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Арча районы Починок-Поник 
авылында яшђњче 
Васильевлар, барысы бергђ 
ќыелып, књршедђге Сеќе 
авылына Сабантуйга бара. 
4 чакрым авыл юлы белђн 
барганнан соћ, таудан ќићел 
машиналар књренђ башлый. 
Билгеле, бу «корыч 
ат»ларныћ књпчелегендђ 
шђџђрдђн кайткан кешелђр 
килгђн. Мђйдан бђйрђмчђ 
киенгђн халык белђн 
тулылана бара.

Мин дђ дуслар белђн машина-
ны кая куярга икђн дип урын эзлђп 
йљрим. Ќайлы ќир тапканнан соћ, 
тантана буласы урынга таба киттек. 
Мђйдан тирђли утыргычлар тезеп 
куелган. Алар инде халык белђн тул-
ган, буш урын калмаган диярлек. 
Елга кырыенда, кунаклар љчен ча-
тыр корылган. Сабантуй буласы 
урталыкта әләм куелган багана 
белђн капчык сугышы љчен бњрђ-
нђдђн ясалган «кђќђ» тора. Чатыр 
янында тђкђ бђйлђнгђн. Якында гы-
на бик књп сђњдђ нокталары тезе-
леп киткђн. Килгђн кешелђрнећ 
йљзлђрендђ шатлык нурлары бљрки. 
Араларында ќитди йљзлелђр дђ 
очраштыргалый. Билгеле, бу кеше-
лђр мђйдан тотарга тиешле кљрђш-
челђр, колгага менњчелђр, капчык 
сугышында њзлђрен сынап карарга 
телђњчелђр...

Авыл халкы Сабантуйга нык 
ђзерлђнгђн. Тљрле мђдђни књћел ачу 
чаралары бер-берсен алмаштырып 
кына тора. Концертта зурлар да, 
кечкенђлђр дђ, урта буын да бик 
телђп катнаша. Сабантуй бизђге 
булган спорт уеннары да башланып 
китте. Халык хозурына яшь кљрђш-
челђр чыкты. Бер-берсе белђн шул-

кадђр итеп кљрђшђлђр, исећ китђр-
лек. Алар ял иткђн арада капчык 
су гышы дђвам итђ. Љлкђннђр кљрђш-
кђн вакытта мђйдан гљќлђп торды. 
Батырлар 15 минут чамасы бер-
берсенђ бил бирергђ телђмђделђр. 
Бары шулкадђр вакыттан соћ гына 
ќићњче билгеле булды. Бер урын-
да колгага менњчелђр ќыелган. 
Кљзге кебек шома колгага кем ме-
нђсен алдан фаразлау кыен тњгел, 
билгеле, анда даими шљгыльлђнњче, 
маймыл кебек тиз хђрђкђтлђнњче 
кеше генђ мондый ќиргђ бик тиз 
менђ, югарыдан карап, мђйданга 
ќыелучыларга кул изи ала. Бу ва-
кытта бала-чага бизђлгђн арбага 
утырып калырга телђп, ат янына ча-
быша, кемнђрдер авыш колгаганыћ 
башына барып ќитњ нияте белђн 
«газапланып» карый. Икенчелђр зур 
итеклђр кигђннђр дђ, мђйдан буй-
лап чабыша, бау тарта, тоттырмас 
дућгыз баласы артыннан чаба...

Менђ болынлыкка хатын-кызлар 
ќыелды. Аларны мљлдерђмђ сулы 
чилђк, кљянтђ тоткан хљкемдарлар 
каршылый. Чилђк-кљянтђ ханымнар 
ќилкђсенђ књчкђннђн соћ, «марш» 
командасы яћгырый. Књреп торам, 
араларында берсе бик тиз чаба, њзе 
яшь тђ тњгел. Соћыннан аныћ белђн 
танышып алдык, 64 яшьлек Гљлђндђм 
Закирова икђн. 40 ел сыер савучы 
булып эшлђгђн.

— Утырып торырга гына гадђтлђн-
мђ гђн шул без, менђ, иремне њзем-
нећ ќитезлегем белђн тагын бер кат 
шаккатырмакчы булдым ђле, — ди ул.

Гљлђндђм Гыйниятовна — рес-
пуб ликаныћ атказанган терлекчесе, 
хезмђт ветераны, лаеклы ялдагы 
терлекче ђле дђ тик тора белми. 
Тормыш иптђше Илдус Касыймович 
белђн сыер, њгез, каз, њрдђк, куян 
тоталар. 30 сутый ќирлђрен эшкђр-
тђлђр, икесенђ бирелгђн пай ки шђр-
леклђре бар.

... Берникадђр вакыттан соћ ка-
рыйм, Гљлђндђм инде таяк тарту 
ярышына кергђн. Ќићњчелђрне бњ-
лђклђњ мизгеллђре якынлаша. Бу 
шактый вакыт сорый. Бњлђклђр бик 
саллы књренђ.

— Ел саен безгђ иганђчелђр бу-
лыша, — ди Сеќе авыл ќирлеге 
башлыгы Гљлфия Гыйбадуллина. — 
Шулар арасында «Ак барс Агро» 
ширкђте, эшмђкђрлђр — Равил Сте-
панов, Шамил Хаќиев, Алмаз Мин-
џаќев, Азат Гайсин, Энгель Ђхмђ-
дуллин џђм башкалар да бар. Бик 
зур рђхмђт аларга.

Сабантуйныћ књћелле вакыйга-
сы — баш батырны билгелђњ миз-
гел лђре якынлаша. Сеќе Сабан туе-
ныћ батыры кем булыр? Бар халык 
тњземсезлђнеп мђйданны књзђтђ. 

Татар-башкорт кљрђше алымнарын 
яхшы белњче «Ак барс Агро» шир-
кђ тенећ Сикертђн бњлекчђсе идарђ-
чесе Илнар Гайнетдинов белђн 
Зљлфђт Хђйруллинда бар халыкныћ 
књзе. Чиста ќићњ Гайнетдинов ку-
лында. Баш батырга тљсле телеви-
зор белђн, њз хуќасын кљтеп тору-
чы тђкђ бирелде.

