За заслуги в деле охраны здоровья населения и многолетний
добросовестный труд указом президента РТ присвоено почетное
звание “Заслуженный врач Республики Татарстан” врачу-хирургу ГАУЗ
БСМП г.Набережные Челны, нашей уважаемой землячке
Мининур Хаматовне Гайфутдиновой

Уважаемая Миннур Хаматовна!
Примите самые сердечные поздравления в связи с присвоением Вам
за заслуги в области здравохранения почетного звания
«Заслуженный врач Республики Татарстан». Очень сложно
переоценить значение работы, который Вы посвятили себя, Вашей
самоотдаче, огромной энергии и мужеству! Это признание народа,
Ваших пациентов, земляков, которым спасали жизни! От всей души
желаем Вам здоровья на долгие год! Счастья , новых успехов в
Вашей благородной и очень нужной работе! С Огромным уважением
семья Гайнутдиновых: Мингали, Эльвира, Минтимер.

К этим поздравлениям присоединяется и администрация сайта "Мои
Бизяки". Спасибо Миннур Хаматовна за ваш благородный труд!!!!
так же примите многочисленные поздравления от Ваших
земляков
____________________________________________________
Ак халатлы, зур белемле табиб,
Бу лаеклы исем сезгә тиң.
Бик рәхмәтле авыл халкы сиңа,
Сәләмәт бул, изге ханым СИН.
Эшләрегездә зур уңышлар, гаилә бәхете сезгә, Миннур Хамматовна.
Бәзәкә авылы аксакаллары.
____________________________________________________

Миннур апа, чын күңелебездән котлыйбыз, кылган изгелекләрегез
узегезгә меңе белән әйләнеп кайтсын, сәламәт булыгыз, кунел
тынычлыгы Сезгә, хәерле , бәрәкәтле озын гомер насыйп итсен
Аллаhы тәгалә! Зур хөрмәткә лаек СЕЗ!!!
____________________________________________________
Хөрмәтле Миннур Хәмәтовна!!!Сезне чын күңелдән котлыйбыз!!! Сез
Бәзәкәнең йәзек кашы!!!
____________________________________________________

Авылыбызнын олы ихтирамга лаеклы кешесе сез Миненур апа!
Нихаять хокүмәтебез дә бәяләде сезнең сүзләр белән генә әйтеп
бетермәслек хезмәтегезне. Сезгә булган бу олы хөрмәтне күреп
Хәмәт абый белән Минеҗамал апаның да рухлары шатлансын иде.
Сез аларны һәрвакыт сөендереп, горурландырып яшәдегез, алар
исән чакта да. Мин бүген дә аларны исән, һәм сезнең бу олы дәрәҗәгә
ничек шатлануын күз алдыма китердем. Яшьлек хатирәләрен бик озак
дәвам итәргә булыр иде...
Сезгә, сезнең әти-әнниләрегезне, туганнарыгызның барысын да бары
игелек чишмәсе дияр идем. Сезнең үзегезгә ныклы сәламәтлек,
бәрәкәтле мул тормыш телим.
____________________________________________________
Бөтен семьябыз исеменнән чын күңелдән котлыйбыз, Миннур
Хаматовна. Авылыбызда сезнең ярдәм кулы сузмаган бер семья да
юк. Күңелебездән сезгә бу исемне( дәрәҗәне) без күптән бирдек инде.
____________________________________________________
Миненур апа чын күңелдән тәбрик итәбез! Сәламәт булып,сөенеч,
куанычларда озын гомер кичерүегезне телибез! Сез бу исемгә күптән
лаек!
____________________________________________________
Миннур апа,сездән урнәк алып,сезгә сокланып яшибез! Уңышларыгыз
өчен БИК сөенәбез. Сез кешелекле, миһербанлы, тырыш кеше. Биек
баскыч-ЗУР җинүегез белән котлыйбыз. Алдагы тормышыгызда
саулык, бәхет телибез! Горурланабыз, яратабыз.
____________________________________________________
Ниһаять, куанычлы хәбәр!!! Молодец, Миннур!!! Чын күңеллән
котлыйбыз!!!
____________________________________________________
Молодец, Минненур! Безнеке бит син Бәзәкә. Чын Йөрәктән котлыйм.
Сөендем сезнең өчен.
____________________________________________________
Минем Миненур апам молодец заслужила! Мең-мең рәхмәт сезгә!

