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 Рос сия ха җи ла ры өчен бар лы гы 
16,4 ке ше лек кво та би рү план лаш
ты ры ла. Шу ның 1,8 ме ңе  Та тар
стан ке ше лә ре өчен. 2014 ел дан 
баш лап хаҗ га ба рыр га те лә ү че ләр 
өчен элек трон чи рат оеш ты рыл
ган. Рос сия Хө кү мә те кар шын да гы 
ди ни бер ләш мә ләр мәсь ә лә лә ре 
ко мис си я сен нән алын ган мәгъ лү
мат лар га ка ра ган да, агым да гы ел
ның 27 ав гус тын нан 30 сен тябрь гә 
ка дәр Сә гуд Гә рабс та ны на хаҗ га 
ба ру чы лар ны оза ту оеш ты ры ла. 
Ха җи лар ок тябрь ба шын да кай та 
баш ла я чак.

2015 ел Та тар стан да Парк һәм 
сквер лар елы дип игъ лан ител гән. 
ТР Пре зи ден ты Рөс тәм Миң не ха
нов ның шул хак та гы Ука зы рес пуб
ли ка баш лы гы ның рәс ми сай тын да 
ур наш ты рыл ган. Ел “җә мә гать че лек
нең игъ ти ба рын тер ри то ри я ләр не 
үс те рү, алар ны тө зек лән де рү һәм 
яшел лән де рү мак сат ла рын да” игъ
лан ител гән.

14 сен тябрь көн не Ка зан да, ТР 
Дә ү ләт Со ве ты де пу тат ла рын сай
ла ган көн не, һәр та выш би рү че 
«Мин та выш бир дем» дип языл ган 
брас лет ала чак.  Бу брас лет һәр 
та выш би рү че гә, кем не сай ла вы на 
ка ра мас тан, «Ка занАре на» ста
ди о ны на ке рер гә мөм кин лек би рә. 
Ан да ир тән ге 10 нан алып кич ке 10 
га ка дәр бәй рәм ча ра ла ры уза чак. 
Ба ла лар исә бәй рәм гә әтиәни лә
ре бе лән ге нә ки лә ала.  Шу лай ук 
әле ге брас лет ны так кан ке ше көн 
дә ва мын да те лә сә кай сы шә һәр 
җә мә гать тран с пор тын да буш лай 
йө ри ала. 

Та тар стан да 3 млн тон на аш
лык сук ты рыл ган, дип хә бәр итә 
ТР Авыл ху җа лы гы һәм азыктө лек 
ми нис тр лы гы ның мат бу гат хез мә
те. Бөр тек ле һәм ку зак лы куль ту ра
лар 1351,9 мең гек тар дан җы ел ган, 
бер гек тар дан ур та ча уңыш – 22,2 
цент нер. 

Ши кәр чө ге нде рен алу дә вам 
итә, 4,2 мең гек тар дан 133,4 мең 
тон на тат лы та мы ра зык җы еп алын
ган. Ши кәр чө ген де ре нең ур та ча 
уңы шы 316,6 цент нер тәш кил итә.

Иген че ләр 62 про цент мәй дан га 
көз ге куль ту ра лар чәч кән, бу 435,7 
мең гек тар тәш кил итә.

Чал лы да 20 сен тябрь көн не “Та
тар стан крос сы” уза. Ан да мәк тәп 
ба ла ла ры, сту дент лар, өл кән нәр дә 
кат на ша ала. За яв ка лар ка бул итү че 
ман дат ко мис си я се “Этюд” ба ла лар
үс мер ләр спорт мәк тә бен дә 16 сен
тябрь дән эш ли баш лый. Йө ге реш
че ләр нең иң бе рен че төр кем нә ре 
старт ка сә гать 10 да ба са.

Вакыйга

Та н  т а  н а  л ы 
л и  н ей  к а  ИФ О 
Та тар стан ка дет
лар кор пу сы ның 
бай ра гын чы га
ру бе лән баш ла
нып кит те, Рос
сия Фе де ра ци я
се һәм Та тар стан 
Рес  пуб ли  к а  сы 
гимн на ры яң гы
ра ды. Та тар стан 
ка дет лар кор пу сы 
кур сан ты Да нил 
Да вы дов кур сант
лар исе мен нән 
Рөс тәм Миң не
ха нов ка һәм Ми ха ил Ба бич ка 
рәх мәт бел дер де. Шун нан соң 
ли ней ка да “бе рен че кың гы рау” 
чың ла ды.

Исе гез гә тө ше рә без, ут күр
ше без Тү бән Ка ма шә һә рен дә 
ур наш кан әле ге ка дет лар мәк
тә бе “Ка Дет ство” про ек ты бу
ен ча ка пи таль ре монт лан ган 
4 кор пус ның бер се. Би на ны 
ре монт лау һәм аның ти рәягын 
тө зек лән де рү  өчен ТР Ми нис
тр лар Ка би не ты та ра фын нан 
157 млн сум ак ча бү леп би рел
гән иде.  Әле ге сум ма тө зүмон
таж эш лә ре нә, җи һаз лар са тып 
алу га, би на ның ти рәягын тө
зек лән де рү гә, кар шы лык лар 
по ло са сын көй лә ү гә то тыл ган. 
Төп эш ләр не баш ка ру чы суб
ген под ряд чы “От дел стройК” 
оеш ма сы ка пи таль ре монт
лау эше нә 2013 ел ның но ябрь 
аен да ке реш те. Шу шы ва кыт 
эчен дә   го му ми мәй да ны 7700 
квад рат метр бул ган 3 кат лы 
ка дет лар кор пу сы ту лы сын ча   
ре монт ла нып, ти рәягы тө зек
лән де рел де. Би на ның бе рен
че ка тын да уку бүл мә лә ре, 
сам бо, дзю до,  бокс һ.б. бе лән 
шө гыль лә нү өчен спорт зал ла
ры, аш ха нә, ме ди ци на бло гы 
ур наш кан. Икен че кат та уку 
һәм ад ми нис т ра тив бүл мә ләр, 
акт лар за лы, му зей, ки тап ха нә, 
уку за лы, ә өчен че кат та му зы
каль эс те тик юнә леш тә ге уку 
бүл мә лә ре. Яңар тыл ган кор
пус та төп бе лем алу өчен ге нә 
тү гел, иҗа ди сә ләт ләр не ачу 
өчен дә бө тен мөм кин лек ләр 
ту ды рыл ган. Ка дет лар хә зер  
җи де ке ше гә исәп лән гән ир кен 

бүл мә ләр дә яшә я чәк ләр, 
ан да ае рым гар де роб лар 
һәм ван на лар бар.

 “От дел стройК” ҖЧҖ 
баш ин же не ры Рөс тәм 
Ид ри сов  оеш ма про раб
ла ры Ан то ни на Ба ри но
ва, Ве ра Вай пан, фа сад 
учас то гы баш лы гы Ва ле
рий Ко лес ни ков ның эш не 
ос та оеш ты ра бе лү лә рен 
ас сы зык лап үт те. Әй тер гә 
ки рәк, әле ге тан та на да да 
тө зү че ләр ад ре сы на  бик 
күп җы лы сүз ләр әй тел де. 
Тү бән Ка ма шәһәре Баш
кар ма ко ми те ты рә и се Та
һир Ка ма лет ди нов та, кор
пус ди рек то ры Ай гөл Та
и по ва да от дел
строй лы лар ның  
эше нә юга ры бәя 
би реп, алар га зур 
рәх мәт лә рен бел
дер де ләр, кам гэ
сэ нер гос т рой лы
лар ның үз хез
мәт лә ре нә иҗа ди 
якын ки лә бе лү
лә рен бил ге ләп 
үт те ләр.

