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Та тар стан хө кү мә те Чал лы ның җир 
ас ты ки чү лә рен ка пи таль тө зек лән де рү 
өчен 36 мил ли он сум ак ча бү леп бир де. 
Бу ак ча га “7 нче ком п лекс”, “30 нчы ком
п лекс”, “Ба зар”, “Мед го ро док”, “Мәк тәп”, 
“Уни вер сам”, “Энер ге тик мә дә ни ят йор ты” 
ки чү лә ре яңар ты ла, дип хә бәр ит те “Шәһ
ри Чал лы” бас ма сы.

2015 ел прог рам ма сы кы са ла рын да 
рес пуб ли ка да күп фа тир лы йорт лар ны 
ка пи таль ре монт лау эш лә ре 999 объ ект
ның 991 ен дә алып ба ры ла. Мәк тәп ләр не 
тө зек лән де рү  прог рам ма сы бу ен ча эш ләр 
136 объ ект та баш лан ган. Ба ла лар ны сә ла
мәт лән де рү ла герь ла рын ка пи таль тө зек
лән де рү гә ка рал ган 76 млн сум ак ча ның 
89,3 про цен ты үз ләш те рел гән. Рес пуб
ли ка да шу лай ук көл ли ят ләр не ка пи таль 
ре монт лау дә вам итә. Эш лә р бө тен 9 объ
ект та да алып ба ры ла, бу эш кә ка рал ган 
акча лар ның 49 про цен ты үз ләш те рел гән, 
дип хә бәр итә “Та тарин форм”.

“КА МАЗ”ның ав то мо биль ләр за во дын
да Бө ек Ва тан су гы шы на ба гыш лан ган му
зей экс по зи ци я се ачыл ды. Би ре дә ав то мо
биль за во ды ве те ран на ры ның су рәт лә ре, 
ор денме даль лә ре, пат рон нар, гиль за лар, 
ки ем нәр, көн кү реш ки рәкярак ла ры урын 
ал ган. Кар та да су гыш бар ган урын нар бил
ге лән гән. Му зей да ве те ран нар ның су гыш 
чо ры фо то ла рын нан туп лан ган аль бом да 
бар. Ике аль бом га “Үлем үзә не” сә я хә те 
ту рын да фо то лар туп лан ган.

26 июль дә Бал тач ра йо ны ның Бөр
баш авы лын да Бө тен рос сия мө сел ман 
ба ла лар Са бан  туе үт кә ре лә чәк. Бы ел ул 
си ге зен че тап кыр уз ды ры ла. Са бан ту е
на Та тар стан нан гы на тү гел, күр шети рә 
тө бәк ләр дән дә мө сел ман ба ла ла ры җы
е ла чак. Алар өчен төр ле кон курс һәм вик
то ри на лар, мил ли бәй ге ләр оеш ты ры ла
чак. Ба ла лар ны шу лай ук сыйхөр мәт һәм 
кыйм мәт ле бү ләк ләр дә кө тә, дип хә бәр 
итә ра йон ның “Хез мәт” бас ма сы.

«КА МАЗ» ААҖ Кы тай да йөк ав то мо
биль лә рен җы ю ны оеш ты ру мөм кин ле
ген ка рый, дип бел дер де жур на лист лар
га пред при я ти е нең ге не раль ди рек то ры 
Сер гей Ко го гин. ТАСС шул хак та хә бәр 
та рат ты. «Бү ген без Кы тай ягы на бик 
җит ди ка рый быз, ан да ав то ком по нент лар 
җи теш те рү клас тер ла ры бул ды рыл ган, 
без алар дан Чал лы да гы Рос сия про из вод
ство сы өчен фай да ла на быз», – дип өс тә де 
ул. Ко го гин бил ге ләп уз ган ча, ком па ни я нең 
са ту кү лә мен фа раз лау бик авыр, чөн ки 
ба зар һәм ва лю та курс ла ры тот рык сыз.

Ис кәр теп уза быз: «КА МАЗ» ның Һинд
стан да җи теш те рү мәй дан чы гы бар. Пред
при я тие шу лай ук Көнь як Аме ри ка да җыю 
про из вод ство сын оеш ты ру мөм кин ле ген 
дә күз дә то та.  

Чал лы да күр кәм тра ди ци я гә әве рел
гән ком п лекс лар да яшә ү че ләр бәй рә ме 
– “Күр ше кө не” старт ал ды. Бу күр шекү
лән бе лән оч ра шып та ны шу, ур так тел та бу 
өчен ме нә ди гән фор сат. Баш лап бәй рәм 
36 нчы ком п лек ста,  “Мә лә кәс аръ я гы”, 
“Кы зыл Чал лы” мик ро ра йон на рын да һәм 
18/22 йор тын да яшә ү че ләр өчен үт кә рел
де. 19 май да – 60 нчы, 26сын да 37 нче 
ком п лек ста яшә ү че ләр “Күр ше ләр” бәй
рә мен дә кү ңел ача ала.

