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Вакыйга

ШәһәрхакимеВ.Шәйхразиевка
“Шәһәр эчендәшәһәр” проектын
тәкъдим иттеләр.Шәһәр үзәген
дәге 140мең кв. метрмәйданны
биләячәк комплекста 4 күп катлы
йорт,2офисбинасы,2сәүдәүзәге,
машина куюурыннарытөзүплан
лаштырыла. Төзелешнеңберенче
этабы18айгаисәпләнгән,әсоңгы,
өченче этапны тәмамлау вакыты
әлегә билгеле түгел. Проектның
инвесторы – «Санрайз капитал»
ҖЧҖ(Төркия).

24май көнне “Төзүче” стадио
нындафинанс структураларында
эшләүчеләрнеңспартакиадасыбу
ла.Анышәһәрбашкармакомитеты
ныңфинанслар,физкультураһәм
спорт идарәләре оештыра.Спар
такиадаЧаллыныңбанксистемасы
оешуга90елтулугабагышлана.

Татарстанда язгы чәчү барлык
мәйданнарның 97 процентында
башкарылган.Авылхуҗалыгыкуль
туралары 1,7млн гектарны били,
дипхәбәритәТРАвылхуҗалыгы
һәм азыктөлек министрлыгының
матбугатхезмәте.

ТРПрезидентыРөстәмМиңне
ханов имзалаган Указ текстында
билгеләпүтелгәнчә,җирлеүзидарә
органнарытәкъдименисәпкәалып,
татархалкыбәйрәме–Сабантуе
ТР авылларында һәм районна
рында (шул исәптән республика
әһәмиятендәгешәһәрләрдә) 2014
елның 7–8 июнендә, Яр Чаллы
да12июньдә,Казанда21июньдә
уздырыла.

21май ТатарстандаИдел буе
Болгардәүләтенең922елдаИслам
диненрәсмикабулиткәнкөнебула
рак билгеләп үтелә.Шул уңайдан
ТРмөселманнарыДиниянәзарәте
рәисе,мөфтиКамилхәзрәтСәми
гуллин мөрәҗәгать белән чыкты.
“Исламдиненрәсмикабулитүкөне
ул,мөселманнарныңРоссиядәҗир
лехалыкбулуынадабердәлил.Күп
гасырлардәвамындаИсламтатар
халкының алга алыпбаручы рухи
көче,иманыбулганһәмҗәмгыять
неңәдәпәхлакнигезентоткан.Алга
табада,Иншаллаһ,шулайбулырга
язсын”,–диеләанда.

“АкБарсМед” иминият компа
ниясе Татарстан ветераннарының
тормышшартларыначыклаубелән
шөгыльләнәчәк. БөекВатан сугы
шындаҗиңүнең70еллыгыалдын
наналаргамөмкинбулганчаярдәм
күрсәтүмаксатитепкуела.

Бушимбәкөннешәһәрнеңдә
валаупрофилактика учреждени
еләрендә йогышлы авыруларны
булдырмау,юкитүбуенчаөйрәнү
ләруза.

Чаллыда “Куркынычсыз тәгәр
мәч” республика бәйгесе уза. Бу
көннәрдә “Солнечный” лагеренда
58 команда составында 232 бала
юлиминлегекагыйдәләренбелүгә
көчсынаша.Чаллыданынбәйгедә
4,44,46,49нчымәктәпләрһәм61
нчегимназиякомандаларыяклый.
40еллыктарихыбулганмондыйча
рабезнеңшәһәрдә11нчетапкыр
уздырыла.

Язһәмхезмәтбәйрәмеалдын-
нан,29апрелькөнне,Казан
Кремлендә,республикабызПре-
зидентыРөстәмМиңнеханов
эшчеһөнәревәкилләренә
дәүләтбүләкләретапшырды.

Улочрашудакатнашучыларныякын
лашып килгәнбәйрәмбелән котлады,
эшләрендәяңаүрләряулауларынтелә
де.Республиканыңтөрлетармаквәкил
ләремактаулыисемнәргәлаекбулды.

Бүләкләнүчеләрарасында “ПМУ1
КамГЭС”оешмасыныңкомплексыбри
гадабригадирыСергейДмитриевтабар

иде.Аңатөзелештәозакелларфида
карьхезмәткуйганыөчен  “Татарстан
Республикасыныңатказангантөзүчесе”
дигәнмактаулыисембирелде.

Яшьтәнүкташчыһөнәренүзиткән
СергейДмитриевтөзелештәчирекга
сырдан  артык эшли инде. Улҗитәк
ләгәнкомплекслыбригада20кешене
берләштерә.Аларбиналарэчендәме
таллконструкцияләрдәмонтажлыйлар,
стеналарныда тышлыйлар, бетонлау
эшләрендәбашкаралар.Һәркемгәэш
билгеләнгән.“Төзелеш–минемстихи
ям”,–диСергейНиколаевичүзе.

Без Сергей Николаевичны юга
рыисемалуыбеләнихласкүңелдән
котлап,яңаданяңахезмәтуңышлары
телибез!

ТантанадаКазанмэрыИл
сурМетшин, ТРПрезиденты
каршындагы“Татарстандәүләт
торакфонды”ның башкарма
директорыТәлгат Абдуллин,
ТРтөзелеш,архитектураһәм

ТКХминистрыИрекФәйзуллин
дакатнашты.

Залесный бистәсендә тө
зеләчәк яңа микрорайонның
мәйданы – 360,87 га. Аның
проектын ТР дәүләт торак

фонды заказы белән “Татин
вестгражданпроект” оешмасы
әзерләгән. Төзелешэшләрен
алыпбарачакфирмаларара
сында «Грейстрой», «ПСО
«Казань», «Камгэсэнергост
рой»ААҖбар.

Беренчечираттагыобъект
ларны–22биекйорт,3полик
линика,6балаларбакчасы,2
мәктәп–2015елныңҗәенәөл
гертүкүздәтотыла.Әтөзеләчәк
барлыкйортларныңсаны92,бу
исә19меңгаиләфатирлыбу
лачак,ягъни50меңнәнартык
кешегәяшәүөченуңайлышарт
лартудырылачакдигәнсүз.Яңа
фатирлар“Россиягаиләсеөчен

торак”дәүләтпрограммасыбу
енчасатылачак.

ТР Президенты Рөстәм
Миңнеханов микрорайон тө
зелешенең ТР дәүләт торак
фондыҗаваплылыгындаикән
леген белдерде.Әҗылылык
һәм электр энергиясе белән
тәэмин итүгәТАИФ компани
яләр төркемеҗавапбирәчәк.
“Беззурэшкәстартбирәбез.Бу
безнеңторакфондыныңиңзур
проекты булачак.Иңмөһиме
–биредәяшәүчеләр социаль
хезмәтләрнең барлык төрлә
реннәндәфайдаланаалырга
тиеш.Хәерлесәгатьтә!”–диде
Президент.