  Тан та на лы 
ча ра да Рос сия 
Ф е  д е  р а  ц и  я  с е 
Пре зи ден ты ның 
ту лы вә ка ләт ле вә ки ле Ми ха ил 
Ба бич ба ла лар ны һәм алар
ның атаана ла рын яңа уку елы 
баш ла ну бе лән кот ла ды һәм 
ка дет лар кор пу сы на ав то бус ка 
сер ти фи кат тап шыр ды. Тәб рик
лә ү ләр дән соң 252 ка дет ның  
тан та на лы марш бе лән ба ра
бан чы лар ор кес т ры ас тын да 

яңа тө зел гән мәй
дан (плац) буй лап 
узуы ае ру ча тә э сир
ле бул ды.

  Рес пуб ли ка
быз Пре зи ден ты 
Рөс тәм Миң не ха
нов кур сант лар ны 
бү ген ге тан та на бе

лән тәб рик ләп, алар га уңыш
лар те лә де. Шу лай ук ул үз 
чы гы шын да рес пуб ли ка быз 
җи тәк че ле ге нең ка дет лар хә
рә кә те нә күп тән те ләк тәш лек 
бел де рү ен ас сы зык лап үт те. 
“Мон дый дә рә җә дә ге ка дет
лар кор пу сы бе рен че тап кыр 
бар лык ка кил де”, – ди де ул 

һәм ка дет лар хә рә кә те нең күп 
ке нә со ци аль проб ле ма лар ны 
хәл итә чә ген дә, ба ла лар ның 
сый фат лы бе лем ала чак ла
ры на һәм шул ук ва кыт та Ва
тан сак чы ла рын әзер лә ү нең 
төп ни ге зе бу ла ча гын да ту лы 
ыша ны чын бел дер де. Ан на ры 
Ка дет лар кор пу сы ди рек то ры 
Ай гөл Та и по ва Пре зи ден ты
быз ку лын нан ма те ма ти ка 
клас сы өчен җи һаз лар сатып 
алу га сер ти фи кат ал ды. Жур
на лист лар со рау ла ры на җа вап 
бир гән дә рес пуб ли ка быз җи

тәк че се ка дет лар кор пу сы ның 
уры нын Тү бән Ка ма да сай лау 
сә бә бен дә аң ла тып үт те. “Тү
бән Ка ма да ка дет лар хә рә кә
те нең та ри хы бар, бу зур үсеш 
ал ган сә нә гать үзә ге. Һәм бү
ген без дө рес урын сай лан га
нын кү рә без”, – ди де ул.

Х. СПИРЮШИНА

1 сен тябрь Бе лем кө нен  Со вет
лар Со ю зы Ге рое Га ни Са фиул лин 
исе мен дә ге Идел буе фе де раль 
ок ру гы ның Та тар стан ка дет лар 
кор пу сы үзе нең яңар тыл ган би на
сын да кар шы ла ды. Әле ге бәй рәм 
тан та на сын да РФ Пре зи ден ты ның 
Идел буе фе де раль ок ру гын да гы 
ту лы вә ка ләт ле вә ки ле Ми ха ил Ба
бич һәм Та тар стан Рес пуб ли ка сы 
Пре зи ден ты Рөс тәм Миң не ха нов 
кат наш ты лар.

Кот лый быз!
Күп тән тү гел  “Ро син ка” сә ла мәт

лән де рү үзә ге  Бө тен рос сия биз нес
рей тин гы нәти җә лә ре бу ен ча Идел 
буе фе де раль ок ру гын да гы иң ях шы 
ун пред при я тие сос та вы на кер де.  Ә 
оеш ма ның җи тәк че се – сә ла мәт лән
де рү үзә ге нең баш кар ма ди рек то ры 
Ра лиф Әх мә дул ла улы Са фин га 
“Ел биз нес ме ны2014” исе ме би рел
де. Сә ла мәт лән де рү үзә ге кол лек
ти вын зур җи ңүе бе лән кот лый быз 
һәм ки лә чәк тә дә яңа үр ләр яу ла вын 
те ли без!

Р. Миңнеханов,
 М. Бабич һәм 
башка рәсми 

затлар кадетлар 
корпусын карап 

йөриләр

Р. Идрисов, С. Ямашев, 
кадетлар корпусы директоры 

А. Таипова, Р. Николаева,
 Р. Шәйдуллин

Түбән Кама шәһәре 
Башкарма комитеты 

җитәкчесе Т. Камалетдинов 
«ОтделстройК» ҖЧҖ баш 
инженеры Р. Идрисовка һәм 

фасад участогы башлыгы В. 
Колесниковка рәхмәт белдерә

Шәһәребездә сайлауларга 
398472 сайлаучы килер дип 
көтелә. Аларның 16 меңе берен
че тапкыр сайлаячак. 

14 сен тябрь көн не сай лау учас
ток ла ры на ба ра ал мау чы лар га өй дә 
та выш би рү мөм кин ле ге ту ды ры ла. 
Ан дый сай лау чы лар ал дан үз лә ре нең 

сай лау учас ток ла ры на мө рә җә гать 
итәр гә ти еш. 

Та тар стан үзәк сай лау ко мис си я сен дә 
өй дә та выш би рү че ләр өчен 7265 мах сус 
ур на әзер лән гән. Сай лау чы ның өе нә ур на
ны учас ток вә кил лә ре алып ки лер гә ти еш.
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КамАЗ тө зе ле ше удар ник ла ры сле ты

28 ав густ көн не “Энер ге
тик” мә дә ни ят са ра ен да 
та гын ве те ран на ры быз 
җы ел ды. Бу көн не би
ре дә “КамАЗ тө зе ле ше 
удар ник ла ры” сле ты уз
ды.

Хәтерегезгә төшерәбез, 
төзелеш ударникларының ба
рысын да барлау, аларның 
исемлеген туплау идеясе узган 
ел Өлкән буын ункөнлегендә 
ш ә һ ә р е б е з н е  б а ш л а п 
төзүчеләр белән очрашуда 
игълан ителгән иде.

Әле ге тан та на га кил гән ку
нак лар ар асын да ТР Премь
ерми нис т ры Ил дар Ха ли ков, 
РФ Дә ү ләт Ду ма сы де пу та ты 
Әл фия Ко го ги на, “КА МАЗ” ААҖ 
ге не раль ди рек то ры Сер гей 
Ко го гин, ТР Дә ү ләт Со ве ты де
пу та ты Алек сандр Ев до ки мов, 
Яр Чал лы шә һә ре мэ ры Ва сил 
Шәйх ра зи ев һ.б. бар иде.

Чал лы җир ле ген дә баш ла
нып кит кән Бө тен со юз удар 
ком со мол тө зе ле ше  иле без
нең төр ле поч мак ла рын нан 
мак сат ка ом ты лы шы, эн ту зи
аз мы та шып тор ган мең лә гән 
яшь ләр не җый ды. Зур йөк 
ав то мо биль лә ре җи теш те рү
че за вод тө зе ле ше баш ла ну 
өл кән бу ын шә һәр дәш лә ре
без нең яз мы шын да хә лит кеч 
роль не уй на ды. Кыс ка гы на 
ва кыт эчен дә КамАЗ ав то ги ган

ты, яңа шә һәр кал кып чык ты. 
Ин де 1976 ел да ук ав то за вод 

кон ве йе рын нан бе рен че “Ка
мАЗ” ма ши на сы төш те. 1981 
ел да КамАЗ ның икен че чи ра ты 
саф ка бас ты.

