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Татарстанда 908 мең өлкән
яшьтәге кешеяши,аларның223
е(20иратһәм203хатынкыз)–
100яшьтәнузган.Сүзуңаеннан,
республикабызда100яшьлекләр
2012елда–174,2013елда199
кешебулган.

ТР Хөкүмәте карары белән
2014 ел капиталь ремонт прог
раммасына 40 муниципаль ра
йонда793торакйорт кертелгән.
Программаныфинанслаукүләме
4,68млрдсумтәшкилиткән.То
ракфондмониторингымәгълү
матлары буенча, башкарылган
эшкүләме4599,98млнсум,ягъ
нипрограммадакаралганның98
процентынтәшкилитә.40муни
ципальрайонда688күпфатирлы
торак йортта капиталь ремонт
төгәлләнгән.ТРДәүләтторакин
спекциясе тарафыннан32муни
ципальрайонда259күпфатирлы
йорт кабул ителгән, дип хәбәр
ителәведомствосайтында.

Укучылар чыгарылышинша
сындекабрьнеңберенчечәршәм
бесендәязачак.Әяңаданязуфев
ральнеңберенче чәршәмбесенә
билгеләнгән.БухактаРоссияМә
гарифөлкәсендәкүзәтчелекхез
мәтенеңбелемсыйфатынбәяләү
идарәсеҗитәкчесе урынбасары
ЛюдмилаКавревабелдерде,дип
хәбәритәИТАРТАСС.

ТРХезмәт, мәшгульлек һәм
социальяклауминистрлыгы7–10
нчысыйныфукучыларыарасын
да“Киләчәккәбилет”исемлеин
шалар конкурсы үткәрә. Иҗади
ярыш4номинациядәуздырыла:
эшчеһөнәрләрһәминженерлар
турында“Хезмәткешесе”,беряки
берничәһөнәритехникбелемби
рүучреждениесетурында“Кадр
ларчыныктыруурыны”,сайлаган
һөнәреңтурында“Минембулачак
һөнәрем”,шигъриформада(риф
маларгынатүгел,теманыачуда
исәпкәалына)“Киләчәгем–үзку
лымда”.Эшчеһөнәрләренпропа
гандалаумаксатыннануздырыла
торганәлегеконкурсныңберенче
этабышәһәрһәмрайоннардагы
мәшгульлек үзәкләрендәбулып,
сайлапалынганнарыреспублика
турындакатнаша.

Агымдагыелның9октябрен
дәЧабаксарда “Россия – спорт
державасы” V халыкарафорум
ачылышы кысаларында “ТАФИ
СА”Халыкарайөрешкөнеузачак.
Россиядәмондый чара беренче
тапкырүткәрелә,андаЧуашстан
башкаласындагынада15меңнән
артыккешенеңкатнашуыкөтелә,
дипхәбәритәТРЯшьләрэшләре
һәмспортминистрлыгы.

9октябрькөннеиртәнге8дән
14сәгатькәкадәрГЭСбистәсен
дәгекүпфункциялеүзәктә(4/2/1)
өлкәняшьтәгечаллылыларгабуш
лайюридикярдәмкүрсәтелә.

Россияхәрбикөчләрендәхез
мәтиткәнмөселманнарөчен“Мө
селман догалары” исемле яңа
китапчыккан.Аныңберенченөсхә
ләреСвердловскөлкәсендәгесол
датларгатаратылган.Китапчыкта
бишвакытнамазкагыйдәләреһәм
хәрбихезмәтвакытындадинтоту
турындамәгълүматбирелгән.

Яңа бак ча лар па ра ды

Хөрмәтлекунакларнымил
ли киемле сабыйлар чәкчәк
белән каршылады.Шулай ук
пешекчеһәмшәфкатьтуташы
киемнәреннән киенгән бала
ларкунакларгазаманчаашха
нәнеһәммедицинакабинетын
тәкъдимиттеләр.

Глушко урамында урнаш
кан67нчебалаларбакчасы
2011 елда ачылган, биредә
342 бала тәрбияләнә. Бу
микрорайоннан тагын 80 ба
ла бакчага йөри алсын өчен
филиал төзү турында карар

кабул ителде.  “Градострои
тель”оешмасы 4айэчендә
ике катлы яңа бинаны төзеп
тә бетерде.Объектта Вадис
Зыятдиновның ташчылар,
Рәмис Туйгильдинның түбә
ябучылар, Ольга Долотова
ныңсылаучыбуяучылар,шу
лайукбетонсалучыларбалта
осталары бригадалары зур
тырышлык күрсәттеләр. Тө
зелешмәйданында беренче
көннәрдәнүкэшләгәнпрораб
РәсимМөбәрәкҗановныңһәм
участок башлыгы ТимурСа

финның эшне дөрес оешты
руларыобъектнывакытында
тапшырунытәэминитте.

“Күчтәнәч”тәтелләрөйрәнү
беләнберлектәбалалар кур
кынычсызлыгымәсьәләсенә
зуригътибарбирелгән–бина
да20видеокамера урнашты
рылганһәмалданкүрелмәгән

хәлләрөчентревогакнопкасы
эшләнгән.

Балаларбакчасымөдире
Илмира Әхмәтҗанова ба
лалар һәм әтиәниләр исе
меннән ТР Хөкүмәтенә һәм
шәһәрхакимиятенә,бакчаны
төзүдә катнашучыларга рәх
мәтбелдерде.

Сен тябрь ахы рын да Ка зан шә һә ре нең Со вет ра йо
нын да та тар те лен дә бе лем һәм тәр бия би рә тор ган 
67 нче сан лы ба ла лар бак ча сы ның фи ли а лы ачыл
ды. Глуш ко ура мы, 16/24 нче йорт ише гал дын да ур
наш кан “Күч тә нәч” яңа ба ла лар бак ча сы тө зе ле ше
нең  төп под ряд чы сы “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ, ә 
ген суб под ряд чы сы “Гра дос т ро и тель” ҖЧҖ бул ды. 
“Күч тә нәч” не ачу да Ка зан Баш кар ма ко ми те ты җи
тәк че се урын ба са ры Ләй лә Фаз лы е ва һәм Мә га риф 
ида рә се баш лы гы Ил сур Һа диул лин кат наш ты лар.

2катлыбинадабассейн,музы
ка,физкультурабеләншөгыльлә
нүзалы,медицинаблогыһәмбаш
какабинетларурыналган.Мон
нантыш,азыкпешерүблогы,төр
кемнәрөченшөгыльләнүзаллары
бар.Бүлмәләриркен,бикуңайлы,
шулай ук заманча таләпләрнең
барысынадаҗавапбирә.Чыннан
да,биредәсабыйларгатәрбияһәм
белембирүөченбарлыкшартлар
да тудырылган.  Тантанада кат
нашканкунаклар,эчкәүтеп,әлеге
мөмкинлекләрбеләнтаныштылар.
Аннарыбар
лыккунаклар
актларзалы
на җыелды.
Тантананың
төп геройла
ры–балалар
кунакларкар
шындаматур
шигырьләр
сөйләделәр,
биеделәр.

