлыклар күрсәтә.
1944 елда 6 майда Севастополь өчен барган
сугышларда ул яраланып
авыр дәрәҗәдә контузия
ала һәм хәрби санчастендә
дәвалана.
Контузия алганнан соң,
инвалидлык биреп, аны
өйгә демобилизаөияләргә
карар чыгаралар, ләкин
кыю солдат Җиңү көнен
өендә каршы алырга теләми һәм ул яңадан фронтка

китә.
1945 елда аларның отряды Берлиннан Австриягә
күчерелә һәм якташыбыз
1946 елга кадәр бу илне
фашист гаскәрләреннән
азат итүдә катнаша.
Бөек Ватан сугышында
күрсәткән батырлыклары
өчен Гвардия сержанты
Абдрахман Әбдрәшитович Абдюшев “Бөек Ватан сугышының беренче
дәрәҗәле ордены, “Праганы азат итү өчен”, “Берлинны алган өчен” , “Бөек Ватан
сугышында Германияне
җиңгән өчен”, “Батырлык
өчен” медальләре белән

бүләкләнә.
1947 елда гына ул туган
ягына кайта һәм Сәйдә
исемле кызга өйләнә. Алар
бергә тату яшәп дүрт бала
һәм биш онык үстерәләр.
Абдрахман Әбдрәшитович Абдюшев 1999 елның
17 январенда вафат була.
Бүген аны хөрмәт итеп кызлары Асия, Әнисә, Әлфия,
оныклары якты итеп искә
алалар һәм ветеранның
батырлыгы турында үзләренең балалары, якташлары
белән якыннан уртаклашалар.
Рөстәм АРИФУЛЛИН.
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ТӘБРИКЛӘҮЛӘР КАБУЛ ИТЕГЕЗ!
Урта Терешка авылында гомер итүче Гаяр Шәмшиевич МОСТАФИН 1 майда 80 яшьлек юбилеен
каршылый. Сабыр холыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел,
кадерледән-кадерле тормыш иптәшем, әтиебез,
бабакаебыз!
Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас
котлауларыбызны юллыйбыз.
Син бит безнең өчен иң якын
кешебез. Син булмасаң без оясыз кош, моңсыз җыр, җырсыз
сандугач кебек яшәр идек, тормышыбызның яме дә, тәме дә
булмас иде. Безнең өчен һәрчак
олы җанлы, киң күңелле, булып
калуың өчен мең рәхмәт сиңа.
Без синең белән горурланабыз.
Син гомер буе безнең өчен тырыштың, безне кеше итү өчен китте бөтен көчең, шуңа
да без сиңа рәхмәтлебез. Ходай сине бездән, безне
синнән аермасын. Һәрвакыт ярдәмчел, аңлаучан, тырыш
булганың өчен Аллаһының мең рәхмәте яусын сиңа.
Рәхмәт сиңа, әти, озак яшә,
Бәхет, шатлык белән гомер ит.
Чәчәкләргә кояш ничек кирәк бит
Син дә безгә шулай кирәк бит.
Ал син бездән тәбрик сүзен,
Шушы булсын олы бүләкләр.
Тыныч тормыш белән гел яшә,
Озын гомер – безнең теләкләр.
Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Расимә Һадиевна, улың Рафаил, кызың Гөлсем, киленнәрең
Гөлия, Расимә, киявең Наил, 6 оныгың һәм 4
оныкчаң, кода-кодагыйларың, барча туганнарың
һәм тирә-күршеләрең.
Урта Терешка – Иске Кулаткы - Ерак Көнчыгыш –
Ульяновск – Сызран – Иске Яндука.
Иске Кулаткыда гомер итүче Рафик Абдулахатович ХАМЗИН истәлекле юбилеен билгеләде.
Кадерле, якын дустыбыз!
Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа
ихлас котлауларыбызны юллыйбыз. Сиңа исәнлек-саулык, күңел тынычлыгы, гаилә шатлыгы, кайгы-хәсрәтсез
көннәр телибез. Юбилеең мөбәрәк, ризык тулы өстәл
өсте түгәрәк, гомер юлың сикәлтәсез һәм куанычлы
булсын. Сиңа булган теләкләребезнең иң мөһиме –
алдагы гомер елларында тормыш юлларың иминлектә,
сау-сәламәт, шатлык белән үтәргә язсын. Киләчәктә дә
якыннарыңның, туганнарыңның мәрхәмәтлелеген, җан
җылысын тоеп, яшәвеңне телибез.
Ак бәхетләр алып килсен сиңа
Яз башында килгән пар кошлар.
Юбилеең котлы булсын диеп,
Җибәрәбез сиңа алкышлар.
Матур теләкләр белән Хвалынск шәһәреннән гаилә
дусларың Кадрия һәм Фәргать Абдрәшитовлар.
Урта Терешка авылында яшәүче Фәүзия Фатиховна БАЙКИЕВА 27 апрельдә 55 яшьлек юбилеен
билгели. Иң кадерле кешебез – тугры тормыш иптәшем, газиз әниебез, яраткан әбекәебез!
Гомер юлың якты өлге итеп алырлык, меңнәргә үрнәк
булырлык кадерле әниебез! Сине юбилеең белән кайнар
котлыйбыз. Әтиебез белән безне кадерләп, яратып-сөеп
үстереп, олы тормыш юлына аяк басарга булышканыгыз,
гаделлеккә өйрәткәнегез өчен зур рәхмәт сезгә. Син
олы җанлы, киң күңелле кеше буларак, балаларыңа,
туганнарыңа сабырлык, изгелек, шәфкатьлелек үрнәге
күрсәтеп яшисең. Барысы өчен дә мең-мең рәхмәтләр
сиңа!
Әле һаман без дип яшисең син,
Күптән инде зурлар булсак та.
Аз булыр күк, әнкәй, синең өчен
Нинди изгелекләр кылсак та.
Ихлас күңелдән тормыш иптәшең Шамил Камилович, балаларың Илнар-Гүзәл, Рамил, Лилия-Илья,
оныкларың Линар, Аня.
Урта Терешка – Ульяновск – Мәскәү – Казан.
Иң якын кешебез - яраткан кызым, кадерле апабыз Фәүзия Фатиховна БАЙКИЕВА!
Бу шатлыклы, истәлекле көнең белән сине чын күңелдән тәбрик итәбез. Син һәрвакыт безнең өчен гадилек,
мәрхәмәтлелек, сабырлык, кешелеклелек, матурлык
үрнәге булдың. Йомшак сүзле, кадерле кешебез.
Тормышыбызда киңәшчебез, ышанычлы терәк булып
яшәвең – безнең өчен зур бәхет. Якты йөзең, тәмле
сүзләрең өчен мең-мең рәхмәт сиңа. Һәрвакытта да
шулай шат йөзле, изге күңелле булып кал. Яныбызда
синдәй игелекле, сабыр, төпле киңәшләре белән ярдәм
итәрлек кешебез барында без чиксез бәхетле. Без сине
чын йөрәктән яратабыз.
Якты кояш һәрчак юлдаш булсын,
Шатлык тоеп типсен йөрәгең.
Авырлыклар сине урап үтсен,
Кабул булсын һәрбер теләгең.
Матур теләкләр белән әниең Нурлаен Биляловна,
энең Тәүфыйк, сеңелләрең Фирүзә-Рөстәм, балалары Гөлшат, Гөлнара; Руфия-Гаяз, балалары Лилия
- Наил, Юлия, Илдар.
Урта Терешка – Яңа Терешка – Сызран.