Бү ген ге слет та мон нан күп 
ел лар элек Ка ма яры бу ен да 
фи да карь хез мәт лә ре бе лән 
чын ба тыр лык күр сәт кән ве
те ран нар, шә һә ре без не һәм 
КамАЗ за вод ла рын ни ге зен нән 
баш лап тө зү че ләр оч раш ты.

1 нче сан лы та нык лык “Жил
строй” тө зе леш ида рә сен нән 
бу яу чы лар бри га ди ры Са ли ха 
Кә ли мул ла кы зы Хә биб рах ма
но ва га би ре лә. Бе рен че бү ләк
лә нү че ләр ара сын да та ныл ган 
бри га дир лар, Со ци а лис тик 
Хез мәт Ге рой ла ры, мон таж чы
лар, эре теп ябыш ты ру чы лар, 
кран чы лар, ма ши на йөр тү че ләр 
бу ла. Соң рак бу исем шу лай 
ук ин же нертех ник хез мәт кәр
ләр гә, врач лар га, пред при я тие 
җи тәк че лә ре нә, мә дә ни ят һәм 
сән гать эш лек ле лә ре нә  дә би
ре лә. Бү ләк лә нү че ләр гә та нык
лык тап шы ры ла, күк рәк бил ге се 

бер ке те лә. Хә зер ге ва кыт та шә
һә ре без нең өч ра йо нын да 1000 
нән ар тык КамАЗ тө зе леше 
удар ни гы исәп лә не лә. 

Рес пуб ли ка быз Премь ер
ми нис т ры Ил дар Ха ли ков слет
та кат на шу чы лар ны ТР Пре
зи ден ты Рөс тәм Миң не ха нов 
һәм рес пуб ли ка быз Хө кү мә те 
исе мен нән кот лап, бо лай ди де: 
“Сез зур ба тыр лык эш лә де гез, 
кыс ка гы на ва кыт эчен дә  ис
кит кеч ма тур шә һәр кал кып 
чык ты, ав то за вод кү тә рел де. 
Сез нең ба тыр лы гы гыз 90 нчы 
ел лар да дви га тель ләр за во
дын да чык кан ян гын ва кы тын
да та гын бер кат сы нал ды”. И. 
Ха ли ков слет та кат на шу чы лар
га исән лексау лык те лә де, чал
лы лы лы лар ның хез мәт ба тыр
лы гы ту рын да ях шы хә бәр ләр 
ише тер гә те лә вен һәм КамАЗ 
тө зе ле ше удар ник ла ры сле тын 
үт кә рү  тра ди ци я гә әй лә нү гә 
ыша ныч бел дер де. Со ңын нан 
Ил дар Ха ли ков Со ци а лис тик 
Хез мәт Ге рой ла ры на, иң ях шы 
чал лы лы лар га Та тар стан Рес
пуб ли ка сы ның дә ү ләт бү ләк
лә рен һәм ТР Пре зи ден ты ның 
рәх мәт хат ла рын тап шыр ды. 

Ан на ры сәх нә гә кү тә рел
гән Ә. Ко го ги на, С. Ко го гин, А. 
Ев до ки мов, В. Шәйх ра зи ев та 
слет та кат на шу чы лар ны сә
лам ләп, алар ның ба тыр лы гы на 
сок ла ну ла рын бел дер де ләр, 
алар га исән лексау лык те лә
де ләр. Сер гей Ко го гин слет та 
кат на шу чы лар га КА МАЗ ның 
бе рен че ге не раль ди рек то ры 
Лев Бо ри со вич Ва силь ев ның 
сә ла мен тап шыр ды.

Тан та  на  шә һә  ре без  нең 
иҗат кол лек тив ла ры, сән гать 
ос та ла ры чы гы шы бе лән бер гә 
үре леп бар ды. Зал да уты ру
чы лар шә һә ре без урам на ры 
буй лап “сә я хәт тә” бул ды лар. 
Слет ның ахы рын да шә һә ре
без яшь лә ре нә сим во лик ач кыч 
тап шы рыл ды.

Икътисади зонадан ерак 
түгел, “Три медведя” микрорай
онында төзелгән бу мәктәпне 
ачу тантанасына ТР Прези
денты Рөстәм Миңнеханов та 
килгән иде. Ул үзенең тәбрик 
сүзендә шушындый үзенчәлекле 
мәктәп ачылуны җитди вакыйга 
дип атады. Әлеге белем бирү 
үзәгенең  республикада беренче 
икәнлеген билгеләп үтте. Биредә 
конкурентлыкка сәләтле яшьләр 
үстерү өчен бөтен шартлар туды
рылачагына ышаныч белдерде. 
Alabuga School директоры  Дэ
вид О`Брайен исә мәктәп ачы
лышын республиканы халыка
ра мәйданда танытуның матур 
үрнәге дип бәяләде.

 “Мәктәп бинасының тыш
кы күренеше бик  күркәм, 
төзүчеләр “халыкара” исеменә 

лаеклы булсын өчен тырышып 
эшләгәннәр”, – дип төзүчеләр 
исеменә рәхмәтен җиткерергә 
дә онытмады Президент. Чын
лап та, безнең төзүчеләрнең 
хезмәте мактауга лаек  биредәге 
уңайлыклар алар тырышлыгы 
белән тудырыла бит. Заманча 
ике катлы бина эченә барысы да 
сыйган: уку гына түгел, бию һәм 
музыка бүлмәләре, спорт залы, 
ике бассейн, ашханә һәм зур 
гына ял зонасы. Бинаның эчке 
бизәлеше дә бик үзенчәлекле, 
нәниләрнең күңелен сөендереп 
торырлык.

Исегезгә төшерәбез: ми
крорайонда төзелеш  2013 
елның март аенда башлан
ган иде. Мәктәпне җиткерү 
“Камгэсгражданстрой” ҖЧҖ 
җ а ва п л ы л ы г ы н д а  бул д ы .  

“Предприятиенең төзелеш ком
плексы башлыгы В. Чирковский, 
участок башлыклары Н. Вәлиев, 
Н. Яшина, С. Коронов, Е. Стрел
ков һәм башкалар беренче ка
зыкны каккан көннән башлап 
тырышып эшләделәр,  диде 
“Камгэсэнергострой” ААҖнең 
әлеге проект өчен җаваплы бел
гече Алексей Никитин. – Эчке 
инженерлык корылмаларын 
үткәрүдә “КИТ” ҖЧҖеннән Р. 
Сәйфетдинов белән В. Гусев, 
тышкы электр челтәрләрен сузу
да “ПЭС” ҖЧҖеннән Д. Сибаев 
белән А.  Смирнов, бизәлештә Э. 
Миннегулова җитәкчелегендәге 
отделстройлылар матур хезмәт 
үрнәкләре күрсәтте.” 

Alabuga School директоры  
Дэвид О`Брайен белдергәнчә, 
мәктәптә белем бирү системасы 
үзгә булачак. Балалар биредә 
өч яшьтән үк шөгыльләнә баш
лый. Алар беренче этапта үзара 
аралашырга, хәреф танырга 
өйрәнәчәк. Белем бирү биш 
яшьтән башланып, нигездә ин
глиз телендә алып барылачак. 
Тел үзләштерүдә каршылыклар 
тумасын өчен һәр сыйныфка 
укытучылардан тыш ярдәмчеләр 
дә беркетеләчәк. ТР Президенты 

тәҗрибәле педагоглар җәлеп 
иткәннәре өчен “Алабуга” икъ
тисади зонасы җитәкчелегенә, 
аерым алганда генераль ди
ректор Тимур Шаһивәлиевка 
рәхмәт белдерде. Ул шулай ук 
әлеге проектны тормышка ашы

руда хөкүмәт тарафыннан ярдәм 
күрсәтеләчәгенә ышандырды. 