Шәһәре
без башкар
макомитеты
җитәкчесевазифаларынбашкаручыНаил
Мәһдиев үз чыгышында әлеге балачак
храмыныңачылышынөлкәннәрөчендә,
сабыйларөчендәзурбәйрәмгәтиңләде,
республикабызХөкүмәтенә,Президенты
бызРөстәмНургали улыМиңнехановка
рәхмәтсүзләреҗиткерде.“Биредәһәрва
кытҗылылык, уңайлык хөкем сөрер дип
уйлыйм. Барлык атааналар исеменнән
“Камгэсэнергострой”ААҖ төзүчеләренә,

аның бе
лән бергә
под ряд та
э ш л ә ү ч е
оешмаларга зур рәхмәтемнеҗиткерәм”,
–дидеул.Н.Мәһдиевшулайукбакчаны
чистартудакатнашуларыөченатааналар
гарәхмәтбелдерде.

ТатарстанРеспубликасыныңМәгариф
һәмфәнминистрыЭ.Фәттаховчираттагы

бакча ачылуЧаллыҗирендә генә түгел,
республикабыздадазурбәйрәмикәнлеген
ассызыклапүтте.“Бәләкәч”программасы
республикабызбуенчадәвамитә,–диде
ул. –Хөрмәтле атааналар!Әлеге бакча
үзегезэштәвакыттабалаларыгызныкал
дыру урыны гына түгел, аларныбашлан
гычбелемалугаәзерләүурыныда.Биредә
башлангычбелембирүнеңбашы,беренче
баскычы. Балаларыбыз һәрвакытшат, ә
атааналар канәгать булуын телим”.  Э.
Фәттаховбакчага11ноутбук,10интерактив
комплекткасертификатбүләкитте.

Аннары“Камгэсэнергострой”ААҖгене
ральдиректорыРамилШәйдуллин“Тиктор
маслар” балаларбакчасымөдиреЛилия
Хәйдәровагабакчаныңсимволикачкычын
тапшырды.Л.Хәйдәровакунакларгамөрә
җәгатьитепболайдиде:“Минатааналар,
балаларыбыз, хезмәткәрләр,шәхсән үз
исемемнән “Бәләкәч” программасынбул
дырганПрезидентыбызРөстәмНургали
улыМиңнехановка, безгә искиткечматур
бакчабүләкиткәнтөзүчеләргәһәмбәйрәм
тантанасындакатнашып,безнеңшатлыклы
минутларыбызныуртаклашканбарлыкку
накларгазуррәхмәтебезнебелдерәм”.

Билгеле,буәкиятигүзәлбакчагенсуб
подрядчы“Камгэсгражданстрой”ҖЧҖтө
зүчеләренеңтынгысызхезмәтенәтиҗәсе.
Бакчаныалар6айэчендәтөзепфайдала
нугатапшырдылар.

Әйе,“Тиктормаслар”балаларбакчасы
бу көнне бик күпләр тарафыннанюгары
бәяләнеп,рәхмәтсүзләреҗиткерелде.Ә
индеиңҗылырәхмәтсүзләребакчагайө
риячәксабыйларныкыбулгандыр.Моныаң
лауөченаларныңшатлыктулыйөзләренә
караудаҗитәиде.

 Шу шы көн нәр дә Мә лә кәс аръ я гын да та гын бер “ко яш” ка
бын ды. 240 урын га исәп лән гән яңа “Тик тор мас лар” дип атал
ган ба ла лар бак ча сы үзе нең ишек лә рен ач ты. 
Атаана лар, тәр би я че ләр һәм ба ла лар ның шат лык ла рын бү
ле шер гә Та тар стан Рес пуб ли ка сы Премь ерми нис т ры урын
ба са ры – Мә га риф һәм фән ми нис т ры Эн гель Фәт та хов, Яр 
Чал лы шә һә ре баш кар ма ко ми те ты җи тәк че се ва зи фа ла рын 
баш ка ру чы На ил Мәһ ди ев, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не
раль ди рек то ры Ра мил Шәй дул лин һәм баш ка җи тәк че ләр 
кил гән иде.
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Профсоюз кайгыртуы Өл кән бу ын ун көн ле ге

Иртәгә – Корбан бәйрәме

Уз ган ат на да Чал лы га 
Рос сия тө зү че лә ре проф
со ю зы ның Та тар стан рес
пуб ли ка сы оеш ма сы баш 
тех ник ин с пек то ры П. В. 
Гле бов кил де. Ки лү е нең 
мак са тын Па вел Ва силь
е вич бо лай дип бил ге лә
де: тө зе леш пред при я ти е
лә рен дә 2014–2015 ел ның 
көз гекыш кы се зо ны на 
әзер лек не тик ше рү. 

“Камгэсэнергострой” ААҖ
предприятиеләре арасыннан
тикшерү өчен “КамгэсЗЯБ”
ҖЧҖсайланганиде.Респуб
лика профсоюз оешмасы вә
килебеләнзаводцехларында
“Камгэсэнергострой” ААҖнең
профсоюзкомитетырәисеДи
нар.Сабиров,хезмәтнесаклау
һәм техник куркынычсызлык
бүлеге башлыгы урынбасары
АннаНиконова,башэнергети
гыАлександр  Кулеев табул
дылар. Комиссия вәкилләрен
“КамгэсЗЯБ”ҖЧҖнеңбашин
женерыЕвгенийМамыкинһәм
башкаҗаваплыхезмәткәрләре
озатайөрде.

П. В. Глебов билгеләп үт
кәнчә, ТР Төзелеш, архитек
тура һәм ТКХ министрлыгы,
ТР төзүчеләр берлеге белән
бергә,елсаентөрлекүзәтүча
ралары оештырыла.Рейдлар
вакытында хезмәтне саклау
таләпләренеңүтәлешедәигъ
тибардан читтә калмый.Инде
ел тәмамлануга таба барган
лыктан, предприятиеләрдә
коллективкилешүенеңүтәлеше
тикшерелә.Хезмәтшартларын
бәяләүдә,һәрвакыттагыча,күз
уңындатотыла.(Сүзуңаеннан,
“КамгэсЗЯБ”та хезмәтшарт
ларынбәяләү чаралары2013
елдаүткәрелгән.)

Профсоюз вәкиле, иң бе
ренче эшитеп, хезмәтне сак
лау, кышкы сезонга әзерлек
мәсьәләләренә кагылышлы
документлар белән танышты.
Аннары ул заводныңберничә
цехындабулды.