Югары Терешка авылында яшәүче Рафаил Сабир
улы ЗӘЙНЕТДИНОВ 1 майда 70 яшьлек юбилеен каршылый!
Кадерле тормыш иптәшем, әтиебез, бабакаебыз, киявем!
Шушындый зур һәм якты бәйрәмең көнендә без сиңа ихлас
котлаулырыбызны юллыйбыз!Сиңа ныклы тазалык, озын гомер,
гаилә шатлыгы, балаларыңның
игелеген, оныкларыңның яраткан
бабасы булып, әниебез белән тигезлектә, авырмыйча озак еллар
яшәвеңне телибез. Сиңа булган
рәхмәтләребезне, күңелдәге
теләкләрне сүз белән генә әйтеп бирергә мөмкин түгел, алар
иксез-чиксез. Синең кебек сабыр, миһербанлы, саф күңелле
әтиләр бик сирәктер. Үстердең, кеше иттең, барыбыз да мең
рәхмәтләр укып, озын гомер телибез сиңа, әтиебез. Ата-ана
һәм туган кадерен белергә өйрәткәнең, туган нигезгә кайтканда
кочак җәеп каршы алуың өчен, бик зур рәхмәт сиңа. Без сине
бик нык яратабыз!
Гомер үтә диеп моңсуланма,
Өмет гөлкәйләрең сүнмәсен.
Алтын төсендәге якты көннәр,
Барыр юлларыңны бизәсен.
Матур тормыш, сәламәтлек теләп,
Туган көнең белән котлыйбыз.
Шатлык белән озын гомер үтеп,
Яшәвеңне генә телибез.
Иң изге теләкләр белән тормыш иптәшең Наилә Сабировна, каенанаң Мәфтүха Абүбәкәровна, балаларың Гөлнара-Ришат, Радик-Венера, оныкларың Гөлназ, Риналь,
Айрат, Алмаз.
Югары Терешка – Тольятти – Карамалы.
Иске Атлаш авылында тормыш итүче Әлфия Корбаналиевна ХИСӘМЕТДИНОВАГА 29 апрельдә 45 яшь
тула. Дөньядагы иң кадерле кешебез - яраткан тормыш
иптәшем, сөекле әниебез, яраткан апабыз!
Бу шатлыклы, истәлекле көнең
белән сине чын күңелдән тәбрик
итәбез. Син һәрвакыт безнең
өчен гадилек, мәрхәмәтлелек,
сабырлык, кешелеклелек, матурлык үрнәге булдың. Йомшак сүзле, кадерле кешебез.
Тормышыбызда киңәшчебез,
ышанычлы терәк булып яшәвең
– безнең өчен зур бәхет. Якты
йөзең, тәмле сүзләрең өчен меңмең рәхмәт сиңа. Һәрвакытта да
шулай шат йөзле, изге күңелле
булып кал. Яныбызда синдәй игелекле, сабыр, төпле киңәшләре белән ярдәм итәрлек кешебез
барында без чиксез бәхетле. Без сине чын йөрәктән яратабыз.
Бәхеткә, шатлыкка күмелеп,
Һәрвакыт елмаеп һәм көлеп.
Кадергә, хөрмәткә төренеп,
Яшә син мәңгелек нур булып.
Изге теләкләр белән тормыш иптәшең Рөстәм Фәйзуллович, балаларың Радик, Айгөл, Александр, Анастасия,
сеңелләрең Руфия, Рузилә, энеләрең Ирек, Илдар, барчасы да гаиләләре белән, барча туганнарың, дус-ишләрең,
тирә-күршеләрең.
Иске Атлаш – Әстерхан – Самара – Ульяновск – Карамалы –
Иске Зеленай.

Хөрмәтле Әлфия Корбаналиевна
ХИСӘМЕТДИНОВА!
Сезне истәлекле юбилеегыз белән котлап, гомернең иң
озынын, бәхетнең иң зурысын, шатлыкның иң олысын
телибез. Гаилә тигезлеге,
җан тынычлыгы, эшегездә
зур уңышлар, күтәренке кәеф
юлдаш булсын. Һәрвакытта
да шулай шат, көләч йөзле,
изге күңелле, ихтирамлы,
игътибарлы булып, балаларыгызның, якыннарыгызның
игелеген күреп, мул тормышта яшәвегезне Ходай насыйп итсен. Намуслы, тырыш, өлгер, җаваплы, үрнәк
хезмәткәр булуыгыз өчен, тирән ихтирамыбызны һәм
олы рәхмәтебезне белдерәбез.
Һәрчак шулай яшьлек дәрте Сездә
Янып торсын җәйге учактай.
Саулык, байлык, күп шатлыклар
Чиксез булсын язгы офыктай.
Җылы теләкләр белән хезмәттәшләрегез Асия Ахтәмовна, Галия Фиятовна, Зөлфия Рушановна.

Май бәйрәмнәрендә
ничек ял итәбез?!
Май аенда Яз һәм хезмәт бәйрәмендә — 3, Җиңү
көне уңаеннан 4 көн ял итәчәкбез. Яз һәм хезмәт
бәйрәмендә: 29 һәм 30 апрель (шимбә һәм якшәмбе
көннәре) 1 май (дүшәмбе) ял көннәре.
Җиңү көне уңаеннан 4 көн ял: 6 май (шимбә), 7 май
(якшәмбе), 8 май (дүшәмбе — 7 гыйнвардан ял көне
итеп күчерелде), 9 май – Җиңү көне (сишәмбегә туры
килә һәм ул эш көне булмаган бәйрәм көне санала).