Икенче кљнне Сабантуй Сикер-
тђндђ узды. Биредђге мђйдђн ал-
дагы кљнгђ караганда зуррак иде. 
Декорация дђ матурырак, халык та 
књп. «Ак барс Агро» ширкђте гене-
раль директоры Шђйдулла Сђ лахов 
ић тырыш механизаторларга, тер-
лекчелђргђ, укытучыларга, спортта, 
њзешчђн сђнгатьтђ актив булучы-
ларга, тљрле олимпиада, конкурс-
ларда катнашып ќићњ яулаучылар-
га бњлђклђр тапшырды. Килгђн ха-
лык рђхђтлђнеп књћел дђ ачты, 
тљрле чараларда да катнашты. Бер-
берсе белђн очрашты, танышларын 
тапты, озак еллар очрашмаган дус-
ларын књрде. Џђр кем њзенђ ел 
дђвамына ќитђр лек энергия алып, 
килђсе Сабантуйларны да шулай 
матур итеп уздырырга язсын иде, 
дип телђде.

...Данил Васильев бђйрђмнђн бик 
кђнђгать калды. Ул инвалид, ђмма 

њзенећ кул белђн идарђ итђ торган 
«ОКА»сында бу кљнне ял итђргђ 
генђ чыкмый, бераз акча да эшли. 
Беренче кљнне ул шактый гына ак-
ча эшлђгђн. Аныћ урамында да 
бњген бђйрђм.

— Кызганыч, машина кечкенђ, то-
тылган булса да, «тугыз»лыны ала-
сы килђ, — дип планнары белђн 
уртаклашып алды. — Ул чакта пас-
сажирларга да ућайлырак, тизрђк 
тђ йљреп булыр иде...

Арча районы.

Рђсемдђ: Сеќе џђм Сикертђн 
Сабан туеннан књренешлђр.

Автор фотолары.

 Республиканың Чистай, Яңа 
Чишмә һәм Аксубай районна-
рыннан 10 фермер «Күркә» про-
ектын гамәлгә ашыруга алына, 
бу аларга 420 миллион сумга 
төшәчәк. Фермерлар башлангыч 
капитал кертеп, махсус коопе-
ративка бер ләште. Проект ни-
гезендә, Татар станның Чистай, 
Яңа Чишмә һәм Аксубай район-
нарында 300 мең күркәгә исәп-
ләнгән 30 кошчылык предприя-
тиесе төзеләчәк. 

 Арча районы умартачылары 
ел коры килгђнлектђн, бай уңыш-
ка өметләнми. Быел алар 150 тон-
нага якын бал алмакчы. Узган ел 
исђ 260 тонна булган.

 Татарстан Республикасы Пре-
зиденты Рљстђм Мићнеханов 
белђн натураль сљт продукциясе 
љлкђсендђ ђйдђп баручыларныћ 
берсе булган «Аврора Органик 
Дейри» компаниясе делегациясе 
очрашты. Алар республикада сљт-
челек тармагын њстерњ мђсьђлђсе 
хакында фикерлђштелђр.

 19 июньдә республиканың 
Спас районы җирлегендә ур-
нашкан Болгар шәһәрчегендә 
Изге Болгар җыены уза. Быел 
бу чара Ислам кабул ителүнең 
1121 еллыгына багышлана. Бил-
геле булганча, Изге Болгар җые-
ны бол гарларның Ислам ди нен 
рәсми төстә кабул итүе уңа еннан 
уздырыла.  ТР мөсел ман нары 
Диния нәзарәте хәбәр ит кәнчә, 
19 июнь дә Болгарда яңа мәчет 
нигезенә таш салу, Кече мана-
ра янында чаралар, аннан соң 
өйлә намазын уку көтелә. 

 РФ Мәгариф һәм фән ми-
нистрлыгына караган Рособр-
надзор ның махсус комиссиясе 
химия һәм чит телләр буенча 
ми нималь баллар күләмен бил-
геләде. Татарстанда химиядән 
— 2059, инглиз теленнән — 1359, 
немец те леннән — 63 укучы им-
тихан тапшырды. Республика 
буенча хи миядән уртача балл 
— 58,78, инглиз теленнән — 
54,40, немец те леннән — 49,10 
булган. Химиядән — 70, инглиз 
теленнән — 56, немец теленнән 
— 1 укучы минималь  балл да 
җыя алмаган.  Химиядђн исђ 9 
укучы 100 балл җыйган.

 Быел республикада Россия 
мөселманнары тормышындагы 
иң күркәм чараларның берсе — 
IV Мөселман яшьләре фестива-
ле үтәчәк. Төп чаралар 22-27 
июнен дә Болгар шәһәрендә уза-
чак. Фестивальнең максаты — 
Рос сия Федерациясендә яшәү-
че мөселман яшьләрен бер ләш-
терү, күптөрле проектларны 
чын га ашы ру, мөһим мәсьә лә-
ләрне бер гә хәл итү өчен үзара 
эшлек ле элемтә ләр не җайга са-
лу.  Фес тиваль эшендә 18дән 30 
яшь кә кадәрге мөселманнар 
катнашачак.

 «Казан» халыкара аэропорты 
агымдагы елның 5 аенда хезмәт 
күрсәтњлђр санын арттыра алган. 
2010 елның гыйнвар-май айла-
рында «Казан» аэропорты хез-
мәтләреннән 307 916 пассажир 
файдаланган.

 Алдагы уку елыннан респу-
блика мәктәпләренең кайберлә-
рен дә укучыларга өстәмә дә-
рес ләр кертелә һәм алар, урта 
белем белән бергә, автомобиль 
йөртүче белгечлеген дә үзләш-
терә: кызлар «В», егетләр «С» 
категориясе буенча укыячак. 
Мо ның өчен республика бюд-
жетыннан бер тапкыр 150 млн. 
сум һәм ел саен 70әр млн. сум 
күләмендә акча каралган, шуңа 
өстәп, ата-аналардан да зур 
булмаган сумма түләтү күздә 
тотыла.

