
ЯҢЫЛЫҠТАР БИТЕ 
 Ҡорама – Кәрим   № 1, апрель  

мәҙәниәт 

ЯҢЫ МӘҘӘНИӘТ УСАҒЫ 

 

 Кәрим мәҙәниәт йорто 1987 
йылда төҙөлгән. Әлегә тиклем 

ул бер ремонт та күрмәгән. 

Ниһәйәт, быйылғы йылда 
беҙҙең дә тауышты ишеттеләр 

- 9 апрелдә ҙур капиталь 

ремонт башланды. Белорет 

ҡалаһының “Энергия” 
техсервис компанияһы 

директоры А.П. Талаев, 

төҙөкләндереү эштәре 
буйынса директор 

урынбаҫары А.С.Борисенко 

етәкселегендәге 7 кешенән 
торған бригада дәррәү эшкә 

тотондо. Ир-егеттәр клубтың 

түбәһен ябыу менән булһалар, 

ҡатын-ҡыҙҙар стеналарҙы 
ағарталар, буяйҙар. 

Мәҙәниәт усағын 
төҙөкләндереү өсөн район 

хакимиәте тарафынан 2 млн. 

107 мең һум аҡса бүленгән. 
Был аҡса клубты тулыһынса 
яңыртыуға етәсәк.       

Был эште атҡарып сығыу өсөн 
күп көс һалған мәҙәниәт 

бүлеге начальнигы Р. Х. 

Әсәҙуллинаға, район мәҙәниәт 
бүлеге етәксеһе Ю. 

Ф.Баййегетоваға, 

төҙөкләндереү эштәре 
буйынса етәксе Ш.Т. 

Ғәлиәкбәровҡа һәм Илсеғол 

ауыл Советы хакимиәте 

башлығы З. А. Әбшәһитоваға 
ҙур рәхмәт  белдерәм.  

Ә ауылдаштарыма , алла 
бирһә, яңы клубтың ишеген 

тик изге уйҙар менән генә 

асып инеүҙәрен теләйем. 

Ауылыбыҙҙың йәме булған 
мәҙәниәт йортоноң усағын 
һүндермәйек. 

Мәҙәниәт йорто директоры Г.И. 
Сиражетдинова 

БӨТӘ ДОНЪЯ 

ФОЛЬКЛОРИАДАҺЫН 

ҠАРШЫЛАП 

 

19 апрелдә Ҡорама мәҙәниәт 

йортонда «Фольклорҙың бер 
көнө» тигән байрам үтте. Был 

сара 2020 йылда үтәсәк бөтә 

донъя фольклориадаһына 
әҙерлек булып тора.  

Байрамды  «Ҡорама 

ҡорамалары» йыр-фольклор 
ансамбле халыҡ йыры  

«Әнисә» менән асып ебәрҙе.  

«Нур» вокаль ансамбле 
башҡарыуында «Шәл 

бәйләнем» һәм «Сәйҙәрең 

тәмле икән» халыҡ йырҙарын 

тамашасы йылы ҡабул итте. 
«Тамсыҡай» бейеү 

түңәрәгенең өлкәндәр 

төркөмө «Әхирәттәр» бейеүе 
менән сәхнәне дер һелкетте.  

Г. Хәлиуллина менән С. 

Баязитованың «Ҡурай бәйете» 

йырын, Г. Папанинаның 
башҡорт халыҡ йырын 

башҡарыуҙары залдағыларҙың 

күңеленә хуш килде. Ә инде 
Д. Йәлиловтың баянда 

«Перовский» көйөн уйнауы 

йөрәккә май булып ятты. 
Байрам «Селтәр» тип аталған 

сәхнә күренеше менән 
тамамланды. 

Конкурста М. Дәүләтшина үҙе 

теккән башҡорт милли 

кейемдәре күргәҙмәһен  
ойошторҙо. Ул әҙерләгән 

түшелдеректәр, ҡашмауҙар 
һәм әллә күпме биҙәүес 

әйберҙәре күҙҙең яуын алып 
тора. 

Кисәгә район мәҙәниәт 

бүлегенән килгән абруйлы 

ҡунаҡтар ҙур баһа бирҙе. 
Сығыш яһаусы коллективтар 

быйыл июлдә Баҡша 

яланында үтәсәк республика  
байрамында ҡатнашыу 
хоҡуғы яуланылар. 

Мәҙәниәт йорто директоры 
Г.Н.Ибраһимов 

ауыл һулышы 

Йыл һайын апрель айында 
ауылдарҙа халыҡ йыйылышы 

була. 17 апрель көнө Ҡорама 

ауылында ла сход үтте. Бында 

халыҡ әүҙем ҡатнашты. 
Көнүҙәк мәсьәләләр ҡаралды. 

Туңғатар ауыл Советы 
хакимиәте башлығы Фәнүзә 

Нәбип ҡыҙы Вәлиуллина 

сығыш яһаны. Ул тирә-яҡтағы 
янғын сығыу осраҡтарын 

иҫкәртте, халыҡты янғын 

хәүефһеҙлеген һаҡлауҙарын 
һораны.  

Көтөү мәсьәләһе хәл ителде. 