Чал лы шә һә ре урам на рын да га дә ти 
бул ма ган трам вай йө ри баш ла ды. Ва гон
ның эче фа тир итеп би зәл гән. Тә рә зә
ләр гә ма тур пәр дә ләр элен гән. “Электр 
тран с пор ты” пред при я ти е сен нән хә бәр 
итү лә рен чә, шә һәр нең то рак са ту бе лән 
шө гыль лә нү че бер ком па ни я се шу лай рек
ла ма ясар га бул ган.

Кам гэ сэ нер гос т рой объ ект ла рын да

 Илдар На зиф улы Ша һи тов 1982 
ел ның 13 ию нен дә Чал лы шә һә
рен дә ту ган. 2004 ел да Ка ма дә ү
ләт по ли тех ни ка ин с ти ту тын кы зыл 
дип лом га тә мам лап, “Сә нә гать һәм 

граж дан лык тө зе ле ше” бел геч ле ге 
ал ган. Ул Е. Н. Ба тен чук исе мен дә
ге Кам гэ сэ нер гос т рой сти пен ди а ты. 
“Фо рум” ар хи тек ту рапро ект ос та
ха нә се” ҖЧҖе нең тө зе леш бү ле
ген дә ин же неркон ст рук тор бу лып 
эш лә гән. Ә 2006 ел дан “Кам гэ сэ
нер гос т рой” АА Җен дә: әй дәп ба ру
чы ин же нер, про из вод ствотех ник 
бү ле ге нең баш бел ге че, тө зе леш 
де пар та мен ты ның баш ин же не ры, 
про из вод ство ны әзер ләү бу ен ча 
баш ин же нер урын ба са ры, ге не раль 
ди рек тор ның про из вод ство ны әзер
ләү һәм бә я ләр бу ен ча урын ба са
ры, “Кам гэ сэ нер гос т рой” АА Җе нең 
про из вод ство ны әзер ләү бу ен ча 
ди рек то ры.

“Камс кие зо ри” га зе та сы чы га 
баш лау га 50 ел тул ды. 
“Таң йол ды зы” да аның ар тын нан 
ку ып ки лə – бы ел 45 ен ту ты ра.
Яр ты га сыр янə шə чы гып ки лү-
че бу бас ма лар ның ту ган көн нə рен 
ае рым-ае рым тү гел (“Ка ма таң на-
ры” ның тə ү ге са ны 1970 ел ның ок-
тябрь аен да дөнья күр гəн), ə бер гə, 
Татарстан матбугаты көненə туры 
китереп, бил ге лəп үтəр гə бул дык.
“Кам гэ сэ нер гос т рой” бас ма ла ры-
ның та ри хы на ка гы лыш лы яз ма-
лар ны га зе та ның 2-3 нче бит лə рен-
нəн та бар сыз.

Тор ба лар ны һәм җи һаз
лар ны мон таж лау бе лән “СО
ПИК”, ”Спе цэ нер го мон таж”, 
“Сер вис тех но мон таж”, “УК 
Татс пец неф те хим мон таж” 
фир ма ла ры шө гыль лә нә. 
Объ ект ның за каз чы сы – “Тат
нефть” ААҖ.

Баш лап тө зе леш эш лә ре 
өчен җа вап лы лык “Кам гэ сэ
нер гос т рой” АА Җнең бү лен
дек пред при я ти е се “ПМУ1” 
ҖЧҖе нә йөк лән гән иде. Соң
рак, әле ге оеш ма үз ал ды на 
ку ел ган бу рыч лар ны баш
ка рып чы га ал ма ган лык тан, 
тө зе леш мәй да ны на “Гид
роп ром жил строй” ҖЧҖен 

җә леп итү ту рын да ка рар 
кы лын ды. Хә зер ге ва кыт та 
“Аро ма ти ка алу ком п лек сы” 
тө зе ле шен дә грунт ны ка бат 
кай та рып са лу, ни гез чо кы
рын ка зу, су бай су гу, фун да
мент лар ко ру тә мам лан ды. 
Бу эш ләр не “СтройКран” 
ҖЧҖ тө зү че лә ре баш кар
ды. Эс та ка да да ти мербе тон 
ко лон на лар ны мон таж лау га 
кил гән дә, аның 70 про цент
тан ар ты гы баш ка рыл ган. Ә 
ме талл кон ст рук ци я ләр нең 
35 про цен тын нан күб рә
ге җы ел ган. Мон нан тыш, 
“Гид роп ром жил строй” ның 
Алек сандр Пав лов учас то

гы та ра фын нан иң җа вап лы 
кон ст рук ци я ләр нең бер се – 
ре ак тор тө бе нә “2105” пос
та мен ты ко рыл ды.  

