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Киләсе елның 13 сентябрендә
ТатарстандареспубликаПрезиден
тынсайлауһәмҗирлеүзидарәор
ганнарынасайлауларбулачак.

Республика җитәкчелеге Кама
балалармедицина үзәгеремонтын
дәвамитү өчен өстәмәфинанслар
бүлеп бирәчәк. Бу хакта эшлекле
дүшәмбекиңәшмәсендәНаилМәһ
диевхәбәритте.УзганатнадаНаил
Мәһдиевдәвалауучреждениесендә
баручы ремонт эшләре белән та
нышканиде.Инспекциябарышында
капиталь ремонтны төгәлләү өчен
13млнсумакчакирәклегеачыклан
ды.Иң беренче чиратта патология
белән  яңа туган балалар бүлеге
ремонтынтәмамлаубурычыкуела.
Әлегәяңатугансабыйлар9/23бү
лекчәсенәкүчерелә.

www.bestpediatr.ru сайтында 2
декабрьдәналып26январьгакадәр
үзеңнең яраткан табибыңа тавыш
калдырып була. Табибларга һәм
шәфкатьтуташларынатүбәндәгено
минацияләрбуенчатавышбирергә
мөмкин: “Һөнәргә тугрылык”, “Мәр
хәмәтлейөрәкөчен”һәм “Профес
сиональлекөчен”.Шулайуктеләге
булганнарүзфикерләрен,табиблар
габагышланганрәсемнәрен,фотог
рафияләрнеһәмвидеосюжетларны
калдыра алалар.Исегезгә төшерә
без, узган елда тавышбирүдә 820
балалартабибыһәм1311шәфкать
туташыкатнашты.Аларөченбарлы
гы33690тавышкабулителгән.Оеш
тыручыларныңсүзләренәкараганда,
сайткакерүчеләрнеңсаныелданел
арта,әконкурстабибларһәмпаци
ентлар өчен дә матур традициягә
әйләнепбара.

Шәһәрполиклиникаларындабил
гелеберяшьтөркеменәкараучы(21
яшьтәналып3елсаен)затларгаго
мумидиспансеризацияүткәрүдәвам
итә.Быелдиспансеризацияне1921,
1924,1937,1930,1933,1936,1939,
1942,1945,1948,1951,1954,1957,
1960,1963,1966,1969,1972,1975,
1978, 1981, 1984, 1987, 1990, 1993
елда туган кешеләр үтәргә тиеш,
дипискәртәТРСәламәтлексаклау
министрлыгы.

24 ноябрьдән «КАМАЗ»ААҖ4
көнлекэшатнасына күчә.Бухакта
предприятиенеңкорпоративгазета
сыхәбәритә.Моннантыш,предпри
ятиедә26һәм27ноябрьөстәмәял
көннәредипигъланителгән,шулай
укөстәмәзаказларбулмаганочракта
29,30һәм31декабрьдәялкөннәре
булачак.Буөстәмәялкөннәреөчен
уртача хезмәт хакының өчтән ике
өлешетүләнәчәк.Эшкөнетүгелдип
игъланителгәнҗомгаларөченакча
түләнми.Романюксүзләренә кара
ганда,киләсеелдадатулыбулма
ган эшатнасырежимысакланырга
мөмкин.

Киләсе елда бюджет система
сындаэшләүчеләрнеңхезмәтхакын
арттыруөчен,Татарстанфедераль
казнадан1,4млрдсумдотацияала
чак.Быеләлегемаксатка2,3млрд
сумакчабүлепбирелгәниде.“Ком
мерсант” газетасы язганча, Идел
буендаиңкүпдотацияалгантөбәк
–БашкортстанРеспубликасы.Быел
улфедеральказнадан4,3млрдсум
дотацияалганбулса,киләсеелга2,2
млрдсумалачак.
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Флүрә
ФлүрәЯнгизкызыЗаһриева–менәдигән

улһәмкызүстергән,аларныүзебашлаганэш
неңдәвамчыларыитептәрбиялиалганбәхет
леаналарныңберсе.УлүзеКүзәнәклебетон
цехындаишекһәмтәрәзәөслекләреэшкәртә,
улыМаратшушыукцехтамастербулыпэшли,
кызыАйгөл–кранчы.

Флүрәханымйортлартөзелешеөченҗитеш
тереләторганөслекләрнетигезли,матурлый,
кирәклеуемнарынясый.Үзеәйтмешли,артын
нанкуучысыюк,берсменагатөрлеразмердагы
дүртякиалтыформаәзербулса, улаларны
тоткарламыйчавакытындаөлгертепкуя.

ФлүрәЗаһриеваЧаллы каласындагы тө
зелешкәяшьчагында ук килгәнһәмуналты
елЙортлар төзү комбинатында эшләгән.Ә
Күзәнәклебетон заводында командировкага
килгәнҗиреннәнкалыргабулган.“65нчетөзү
монтажидарәсендәчираттагыйортныңфаса
дынтапшырганнансоңбезнеЗЯБкавакытлыча
дипкенәҗибәргәннәриде,–дипискәалаул
заводкаурнашканчакларын.–Иптәшкызым
беләнкилепкүргәч,әлләниисебезкитмәгән
идекитүен:өчсменалыэш,аяктанрезинаитек
төшми, төннәренэшкә килүкайту куркыныч.
Минембеләнбергәкилгәниптәшемшулякла
рынуйладыбулсакирәк,киреүзоешмабызга
кайтыпкитте.

Гомербуе,шәмдәйтоташянып,
Нурөләшәгазизаналар...
Шулбалкышкагел
тартылакүңел–
Аңардамеңшифа-дәвабар!

Ша һи нур Мос та фи

Сөеклебулыгыз,
әниләр!

Но ябрь нең соң гы ат на сын да Əни ләр кө нен 
бәй рәм итү ма тур тра ди ци я гә әве рел де. Шу шы 
җы лы  бәй рәм уңа ен нан дөнь я га Ке ше ту ды ру
чы ила һи зат лар га – гү зәл ха тынкыз ла ры быз га 
их ти ра мы быз ны бел де рә се ки лә. “Əни” сү зе һәр
кем өчен бик ка дер ле һәм якын. Ана – тор мыш 
чы га на гы, мәр хә мәт лек һәм мә хәб бәт үр нә ге 
ул. Без әни лә ре без нең хез мәт сө ю чән ле ген, рух 

нык лы гын, күр кәм ле ген, рә химшәф кать ле ген 
кү реп сок ла на быз. Шу шы бәй рәм кө нен дә Ана 
ди гән олы исем не йөр тү че бар лык ха тынкыз ла
ры быз га исән лексау лык, бә хет, га и лә имин ле ге 
те ли без. Якын на ры гыз ның җы лы мө га мә лә сен 
то еп яшәр гә яз сын сез гә, ка дер ле әни ләр! 