Югары Терешка авылында туып үскән һәм биредә гомер кичерүче Равилә Алимҗан кызы ХӘСӘНОВА 25 апрельдә үзенең 55 яшьлек гүзәл юбилеен
каршылады. Кадерле туганыбыз, яраткан сеңелебез!
Без сине йөрәктән иң кадерле,
иң гүзәл хисләр белән чын
күңелдән күркәм юбилеең
белән кайнар котлыйбыз.
Сиңа гомернең иң озынын,
бәхетнең иң зурысын, шатлыкларның иң олысын, җан тынычлыгы, иман байлыгы, нык
сәламәтлек, балаларыңның,
тормыш иптәшеңнең күңел
җылысын, кадер-хөрмәтен
тоеп, туганнарыңның, якыннарыңның, авылдашларыңның
ихтирамын сизеп, бәхетле тормыш кичерүеңне телибез.
Дөнья йөзендәге иң изге теләкләрне бүген сиңа юллыйбыз! Һәрвакыт якты йөзең, тәмле сүзең белән каршы
алганың өчен рәхмәт сиңа. Йөзеңдәге шатлык нурлары
беркайчан да сүнмәсен.
Озын гомер Ходай бирсен сиңа,
Сызламасын аяк-кулларың,
Кайгы-хәсрәт күрмә, шатлык белән,
Үтсен синең гомер юлларың.
Иң изге теләкләр белән апаларың Рәфика, Шәфика Рафик, Сәгадәт, Фәридә, абыйларың Равил - Рәисә,
Фатих - Мөнирә гаиләләре белән.
Югары Терешка - Николаевка – Сызран – Карамалы –
Новоспасск.
Хөрмәтле Равиля Алимҗановна ХӘСӘНОВА!
Мәгариф хезмәткәрләренең район профсоюз оешмасы һәм Югары Терешка төп мәктәбе коллективы
Сезне 55 яшьлек юбилеегыз уңаеннан чын күңелдән котлыйлар. 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. Һәрвакыт тырыш, өлгер, намуслы, җаваплы хезмәткәр булуыгыз өчен
олы рәхмәтебезне һәм ихтирамыбызны белдерәбез.
Ямьле еллар, ямьле көннәр
Телибез чын йөрәктән.
Һич кичекми тормышка ашсын
Без теләгән теләкләр.
Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер итүче
Зәкәрья Яхьевич ИЛЬЯСОВКА 2 майда 80 яшь тула.
Кадерле, яраткан әтиебез, бабакаебыз, мәрхәмәтле
һәм ярдәмчел абыебыз!
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. Балала-оныкларыңның, 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.
Без – туганнар, безне җаннар түгел
Каннар тартып бәйли үзеңә.
Туганлыкны саклап, хакны саклап
Атлыйк бергә гомер үренә.
Иң җылы теләкләр белән улларың Расим, Рөстәм
гаиләләре белән, энеләрең Алимҗан Яхьевич, Рушан Яхьевич, Рәфать Яхьевич, сеңелләрең Рәшидә
Яхьевна, Равилә Яхьевна гаиләләре белән.
Иске Кулаткы – Яңа Зимница – Усть Кулаткы – Сызран – Новоспасск – Мәскәү – Тольятти – Яр Чаллы
– Ульяновск.
Иске Кулаткы эшчеләр бистәсендә гомер итүче
Руфия Бариевна АКСӘНОВАГА 26 апрельдә 70 яшь
тула. Кадерлебез!
Без сине ихлас күңелебездән олы бәйрәмең белән
тәбрик итәбез. Туган көнең-юбилеең белән котлап,
сүзләрнең иң тәмлесен, теләкләрнең иң изгесен, иң
җылысын әйтәсе килә. Һәр туар таң сиңа хәер-хөрмәт,
саулык, бәхет, җан тынычлыгы алып килсен. Тормышның
ямен, матурлыгын тоеп, бәхеткә, шатлыкка төренеп,
кадергә, хөрмәткә күмелеп, якыннарыңның хөрмәтен,
игелеген тоеп яшәргә насыйп булсын. Без сине чиксез
хөрмәт итәбез!
Һәр көн Сезне котлап кояш чыксын,
Сезне назлап җилләр иссеннәр.
Яшәү матурлыгы, яме булып,
Көн артыннан көннәр үтсеннәр.
Иң җылы теләкләр белән элеккеге хезмәттәшләрең
Суфия Яхьевна Яфарова, Мәхүзә Мохарәмовна
Мәгдиева, Румия Зәкәрьевна Курамшина.
Иске Кулаткы.

8

№ 17, 26 апрель 2017 åë.

Уважаемые родители!

Уважаемые родители
и учащиеся! В предверии
летних каникул убедительно прошу Вас внимательно ознакомиться,
и не нарушать закон.
В целях предупреждения на территории
Ульяновской области
причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному,
психическому, духовному и нравственному
развитию не допускается нахождение: лиц,
не достигших возраста
18 лет, на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, которые
предназначены для реализации товаров только
сексуального характера,

Театр-яктылыкка, нурга
илтә,
Кире юлга җибәрми, уңга
илтә.
(Г. Тукай).
Чираттагы театр сезонына район культура
йорты каршындагы халык
театры язучы Наил Гаетбаевның “Авылга кызлар
килде, яки моңнар кайтсын авылга “ исемле ике
пәрдәле комедиясен бүләк
итте. Шушы иҗат җимеше
белән һәвәвскәр артистлар
Усть Кулаткы, Яңа Мостяк,
Яңа Кулаткы һәм район
үзәгендә яшәүчеләребезне таныштырдылар.Тамашачылар бүләкне җылы
кабул иттеләр. Ульяновск
шәһәрендә Бари Тарханов исемендәге икенче
татар театры фестивалендә катнашкан “Иң яхшы
режиссер постановкасы”
номинациясендә беренче
урынны яулап, диплом
белән бүләкләнде.
Шулай ук өлкә татар
милли-мәдәни автономиясе “Туган тел” иҗтимагый
татар-башкорт хәрәкәте
рәисе Р. Т. Бульхин исменнән Мактау хатына лаек
булды.
Район культура йорты
каршында эшләп килгән
драма түгәрәге үткән гасырның 50 нче еллар башында
ук татар драматургиясенең
классик әсәрләре булып саналган “Асылъяр”, “Галиябану”, “Хафизәләм иркәм”,
“Кушкаен”, “Тормыш җыры”

в пивных, ресторанах,
винных барах, пивных
барах, рюмочных, в
других местах, которые
предназначены для реализации только алкогольной продукции;
лиц, не достигших возраста 16 лет, с 22 часов
до 6 часов, а также лиц
в возрасте от 16 до 18 на
улицах, стадионах, в парках, скверах, транспортных средствах общего
пользования, маршруты следования которых
проходят только по территории Ульяновской
области, на объектах (на
территориях, в помещениях) юридических лиц
или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица, которые предназначены для
обеспечения доступа к