Цехларны караганнан соң
Павел Васильевич заводта
алгантәэсирләребеләнуртак
лашты.Сүз башында ул әле
ге чараны кешеләр турында
кайгыртуның бер күрсәткече
буларакбәяләвенәйтте. “Эш
чеһәмхезмәткәрләр сәламәт
булганда, эштәдәөзеклек ту
маячак,аларныңгаиләләрендә
дә тынычлык хөкем сөрәчәк.
Һәмбу, үз чиратында, хезмәт
җитештерүчәнлегенә уңаййо
гынты ясаячак. Предприятие
эшчәнлегенә кышкы салкын
нарның тискәре тәэсире бул
масынөчен,җитәкчеләрхезмәт
шартларытурындадаимикай

гыртыргатиешләр.Әйтик,кыш
какерералдыннанкорпусларга
вакытындаҗылыбирү,махсус
эш киемнәренең кышкыларын
алданюнәтү–иңберенчечи
раттагыэшләр”,–дидеПавел
Васильевич.УлКүзәнәклебе
тон заводының көзгекышкы
чоргаәзерлегенуңайбәяләде.
Чыннан да, цехларда җылы,
һәрҗирдәтәртипһәмчисталык
күзгә ташлана. Эшчеләрнең
һәркайсымахсус эш киемен

нән.Йөккүтәрүҗайланмалары
да,өскиемнәрекебек,махсус
ачык төсләргә буялган – кур
кынычсызлык кагыйдәләре бу
нисбәттәнүтәлә.Сүзуңаеннан,
профсоюзвәкилехезмәтурын
нарындабәхетсезлекочракла
рытурындасаннардакитерде.
Әйтик, профсоюз оешмасына
кергәнпредприятиеләрдә2013
елда 23 бәхетсезлек очрагы
булган,бу2012елгыдан(26оч
рак)кимрәк.Әүлемочраклары
булмаган (2012елда2очрак).
Гомумән республикадагы тө
зелешоешмаларындаузганел
67бәхетсезлекочрагыбулган,
аларарасындабиектәнегылу
чылар күпчелекне тәшкилитә
икән.“Димәк,куркынычсызлык
кагыйдәләрен һәрвакыт күз
уңындатотузарур,һәрҗитәкче
үз урынындаҗаваплылык то
еп,төрлеяклапуйларга,алдан
чаракүрәбелергәтиеш”,–дип
искәрттепрофсоюзвәкилеһәм
киңәшләренбирде, норматив
ларның үтәлергә тиешлеген
ассызыклады.

Билгеле,заводтаяңартуны,
төзекләндерүне көтә торган
участокларбар.Әйтик, киенү
чишенүбүлмәләрендәремонт
ясагандаяхшыбулыриде.За
вод корпусларыда эчтәнһәм
тыштан төзекләндерүне көтә.
Әлегә исә предприятиедә төп
игътибарҗитештерүнемодер
низацияләүгә  юнәлтелгән.
Быел,мисалга,күзәнәклебетон
цехының “Фрима” линиясендә
яңа төр продукция – виброп
рессланганкирпечэшләпчыга
рылабашлады.Шушыукцехта
газобетонлиниясенкамилләш
терү юлы белән калдыксыз
эшләүгәкүчтеләр.Әйтергәки
рәк,кайтаргычшламлиниясен
көйләүнезаводхезмәткәрләре,
читтәнбелгечләрҗәлепитми
чә,үзкөчләребеләнбашкарып
чыктылар. Әлбәттә, вакыты
җитеп, мөмкинлек табылгач,
зяблыларҗитештерүмәйдан
нарынтөзекләндерүгәдәалы
нырлар. Соңгы елларда чы
дамлыкка сынауларны каткат
кичергәнбуколлективһәртөрле
эшкә сәләтлебулуынәледән
әледәлилләпторабит.

 Ри зи дә КА МА ЛО ВА

 Шә һә ре без дә өл кән бу ын 
ун көн ле ге ба ра. Бу көн
нәр дә ве те ран на ры быз 
һәр бе ре без нең игъ ти ба
рын һәм их ти ра мын то еп 
яши, төр ле ча ра лар да кат
на ша.

Ункөнлек кысаларында тан
таналыочрашулар7октябрьдә
Сара Садыйкова исемендәге
Концертларзалында,9октябрь
дәЭлеватортавындагы«Кызыл
тау»клубында,8октябрьдә71
нчемикрорайондагыклубтадә
вамитәчәк.Шулайук6һәм8ок
тябрьдә«Энергетик» сараенда
Комсомолрайоныветераннары
өченконцертоештырылачак.Ә
8 октябрьдә булачакАктаныш
якташларыочрашуындаКамгэ
сэнергостройһәмКАМАЗвете
раннарыдахөрмәтләпискәалы
начак.9октябрьдә«Признание»
клубында ветеранпедагоглар

очрашуы була.Шәһәребезнең
Үзәккитапханәсеөлкәннәребез
өчен «Шәһәр үзенең беренче
төзүчеләренхәтерли»диписем
ләнгән тематик кичә  әзерли.
АндашәһәребезнеңМактаулы
гражданнарыбеләночрашубу
лачак.Шундый ук очрашулар
шәһәртарихымузеендададә
вамитәчәк.

9октябрьдә«Энергетик»мә
дәният сараенда «Суперәби»
конкурсыныңфиналыузачак.

Ел саен оештырыла торган
«Кайгырту»,«Ветеранянәшәдә
яши», «Игелек  эшләр вакыт»,
«Читтә калма», «Һәркемгәҗы
лы өй», «Чиста тәрәзәләр»,
«Яхшылык бүләк итәм» кебек
акцияләрялгызһәмазкеремле
өлкәннәргәкышкаәзерләнергә,
социальярдәмкүрсәтергәэтәр
гәчбулыр.

Октябрь уртасында өченче
буын университетында укулар

башланачак.7факультетка800
дәнартыкстуденткабулителә
чәк. Компьютер курсларын тә
мамлаганөлкәннәрчираттагы
республикаконкурсындадакат
нашаалачак.

Ункөнлек кысаларында көн
күреш хезмәте күрсәтүгә таш
ламалар каралган.Җәмәгать
туклануы предприятиеләрендә
азкеремлепенсионерларөчен
хәйрияашларыүткәреләчәк.

Мәктәпләрдә,колледжларда
СоциалистикХезмәтГеройлары,
«Камгэсэнергострой»,«КАМАЗ»
акционерлыкҗәмгыятьләреве
тераннары белән очрашулар
узачак.

Билгеле, пенсия акчасына
гына көн күрүчеөлкәннәребез
гә акчалата ярдәм, һәртөрле
ташламаларбулубиккуанычлы.
Тикаларгакаратаигътибарһәм
хөрмәт елдәвамындабулырга
тиешлегендәонытмаскаиде.