Р. Ф. ШƏЙ ДУЛ ЛИН, 
«Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ 

ге не раль ди рек то ры,
Д. С. СА БИ РОВ, 

«Кам гэ сэ нер гос т рой» ААҖ  
проф ко мы рә и се

НоябрьаеныңсоңгыякшәмбесендәАнакөнебилгеләпүтелә.Бу
көнһәркайсыбызөченмәгънәле:әниләр–безнеңөченяшәүөлге
се,тормышмаягыбулгангазизкешеләребез,җанҗылысын,күңел
аклыгынбүлешүчеләр.
КиләчәкбуынкешесенеңниндибулуыАнагабәйле,Анабаласына
тән,җан,акыл,рухсәламәтлегебүләкитә.Хатынкызбувазифа
ныҗиренәҗиткерепүтәргәбурычлы.Һәмулбарлыккөченҗыеп,
кирәккәндәсалкынакылбелән,кайчакгасабиланып,тормыштагы
кыенлыкларныисәниминүтүюлларынэзли.Əбалаларыныңин
сафлы,эшлеклебулыпүсепҗитүенкүрү–Анаөчениңкадерлесе.
«Камгэсэнергострой»оешмасындаэшләүчейөзләгәнхатынкызла
рыбызныңкүпчелегеАнадигәнолыисемнейөртә.Аларныңбала
тәрбияләпүстерүкебекҗаваплывазифаныбашкаруларыбеләнбер
гә,хезмәтурыннарындафидакарьлекләредәсокландырабезне.
Будөньясәфәрендәирләренәышанычлыюлдаш,балаларынаүр
нәкәнибулаалганханымнарныңберничәсебеләнбезКүзәнәкле
бетонзаводындатаныштык.Бәхетлемеалар?Тормыштанканәгать
ме?Гомумән,бәхетөченкүпкирәкмеАнадигәнолыисемнейөрткән
хатынкызга?Безменәшушысорауларныачыкларгатырыштык.

Рәсемдә сулдан уңга: Зилә Васильева, Марат 
Заһриев, Флүрә Заһриева, Айгөл Якупова

Киләсе 2015 елда “Камгэсэнергос
трой” акционерлык җәмгыятенеңшә
һәребезһәмКАМАЗавтогигантытөзе
лешенеңберенчеелларыннанукчыга
башлаган“Таңйолдызы”газетасына45
елтула.Билгелебулганча,“Камгэсэнер
гострой”идарәсендәберенчерусгазета
сы“Энергетик”исемебелән1965елның
маендаиҗатителәбашлый,аннарыаны
бикматуряңгырашлы“Камскиезори”га
алыштыралар.1970елныулгазетаның
татарчагатәрҗемәсе–“Каматаңнары”

ныңберенчесаныдадөньякүрә.1990
елныңязында халыкдепутатларының
шәһәрСоветы,заманнанарткакалмас
катырышып,татартелендәүзорганын
булдыра.Шулайитеп “Кама таңнары”
тәрҗемә хәленнән мөстәкыйль “Таң
йолдызы”наәверелә.

Шәһәребезтөзелешенеңданлыел
ларынкүпләрхәтерләрендәйөртәдер.
Газетабызашасезулелларгакирекайт
кандайбулырсыз.ШулайукКамгэсэнер
гостройныңбүлендекпредприятиеләре

тормышы,төзелепкилүчеобъектлардан
репортажлар,шәһәребезнеһәмКАМАЗ
заводларыннигезеннәнбашлапсалган
хөрмәтлеветераннарыбыз,аларгаал
машкакилүчеяшьләртурындаукырсыз
һәмбашкабиккүпяңалыкларбеләнта
нышырсыз.
Элемтәбүлекләрендәбезнеңгазеталар

гаяртыелгаязылубәясе–131сум
46тиен(берелга262сум92тиен),
абонемент тартмасына салганда –
125сум64тиен.

Басмаларныңиндексы:«Камскиезори»
–00108,«Таңйолдызы»–00032.

Белешмәләрөчентелефоннар:
701916,701812.

Əбунә2015Безнеңбеләнкалыгыз!
Шәһәребезнең барлык элемтә бүлекләрендә “Камгэс

энергострой”ААҖбасмалары “Камские зори” һәм “Таң
йолдызы”газеталарынаязылубашланды.

Ахыры3нчебиттә
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Шәһәребездә
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Республикабызда

Башкармакомитет
җитәкчесенең 

беренчеурынбасары
вазифасына 
конкурстәмам

Яр Чаллы хакимиятендә
Башкарма комитетҗитәкчесе
неңберенчеурынбасарывази
фасына конкурс тәмамланды.
Әлеге вазифага комиссияРи
натАбдуллин кандидатурасын
лаеклы дип тапты. Ул төрле
еллардаТРэкологияминистры
урынбасарыбулыпэшләгән,ТР
ДәүләтСоветыдепутаты.Моңа
кадәр «БугульмаВодоканал”
ҖЧҖдиректорларСоветынҗи
тәкләгән.

Башкармакомитетны
үзгәрешләркөтә
ШәһәрСоветыныңXXIVчи

раттантышутырышындаБаш
кармакомитетныңяңаструкту
расынрасладылар.

Яңа структура 4 блоктан
торачак.БеренчеблоккаБаш
кармакомитетҗитәкчесе,аның
беренчеурынбасарыһәмБаш
кармакомитетҗитәкчесенең4
урынбасары,аппаратҗитәкчесе
һәм аның урынбасары, район
башлыклары,идарәһәмбүлек
җитәкчеләре,сектормөдирләре
һәмБашкармакомитетҗитәкче
сенеңярдәмчесекерә.

ИкенчеблокБашкармакоми
тетның тармак идарәләреннән
торачак.

Өченче блок – Башкарма
комитетның территориаль ор
ганнары–районхакимиятләрен
берләштерә.

Дүртенче блок – ЗАГС, ад
министративтехник инспекция
идарәсе, күчемсезмилек объ
ектларын өлешләп төзү өл
кәсендә дәүләт контроле һәм
күзәтчелеге бүлеге, опека һәм
попечительлекбүлегеһ.б.

Башкармакомитетҗитәкче
сеНаилМәһдиев белдерүенчә,
Яңаелгакадәрәлегеструктура
нигезендәБашкармакомитетта
җитдиүзгәрешләрбулачак.

Яңатрамвай 
тукталышларына
исемнәрбирелгән
ЯрЧаллыда11яңатрамвай

тукталышынаисемнәрбирелгән.
Күпкенәисемнәравтобустукта
лышыисемнәренкабатлый,мә
сәлән:“Пединститут”,“Орловка”,
“Электротехниклар”, “КамПИ”,
“Университет”,“Перинатальүзәк”
һ.б.СоңракМегастройгипермар
кетыянындатагынберпавильон
куелыргамөмкин.Әлегәулпро
екткакертелмәгән.

Трамвай тукталышларына
начар күрүче гражданнарөчен
18махсусмәгълүмат таблосы
урнаштырыла. Тавышсигналы
трамвайныңякынлашуыхакын
дахәбәритәчәк.

