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Баймаҡ районы һәм ҡалаһының ижтимағи-сәйәси гәзите. Гәзитте ойоштороусылар –
Башҡортостан Республикаһының Матбуғат һәм киң мәғлүмәт саралары агентлығы,
Башҡортостан Республикаһының «Республика Башкортостан» нәшриәт йорто дәүләт унитар предприятиеһы.

Яңылыҡтар
13 видеокамера
ҡуйыЛасаҡ

“йәшел ураҡ-2019”

Лениндар бесәнгә төштө

Роспотребнадзорҙың БР буйынса идаралығының Сибай
территориаль бүлеге икмәк,
икмәк изделиелары һәм кондитер продукцияһының сифаты
һәм һаҡлау ваҡытына бәйле
һорауҙар буйынса “ҡыҙыу бәйләнеш” үткәрә. 24 июндән 5
июлгә тиклем 8(34775) 244-71, 8(34775) 2-45-00 телефондары буйынса шылтыратығыҙ.

концертҡа
рәхим итегеҙ!
28-29 июндә 18.00 сәғәттә
халыҡ ижады үҙәгендә “Саптар” өлгөлө хореография студияһының концерты үтәсәк.
Ул Башҡортостан Республикаһының 100 йыллығына арнала. Халыҡ-ара фестивалдәрҙә
еңгән студияның концерты бай
йөкмәткеһе менән айырыласаҡ.
Билеттар халыҡ ижады үҙәгендә
һатыла.
Белешмәләр өсөн телефон:
8 965 640 29 57.

күсейҙә –
шәжәрә байрамы
Үткән аҙнала Күсей ауылында Шәжәрә байрамы үтте.
Унда ошо ауылдан сыҡҡан
Башҡортостандың халыҡ яҙыусыһы Таңсулпан Ғарипова, Башҡортостандың халыҡ һәм атҡаҙанған артисткаһы Зифа Баязитова һәм башҡа күренекле
шәхестәр ҙә ҡатнашты.

Гәзит шишәмбе,
йома көндәре сыға

Батырҙар рухы
күңелебеҙҙә йәшәй
Хөрмәтле Баймаҡ районы халҡы!
22 июнь – беҙҙең уртаҡ хәтер һәм ҡайғы көнөбөҙ. 78 йыл үтеп китһә лә, йөрәктәге яралар
уңалырлыҡ түгел. Һуғыш әллә күпме миллион ғүмерҙе
өҙҙө, ҡайғы һәр йорттоң ишеген шаҡыны. Баймаҡ
районынан фронтҡа 13 мең кеше китеп, шуларҙың
5 меңдән ашыуы яу яланында ятып ҡалды.
Меңәрләгән яҡташтарыбыҙ фиҙаҡәр хеҙмәте менән
тылда Еңеү яуланы.
Был көн – ҡайғы һәм хәтер көнө, был көн –
халҡыбыҙҙың ҡаҡшамаҫ рухы менән сикһеҙ ғорурлыҡ та. Яу яланында батырҙарса һәләк булған
Ватан һаҡсылары беҙҙең күңелдәрҙә йәшәй,
уларға мәңгелек дан! Бөгөн беҙ ветерандар һәм
тыл хеҙмәтсәндәре алдында оло хөрмәт менән
баш эйәбеҙ. Беҙҙең балаларыбыҙ, ейәндәребеҙ,
бүләләребеҙ бер ҡасан да һуғыш ҡайғыһын күрмәһен, тормошобоҙ тыныс булһын. Барығыҙға ла
бәхет һәм именлек теләйем!
Ф. ӘМинЕВ,
район хакимиәте башлығы вазифаһын
башҡарыусы.

афарин, иЛьяс!

икмәк сифатына
бәйЛе

12+

22 июнь – хәтер һәм ҡайғы көнө

Республика биләмәһендә
600 яңы фото һәм видеофиксация ҡоролмаһы ҡуйыу күҙаллана. Уның өсөн бюджеттан
2,3 млрд һум аҡса бүленәсәк.
Баймаҡ районында иһә ҡоролмалар ҡаланың С.Юлаев
проспектының 1-се, 33-сө йорттары янында, Ленин, Әлибаев,
Есенин, Коммунистик, Ҡарағайлы урамдарында, 1-се, 2-се,
3-сө, 4-се мәктәптәр янында,
Магнитогорск–ира трассаһының 130,5 һәм Сибай–Әлмөхәмәт трассаһының 64-се
километрында ҡуйыласаҡ. Был
сара хәүефһеҙлек һәм юл
хәрәкәте ҡағиҙәләрен күҙәтеү
маҡсатында башҡарыла.
“Башҡортостан” дәүләт телерадио компанияһы һәм “Ҡош
юлы” йәштәр хәрәкәте тарафынан йыл да ойошторолоп килгән
“Ҡош юлы. Балалар” фестивале
быйыл баймаҡтарға һөйөнөслө яңылыҡ килтерҙе. Йәш
бардтарҙың телевизион конкурсында Баймаҡ егете ильяс
Ҡотоев Гран-при яуланы! ильясты оло еңеүе менән ҡотлап,
тағы ла бейегерәк еңеүҙәр
теләйбеҙ!