драмаларын, “Башмагым”
музыкаль комедиясен һ.б.
сәхнәгә куя.
60 нчы елларда драма
түгәрәге зур үсеш ала. Бу
уңышка район больницасында баш табиб булып
эшләгән Фәһим Салих улы
Улюкаев йогынты ясый. Ул
Казанда институтта укыганда ук театр белән мавыга
һәм табиб белгечлеге белән
берлектә, һәвәскәр театр
режиссеры таныклыгы ала.
Аның җитәкчелегендә
сигезьеллык мәктәп укытучылары берничә драма
әсәрен район культура
йортында сәхнәләштереп
куялар. Шулар арасында Ә.
Атнабаевның “Ул кайтты”
драмасын сәхнәдә күрсәтә
һәм тамашачы җылы кабул
итеп, аңа югары бәя бирә.
Бу чыгышы өчен түгәрәк
“Халык театры” исемен

сети "Интернет", а также
для реализации услуг в
сфере торговли и общественного питания (организациях или пунктах),
для развлечений, досуга,
где в установленном
законом порядке предусмотрена розничная
продажа алкогольной
продукции, без сопровождения родителей (лиц,
их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия по образованию,
воспитанию, развитию,
охране здоровья, социальной защите и социальному обслуживанию
детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации
и подобные мероприятия
с участием детей). Закон
Ульяновской области от
30 марта 2009 года №
23 –ЗО «О некоторых
мерах по предупреждению причинения вреда
физическому, духовному
и нравственному развитию детей на территории
Ульяновской области.
Ю.К. УСМАНОВА,
инспектор пдн МО
МВД России
"Павловский"
ст. лейтенант
полиции.

Уңышлары куандырды

Иске Кулаткы беренче
номерлы урта мәктәбендә
башлангыч сыйныфларда ук
һәр баланы белемле итү белән
беррәттән, сәләтләрен ачу
өстендә дә актив эшләр башкарыла. Бу юнәлештә эшләү
хәзерге көн таләпләренә дә
җавап бирә. Һичшиксез, һәр
укучының сәләтен ачу, югары
технологияле, конкурентлыкка сәләтле шәхес тәрбияләү
хәзерге заман мәктәбенең төп

Сәламәт булу – зур бәхет
Сәламәтлек – бернинди
зат белән дә чагыштырып
булмый торган байлык. Шуңа
күрә барыбызның да көчле һәм
сәламәт буласы килә. Сәламәт
яшәү рәвешен формалаштыру
кече яшьтән үк кирәк. Шуңа
күрә балаларның сәламәтлеген ныгыту, сәламәт яшәү
рәвешен булдыру, физкультура
дәресләренә мәхәббәт тудыру - балалар бакчасында төп
бурычлар итеп куела.
Бөтендөнья сәламәтлек
көне кысаларында “Гаилә”
үзәгенең социаль педагогы
Д.М. Салихова 3 нче номерлы
"Чишмә” балалар бакчасында мәктәпкәчә төркемендә
“Сәламәт булуга нәрсә ярдәм
итә” дигән баш астында дәрес
үткәрде. Сәламәтлекнең кеше
өчен әһәмияте, көн тәртибен,

гигиена тәртибен үтәү, сәламәт
яшәү рәвешен алып бару
дигән мәсьәләләр турында
сүз алып барды. Балалар
дәрестә бик актив катнашып,
төрле биремнәр үтәделәр,
“Файдалы - файдасыз” дигән
викторинада
катнаштылар,
сорауларга җаваплар кайтардылар,сәламәтлекне саклау
һәм ныгыту кагыйдәләрен

системалы үтәү кирәклегенә
төшенделәр.
Илнең
с ә л а м ә тл е ге ,
киләчәге балалар сәламәтлеге белән турыдан-туры
бәйләнештә тора. Сәламәт
буын тәрбияләү – дәүләтнең,
безнең төп бурычыбыз. Чөнки
сәламәтле кеше генә уңышка
ирешергә мөмкин.
Әлфия ЯФАРОВА.

Халык театры үзенең
эшчәнлеген Г. Камал һәм
К. Тинчурин исемендәге
профессиональ театрларның үрнәгендә оештырып
килде. Анда уйналган спектакльләр тора-бара безнең
режиссерлар тарафыннан
да район тамашачысына
тәкъдим ителде.
Т. М и ң н у л л и н н ы ң
“Диләфрүзгә дүрт кияү”,
Т. Закировның “Яучылар”,
Г. Насыйриның “Яшел
эшләпә”, И. Юзеевның
“Кыр казлары артыннан”,
Д. Салиховның “Алла каргаган йорт”, “Булса кодаң
генерал”, З. Хәкимнең “Хыянәтче”, Ф. Яруллинның
“Мәхәббәт яңгыры”, “Карт
гашыйк”, Д. Салиховның
“Кем гүзәл” һәм башка әсәрләр дә халык театрының
репертуарында бар.
Шул еллар эчендә төрле

спектакльләрдә йөзләгән
һәвәскәр артистлар уйнап,
халык театрының данлы
тарихында тирән эз калдырдылар.
Алар халык театрына
зур өлеш керткән, спектакльләрдә актив катнашып, катлаулы драматик образларны тудырган,
үзләренең оста уйнаулары
белән (тормышлар авыр
вакытта) тамашачыларның
күңелләрен күтәргән, шатландырган, хәзер бакый
дөньяга күчкән һәвәскәр
артистларның исем һәм фамилияләрен искә төшерсәк
начар булмас дип уйлыйм.
Сугыш ветераннары Әхмәр
абый Курамшин-укытучы
һәм Дәүләтша абый Мәгдиев – киномеханик, Маһирә
апа Абдрәхимова - ана теле
укытучысы, Мәсүдә апа
Шабакаева - Мәгдиева- китапханә хезмәткәре, Һади
абый Кузәев – районда
төзү эшләре алып баручы,
Маһи апа Иксанова - ана
теле укытучысы, Зөһрә апа
Насыйрова - математика
укытучысы, Камил Газизов
- физкультура укытучысы,
Өммия Кәримова - сыер
савучы, Сания Исәнова
- китапханә хезмәткәре,
Ханәфи Хаметов - мәдәният
хезмәткәре, Шәүкәт Улюкаев - математика укытучысы, Равил Газизов, Гөлнур
Абдрәхимова- мәдәният
хезмәткәре, Әминә Богданова - рус теле укытучысы
һәм башкалар. Аллаһы Тә-