Җиһазлау “Уңайлымохит”
республикапрограммасыкыса
ларындатормышкаашырыла.

Чыршысату 
урыннарыбилгеләнде

Шәһәр Башкарма комите
тында чыршысату урыннарын
билгеләделәр.Быел урман гү
зәлләрен20декабрьдәнсоң56
урында сатып алыргамөмкин
булачак.

КышБабай 
19декабрьдәкилә
19декабрьдәЧаллыдаил

нең төп Кыш Бабаен каршы
алугабагышланганбәйрәмча
ралары була. Бөек Устюгтан
килгән кунакны “Травинка” ял
базасынданәнидусларыкаршы
алачак.Урманаланындаәйлән
бәйлән уйнаганнан соң, Кыш
БабайКамабалалармедицина
үзәгендәдәваланучыбалаларга
бүләкләрөләшәчәк.

КышбабайкатнашындаЯңа
ел тамашасы шәһәрнең төп
чыршысы урнашкан Азатлык
мәйданында булачак. Биредә
Чаллы Кыш бабайлары пара
дыузачак.ТөпчыршыныБөек
Устюгтан килгән Кыш Бабай
кабызачак.

“КАМАЗ”футбол
клубыатрибутикасы

кибетеачылды
«Веста»сәүдәүзәгендә“КА

МАЗ”футбол клубыатрибути
касы кибете ачылды. Кибеттә
шарфлар,бокаллар,футболка,
плакатлар һ.б. сатып алырга
мөмкин.

Әминҗәйнешушындаэшлә
дем.Туктаәле,минәйтәм,ачык
һавадатүгел–җилисми,өстемә
яңгыряумый,носилкадакүтәреп
чабасыюк, дим.Шулай итеп,
уңайякларынбарладымдаэш
стажымныөзмәслек итеп кенә
шушында күчәргә тәвәккәллә
дем.Индеикедистәелданартык
вакыт узды,шөкер, үкенгәнем
булмады”.Алай гынада түгел.
Улыбелән кызындаүз канаты
астынаалганФлүрәханым.Эш
кәурнаштырыпкынакалмыйча,
аларгаюгарыбелемалыргада
ярдәмиткән.Читтәнторыпукып,
Мараттөзүчеинженербелгечле
геалган.Айгөлисә,банктаэшлә
үгәяраклыдипломгаиябулган,
әммаякыннарыбеләнбергәшу
шы заводта эшләүнемәгъкуль
күрә.Аларәниләренең йөзенә
кызыллык китермичә тырышып
эшлиләр, тормышитәләр.Куа
нычбулыпдүртоныктаүсепки
лә:Айгөлнекеләр–Риналбелән
Зәринә,Маратныкылар–Азамат
беләнАлмаз.

Флүрә ханымЗаһриеваның
бертуган сеңелләреннәнМәрь
ямшулай ук Күзәнәкле бетон
заводындабайтакелларэшләп
киткәникән.Һәмтагынберсе–
Зиләисәшушыукцехтаэшлә
вендәвамитә.

Зилә
ЗиләЯнгизкызыВасильева 

–Күзәнәкле бетон цехы бизә
үчесе, йортлар төзелеше өчен
җитештереләторганплитәләрне
тигезләпторучы.

ЗиләЧаллыгаунҗидеяшен
дәүккилгән.Төзелешучилище
сындаһөнәрүзләштереп,23ел
төзелештә сылаучыбуяучыбу
лыпэшләгән,күпсанлымактау
грамоталары белән бүләклән
гән. Зиләнең Күзәнәкле бетон

заводындаэшлибашлавынада
дистәелданартык вакыт узган
инде.

Шушы еллар эчендә Зилә
ханым ире Федор белән пар
канатларбулыпматур тормыш
корганнар.Балалар үсепаякка
баскан–улыЭдуард,кызыТать
янабашлыкүзлебулыргаөлгер
гәннәр. Инде әтиәниләренә,
әбибабаларына куанычбулып
өч онык:Данил,Ангелина һәм
Саматүсепкиләләр.Кулэшенә
һәвәсЗиләханымисәүзекүңел
җылысынкушыпбәйләгәнҗылы
оекбашлар,йомшакбияләйләр
бүләкитепоныкларынсөендерә.
ЭштәнбушаганарадаФедорның
туганҗире–Тукайрайонының
Җәйләүавылынакайталар,ан
дагынигезнесуытмыйча,таркат
мыйчасаклыйкиләләр.

Тагыншунысындаигътибар
галаек:ЗиләһәмФлүрәханым
нарның әниләреСафура апа,
шөкер,сигездистәсентутырып,
тугызынчысынвакласада,мал
туарасрап,тулыканлытормыш
беләняшиикәнәле.Чаллыда
гыкызларыаныңянынакайтып,
һәрдаимхәленбелеп,булышып
яшиләр.

Лилия
ЛилияХәниф кызыХәйрет

динованың Күзәнәклебетонза
водында33еллыкхезмәтстажы
бар.Күзәнәклебетонцехынаби
зәүчебулыпкилгәнЛилияәледә
шулһөнәренә хыянәтитмәгән.
Бизәүчеләрйортлар салу өчен
җитештереләторганпанельләр
неизмәбеләнсылаптигезлиләр.
Алар айлык план нормаларын
үтәпбаралар.ЛилияХәнифкы
зыдатырышхезмәтеөченкүп
мәртәбә Мактау грамоталары
беләнбүләкләнгәнхезмәтиялә
ренеңберсе.

Эшкәбатыр,төскәматурбу
ханымныңгаиләучагынсүндер

мисаклапяшәтәбелүедәүрнәк
булырлык.ИреТимерханбелән
икебалатәрбияләпүстергәннәр,
буйҗиткәнкызларыЛәйсәнбе
ләнЛианаәтиәниләренукуда
гыһәмэштәгеуңышларыбелән
куандырыпторалар.

Ике кызының киңәшчесе,
сердәшебулганЛилияханымүз
әнисебеләндәякынэлемтәдә
яши. Башкортостанда яшәүче
Фәнияапаныңтөпчеккызыбит
ул. Алар бишәү – Земфира,
Зөлфән,Нәзирә,Мәгаруфһәм
Лилия.Бардаисәнсаулар,эш
лиләр,балалар,оныкларүсте

рәләр.Гомеруртасындаялгыз
калып, бишбаланы бер үзенә
күтәрүе җиңел булмагандыр
Фәнияапага.Тормышсынаула
рынҗиңәкилеп82яшенәҗит
кән ананың биш баласыннан
уноныгы,өчоныкчыгыбар.Ул
бүген шуларның игътибарын
тоеп,тыйнаккынаүзнигезендә
гомеритә,тавыкларасрапюа
на,балаларынавылйомыркасы
белән сыйлап куандыра. Без
Фәния апаның кадерхөрмәттә
бәрәкәтле гомер кичерүен те
ләпкалабыз.