“Без нең ал да эс та ка да ның 
ти мербе тон ко лон на ла рын 
һәм ме талл кон ст рук ци я ләр
не мон таж лау ны тө гәл ләү 
бу ры чы то ра. Про ект лау чы
лар ның яңа сы зым на ры на 
ту ры ки те реп, эс та ка да да 
өс тә мә 326 тон на ме талл 
кон ст рук ция җы е лыр га ти еш. 
Җи һаз лар, тор ба үт кәр геч ләр 
ур наш ты ру өчен фун да мент
лар са лу ны тә мам лый сы бар, 
–дип аң лат ма би рә нефть 
хи ми я се объ ект ла ры тө зе ле
ше бу ен ча про ект җи тәк че се 
Рә мис Шә кү ров. – Чи рат та гы 
ре ак тор өчен улак лар, ас
лык лар, пос та мент көй ләү 
– шу лай ук мө һим бу рыч лар 
бу лып то ра.  “Аро ма ти ка алу 
ком п лек сы” ның тер ри то ри я
сен тө зек лән де рү бу ен ча сы
зым нар да кил де ин де. Хәзер 
иң мөһиме – көйле эшләүне 
дәвам итү”.

* * *
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ның 

иң ях шы учас ток баш лык
ла рын нан бер се”  ди гән бә
я лә мә не да и ми ак лап то ру 
җи ңел ләр дән тү гел дер. Әм
ма “Та тар стан Рес пуб ли ка
сы ның ат ка зан ган тө зү че се” 
ди гән мак тау лы исем не йөр
тү че Тәлгать Солтанов 
(рәсемдә) исем өчен тү гел, 
эш өчен дип җан ата. Бу җа

вап лы хез мәт кәр җит кер гән 
объ ект лар ның ге ог ра фи я се 
ге нә дә мең нәр чә чак рым га 
җи тә – Мәс кәү Крем лен нән 
һәм Мәс кәү ас тын нан Йо ма
гу җа гид ро э лек трос тан ци я се
нә ка дәр. 

Ул эш ли тор ган “Гид роп
ром жил строй” оеш ма сы соң
гы ел лар да “Ала бу га” икъ
ти са ди зо на сын да, ТА НЕ КО 
нефть хи ми я се ком п лекс ла
рын да кат лау лы ко рыл ма лар 
тор гы зу да кат на ша. Тәл гать 
Амат улы ның бү ген ге төп эш 
уры ны – “Аро ма ти ка алу ком
п лек сы” тө зе леш мәй да ны. 
Кат лау лы, ко лач лы бу объ
ект Тәл гать Сол та нов ке бек 
хез мәт ос та ла ры ның ты рыш
лы гы бе лән сый фат лы итеп 
ва кы тын да өлгерер ди гән 
ыша ныч бар.

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” рес пуб ли ка быз ның нефть хи-
ми я се объ ект ла ры тө зе ле шен дә 2006 ел дан эш ли. 
Бу тө зе леш ләр дә “ТА НЕ КО” ААҖ нефть эш кәр тү за-
вод ла ры ком п лек сы ның 1А-1 ко рыл ма ла ры бе рен-
че этап бул ды. Ан на ры кам гэ сэ нер гос т рой лы лар 
гид рок ре кинг җай лан ма сын ко ру да кат наш ты лар. 
Хә зер исә без нең тө зе леш оеш ма сы “Аро ма ти ка алу 
ком п лек сы” объ ект ла рын да, тө гәл рәк әйт кән дә, 
“2100” сек ци я сен дә, “Спе ца том мон таж” ҖЧҖ бе лән 
бер гә, го му ми тө зе леш эш лә рен алып ба ра.

Без нең бе леш мә

“ Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ди рек-
тор лар со ве ты ның 27.04.15 ка ра-
ры бе лән “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ ге не раль ди рек то ры ва зи фа-
ла рын баш ка ру чы итеп Ша һи тов 
Ил дар На зиф улы бил ге лән де.

«Гидропромжилстрой»ҖЧҖнеңВ.Хәбибовбригадасы
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Күрегез безнекеләрне!

 Төзүченең үз язмасы
ХезмәтГерое РадикҖә

ләев:
– Без нең хез мә те без бе лән 

кы зык сы нып то ру чы лар, эш лә
гән эш лә ре без не мак тап то ру
чы лар жур на лист лар бул ды лар. 
Га зе та ны ру хи азык чы га на гы 
дип са ныйм мин. Хә зер ге көн
дә дә “Таң йол ды зы”, “Камс кие 
зо ри” га зе та ла ры бе лән элем
тә не өз мәс кә ты ры шам. Үз ве
те ран на ры быз ны ту ган көн нә ре 
бе лән тәб рик ләү, алар ту рын да 
яз ма лар әзер ләү өчен ре дак ция 
хез мәт кәр лә ре бе лән сөй лә шеп, 
ки ле шеп то ра быз. Ак са кал ла ры
быз ның бик кү ңе ле бу ла шун дый 
яз ма лар дан. Ве те ран нар га зе та 
хез мәт кәр лә ре нә бик рәх мәт ле. 