галә мәрхүмнәрнең рухын
шат кылса иде, каберләрен
ислам, иман һәм Коръән
нурлары белән нурландырса иде, авыр туфракларын
җиңел кылса иде, югары
җәннәтләренә керергә насыйп итсә иде. Әмин.
Төрле спектакльләрдә
катнашучы исән артистларыбызны да искә алмыйча ярамас. Алар да
бит халык театрын саклап
калу өчен үзләреннән зур
өлеш керттеләр һәм тамашачыларыбызга күңелле
сәгатьләр бүләк иттеләр.
Хания апа Исәнова, Рәхилә
апа Юсупова, Рәшидә апа
Рәхмәтуллина, Майсәрә
апа Шәфиева, Сәгадәт
апа Кудрина( Яфарова),
Рита Бахтиярова (Кудрина),
Равил Абдюшев, Таһир
Сәләев, Рәшит Аввәсов,
Рима Аввәсова, Рима Алькаева, Камил Шабакаев,
Галия Аюпова, Рушан Ягудин, Эльнар Бахтияров,
Рафаэль Кузәев һәм башкалар тамашачыларыбызның
өметләрен саклап, үзләренең рольләрен оста, чын
артистлар кебек башкардылар. Аллаһы Тәгалә аларга
исәнлек - саулык, эшләрендә һәм
гаиләләрендә
уңышлар, тынычлык, балалар хәсрәте күрмичә, якты
дөньяда матур гына яшәргә
насыйп итсен.
(Дәвамы киләсе саннарның берсендә).
Рушан ЯГУДИН.

Халык театры

алуга лаек була. Әлеге
исемне яулагач, “Халык
театры” С. Шәкуровның
“Тормыш бусагасында”
драмасын сәхнәләштерә.
Тамашачы тарафыннан
бик җылы кабул ителгән
“Шонкар” спектакле артыннан Фәһим Улюкаев Кәрим
Тинчуринның “Зәңгәр шәл”
музыкаль драмасын сәхнәләштерә. Бу спектакль 20
мәртәбә авыл сәхнәләрендә, 4 тапкыр район культура
йорты сәхнәсендә һәм
Ульяновск шәһәренең төрле культура сарайларында
4 мәртәбә уйнала.
Аннары төрле елларда
халык театры Т. Миңнуллиның “Ай булмаса йолдыз
бар”, “Әниләр һәм бәбиләр,
Ш. Хөсәеновның “Әни килде”, Н. Исәнбәтнең “Кайту”
дигән драма әсәрләрен
сәхнәләштерде.

бурычы булып тора. Күптән
түгел генә Павловка эшчеләр
бистәсендә үткән “Кече Академия” башлангыч сыйныф
укучыларының тикшеренү
эшләре конкурсының зональ
этабында катнашып, зур уңышларга ирешә алдылар. III
«Б» сыйныф укучысы Сабира
Аделова , фәнни җитәкчесе С.
М. Атауллина ярдәмендә хәзерләгән “Разговор о красках.
Палитра здоровья” дигән тема-

га чыгыш ясады һәм III урынга
лаек булды. Сабирага тантаналы рәвештә истәлекле медаль һәм III дәрәҗәле Диплом
тапшырылды. IV «А» сыйныф
укучысы Милена Бәширова,
фәнни җитәкчесе С. А. Иксанова ярдәмендә хәзерләгән
“Биография слова “Мама”” тикшерү проектын тәкъдим итте.
Миленаның проекты да бик
мавыктыргыч булды һәм аңа
истәлекле бүләк тапшырылды.
Шул ук сыйныф укучысы Ильяс
Багдалов, фәнни җитәкчесе В.
И. Тимушева ярдәмендә хәзерләгән “Устройство мечети”
проектын уңышлы гына яклап
чыкты. Бүләкләү тантанасында барлык чыгыш ясаучыларга да катнашу турындагы
сертификатлар тапшырылды.
Мондый конкурсларда катнашу балаларның сәләтләрен
һәрьяклап үстерергә ярдәм
итә. Сәләтле укучыларыбызга
тагын да тырышыбрак укырга
һәм киләчәктә дә ирешкән уңышлары белән куандыруларын
теләп калабыз.
Гөлназ КУЗӘЕВА.
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АК КҮБӘЛӘК

- Әбием, әбием дим,
хәлең ничек? Ач әле күзеңне, матур булганмынмы?
Әллә кайдан, ерактан
ишетелгән бу тавыш Миңсылу карчыкка таныш та,
таныш түгел дә кебек иде.
Үз уйларын җепкә тезеп
яткан карчык, нишләп әле
миңа комачаулыйсыз дигәндәй, чуалып маңгаена
төшкән, күзләрен каплаган
ап-ак чәчләре арасыннан
алдында чүгәләп утырган
кызга карады.
- Әбием дим, әбием,
уяндыңмы инде, күрдеңме
мине? Мин Фәридәң бит,
кара инде бер генә, туй
күлмәгем матурмы?
Изүләре-түшләре тоташ
чәчәк итеп энҗе-мәрҗәннән
чигелгән туй күлмәге матур
иде, бик матур иде. Кызның
йомшак куллары әбисенең
маңгай чәчләрен җыеп
яулыгы астына кыстырды,
мендәрен төзәтеп куйды,
инде төссезләнгән, пыялаланып барган күзләргә тагы
бер карап:
- И, әбием, терелә күр
инде, туемда утырыр идең,
— диде авыр көрсенеп. Ул
белә инде, әбисенең соңгы
көннәре, туйлары да ул
терелгәч түгел, менә бүген
буласы.
- Кая югалдың син, ак
күбәләгем? — дигән көчле,
шат аваз әбине дә, кызны
да сискәндереп җибәрде.
Ак күбәләгем диме? И
Ходаем, мидәт бир, аның
Хәбибрахманы да аңа шулай дигән иде бит. Тик ул:
“Ак күбәләгем, кичер мине,
кичер”, — дигән иде.