Миләүшә
Түбәнбьефтагыизмәбетон

заводынаМиләүшәРаифкызы
Тәхәбиева туганнантуган апа
сытәкъдимебеләнкилгән.Хез
мәтнеяратуыаңахатынкызлар
өчентүгел,хәттаирләрөчендә
җиңелдән саналмаган һөнәрне
үзитәргәбулышкан–Миләүшә
формалау цехының арматура
участогында эретеп ябышты
ручы булып эшли.Ишектәрә
зә өслекләре, кое боҗралары
өченкаркасларһ.б.үрәләрбу
участокта.МиләүшәТәхәбиева
хезмәттәшләребеләнкилешеп,
тырышыпэшли.Быеланыңфи
дакарьхезмәтенлаеклыбәяләп,
шәһәрхакимиятенеңМактаугра
мотасыбеләнбүләкләгәннәр.

Миләүшәнең хезмәтеннән
цех башлыгы Илнар Нургаяз
улыХисмәтов та бик канәгать.
“Җитештерүдәиңмөһиме–ке
шеләр, – ди ул һәмМиләүшә
апасын мактауга күчә, – һәр
вакытачыкйөзле,каракоелып
йөргәнен күргәнем юк. Эшне
яхшыбелә,ешкынаминаңаки
ңәшкәкиләм”.

Миләүшә үзе исә осталык
тәҗрибәбелән киләдигәнфи
кердә. “Камыр эшенә укыдым,
тимербеләнэшлим”,–дипмө
лаемгынаелмая.“Нигәалай?”
– дигән сорауга һич икеләнеп
тормыйча:“Шулайкүбрәкошый”,
–дипҗавапбирә.

Яраткан эш – ярты бәхет,
диләр, әмма сүз хатынкызлар
турындабарганда,күңелбиргән
һөнәрне дә, тормышта үзюл
ларын таба алган өметле һәм
тәүфыйклы балаларны да күз
алдында тотмыймөмкин түгел.
Шушышартлар үтәлгәндә генә
дөньяда яшәүнең кызыгы да,
мәгънәседәбуладырхатынкыз
өчен.Миләүшәханымбунисбәт
тәнбәхетле.УлыАртурныңинде

армияхезмәтенузыпүзтормы
шынкоруы,киленеНадеждадан
уңуы турында канәгать булып,
мактап сөйли. КызыАйгөләле
мәктәптәукый,киләчәккәматур
планнаркораикән.

Арматураучастогындаҗиде
кешеэшли,аларныңөчесе–ха
тынкызлар.БезгәбарыМиләү
шәбеләночрашыпсөйләшүна
сыйпбулды.Әммашуныдабел
дек:ноябрьдекабрьайларында

алар өчесе дә туган көннәрен
– түгәрәк гомер бәйрәмнәрен
билгеләпүтәләр.Гомерләренең
акылтуплаган,асыл,иңкүркәм
чорына–җиләккебекчакларына
җиткәнбууңганханымнарныбез
туганкөннәребеләндәкотлый
быз.Аларгаматур аяз көннәр,
көтелмәгән куанычлар насыйп
булсыниде.

Ризидә КАМАЛОВА

Башы1нчебиттә

Ха тын-кыз ла ры быз-
ның сөй кем ле, тый нак 
бу ла бе лү лә рен кү реп 
бер сок лан саң, икен че 
ва кыт, көч ле рух лы, киң 
кү ңел ле икән лек лә ре нә 
тө ше неп, га җәп кә дә 
ка ла сың: ка ян ки лә дер 
алар га шул ка дәр күр-
кәм лек һәм көч! Яңа дан-
яңа ку а ныч лар на сыйп 
бул сын үз лә ре нә.

“Һөнәренеңостасы” 
республикабәйгесе

узды
Казандатөрлеоешмапред

приятиеләрнеңяшьхезмәткәр
ләреарасында“Һөнәренеңос
тасы”дигәнреспубликакүләм
бәйге узды. АндаЯрЧаллы
данын“КАМАЗ”ААҖһәмТЭЦ
җыелма командасы яклады.
ГомумкомандазачетындаЧал
лыкомандасыикенчеурынга
лаек булды. “КАМАЗ” ААҖ
яшьләр оешмасыҗитәкчесе
ЭльвираСаттарова “Яшьләр
беләнэшләүчеиңяхшыбел
геч” номинациясендә икенче
урынныяулады.

Инвалидлар 
ункөнлеге 
башлана

1–10декабрь көннәрендә
Татарстан Республикасында
физикмөмкинлекләречиклән
гән кешеләр ункөнлеге үткә
релә.Шулуңайдан,республи
кадаинвалидкешеләр,физик
мөмкинлекләречикләнгәнба
лаларның әтиәниләре өчен
чаралароештырылачак.

“Татарҗыры” 
фестивале 

20декабрьдәбула
“Татар җыры”фестивале

быел15нчетапкыруздырыла.
20декабрькөннекичкесәгать
4тәКазанның“Пирамида”ком

плексында башланачакфес
тиваль концертында тамаша
чыларга3дистәҗыртәкъдим
ителә: аларның 15 е “Татар
җыры”ның элеккегеләрендә
хитсаналганҗырларһәм15е
–яңа.Чынлыкта,әлегефести
вальдәбарлыгы300дәнартык
җырбашкарылган,шуларара
сыннан иңиңнәре tatargiri.ru
сайтындаһәм1212номерына
җибәрелгәнSMSларярдәмен
дәсайлапалынган.

Фестивальне «ТатМузТВ»
(TMTV) телеканалында туры
трансляциядәкарапбула.

КазаннанСочига 
турырейслар 

ачыла
26декабрьдән“Казан”ха

лыкара аэропортыннан Ка
занСочиКазан маршруты
буенча туры даими рейслар
ачыла. Самолет һәр җомга
көннеКазаннан13.50 сәгать
тәкүккәкүтәреләһәмСочига
16.35сәгатьтәтөшәчәк.ӘСо
чидан 09.35 сәгатьтә кузгала
һәм 12.25 сәгатьтә Казанда
булачак.

Моннан тыш, “Казан” аэ
ропорты пассажирлары өчен
махсусбонускертелгән:рейс
пассажирлары бер комплект
чаңгы, сноуборд яки хоккей
җиһазларынбушлайалыпба
раала.Буҗиһазныңавырлыгы
исәпкәалынмыйһәмбушлай
багажавырлыгынормасыннан
тышалына,дипхәбәритәаэ
ропортматбугатхезмәте.
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Хезмәтнесаклау

Рейдйомгаклары

–РөстәмРавилевич,Кам
гэсэнергостройпредприятие
ләрендәбыелкүңелсез,хәтта
фаҗигале очраклар булды.
Шуларныбарлапкитегезче.