Гәзиттең сайты:
www.hakmar.rbsmi.ru

һайлау – 2019

Быйылғы һауа шарттары Урал
аръяғы аграрийҙары өсөн ҙур борсолоу
тыуҙыра. Хәл айырыуса беҙҙең районда
үтә киҫкен. Ҡыш ҡарлы булып, яҙғы сәсеү
осоронда тупраҡта дым булһа ла, һуңғы
айҙа төбәктә бер тамсы ла ямғыр яуғаны
юҡ тиерлек. Көндәрҙең ҡапыл эҫетеп
ебәреүе, туҡтауһыҙ ҡыуан ел иҫеүе
хәлде тағы ла ҡатмарлаштырҙы. Район
хакимиәтенең ауыл хужалығы белгестәре билдәләүенсә, әлеге һауа шарттары иген һәм мал аҙығы культуралары
сәсеүлектәренә, бесәнлектәренә ҙур хәүеф менән янай. Улар әйтеүенсә, ямғыр
яумауы, тупраҡтың ҡоролоҡҡа дусар
булыуы арҡаһында үҫемлектәр үҫеүенән
туҡтаған, игендең иһә башаҡҡа ултыра
башлауы ла ихтимал.
Билдәле, һуңғы тиҫтә йылдарҙа беҙҙең төбәк йыл да тиерлек ҡоролоҡҡа
дусар була, унан ҙур зыян күрә. Ошондай шарттарҙа ауыл хужалығы производствоһын нисек ойошторорға? Ҡоролоҡҡа сыҙамлы культураларға йөҙ бороу,
яҙғы сәсеүҙе иртә атҡарып сығыу, көҙ
күпләп ужым культуралары сәсеү, дым
һаҡлау технологияһын күҙәтеү,көҙ ер
эшкәртеү, малсылыҡ менән шөғөлләнгән
аграрийҙарға тәбиғи бесәнлектәр урынына күп йыллыҡ үләндәр үҫтереү менән
шөғөлләнеү зарурҙыр. Шунһыҙ мөмкин дә
түгел. Был тәңгәлдә Ленин исемендәге
АХК, “Р.Рәсүлев” КФХ-һы, “Урал аръяғыАгро” МТС-ы, “Толпар”, “Рассвет” ЯСЙлары башҡаларға өлгө булып тора.
Төбәк агросәнәғәте флагманы –
Ленин исемендәге АХК районда иң беренсе булып мал аҙығы культуралары
әҙерләүгә тотондо. Беҙ барған мәлдә
хужалыҡтың бесәнселәр звеноһы 50
гектарҙағы Ҡараһыу баҫыуында күстерә
һәм люцерна сабыу менән мәшғүл ине.
Был эшкә тәжрибәле механизаторҙар
ЖВн-6 урғысы менән Зәки Ҡотлоғужин
һәм ЖВП-4,9 тағылмалы урғысы менән
Фәнил Ғәйетбаев йәлеп ителгән. Баш
агроном Урал Әхмәтйәнов эш процесын ныҡлы контролдә тота.
– Быйылғы һауа шарттары ауыл
хеҙмәтсәнен ауыр хәлгә ҡуя, – ти Урал
Әбүбәкир улы. – Ямғыр булмауы арҡаһында, күреүегеҙсә, үлән дә күтәрелә