РеспубликаПрезидентыРөстәмМиңнеханов15май
көннебашкалабызКазанныңКироврайонындаяңа
микрорайонтөзелешенәфатихасынбирде–“Сала-
ваткүпере”неңнигезекорылычакурынгаистәлек
капсуласысалды.

Тапшырдык

14майкөннебашкалабызКазандаРФсәламәтлексаклауминистры
ВероникаСкворцовакатнашындаРеспубликаканүзәгенеңтантаналы
ачылышыузды.
ӘлегетантанадашулайукТРПремьер

министрыИлдарХаликов,РФсәламәтлек
саклауминистрыурынбасарыАйратФәрра
хов,ТРПрезидентыныңсоциальмәсьәләләр
буенча ярдәмчесеТатьянаЛарионова,ТР
вицепремьеры –мәгълүматлаштыру һәм
элемтәминистрыРоманШәйхетдинов,ТР
сәламәтлексаклауминистрыГаделВафин,
КазаншәһәремэрыИлсурМетшинһәмбаш
каларкатнашты.

Үзәкнеңгенеральзаказчытөзүчесе–“ТР
Башинвестициятөзелешидарәсе”. Гене
раль подрядчысы – “Камгэсэнергострой”
ААҖ.Проектныңгомумифинанслаукүләме
880млн816меңсумгатәңгәл:РФбюдже
тыннанул–458млн24меңсум,Татарстан
бюджетыннан–422млн791меңсум.

Республикабызөченәһәмиятлеобъект
ларданбулганКан салу үзәге төзелешенә
“Градостроитель”оешмасысубгенподрядчы
буларак2013елның28июнендәкерешкән
иде.БиредәВадисЗыятдиновның ташчы
ларбригадасыфидакарьхезмәтүрнәкләре
күрсәтте.10айэчендәтөзелепбеткәнәле
геобъектныторгызудаиңзаманчаматери
аллар кулланылды. Гомумимәйданы 6,2
меңквметртәшкилиткәнөчкатлыүзәкнең
беренче катындадонор кадрларны туплау
бүлеге,канкүзәнәкләренозаквакытсаклау
бүлеге,плазмабанкы,СПИДныдиагности
калау лабораториясе, икенче катта донор

канынәзерләүһәмконсервацияләүбүлеге,
клиникадиагностикалабораториясе,донор
канынапаспортизацияүткәрүбүлеге,эпиде
миологиябүлеге,өченчекаттаадминистра
ция, сыйфат контролебүлеге, конференц
залурнашкан.

РФсәламәтлексаклауминистрыВеро
никаСкворцоваүзчыгышындаканәзерләү,
күчерүһәмконсервацияләүбеләншөгыль
ләнәчәкәлегеүзәкнеңилдәиңяхшылардан
булуынбилгеләп үттеһәмреспубликаҗи
тәкчелегенә, ТРПрезидентына проектның
кыскавакытэчендәгамәлгәашырылуыөчен
рәхмәтенҗиткерде. ВероникаСкворцова
шулайуктөзүчеләргә, канхезмәтендәэш

ләүчемедицина хезмәткәрләренә рәхмә
тенҗиткерде.

ИлдарХаликовәлегечаранысәламәт
лексаклаутармагыүсешенәөстәлгәнтагын
бер“кирпеч”дипатады.“Татарстандапаци
ентларнытеләсәкайсывакыттасыйфатлы
кан белән тәэмин итүмөмкинлеге туды.
Хәзертабиблартатарстанлыларныңсәла
мәтлегенкайгыртып,уңайлышартлардаяңа
җиһазлар кулланып эшлиалачак”, – дип,
Премьерминистр проектлаучыларга рәх
мәтенбелдерде.Хөкүмәтбашлыгыҗылы
теләкләренюллап,канхезмәтендәэшләү
челәрне“өйтуе”беләнкотлады.

Үзәкне сафка бастыруда үз өлешен
керткән затларга “РФСәламәтлек саклау
отличнигы”күкрәкбилгесе,РФСәламәтлек
саклауминистрлыгыныңМактауграмотасы,
ТРПрезидентыРәхмәте, ТРСәламәтлек
саклауминистрлыгыныңРәхмәт хатлары
тапшырылды. “Камгэсэнергострой” ААҖ
ТатарстанРеспубликасыПремьерминист
рыныңРәхмәтхатыналаекбулды,“Градос
троитель”ҖЧҖгенеральдиректорыЭдуард
ЗөфәрулыИдрисовкаТатарстанРеспубли
касыТөзелеш,архитектураһәмТКХхуҗа
лыгыминистрлыгыныңМактау Грамотасы
тапшырылды.

ТантаналычыгышлардансоңРеспубли
каканүзәгенеңбаштабибыРамилТураевка
Үзәкнеңсимволикачкычытапшырылды.
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Синеңкешеләрең,КамГЭС

Хәзергевакыттаоешматө
зүчеләрефедеральәһәмияткә
ия булган объект – “ГОЗНАК”
федеральдәүләтунитарпред
приятиесенеңфилиалы Крас
нокамск (Пермь крае) кәгазь
фабрикасында банкнот һәм
махсус сакланулы кәгазьләр

җитештерү цехы, ТАНЕКОның
гидрокрекинг төзелешләрендә
эшлиләр, Түбән Кама шәһә
рендәге кадетлар мәктәбен
капиталь төзекләндерүдә кат
нашалар.

Һәр объектны нигезеннән
алып түбәсен япканчы бары
сындаүз көчләребеләнбаш
карыргасәләтлебуколлективта
озакелларэшләүчебелгечләр
дә, башкаоешмаларда тәҗри
бә туплап, осталыкка өйрәнеп
килгән төзүчеләр дәшактый.
Мәсәлән,хезмәтнесаклаубүле
гебашлыгыДеммөхәммәтНур
мөхәммәтулыНурмөхәммәтов,
техник Галина Александровна
Крайновашундыйлардан, озак
елларэшлиләр,тәҗрибәләрен

яшьләргә дә бирәләр. Алар
янәшәсендә, алардан үрнәк
алыпэшләүчеяшьләрдәнменә
дигән инженертехник хезмәт
кәрләр, оста белгечләр тәрби
яләнә.Оешманыңкомплекслы
бригадасынҗитәкләүчеСергей
НиколаевичДмитриевка“Татар
станның атказанган төзүчесе”
дигән мактаулы исем бирелү
исәколлективныңабруентагын
даарттыратөшә.

Оешмаостакуллытөзүчелә
ребеләнгенәтүгел,белгечләре
беләндәгорурланаала.Шулар
ныңберсе,планлаштыруикъти
садбүлегебашлыгыЭльмира
Хөснулла кызы Сибгатул
лина,“Камгэсэнергострой”сис
темасында 1993 елдан бирле
эшли.Уликеюгарыбелемгәия:
инженертөзүче һәм икътисад
чы.2012елйомгакларыбуенча
Эльмира “Камгэсэнергострой”
ның иң яхшы икътисадчысы”
дигәнисемгәлаекбулды.