Аксакалыбыз Камил ага
Нотфуллин:

– Кам ГЭС ның ул 
               елъ яз ма сы –
Тө зү че нең үз бас ма сы,
Япан кыр да ав то ги гант, 
      яңа ка ла сал ган гә җит.
Уңыш лар ны бар лый-бар лый, 
Ке ше ләр не сан лый-сан лый,
Яз ды дас тан тө зү че гә, 
     их лас сү зен жәл ләми чә;
Үз хал кы ның ул-кыз ла рын 
       мак тап то ра әле гә чә;
Га зиз хал кым-мө сел ман ның
  кыйб ла сы на туг ры лы гын.
Ту ган тел нең ма тур лы гын,
  ди не без нең нур лы лы гын.
Асы лы быз, әх ла гы быз, 
  ру хы быз саф бул сын дип,
“Таң йол ды зы” яна һа ман, 
ил дә ма тур таң ту сын дип...

СалихҗанГайниев,җә мә-
гать че лек бе лән эш ләү бү ле ге 
баш лы гы, шә һәр со ве ты де-
пу та ты:

– 1990 ел да мөс тә кыйль та
тар га зе та сы “Таң йол ды зы” чы га 
баш ла гач, аның бит лә рен дә га
ять кы зык лы, мәгъ нә ле яз ма лар 
бер мәбер арт ты.

Кыз га ныч ка кар шы, үз гә реш 
ел ла рын да “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
да авыр лык лар ки чер де, кай бер 
оеш ма ла рын югалт ты, кө чекод
рә те ки ме де. Шул чор да “Таң 
йол ды зы” да уни ке бит тән си
гез гә, ан на ры дүрт бит кә ка дәр 
кыс кар ды. Шу лай да “Кам гэ сэ
нер гос т рой” җәм гы я те үзе нең 
га зе та ла рын сак лап кал ды. “Таң 
йол ды зы” элек ке чә үк тө зү че ләр 
ара сын да, алар ның фи да карь 
хез мә те ту рын да сөй ли. 

Биг рәк тә ве те ран нар яра тып 
укый га зе та лар ны. Шу ңа кү рә 
ак ци о нер лык җәм гы я те ел са ен 
алар ның кү бе се нә га зе та лар ны 
тү лә ү сез ал дыр ту мөм кин ле ген 
та ба. “Таң йол ды зы” хә зер дә  
ү зе нең уку чы ла ры на як ты лык 
алып ки лә...

РазияАрифҗанова, “Кам-
гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ве те ран-

нар со ве ты сек ре та ре:
– Иде о ло гия эшен дә пар

тия ко ми те ты әй дәп ба ру чы 
иде. 1970 ел ның җә ен дә 
тө зе леш тә та тар те лен дә ге 
га зе та чы га ру мәсь ә лә сен 
тик ше рү өчен пар тия ко ми
те ты уты ры шын җый ды лар. 
Га зе та га нин ди исем би рер
гә – төп со рау лар ның бер се 
әнә шул иде. Мин яңа чы га 
баш ла я чак та тар бас ма сын 
“Ка ма ут ла ры” дип атар га 
тәкъ дим ит тем. Чөн ки ул 
Ка ма бу ен да гы ГЭС тө зе ле

шен баш ка ру чы оеш ма га зе та сы 
бу ла чак бит. Уты рыш та ки ңәш
ләш кән нән соң “Ка ма таң на ры” 
ди гән исем гә тук тал дык.

Мин үзем “Таң йол ды зы” ның 
бү ген гә чә яшә ве нә сө е нәм, аны 
яра тып укыйм. Ки лә чәк тә дә та
тар мат бу га ты ның сүн мәс йол
ды зы бу лып бал кы сын иде ул.

Инкыйлаб карлыгачы
ХәмитМөхәммәтшин, ве-

те ран жур на лист:
– 1990 ел ның бе рен че гыйн

ва рын нан “Таң йол ды зы” чы га 
баш ла ды. Аңа мө хәр рир итеп 
яшь сә ләт ле жур на лист Йо сыф 
Якуп улы Жи ман гу лов бил ге
лән де. Мин аны мил ләт җан лы, 
га ять зы я лы, са быр хо лык лы, 
итагать ле шә хес дип бе ләм. Ул 

юкбар өчен ке ше гә кү тә ре леп 
бә рел ми, мәсь ә лә нең асы лы на 
тө ше неп, җи де кат үл чәп, бер кат 
ки сә тор ган мө хәр рир иде. 