ЯҢАЛЫКЛАР
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Борындык авылы җирлеге жи-
тәкчесе Рифат Гыймадиев һәм Бо-
рындык урта мәктәбе директоры 
Рамил Гарәфиев белән Бөек Ватан 
сугышында һәлак булучылар хөр-
мәтенә куелган яңа һәйкәлне карап 
торабыз. «Кичә генә, — ди Рифат 
әфәнде, — Мәскәүдән хат килеп 
төште. Аны авылдашыбыз Әкрам 
Камалиев белән фронтта бергә су-
гышкан Яким Михайлов дигән ке-
ше язган. Ул үзе Украинада туган 
кеше. Күрәсең, Мәскәүгә — сугыш 
ветераннары белән очрашырга кил-
гән җирендә сугышчан дустын искә 
алып утырган.

Кызганыч, Әкрам ага яу кырын-
да ятып калган. Хатны энесенең улы 
Әнвәргә бирдем. Ул укып таныш-
кач, ядкарь буларак, музейга куя-
чакбыз».

— Музеегыз бармы ђллђ? — 
дигән сорауны биргәнемне сизми 
дә калдым.

 — Ике музеебыз бар. Берсе 
мәдәният йортында, икенчесе урта 
мәктәптә. Мәктәптәгесе турында 
әнә директор књбрђк белђ, — дип 
җавап бирде авыл җирлеге баш-
лыгы.

Рамил әфәнденең сөйләвенә ка-
раганда, мәктәп бинасындагы ту-
ган якны өйрәнү музее 1985 елда 
ачылган, 1987 елда мәдәният ми-

нистрлыгы тара-
фыннан рәсмиләш те релгән.

 — Бөек Ватан сугышына багыш-
ланган экспонатлар аерым бер 
урын алып тора, — ди ул.

Әйе, Борындык һәм Шүшермә 
авылларыннан гына да сугыш кы-
рында 270 кеше ятып калган. Алар-
ның исемнәре менә шушы яңа һәй-
кәл мәйданчыгында урын алган.

 — Иске һәйкәлегез кайда? — 
дим әңгәмәдәшләремә.

— Бездә авыл советы эшләп кил-
гән биналар берничә тапкыр алы-

шынды. Иң беренче һәйкәл иске би-
на янында. Мин туганчы ук ул шун-
да торган һәм киләчәктә дә тора-
чак. Аны безнең рәсем сәнгатенә 
гашыйк кешебез Динә апа Шәй-
хетдинова карап, чистартып, матур-
лап тора. Әйдәгез, мин сезне аның 
белән таныштырам.

Авыл җирлеге башлыгының 
тәкъ дименнән соң күп тә үтмәде, 
без иске һәйкәл янында идек ин-

де. Ул чыннан да чистартылган, бу-
ялган, уртасындагы «Бөек Җиңүгә 
65 ел» дигән язуы чәчәккә төрелгән. 
Бу эшне, алда искәртеп үткәнебезчә, 
Динә ханым башкарган.

 Иске һәйкәлнең сул ягында 
авыл советының элеккеге бинасы 
урын алган булса, уң ягындагы йорт 
Динә ханымнарныкы икән. Ул якка 
карау белән күзнең явын алырдай 
чәчәк рәсеменә тап буласың. 

Капканың урта өлешендә зурлыгы 
белән бөтен мәйданны диярлек 
алып торган чәчәк рәсеме. Ул төрле 
төсләрдәге буяуны кулланып, мил-
ли төсмер биреп эшләнгән. Аның 
сул һәм уң ягындагы, ягъни койма 
белән кечкенә капка хезмәтен үтә-
гән өлешләренә дә милли бизәкләр 
төшерелгән.

— Сез аның өенә кереп карагыз 
әле. Анда тагын да матуррак 
рәсемнәр күрерсез,- дип сүзгә ку-
шыла Рифат әфәнде.

Хуҗа хатын үзе дә чакырып тор-
гач, карусыз гына эчкә үтәбез. Дњрт 
бүлмәле йортның һәр бүлмәсе рә-
семнәр белән бизәлгән. Анда таби-
гатьнећ нинди генђ књренешлђренђ 
тап булмыйсыћ. Йорт үзе дә чоры 
өчен иң мәџабәт биналарның бер-
се буларак калкып чыккан. Ике ул 
џђм бер кызны «очырган» бу нигез-
не йорт хуҗасы Галимулла Шәй-
хетдинов зурдан кубып корганын 
биредә һәр нәрсә ассызыклап то-
ра. Каралты-кура, гаражның оста 
куллы кеше «җимеше» икәнлеге 
әллә кайдан сизелә. Гараж дигәннән, 
аның икенче катына менәргә, ман-
сард итеп төзелгән йокы бүлмә-
сендәге рәсемнәрне дә тамаша кы-
лырга туры килде безгә. Гаҗәпләнү 
катыш хозурлык хисләре кичерә-
кичерә йөргәннән соң, хуҗабикәнең 
кайда, кем булып эшләгәнен сора-
мыйча булдыра алмадым. «20 ел сы-
ерлар саудым, аннан соң пешекче 
булдым, иң соңын нан шикәр чө-
гендере үстереш тем», — дигән 
җавапны ишеткәч, гаҗәпләнүем 
бермә-бер артты.

Менә сиңа мә! Иртә таңнан то-
рып фермага кит, кичке савымнан 
да соң гына кайт, кайткач үз хуҗа-
лыгыңдагы маллар арасында кай-
наш һәм ...шундый нечкә зәвык 
белән рәсемнәр ясарга тотын!

Бер караганда кеше ышанмас-
лык хәл бит бу. Әмма, күрәсең, 
табигатьнең адәм баласына та-
лантны да, тырышлыкны да кыз-
ганмый биргән очраклар да була 
икән. Тик шунысы кызганыч: кулла-
рыннан гөл тамган Динә ханымның 
таланты үз каралты-куралары кы-
сасында гына калган. Монысы ин-
де аның язмыштыр...

Харис ЗАКИРОВ.
Кайбыч районы.

Рәсемнәрдә: Р.Гыймадиев һәм 
Р.Гарәфиев яңа һәйкәл янында;  ме-
нә ул авылда яшәүче оста рәссам 
Д.Шәйхетдинова.

Автор фотолары.