Билгеле булганча, “Три мед
ведя” микрорайоны икътисади 
зона резидентлары өчен салына. 

Мәктәп ачылу тантанасында кат
нашучылар алар яшәячәк коттед
жларны да карадылар. Икешәр 
катлы бу йортларның һәр каты 
өчәр бүлмәле, инде җиһазланган. 
Поселокта инженерлык корыл
малары  үткәрелгән. Икътиса
ди зона хезмәткәрләре өчен 
салына торган йортларның күп 
фатирлылары әлегә әзер түгел, 
аларны “Гидропромжилстрой” 
ҖЧҖ төзүчеләре ел азагына 
өлгертергә тиешләр. Оешма 
җитәкчесе Низами Бурджумов 
белдергәнчә,  якын арада ко
тельныйны тапшыру бурычы 
да тора. 

Камгэсэнергостройлыларның 
микрорайонда су җыю корылма
сын, җәмәгатьчелек үзәген төзеп 
бетерәселәре дә бар әле. Мәктәп 
эчендәге бассейннарда, интер
натта бизәлеш тәмамланмаган, 
Кыскасы, микрорайонда баш
карып чыгасы эшләр шактый, 

һәм бурычларны үтәү өчен алга 
таба да тырышып эшләргә кирәк 
булачак.

Р. КАМАЛОВА

Алабуга халыкара мәктәбе – Alabuga International 
School узган җомга көнне үзенең ишекләрен ачты.   

“КамАЗ тө зе ле ше удар
ни гы” ди гән исем би рү ту
рын да гы ка рар пар ти я нең 
шә һәр ко ми те ты, шә һәр 
Со ве ты баш кар ма ко ми
те ты, проф со юз лар ның 
шә һәр Со ве ты пре зи диу
мы ның бер ләш те рел гән 
уты ры шын да 1973 ел
ның 13 мар тын да ка бул 
ите лә. Әле ге мак тау лы 
исем би ре лү нең мак са
ты: тө зе леш не һәм “Ка
мАЗ” объ ект ла рын, шә һәр 
яны зо на сын саф ка кер тү 
тем пын тиз лә тү өчен со
ци а лис тик ярыш ны киң 
җә ел де рү.
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Бөек Җиңүнең 70 еллыгына

Хәй рия ак ци я се

Ала бу га ра йо нын да 
тыл хез мәт чән нә ре нә һәй кәл ачыл ды

 Мо ну мент Та най ка авы лы хал кы ның Бө ек Ва тан су гы
шы ел ла рын да күр сәт кән ба тыр лы гын гә ү дә лән де рә.

Бил ге ле бул ган ча, авыл хез мәт чән нә ре су гыш ко
рал ла ры җи теш те рү өчен бар лы гы 1 млн 200 мең сум 
ак ча җы еп тап шы ра лар – ул ел лар да 12 ис т ре би тель 
һәм 35 бом бар ди ров щик эш ләп чы га рыр га җи тәр лек 
сум ма. Авыл хал кы шу шы ба тыр лы гы өчен Ста лин ның 
үзен нән рәх мәт ха ты ал ган, аның кү чер мә се бү ген дә 
мәк тәп му зе ен да сак ла на. “Хәр би са мо лет лар эш ләп 
чы га ру га керт кән өлеш лә ре өчен ТА ССР ның Ала бу га 
ра йо ны “Крас ный пар ти зан” кол хо зы на ту ган нар ча сә
ла мем не һәм рәх мә тем не иреш те рәм”, – ди ел гән баш  
ко ман ду ю щий сал ган те лег рам ма да.  

Вир ту аль му зей 
Рес пуб ли ка да Бө ек Ва тан су гы шы на ба гыш лан

ган ин тер нетму зей өчен ма те ри ал лар җыю ба ра.
Вир ту аль му зей оеш ты ру прог рам ма сы дә ү ләт, 

му ни ци паль һәм мәк тәп му зей ла ры кол лек ци я лә рен 
фо то га тө ше рү һәм ска нер лаш ты ру дан, су гыш ел ла ры 
ва кый га ла ры на бәй ле би на лар һәм уч реж де ни е ләр не, 
һәй кәл ләр не һәм ме мо ри ал лар ны ви де о га тө ше рү дән, 
Бө ек Ва тан су гы шын да кат на шу чы лар һәм ве те ран на ры
ның, тыл хез мәт чән нә ре нең, су гыш чо ры ба ла ла ры ның 
ис тә лек лә рен ви део һәм ау ди о яз ма лар га туп лау дан 
гый ба рәт, дип бел де рә “Идел таң на ры” бас ма сы.

ВТБ бан кы ба ла лар үзә
ге нә үп кә ләр не ясал ма җил
лә тү ап пар аты алу өчен 
1,5 млн сум ак ча кү чер гән. 
“Әле ге ап па рат биг рәк тә 
җит лек ми чә яңа ту ган ба
ла лар өчен ки рәк, – ди Яр 
Чал лы шә һә ре сә ла мәт лек 
сак лау ида рә се баш лы гы 
Еле на Боен ко, – са бый
лар ның әле үп кә лә ре бик 
зә гыйфь, алар өчен әле ге 
ап па рат су лый”.

 Шә һә ре без мэ ры Ва
сил Шәйх ра зи ев үзе нең 
чы гы шын да ВТБ бан кы на 
рәх мәт бел дер де. “ВТБ бан
кы ның без нең хас та ха нә гә 
яр дәм итүе бик ку а ныч лы 
хәл, – ди де ул. – Шә һә
ре без дә хәй рия яр дә ме 
күр сә тү әй бәт тра ди ци я гә 
әй лә неп ба ра. Әлеге ап
па рат бик күп ба ла лар ны 
кот ка рып ка лыр га бу лы шыр 
дип ышанам”.

  Банк исе мен нән Алек
сандр Еро фе ев чы гыш 
яса ды һәм “Күз яшь ләр сез 
дөнья” дип атал ган хәй рия 
прог рам ма сы ту рын да сөй
лә де. А. Еро фе ев хә бәр 
ит кән чә, бы ел әле ге прог
рам ма бу ен ча Рос си я нең 
20 шә һә ре нә хас та ха нә ләр 
өчен ки рәк ле бул ган җай
лан ма лар би ре лә чәк. Ан на
ры А. Ер офе ев Ка ма ба ла

лар ме ди ци на 
үзә ге нең баш 
та би бы Ти мур 
Мө бә рәк шин

га ме ди ци на ап па ра ты алу  
ө чен ак ча би ре лү ту рын да 
сим во лик сер ти фи кат тап
шыр ды. 

 “ВТБ” бан кы” ААҖ нең 
Та тар стан Рес пуб ли ка сы 
бу ен ча ди рек ция җи тәк че се 
Ка мил Юсу пов үз чы гышын
да бо лай ди де: “Мин бу хас
та ха нә дә 10 ел элек бул ган 
идем. Ул ел бе лән ча гыш
тыр ган да хә зер аер ма бик 
зур. Үз гәр теп ко ру бу ен ча 

зур эш баш ка рыл ган, һәм 
бо лар ның ба ры сы да ба ла
лар ның сә ла мәт ле ген ны
гы ту га юнәл де рел гән бу луы 
бик ку а ныч лы”.