Үзе чит тө бәк тә, Әс тер хан шә
һә рен дә ту ып үс кәч, чит тә ге та
тар лар хә лен дә ях шы бе лә. Үзе нә 
те ләк тәш ләр та бып, Чал лы да та

тар иҗ ти ма гый үзә ген оеш ты ру
чы лар ның бер се бул ды. Ул чор да 
мил ли хә рә кәт нең ка за нын да кай
на ды ди сәк, дө рес бу лыр. 

Яңа га зе та та тар ның те ле, 
мә дә ни я те, ди не, чын та ри хы са
гы на бас ты, мөс тә кыйль лек өчен 
кө рәш нең ал гы са фы на чык ты. 
Ре дак ция үз ти рә се нә язу чы лар
ны күп ләп җә леп ит те. Аның һәр 
са нын да ди яр лек Рә шит Бә шәр, 
Рах май Хис мә тул лин, Ра фис Сә
лим җа нов, Ра вил Вә ли ев, Фа яз 
Ду най, Хә ниф Хөс нул лин нар ның 
ял кын лы яз ма ла рын оч ра тыр га 
бу ла. Фо то ос та сы Ил ги зәр Хә
ки мов, рәс сам нар Рә ис Ша һи 
һәм Фа ил Ис ла мов эш лә ре дә 
уку чы ны би та раф кал дыр ма ган
дыр. Ме нә шун дый иҗат көч лә
ре бе лән га зе та үз йө зен тап ты, 
за ман бе лән бер саф та ат ла ды, 
та тар хал кы ның үза ңын кү тә рү гә 
зур өлеш керт те.

РәшитБәшәр,язу чы:
– ...Кеч ке нә ге нә кол лек тив 

гөр ки лә. Баш мө хәр рир Йо сыф 
Жи ман гу лов бик мил ли егет. Мә
чет кә дә йө ри, на ма зын кал дыр
мый, чи рат та гы сан га әзер лән гән 
яз ма лар ны да укып чы га, үзе дә 
тизтиз нәр сә дер язып куя. Га зе
та ның җа вап лы сек ре та ре Ра вил 
Вә ли әле ге яз ма лар ны өл гер ге нә 
ма кет лап, ти пог ра фи я гә йө ге рә. 
Ат на са ен 12 бит ле “Таң йол ды
зы” уку чы кү ңе лен хуш лан ды ра.

Нин ди ге нә әсәр ләр, яз ма лар 
юк иде ан да. Хи кәя, ши гырь, үт
кен проб ле ма лар ны ко лач ла ган 
пуб ли цис ти ка, икъ ти сад, сә я сәт, 
та рих... Кыс ка сы, ре дак ция кө не 
буе гөж ки лә. Хә ниф Хөс нул
лин, Ка дыйр Сиб га тул лин, Ва
хит Има мов, Фа яз Ду най, Ямаш 
Игә нәй һ. б. ка ләм дәш ләр ки леп 
чы га. Ки тә бә хәс, шаушу. Мә чет 

карт ла ры ки лә, әби ләр, ба ла
ча га лар ки лә. Ар тист лар, му зы
кант лар ки лә. И кү ңел ле чак лар 
иде дә соң!

Ирек тә мен той ган, уй ла
га ның ны түк мичәч ми уку чы га 
әйт кән чак лар иде. Әле Мәс кәү 
яка лар дан кы сып тот ма ган... Үзе
без нең ка нун нар га үзе без ху җа 
идек... Әйе, идек...

Чыныгу чорлары
ХәлилШәриф,“Ис лам ну ры” 

га зе та сы мө хәр ри ре:
– 1990 ел ның ию нен нән ми ңа 

га зе та ны җи тәк ләр гә ту ры кил де. 
Бу ва зи фа ны 1996 ел ның де каб
ре нә ка дәр баш кар дым.

Бе рен че ай лар да ре дак ция 
“Камс кие зо ри” ның бер бүл мә се
нә сы е нып яшә де. “Кам гэ сэ нер
гос т рой” 4/1 йор тын нан арен да га 
шак тый зур мәй дан бир гәч, аны 
тө зек лән де реп, шун да кү чен дек. 
Ре дак ция клу бын да төр ле оч
ра шу лар, тү гә рәк өс тәл ләр үтә 
баш ла ды. Мас са кү ләм эш нең 
фай да сы да бул ма ды тү гел: уку
чы лар ның яз ма ла ры га зе та  мәй
да ны ның яр ты сын нан ар ты гын 
алып то ра баш ла ды, те ма ти ка 
тө зү че ләр нең ру хи тор мы шы на 
якы най ды, ә эш чехә бәр че ләр 
Зө бә ер Миф та хов, Рә ис За ри пов 
ре дак ция шта ты на ча кы ры лып, 
ал га та ба үз лә рен та лант лы жур
на лист лар итеп та ныт ты лар.