–Әйе,гыйбрәталырлыкхәл
ләрбулды, кызганычка каршы.
Елбашыннанҗидебәхетсезлек
очрагы теркәлде.Шулардан –
“Спецстрой”, “ПМУ1”, “Отдел
стройК”, “КамгэсЗЯБ”, “ЗЖБИ
210”оешмаларындакилепчык
канбишесе“җиңел”категориясе
нәкарый.Тагын“КамгэсЗЯБ”та
беравырочрактеркәлде.Әменә
4 июньдә “Железнодорожник”

ҖЧҖендә булган бәхетсезлек
кеше гомере өзелүгә китерде:
тимерюлдайөктөяүвагоннарын
урнаштырганда1962елгыРифат
МулланурулыМогтәсимовфа
җигалетөстәһәлакбулды.

Күргәнебезчә,саннарсагай
тырлыкһәмаларныңһәркайсы
артындаиңкыйммәтлеәйберләр
– кеше сәламәтлеге һәм кеше
гомере.Тәҗрибәшуныраслый:
җитештерүмәйданымы ул, тө
зелешме–кайдагынабулсада
“әйдәярар”гаөметләнү–улзур
ялгышлык.Үзүзеңә,хезмәтеңә,
сәламәтлегеңәбармакаша ка

раукайчандабулсааянычнә
тиҗәгәкитерә.

–Аянычнәтиҗәгәкитерүче
төпсәбәпләрнинди?

–Сәбәпләркүптөрле.Берен
чеитепиңмөһименкүрсәтергә
кирәк:төзелешмәйданнарында
һәм хезмәт урыннарында ае
руча куркыныч эшләрнең үтә
лешенә күзәтчелекҗитми.Сүз
инженертехник хезмәткәрләр
нең уяулыгы турында.Ниөчен
алайдигәндә,беренчечиратта
аларның хәзерлек дәрәҗәсенә
тукталасыкилә.Югарыһәммах
сусуртабелембирәторгануку
йортларын тәмамлаучыларның
хезмәтне саклауюнәлешендә
белемнәресай,өстәвенә,алар
үзлекләреннәнөйрәнергәатлы
гып тормыйлар.Алай гынамы,
куркынычсызлык кагыйдәләрен
үтәүнеталәпитүдәйомшаклык
күрсәтепкенәкалмыйча,үзләре
тискәреүрнәктәбулакайберә
үләр.Минбуочрактабигрәктә
мастерларны,прорабларныкүз
алдындатотам.Менәшулай,төп
документлардагы таләпләрне
белмәүһәмүтәмәүнәтиҗәсендә
аянычхәлләркилепчыга.Вәз
гыятьнеуңайяккаүзгәртүөчен,
“Камгэсэнергострой”ААҖгене
ральдиректорыныңкүрсәтмәсе
нигезендә, без инженертехник
хезмәткәрләргә хезмәтне сак
лау буенча аттестация үткәрү
тәҗрибәсен яңарттык. Бу бар
лыкбүлендекпредприятиеләргә
дә кагыла, һәм, әйтергә кирәк,
нәтиҗәсе дә күренә башлады
кебек. Һәрхәлдә, мастерлар,
прораблар, участок башлыкла
ры аттестациягә әзерләнгәндә
тиешле документларны, инст

рукцияләрнеисләренәтөшерә
ләр,тулыкүләмдәбулмасада,
хезмәт урыннарында аларның
үтәлешенталәпитәләр.Аттес
тациякүпмедердәрәҗәдәэтәр
гечбулды,диясемкилә.

–ЧираттагыБашинженер
көнендәдәсүзнигездәкуркы
нычсызлык таләпләрен үтәү
турындабарды.

–Әйе, подразделениеләргә
ярдәмйөзеннән,атнасаенБаш
инженер көнен үткәрү турында
карар кабул ителде.Андабаш
инженерга буйсына торганҗа
ваплыкешеләрҗыела.Һәмһәр
киңәшмәдә хезмәтне саклау
мәсьәләсенәшактый урынби
релә.Бүлекбашлыкларычыгыш
ясый,объектлардагыһәмпред
приятиеләрдәге уңай яки тис
кәремисалларфоторәсемнәр
ярдәмендәанализлана.Шунда
укконкретбурычларбилгеләнә,
кирәк булганда ярдәм дә күр
сәтелә.

–Хезмәткуркынычсызлы
гыталәпләредигәндәмахсус
эшкиемнәребеләнтәэминитү
дәкүздәтотыла.Буюнәлештә
ниләрэшләнә?

–Агымдагыелдаәлегемак
сатка3миллион400меңсумак
часарыфителде,тагын700мең
сумлыкэшкиемнәрехәзергева
кыттаюллана.Әйтергәкирәк,Та
тарстанПрезидентыһәмреспуб
ликахөкүмәтенеңкарарыбелән,
махсусэшкиемнәреКазандагы
19нчытөзәтүколониясендәте
гелә.Безүзебезнеңкоммерция
бүлегевәкилләребеләншунда
барып,колонияҗитәкчелегебе
ләнбарлыкмәсьәләләргәачык
лыккертепкайттык.Киемнәрнең
сыйфаты һәм бәясе ярарлык,
алгатабадааларбеләнхезмәт
тәшлекитәчәкбез.

–Төзелешмәйданнарына
чыккандаСез,эшурыннарын

нантыш,көнкүрешбиналары
на, вагоннарга, ялитү урын
нарына  да игътибар итми
калмыйсызбитинде, аларга
ниндибәябиреридегез?

– Әйе, чөнки эшчегә яки
хезмәткәргә тиешле көнкүреш
шартларытудырмыйторып,ан
наняхшыхезмәтнәтиҗәсекөтеп
булмыйбит.Әлегәбезнеңтөзе
лешмәйданнарындагы вагон
нарбарысыдаяхшыдипәйтеп
булмый.Үрнәкитеп“Градостро
итель”ҖЧҖенең“СалаватКүпе
ре”тораккомплексыһәмПМУ1
нең “Ароматика” катализатор
блогы төзелеш мәйданнарын
күрсәтергәбула.Гидропромжил
стройның“Тримедведя”микро
районындагыИҗтимагый үзәк
төзелеше, кызганычка каршы,
тискәремисалбулыптора.

–РөстәмРавилевич, хез
мәтне саклауда якын килә
чәккә нинди бурычлар бил
геләнә?

– Эш күләмнәре арта һәм
хезмәткиеренкелегекөчәябар
ганда, эшне оештыру аерым
игътибар таләпитә. Күп нәрсә
бездән, хезмәтне саклау өлкә
сендәгебелгечләрдәндә тора.
Объектлардагы җитешсезлек
ләрне, йомшак якларны нәкъ
менәбезкүрәбелергәтиешбез.
Күреп кенә калмыйча, кимче
лекләрне булдырмау чарала
рын алдан ук кайгыртырга да.
Буюнәлештәпредприятиеһәм
оешмаҗитәкчеләре белән ки
лешеп эшләгәндә генә тиешле
нәтиҗәләргәирешепбула,шуңа
күрә,җитәкчеләрбезгәтабайөз
беләнторсыннариде.Уңайһәм
куркынычсызэшшартларытуды
ру–хезмәтҗитештерүчәнлеген
арттыруһәмэшләүчеләрнеңсә
ламәтлегенсаклаудигәнсүзул.
Әпредприятиенеңтөпбайлыгы,
белгәнебезчә,–кешеләр.