Кәләш белән кияү үз уйларына баткан әби яныннан
акрын гына басып чыгып
киттеләр. Моннан нәкъ
бер атна элек Фәридәсе,
кече улы Фәритнең кызы,
әбисенә
булачак киявен күрсәткән
иде. Матур иде егет, озын
буйлы, күпереп торган кара
мыеклы. Көлеп җибәрергә
әзер торган иреннәре, шаян-шук күзләре ошады әбигә. Күрше авылдан, аның
туган авылыннан иде егет.
Әле бераз туган да тиешле
булгач, күңеле түгәрәкләнде әбинең, кызы белән
егеткә фатихасын биреп,
догасын укыды. Улы белән
килене әниләре авырганда
туй үткәрүне килештермәделәр. Көзгә калдырырга
иде исәпләре. “Кызымның
бәхетле көнен күреп каласым килә”, — дип, Миңсылу
карчык үзе ризалаштырды.
Фәридәсен тез өстендә генә
үстерде бит ул...
Бүген туйлары икән инде.
Тынычрак булсын дип,
әбине улы белән килене
күрше Мәгъфурә өенең түр
караватына салганнар иде.
Башта урынын ошатмады
Миңсылу карчык. Әллә туй
мәшәкатьләрен күрә алмавына пошынды, риза түгел
иде монда ятуына. И-и,
сикереп кенә торыр иде дә,
алъяпкычын бәйләп учак
янына барып басар иде.
Туктале, тукта, нинди
учак, ди, ул?! Инде авылда
әллә кайчан газ ягалар бит,
учаклы мичләрне сүтеп
ташлаганга да биш былтыр.
Әби тагын үз дөньясына

кайтты. Әле генә күзенә
күренгән Фәридәсе белән
кияү егете ак томан артында
калганнар иде инде.
...Кайчан гына әле үзенең туе үткән иде. Илле
еллармы, алтмыш еллар
элекме икән? Терәлеп кенә
торган күрше авыл егете Хәбибрахман яучылап
алды аны. И, матур да иде
соң Хәбибрахман: куе кара
чәчле, кыр чәчәге кебек
зәңгәр күзле иде. Көлгәндә бит урталары батып
керә иде. Көчле иде, ипи
басканда зур күәс камырны
бер-ике генә әйләндерә
иде. Калаччыларга килен
булып төште Миңсылу. Ул
вакытта мондый туйлар үткәрү төшкә дә кермәгәндер.
Хәзер хәтерләми дә инде
туеның ничек булганын, егет
куенына кергән төнен генә
онытасы юк.
Әби үзалдына кеткелдәп
куйды. Хәлсез куллары
белән юрганын ачып, күлмәген, күкрәкләрен сыйпагандай итте. Авырттырып тәне
тартышып алды, әйтерсең,
аны Хәбибрахманы кочаклый, иркәли иде. Беренче
үбешүләре дә, беренче иркәләнүләре дә шул зөфаф
төнендә булды.
Миңсылу ут борчасы
кебек тере иде. Озын кара
толымнарын чулпы белән
үреп куяр иде дә, ап-ак яулык бәйләп чишмәгә төшәр
иде, потлы чиләкләр белән
әллә ун, әллә егерме көянтә
су китерер иде. Су юлындагы әрәмәләр арасында
ак яулык йөзеп баргандай
күренә. Ак күбәләк, зур
күбәләк очкандай күренгәндер инде, беркөнне ире
аны кочагына алып зыр-зыр
әйләндерде дә “ак күбәләгем син”, дип куйды. Гомер
андый сүз чыкканы юк иде
Хәбибрахманнан. “Җаным”нан башканы белмәде,
анысын да сирәк әйтә иде.
Үпкәләрлек тә түгел, көнгә
биш- алты мич ипи-калач
пешереп кара әле син, аны
бит изәргә-басарга күпме
көч кирәк, җелекләреңне
суыра, сеңерләреңне кимерә ул ипи басу. Хәзер
машина белән басалар, ди,
рәхәткә тиенде кеше, мич
ягасы юк, су китерәсе юк,
уты-суы кергән. Нишләп матур булмасын хәзер кеше?
Авыр эш эшләми, тәмле
ашый, барасы җиренә бара,
кайтасы килгәндә кайта...
тагын әллә ниләргә барып
тоташыр иде уе, кылт итеп
яңадан Фәридәсе, аңа
ияреп улы Фәрите исенә
төште.
Фәрите атасы сугышка
китәр алдыннан туып калган

иде. Туганда ук ап-ак чәчле
булып, чәче агарып, бабай
булып туды ул. Бәбине
кулына алган Газизә карчык чүт артына утырмады.
“Әстәгъфирулла, әстәгъфирулла”, — дип, авыз эченнән догасын укыды. Баланы
юып-төреп анасы куенына
салгач та белгән догаларын
укудан туктамады. Миңсылу
аңлады, улының нилектән
шулай чәче агарганын белә
иде ул. Ире, Хәбибрахманы
да белә иде, тик авыз ачып
бер сүз әйтмәде. Башын
иеп басып торды да, Газизә
карчыкка рәхмәт әйтеп,
ишегалдына чыкты.
Фәрите дүртенче малай
булып туды аның. Аңарчы
өч малае бар иде инде,
берсеннән-берсе тере булып, тупырдап үстеләр. Тик
әтиләренә кыз кирәк иде
шул. Кич ятканда да, иртән
торганда да авызында
гел “кыз” гына булды. “Бу
өйгә кыз кайтканы юк әле,
әтинең җиде малае булды,
минекеләр дә малай. Кыз
булсамы — кыз булса...” Ул
күзләрен йомып хыял диңгезенә чума иде. Юк, кызы
булса, эшләтеп интектермәс иде ул аны: чәчкәдәй
матур, җилдәй җитез, таң
чыгыдай саф, тагы әллә
нинди төсләр-сыйфатлар
белән күз алдына китерә
иде ул туачак баласын.
Көннәрнең берендә Миңсылуга тиз генә ире Хәбибрахман кирәк булды.
Күрше авылдан урыслар
килгән, ниндидер эш турында сөйләшәсе бар икән,
алып кайт әле, диделәр.
Колхоз амбарында эшли
иде ул чакта ире. Төшкелекне шунда гына ашыйм,
өйгә кайтмыйм, дип киткән
иде. Йөгерә-оча барып
җитте Миңсылу, ирен күрәсе
шатлыктан бөтен хәл-халәте талпына иде. Барып та
җитте, амбар ишеген ачып
та җибәрде — егылып китә
язды: ире, аның Хәбибрахманы — аны кулларында
күтәреп, ак күбәләгем дип
иркәли торган сөйгәне —
авылның иң ямьсез, ирләр
белән даны-шуы чыккан
Кара Патый белән ята иде.
“Энекәйләрем, сез нишлисез!!!” — дип әйткәнен хәтерли Миңсылу, калганын
белми. Бик каты башы
авыртып уянуга ул үзенең
урынында, ире белән күпме
бәхет- сәгадәт кичергән
урында ятканын күрде.
Башына салкын чүпрәк куйганнар, изү сәдәпләрен ычкындырып, өстенә җиңелчә
юрган япканнар. Эче борып-борып авырта башлады, әллә тулгак инде, әзрәк