БӨЕК ҖИҢҮГӘ — 65 ЕЛ

ТЕРЛЕК АЗЫГЫ ХЂЗЕРЛЂЊ

Бу кљннђрдђ авыл халкы љчен терлек азы-
гы хђзерлђњ беренче бурыч булып тора. Књпъ-
еллык њлђннђрне вакытында чабып алу — кыш-
ка сыйфатлы азык џђм сенаж булдыру ди гђн 
сњз. Беренче кат печәнне вакытында ча бу, 
икенчесе љчен яхшы ќирлек булып тора.

Арча районы хезмђтчђннђре терлек азы-
гы хђзерлђњдђ зур эш башкаралар. 19,2 мећ 
гектар књпьеллык њлђн мђй да ныныннан алар 
65 процент печђн џђм сенаж хђзерлђргђ 
љлгергђннђр инде. Актаныш, Алексеевск џђм 
Чистай районнарында да бу ућайдан эш 
яхшы оештырылган. Бер њк вакытта Баулы, 
Бљгелмђ, Югары Ослан, Алабуга, Кама Та-
магы џђм Менделеевск районнарында бу 
эштђ сњлпђнлек књрсђтђлђр.

Књпьеллык њлђннђрдђн књп терлек азы-
гы алу љчен ќирне менераль ашламалар 
белђн тукландырып тору сорала.

ТР Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек 
ми нистр лыгыныћ матбугат хезмђте.

Йөргән чакта чит 
якларда

Сагындыра илкәем.
Һәм тилмертә

искә төшеп,
Сөйгән

«Туган җиркәем».

«Земля-землица» газетасына язылырга 
онытмагыз! Аның татарча кушымтасы — 
«Туган җиркәем» сезгә бүләк буларак 
килеп торачак. Язылу индекслары: 00120 
— гомуми, 00121 — оешмалар өчен.

Районнар

Књпъеллык 
њлђннђр, мең. га Ќитештерелгђн азык, т

фараз

ча был-
ган џђм 
тук лан-
ды рыл-
ган

печђн сенаж

Яф рак-
лар дан 

ђзер лђн-
гђн азык

Ђгерќе 11,4 3,5 540 4300 273

Азнакай 16,7 4,9 300 3400  

Аксубай 8,9 3,2 1200 220 50

Актаныш 15,6 8,0 800 200 140

Алексеевск 13,9 7,6 770 1400 185

Ђлки 11,1 3,0   40

Ђлмђт 16,8 7,0 1050 2200 108

Апас 11,4 4,5 690 500 250

Арча 19,2 12,4 1901  170

Ђтнђ 7,8 4,8 1300 2410 16

Бавлы 8,1 3,1 1800  200

Балтач 14,0 5,8 1510 250 29

Бљгелмђ 9,7 3,0 513 550 35

Буа 12,7 5,0 2500  300

Ю.Ослан 4,9 3,0 900  50

Биектау 15,7 3,5 100 500 30

Чњпрђле 8,1 5,1 955  73

Алабуга 6,8 0,9  360  

Зђй 9,0 3,8 650 2100 180

Яшел Үзән 9,6 6,2 1250 2400 130

ТЕРЛЕК АЗЫГЫ ХЂЗЕРЛЂЊ ТУРЫНДАГЫ
МЂГЪЛЊМАТ 16 июньгә

Кайбыч 8,7 2,9 360 2100 118

Кама Тамагы 6,8 3,0 620  115

Кукмара 8,1 3,6 670  58

Лаеш 7,6 5,1 1400 100 206

Лениногорск 10,6 3,3 720 1400 25

Мамадыш 11,9 6,0 1000 700 250

Менделеевск 7,3 2,9 900 500 22

Минзђлђ 12,2 6,4 510  230

Мљслим 13,9 7,0 300  75

Тњбђн Кама 8,4 5,3 516 2645 286

Яћа Чишмђ 11,9 6,4 420  55

Нурлат 7,3 3,6 2126 840 125

Питрђч 7,0 3,0 1080  211
Балык 
Бистђсе 15,0 6,8 790  110

Саба 10,6 4,0 300 3000 90

Сарман 9,3 3,0 1300 90 155

Спас 11,4 4,1 1050  23

Тђтеш 12,3 4,7 2600 3400 66

Тукай 10,1 6,1 1200 900 32

Телђче 10,3 4,8 900 1000 140

Чирмешђн 13,6 6,1 1210 410 169

Чистай 14,9 8,9 2600 2000 170

Ютазы 6,3 3,2 330  55

ТР буенча 467,0 208,5 41631 39875 5045
2009 ел 
буенча

536,6 113,5 23258 58903 805

Печән чабар вакыт

cyan magenta yelow black



917-23 июнь, 2010 ел

Июнь аенда яңгырлар сирәк 
яуса, җимеш агачларына 
зыян киләсен көт тә тор 
инде. Корткычлар бакчадагы 
җимеш агачларына, 
куакларга зарар салмасын 
дисәгез, барлык чараларга 
да алдан әзер булырга 
кирәк.

Бу айда барлык җиләк-җимеш 
культураларына күп итеп су сибәргә 
онытмагыз. Чөнки нәкъ шушы чор-
да аларның җимешләре формала-
ша. Ел коры килгәндә, җимеш агач-
ларын даими сугару сорала. Яң-
гырлар яумыйча интектерә икән, 
кура җиләгенә, карлыганга атнага 
бер тапкыр су сибәргә киңәш итә 
оста бакчачылар. Шул ук вакытта 

тукландыру турында да истән чы-
гармагыз.

Июнь аенда алмагач кутыр, он-
чыл чык авырулары белән зарар-
ланырга мөмкин. Кутыр авыруы 
белән кайбер груша сортлары да 
зыян күрергә ихтимал. Алмагачның 
төп дошманнары — җимеш кү-
бәләге, кисмән, яфраклаш, карыш-
лавык. Ќимеш агачларын авыру-
лардан Скор, Вектру, Строби пре-
паратлары саклый. Аларны Искр, 
Конфидор, Актара белән катнаш-
тырырга мөмкин.