Казантөзүчеинженерларин
ститутынтәмамлаганяшьбелгеч
буларак,Эльмирахезмәтюлын
Татарстанатомэлектрстанция
се төзелешендәмастер булып

башлый.Улэшкәкилгәндә,бил
геле,атомстанциясетөзелеше
тукталгандияргәдәбула.Шулай
даЭльмирагаатомчыбелгечМи
хаилИсааковичВайнеркулас
тындаэшләүбәхететия.“Шулай
укВладимирМихайловичМала
феев, КонстантинНиколаевич
Матвеевкебекүзэшләренеңчын
осталары, искиткеч белгечләр,
чынтөзүчеләрбеләнэшләүми
немөчензурбәхетбулды”,–ди
Эльмира.“Камгэсэнергострой”
ААҖгенеральдиректорыурын
басарыАйратКамиловичӘхмә
диевныдаүземнеңиңберенче
остазымдипсаныйм”.

Эльмира Хөснулла кызы
баштамастербулыпэшли,анна
рысметачыинженервазифасын
башкара.“Камгэстеплоэнергост
рой”оешмасыбарлыккакилгәч,
андабашикътисадчыбулыпэш
ли.АныңбөтенэшчәнлегеКам
гэсэнергостройбеләнбәйле.

“Эшегезнең катлаулылыгы
нидә?” – дип кызыксынаммин
икътисадбүлегебашлыгыннан.
“Кыенлыкларкүпиндеул,–ди

Эльмира Хөснулловна. – Тө
зелеш өлкәсендә бәяләр бик
түбән. Бигрәк тә Татарстанда.
Хәзер бюджеттагы төзелеш
объектларыбиккүп.Әаларның
финанслануы бик катлаулы.
“Татнефть”, “ТАНЕКО”, “ТАИФ
НК” объектлары  барысы да,
турыдантурыбулмасада,без
неңкатнашыбызбеләнтөзелде.
Объектларбиккызыклы.Коллек
тивбердәм.Төзүчеләрарасын
да гына түгел, инженертехник
хезмәткәрләрарасындадаменә
дигәнбелгечләребез,талантлы
оештыручыларыбыз бар. Күп
промышленность объектлары
төзелешекамгэстеплоэнергост
ройлыларкөчебеләнбашланып
китте. Республикабызда гына
түгел, аннан читтә дә төзедек.
ТөньяктагыКотлас,Мәскәү өл
кәсендәгеОреховоЗуевошә
һәрләрендә промышленность
объектларында(пыялазаводы),
торакйортларныданигезеннән
башлап төзедек, Казанда “Орг
синтез”заводындатөзекләндерү
эшләренбашкардык”.

Ә менә гади хезмәт кеше
сенә карата ихтирамлымөнә
сәбәтЭльмирада кечкенәдән,
әтиәнисе үрнәгендә тәрбия
ләнгән,күрәсең.Аларикеседә
шахтада эшләгәннәр. Воркута
шәһәрендәяшәгәнгаиләхәзерге
вакыттаТатарстанда,КамаАла
ныпоселогындаяши.ӘЭльмира
ханымныңүзгаиләсенәкилгән
дә,тормышиптәшеФинатФаяз
улы белән алар бергә укыган
нар. Ул да Камгэсэнергострой
системасында1993елданэшли
икән.Икебалаларыбар.Уллары
НәзирКазандәүләтархитекту
ра, төзелеш университетының
икенчекурсындаукый,булачак
инженертөзүче. КызларыЛәй
сәнбыел9нчысыйныфнытә
мамлый.

Эльмира ханым гаиләсен
дә бәхетле әни, сөекле хатын.
Эшендәдәхөрмәткәлаек.Чөн
киһәрнәрсәнеҗиренәҗиткереп
башкараул.

Х.Спирюшина

“ПМУ-1КамГЭС”оеш-
масыәлебикяшькенә
булсада,коллективинде
тупланган.Андабарлы-
гы100кешеэшли.Эшлә-
үчеләрсаныәлләникүп
булмасада,предприятие
узган2013елда103млн
сумтабышалган,шуның
87млнсумы–үзкөчләре
белән.

Хезмәтне сак-
лау һәм куркы-
нычсызлыктехни-
касыбүлегебаш-
лыгыДеммөхәм-
мәтНурмөхәммәт
улыНурмөхәммә-
тов–предприяти-
енеңиңөлкәнхез-
мәткәре.Хезмәтне
саклау вазифа-
сын40 елдан ар-
тык башкара ин-
деул.

1974елдаКазан
энергетикатехникумынтәмамлаганяшьбелгеч
“Теплоэнергострой”оешмасынахезмәтнесаклау
буенчаинженербулыпурнаша.Оешманыңхез
мәтнесаклаубүлегебашлыгыВикторПавлович
Овчинникованыэшкәүзекабулитә.Менәшул
вакыттан бирлеД. Нурмөхәммәтов үз эшенә
тугрылыклыбулыпкалабирә.Хәзерул“ПМУ1
КамГЭС”ҖЧҖхезмәтнеһәмкуркынычсызлык
техникасын саклаубүлеге башлыгы.Аның ты
рышлыгы белән предприятиедә төзүчеләрнең

тормышынһәмсәламәтлегенсаклауга, хезмәт
өчен тиешлешартлар тудыруга зур игътибар
бирелә.Хезмәтне саклау, янгын куркынычсыз
лыгыкагыйдәләрентөгәлүтәүбуенчадазурэш
алыпбарыла.Эшкәтотынганчыкуркынычсызлык
техникасыкагыйдәләренеңүтәлешетикшерелә,
эшкә яңа керүчеләрбеләнинструктаж үткәре
лә.Боларбарысыдатөзелештәимгәнүләрсез,
бәлаказаларсыз  эшләргәярдәмитә. “Хезмәт
куркынычсызлыгы турында даими кайгыртып
торганда гына яхшынәтиҗәләргә ирешеп бу
ла”,–диД.Нурмөхәммәтов.Шушыелларэчен
дә предприятие хезмәткәрләре тарафыннан
куркынычсызлыктехникасыкагыйдәләренбозу
очракларыбулмаган.Хезмәтне саклау буенча
ниндигенәтикшерүләрбулсада,беркайчанда
бернинди кимчелек тә табылганыюк икән.Бу
ДеммөхәммәтНурмөхәммәтовныңүзэшеөчен
җанатыпйөрүе,бөтенкүңеленбирепбашкаруы
нәтиҗәсе. ДеммөхәммәтНурмөхәммәтовның
фидакарьхезмәтемактауграмоталары,рәхмәт
хатларыбеләнбәяләнгән.Индеменәберелдан
артыкДеммөхәммәтабыйүзенеңоныгыНикита
ФәритулыДжугунусовбеләнэшли.Үзенәалмаш
булуынаихласшатланаул.