Бәйрәмнәрегез күркәм, кү
ңелләрегезкөрбулсын,хөрмәт
леөлкәннәребез!

Мөхтәрәмдинкардәшләр!
Сезне, гаиләәгъзаларыгыз

ны,туганнарыгызныҮзәкләшкән
диниоешма–Татарстанмөсел
маннары Диния нәзарәтенең
Чаллымөхтәсибәте һәмдә үз
исемемнәнмөбарәкКорбанбәй
рәмебез – ГыйдүлӘдха белән
ихласкүңелдәнтәбрикитәм!

Корбанбәйрәмеолугхаҗның
тәмамланукөне.Букөннемил
лионлаганхаҗиләркорбанчала
лар,ташатугыйбадәтенүтиләр,
Кәгъбәтуллаһтирәсендәтәваф
кылалар.Хаҗкүптөрлегыйба
дәтләрнеүзэченәала.Аларны
үтәүнеңмәгънәсе–күңелнеһәм
малнычистарту,гөнаһларгатәү
бәитү,кылганизгелекләрбелән
АллаһыТәгаләгәтагынданыг
рак якынаю.Хаҗга киткән дин
кардәшләребез(Чаллыдан150
кешехаҗсәфәренәкитте)үзлә
ренә,туганнарынагынатүгел,ә
бәлки безнең тынычлыгыбыз,
муллыгыбыз өчен дә догалар
кылалар.Аларныңисәнсауәй
ләнепкайтуларынтелик.

Букөнне,хаҗиләркебек,без
дә корбаннарчалабыз.Улмәз
һәбебезбуенчанисабыҗиткән
кешеләргәваҗиб,ягънитиешле
гамәл.ӘммаАллаһыТәгаләгә
чалган корбаннарыбызныңите
дә,каныдакирәктүгел.Улфәкать
ошбугыйбадәтбеләнтәкъвалы
гыбызны,үзебезгәбирелгәннигъ
мәтләргәшөкеритәбелүбелмә
вебезнесыный.Аллаһыризалыгы
өченкорбаниткәнмалларыбыз
итләрен,башкасадакаларыбыз
ныөләшеп,безмескенярлылар
ның күңеленәбәйрәмшатлыгы
салабыз, җәмгыятьне тотрык
ландыругаөлешкертәбез.Алла
һыТәгаләбезнеңберберебезгә
каратакечекүңелле,юмарт,әти
рәягыбыздагыларгамәрхәмәтле
булуыбызны, күршеләребезбе

ләндустатуяшәвебезнетели.
Корбанитләребезбеләналарны
дасөендерик.

Корбан чалу бәйрәмнең өч
көнендәдәбашкарыла.Өченче
көннеңахшамнамазыннан соң
анычалуярамый.Сыермалын
7кешеисеменнәнчалыргамөм
кин.Бер кешеисеменнән генә
чалынсададөрес.Корбанитега
дәттәөчкәбүленә.Аларныңбер
өлешефәкыйрьмескеннәргә,
ятимнәргә,балаларйортларына,
мәдрәсәләргә,икенчеөлешету
ганнарга,күршеләргәөләшенә.Ә
өченчеөлешенхуҗаүзгаиләсе
өченкалдыра.Үзехәллебулып
тулаеммохтаҗларгабирсә,әҗе
ре күбрәк була.Мохтаҗ гаилә
корбан чалып, аны тулысынча
үзеөчентотсададөресбула.

Корбан бәйрәме шатлыгы
һәргаиләгәкерсен.

Кор бан га е тен бәй рәм итү 
шә һә ре без мә чет лә рен дә 4 
ок тябрь дә  ир тән ге 7 сә гать
тә  бәй рәм вә газь лә рен нән 
баш ла на. Вә газь дән соң га ет  
на ма зы укы ла,  на маз дан соң 
кор бан   ча лы на. Кор бан лык 
са ту һәм ча лу – Си до ров
ка бис тә сен дә ге  элек ке ге ит 
ком би на ты ның мал ка бул итү 
уры ны янын да (“Мя со ком би
нат” тук та лы шы). Мә чет ләр 
янын да кор бан ча лу лар рөх
сәт ител ми.    

АллаһыТәгалә чалган кор
баннарыбызныһәмдәҮзриза
лыгыөченкылганбарчаизгелек
ләребезнекабулитепаларөчен
әҗерсавапларны арттырып
бирсә иде! Бәйрәмебезмөба
рәкбулсын!

Әл фәс хәз рәт Гай фул ла, 
Чал лы шә һә ре имам-мөх тә си бе 

Корбанчалыргателәсәң–рәхимит!
ЧаллышәһәремәчетләрендәКорбан гаетенбәйрәмитү 4

октябрьдәиртәнге07.00сәгатьтәбәйрәмвәгазьләреннәнбаш
лана.Гаетнамазыннансоңгынакорбанчалудөресбула.Аңа
кадәрчалынганмалларкорбаннанкитми.Корбанчалу,индетра
дициягәкергәнчә,шәһәрчитендә–элеккегеиткомбинатының
малларкабулитүпунктыянәшәсендәгемәйданчыктабашкары
ла.Мәчетләрянындакорбанчалулартыела.Корбанлыкмалын
мәйданчыкта сатыпалыргамөмкинбулачак.Шәхси транспорт
чараларыбулмаганнарчалган корбанлыкитләреналып кайту
өчентүләүлетранспортхезмәтеннәнфайдаланаалачаклар.Үз
ләрекорбанмалынчалыптуныйалмаучыларгаисәкорбанмалын
чалуһәмэшкәртүбуенчатүләүлехезмәтләртәкъдимителә.Бу
эшнефәкатьшәригатькануннарынбелүчеләр–ГЭСмәчетендә
узганмахсусукулардакатнашучыларһәм“Акмәчет”мәдрәсәсе
шәкертләребашкарачак.Берсарыкнычалыптунаубәясе–400
сум,сыерның–1500сум.Букөннеҗәмәгатьтранспортыгадәт
тәгечәйөриячәк.ӘммаТынычлыкпроспектыннанкорбанчалу
мәйданчыгынакадәрхәрәкәтитүчеавтобусларсаныартачак.
БуэшнешәхсиэшмәкәрМиннебаевоештыра.

Корбанга бәйле сораулар белән Чаллы мөхтәсибәтенә
89179160400;8(8552)566599телефоннарыбуенчамөрәҗә
гатьитүкирәк.

Хөрмәтлеөлкәнбуынвәкилләре!
Сез не Өл кән нәр кө не һәм ун көн ле ге бе лән 

их лас кот лый быз!
Олы яшь тә ге ке ше ләр гә их ти рам һәм хөр мәт 

бе лән ка рау, һәр эш не олы лар ның фа ти ха сы бе
лән баш лау без нең ха лык та бо рын гы дан ки лә. 
Шу шы күр кәм га дәт югал ма сын, һәм өл кән нә
ре без ти рәюнь дә ге ләр нең игъ ти ба рын нан бер
кай чан да чит тә кал ма сын нар иде.