Ә хас та ха нә нең нә ни 
па ци ент ла ры өчен “Ты ныч 
йо кы, нә ни ләр” ба ла лар те
ле тап шы руы ге рой лар ы ның 
чы гы шы биг рәк тә ку а ныч лы 
бул ды. Әле ге тап шы ру “Күз 
яшь ләр сез дөнья” хәй рия 
прог рам ма сы ның күп тән ге 
парт не ры. Ба ла лар ал дын да 
шу лай ук ком по зи тор һәм ба
ла лар җыр ла рын баш ка ру
чы Вла ди мир Щу кин чы гыш 
яса ды. Тап шы ру ге рой ла ры 
ба ла лар бе лән җыр ла ды
лар, би е де ләр һәм хас та ха
нә па ла та ла рын да яту чылар 
яны на юнәл де ләр. Бу көн не 
һәр бер ба ла ВТБ бан кын нан 
бү ләк ал ды.

   Әле ге ча ра да шу лай ук 
“КА МАЗМас тер” ко ман да
сы вә кил лә ре дә катнашты. 
Хас та ха нә ал дын да Эду ард 
Ни ко ла ев ның уз ган рал ли
да кат наш кан “Ка мАЗ” ма
ши на сы то ра иде. Ко ман да 
вәкилләре ба ла лар бе лән 
вик то ри на лар үт кәр де ләр.

Чир ме шән дә Утыз Имә ни не 
ис кә ал ды лар

 Чал лы та тар дра ма те ат ры 
труп па сы, җәй ге ял дан соң 
эш кә чы гып, кү тә рен ке кү ңел 
бе лән яңа 25 нче юби лей се зо
ны на әзер лек не баш ла ды. 

Те атр ның ди рек то ры Ра шат Фәй зе
рах ма нов хә бәр итү ен чә, се зон ачу тан
та на сы 2014 ел ның 3 ок тяб рен дә уза
чак. Бу көн не та ма ша чы лар хо зу ры на 
был тыр гы премь е ра – та тар әдә би я ты 
клас си гы Аяз Гый лә җев нең «Өч ар шын 
җир» дра ма сы тәкъ дим ите лә чәк.

Се зон ачыл ган чы кол лек тив Та
тар стан ра йон на рын да чы гыш яса ды. 
Гас т роль ләр 29 ав густ та «Аты бар
ның – дәр те бар» ко ме ди я се бе лән 
Мен де ле ев ра йо нын да баш ла нып 
кит те. Сен тябрь аен да труп па иң 
ях шы спек такль ләр не Тү бән Ка ма, 
Чир ме шән, Ак су бай, Ту кай ра йон на
рын да күр сә тә.

Чал лы сәх нә се бе рен че ку нак лар
ны 16 сен тябрь дә үк ка бул итә чәк. А. 
Мө бә рә кев исе мен дә ге Си бай баш

корт дә ү ләт дра ма те ат ры Фло рид 
Бү лә кев нең «Карт ки я ү ләр яки Шом
бай ко да» ко ме ди я сен күр сә тә чәк. Ә 
18 сен тябрь көн не без нең ар тист лар 
Ка зан да чы гыш ясар дип кө те лә. К. 
Тин чу рин исе мен дә ге VΙΙ ха лы ка ра 
мил ли дра ма тур гия те ат раль фес
ти ва ле кы са ла рын да алар ин де ис кә 
алып узыл ган «Өч ар шын җир»не 
уй на я чак лар.

Те атр юби лей се зо ны на әзер лә нә
Әдәбият һәм сәнгать

Уз ган ат на да шә һә ре без нең Ка ма ба
ла лар ме ди ци на үзә ген дә ВТБ бан кы  
“Күз яшь ләр сез дөн ья” дип атал ган 
хәй рия ак ци я се үт кәр де.  
Әле ге ча ра да рек ла ма һәм мар ке тинг 
ида рә се баш лы гы – “ВТБ” бан кы” 
ААҖ ви цепре зи ден ты Алек сандр 
Еро фе ев, “ВТБ” бан кы” ААҖ нең Та
тар стан Рес пуб ли ка сы бу ен ча ди рек
ция җи тәк че се Ка мил Юсу пов,  
Яр Чал лы шә һә ре мэ ры  
Ва сил Шәйх ра зи ев кат наш ты лар.

 Ша гыйрь, га лим Габ де рә хим 
Утыз Имә ни нең ту у ы на бы ел 260 
ел тул ды. Шу шы олуг зат ны ис кә 
алып, Чир ме шән ра йо ны ның Бәр
кә тә авы лы ки тап ха нә сен дә күр гәз
мә оеш ты рыл ды. 

Ча ра га ча кы рыл ган ба ла лар әдип
нең иҗа ты ха кын да әң гә мә кор ды, 
әсәр лә рен укы ды. Бу көн не ки тап ха нә 
ку нак ла ры Утыз Имә ни исе мен дә ге 
пре ми я гә ла ек бул ган авыл даш ла
ры бе лән дә та ныш ты лар. Ка ни кул га 
кайт кан шә һәр ба ла ла ры да авыл ны
кы лар бе лән бер рәт тән та тар ча ши
гырь укы ды, дип хә бәр итә ра йон ның 
“Без нең Чир ме шән” га зе та сы.

Мәгъ лүм бул ган ча, та тар ша гый ре, 
фи кер ия се Габ де рә хим Утыз Имә
ни 1754 ел да хә зер ге Та тар стан ның 
Чир ме шән ра йо ны Яңа Ка ди авы лын
да кресть ян га и лә сен дә ту ган. Аның 
әти се, Гос ман би не Сәр мә ки, чы гы шы 
бе лән хә зер ге Ле ни но горск ра йо ны ның 
Ти мәш авы лы ке ше се, ә әни се (кай

бер мәгъ лү мат лар га ка ра ган да, аның 
исе ме Га фи фә бул ган) Утыз Имән 
авы лы кы зы бу лып, өй лә неш кән нән 
соң алар Ти мәш авы лын да яши баш
ла ган. Лә кин Габ де рә хим ту ган чы ук 
Гос ман үлеп ки теп, яр дәм че сез кал ган 
яшь ха тын янә дән үзе нең ту ган авы лы 
Утыз Имән гә кай та. Һәм шун да, әти се 
йор тын да, ба ла та ба. Бер ни чә ел дан 
соң, ул үзе дә дөнья куя. Шу лай итеп, 
Габ де рә хим, са бый ча гын да ук, ата
ана дан ятим ка лып, ту ган ти еш ле бер 
җиң гә се ку лын да тәр би я лә нә.

Виль дан мул ла мәд рә сә се нә йө
ри. Орен бург Кар га лы сы на ки тә, ан
да Вә лид би не Мө хәм мәд әлӘмин 
мәд рә сә сен дә бе лем ала. 1788 ел да, 
га и лә бе лән, Ур та Азия шә һәр лә ре нә 
гый лем өс тәр гә чы гып ки тә.

1898 ел да Каш ша фет дин әсСө ле
ки ша гыйрь нең ши гырь лә рен туп лап, 
Ка зан да Кә ри мов лар мат ба га сын да 
“Ки та бы мө һим мәт әзза ман” ди гән 
җы ен тык чы гар ган лы гы бил ге ле.