Алмагач кисмәнен июнь башын-
да химик юл белән эшкәртеп, юк 
итәргә була әле. Мисалга, Фуфа-
нона, Актара белән. Корт җимеш 
кабыгы астында гына булганда, ан-
нан котылып була. Ә менә үзәгенә 
кереп урнаша икән, димәк, шушы 
мизгелдә аны агулап бетерү 
мөмкин эш түгел. Бу вакытта ба-
ры тик җимешләрне җыеп, юк 
итеп кенә алардан котылып була. 
Мондый җимешләр тышкы кыяфәте 
белән зарарланмаганнарыннан 
нык аерылалар.

Корткычлар карлыганнарны да 
бу айда зарарлый. Кайбер җиләк-
ләр башкаларына караганда зура-
еп, карала, игътибар итеп карасаң, 
анда кечкенә тишекләр барлыкка 
килә. Бирегә җиләк кисмәне ке-
реп урнашкан була. Аны вакытын-
да күреп алып, җыеп алырга кирәк. 
Җый масагыз, бакчага нык тара-
лырга мөмкин.

Бакча җиләге черек авыруыннан 
зыян күрә. Соры черек авыруы на 
җиләк бирешмәсен дисәгез, рәт 
араларына арыш саламы, такта, 
фанер кисәкләре куярга кирәк. Җи-
ләккә авыру төшкән булса, аларны 
җыеп алып бакчадан читкә ташлар-
га яки җиргә күмеп куярга куша 
бакчачылар.

— Cез аныћ ничек итеп баскыч-
тан тљшњен књрђсезме?! А-у-у, 
Гљлшат, авырып киттећме ђллђ? — 
дип сорады Зђлия.

— Юк авырмыйм, бары њземне 
хатын-кыз итеп сизђргђ уйладым 
ђле.

— Ничек инде, Гљлшат, хатын-кыз 
булу диагноз тњгел ул. Ђле ярты ел 
элек кенђ 12 сантиметрлы шпилька 
белђн чаба идећ, артыћнан куып 
ќитеп булмый иде. Ђ хђзер?

Зђлия Гљлшатка якынрак килеп 
басты да, аны њртђп: «Илнур, ка-
дерлем, кулыћны бир, монда бас-
кыч икђн... Ой, куркам, егылырмын 
кебек...»

Дљресрђге, Гљлшатныћ бу кы-
ланмышларыныћ хикмђтен барыбыз 
да яхшы белђ идек. Ярты ел элек 
ахирђтебез кияњгђ чыкты. Кадерле 
Илнурына.

Без, љчебез дђ бер елгы, кырык-
ка ќитеп бара торган хатын-кыз лар. 
Аерма шунда гына: Зђлия бе лђн  без 
ђллђ ничђ тапкыр кияњдђ бу лып 
кайттык. Гљлшат исђ беренче  тап-
кыр кияњдђ булу бђ хетен татыды.

Мин исђ ђћгђмђбезне башка як-
ка борырга телђп:

— Кызлар, минем љстђлнећ ая-
гы сынды бит ђле, — дим.

— Хђзер љстђлећнећ аягын 
рђтлђп куябыз. Минем бит ђле бер-
кем алдында да аћымны югалта-
сым юк, — диде Зђлия кљлә-кљлә, 
үзе љстђл аягын карый башлады.

Кухня љстђленећ аягы стенага 
терђлеп куелган, икесе алгы якка 
карап тора. Ђнђ шуныћ берсе тђмам 
аптыратты безне. Зђлия белђн икђњ-
лђп љстђлнећ аягын рђтлђп куярга 
тырышып карадык, бездђн файда 
чыкмады, љстђл аягы ауды да тљште, 
ауды да тљште.

— Булмый инде, љстђлне чыга-
рып кына атарга кирђк, — диде 
Гљлшат.

— Ничек инде, — дип каршы 
тљште Зђлия. — Берничђ тапкыр 
киелгђн кофтаныћ тљймђсе тљшкђн, 
дип чыгарып ташламыйбыз бит. 
Шушы аягы љчен љстђлне чыгарып 
атабызмы?

— Ђйе шул, љстђлнећ дђ аягын 
џичьюгы ќилемлђп куярга була.

Гљлшат белђн Зђлиянећ њзара 
сљйлђшњлђреннђн елмая-елмая ќи-
лем эзлим, љч тљрлесен табып бир-
дем, берсенећ дђ файдасы тимђде. 
Љстђлне ђйлђндерђ торгач, Зђлия 
шљреп борылган урынныћ бушага-
нын књреп алды џђм барыбызга да 
тљртеп књрсђтте.

— Монда кызлар, ябыштырып 
кына булмый. Бушаган шљреп уры-
нын ныгытырга, аннан гына борып 
куеп булачак, ђйеме Гљлшат, — ди-
дем мин дђ Зђлиягђ карап.

Хатын-кыз кулы белђн генђ ба-
рып чыкмастай эш икђнен чама-
лый башлаган идем инде. Зђлиянећ 
генђ бирешђсе килми, чљнки аныћ 
ирлђргђ карата ачуы басылмаган 
иде ђле. Минем исђ њпкђлђрем бет-
те, ирлђргђ таянырга кирђклеген 
аћлый башлаган вакытым. Зђлия 
исђ беребезгђ дђ ќебеп тљшђргђ 
ирек куймады, миннђн тљрле ин-
струментлар таптыра башлады. Бик 
телђсђм дђ љйдђ бер шљреп тђ юк 
иде. Шућа да ђлеге мђсьђ лђне без 
њзебезчђ чишђргђ булдык, шљреп 
борасы урынга ќилем агызып, ан-
нан ќеп бђйлђп, шљреп не борыр-
га уйладык. Яхшы гына борып куй-
ган идек, љстђлебезнећ озак та 
тормый тагын аягы килеп тљште.

— Шљреп урынын яћадан ти-
шђргђ кирђк, башка ќирдђн, — дип 
љйрђтте Зђлия ђле џаман да би-
решергђ телђмичђ. Балконда ят-
кан дрельне алып кереп, љстђл ая-
гына яћа тишеклђр тишеп куйды 
ул. Берне тњгел, хђтта љчне ясаган 
иде. Тик шљреп кенђ џђрберсенђ 

ничек кер сђ, шулай шуып чыкты.
— Тагы барып чыкмады, — дип 

офтанды Зђлия. Безнећ љстђл янын-
да маташуларыбызны књреп Гљлшат 
тњзмђде:

— Илнурны чакырыйкмы ђллђ?- 
диде.