“Камгэсэнергострой”ААҖреспуб
ликабыздагыһәманнанчиттәгекүп
кенәобъектлардатөзелешэшләре
алыпбара.Аларарасындашак
тыйҗитдиһәмкүләмлесәнәгать
объектларыбар:ТүбәнКамадагы
нефтьэшкәртүһәмнефтьхимия
сезаводларыкомплексы,“Алабу
га”аерымикътисадизонасындагы
корылмалар,Казандагы“Салават
Күпере”тораккомплексы,Югары
Осланрайонында“Иннополис”шә
һәре,ПермькраеныңКраснокамск
шәһәрендәге“Гознак”фабрика
сындаяңаҗитештерүкорпусыһәм
башкалар.Күләмеягыннанкайтыш

ракбулсада,әһәмиятеһәммәшәкатеягыннанкалыш
мыйторганобъектлар–мәктәпләр,балаларбакчала
ры,торакйортлар,хастаханәләрдәторгызабезнең
төзүчеләр.Темпларыбеләндә,объектларныңүзен
чәлекләребеләндәбутөзелешләрнеңһәркайсыкам
гэслыларөченаерымсынаубулыптора.Һәмшушы
сынауныңиңмөһимкүрсәткече–төзелешмәйданында
тиешлехезмәтшартларытудыру.“Камгэсэнергострой”
ААҖенеңхезмәтнесаклауһәмтехниккуркынычсызлык
бүлегебашлыгыРөстәмБаһаветдиновбеләнәңгәмә
бездәшулхакта.

Төзелештәкөнкүреш
шартларыныңяхшыбу
луызурәһәмияткәия.
Бригаданыңкөнкүрешва
гоны–киенүчишенү,эш
һәмаяккиемнәренкип
терү,начарһавашартла
рындакерептору,төшке
ашашау,ялитү,кыска
җыелышүткәрепалу
урыны.Биредәшулайук
коралларнысаклауөчен
аерымпочмактабула.

Узган атнада “Камгэсэнер
гострой” ААҖ профсоюз ко
митеты рәисеДинарСабиров,
акционерлыкҗәмгыятенеңхез
мәтне һәм куркынычсызлык
техникасын саклау бүлегенең
башбелгечеАннаНиконоваһәм
“Камские зори”“Таң йолдызы”
газеталарыныңбашредакторы
ӘлфияСәлимова кайбер объ
ектларда булып, төзүчеләрнең
көнкүрешшартлары, көнкүреш
вагоннарының кышка әзерлеге
беләнтанышыпкайттылар.

Иңберенчеобъект–“Алабу
га”махсусикътисадизонасын
дагы “Синергия” индустриаль
паркы.Хәзергевакытта“Синер
гия”төзелешеүзенеңтөгәлләнү
алдындатора,Яңаелалдыннан
әлегеобъектфайдаланугатап
шырылырга тиеш. Якындагы
көннәрдәэлектрүткәргечләрен,
янгын сүндерү, су һәмҗылы
лыкбеләнтәэминитү,канали
зация,җилләтүсистемаларын
урнаштыру, диспетчер хезмә
тен оештыру буенча эшләрне
төгәллисе бар.Сылаучыбизә
үчеләргәберничәадминистра
тивкөнкүреш бинасында эш
ләрен тәмамларга һәмцоколь

катында бинаның стеналарын
тышларгакирәк.

Көнкүрешвагоннарына кил
гәндә,тулаемалгандакомисси
ядәгеләраларныңторышыннан
канәгатькалдылар:вагоннарда
чиста,җылы,су,чәйнек,микро
дулкынлымич,аяккиемеһәмөс
киеме киптерү өченҗайланма,
киемэлгечләр–барысыдабар.
Көнкүрешвагоннарына кергән
дә“Тәмәкетартутыела:штраф
1000сум”һәм“Янгынкуркыныч
сызлыгыбуенчаинструкция”дип
язылганэлмәтактакүзгәташла
на.Кыскасы,төзүчеләрнеңикен
чейортындахуҗаларчакулсизе
лептора.Әбукөнкүрешвагон
нарының хуҗалары “Синергия”
төзелешендә генсубподрядчы
булган гидропромжилстройлы
лар,аерымалганда,әлегеобъ
ектның беренче көннәреннән
эшләүчеРафаэльИдрисовһәм
ВладимирЛобовбригадалары.
“Минемчә,хезмәтнеһәмкуркы
нычсызлык техникасын саклау
буенча стендлар булса, һәр
кемигътибаритәриде,–диде
профсоюз комитетырәисеДи
нарСабиров. –Аннары, янгын
куркынычсызлыгыкагыйдәләре
буенчаяктыртулампаларыпла
фон белән капланган булырга
тиеш, ә аларбарлык көнкүреш
вагоннарындадаюк”.

Киләсеобъектларшулайук
“Алабуга”махсусикътисадизо

насындагы “Тримедведя”мик
рорайонында төзелеп килүче
иҗтимагыйүзәкһәмукытучылар
өченйорт.Иҗтимагыйүзәктөзе
лешендәкирпечтәнстеналарны
өютөгәлләнепкилә,алда–түбә
ябуһәмфасадэшләре.“Инже
нерлыктехнологиясекомпания
се”ҖЧҖэшчеләреэчкеинже
нерлыксистемаларынурнашты
ругакерешкәннәр.Укытучылар
өчентөзелепкилүчейорттаби
наныңкаркасынмонтажлауһәм
түбә ябу эшләре башкарыла
Шулайуксантехника,электрика,
җилләтү камераларын урнаш

тырубуенчаэшләрбашланган.
“Әлеге төзелешмәйданы әле
узганатнадагыначүпчарбелән
тулганиде,–дипбилгеләпүтте
АннаНиконова,–бөтенҗирдә
төзелешматериаллары аунап
ята иде. Без гидропромжил
стройлыларга берничә тапкыр
кисәтү ясадык. Бүген биредә
тәртип,чүпчарюк”.

Буобъектлардабик күп тө
зүчеләрэшли:“Гидропромжил
строй” һәм “КИТ” оешмалары
вәкилләре,әкөнкүрешвагонна
рыбиказ.“Гидропромжилстрой”
ҖЧҖ участок башлыгы Алек

сандрПавловбилгеләпүткәнчә,
тиздәнбашкаларыдабулачак.
Әгамәлдәгекөнкүрешвагонна
рындакирәклебарлыкнәрсәдә
бар, хәтта суыткыч та.Шулай
да яктырту җайланмаларында
плафоннар һәм хезмәтне һәм
куркынычсызлык техникасын
саклау турындагы мәгълүмат
стендларыюк.