Бу көн нәр дә без олы лар ал дын да гы бу рыч ла
ры быз ны та гын да ти рән рәк аң лый быз. Без һәр
ва кыт сез дән үр нәк ала быз, Ва тан ны яра тыр га, 
ба тыр лык ка, киң кү ңел ле лек кә сез дән өй рә нә без, 
хөр мәт ле ве те ран на ры быз. Ба ры гыз га да исән
лексау лык, бә рә кәт ле озын го мер те ли без. Без 
сез нең бе лән го рур ла на быз!

Р. Ф. Шәй дул лин, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ  
ге не раль ди рек то ры,

Д. С. Са би ров, проф со юз  ко ми те ты рә и се
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Хәтерхатирә

Ка зан объ ект ла рын да

Каһәрлесугышминемәтием
неңязмышындаүзенеңтөзәтеп
булмаслык тирән эзен калдыр
ган.Шул чорларфаҗигасенең
кайтавазы әтине генә түгел,
минедә кечкенәдән эзәрлекли
килде.

Картинәйләрнеңсөйләшкән
нәреннән сабый чагымдаише
тепбелүемчә,минемкартатам
(әтиемнеңәтисе)КамалтдинХа
җиәхмәтовБеренчебөтендөнья
сугышында катнашкан.Сугыш
тан ул чирләп кайткан. Бер
урыскешесекитерепташлады,
дигәннәре хәтеремдә, бергә
хезмәтиткәниптәшебулгандыр
инде. Бабамны газ белән агу
лангандыр дип уйлыйм, чөнки
ул сугышта агулы химик корал
кулланганнар бит.Бабам кайт
каннан соң озак яши алмаган,
гүриясебулган.

Карт инәмбишбала белән
ялгызкалган.Шулбишбаланың
берсе–минемәтиемәәлебары
11 яшь тулган, ә әтиемнең иң
кечеэнесеХәтмуллаабый1916

елгыиде.Әтиемнең:“Аткакамыт
кидерергәбуемҗитми  иде”, –
дипсөйләгәнехәтеремдә.(Миңа
сөйләми,минәле сабый гына,
олылар белән сөйләшкәне ко
лагымакергәнебар.)Күзалдына
китерәм: игенне тубалга салып
чәчепүстереп,уракбеләнурып,
чабагач белән сугып эш итеп
яшәгәнчорлар.Гражданнарсу
гышы,21нчеелгыачлык...

Менәшулайтырышыптыр
машып яшәп, әтиемә өйләнер
вакытҗиткән.Дүртөйлерайоны
ГөбелекдигәнавылданМәдинә
исемлекызгаөйләнгәнул.1926
елнымин дөньяга килгәнмен.
Бикавырвакытдипкүзалдына
китерәм.Әни әткәйгә: “Башка
чыгыйк”, – дип әйткән. Әнкәй
шулайдияргәбатырчылыкиткән
дәбит,әәткәйкаяналсынакча
дигән нәрсәне, ничекюлларга
икәнендәбелмәгәннәрдердип
уйлыйм.Чөнкикечкенәдәнятим
калган,киңәшитәргә,кирәкча
гында якларга, терәргә атасы
булмаган яшь кешенең башка
чыгаргайөрәгеҗитмәгәндерин

де.Каһәрлесугышҗилеминем
әтиемнеңязмышыбеләнменә
шулайуйнаган.

 Көннәрдәнбер көнне, әни
емнең абыйсы килеп, башка
чыга алмаган әтиемнән сеңле
сен аерып алып киткән.Мине,
әле күкрәктән дә аерылмаган,
утырып тора гына башлаган
нарасыйны, әткәемә калдырып
чыгып киткәннәр.Менәшулай
итепсугышфетнәсе,фаҗигале
чорлар кайтавазы әтине генә
түгел,минедәкечкенәдәнэзәр
леклибашлаган.

Әтиемминисәйгәнчеөйлән
мәгән,әниемәйтүебуенча,мине
атарбасынаутыртыпүзебелән
алыпйөргән.КартәниемФатый
ма(минаныинәйдипйөрттем)
миненичекитсәдәүстергән.Бер
мәртәбәдәөйдәгеөлкәннәрдән
дорфасүзишеткәнембулмады,
какмыйсукмый,тавышкүтәрми
тәрбияләделәр.

...Миңа дүртбиш яшьләр
булгандыр.Ишек алдында йөк
төялгәнатлыарбатора–әтием
бәләкәй генәөй салган, башка

чыгаргаҗыена.Минекембелән
калдырыргадипуйлашабашла
дылар.“Үзеннәнсораргакирәк”,
– диде кемдер.Әмиңа кызык,
арбадагыәйберләрөстенәуты
рыпбарасымкилә.“Әткәйбелән
барам”,–дидем.

Шуннанберкөниртәнмине
уяталар: “Тор,инәңкайтты”,–
дип.Яшьәнибулачак кешене
шул көннәнбашлапчын күңе
лемнән хөрмәт итеп яшәдем.
Алар әткәй белән үзара та
вышланып, берберсенә каты
бәрелеп яшәмәделәр.Мин дә
алар үрнәгендә үскәнгәдер,
олы тормыш юлына баскач,
беркемгәберкайчанкаршыәй
тепталашуныбелмәдем.Озак
яшәвемнеңсередәшундадыр
дипбеләм.

Әтиембикяшьләйятимка
лып, укырга мөмкинлеге бул
маса да, үзлегеннән гарәп хә
рефләре белән укыргаязарга
өйрәнгән,аннарылатинхәреф
ләрендәүзләштергән.Хисапка
өйрәнгән.Колхозлаштырудәве
рендәактивбулган.Аныңяны

на киңәшкә киләләр, колхозга
керергәме,юкмы дип. Сугыш
какадәргееллардауляшелчә
үстерүбуенчабригадирбулып
эшләде. Хәтеремдә, ат йөге
беләнкыяртөяпкайтаиде.Ул
йөкбезнеңишекалдындакуна.
Шуннан безгә, ике баласына,
беркыярдаалыпбирмәдеәти
ебез – алырга ярамый, безне
ке түгел, күмәк хуҗалыкныкы
бит. Кыярны ул базарга илтеп
бер данәсен биш тиенгә сата.
Сатканакчаныңбертиенендә
үзләштермәде–моныңтәгаен
шулайикәненәминемиманым
камил.

1941елда7нчесыйныфны
тәмамладым.Шулелнысугыш
чыкты.Мәктәптәукыгандатарих
укытучысы “империалистик су
гыш”дипсөйлииде.Улчагында
безсабыйларәле,аңламыйбыз.
БөекВатансугышыбашлангач
белдеканыңачысын.Сугыш–
улмәңгетөзәлмәсяра!

