
«Ягез әле, әнилэр!», Бәзәкә авылы мәдәният йорты 3.12.2016ел. 

Мәдәният йортында “Ягез әле, әниләр!” бәйгесе булып узды. Бу бәйгедә авылның иң 

кыю, иң җитез, иң батыр, көчле рухлы әниләре көч сынашты. Әниләр көнен ноябрь 

ахырында бәйрәм итәләр. Әнкәйләребез – изге затлар! Алар һәрдаим безнең 

ихтирамыбызны, мәхәббәтебезне тоеп яшәргә тиеш. Менә шул максат белән, без 

авылдашларыбызны тагын бер кат бәйрәмгә дәшеп, әниләребезгә дан җырладык. 

 

Бәйгедә ике команда көч сынашты. “Тиктормаслар” (оныклар үстерүче дәү әниләр): 

1.Галимова Фәймә Миннәхмәт кызы 
2. Сибгәтуллина Тәнзилә Илгиз кызы 
3. Башарова Фәния Зиннәт кызы 
 
 һэм “Гөлкәйләр” командасы: 

1. Кәшбиева Инзилә Мансур кызы 

2. Гыйлметдинова Венера Мансур кызы 

3. Рдаева Рәсинә Фәйзрахман кызы 

4. Нуретдинова Гөлнур Рәис кызы 



 

Менә алар безнең сөйкемле, кыю әниләребез!!! 

 

“Тиктормаслар” төркеме. 



 

“Гөлкәйләр” командасы. 

Бәйге биремнәрен гадел жюри комиссиясе бәяләде: 

 

Рәмзия апа Мөхетдинова, Фәридә апа Садриева, Юлия Шәймөхәмәтова 



Бәйге барышында әниләр үзләренең осталыкларын күрсәттеләр, тагын бер кат уңган –

булган остабикәләр,сөйкемле әниләр, гузәл затлар икәнен расладылар. 

 

 



 

 



 

 



 

Мәдәнят чараларында актив катнашучы кызларыбыз торкеме чыгышы, кичәбезгә ямь 

остәде: 

 



Раилә Рдаева узенең яраткан җырын бүләк итте: 

 

“Тиктормаслар” һәм “Гөлкәйләр” төркемнәре мода өлкәсендә “Хуҗабикә - 2017” 
костюмын тәкъдим иттеләр. 

 



Бәйге барышында әниләр бишек җырларын җырладылар, шаян викторина 

сорауларына җавап бирделәр, шәфкать туташы ролендә дә үзләрен сынадылар һәм 

хәттә йомшак кулларында чүкеч “уйнатып” кадак та кактылар. Менә нинди алар, 

безнең әниләр! Сабыр холыклы, йомшак күңелле, җылы куллы, кочле рухлы Гүзәл 

затларыбыз. Афәрин!!! 

Бәйге үзенең җиңүчеләрен билгеләде: 

1.Командалар арасында: 

“Тиктормаслар” торкеме 109 *108 хисабы белән җиңүче исеменә лаек булды. 

2. Номинацияләр арасында: 

“Бәллүр тавыш” номинациясендә җиңүче Гыйлметдинова Венера 
“Шат күңел” номинациясендә җиңүче Кәшбиева Инзилә 
“Мәрхәмәтле йөрәк” номинациясендә җиңүче Рдаева Рәсинә 
“Алтын куллар” номинациясендә җиңүче Нуретдинова Гөлнур 
“Нечкәбил” номинациясендә җиңүче Сибгәтуллина Тәнзилә апа 
“Шәфкатьле куңел” номинациясендә җиңүче Галимова Фәймә апа 
“Тынгысыз йорәк” номинациясендә җиңүче Башарова Фәния апалар диплом белән 
бүләкләнделәр. Юмарт күңелле авылдашыбыз Гөлфирә апа Фәйзиева спонсорлык 
ярдәме күрсәтте, конкурсантларга истәлекле бүләкләр тапшырылды. 
 
Менә шулай ахырына да якынлашты кичәбез. Алтын куллы әниләребез пешереп алып 

килгән ризыклар белән әзерләнгән чәй табыны артында горлэшеп чәй эчүе узе бер 

рәхәтлек өстәде күңелләргә. Чөнки, монда эшләнгән эшкә йомгак ясалды, киләчәктә 

дә ярышлар, бәйгеләр оештырырга, аларда катнашырга старт алынды. 

 



 

Кичэне оештыручыручыларга, катнашучыларга, тамашачыларга, спонсорлык ярдәме 

курсәтучеләргә Аллаһның рәхмәте яусын! 

 