“Алабуга”икътисадизонасы
объектларыннансоңкомиссия
дәгеләрЯрЧаллыга “Мәләкәс
аръягы”микрорайонынаюнәл
деләр.Биредә“Камгэсграждан
строй”ҖЧҖйортлартөзи.Тө
зүчеләрнең“көнкүрешшәһәрен
дә” хәтта 1973 елгы көнкүреш
вагоныдабар.Зур,авырвагон
икегәбүленгән:берягычише
нүкиенү бүлмәсе, икенче ягы
төшке ашны ашау һәм ял итү
өченбилгеләнгән.Стеналарда
вагонхуҗаларыныңдипломна
ры һәм грамоталары эленгән.
Әлеге“шәһәрдә”чагыштырмача
яңавагоннардабар.

Тулаемалганда,комис
сиядәгеләр көнкүреш вагонна
рының торышыннан канәгать
калдылар. Билгеле, аларның
һәрберсенең үзенең уңай һәм
тискәре яклары бар. Рейд нә
тиҗәләребуенча“Иңяхшыкөн
күреш бүлмәсенә” конкурсын
яңаданторгызып,җиңүчеләрне
символикпризларбеләнбулса
дабүләкләргәкирәклегетурын
да тәкъдим ясалды. Көнкүреш
вагонында чәйнек һәммикро
дулкынлымичартыкбулыриде
ме?Әбу,билгеле,бригаданың
эшендәдәуңайчагылыштаба
чак,эшкәдәртбирәчәк.Төзүче
ләрүзләредәбуфикернеяклап
чыктылар.

«Гидропромжилстрой» оешмасы бригадиры Рафаэль Идрисов  
үз бригадасының көнкүреше өчен дә җавап бирә

17–21ноябрьдәТатарстанпредприятиеләрендәикекеше
неңгомереөзелгән,6авырбәхетсезлекочрагытеркәлгән.



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

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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Наталия Витальевна Ефре
мова – сый фат күзәтчелеге бү ле ге 
баш лы гы

* * *
ВадимВикторовичПеньков – Си

до ровка ма невр ра йо ны баш лы гы,
АнатолийВладимировичСели

ванов – теп ло воз ма ши нис ты
“ Же лез но до рож ник” ҖЧҖ  

кол лек ти вы

* * *
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ баш

кар ма ди рек ци я се Ве те ран нар со ве
ты элек кадр лар бү ле ге ин с пек то ры 
бу лып эш лә гән КлавдияИвановна
Вашурова ны 75 яшь лек юби лее бе
лән кот лый.

* * *
Электр чел тәр лә ре пред при я

ти е се кол лек ти вы пред при я ти е дә 
сле сарь бу лып эш лә ү че Василий
ВладимировичШвецны 55 яшь лек 
юби лее бе лән кот лый.

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

* * *
Тө зе леш һәм хез мәт ве те ра ны Фе

дияГайсә кызыКаюмова ны их лас 
кү ңе ле без дән юби лее бе лән кот лап, 
йө рәк  тү ре без дә ге иң из ге те ләк лә ре
без не җит ке рә без! Аңа исән лексау
лык, бет мәстө кән мәс энер ги я гез нең 
озак ел лар га җи тү ен, рух нык лы гы, 
га и лә бә хе те, ты нычимин көн нәр 
те ли без.

“Го мер ләр су ке бек, су ке бек,
Ага бит тиз ге нә”, – ди мә гез.
Бу тор мыш диң ге зен ки чәр лек 
Ак җил кән ку ел ган көй мә Сез.

Сок ла нып туй мый быз, һәр эш не
 Ү ти сез җит ке реп җи ре нә.
Сы нат мый, сы гыл мый ат ла гыз
 Һәр ва кыт го ме ре гез үре нә.

Калынкиемкиеп,карерып
йөргәнгәме, кышкөне тизрәк
арыта,хәлсезлекбарлыккаки
лә.Моңаөстәп,витамингада
байчортүгел.Ешкүзәтеләтор
гантөчкерү,йөткерү,томаутө
шү,күңелтөшенкелегедәшуңа
бәйле.Иммунитеткакшауныда
гриппбеләнбутаргамөмкин.

Югыйсәкыш–улялитүһәм
көч туплау вакыты.Яшәү про

цессларыкышкычордаакрыная,
организм күбрәк энергия таләп
итәбашлый.Шуңакүрәиртәрәк
йокларга яту, кояшчыгу белән
торуфайдалы.

Сәламәтлек кышынаеруча
зуригътибарсорый.Көтмәгән
дә генә авырып китмәс өчен,
түбәндәге киңәшләрне истә
тотыгыз.

*Һәриртәнеҗиңелчәфизик
күнегүләрдәнбашларга кирәк.

Иңяхшысы–аяктабанынанок
талымассажясау.Моныңөчен
караватыгызянәшәсенәаякта
баныөченмахсусэнәлекеләм
алыпҗәегез.Иртәнторугашуңа
басасыдакөнебуенаҗитәрлек
энергиятуплыйсы.

*Иртәнлимончәеэчүфай
далы.Шулай ук түбәндәге ре
цептбеләнясалганэчемлектә
ярапкуяр:кайнагансугаимбир
кисәкләре, балһәмлимон суы
кушыла.Мондыйчәйсалкынти
юдәнсаклый,организмныагулы
матдәләрдән саклый.Әиңмө

һиме–улбиктизйокыдануята,
өстәвенә,тәмледә.

* Саф һавада күбрәк йө
рергә.

*Салкынризыкларданһәм
эчемлекләрдәнбаштартыгыз.
Алар йөрәк һәм йөрәккан та
мырларысистемасыэшчәнле
генәзыянлы.Ризыкнысалмак
утта пешерергә киңәш ителә.
Шулчактафайдалыматдәләр
күбрәк сакланачак. Тәмләт
кечләрнеазраккулланузарур,
чөнки алар тәннең җылысын
киметә.

*Кышкычорда суныкүбрәк
эчәргә,моныңөчен эчәсе кил
гәннекөтмәскәкирәк.Канәфер,
имбир, дарчин кушылган эчем
лекләрменәдигән.

*Кышынорганизмгавитамин
наркирәк.Даруханәләрдәалар
ның ниндие генәюк. Үзегезгә
кирәклесенсайлапаласыгына.
Кешеорганизмынаеләйләнәсе
кирәк булганминераллар һәм
витаминнарбулганризыкларны
ашарга кирәк. Иң беренче чи
раттаА,С,Е,Ввитаминнарына
игътибарныарттырырга.