Венера Ихсанова
вакыт бар иде, югыйсә...
Миңсылу карчык авыр
итеп ыңгырашып куйды,
авыр хатирәләрен куып
җибәрергә теләгәндәй,
бүгенге туйны исенә төшерде, өйләреннән ишетелгән
җырга колак салды. Юк
шул, онытылырлык түгел
иде шул аның ул чакта
кичергәннәре. Соңыннан
да кайта-кайта уйлады ул
Хәбибрахманының бу хыянәтен. Үз күзләре белән
күрмәсә, кеше сөйләгәнгә
ышанмас иде. Аннан да
бәхетле хатын юк иде бит
бу дөньяда. Нишләргә,
ничекләр итеп яшәргә?!
Яныңда яткан иреңнең бер
фәхишә кочагыннан кайтуын ничек гафу итәргә?
Изелде, сытылды Миңсылу,
аны би¬ниһая авыр таш басты, күтәрә алмаслык кайгы
каплады. Ул урыныннан
ничек торганын да, ничек
арт капканы ачып бакчага
чыкканын да белми. Аны
ниндидер бер көч алга, бакча башындагы күлгә таба
сөйри иде. Ул таң беленеп
килүен дә, ап-ак булып куе
томан төшүен дә күрми,
эченең борып-борып авыртуына да исе китми, шашкан
кыяфәттә йөгерүен белә.
Тулган корсак ул йөгергән
уңайга әле уңга, әле сулга
кагыла, хатын аны ике кулы
белән күтәреп саклагандай
итә: “Хәзер, улым, хәзер
барып җитәбез, без кирәкмибез аңа, әнә Патые белән
торсын, — дигәнрәк уйлар
чагылып китә башыннан, —
менә килеп тә җиттек”.
Тымызык күл өсте яңа сауган сөт кебек җылы, парлы
иде. Эшләп арыгач, төнлә
шушында килеп ире белән
икесе генә суга карап утыра
торганнар иде. Су өстендәге төнбоекларны карыйлар
иде, йодрык-йодрык булып
су өстенә сибелгән йолдызларны саныйлар иде.
Боларның барысы да бер
мизгелдә җимерелде дә
куйды, артка карарга куркыныч, алга да юл юк. Менә
шушы күл, күпме хыялларын ишеткән, күпме назлы
кичләрен бергә үткәргән
күл генә аны бу кара кайгыдан, кеше йөрәге күтәрә
алмаслык ачы хәсрәттән
коткарып калыр.
— Йә, улым, газизкәем,
бер дога... — дип әйтүе булды, сыгылып елап җибәрде Миңсылу, җирне тырный-тырный, тәгәри-тәгәри
елады.
Шушында килеп тапты
аны Хәбибрахманы. Йөрәге
шомланып уянып киткән
иде, янында Миңсылуы
юклыгын күргәч, ничек

атылып чыгып йөгергәнен
сизми дә калды. Ярый әле,
аскы өйгә кереп тормаган,
аяклары туп-туры күлгә
тарткан. Ул килгәндә Миңсылу бәргәләнә-бәргәләнә
елый иде әле. Алдына
тезләнеп Миңсылуны кочагына алырга итте, тик
хатыны өчен ул инде чит
бер адәм иде. Горур иде
шул Миңсылу, ярата иде
шул ул үзенең Хәбибрахманын. Никадәр каты яратсаң,
хыянәт ачысы да шулкадәр
авыр буласын гына белмәгән ул. “Кичер мине, ак
күбәләгем, кичер, мин ялгыштым”, — дип кенә әйтә
алды ире.
Хәбибрахман аны өенә
күтәреп алып кайтты. Тузанпычракка буялган өс-башын
алыштырды, ак яулыгын
салдырды, куе кайнар чәй
эчерде. Хатыны аңа күтәрелеп тә карамады, авыз ачып
сүз әйтмәде, вакыт-вакыт
тулгак газабыннан авыр
итеп ыңгыраша гына иде.
Хәбибрахман әнисен уятып,
кендек әбисен чакырырга
китте.
Фәридә менә шушы
Фәритенең кызы иде инде.
Ничә буын малайлар гына
туып торган бу нигезгә килгән килен бәхетле иде. Кыз
алып кайткач, патша кызы
кайттымыни, өйгә кояш
кердемени, нишләргә белмәделәр. Өлкән абыйларының уллары да сеңелләрен
курчак урынына күрделәр;
кадерләү, иркәләү аңа гына
булды.
Менә шул кыз чыга инде
бүген кияүгә. Исән булса, бабасы Хәбибрахман
нишләргә белмәс иде,
сугыштан кайтмады шул.
И гомерләр, үтте дә китте...
Миңсылу карчык томан
эчендә күргәндәй генә ирен,
моннан алтмыш ел элек
сугышка китеп хәбәрсез
югалган Хәбибрахманын
күргәндәй булды. Гүя ул
Миңсылуын кулына күтәргән дә зыр-зыр әйләндереп:
“Ак күбәләгем син минем,
мин сине беркемгә дә
алыштырмыйм”, — дия иде.
Миңсылу аның күкрәгенә капланып күзләрен йомган да
әйләнә дә әйләнә, әйләнә...
***
Бу көнне авыл уртасындагы туй йортыннан
ике күбәләк очты. Берсе
— мәңгелеккә, икенчесе — кайгы-шатлыклары
тулып торган ыгы-зыгылы
тормышка. Канатлары гына
көя күрмәсен берүк, кыз
баланың, ярабби.
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БЕЛДЕРҮЛӘР

КАЙГЫ УРТАКЛАШУ

Май аена намаз уку вакытлары

Таң
беленә
02:39
02:35
02:30
02:26
02:22
02:17
02:12
02:07
02:02
01:57
01:51
01:45
01:38
01:31
01:22
01:10
02:49
02:47
02:46
02:45
02:43
02:42
02:41
02:39
02:38
02:37
02:36
02:35
02:34
02:33
02:32

Мәчетләрдә
укыла
03:47
03:45
03:43
03:41
03:39
03:37
03:36
03:34
03:32
03:30
03:28
03:27
03:25
03:23
03:22
03:20
03:19
03:17
03:16
03:15
03:13
03:12
03:11
03:09
03:08
03:07
03:06
03:05
03:04
03:03
03:02

Кояш
чыга
05:17
05:15
05:13
05:11
05:09
05:07
05:06
05:04
05:02
05:00
04:58
04:57
04:55
04:53
04:52
04:50
04:49
04:47
04:46
04:45
04:43
04:42
04:41
04:39
04:38
04:37
04:36
04:35
04:34
04:33
04:32

Зәвәль
тәмам

12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:45
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:46
12:47
12:47