Минемдәәтиемне1941ел
ның 11 декабрендаДүртөйле
дәнУфагаҗибәрделәр, аннан
–фронтка.Их,улчактагыаеры
лышулар.Минем карап торган
таянычымшул әтием иде бит.
Шулкитүеннәнулкайтмады...

Быел кышны чыксак, Бөек
Ватан сугышында җиңүнең 70
еллыгын билгеләп үтәчәкбез.
Сугышбеткәнгәҗидедистәел
узды,әаныңхатирәләреминем
күңелемдәәледәнәлекузгалып
куя.Менә“Юлдашсканвордла
ры” чишәм. “Кормаш” диелгән
–исементабаргакирәк,шунда
ук “Гайнан” дип язып куйдым.
Әкүзләряшьле,беләмбитҗә
лилчеикәнен.ҮземМусаҖәлил
проспектында яшим. Бу исем
нәр артында нинди фаҗига!
Онытылмасбатырлыклар...

 Бы ел Бе рен че бө тен дөнья су гы шы баш ла ну га 100 ел тул ды. Дүрт ел дан ар тык  
дә вам ит кән бу кан кой гыч су гыш та та тар мил лә тен нән бул ган 100 мең ләп сол дат 
һә лак бу ла. 
Ке ше лек та ри хын да гы зур масш таб лы кон фликт лар ның бер се баш та рак, Бө ек Ва
тан су гы шы на ка дәр, “Бө ек су гыш”, “Олы су гыш” дип атап йөр те лә. Ә хә зер ге ва
кыт та без аны  “гер ман су гы шы”, “им пе ри а лис тик су гыш” бу ла рак бе лә без.
Бе рен че бө тен дөнья су гы шы ту рын да зур дан ку бып сөй лә ү ләр юк ди яр лек ин де. 
Әм ма аның ха лык тор мы шын да гы фа җи га ле ро лен ин карь итеп бул мый. Бер га
сыр элек бул ган ва кый га лар ның ша һи ты бу лыр дай ке ше ләр дә ара быз да си рәк. 
Шу лай да өл кән яшь тә ге ләр ара сын да гер ман су гы шы на бәй ле ха ти рә ләр не сак
лау чы лар бар әле.  89 нчы яше бе лән ба ру чы сугыш һәм хезмәт ветераны Миң ле
фә ү зия Мө хәм мәт фа тыйх кы зы Га лә вет ди но ва шун дый ис тә лек лә рен бар лый.

Республика җитәкче
легенеңкүзуңындаторган
әлеге микрорайонда 1,5
млн. кв.м мәйданда күп
фатирлыторактөзеләчәк.
Барлыгы “Салават күпе
ре”ндә 50 меңнән артык
кеше яшәячәк.Микрора
йондагыфатирлар“Россия
гаиләсенәторак”федераль
программасы нигезендә
биреләчәк.Торактөзүбе
лән беррәттән, 22 бала
ларбакчасы,7мәктәпһәм
поликлиника кебекмөһим
социаль объектларфай
далануга тапшыру карал
ган.Залеснаябистәсендә
төзелепкилүчеәлегемик
рорайонның мәйданы –
360,87 га.Аныңпроектын
ТРДәүләт торакфонды
заказы белән “Татинвес
тгражданпроект”оешмасы
әзерләгән. Төзелешнең
генподрядчысы– “Камгэ
сэнергострой”ААҖ.

 “Салават күпере”нең
беренчечиратына4квар
тал керә. 50 гектармәй
данда 22 торак йорт, 2
мәктәп,6балаларбакчасы
һәм3поликлиникатөзелә
чәк.Әлегекварталларның
берсен–12нчесенбезнең
“Градостроитель”фирма
сытөзи.Объекттабарлы
гы 300 кеше эшли. Узган
атнадабез“Салаваткүпе

ре” торак районында бу
лып,андагыэшләрбелән
танышыпкайттык.Проект
җитәкчесе Андрей Ряза
новсүзләренәкараганда,
биредә генсубподрядчы
“Градостроитель” оешма
сы белән бергә тагын 8
подрядчыоешмадакатна
ша.Алартышкыһәмэчке
инженерлык челтәрләрен
урнаштыралар.Монолит
буенча эшләрне подряд
тагы ике оешма – “Мит
строймонтаж”һәм“Агрега”
алыпбара.“Стройинжини
ринг”оешмасытөзүчеләре

12/5, 12/4 йортлары  һәм
машина кую урыны төзе
лешендәэшлиләр.Әлеге
йортлар 2015 елның ок
тябрьаендафайдалануга
тапшырылырга тиешләр.
12нчекварталдагы3йорт

(12/1,12/2,12/3) “Градос
троитель”оешмасыкара
магында.Йортларбарысы
да18әркатлы,нигездә3,
5подъездлыбулачак.Әле

гейортларнигездәяшьга
иләләрөчентөзелгәнлек
тәнфатирларныңкүбесе1
бүлмәлебулачак.

Инде  биредә субай
кагу эшләре төгәлләнеп,
йортларның нигез өлеш
ләрен күтәрү башланган.
Белгәнебезчә, безнең
“СтройКран”оешмасының
МөбәрәкҗанНуретдинов

җитәкчелегендәгеучасток
механизаторлары 12/2,
12/3, 12/4, 12/5йортлары
өчен котлован казып, су
байутыртуөченәзерләде

ләр.ОбъектташулайукӘ.
Фәрхетдинов җитәкчеле
гендәгескреперчылар,О.
Пятибратовныңкомплекс
лыбригадаларыэшләде.
12/1йортындаәлегәсубай
кагу, ростверклар урнаш
тыруэшләребарса,әинде
калган йортларда техник
катларны күтәрү эшенә
керешкәннәр.“Спецстрой”
оешмасыэшчеләреалар
дасуүткәргечторбаларны
урнаштыру белән мәш
гуль. “СтройКран” оеш
масы субайлар утырту,
вертикаль планлаштыру
беләншөгыльләнә, кран
нарурнаштыра.

Йортлар төзелеше
өченкирәклебулганмате
риалларны–тимербетон
плитәләрне, блокларны
“Камгэсстройснаб” оеш
масыКамгэсэнергострой
ныңтөзелешиндустриясе

предприятиеләреннән
китерә. Андрей Рязанов
белдерүенчә, матери
алларгакытлыкюк,алар
объектка вакытында ки
лептора.

“Салават күпере”ндә
Россиянең төзелеш ком
плексы ветераныИлмас
Шакировның балта оста
сыбетончыларбригадасы
(рәсемдә)юл төзү белән
шөгыльләнә.Аларбарлы
гы4,5мең квадратметр
дан артык мәйдандаюл
салганнаринде.Бригадир
үзе төзелешкә 30 елдан
артык  гомеренбагышла
ган.Күбрәк торак төзеле
шендә эшләгән, “Тузган
торак”программасынтор
мышка ашыруда, аннары
социаль ипотека буенча
йортлартөзүдәкатнашкан.