Татарстан
төзүчеләрбергәлеге

узганелгыэшчәнлегенә
нәтиҗәясады

2013елдаТатарстандатөрледәрәҗә-
дәгебюджетлардантөзелеш,төзек-
ләндерүпрограммаларынгамәлгәку-
юга48млрдсумакчаүзләштерелгән.

Бу хакта “ТатарстанРеспубликасыТөзү
челәрбергәлеге”әгъзаларыныңеллыкхисап
җыелышындаТР төзелеш, архитектура һәм
тораккоммуналь хуҗалык министрыИрек
Фәйзуллинбелдерде.Аның сүзләренә кара
ганда,республиканыңтөзелешкомплексына
300млрдсумакчаинвестицияләнгән.

“Корстон” күңел ачу комплексында узган
җыелышкатөзелешоешмаларының1меңнән
артыквәкилекилгәниде.“ТатарстанРеспуб
ликасыТөзүчеләрбергәлеге”неңрәисеРим
Халитов, узганҗыелышларда кабулителгән
карарлар билгеләнгән вакытта үтәлде, дип
белдерде.Проблемаларгакилгәндә,квалифи
кациялеэшчекадрларҗитмәүһәмтөзелештә
имгәнүочракларынкиметүбуенчакомплекслы
чараларкүрүкирәклегенәигътибарныюнәлт
те. Улшулай ук республиканың төзүчеләр
бергәлегендә2014елны“Хезмәткешесеелы”
итепигъланитәргәтәкъдимитте.

СоңгыеллардаТатарстанИделбуеокру
гындаһәм,гомумән,илдәторактөзелешекү
ләмебуенчадаимилидерлыктота.Узганел2
млн400кв.метрторактапшырылган.Ә2014
елпрограммасы38%каүтәлгәнинде.

Быелтөзелештехникумыпроблемаларын
хәл итү өчен акча бүленеп биреләчәк, дип
ышандырдыминистрИ.Фәйзуллин.Шулай
уктөзүчеләргәэшмәйданнарындакуркыныч
сызлыкнытәэминитүмәсьәләләренәаерым
игътибарбирүнесорапмөрәҗәгатьитте.

Күпфатирлы
йортларны

төзекләндерү
дәвамитә

Республикадакүпфатирлы793торак
йортның756сындакапитальтөзек-
ләндерүэшләребара.Соңгыикеат-
нада69йорттөзекләндерелгән.

Бу хакта ТР Хөкүмәте йортында узган
республикакүләм киңәшмәдә ТР төзелеш,
архитектура һәм тораккоммуналь хуҗалык
министрының беренче урынбасарыФәрит
Хәнифовбелешмәбирде.Киңәшмәнемуни
ципаль районнар белән видеоконференция
режимында ТатарстанПрезидентыРөстәм
Миңнехановүткәрде.

ТРТөзелеш,архитектураһәм торакком
мунальхуҗалыкминистрлыгывәкилеФәрит
Хәнифовбелдергәнчә,программаныфинанс
лаукүләме4,7млрдсумтәшкилитә.15майга
1,5млрдсумлыкэшбашкарылган.

2014 ел программасына кертелгән 159
мәктәптәдә капиталь төзекләндерү эшләре
башланган,программадакаралган2,55млрд
сумның53процентыүзләштерелгән.

ФәритХәнифовбалаларны сәламәтлән
дерүлагерьларындаремонтбарышытурын
дасөйләде.15майгабулганмәгълүматларга
караганда, 13объекттада эшбара, тиешле
100млн сумакчаның84,7 проценты үзләш
терелгән.

ТатарстанПрезидентыРөстәмМиңнеханов
сәламәтләндерүлагерьларындакапитальтө
зекләндерүнебилгеләнгәнвакыткатөгәлләү
заруриятенә басым ясады. Ул программага
кертелгәнлагерьларгынатүгел,барлыксәла
мәтләндерүобъектларыдаҗәйгесезонгаәзер
булыргатиешлегенискәртте,дипхәбәритәТР
Президентыныңматбугатхезмәте.

Яңаобъект

“Камгэсэнергострой”ААҖ
“ТАНЕКО”ныңнефтьэшкәртү
линиясендәароматиккатнаш-
маларкомплексынсалуда
катнаша.Яңаобъекттурында
берникадәрбелешмәбирүен
үтенеп,безшушыпроектөчен
җаваплыбелгечВиталийМи-
РОНОВКАмөрәҗәгатьиттек.

– Ароматика – нефть химия
сендә продукцияне камилләштерү
юнәлешендә башкарыла торган
эшләрнең чираттагы бер этабы.
Гади итеп әйткәндә, чиста бензин
алучылбырыныңбербуыныдияр
гәбула.Ягъни,әлегәгидрокрекинг
дизель ягулыгы алу мөмкинлеге
бирсә,алгатаба92,95нчемарка
лы ягулык алумаксат итеп куела.
Әлбәттә,максаткаирешүөченаро

матика гынаҗитми,параллельрәвештә комплексныңбашка төрле
объектларыдаторгызыла.

Комплексныңберенчечиратына2.100,2.150,2.200секцияләреке
рә.Безгә2.150(катализаторларнырегенерацияләү)секциясенторгы
зуйөкләнә.Җиһазларчитилнеке,алариндекайтартылган.Аларның
биеклеге50метрбулачак.Безнеңҗаваплылыктатагын2.100секци
ясенеңяртысы:мичблогы,эстакадаһәмҗиһазларурнаштыруөчен
фундаментсалу.

Сызымнаргакараганда,ароматикаҗайланмаларыныңкатлаулылы
гыгидрокрекингтанәлләниаерылмыйдиярлек.

Әлегеобъектка“Камгэсэнергострой”ААҖнеңикебүлендекпредпри
ятиесеҗәлепителәчәк.Җирэшләренһәмсубайларсугуны“СтройКран”
ҖЧҖтөзүчеләребашкарачак.Фундаментсалуда“ПМУ1Камгэс”эшләя
чәк.СтройКранмеханизаторларыныңтөзелешмәйданынакилгәненәике
атнаинде,аларсубайларсугылачакурындакотлованказыйлар.“ПМУ1
Камгэс”ҖЧҖтөзүчеләретөзелешшәһәрчегенкорубеләнмәшгуль.

Төзелешдөньясында
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Камгэсэнергостройның50еллыгына
Төзелешһәмхезмәтветераны,
элеккеге“УМС”оешмасыветера-
ныЯсирагаШакировүзенхаклы
рәвештәшәһәребезнебашлаптө-
зүчеләрнеңберсеитепсаный.

