
 

Мин, Лутфиева Шәмсия Вагыйзовна Минзәлә районы (хәзерге Тукай 

районы) Калмия авылында 1936 елның 7 ноябрендә дөньяга килгәнмен. 

Әтием  Лутфиев  Вагыйз, әнием Лутфиева  Миннур. 

Калмия авылында башлангыч мәктәпне 1-4 сыйныфны тәмамлагач, 

бездән 8 км  ераклыктагы Кузкәй  урта  мәктәбенең 5 сыйныфына укырга  

кердем. Көндә 8 километрны  җәяу барып кайтып (16 километр) йөреп  10 

сыйныфны тәмамладым. Ул  вакытларда интернатлар юк иде. 

Әтием  миңа 4,5 яшь булганда Ватан сугышының 1 нче көннәренннән  

ук  сугышка китә һәм  Мәскәү өчен  барган каты  сугышларда -1941 елның 25 

декабрендә вафат  була. 

10 сыйныфны  тәмамлагач Минзәләнең  өч еллык медицина 

училищесына  керү имтиханнарын  уңышлы  тапшырып,  укырга  кердем. 

Училищены тәмамлагач  юллама (направление) буенча  Менделеевский 

районы Бәзәкә  авылына  фельдшер булып  эшкә килдем. Бәзәкә  авылында 

40 ел  фельдшер  булып  эшләп  лаеклы  ялга чыктым. Фельшерның бер ел 

эшләве - ел ярымга хисаплана закон буенча, шуңа  минем эш стажым 60ел  

булып хисаплана. Авыл зур, 1500 халык  яши иде. Эш күп кырлы, киеренке, 

үтә дә җаваплы  һәм тынгысыз булды. Эш сәгате (не нормирован) нормага 

куелмаган. Бәзәкә  колхозы  составына  тагын курше  дүрт  авыллар да  керә 

иде. Бу авылларда медпунктлар  булса да,эшләүче медиклар  булмады. Шуңа 



күрә миңа  ул авыллардагы  тәүлекнең  теләсә  кайсы  вакытында, елның  

теләсә  кайсы фасылында  барып  ярдәм  күрсәтергә, эшләргэ туры килде 

(бушлай). Эшләү дәверендә  һәрвакыт  җәмәгать эшләре дә алып  барырга  

туры килде. Агитатор, берничә ел рәттән  авыл советы  депутаты  булып 

сайландым. Клубларда, мәктәптә, терлекчеләр, механизаторлар алдында, 

медицина  темасына  лекцияләр  укырга туры  килде. Халык  сәламәтлеген 

саклаудагы  һәм  ныгытудагы  хезмәтләр  өчен берничә мәртәбә  ТССР 

сәламат лек саклау  министрлыгының, район  советының Мактау кәгазъләре 

белән бүләкләндем. 

1.28.05.1991ел.     I категория  фельдшер исеме бирелде. 

2.1969-1989ел.  Авыл советы депутаты  

3.1970 ел. Почетный донор . 

4.Юбилейный  медаль “За  доблестный труд” 100 летие В.И.Ленина. 

5.24.03.1988 ел  ТАССР за  долголетний  добросовестный  труд от имени  

Президиума  Верховного Совета  СССР  награжден  медалью “Ветеран 

труда”. 

6.Военный офицер  запаса –младший  лейтинант  мед.службы  1968 елдан 

бирле. 

7.1945-1995 ел. Сугыш  беткәнгә 50 еллыкка  “Юбилей медале” белән 

бүләкләндем. 

8.2016 ел. Бәзәкә авылынын ”почетлы гражданы”. 



 

 



 



 

Этием фотосы 



 



 



 



                                              Әтиемнең энесе турында  

Курбангалин Әнвәр Лотфиевич 1919 едла Минзәлә районы Калмия авлында мулла 

гаиләсендә туа. Авылда 4 классны бетергәч, бездән 8 чакырым ераклыктагы күрше Күзкәй 

авылына 6 ел җәяү йореп,10 классны тәмамлый. Бу 1937-38 уку елы, мәктәпнең беренче 

чыгарылышы була. Шул ук елны Казан Дәүләт педагогия институтына – КГПИ  укырга керә. 

Уку дәверендә аэроклубка да йөреп парашюттан сикерә. Ике ел укыгач сугыш башлана, ул 

сугышка китә. 1943 елны башы белән каты яраланып, аңсыз килеш госпитальгә озатыла. 

Бик озак даваланганнан соң, демобилизовать итеп, авылга кайта. Сәламәтлеге 

якшылангач 1946 елны КГПИда укуын давәм итә һәм институтны “отлично”га тәмамлый. 

Кайткач аны үзе укыган урта мәктәпкә директор итеп билгелиләр. Һәм Минзәлә районы 

Күзкәй мәктәбендә югары классларда математика укыта. 

1963 елны Курбангалин Әнвәрга “Халык мәгарифе отличнигы” дигән исем бирелә. Гомере 

буе шунда эшли. 1964 елның көзендә юл хәлакәтендә хәлак була. Әнвәр Лотфиевичны 

зурлап Минзәлә районы һәм күрше районнар соңгы юлга озаталар һәм Күзкәй авылында 

җирләнә. 

 

Шәмсия Лотфиева 2016 ел. 

 



 

 



 

 



 

 

 