Бригадаегетләредәтәҗ
рибәлетөзүчеләр,барысы
даэшнеңҗаенбеләләр.

Объектта эш 12шәр
сәгатьлеозынайтылганкөн
ысулыбеләналыпбары
ла.Эшләр графикбуенча
бара.Электрүткәргечләре
урнаштырылгач, яктылык

бирелгәч, эшне ике сме
нада алып баруны план
лаштыралар.Яктыртуэш
ләрен “Казанэлектромон
таж”оешмасыһәмЭлектр
челтәрләрепредприятиесе
башкара,–диА.Рязанов.
–Үзебезбригадалароеш
тырабыз,тәҗрибәлетөзү
челәребезяшьләрнеөйрә

тә.Булдыраалмаганнарны
тоткарламыйбыз”.

Хәзерге вакытта объ
ектта иң беренче бурыч
–юллартөзүһәмобъект
ныяктыртунытәэминитү.
Төзүчеләрҗирләртуңдыр
ганчыйортларныңнигезен
төгәлләргәуйлыйлар.

 Хә те ре гез гә тө ше рә без, со ци аль ипо те ка прог
рам ма сы кы са ла рын да гы “Са ла ват кү пе ре” 
то рак ра йо ны тө зе ле ше бу ен ча масш таб лы 
про ект бы ел май аен да га мәл гә ашы ры ла баш
ла ды. Ул ва кыт та ни гез гә ТР Пре зи ден ты Рөс
тәм Миң не ха нов һәм Ка зан мэ ры Ил сур Мет
шин та ра фын нан ис тә лек ле кап су ла са лын ды.

АндрейРязанов2001елда
Казандәүләтархитектураһәм
төзелешуниверситетынтәмам
лаганнан соң “СтройАльянс”
фирмасында,“Казаньхимстрой”
оешмасындаэшләгән.“Минэш
неңбарышын, бинаныңничек
күтәрелүенкүзәтергәяратам,–
диА.Рязанов.–Үзхезмәтеңнең
нәтиҗәләренкүрүбикзурбәхет
битул.Иңмөһимешул”.

Быел объект
ка таш ваклагыч
җайланма сатып
алганнар.Бутөзе
лешматериалла
рыннанмаксималь
файдаланунытәэ
мин итә. Шулай
итеп, объекттагы

юллар төзелешендә субай калдыкларыннан эшләп
чыгарылганвакташкулланыла.



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 13 сәгатьтә.

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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“Кам гэ сэ нер гос т рой” баш кар ма 
ди рек ци я се нең Ве те ран нар со ве ты 
элек ад ми нис т ра тивху җа лык бү ле
ген дә эш лә гән РәмзияКотдускызы
Гыйзетдинованы юби лей ту ган кө не 
бе лән кот лап, аңа исән лексау лык, хә
ер ле го мер те ли.  

Гөр ләп үт сен Сез нең го ме ре гез 
Ю лы гыз га гөл ләр си бел сен.
Ту ар таң нар Сез гә ба ры бә хет,
Ба ры шат лык кы на ки тер сен.

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 

кол лек ти вы тү бән дә ге ве те ран на рын 
юби лей ла ры бе лән кот лый:

ВалерийИвановичКриволапов,
НиколайАлександровичКороб

кин,
ИндулисКадыйрулыЗакирулы,
ФәйзавиФәүхтдин улыШәм

сетдинов,
ФәгыйләРәзитдин кызыСаби

рова 
Үт кән нәр гә үкен мәс лек итеп 
Я шә гән сез, күп ләр сок ла на.
Мул лык, бә хет
          юл даш бул сын һәр чак 
Я шә гән дә як ты дөнь я да.

* * *
“Ме тал лур гстрой-Ве те ран” оеш-

ма сы кол лек ти вы тү бән дә ге ве те ран
нар ны юби лей ла ры бе лән кот лый:

МисбахХаҗиулыГоролев,
Нәбирә Борһан кызыХәбибул

лина
 Ко яш сез гә җы лы ну рын сип сен,
Таң җил лә ре наз лап ис сен нәр.
Бә хет, шат лык кы на 
                           юл даш бул сын,
Авыр лык лар ерак йөр сен нәр.

* * *
«ЗЖБИ-210» ҖЧҖ кол лек ти вы 

үзәк склад мө ди ре бу лып эш лә ү че 
Әлфинур Нурулла кызыМоста
финаны, машина йөртүче Илгизәр
Мөхәммәтнәзиф улы Савитовны 
юби лейлары бе лән кот лап, аларга 
исән лексау лык, ты ныч, имин көн
нәр, якын на ры ның иге ле кләрен кү реп 
яшәүләрен те ли.

Хо дай дан би рел гән 
              го ме ре гез мул бул сын,
Баш ла ган эше гез
          һәр ва кыт уң кыл сын.
Сөю һәм сә га дәт 
                үт мә сен чит лә теп,
Те ли без нык сау лык, 
                   исән лек һәм бә хет.

* * *
“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 

тү бән дә ге хез мәт кәр лә рен юби лей ла
ры бе лән кот лый:

ВячеславАлексеевичИванов – ге
не раль ди рек тор яр дәм че се,

ВладимирФедорович Ковшик 
– электр һәм газ бе лән эре теп ябыш
ты ру чы,

МихаилЮрьевичБерезкин– ав
то пог руз чик йөр тү че,

ИлдарӘнвәр улыСәйфуллин– 
сле сарьре монт чы,

Татьяна Борисовна Донская 
– пер со нал бу ен ча әй дәп ба ру чы 
бел геч

Якты көннең һәрбер иртәләре
Килсен сезгә кояш, нур булып.
Сәламәтлек, 
             бәхет юлдаш булсын,
Куанычлар килсен ургылып.

Календарьда шундый көн бар

Кам гэ сэ нер гос т рой ның 50 ел лы гы на

“Камгэсэнергострой”ААҖадминистрациясе,профсоюзко
митеты,Ветераннарсоветытөзелешветераны,СССРЯгулык
һәмэнергетикаминистрлыгыныңатказангантөзүчесе,“Метал
лургстрой”оешмасының42нчетөзүмонтажидарәсебашлыгы
булыпэшләгән

Зуб ков Вик тор Алек се е вич ның
вафатбулуысәбәпле,мәрхүмнең гаиләсенең, туганнарының
авыркайгысынуртаклашалар.