Бу чор да ре дак ция мат ди кы
ен лык лар да, га зе та ны ба су га 
бәй ле авыр лык лар да ки чер де. 
Җит мә сә, га зе та лар га яз ды
ру берь як лы алып ба ры ла, күп 
оч рак та “Камс кие зо ри” бе лән 
чик лә нә иде. Хәл не тө зә тү өчен 
без под раз де ле ни е ләр гә йө реп, 
та тар эш че лә рен “Таң йол ды зы”
на язы лыр га үгет ли идек. 

ТР тө зе леш, ар хи тек ту ра һәм ТКХ ми нис т
ры урын ба са ры Юрий Аля шев аларга “Ка зан да 
2013 ел гы XXVII Бө тен дөнья җәй ге Уни вер си а
да сы” ди гән ис тә лек ме даль лә рен тап шыр ды. 
Бү ләк лә нү че ләр: “От дел стройК” ҖЧҖ ге не раль 
ди рек то ры Р. Г. Ни ко ла е ва, “Кам гэ сав то за вод стро
йин вест” ҖЧҖ ге не раль ди рек то ры И. Г. Сте па
нов, “От дел стройК” ҖЧҖ эш ләр оеш ты ру чы сы Л. 
И. Фо мен ко, “Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ эш ләр 

оеш ты ру чы сы Н. В. Яши на, “Кам гэсг раж дан ст рой” 
ҖЧҖе нең элек ке ге ге не раль ди рек то ры Б. Т. Зер
каль, “Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ баш ин же не ры 
С. М. По но ма рев, “СтройКран” ҖЧҖ ге не раль 
ди рек то ры урын ба са ры В. В. Кузь мин, “От дел
стройК” ҖЧҖ эш ләр оеш ты ру чы сы В. Д. Вай пан, 
“От дел стройК” ҖЧҖ генераль директорының 
урынбасары И. Р. Ша ки ров. 

Кот лый быз!

“Та тар стан Рес пуб ли ка сы ның тө зе леш тар ма гын да хез мәт не 
сак лау от лич ни гы2014” смотркон кур сы на йом гак ясал ды. ТР Тө
зе леш, ар хи тек ту ра һәм ТКХ министрлыгы, ТР тө зү че ләр бер ле ге, 
“Рос сия тө зү че лә ре проф со ю зы” ның Та тар стан рес пуб ли ка оеш ма сы 
вә кил лә рен нән тор ган ко мис сия ка ра ры бе лән, “Электр чел тәр лә ре 
пред при я ти есе” хез мәт кәр лә ре – подс тан ци я ләр хез мә те ин же не ры 
На талья Па юр ши на, электр җи һаз ла рын тө зек лән де рү це хы баш
лы гы Алек сандр До цен ко, ме ха ни за ция һәм тран с порт хез мә те нең 
ак ку му ля тор чы сы Алек сандр Коч нев кон кур ста җи ңү че ләр дип та
был ды лар. 

Тө зе леш тар ма гын да озак 
ел лар нә ти җә ле эш лә гән нә ре 
өчен һәм “ПЭС” ҖЧҖе нең 50 
ел лы гы уңа ен нан, электр чел
тәр лә ре пред при я ти е се хез мәт
кәр лә ре – экс плу а та ция лә ү не 
һәм тө зек лән де рү не оеш ты ру 
бу ен ча ин же нер Н. И. Па юр ши
на, АГП ма ши нис ты П. П. Се ли
вер стов, фельд шер Г. З. Нур га
ли е ва, подс тан ци я ләр гә хез мәт 
күр сә тү че элек тро мон тер Р. Р. 
Сә ет гә рә е ва ТР Тө зе леш, ар хи
тек ту ра һәм ТКХ ми нис тр лы гы
ның Мак тау гра мо та ла ры бе лән 
бү ләк лән де ләр.

Кот лый быз!

МиниструрынбасарыЮ.Аляшев(уртада)бүләкләнүчеләр(сулдан)И.Степанов,Р.Николаева,
Л.Фоменко,Н.Яшинабелән

А.Доценко

Р.Сәетгәрәева

Н.Паюршина А.Кочнев

Их лас сүз

2002–2007еллардамөхәррирлек
иткәнНәсихабыйТаҗиев(уңда)

КамилагаНотфуллинбелән

Май бәй рәм нә ре ал дын нан “Ала бу га” икъ ти са ди зо на сын да “Уни вер си а да-2013”не 
әзер лә ү гә һәм үт кә рү гә өлеш керт кән “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ хез мәт кәр лә ре һәм 
суб под ряд оеш ма ла ры вә кил лә ре бү ләк лән де.