Йөрәкләрнеҗылытырлык ягымлы та
вышлы, сабыр холыклы, тормышка опти
мизмбеләнкараучы,иманлыбабайул.Йө
зеннәнсафлык,күңеленнәнһәрвакытиман
нурыбөркелгән,түбәтәйлеЯсирбабайинде
90яшькәякынлашыпкилсәдә,әледәкү
ңелләрнететрәндерерлеккөртавышбелән
яттанүзенеңшигырьләренукый...

Тормышсәхифәләренеңкүпбитләрен
индехәтеренәтөшерәалмасада,үзенең
УМСтаэкскаваторчыбулыпэшләпйөргән
чакларын, ул вакыттагыҗитәкчеләрдән,
ЕвгенийНиканоровичБатенчукны, Адам
ИзраиловичГольдманныҗылыхисләрбе
лән искә алды, аларныңбик кешелекле,
акыллыҗитәкчебулуларынбилгеләпүтте
ветеран.

ЯсирШакиров ул елларда төзелештә
эшләвебеләнбергәЧаллыхалыктеатры
ның иң талантлы артистларыннан берсе
буларакфестивальконкурслардадачыгыш
ясый.“Ләйсән”иҗатберләшмәсенәдәйөри,
шигырьләряза.Укучыларыбызигътибары
наЯсирагаШакировныңкайбершигырьлә
рентәкъдимитәбез.

АлКыШлАР
Концертбара,
Уйныйүзешчәннәр.
Көндезхезмәтиткән,
Кичен–ял.
Артистларныхалыкхөрмәтитә,
Алкышларгакүмеләбөтензал.

Сугышелларында
Фашистөерен

Тупкатотсабезнең“аккошлар”,
Бүрекләрнейолдызларгачөеп
Җибәрәидеккүккәалкышлар.
Әҗәлкүреп,калтырангандошман
Арткабордысугыштәртәсен.
Котылганһәршәһәр
Салютбиреп,
АлкышладыҖиңүиртәсен.

Уңышларныбезнеңкарыймдисәң,
Учтөбенәкуйма,күренә
Бездәромантика,бездәтөзелеш,
Шулукалкышбездәбүгендә.

Әнә,фейерверкдипбелерлек
Сварканыңочкынярышын.
Биекләрдәнтөшкәнһәрберчаткы
Хәтерләтәсалютбалкышын.

Тимерләрдәҗиңелбезнеңкулда,
Бездәбулырярышотышы.
Хезмәтгүяконцерт,
Эшче–артист.
Металлтавышы,төзелешалкышы.

САГыШ
Югалтканбезнеяшьлектә
Серенсаклаганүзән.
Ташкыннаркаяилтсәдә,
Шулүзәнгәдипйөзәм.
Калганләззәтиртәләрдә
Чыкларбеләнкүрешү,

Сагышсипләгәнхыялның
Чирегенәирешү.

Өметемнеалданэзлим,
Шәфәкъҗиргәиңгәнче,
Сөепсимерткәнсагышны
Җилләргәкиптергәнче.
Сабыйчактагышаянлык
Акылыматигәнче,
Бердәсагышкүрмәгәннәр,
Юләрикән,дигәнче.

КАйчАГыНДА
Кайчагында
Күңелюатамдиеп,
Күңелсындыргандачакбула.
Кайчагында
Ярсыпкитеп
Борынканаткандачакбула.

Кайчагында
Әйтерсүзнеәйтми,
Телочындаторганчакбула.
Кайчагында
Җитәрмендипуйлап,
Сыртбеләндәтөшкәнчакбула.

ТыңлыйбЕлМиТыңлАДың
Гармунсипкәняшьлекхисен
Таңгакалыптыңладым.
Йөрәгемнесиңаилттем,
Тикуңмадыюлларым.

–Вәгъдә,–дипсузганкулымның
Карадыңбармакларын.
–Актүгел,сөялләнгән,–дип
Синминетиңтапмадың.

Эшкулыныңсөялләре
Киртәбулдыярыма.
Киченярсыганкүңелне
Чишендердемтаңында.
Хәзеркүптәнтиңдәшембар,
Көтепалаэшләрем.
Гаделтормышкорырөчен
Унгабүлдекбитләрен.

Ниөченгәяшьлегеңдә
Яшьнәрөчентумадың?
Тупасбармаклартибрәткән
Тальянымнытыңладың.

“Безнеңбуыннысугыш
иртәолыгайтты.Берсен
нәнберсе авыр сынаулар
чыныктырды, ныгытты.
Минүземундүртяшемнән
леспромхозда эшләдем.
Авылга вербовщик килеп
алып китте.Метриканы
карады да, яшең җитми,
ди. Мине монда кыерсы
талар, барыбер китәм,
дидем. Метриканың ко
пиясен 32 нче елгы итеп
ясадыларда,леспромхозга
алыпкиттеләр.Эшавыр.
Кайберәүләркирекайтып
китте.Әмин,түзәрмен
дип,калдым.

Сугышбашлангачуктол
калганәнисенең,дүртбала
сын калдырып, иң кече өч
яшьлеген үзебеләналып,
кияүгәчыгыпкитүенкүптән
кичергән индеФәния апа.
Гаепләми,чөнкинидәрәҗә
дәавырбулганлыгынхәзер
дәонытмаган.

Күтәрәмгә калган кол
хозатларынкарапалҗыган
әниләре,шул колхоз эше
өчен олы улыбелән сүзгә
килеп, аралары бозылгач,
башка чара тапмаганнан,
күрәсең,7чакрымдагыкүр
шеавылга,өчбалалыялгыз
ирянынабарыпелыша.

Җиде яшьлекФәниягә
утынында,суындаташыр
га,сыерындасаваргатуры

килә.Шулсыерятимбала
ларны ач үлемнән саклап
кала да инде. “Тамагын
туйдырып кайткач, баскыч
төбенәкилеп,сауганныкө
тептораиде.Аллаһыбир
гәнярдәмбулдыулбезисән
калсынга”, – дип искә ала
Фәнияапа.

Тормышка чыккан әни
ләре дә бөтенләй ташлап
бетерми. “Әллә нигә бер
булса да килеп, чәчләре
безне кисеп китә, чөнки
бетлибез.Сабыншырпыюк
диярлек,көлдәнселтеясап,
керюаргамәҗбүрбез.”

Сугыш бетәр алдын
нан гына абыйларыарми
ягәалына.Апасыэшэзләп
читкә чыгып китә. Тугыз
яшьлек кызчыкны күрше
карчыгы спирт заводыди
ректорыкарамагынаилтеп
тапшыра, нәнибалаларын
багаргабулышчыитеп.Ху
җабикәасраукызныбердә
какмыйсукмый, үз бала
сыдай якын итә. Берничә
елдан, инде шактый кул
арасынакерәбашлаганФә
ниянебуйорттанүгиәтисе

алыпкитә–әнисенәколхоз
сепараторында эшләргә
булышчыкирәкикән.Хуҗа
кызныңөстенбашынкарап
озата.Китмәскәдәүгетләп
карый,ләкинризалатаал
мый,нигенәдисәңдә,әни
янынабарасыкиләбит.