2014–Мәдәниятелы

Милади
декабрь

Һиҗри  
1436

Атна көне Иртәнге 
Фәҗер

Кояш 
чыга

Өйлә 
Зөһер

Икенде 
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн 
озынлыгы

1 9 Сәфәр Дүшәмбе 5.18 7.34 12.00 13.15 15.03 16.58 7.29

2 10 Сишәмбе 5.19 7.36 12.00 13.14 15.02 16.57 7.26

3 11 Чәршәмбе 5.20 7.38 12.00 13.13 15.01 16.57 7.23

4 12 Пәнҗешәмбе 5.21 7.39 12.00 13.13 15.01 16.56 7.22

5 13 Җомга 5.23 7.41 12.00 13.12 15.00 16.56 7.19

6 14 Шимбә 5.24 7.42 12.00 13.12 14.59 16.56 7.17

7 15 Якшәмбе 5.25 7.43 12.00 13.11 14.59 16.55 7.16

8 16 Дүшәмбе 5.26 7.45 12.00 13.11 14.58 16.55 7.13

9 17 Сишәмбе 5.27 7.46 12.00 13.11 14.58 16.55 7.12

10 18 Чәршәмбе 5.28 7.47 12.00 13.10 14.58 16.55 7.11

11 19 Пәнҗешәмбе 5.29 7.49 12.00 13.10 14.57 16.55 7.08

12 20 Җомга 5.30 7.50 12.00 13.10 14.57 16.55 7.07

13 21 Шимбә 5.31 7.51 12.00 13.10 14.57 16.55 7.06

14 22 Якшәмбе 5.32 7.52 12.00 13.10 14.57 16.55 7.05

15 23 Дүшәмбе 5.32 7.53 12.00 13.10 14.57 16.55 7.04

16 24 Сишәмбе 5.33 7.54 12.00 13.10 14.57 16.55 7.03

17 25 Чәршәмбе 5.34 7.55 12.00 13.10 14.57 16.55 7.02

18 26 Пәнҗешәмбе 5.35 7.55 12.00 13.11 14.57 16.56 7.02

19 27 Җомга 5.35 7.56 12.00 13.11 14.57 16.55 7.01

20 28 Шимбә 5.36 7.57 12.00 13.11 14.58 16.57 7.01

21 29 Якшәмбе 5.36 7.57 12.00 13.12 14.59 16.57 7.00

22 30 Дүшәмбе 5.37 7.58 12.00 13.12 14.59 16.57 7.01

23 1 Раб.әүвәл Сишәмбе 5.37 7.58 12.00 13.13 15.00 16.58 7.01

24 2 Чәршәмбе 5.38 7.59 12.00 13.13 15.00 16.59 7.01

25 3 Пәнҗешәмбе 5.38 7.59 12.00 13.14 15.01 16.59 7.02

26 4 Җомга 5.39 7.59 12.00 13.15 15.02 17.00 7.03

27 5 Шимбә 5.39 7.59 12.00 13.16 15.03 17.01 7.04

28 6 Якшәмбе 5.39 7.59 12.00 13.17 15.03 17.02 7.04

29 7 Дүшәмбе 5.39 7.59 12.00 13.17 15.04 17.02 7.05

30 8 Сишәмбе 5.39 7.59 12.00 13.18 15.05 17.03 7.06

31 9 Чәршәмбе 5.39 7.59 12.00 13.19 15.07 17.04 7.08

Чаллымөселманнарыөченнамазвакытлары

Динвәмәгыйшәт

Ул “Русшагыйрьләрента
тар теленәюгары дәрәҗәдә
тәрҗемәиткәнөчен”номина
циясендәҗиңүяулап,Шекспир
исемендәге премия лауреа

ты булган, алтын медаль
беркетелгәндипломбелән
бүләкләнгән.Дөньяның70
иленнән 30меңнән артык
кешенеҗәлепиткәнчиттән
торыпоештырылганәдәби
конкурска ЗөләйхаМөхи
товна тәрҗемәләрен элек
трон вариантта җибәргән
булган.

Җиңүчеләр арасында
тагын икешәһәрдәшебез

–шагыйрәләрӘлфияСитдый
коваһәмВераХәмидуллина,
шулай ук шагыйрь Роберт
Миңнуллин да бар. Әлфия

Мирзануровна тәрҗемәөлкә
сендәгеуңышларыөченкөмеш
медальледипломбеләнбүләк
ләнгән.ВераПетровна30дан
артыкавторныңәсәрләренике
телдәСАД (современныеав
торыдетям)сериясендәкитап
итепчыгарганөчениңюгары
бүләккә–“Алтынкаләм”гәла
екбулган.РобертМиңнуллин
Зөләйха Минһаҗева белән
берноминациядә,шундыйук
алтынмедальледипломиясе
булган.

“Бер генә илдән дә, бер
генә төбәктәндәмондый күп

бүләкләнүбулмады.Бубезнең
Татарстаныбызга,Чаллыбызга
зурмәртәбә,шәхсәнүземөчен
исә көтелмәгәндәрәҗәлебү
ләк”,–диЗөләйхаМөхиткы
зы.Мәскәүдә үткәнбүләкләү
тантанасындаулбүгенгетатар
әдәбияты турындашигърият,
проза,драматургиябуенчачы
гыштаясаган.

Чарада шәһәрдәшебез
төрле илләрдән килгән кон
курсантлар белән танышкан,
дуслашкан.Зөләйхаханымның
әкиятләреннемецтеленәтәр
җемәитеп чыгару өчен хәтта
Германиягә алып киткәннәр.
Бүләкләү вакытында ул Ав
стралиядәяшәүчеберханым
беләнтанышканбулган.Хәзер
улЗөләйхаМинһаҗеваныңта
тармифологиясебуенчаязган
легендаларынэлектронпочта
аша соратыпалган, ә үзенең
әсәрләрентатарчагатәрҗемә
итүөченЧаллыгаҗибәргән.

Бәйгеҗиңүчеләрен ихлас
котлыйбыз, иҗат уңышлары
телибез.

Ил ги зә ЛОТ ФУЛ ЛИ НА

Халыкара“Алтынкаләм”әдәбиконкурсына
2014елөченйомгакясалды.Ноябрьбашында
Мәскәүдәконкурсҗиңүчеләренбүләкләүтан
танасыбулды.Аларарасындашәһәрдәшебез,
Мәскәүмәдәниятһәмсәнгатьуниверситеты
филиалыныңөлкәнукытучысы,Театрсәнгате
мәктәбенеңбүлекмөдирешагыйрәЗөләйха
Минһаҗевадабар.

Хатын-кыз–көчсезһәмяклау-
гамохтаҗзаттыр,шуңадаул
урамгачыгугашайтанэзәрлек-
ләвенәдучарбулыр.

Арагыздан хатынына һәм
кызларынаяхшымөнәсәбәттә
булучыгызиңкүркәмнәрдәнса-
налыр.

Ата-анагызга изге итеп ка-
рагыз,шулвакыттабалалары-
гызның да игелеген күрерсез.
Хатыннарыгызга карататуг-
рылыклы булыгыз, ул чагында
алардасезгәмөнәсәбәттәсаф
һәмчистакалырлыр.

Җәннәтаналарыгызныңаяк
астындабулыр.

Хә дис ләр