Газета чыга башлауга 45 ел тулу уңаеннан, “Таң йол ды зы”н да төр ле ел лар да эш лә гән ка ләм 
ия лә ре, мө хәр рир ләр, язу чы лар һәм рәс сам нар ның, ре дак ци я нең дус ла ры һәм ки ңәш че лә ре-
нең ис тә лек лә рен бар лап, иң кы зык лы урын на рын ка бат лап ки тү язык бул мас тыр ке бек. Оны-
тыл мас ха ти рә ләр бит алар...

ФлёраӘхмәтҗанова«Таң
йолдызы»ндачирекгасыр

фотохәбәрчебулыпэшләде
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Котлыйбыз!

“ Камс кие зо ри” га зе та-
сы ның бе рен че са ны 
1965 ел ның 5 ма ен да 
дөнья кү рә, һәм шул 
көн нән баш лап ул Чал-
лы тө зү че лә ре нең иң 
яра тып һәм кы зык сы-
нып укый тор ган мат-
бу гат ча ра сы на әве ре-
лә.

Аны чын мәгъ нә сен дә 
бө тен шә һәр укый, ти ра жы 
да 14 мең гә ка дәр җи тә. 
Кам ГЭС ның бе рен че җи тәк
че лә ре И. В. Иль ич һәм А. В. 
Эген бург, ан на ры Н. М. Иван
цов бе лән В. А. Фо мен ко, В. 
А. Аль фиш, Е. Н. Ба тен чук 
һәм баш ка лар да га зе та ның 
тө зү че ләр ара сын да киң та
рал га нын, аның иҗ ти ма гый 
ро лен ачык кү рә ләр, шун нан 
нә ти җә ле фай да ла на лар.

Га зе та ның бе рен че мө
хәр рир лә ре Иван Ки си лев, 
Кон с тан тин Мар ке лов, Ва
ле рий Ка ба ков, Юрий Ко тов, 
ә ан на ры По ли на Сто ля ро
ва, Иван Вла сен ко, Ми ха ил 
Пень ков, Вла ди мир Гоф ман, 
Ген на дий Лукь я нов, Оль га 
Юмань ко ва да җи тәк че лек
нең ыша ны чын ак лый лар. 
Жур на лист лар Тать я на Обу
хо ва, Га ли на Из май ло ва, 
Ири на Ма зу ра, Га ли на Ба тух
ти на, Сер гей Ал па тов, Ири на 
Яков ле ва, Ра вил Ку рам шин, 
Зи на и да Фа де е ва, Люд ми ла 
Са ви на, Тать я на Бе ло нож ки
на тө зе леш мәй дан на рын нан 

яңа лык лар, хез мәт ал дын гы
ла ры ның уңыш ла ры ту рын да 
яз ма лар алып кай тып то ра
лар. Җа вап лы сек ре тарь лар 
Игорь Куз не цов һәм Ал ла 
Ду на е ва, кор рек тор Еле на 
Кос ти на ма те ри ал лар ны 
эш кәр теп га зе та би те нә са
ла. Ә тө зе леш елъ яз ма сын 
фо то су рәт ләр дә Ка мил Сит
дый ков, Вла ди мир Лы марь 
туп лый лар. Бү ген алар ның 
эшен шә һә ре без нең бил ге ле 
фо то рәс са мы Ни ко лай Ту га
нов дә вам итә.

Соң гы ел лар да, Кам ГЭС
ның үзен дә ге үз гәр теп ко ру
лар бе лән бәй ле, га зе та ның 
ти ра жы, ре дак ци я дә эш лә ү
че ләр нең са ны си зе лер лек 
ки ме де. Лә кин “Камс кие зо
ри”, уң гасул га тай пыл мый
ча, кыйб ла сын сак лап кал ды. 
Тө зү че ләр, алар җит ке рә 

тор ган объ ект лар, алар ның 
хез мә те, тор мышкөн кү ре ше 
ту рын да без элек ке чә ту лы 
һәм җы лы итеп язар га, оеш
ма быз ның, аның бү лен дек 
пред при я ти е лә ре нең эш
чән ле ген һәрь як лап як тыр
тыр га ты ры ша быз.