Леспромхозгакилепур
нашкач, нянька булып то
руныңфайдасычыгыпкуя:
шулйорттагыбалаларбе
лән азмыкүпме русчага
өйрәнгән Фәнияне урман
кисәргә түгел, эстакадада
агачны сортларга аеручы
итепбилгелиләр.Ундүртке
нәяшьбит,ничекҗаваплы
лыктанкурыкмаганмын,дип
гаҗәпләнәхәзерүзедә.

“Леспромхозда пас
порт алганчы түздем.
Юньләп акча түләмәде
ләр.Өстәмә кием дәюк.
Авылдан киеп килгәннәре
тузып бетте. Күлмәгем
неңтеткәләнептишел
гәнурыннарынкүрсәтмәс
өчен алъяпкыч бәйлим.
Бухгалтериядә эшләүче
беркызшулкиемнәрнекү

реп бик кызганды да 300
сум хезмәт хакы бирде.
Шәл алдым, ике күлмәк
тектердем, итек,туфли
алып кидем. Аннары кай
тыпкиттем.

Авылгакайткач,тагын
үги әтигә артык кашык
булдым. Колхоз ашарга
бернибирмибит.Әтича
батаүрә.Энемшуныбәлә
кәйарбагатөяпурманюк
яккаалыпкитәдәбәрәңге
гәалыштырыпкайта.

Авылдан ерак түгел
карьерачтылар,шундаташ
чыгаруда эшләдем. Тачка
беләнташыпбаржагатө
йибез,ташныУфагатөзе
лешкәалыпкитәләр.Җәен
тагынавылсоветырәисе
нә кайттым.Паспортсыз
эшләтмиләр,дим.Улпас
порталыпкайтыпбирде,
пропискага кермә, чыгар
маслар,дипкисәтте.

Сугыштан имгәнеп
кайтканирләрбеләнколхоз
печәнен чабабыз. Аларга
икешәр,безгәберәркашык
солы оны бирәләр,шуны
бәрәңгегәсибепашыйбыз.
Кибәнбашындагелминто
рам.Берседәменми,чөнки
кибәнкуюҗаваплыул.Биш
алтыирбәргәннеөлгереп
басыпбарам.

Ничектәяшәргәкирәк
бит, авылдан дүрт кыз,
эшкә керергә дип, Уфага
киттек. Вербовка белән
химиязаводытөзелешенә
урнаштык.Берначальник
килде дә: “Ктонибудь по
русскизнает?”–дипсорый.
Минбеләм,дим.Бригадир
булырсың,ди.Заводсалы
насыурынгатраншея ка
зылган, читләрен,төбен
тигезләргә кирәк.Нәрсә
ләрэшлисенначальникми
ңарусчааңлата,минавыл
ларданҗыелганяшьләргә
татарчатөшендерәм.”

Төзелештә,агачэшкәр
түзаводындаикеелэшләп,
тагынавылгаәйләнепкайта
Фәния.Язмышыныңбәхет

леборылышыаныавылда
көткәникән–шушыкайту
ында аңа армия хезмәтен
тутырыпкайтканТуймөхәм
мәтатлыегетнеңкүзетөшә.
Гармунчыегетшулуккичтә
озатадакилә,чөнкитуган
нарыиндеалданук:“Мул
лаярныңкызыкайткан,ыч
кындырма,эшкәбикбулган
ул”,–дипколагынакиртләп
куяргаөлгергәннәр.

20 яшьлекФәния Туй
мөхәммәтбеләнилебезнең
беренчеэрегидроэлектрос
танциясе – Караиделдәге
(Агыйделнең уң кушылды
гы,Уфаелгасы)Павловка
ГЭСы төзелешенә чыгып
китә.Туймөхәммәтстанция
салуда эшли.Ул гаиләнең
матдихәлеөченҗаваплы
лыкныүзөстенәала,Фәния
өйдәгеэшләрнекарап,ба
лалартәрбияли.

1950елдабашланыпун
елдәвамиткәнтөзелештә
мамлангач,Т.Сөләйманов
Братскида6айэшләпкай
та.АннарыаңаТатарстанга
китәргәкүрсәтмәбирелә.

ЗәйГРЭСын,ТүбәнКа
маГЭСын,КАМАЗзаводла
рынтөзүдәкатнашаТуймө
хәммәтСөләйманов.Кайда
гынаэшләсәдә,уңганлыгы,
җаваплылыгыөченаныбик
хөрмәт итәләр. Төзүчеләр
арасында абруйлы оста
булаул.

Гаилә башлыгы хаты
нын һәм балаларынЧал
лыга1965елдаалыпкилә.
ИндеФәниядә эшкә чыга
– “Гидромонтаж”оешмасы
ныңкислородстанциясендә
баллонтутыручыбулыпур
наша.Соңрак,индеЭлектр
челтәрләрепредприятиесе
составындагыстанция,Ка
занюлынтөзергәкомачау
лаганлыктан, БСИга күче
релә.Күчү мәшәкатьләре
чорында да, Мәскәүдән
сменага80баллон тутыра
торганхәрбиҗайланмалар
кайтарткач та участокның
эшендә бернинди өзеклек
тумый.МондабригадирФ.
Сөләйманованыңролеаеру
чазурбула.Югарыбелемле
хезмәткәрләрэшләтәалма
ганҗайланмаларныулкөй
ләпҗибәрә.“Фая,эшләтеп

кара”,–дипучастокбашлы
гыА.И.Лебедевтаһәрвакыт
аңаышанычбелдерә.Һәм
Фәнияхолкынахасүҗәтлек
белән, схемаларны өйрә
неп,эшләтепҗибәрә.

Бригадирныңкуластын
да15кеше:компрессорчы
лар,тутыручылар,аппарат
чыларһәмслесарьлар.12
шәрсәгатьлеграфикбелән
эшлиләр.Аппаратурашак
тый катлаулы, аның төзе
лешенбелергә,чистартып,
киптереп, баллоннарны
даими сынап торырга ки
рәк.Станциянең өзлексез
эшләве, куркынычсызлык
кагыйдәләренең үтәлеше,
бригадада дустанә мохит
булдыру – барысы турын
дада кайгыртаФәнияНә
биулловна. Кислород ту
тыручылар беркайчан да
планны үтәми калмыйлар.
Социалистик ярышта җи
ңүчевымпелларынквартал
саеналыпторалар.Фәния
апа уңышларныңбарысын
даүзебеләнбергәэшләгән
кешеләрнең тырышлыгын
нан күрә. “Җитәкчеләр дә
бик яхшы иде, гел ярдәм
итептордылар”,–ди.