«Ак Барс» Хол динг  
ком па ни я се нең 

күк рәк кә та га тор ган 
кө меш бил ге се бе лән 

бү ләк лә нү че ләр:
Бра та нов Юрий Алек сан дро

вич – «ТМСиБ» ҖЧҖ буль до зер 
ма ши нис ты.

Гай нет ди нов Фа зыл Фах ра зи 
улы – «Гид роп ром жил строй» ҖЧҖ 
про ра бы.

Ис кән дә ров Рөс тәм Тед жи
бай улы – «ПМУ1 Кам гэс» ҖЧҖ 
ге не раль ди рек то ры.

Са би ров Ра фис Ха фис улы 
– «ТМСиБ» ҖЧҖ ма ши на йөр тү
че се.

Син га тул лов Ка мил Мин нәх
мәт улы – «От дел стройК» ҖЧҖ 
бал та ос та сы.

Топ ты гин Ана то лий Ива
но вич – «СтройКран» ҖЧҖ сле
са ре.

Хәй би рах ма но ва Зәл фи рә 
Мир га сим кы зы – «Кам гэс ЗЯБ» 
ҖЧҖ ар ма ту ра чел тәр лә рен һәм 
кар кас ла рын эре теп ябыш ты
ру чы.

Хан на нов Да нир җан Амирь ян 
улы – Электр чел тәр лә ре пред при
я се нең үз йө реш ле бо рау лаукран 
ма ши ис ты.  

   «Ак Барс» хол динг 
ком па ни я се нең 

«Фи да карь хез мәт өчен» 
ме да ле бе лән бү ләк лә нү че ләр:

Вә ли ев Ра фит Го мәр улы – 
Электр чел тәр лә ре пред при я ти е
се нең кран ма ши нис ты.

Вә ли то ва Ди нә Мук сут кы
зы – «От дел стройК» ҖЧҖ баш 
бух гал те ры.

Гай ни ев Са лих җан Га ли улы 
– «Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ җә мә
гать че лек бе лән элем тә ләр бү ле ге 
баш лы гы.

Га ли ев Хә лил Әбел улы – «Гид
роп ром жил строй» ҖЧҖ электр һәм 
газ бе лән эре теп ябыш ты ру чы.

Гор де ев Сер гей Алек сан дро
вич – «Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ 
мәгъ лү ма ти тех но ло ги я ләр бү ле ге 
баш лы гы урын ба са ры.

Га я но ва Люд ми ла Ми хай лов
на –  «Гра дос т ро и тель» ҖЧҖ кадр
лар бү ле ге баш лы гы.

Җә лә лет ди нов Ра фис Рәф
кать улы – «Кам гэ сэ нер гос т рой» 
ААҖ ло гис ти ка бү ле ге нең баш 
бел ге че.

Ка за рин Кон с тан тин Кон с
тан ти но вич – «Кам гэсг раж дан ст
рой» ҖЧҖ ма те ри а льтех ник бү лек 
баш лы гы.

Ки ри чук Га ли на Ни ки фо ров
на – «Кам гэсг раж дан ст рой» ҖЧҖ 
ге не раль ди рек то ры ның икъ ти сад 
бу ен ча урын ба са ры.

Кисс лер Юрий Алек сан дро вич 
– «Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ мәгъ
лү ма ти тех но ло ги я ләр бү ле ге нең 
баш бел ге че.

Ку ле шов Гри го рий Про кофь е
вич – «ТМСиБ» ҖЧҖ про ра бы.

Ле о но ва Ека те ри на Ива нов
на – «Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ 
ми лек бе лән ида рә итү бү ле ге 
баш лы гы.

Мерз ля ков Алек сандр Ар кадь
е вич – «Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ 
ап па ра ты эш лә ре бе лән ида рә  и тү 
җи тәк че се урын ба са ры.

Па ню хи на Ан то ни на Ва силь
ев на – «ТМСиБ» ҖЧҖ кадр лар бү
ле ге баш лы гы.

Пар фе но ва Лю бовь Ген надь
ев на – «Гид роп ром жил строй» ҖЧҖ 
баш бух гал те ры.

Рас са ма хин Алек сандр Вик
то ро вич – «От дел стройК» ҖЧҖ 
бал та ос та сы.

Са ли мо ва Әл фия Зә ки кы зы 
– «Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ «Камс
кие зориТаң йол ды зы» га зе та ла ры
ның баш мө хәр ри ре.

Са ля хи е ва Рә хи лә Га риф җан 
кы зы – «Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ 
до ку мент лар бе лән эш ләү  бү ле ге 
баш лы гы урын ба са ры.

Тур ча ни нов Ра сим Га сан ог лы 
– «ПМУ1 Кам гэс» ҖЧҖ ге не раль 
ди рек то ры ның про из вод ство буенча 
урын ба са ры.

Хан на нов Мин са лих Мә лик 
улы – «Кам гэс ЗЯБ» ҖЧҖ ти мер
бе тон эш лән мә ләр не һәм кон ст рук
ци я ләр не фор ма га са лу чы.

Шве цов Ни ко лай Ва силь е вич 
–«ТМСиБ» ҖЧҖ ко рыч һәм ти мер
бе тон кон ст рук ци я ләр не мон таж
лау чы сы.

Яно вич Ва дим Ива но вич – 
«СтройКран»  ҖЧҖ сле са ре.

Хис мә то ва Се ри на Нур җи газ 
кы зы – «Кам гэсг раж дан ст рой» 
ҖЧҖ ме талл кон ст рук ци я ләр учас
то гы баш лы гы.

Котлыйбыз!
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“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:

ЛюбовьАлександровнаЛихачева 
– кран ма ши нис ты,

ФәнилМиннәхмәтулыҖиһанги
ров – бал та ос та сы,

НиколайАлексеевичСелеверстов 
– ма ши на йөр тү че,

НинаХаритоновнаМамедова – 
кран ма ши нис ты,

РамилРафаэльулыФарукшин – 
про из вод ство учас то гы мас те ры.

“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:

ИльмираАвзал кызыХөснетди
нова,

АнатолийПетровичГоремыкин,
ОлегИгоревичПакидов.
Котлы булсын бәйрәм көнегез,
Шатлык чәчсен һәрчак йөзегез.
Кайгы-хәсрәт күрми, бәхет белән
Үтсен сезнең һәрбер көнегез.

* * *
Э лектр чел тәр лә ре пред при я ти е-

се кол лек ти вы тү бән дә ге хез мәт кәр лә
рен юби лей ла ры бе лән кот лый:

ГеннадийФедоровичБриль – пред
при я ти е нең элек ке ге ге не раль ди рек то
ры, ТР атказанган энергетигы,

Владимир АвдеевичИвченко – 
пред при я тие ве те ра ны,

ФирдәвесГаязулыМиңнеханов – 
ма ши на йөр тү че,

ЮлияВасильевнаНискородова 
– бу яу чы,

МаринаВладимировнаГалакти
онова – бух гал тер,

РөстәмИрекулыБагатеев – ма
ши на йөр тү че.

Як ты көн нең һәр бер ир тә лә ре
Кил сен сез гә ко яш, нур бу лып.
Сә ла мәт лек, бә хет юл даш бул сын,
Ку а ныч лар кил сен ур гы лып.

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ 

кол лек ти вы, Ве те ран нар со ве ты 
тү бән дә ге ве те ран нар ны юби лей ла ры 
бе лән кот лый:

ЕвгенийВасильевичСпиридонов,
МөбәрәкЗарипулыГатауллин,
МинзиләСәүбәнкызыБикмөхәм

мәтова,
ДмитрийТихоновичМезенцев.