— Юк...
Гљлшатныћ телефоннан чакыру-

ын гына кљтеп торган диярсећ, Ил-
нур кереп тђ ќитте, кулында савы-
ты белђн инструментлар иде. Зђлия 
исђ њпкђлђп диярлек икенче бњл-
мђгђ чыгып китте. Гљлшат белђн 
без залда чњкеч џђм дрель тавышын  
тыћлап утырдык. Озакламый Илнур 
безне њзе янына дђште. Љч тапкыр 
дрель белђн тишелгђн љстђл аягы 
љр-яћа булып књренде безгђ. Пи-
рог белђн чђй эчњдђн дђ баш тар-
тып, Илнур ки тђргђ ашыкты. Ир-ат 
халкына сер бирергђ телђмђгђн 

Зђлиянећ генђ борыны салынды, 
иркенлђп пирог кисђргђ керешкђн 
иде, љстђл тагы бер якка янтайды... 
Бу юлы стена буендагы аягы ки-
леп тљште. Карый торгач, без аныћ 
њзебез љч тапкыр тишкђн љстђл ая-
гы икђнлеген чамаладык. Зђлия 
шатланып та куйды ђле. Гљлшатныћ 
Илнуры безнећ љс тђл аягы белђн 
интеккђннђн соћ, стена буена бо-
рып куйган булып чыкты.

— Башы эшлђгђн бит, — дидем 
мин бђхђснећ яћадан башлануын-
нан куркып.

— Ярар, борчылма, — дип Зђлия 
агарып калган Гљлшатны кочып ал-
ды. — Тормышта ир-атсыз яшђњ Яћа 
елны салютсыз каршылаган кебек 
ул, салютсыз да каршыларга була, 
ђмма кызыгы гына юк.

Рания ФАЗЛЫЕВА.

ГАИЛӘ СӘГАТЕ

БАКЧА ЭШЛӘРЕ

ХУҖАБИКӘГӘ

9333 40 яшьлек зифа буйлы 
(175), начар гадђтлђре булмаган 
татар  хатыны, 175, 35-50 яшьтђге 
шђфкатьле, тђртипле, гаилђ 
корыр га телђгђн ир-ат белђн та-
нышасы килђ.

9335 31-168. Сљйкемле, акыллы 
татар кызы гаилђ кору љчен 30-47 
яшьлек тђртипле, автомобиль ярат-
кан ир-аттан хђбђр кљтеп кала.

4400 47-176 татар ир-аты 38-
42 яшьлек татар хатын-кызы белђн 
танышырга тели.

4402 47-160 ќаваплы, акыллы, то-
рыр урыны булган ир-ат, 45 яшь кђ   
кадђр ле ханымнардан ќавап кљтђ.

4403 35-160 сљйкемле, тыйнак 
тол хатын гаилђ кору ниятеннђн 
35-47 яшьлек мљселман ир-аты 
бе лђн танышырга тели.

4404 44-182 икенче группа ин-
валид татар ир-аты ќитди мљнђ-
сђбђтлђр љчен 38 яшькђ кадђрле 
хатын-кыздан ќавап кљтђ, инва-
лидлыгы булмасын.

4405 33-160 татар хатын-кызы, 
баласы юк. 34-40 яшьлек торагы 
булган татар ир-аты белђн таны-
шырга тели.

9288 Мића 61 яшь, буем — 
167, авырлыгым — 65 кг. Югары 
белемле, аспирантура тђмам-
ладым, љйлђнгђнем булмады. То-
рыр урыным бар. Ќитди адым-
нар ясарга, бала алып кайтырга 
телђгђн, њз балалары булса да 
ярый, хатын-кыз белђн танышыр 
идем.

9321 33-162, сљйкемле татар 
хатын-кызы, баласы юк, 41 яшькђ 
кадђрле тђртипле џђм гадел ке-
шене эзли.

ЌАВАП
хатларыгызны
тњбђн дђге адреска юллый 
аласыз.
420126, Казан шђџђре, 
Амирхан проспекты, 2,
«Служба знакомств».

№_______________________
љчен яисђ
тел./факс аша
521-44-31;
svaha-kzn@rambler.ru
znakomstvo-kazan.ru

Гљлшатныћ Илнуры

Ташларга 
ашыкмагыз!

Тир табын бетерњ проблема 
тњгел. Моныћ љчен 1 литр суга 1 
чђй кашыгы нашатырь спирты са-
лырга кирђк. Ић яхшысы юар ал-
дыннан керне чђй содасы салын-
ган салкын суда берничђ сђгать 
тотарга. Йон киемнђрдђге тир та-
бын тозлы су белђн дђ бетерергђ 
була. Ђгђр дђ болар гына файда 
бирмђсђ, спирт ярдђмендђ чис-
тартырга мљмкин.

Књмер булыша
Суыткычта ис барлыкка килсђ 

ничек бетерергђ белми газапла-
набыз. Моныћ сере бар. Киндер 
сюрприз «йомыркасы»н берничђ 
урыннан тишеп, шућа чђй содасы 
белђн берничђ тљймђ активлаш-
тырылган књмер салырга кирђк. 
Ђлеге «йомырка»ны йомырка сак-
лый торган урынга куярга. Берни-
чђ кљн эчендђ ис бетђ. Суыткыч-
та кабат ис барлыкка килђ баш-
ласа, эчендђге сода белђн књмерен 
алмаштырырга туры килђчђк.
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СЂНГАТЬ ДЉНЬЯСЫНДА

Р.АБЗАЛОВ төзеде.

ЮМОРЕСКА

— Искәндәр әфәнде, Са-
ра Садыйкова әсәрләреннән 
төзелгән бик матур концерт 
оештырдыгыз. Халык чы-
гышларны бик җылы кабул 
итте. Әлеге чараны уздыру 
фикере ничек туды?