Чирекгасырберурында
эшләп,бик күпяшьләрнең
остазыбулганветеранапа
бүген,намуслыхезмәт, кү
тәренкелек белән яшәгән
елларынсагына.Хәзерке
шеләрарасындагымөнәсә
бәтләрнең кырыслануына
борчыла.

Каһәрлесугышеллары
балачагын,яшьлегеналса
да,эзсезүтмәгәндипсаный
Фәнияапа.

“Безнеңбалачакбулма
ды, безтуйганчы ашый,
эчә,уйныйалмадык.Ятим
лектәүстек,юньләпукый
даалмадык. Кигән киеме
безкырыкямаулыиде.Аңа
карап,беребездәюккачык
мадык.Абыйапаларымда,
тормышта үз урыннарын
табып,матургынаяшәде
ләр.Эшкәмәхәббәт,бул
сынга диеп эшләү, үҗәт
лек,максатчанлык–сугыш
елларындагычыныгулар.”

ризидәКаМаЛОВа

“барлыккүркәмсыйфатларда–тормыш-
таһәрнәрсәгәүзхезмәтең,үзтырышлыгың
беләнирешү,кешегәсербирмәү,һәрнәрсәне
үзеңбулдыру–авырлыкларашатәрбиялә-
нә”,–ди“Почетбилгесе”,Халыклардуслыгы
орденнарыиясе,80нчеяшебеләнбаручыхез-
мәтветераныФәнияапаСөләйМАНОВА.

Ф.Сөләйманова(уңда)хезмәттәшләребелән



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
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“Кам гэс ЗЯБ” оеш ма сы кол лек
ти вы тү бән дә ге хез мәт кәр лә рен юби
лей ла ры бе лән кот лый:

ӘлфияМөхәммәтдинкызыБур
кова – бе тон һәм ти мербе тон эш лән мә
ләр һәм кон ст рук ци я ләр кон тро ле ры,

НиколайФедорович Якушкин 
–тө зе леш эш лән мә лә ре җи теш те рү 
җай лан ма сы ида рә пуль ты опе ра то ры,

ГабделнурЗиннурулыШәрәфет
динов – ма ши на йөр тү че,

АндрейГригорьевичСкворцов – 
стро па чы, 

РинатШәйхразыйулыМаликов 
– ав ток ран йөр тү че,

ТәнзиләЗыятдинкызыПарфено
ва– җы еш ты ру чы, 

ЛарисаВладимировнаИсаева – 
склад мө ди ре.

Мизгелләрдән тора тормыш юлы,
Һәр мизгеле яңа җыр кебек.
Яшәгез сез кояш кебек балкып, 
Бар дөньяга якты нур сибеп.

* * *
«Ме тал лур гстройВе те ран» оеш

ма сы кол лек ти вы
ГалияХәйрулла кызыАбдраши

тованы һәмВладимирАндреевич
Шалимовны юби лей ла ры бе лән кот
лап, алар га нык лы сә ла мәт лек, озын 
го мер те ли.

* * *
«Железнодорожник» ҖЧҖ ве

тераннар советы хезмәт ветераны 
МарияЕгоровнаВолкованы 85 яшь 
тулган көне белән котлый.

* * *
Электр чел тәр лә ре пред при я

тиесе кол лек ти вы тү бән дә ге ве те ран
на рын һәм хез мәт кәр лә рен юби лей ла
ры бе лән кот лый:

ИраидаМихайловнаБеляева,
ЛюдмилаКузьминичнаРылова,
ГалинаВасильевнаПавлова,
ГөлҗәүһәрШәехкызыГаязова,
НаилЗакирулыГафаров,
АндрейВалерьевичКузнецов.

* * *
«Камгэсэнергострой» ААҖ Вете

раннар советы 
ВикторАлексеевичПоповны 70 

яшьлеге белән котлый
Ку ан дыр сын һәр ту ган көн сез не,
Кы рыс җил ләр ишек как ма сын,
Юл даш бу лып ал гы көн нәр дә дә,
Янә шә дән бә хет ат ла сын.

2014–Мәдәниятелы

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Милади
июнь

Һиҗри 
1435

Атна көне Сәхәр тәмам
Иртәнге намаз

Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

 1 2 рәҗәб Якшәмбе 2.24 3.54 13.00 18.10 21.02 22.32 17.08

 2  3 Дүшәмбе 2.23 3.53 13.00 18.11 21.04 22.34 17.11

 3  4 Сишәмбе 2.22 3.52 13.00 18.12 21.05 22.35 17.13

  4  5 Чәршәмбе 2.21 3.51 13.00 18.12 21.06 22.36 17.15

  5  6 Пәнҗешәмбе 2.20 3.50 13.00 18.13 21.07 22.37 17.17

  6  7 Җомга 2.19 3.49 13.00 18.14 21.08 22.38 17.19

  7  8 Шимбә 2.19 3.49 13.00 18.14 21.09 22.39 17.20

  8  9 Якшәмбе 2.18 3.48 13.00 18.15 21.10 22.40 17.22

  9 10 Дүшәмбе 2.17 3.47 13.00 18.16 21.11 22.41 17.24

10 11 Сишәмбе 2.17 3.47 13.00 18.16 21.12 22.42 17.25

11 12 Чәршәмбе 2.16 3.46 13.00 18.17 21.13 22.43 17.27

12 13 Пәнҗешәмбе 2.16 3.46 13.00 18.17 21.14 22.44 17.28

13 14 Җомга 2.16 3.46 13.00 18.18 21.15 22.45 17.29

14 15 Шимбә 2.15 3.45 13.00 18.18 21.15 22.45 17.30

15 16 Якшәмбе 2.15 3.45 13.00 18.18 21.16 22.46 17.31

16 17 Дүшәмбе 2.15 3.45 13.00 18.19 21.17 22.47 17.32

17 18 Сишәмбе 2.15 3.45 13.00 18.19 21.17 22.47 17.32

18 19 Чәршәмбе 2.15 3.45 13.00 18.19 21.17 22.47 17.32

19 20 Пәнҗешәмбе 2.15 3.45 13.00 18.20 21.18 22.48 17.33

20 21 Җомга 2.15 3.45 13.00 18.20 21.18 22.48 17.33

21 22 Шимбә 2.15 3.45 13.00 18.20 21.18 22.48 17.33

22 23 Якшәмбе 2.15 3.45 13.00 18.20 21.19 22.49 17.34

23 24 Дүшәмбе 2.16 3.46 13.00 18.21 21.19 22.49 17.33

24 25 Сишәмбе 2.16 3.46 13.00 18.21 21.19 22.49 17.33

25 26 Чәршәмбе 2.16 3.46 13.00 18.21 21.19 22.49 17.33

26 27 Пәнҗешәмбе 2.17 3.47 13.00 18.21 21.19 22.49 17.32

27 28 Җомга 2.17 3.47 13.00 18.21 21.18 22.48 17.31

28 29 Шимбә 1.48 2.18 3.48 13.00 18.21 21.18 22.48 17.30

29 1 рамазан Якшәмбе 1.49 2.19 3.49 13.00 18.21 21.18 22.48 17.29

30 2 Дүшәмбе 1.49 2.19 3.49 13.00 18.21 21.18 22.48 17.29

Динвәмәгыйшәт

МусаҖәлилисемендәге
үзәккитапханәдәбө-
екҖиңүнең69еллыгы
уңаеннанбөекВатансу-
гышытурындагыҗыр-
ларгабагышланган“ба-
тырларданымәңгелек”
диписемләнгәнәдәби-
музыкалькичәузды.