“Минем Чаллым” клубы
утырышының чираттагысы
“Камгэсэнергострой”ның 50
еллыгына багышланган иде.
“Юбилей елында төзелешкә
кагылышлыочрашуларуздыр
мыйкалумөмкинтүгел,–ди
деВалентинаӘһлиева.–Без
шәһәребезнеңһәмреспубли
кабызныңолы төзелешоеш
масы тарихындагыәлеге зур

вакыйганыдулкынланыпкөтеп
алдык, чөнки “Энергетик” үзе
дә “Камгэсэнергострой”ныкы
идебит.Бүгенгеочрашугача
кырылганАвтомеханикатех
никумыстудентларыбулачак
төзүчеләр түгел, ләкин алар
да шәһәребезнең тарихын,
күренеклекешеләренбелергә
тиеш. Бүгенмин студентлар

янына танылганшәхесләре
безнең берсен, күп кенә дә
рәҗәлебүләкләргә,мактаулы
исемнәргәия хезмәт ветера
нын–АлександрВасильевич
Зотовны чакырдым. Ул һәр
вакытачык,аңлаешлытелдә
сөйли,аралашабелә”.

ВалентинаМихайловнаүзе
бәяләгәнчә, олы тамаша тү
гел,50еллыккабагышланган

тыйнак кына очрашу булды
улкөнне.Тарихкакагылышлы
кызыклы викторинаәңгәмә
дәнстудентларЯрЧаллының
“Чаллыпочинок”тан башлан
ганлыгы,шәһәр статусының
1930 елда бирелгәнлеге, тө
зелеш башланганчы 27 мең
кешеяшәгәнлегеһ.б.турын
дакыйммәтлемәгълүматлар

алдылар.Чаллының уникаль
шәһәр булуы да билгеләп
үтелде.“Республикабыз,иле
без картасындаЧаллы кебек
шәһәр калыкканы юк, якын
киләчәктә генә, бәлки, үсеп
чыга да алмас әле”, – диде
В.М. Әһлиева. Ә “Камгэсэ
нергострой. 50 еллык иҗади
хезмәт”дигәнфильмтөзелеш
тарихын күзалларга ярдәм
итте.Күпмеңләгәнтөзүчеләр
армиясенеңбервәкиле–ле
гендарбригадирларныңберсе,
шәһәребезнеңМактаулыграж
данины,орденһәммедальләр
иясеА.В.Зотовбеләночрашу
даберяклыгынабулмады–
АлександрВасильевич, һәр
вакыттагыча, яшьләр белән
фикералышурәвешендәара
лашты.Үзенең,чыгышыбелән
Ульян өлкәсеннән булса да,

тамырларыДон казакларына
тоташканлыгы, ерак бабасы
атаманНикитаЗотовбулган
лыгы турында кызыклыитеп
сөйләде. Әтисе, абыйлары
эшкәостабулганнар,чиркәү
ләрсалудааларгатиңнәрбул
маганикәнчиркәүтөзүөчен
аларгачиратторганнар.Акыл
белән,уйлапэшитүЗотовлар

ганәселдәнбиреләторганкүр
кәм сыйфатларбулганлыгын
датыйнаккынаитепассызык
ладыАлександрВасильевич.
Сугыш чорына туры килгән
балалык һәм үсмер еллары
турында да искә алды. 1971
елданЧаллыдадәвамиткән
хезмәтюлы турында сөйлә
гәндә, эштә сыналу, үзүзеңә
таләпчәнлек, белемгә омты
лыш, һөнәреңне ярату кебек
төшенчәләрнең  мәгънәсен
һәмәһәмиятентөшендерергә
тырышты.

Автомеханика техникумы
студентларыныңшәһәребез
тарихынабитарафтүгеллеклә
ре,хезмәткешеләренәкарата
ихтирамлы мөнәсәбәтләре
сизелеп тора, һәм бу бик тә
сөенечле. Аларның тәрти
беннәнҗитәкчеләреМарина
АлександровнаШуленкованың
даканәгатьикәнлегекүренеп
тора.

Яшьләргә күбрәкмәгълү
матбирергә кирәкдигәнфи

кердәВ.М.Әһлиева.Һәмул
җитәкчелек итә торган “Чал
лымминем” (“Мои Челны”),
“Илһам”(“Вдохновение”),“Ва
танпәрвәр” (“Патриот”), “Су
гышкайтавазы”(“Эховойны”)
клублары–барысыдаяшьләр
өченэшли.Клубутырышлары
исәдәвамитә.

Ри зи дә КА МА ЛО ВА

“Э нер ге тик” мә дә ни ят са ра е ның “Чал лым ми нем” 
(“Мои Чел ны”) клу бы 2000 ел дан эш ли. Җи тәк че
се В. М. Әһ ли е ва бил ге лә гән чә, клуб эш чән ле ге нең 
төп юнә ле ше  яшь ке ше ләр гә граж дан лык тәр би я се 
би рү. Уты рыш лар ни гез дә оч ра шу лар фор ма сын да 
оеш ты ры ла. Яшь ләр бе лән оч ра шу лар га хез мәт ве
те ран на ры, юга ры күр сәт кеч ләр гә иреш кән, исем нә
ре шә һә ре без нең та ри хи елъ яз ма сы на кер гән хез мәт 
уң ган на ры, иҗат чы лар, кы зык лы яз мыш лы, ма вы к
тыр гыч шө гыль лә ре бул ган ке ше ләр ча кы ры ла. 

белдерү
8октябрьдә“Энергетик”мәдәниятсараендаАктанышрайоны

якташларыочраша.Башлана18сәгать30минутта.Керүирекле.
Белешмәләрөчентелефоннар:701650,703477.

Шушыисемастындаүтәторгантрадиционйөгерүярыш
ларынабыелдабарлыгы40817шәһәрдәшебезчыкты.Әлеге
ярышларҗәйге спорт төрләребуенчаРоссия территория
сендәүтәторганиңмасштаблыһәммассакүләмспортчара
сыбулыпсанала.Андашәһәребезмәктәпләре,оешмаһәм
предприятиеләрекомандаларыкатнашты.Россиякүләмендә
үткәреләторганйөгерүярышларыннан,елдагыча,камгэсэ
нергостройлылардачиттәкалмады.

3 ок тябрь–Гарәфәкөне
4 ок тябрь–Корбанбәйрәме

ГражданнароборонасыһәмХәрбикосмиккөчләркөне
5 ок тябрь–Бөтендөньяукытучыларкөне

Җинаятьчеләрнеэзләүхезмәткәрләрекөне
6 ок тябрь–Россиядәиминиятләштерүчеләркөне
7 ок тябрь –Бөтендөньяархитекторларкөне

Халыкаратабибларкөне
8 ок тябрь–Суасты,суөстеһәмһавакорабларыкомандирла

рыкөне
9 ок тябрь–Бөтендөньяпочтакөне
11 ок тябрь–Бөтендөньякүрүкөне
14 ок тябрь–Авылхуҗалыгыхезмәткәрләрекөне