— Сара апаның «Кайты-
гыз, торналар», «Язгы уйлар, 
язгы моңнар», «Татарстан — 
минем республикам», «Бөтен 
гомергә», «Син яшь диләр», 
«Йөрәк сере», «Әнкәй», «Җи-
де гән чишмә» һәм башка 
җыр ларын белмәгән кеше 
юктыр. Бик озак уйланганнан 
соң, танылган җырчыларыбыз 
белән бергә концерт програм-
масы оештырырга булдым. 
Сара апаның гаҗәеп ма тур 
әсәрләре бар. Бу концертта 
Зөһрә Сәхәбиева, Фле ра Сө-
ләй манова, Наҗия Теркулова , 
Зөлфия Зарипова, минем 
олы улым Сәйдәш даһи ком-
по зиторның әсәр ләрен баш-
кардылар. Сара апаның җыр-
ла рын югалтасы килми. Ул 
па триотик җырлар язарга 
яра та иде. Респуб ликаның 
шактый авылына багышлап 
җырлар язды. Мин аның күп 
кенә җырларын баш кардым. 

Кайберләренең тематикасы 
да искерде. «Татарстан — ми-
нем республикам» дигән җы-
рында «Ленин аңа үзе исем 
кушкан» дигән сүзләр бар 
иде. Замана үз гәргәч бу сүз-
ләр белән җыр лап булмый 
бит, әмма җыры бик эчтәлек-
ле. Мин бик озак уйланып 
йөр гәннән соң, «Халкым аңа 
үзе исем кушкан», дип җыр-
ларга булдым. Худсоветта бу 
уңайдан кызу бәхәсләр дә 
булган. Гөлшат Зәйнәшева 
ми не яклап чыккан. Яшь ке-
ше җырны югалтырга теләми-
чә үзгәртеп ќырлый икән, 
аның фикерен аяк астына 
ташламаска ки рәк, җырласын, 
дигән. Хәзер исә мин кон-
цертларымда әлеге җырны 
бик теләп, яратып башкарам. 
Мондый патриотик әсәрләр 
киләчәктә дә актуальлеген 
югалмас дип ышанам.

— Искәндәр әфәнде, 
сәхнәдә яшьлђр фонограм-
ма белән генә җырлый. Са-
ра апа шәкертләре исә үз 
тавышлары белән җырлый 
дигәнне ишеткәнем бар...

— Минем халыкны алда-
лаганым юк, үз тавышым 

белән рәхәтләнеп җырлыйм. 
Бу хакта тамашачыларыма да 
әйтәм. Минем белән сәхнәгә 
чыгучылар да үз тавышлары 
белән җырлый. Концертла-
рымда Салих Сәйдәшев, Са-
ра Садыйкова һәм башка лар-
ның әсәрләрен бик теләп 
баш карам. Сара Садыйкова-
га килгәндә, мин аның өендә 
еш кунак була идем. Аныћ те-
лефонын, адресын бар сән-
гать кешесе дә белә иде. Ки-
леп керәсең икән, әйдә кулла-
рыңны юу, чәй эчәбез, дип 
кар шы алды ул безне. Нәр-
сәсе бар, барысын да өстәлгә 
куя иде. Иркенләп чәй эчәргә 
яратты. Шул вакытта телефо-
ны шалтыраса, ярты сәгатьләп 
сөйләшә. Сөйләшергә, ара-
лашырга яратты. Бу буын ке-
шеләре бер-берсе белән хәл 
әхвәл сорашып яшәде. Сара 
апага җырчылар килсә, му-
зыка уен коралына утырып, 
тавышны тикшерә, төрле 
җыр  лар җырлата, үз киңәш-
ләрен бирә иде. Аның өенә 
тиз генә кереп чыгыйм, ќыр 
язган кәгазьне алып чыгыйм 
әле дип килеп булмады. 
Очрашырга барсаң, ярты көн 
генә җитмәде. Ул кешеләрне 
гел матур итеп киенеп, би-
зәнеп, ясанып, үзенә генә ки-
лешеп торган паригын киеп 
каршы алды.

— «Земля-землица» га-
зетасы авыл тормышы ту-
рында язучы газета. Сез дә 
авыл баласы. Икмәкнең ни-
чек үсүен беләсез...

— Ипигә карата хөрмәтем 
зур минем. Урамда барган-
да бер печенье кисәге ята 

икән, мин халык артисты дип 
маса еп узып китмим, иелеп, 
алып куям. Икмәк алдында 
минем дәрәҗәм бик кечкенә. 
Ипидән дә зур нәрсә юк. Бер 
көнне телевизордан сугыш 
ветераны сөйли. «Мин әле 
дә ачлык тан интегәм», — 
диюенә күз ләр гә яшь килде. 
Инде ничә ел узуга карамас-
тан, ветеран күңелендә ач-
лык хислә ре бетмәгән. Ул ач-
лыктан әле дә булса куркып 
яши. Ипи валчыгына да хөр-
мәт белән карый. Авыл — 
без нең чыганагыбыз. Аннан 
танылган шә хес ләр чыга. Бу 
яңалык түгел. Танылган шә-
хес ләрнең бар сы ның да нә-
сел тамыры авыл га барып 
тоташа. Сара апаны гына 
алыйк, ул үзен гел авылны-
кы итеп хис итте. Казанда ту-
ып үссә дә, авылны яратты. 
Аның әти-әнисе аңа шундый 
тәрбия бирә алган.

— Авылдан чыгып китүе-
гезне хәтерлисезме?

— Элек авылдан чыгып 
китеп булмый иде. Туганнан 
туган абыем ярдәмендә па-
спорт ясатып, Лениногор-
скка апа янына чыгып кит-
тем. Анда берничә ай эшлә-
гәннән соң армиягә алдылар. 
Яңадан шунда әйләнеп кай-
тып, заводта эшли башла-
дым, укыр га кердем. Үзешчән 
сән гатьтә катнаша башла-
дым. Заводка Казаннан бел-
гечләр килә иде. «Син, егет, 
матур җыр лыйсың, Казанга 
килеп кара әле», — дип ки-
ңәш ит теләр. Өч елдан соң 
башкалага килдем. Бик күп 
кеше арасыннан җыр һәм 

бию ан самбленә кабул ител-
дем. Ме нә шулай сәнгать 
дљньясына юл ачылды.