Бөек Ватан сугышында
яралысугышчыларгасәнгати
хезмәткүрсәтүсәнгатьәһел
ләренә,язучыларгайөкләнгән
бурычлариде.Шәһәрдәшлә
ребезнең кайсы белән генә
әңгәмәкорыргатурыкилсәдә,
һәммәсенеңулчорныкөнен
көнгә, бөтен нечкәлекләре

беләнхәтерләветаңкалдыр
ды. Очрашуда шәһәрдәше
без,композиторЗөфәрЯрул
ла улыСәгыйтов көйләренә
язылганҗырларяңгырады.

Зөфәр абыйның иҗатын
да да, башка композиторла
рыбызныкы кебек,Чаллыны,
Татарстаныбызны данлаган,
батыр егетләребезне, матур
кызларыбызнымактаганҗыр
ларбихисап.Аның “Тибрәнә
җыр күңелдә”, “Туган җирем
Чаллы”,“Татарстаным”дигән
җырлары радионың алтын
фондындасаклана.

“Җыршигырьдәналдарак
йөри.Шигырьхалыккабарып
җиткәнче, яхшыҗыр дөнья

ны берничә тапкыр әйләнеп
чыгаргаөлгерә”,–дигәнша
гыйрьСибгатьХәким. Татар
әдәбиятында җыр жанрын
читләпүткәншагыйрьләрюк
дәрәҗәсендә. Безнеңшәһә
ребездәяшәпиҗатитүчеша
гыйрь Рафис Хисамиевның
иҗатындадаБөекВатансугы
шытемасышулайукгәүдәлә
неш таба. Кичәдә яңгыраган
“Мәңгелекут”җыры–шуның
дәлиле.

ЗалдаЗөфәрЯруллович
ныңиҗатыняратучышәһәр
дәшләребезҗыелганиде.Бу
табигыйталантиясенәматур
гомер, сүнмәс иҗат юлдаш
булсын дигән теләк белән,
Камгэсэнергостройның хез
мәтветераныРазыяАрифзя

нова үзенеңҗылы сүзләрен
җиткерде.

Еллар, унъеллыклар уза
тора....Җиңү көне, кешеләр
күңелләрдә һәрвакыт иң зур
бәйрәм булып, буыннардан
буыннаргакүчәбарыр.Алар
ның батырлыклары безнең
күңелләрдәмәңге тутыкмас.
Моннансоңәниләргә–үзлә
ренеңулларын,хатыннарга–
ирләрен,балаларгаәтиләрен
бервакытта да сугышка оза
тыргатурыкилмәсен.Күгебез
аяз,җиребез бай, тормышы
бызтынычбулсын.БөекҖи
ңүнең70еллыкбәйрәмендә
бергәләпкүрергәязсын.

рәйсәСаЛиХОВа,
Татарәдәбиятыһәмтуган
якныөйрәнүбүлегемөдире.

21май–ИделБолгарстанындарәсмирәвештәИсламдинекабулителгәнкөн(310нчыһиҗри,922нчемиладиел)
26май–Миграҗкичәсе.МөхәммәдпәйгамбәрнеңМәккәшәһәреннәнИерусалимгаһәманнанҗидекаткүккә–АллаһыТәгаләнеңтәхете

янынакылганмогҗизалысәяхәте.Миграҗуразасы100көнуразатотугатиңләнә.Шулкичтәнбишвакытнамазфарызкылынган.

“Сөембикә”журналына–
100ел

Татар хатын-кызларының өстәл
китабынаәйләнгән, затлы, зәвыклы,
тирәнэчтәлекле“Сөембикә”журналы
үзенең100еллыгынбәйрәмитте.

Г.КамалисемендәгеТатардәүләтака
демиятеатрындаузганкичәнеТатарстан
ныңһәмРоссиянеңхалыкартистыВенера
Ганиева «Сөембикә»җырыбелән ачып
җибәрде.Аныңчыгышыннансоңсәхнәгә
ТРДәүләтСоветыРәисеФәритМөхәм
мәтшинчыкты.“Сөембикә”неңмаксаты–
хатынкызлартормышын,яшәүрәвешен
күрсәтү, бала тәрбияләү серләрен ачу.
Хатынкызларныякынайтуберләштерү
дә,телебезнесаклаудажурналныңөлеше
зур”,–дидеулүзенеңкотлавында.

“Сөембикә”журналы1913елдачыга
башлый.Өчелдананы“Азатхатын”дип

үзгәртәләр.1980еллардажурналныярты
миллионлапхатынкызукый.

ЭнҗеМөэминованың
исемемәңгеләштерелде

әлмәттөбәгендәшагыйрәнеңтууы-
на90елтулуныбилгеләпүттеләр.

Танылганшагыйрә,икедистәдәнар
тык китап авторыЭнҗеМөэминованың
исеме 16май көннеӘлмәт районының
Габдрахман авылындамәңгеләштерел
де: мәктәп бинасына истәлек тактасы
куелды.

ЭнҗеМәэминованың якыннарыһәм
язучылар, ветераннар зиратка барып,
аныңкаберенәчәчәкләрдәсалды.Ша
гыйрәнеңтууына90елтулугабагышлан
ган чара авылныңМәдәният йортында
әдәбикичәбеләнтәмамланды,дипхәбәр
итә“Әлмәттаңнары”басмасы.

Мәскәүлеләр
Мөнирәбулатованы

онытмый
МәскәүдәгеТатармәдәниятеүзәген-

дәМөнирәбулатованыңтууына100ел
тулуныбилгеләпүттеләр.

Татармәдәни үзәге китапханәсендә
РоссияһәмТатарстанныңхалыкартисты
МөнирәБулатованыңтууына100ел ту
лугабагышлангантантаналычараузды,
дипхәбәритәТРныңРФдәгетулывә
каләтлевәкиллегенеңматбугатхезмәте.
Бөек татар җырчысының тормышында
Мәскәүзуррольуйнаган.Биредәулузган
гасырның30елларындаМәскәүконсер
ваториясекаршындагыТатароперасту
диясендәукыган,күптапкырларсәхнәгә,
шулисәптәнЧайковскийисемендәгеЗур
театрсәхнәсенәчыккан.

Җирйөзеяшәрә,шатланамай,
Сиреньнәрхушисләртарата...

ӘхмәтЕриКӘЙ