алмай. Шулай ҙа күп йыллыҡ үлән
майҙандарында, айырыуса яңыртылған
баҫыуҙарҙа, төшөм бар. Йыл да көҙ
малды өҫтәмә туҡландырыу өсөн йәй
рапс сәсә инек, әгәр ҙә көндәр ошолай
торһа, унан баш тартырбыҙ тип уйлайым.
Күп йыллыҡ үләндәр беҙҙең хужалыҡта 960 гектарҙы биләй, улар нигеҙҙә
күстерә, люцерна һәм донникты тәшкил
итә. Бынан тыш, быйыл 625 гектарҙа бер
йыллыҡ үләндәр, атап әйткәндә, соргосудан үләне, һоло менән арпа, һоло
менән рапс ҡатнашмалары сәселде. 150
гектарҙағы ужым арышы яҡшы ҡышланы,
уны беҙ сенажға һалырға ниәтләйбеҙ.
нисек кенә булмаһын, һәр аграрий
һауа шарттарының яҡшырыуына, ямғырҙар яуыуына өмөт итә. Беҙ ҙә шуға
өмөтләнәбеҙ. Яуым-төшөм булһа, игене
лә, бесәне лә булыр, тип уйлайым.
Ошо көндәрҙә сабыуға тағы бер
агрегат йәлеп ителде – механизатор
илдар Гөлбәйетов Ҡыҙылташта эш башланы. Бесәнселәр звеноһының тырышлығы менән әле бөтәһе 300 гектарҙа үлән
сабылған. Бер үк ваҡытта хужалыҡта
бесән әҙерләүгә лә тотондолар, был
эшкә барлығы 9 агрегат йәлеп ителгән.
Бөгөнгә 50 тонна сифатлы бесән тупланған.
Шуныһы үҙенсәлекле, хужалыҡта хеҙмәтсәндәр өсөн бөтә шарттар тыуҙырылған: уларҙы ашатыу яҡшы ойошторолған, хеҙмәттәрен дәртләндереү өсөн
ярыш шарттары булдырылған.
Предприятие ошо көндәрҙә ужым
арышын сенажға һалыуға тотонасаҡ.
Ҡоролоҡ шарттарында ужымдың страховка культураһы булыуын бында бер
ҡасан да онотҡандары юҡ һәм ул һәр
ваҡыт мал аҙығы базаһын тулыландырыуға тос өлөш индерә. Ғөмүмән,
лениндарҙың быйыл да ҡышҡа ныҡлы
әҙерлек менән аяҡ баҫырына шикләнмәҫкә мөмкин. Хужалыҡ тәжрибәһен
башҡаларға ла өйрәнеү ҡамасау булмаҫ.
Азамат МөХӘМӘТШин.
Автор фотоһында:
Урал Әхмәтйәнов (уңда) тәжрибәле
механизаторҙар Фәнил Ғәйетбаев
һәм Зәки Ҡотлоғужин менән.

Әҙерлек башланды
8 сентябрҙә үтәсәк һайлауға тулы әҙерлек башланды. Үткән шишәмбелә Баймаҡта Сибай, Межгорье ҡалалары, Баймаҡ, Хәйбулла, Йылайыр,
Әбйәлил, Бөрйән, Учалы, Белорет райондарының
территориаль һайлау комиссияларының рәйестәре, уларҙың урынбаҫарҙары, секретарҙары һәм
система администраторҙары өсөн уҡыуҙар үтте.
Унда БР Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе урынбаҫары Марат Гадилов, Үҙәк һайлау комиссияһы
Аппаратының хоҡуҡи тәьминәт бүлеге мөдире Рәсих
Шәмсетдинов ҡатнашты.
Марат Гадилов кәңәшмәне асып, барыһын да
асыҡ һөйләшеүгә саҡырҙы. Рәсих Шәмсетдинов
кандидаттарҙың теркәү өсөн тапшырылған документтарын ҡабул итеп алыу нескәлектәре менән
таныштырҙы.
Кәңәшмәнең икенсе өлөшөндә документтарҙы
ҡануниәт талаптарына ярашлы тултырыу һәм теркәү
үҙенсәлектәре ҡаралды. Урындағы үҙидара органдарына депутатлыҡҡа дәғүә иткән кандидаттарҙың
документтарын теркәү буйынса методик ҡулланма
таратылды.
Лилиә ТАКАЕВА.

“Ҡыҙыу бәйләнеш” эшләй
Республиканың Үҙәк һайлау комиссияһында 2019
йылдың 14 июненән 10 сентябренә тиклем 8
сентябрҙә үтәсәк һайлауға әҙерлек һәм уны үткәреү һорауҙарына бәйле “ҡыҙыу бәйләнеш” эшләй.
Ул һайлау кампанияһы осоронда һайлаусыларға
мәғлүмәт биреү һәм граждандарҙың һайлау хоҡуҡтарын яҡлауҙы тәьмин итеү маҡсатында ойошторола. 8-800-347-54-54 телефоны буйынса эшләгән “ҡыҙыу бәйләнеш”тең эш ваҡыты:
14 июндән 23 июлгә тиклем – эш көндәрендә
10.00-13.00, 14.00-17.00 сәғ.,
24 июлдән 6 сентябргә тиклем – эш көндәрендә
10.00-17.00, ял көндәрендә 10.00-14.00 сәғ.,
7 сентябрҙә – 10.00-18.00 сәғ.,
8 сентябрҙә – 07.00-21.00 сәғ.,
9 сентябрҙә – 14.00-17.00 сәғ.,
10 сентябрҙә – 14.00-17.00 сәғ.
Һорауҙарға БР Үҙәк һайлау комиссияһының
хәл иткес тауышҡа эйә булған ағзалары һәм
Аппарат хеҙмәткәрҙәре яуап бирәсәк.