 Ка бак ашар чак
 Ба выр һәм бө ер авы ру ла рын нан ин те гү че

ләр гә ка бак ае ру ча фай да лы. Ул өл кән нәр өчен 
дә ях шы: тиз эш кәр те лә, кар таю сә бәп ле ки леп 
чык кан бар лык чир ләр дән дә ва. 

Ка бак бот ка сы ябы гыр га те лә ү че ләр өчен 
фай да лы: мат дә ләр ал ма шын ях шыр та, ор га
низм нан шлак лар ны чы га ра. Әгәр төн лә йок
лый ал ма са гыз, ятар ал дын нан ка бак со гы яки 
бал ку шып ка бак тө нәт мә се эче гез. Ка бак та гы 
пек тин лы мат дә ләр ор га низм нан ток син нар ны 
чы га рыр га яр дәм итә. 

Ка бак ор лы гы ның су ал чан нар ны куу үз ле ге 
күп тән бил ге ле. Кип те рел гән ор лык ирегет
ләр гә фай да лы, аның яр дә мен дә мә ни би зе 
ял кын сы ну ын дә ва лый лар. Мо ның өчен көн 
са ен ки чен ач ка рын га 25–30 да нә ка бак ор лы
гы ашар га ки рәк.

Ка бак ор лы гы цинк ка бай, шун лык тан аны 
чәч ка вык ла ган да, бет чә ләр чык кан да уч лап 
ашар га ки рәк.

Ка бак са ла ты
500 грамм ка бак, 2 аш ка шы гы бал яки ши

кәр  ко мы, яр ты шар ста кан әс тер хан чик лә ве ге, 
йө зем, кай мак, аз гы на ли мон со гы, тоз алы на. 
Те лә гән ке ше ал ма да ку ша ала. 

Ка бак ны эре угыч та уар га, аз гы на тоз си
бәр гә, бал яки ши кәр ко мы ку шар га. 

Ал ма ны шак мак лап ту рап ка бак ка ку шар га. 
Ли мон со гы си беп, вак лан ган әс тер хан чик лә ве
ге, йө зем һәм кай мак ку шып бол га тыр га.

Үз бәк чә ту ты рыл ган ка бак
 Бер баш ка бак ка ста кан ярым дө ге, ике шәр 

йөз грамм кү рә гә, йө зем, ка ра җи меш, бер ста
кан ши кәр ко мы, тә мен чә ва ни лин, тоз алы на.

Ка бак ны юып, очын ки сеп алыр га һәм эчен 
чис тар тыр га. Дө ге не тоз лы су да бүрт те рер гә, 
ка ра җи меш нең тө шен алыр га. Дө ге гә бар лык 
юып кип шер тел гән җи меш ләр не, ши кәр ко
мын һәм ва ни лин ны ку шып бол га тыр га. Әзер 
кат наш ма ны ка бак эче нә ту ты рыр га һәм ике 
сә гать ду хов ка да пе ше рер гә.

Ка бак бе лән эрем чек тән за пе кан ка
500 грамм эрем чек, 100 грамм ка бак, яр ты 

ста кан ман ный яр ма сы, 2 ста кан сөт яки су, 4 
йо мыр ка, яр ты ста кан ши кәр ко мы, 2 аш ка шы
гы са ры май, тә мен чә тоз алы на.

Ка бак ны ту рап са ры май да кыз ды рыр га. 
Кәс т рүл гә 2 ста кан су яки сөт са лып кай на тыр га 
һәм ман ный бот ка сы пе ше ре ргә. Бот ка га ка бак, 
эрем чек ку шар га, өч йо мыр ка сы тар га, ши кәр 
ко мы, тоз өс тәп, ях шы лап бол га тыр га. 

Әзер мас са ны май лан ган та ба га бу ша тыр га, 
өс тен ти гез ләп, туг лан ган йо мыр ка сы лар га. Ду
хов ка га ку еп әзер бул ган чы пеш ерер гә. Та бын га 
кай мак бе лән ку яр га мөм кин.

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ад ми нис т ра ци я
се, проф со юз ко ми те ты, Ак са кал лар шу ра сы, 
Ве те ран нар со ве ты “Грав за вод К” ҖЧҖ ге не
раль ди рек то ры

Ан дрей Ни ко ла е вич Но вич ков ның
ки нәт ва фат бу луы сә бәп ле, мәр хүм нең га и лә
се нең, якын на ры ның, ту ган на рының авыр кай
гы сын ур так ла ша лар.

КорбанчалдыручыларһәмКорбанчалухезмәте
Күрсәтергәтеләүчеләригътибарына!

Чал лы шә һә рен дә бы ел да мә чет ләр янын да кор бан ча лу лар бул мый. Ул 
ин де тра ди ци я гә кер гән чә, Си до ров ка бис тә се нең “Ит ком би на ты” тук та лы шы 
бе лән янә шә дә ге мәй дан чык та баш ка ры ла чак. Би ре дә кор бан ма лы са тып 
алу, ча лу өчен бар лык мөм кин лек ләр ту ды ры ла. Те лә ү че ләр гә кор бан  ча лу 
хез мә те күр сә те лә. Мәй дан чык җы лы һәм сал кын су бе лән тә э мин ите лә, чәй 
эчү, на маз уку урын на ры бул ды ры ла.  Кор бан ча лу 4 ок тябрь дә га ет на ма зын
нан соң баш ла на һәм 6 ок тябрь дә ах шам нан соң тө гәл лә нә.

Кор бан ча лу ти еш ле дә рә җә дә шә ри гать ка нун на ры бу ен ча үт сен өчен 
Чал лы мөх тә си бә те бы ел ча лу хез мә те күр сә тер гә те лә ү че ләр өчен уку лар 
оеш ты ра. Дә рес ләр 1 сен тябрь дә ГЭС мә хәл лә се мә че тен дә баш ла нды. Мәй
дан чык та кор бан ча лу хез мә те күр сә тү шу шы уку лар ны уз ган ке ше ләр гә ге нә 
рөх сәт ите лә чәк. Бер кор бан ма лын (са рык күз дә то ты ла) ча лып ту на ган өчен 
хез мәт бә я се Чал лы имам на ры җы е лы шын да бил ге лә нә чәк. 

Уку лар га бәй ле со рау лар бе лән мө рә җә гать итү өчен тел. 8 (8552) 70
1675; 89033187751

Ка лен дарь да
шун дый көн бар

8 сен тябрь – Фи нанс хез мәт кәр лә ре 
кө не

9 сен тябрь – Бө тен дөнья ма тур лык 
кө не

13 сен тябрь – Прог рам мист лар кө не
 Па рик ма хер лар кө не

15 сен тябрь – Ур ман ху җа лы гы хез мәт
кәр лә ре кө не

19 сен тябрь – Рос си я дә ут лы ко рал йөр
тү че ләр кө не

21 сен тябрь – Бө тен дөнья ты ныч лык 
кө не

23 сен тябрь – Бө тен дөнья диң гез кө не
26 сен тябрь – Йө рәк кө не
27 сен тябрь – Тәр би я че ләр кө не
28 сен тябрь – Атом сә нә га те хез мәт кәр

лә ре кө не
 Ха лы ка ра тел сез ләр һәм чук рак

лар кө не
30 сен тябрь – Рос си я дә ин тер нет чел

тә ре кө не
 Ха лы ка ра тәр җе мә че ләр кө не.

“Без нең док тор” 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ ди рек ци я сен
дә эш ләү че ләр аны 
яра тып әнә шу лай 
атый лар иде. 