Өс аймаҡҡа ла көтөүселәр 
тәғәйенләнде. Көтөүсенең эш 

хаҡы эре мал башына 300 

һумдан, ә ваҡ мал башына  60 
һумдан иҫәпләнәсәк.   

Ауыл депутаты Г.З.Мостафина 

 

район мәғлүмәттәре 

Руслан Ғиләжетдинов 

Учалы районы башлығы 

 



24 апрелдә Учалы районы 
Советы депутаттары район 

хакимиәте башлығы итеп 

Руслан Ғиләжетдиновты 
раҫланы.  

    Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ - 

уны Башҡортостан Башлығы 
Радий Хәбиров март айы 

аҙағында район етәксеһе 

вазифаһын башҡарырға 
ҡуйғайны. Вакант эш 

урынына биш кандидат дәғүә 

итте.  

 
Руслан Ғәлийән улы 1974 

йылдың 14 февралендә Учалы 

ауылында тыуған. 2000 йылда 
БДАУ, 2005 йылда ӨДНТУ 

тамамлаған.  

Хеҙмәт юлын 
"Башкирнефтепродукт" ААЙ-

ында башлап, инженер 

вазифаларын үтәгән. 2011 

йылдан бирле Учалы районы 
хакимиәте башлығының 

беренсе урынбаҫары булып 
эшләне.  

Ҡатыны менән ике бала 
тәрбиәләйҙәр. 

 

ТАРИХЫҢДЫ 

БЕЛӘҺЕҢМЕ? 

Башҡортостанда 26 апрелдә 
республика тарихы буйынса 

диктант ойошторола. 

Диктантты үткәреү 
Башҡортостан 

ойошторолоуҙың 100 

йыллығына арналған.  
 

«Диктант республикала 

йәшәүселәрҙең төйәктең һәм 

унда йәшәгән халыҡтың 
тарихы буйынса белем 

кимәлен тикшерергә 

мөмкинлек бирә. Сара илдең 
һәм кесе Ватаныбыҙҙың 

тарихына ҡыҙыҡһыныу 

уятыр, халыҡҡа аң-белем 

таратырға булышлыҡ итер 
тип ышанабыҙ», — тип 

билдәләне ойоштороусылар.  

 
Акцияны Башҡорт дәүләт 

университетының Тарих һәм 

дәүләт идара итеүе 

институтының Башҡорт 
халҡы тарихының ғилми-

мәғариф үҙәге ойоштора. 

Тарихи диктантты уҙғарыу 

майҙансыҡтары — 
университеттың Стәрлетамаҡ, 

Сибай, Бөрө һәм Нефтекама 

филиалдарында.  
 

Унда рус телен белгән һәр кем 

ҡатнаша ала. Белеме, йәше, 
милләте һәм дине мөһим 

түгел. Акцияла ҡатнашыу 
аноним һәм ирекле. 

 

www.bashinform.ru 

конкурс 

“ЕҢЕҮ ВАЛЬСЫ” 

Учалы филармонияһы 

белдерә: 

Хөрмәтле учалылар!  

Бөйөк Ватан һуғышының 74 
йыллығына бағышланған 

“ЕҢЕҮ ВАЛЬСЫ” исемле 

конкурста ҡатнашырға 
саҡырабыҙ!  

Конкурста 14 йәштән алып 

һәр теләгән кеше ҡатнаша 
ала.  

Ҡатнашыусылар 3 төркөмгә 

бүленәләр:  

I төркөм – 14 йәштән алып 18 
йәшкә тиклем;  

II төркөм – 19 йәштән алып 25 

йәшкә тиклем;  
III төркөм – 26 йәштән алып.  

Бейеүсе пар йә иһә 6-8 

кешенән торған төркөм Бөйөк 

Ватан һуғышы тураһындағы 
көйгә (йырға) бейеү әҙерләргә 

бурыслы. Сығыш яһау 

ваҡыты 4 минуттан артырға 
тейеш түгел.  

Заявкалар Учалы 

филармонияһында, шулай уҡ 
.doc йәки .pdf форматында 

электрон формала filarmonia-

06@mail.ru почтаһына 2019 

йылдың 1 майына тиклем 
ҡабул ителә.  

Фестивалдең бөтә 

ҡатнашыусылары ла диплом 
менән наградланасаҡ.  

Еңеүселәрҙе бүләкләү 9 май 

көнө Бөйөк Ватан һуғышына 
бағышланған тантаналы 
концертта үтәсәк. 

 

иғтибар 

ХӨРМӘТЛЕ 

АУЫЛДАШТАР! 

Ҡорама мәктәбе тарафынан 
айына ике тапҡыр 

“Яңылыҡтар бите” гәзите 
сығарыласаҡ. 

Гәзит битендә күрергә теләгән 

яңылыҡтарығыҙ, 

мәғлүмәттәрегеҙ булһа, 74-6-
18 йә 89220145796 

телефондарына 
шылтыратығыҙ. 

Яуаплы мөхәррир: 
Р.Н.Ҡыҙылбаева 

Һеҙҙән мәҡәләләр көтөп 
ҡалабыҙ. 
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