Өйлә
намазы
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15
13:15

Икенде
намазы
17:55
17:56
17:57
17:58
17:59
18:00
18:01
18:02
18:03
18:04
18:05
18:06
18:07
18:08
18:09
18:10
18:11
18:11
18:12
18:13
18:14
18:15
18:16
18:17
18:17
18:18
18:19
18:20
18:20
18:21
18:22

Ахшам
намазы
20:16
20:18
20:20
20:22
20:23
20:25
20:27
20:28
20:30
20:32
20:33
20:35
20:37
20:38
20:40
20:41
20:43
20:45
20:46
20:48
20:49
20:50
20:52
20:53
20:55
20:56
20:57
20:59
21:00
21:01
21:02

Ястү
намазы
22:20
22:23
22:26
22:29
22:32
22:35
22:38
22:41
22:44
22:48
22:51
22:55
22:58
23:01
23:05
22:11
22:13
22:15
22:16
22:18
22:19
22:20
22:22
22:23
22:25
22:26
22:27
22:29
22:30
22:31
22:32

Имам Абу-Ханифы хокук мәктәбенең нигезендә график метеообсерваториядә төзелде. Белешмәләр өчен телефон:
8-937-451-24-44.

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.

20% скидка

 Телефон: 8-937-278-05-55.
Павловка.

ОКНА "ТЕПЛО И ТИХО В ВАШЕМ ДОМЕ"
УСТАНАВЛИВАЕМ ОКНА И ДВЕРИ ВСЕ ВИДЫ
РЕМОНТНЫХ РАБОТ. УСЛУГИ ЭКСКАВА-

ТОРА И ВЫКАЧИВАНИЕ КАНАЛИЗАЦИЙ.
ПРИЁМ ЧЕРН. И ЦВЕТ. МЕТАЛЛА
АВТОМОЙКА И СТО.
ТЕЛЕФОН: 89279814453.
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Натяжные потолки
«Җиде һава»
Недорого.
 89021273125.
“Хвалынский горнолыжный
курорт” реализует подрощенных и суточных цыплят - бройлеров КОББ 500. Телефон:
89276267339.
В р.п. Радищево продается пчелопасика из 24-х семей, прицеп
на 26 мест с кочевой будкой.
Телефоны: 89272426274; 8 84(239)
22303 (дом.).
В центре р. п. Старая Кулатка по
улице Пионерская д. 18, продается
дом со всеми удобствами. Имеются баня с газовым отоплением,
металлический гараж, сараи,
большой участок. Обращаться
по телефонам: 8-925-314-38-63;
8-902-000-29-01.

ООО «Немецкие оконные изделия»

Производство и установка пластиковых окон.
Наше качество и доступные цены
порадуют вас! Пенсионерам – дополнительная скидка!

Телефоны: 88422(651832),
89041823507, 89374550649.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
от производителя.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ НЕДОРОГО.
РАССРОЧКА.
Просто позвони.
Телефон: 89272125484.

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

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

Рассрочка и
скидки!!!

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

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

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

В р.п. Радищево ИП «Рамаев Д.А.»
принимает заявки на суточных
и подрощенных бройлеров, индюшат, гусят, утят и мулардов на
март, апрель и май. Телефоны:
89278035043, 884239 22-6-16.
В с. Бахтеевка продается трактор
«Т-40» в рабочем состоянии, без
документов. Цена 45 тыс.руб.
Телефон: 89276123116.

Куплю корову с высоким
надоем. Обращаться по телефону: 8 – 908 – 490 – 70 – 11.
В р.п. Старая Кулатка по ул.
Набережная, д. 2 кв.1 продается
дом со всеми удобствами: газ,
вода, канализация. Имеются надворные постройки, баня, огород.
Телефон: 89188829892.

Продаются пчелосемьи с
ульями карпатской породы.
Телефон: 54 – 4 – 24.
Продается деревообрабатывающий станок. Телефон:
89297918863.
В р.п. Старая Кулатка по ул
Лесная 16, продается частный
дом, площадью 110 кв.м. со
всеми удобствами и с мебелью. Во дворе: новая баня, с
газовым отоплением и с беседкой, надворные постройки,
два огорода, фруктовый сад,
подвал и гараж. Цена договорная. Телефоны для справок:
89278020006, 89279854433.
Продается зерно (овес, ячмень).Также продается конная
косилка. Возможна доставка.
Телефон: 89276338583.
Продается тракторная тележка. Цена договорная .
Обращаться по телефонам:
89278268155, 89371811147.
Утерянный военный билет
на имя Нугаева Газинура
Шамилевича считать недействительным.
Район сугыш һәм хезмәт ветераннары Советы, Иске Кулаткыдан Халидә Фәйзрахмановна АВВЯСОВАНЫҢ вафат
булуы сәбәпле, якыннарының,
туганнарының тирән кайгысын
уртаклаша.
Минем өчен иң кадерле, сөекле
улым Шамил Камилович ХАНБИКОВНЫ хөрмәтләп, соңгы юлга
озатуда катнашкан, ярдәмләшкән,
кайгыбызны уртаклашкан өчен
«Гани» мәчете имамы Рәхимҗан
хәзрәт Фәйзуллинга, мәхәллә
картларына, төн кунучы әбиләргә,
тирә-күршеләргә, сыйныфташларына, авылдашларга, Хәбибуллиннарга, Хайровларга, Насыйровларга, якын күреп килүче халыкка олы
рәхмәтебезне белдерәм. Ходай
Тәгалә беркемгә дә кайгы-хәсрәт
күрсәтмәсен.
Равза ХАНБИКОВА.
Иске Кулаткы.

Информационное сообщение
о проведении публичных слушаний для обсуждения проекта

планировки и проекта межевания территории линейного объекта для строительства объекта: Газопровод по ул.Ленина, ул.Советская, ул.Победы, ул.Тукая, ул.Заречная, ул.Садовая
в с.Мосеевка Старокулаткинского района Ульяновской области.
Администрация муниципального образования «Старокулаткинский район» сообщает о
проведении публичных слушаний для обсуждения проекта планировки и проекта межевания
территории линейного объекта для строительства объекта: Газопровод по ул.Ленина, ул.
Советская, ул.Победы, ул.Тукая, ул.Заречная, ул.Садовая в с.Мосеевка Старокулаткинского
района Ульяновской области. Открытое обсуждение в рамках публичных слушаний состоится
26.05.2017 в 16-00 ч. в здании филиала МУК «Дом культуры» села Мосеевка по адресу: Ульяновская область, Старокулаткинский район, с.Мосеевка, ул.Советская, д.51а.
Индекс 54505.
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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.