Зөһ рә За ки ро ва са вык
ты ру бүл мә се оеш кан көн
нән – 1982 ел дан баш лап, 
30 ел дан ар тык ди рек ция 
хез мәт кәр лә ре нең сә ла
мәт ле ге са гын да бул ды. 
Ул эш ли тор ган сә ла мәт
лән де рү бүл мә се нең ишек

лә ре һәр ва кыт һәр кем өчен ачык иде. Хез мә тен 
яра тып баш ка руы, ке ше ләр гә яр дәм чел, ми һер
бан лы бу луы бе лән кол лек тив та чик сез их ти рам 
ка зан ды. 

Шу шы көн нәр дә ге нә үзе нең тү гә рәк го мер 
бәй рә мен бил ге ләп үт те “без нең док то ры быз”. 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ди рек ци я сен дә эш лә ү че
ләр исе мен нән без аны ту ган кө не бе лән их лас 
кот лый быз. Ис кит кеч мө ла ем, ке ше лек ле, күп
лә ре без нең “сер сан ды гы” на әй лән гән из ге җан 
– Зөһ рә Нур мый кы зы За ки ро ва га без бү ген дә 
рәх мәт ле. Аңа исән лексау лык, җан ты ныч лы гы, 
тән си хәт ле ге, бет мәстө кән мәс шат лыкку а ныч
лар те ли без!

Ни чек ке нә бул ма сын, кө тел
мә гән ку а ныч лы миз гел ләр гә бай 
бул ды гөл ләр дөнь я сы на сә я хәт. 
Ба ла лар өчен мах сус би зәл гән мәй
дан чык ке рәке реш кә игъ ти бар ны 
җә леп ит те. Шау чә чәк тә утыр ган 
клум ба, гөл ләр дән үреп ясал ган 
җән лек ләр, ачык төс ләр гә бу ял ган 
нә ни утыр гыч лар, кү пер чек, би зәк ле 
көй мә – җый нак кы на парк ка ба ры сы 
да сый ган. Шаугөр ки леп уй на ган 
са бый лар га ка рап, ме нә кай да ул 
бә хет иле, ди я се ки лә.

“Бра зи лия бак ча сы” янын да ха
лык шак тый. Биг рәк тә фут бол фа
нат ла ры ның һәм әле ге ил нең дан
лык лы кар на ва лы на га шыйк шә һәр
дәш ләр нең кү ңе ле нә хуш ки лер лек 
итеп би зәл гән әле ге ком по зи ция.  
“Элек тро тех ник лар” ида рә итү ком па
ни я се иҗат ит кән Мәс кәү бак ча сы да 
күп ләр дә кы зык сы ну уят ты. Ал лыгөл
ле чә чәк ләр дән тө зел гән тү гә рәк тә – 
Йол дыз лык бил ге лә ре. Ә ха лык ның 
кү ңе лен кү рер гә “чын” ас т ро лог ны 
ча кыр ган нар. Ха лык кы зыпкы зып 
үзе нең “ки лә чә ген” фа раз ла ган хат
лар ны укый...

Мәс кәү бак ча сын нан – СанктПе
тер бург ка, ан нан соң ко яш лы Төр ки
я нең зат лы гөл ләр бе лән би зәл гән 
па ди шаһ са ра е на юл то та быз. Сә
я хә те без нең чи рат та гы тук та лы шы 
Һинд стан бак ча сын да. Ан да гы гөл
ләр не фес ти валь ку нак ла ры на мәгъ
рур фил ләр тәкъ дим итә. Бө ек Буд да 

бак ча сын нан чы гу га Япо ни я нең үзен
чә лек ле мо хи те кар шы ала.

Тый нак һәм га җә еп зат лы япон 
му зы ка сы, шау чә чәк тә ге са ку ра, 
итә гать ле чәй це ре мо ни я се һәм гөл
ләр дән ясал ган япон ке ше лә ре! Бу га
җә еп кар ти на ны күп ләр фо то рә сем гә 
тө ше реп ка лыр га ашы га. Әле ге гү зәл
лек не иҗат ит кән “Стро им бу ду щее” 
ком па ни я се нең ге не раль ди рек то ры 
урын ба са ры Га ли на Бо ри со ва дан 
эш нең баш ка ры лу ва кы ты бе лән кы
зык сы нам. “Япо ния об ра зы кө тел мә
гән чә кат лау лы, лә кин бик ма вык тыр
гыч бу лып чык ты. Про ек тын эш лә ү гә 
һәм иҗат итү гә ике ай дан ар тык ва кыт 
са рыф ит тек. Иң мө һи ме, бу га җә еп 
про ект ны тор мыш ка ашы ру да бө тен 
под ряд оеш ма ла ры да те ләп кат наш
ты. Яра тып, ка нат ла нып иҗат ит тек”, 
– ди де Галина Николаевна.

Чә чәк ләр бак ча сы на сә я хә тем 
ахы ры на якын ла ша. Ме нә җәй ге төс
ләр ки нәт ке нә эн җе дәй пакь лек кә 
кү чә. Кыш кы бак ча – үзе нә бер хо зур
лык. Апак кар ны тас вир лау чы ак таш
лар дан, кө меш төс кә бу ял ган меңъ
яф рак тан кү ңел гә рә хәт лек, ты ныч
лык би рү че га җә еп бер нур бөр ке лә. 
Ма тур лык дөнь я ны кот ка ра, ди ю лә ре, 
чын нан да хак тыр. Бер сен нәнбер се 
гү зәл гөл ләр үс кән бак ча лар ны кү реп 
хо зур лан ган нан соң, баш ка сүз ләр не 
әй тер гә тел дә әй лән ми.

PS. Бәйрәмбүләксезбулмый.Гадәт
тәгечә,быелдачәчәкләрбәйрәме
вакытындашәһәрнеңиңяхшысан
технигыһәмишекалдысеберүчесе
бүләкләнде.Читилдәсәяхәтитү
өченюлламаны“Паритет”идарәче
компаниясесантехнигыФ.Ишама
евкаһәм“Строимбудущее”идарәче
компаниясе ишек алды себерүче
се Т. Чебыкинагатапшырдылар.
Шулайукшәһәрнеңиңяхшыйорт
идарәсе хезмәткәреА. Угодинага
премиятапшырылды.

белдерү
“Яб л оч  к о ”  бак  ча 

чы лык шир кә тен дә ге 
бак чам ны са там. Мәй
да ны 6 су  тый,  җи ре 
ти гез .  Янә шә дә кот
тедж по се ло гы тө зе лә. 
Мө рә җә гать итү өчен те
ле фон. 89179141256.

 Чә чәк ләр фес ти ва лен чал лы лы лар ел са ен иң ма тур бәй рәм
нәр нең бер се бу ла рак кө теп ала лар. Дө рес, бы ел бәй рәм не 
оеш ты ру чы лар ком по зи ци я ләр нең бе раз җи ңел рәк, клас сик 
фор ма сын сай ла ган нар. Уз ган ел лар да гы әки я ти ком по зи
ци я ләр уры ны на төр ле ил ләр нең гөл ләр бак ча сы на сә я хәт 
тәкъ дим ител де. Чә чәк ләр дөнь я сы на га шыйк шә һәр дәш ләр 
Япо ния, Ин дия, Фран ция, Бра зи лия ил лә ре нең гү зәл та би га те, 
үзен чә лек ле мо хи те бе лән та ныш ты.

Акварель2014Котлыйбыз!

Көзге нигъмәтләр