— Сез авыл баласы. 
Гастрольләргә баргач, ба-
лачак искә төшәме?

— Билгеле. Балачак искә 
төшә. Яшерен-батырын түгел, 
артист халкы иртән күп йок-
ларга ярата. Төнлә генә кайт-
кач, ял да итәргә кирәк бит. 
Авыл баласы буларак мин 
иртә торырга гадәтләнгән. 
Нәрсә дә булса эшләргә, кү-
зәтергә тырышам. Табигать-
не бик яратам. Берәр нәрсәгә 
охшаган агач ботагы тапсам, 
алып кайтып, шуны эшкәртеп 
куям. Юл буенда урман бул-
са, 10-15 минут ял итәргә тук-
таган вакытта да, табигать 
белән аралашам. Без 12 ба-
ла булганбыз. Әти-әни нең 1 
яшькә кадәрле 4 балалары 
вафат булган, сигезебез 
исән-сау үстек. Бер-ике ел 
элек 65 яшендә абыебыз ва-

фат булды. Калганнарыбыз, 
шөкер, исән-саулар. Әниебез 
китеп барганга гыйн варда 
ике ел булды. Ул 97 яше 
белән бара иде. Бик озак, ма-
тур яшәде. Соңгы бер-ике ай-
да гына хәле авыр булды. 
Әтиебез исә 72 яшендә үлеп 
китте. Безнең әти бик оста 
балта остасы булган, өстәлләр 
ясый иде. Ишле гаилә бул-
гач, көтүен дә көттек, бакча-
да да эшләдек, күп итеп 
бәрәңге утырта торган идек. 
Эшләп үстек. Хәзер дә эштән 
курыкмыйбыз. Тормыш эшләп 
яшәгәндә генә күңелле бит 
ул. Улларымны да йорттагы 
эшләргә өйрәтеп үстерәм. 
Бергәләп бакчада эшлибез, 
фатирга ремонт ясадык. Ир-
егет барысын да үз куллары 
белђн булдырырга тиеш.

Ќырчы белән
Ләйлә ГАЛИМУЛЛИНА 

әңгәмә корды.

— Улым, инде саубуллашыр вакыт  
та ќитте. Исђн-сау гына йљри књр. 
Китђ торган автобусыћа алданрак 
кер дђ ић яхшы урынны алып кал. 
Бала-чагалы хатын дип уступайть 
итмђ. Бала-чагасы булса, њзе љчен. 
Без дђ њстердек ул бала-чаганы.

— Ярар, ђни, ярар!
— Укытучыларыћныћ сњзен 

тыћла, књћеллђренђ хуш килергђ ты-
рыш. Алар турында яратмыйчарак 
сљйлђњчелђр булса, шулар яклы бу-
лып кылан да, фикерлђрен, чђчми-
тњкми, алай гына да тњгел, књпертђ 
тљшеп, укытучыларыћа ќиткер. Бу 
тегелђрнећ ђфтђритен тљшереп, 
синећ ђфтђритећне књтђрњ була.

— Ярар, ђни, ярар!
— Кешелђр бик бозылды хђзер, 

бернинди гљнаџысы булмаган адђм-
 нђр не дђ кыйнап, талап китњчелђр 
бар. Андыйларга юлыксаћ, књрмђ-
меш кђ салынып кит. Кыйналучы-
таланучыда да эшећ булмасын!

— Ярар, ђни, ярар!
— Акчаларыћны саклап тот. 

Тђмђке тартма, ул гомерне кыскар-
та. Аракысын эчкђлђсђћ дђ, њз акча-
ћа сатып ала књрмђ. Ул нђмђрсђ-
кђйне сыйлаучылар булганда гына 
куллан. Бик белђсећ килсђ, аракы 
акча убыры ул. Ишетсен колагыћ, 
аћ бул, дус-ишне сыйлыйм дип, 
кесђћне саектыра књрмђ!

— Ярар, ђни, ярар!

— Њзећнђн тњбђн дђрђќђле ке-
шелђр белђн аралашма. Андый-
ларныћ сића файдасы аз тиячђк. 
Бњлђк-мазар бирсђлђр генђ инде... 
Андый чакта да вакланып сљйлђшмђ, 
њзећне эре тот. Шул чагында гына 
ђфтђритећ кимемђс, дђрђќђћ юга-
ры йљрер.

— Ярар, ђни, ярар!
— Укып чыгарыћа бер генђ ел 

калды. Зур чинлырак, шђп зарпла-
талы эш табарга тырыш. Шућа 
ирешњ љчен расхудланудан курык-
ма! Акчаћ ђрђм китсђ дђ, ул йљзлђтђ, 
мећлђтђ артып, кире ђйлђнеп кай-
тачак икђнен исећдђ тот.

— Ярар, ђни, ярар!
Илгизђргђ бирелгђн бу њгетлђрне 

аны озатырга килгђн иптђш егете 
Рифат ачык ишек аркылы тышкы як-
та ишетеп торган икђн. Автобус тук-
талышына барганда ул тњзмђде:

— Илгизђр, син ђниећ биргђн 
сђер кићђшлђрнећ барсына да 
«Ярар, ђни, ярар!» — дип ќавап бир-
дећ. Ђллђ исђбећ чынлап та шулай 
эшлђргђме? — дип сорады.

— Син борчылма, Рифат дус, — 
диде Илгизђр, — ђти мђрхњм ђни 
биргђн андый њгетлђрнећ нђкъ ки-
ресен эшли торган иде. Мића да, 
пожалый, аларны шулайрак хђл 
итђргђ туры килер, ахры.

Ярар, ђни, ярар

Күптән түгел, Татарстанның халык артисты 
Искәндәр Биктаһировның иҗат концерты булып 
узды. Бу чара башка концертлардан нык 
аерылып торды. Анда бары тик Сара Садыйкова-
ның иң популяр әсәрләре һәм халык җырлары 
гына яңгырады. Концерт беткәннән соң да 
тамашачы тиз генә таралырга ашыкмады, 
тукталышта Искәндәр әфәндене мактап телгә 
алдылар. Берничә көннән соң Искәндәр әфәнде 
белән очрашып, «Земля-землица» газетасына 
әңгәмә бирүен үтендек.
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