Га зе та ның иң туг ры лык
лы чын дус ла ры һәм яр
дәм че лә ре бар. Бе рен че 
чи рат та үзе без нең дан лык
лы тө зе леш ба тыр ла рын, 
бри га дир ла ры быз ны – Ра
дик Ин саф улы Җә лә ев ны, 
Алек сей Алек се е вич Бы ка
до ров ны, Алек сандр Ва силь
е вич Зо тов ны, Сте пан Ива
но вич Ура за ев ны, Ген на дий 
Ти мо фе е вич Аб ро си мов ны, 
Фе дия Гай сов на Ка ю мо ва ны 
бил ге ләп үтәр идем. Хез мә
те без бе лән ва кы тын, уры
нын һәм җа ен бе леп ке нә 
җи тәк че лек итү че җә мә гать
че лек бе лән эш ләү бү ле ге 
баш лы гы Са лих җан Га ли 
улы Гай ни ев, дис тә ел дан 
ар тык “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ве те ран нар со ве тын җи тәк
лә гән Ка мил ага Нот фул лин, 
ве те ран нар со ве ты сек ре та
ре Ра зия апа Ариф җа но ва 
һәр ва кыт яр дәм гә ки лер гә 
әзер ләр, рәх мәт үз лә ре нә. 
Шу шы көн гә чә иң гәиң бул
ган быз, ал га та ба да бер 
саф та ат ла сак иде.

ӘлфияСәлимова

“Таң йол ды зы” за ман ның төр
ле чор ла рын ки чер де, кай бер 
чак лар да, бәл ки, ул то нык ла на 
да төш кән бул ган дыр. Әм ма 
ре дак ция хез мәт кәр лә ре, күп 
сан лы тө зү че ләр аның го ме рен 
озай та кил де ләр. Ош бу мөх тә
рәм бас ма га ки лә чәк тә дә тө
зү че ләр кү ңе лен дә шу лай як ты 
бер ру хи йол дыз бу лып янар га 
на сыйп әй лә сә иде.

Рәис Зарипов, “Ва та ным 
Та тар стан” га зе та сы ның үз 
хә бәр че се:

– Иң мө һи ме, без гә ка ра та 
Кам ГЭС җи тәк че лә ре Ев ге ний 
Ба тен чук бе лән Вик тор Ель цов
ның уңай мө нә сә бәт лә ре бул ган
дыр. Га зе та да һәр да им мил ли 
проб ле ма лар га, ту ган тел яз мы
шы на һәм дин не про па ган да лау
га зур урын би ре лүе сер тү гел. Бу 
исә тыр нак ас тын нан кер эз ләр гә 
һә вәс ке ше ләр гә юкюк та “җим” 
бир ми кал мый. Ә ан дый лар, 
бил ге ле бул ган ча, “до нос” язар га 
үтә ма һир лар. Һәм яз ды лар да. 
Әм ма Ев ге ний Ни ка но ро вич бе
лән Вик тор Ни ко ла е вич ак ны ка
ра дан ае ра бел де ләр – “ша кып” 
яшәр гә кү нек кән нәр гә игъ ти бар 
итеп мә шә кать лән мә де ләр.

Ә без, үз чи ра ты быз да, шул 
та ри хи чор да гы ти рән үз гә реш

ләр не мил ли мән фә гать ләр дән 
чы гып як тыр тыр га ом тыл дык. 
Фә ү зия Бәй рә мо ва, Га яз Ма
ли хов, На ил Ман су ров, Зин нур 
Әһ лиул лин, Тәл гать Әх мә ди шин, 
Фа икъ Та җи, Мар сель Хәй рет ди
нов һ. б. мил ли хә рә кәт ли дер ла
ры на урын түр дән бул ды. 

ФирүзәҖамалетдинова,
Та тар стан ки тап нәш ри я ты-
ның ма тур әдә би ят бү ле ге мө-
хәрри ре:

– Кол лек тив һәр чак бер дәм, 
җор тел ле, га җә еп кы зык лы иде. 
Хә лил әфән де, ос та оеш ты ру чы 
бу ла рак, тыш та гы “җиляң гыр ны” 
без гә сиз дер мәс кә ты рыш ты. Пла
нер ка лар да күб рәк иҗат ту рын да 
сөй ләш тек бу гай. Хәт та баш хи
сап чы быз Гөл фия Ва си на ның иң 
бе рен че сүз алып: “Бу са ны гыз да 
укыр лык бер нәс тә юк, ип тәш ләр”, 
– ди ю е нә күб рәк ха фа ла на идек 
әле. “Гел мә хәб бәт ту рын да язып 
бул мый ич ин де”, – дип кы закы за 
ак ла на тор ган идек.

Компь ю тер ны йө гән ләп кул да 
то та бе лү че опе ра тор ла ры быз – 
мәр хү мә Фә ри дә Га ни е ва ның: 
“Их, үзем ге нә ясар идем дә соң”, 
– диядия һәр ма те ри ал га рә сем 
эз лә ве, Ре зи дә Та и ро ва ның һәр 
җый ган ма те ри ал ны: “Мә гез, 
тө зә те гез!” – ди гән сүз бе лән 
өс тәл гә са луы үзе бер ила һи 
миз гел бул ган икән бит...

Хә лил әфән де дән соң баш 
ре дак тор лык ва зи фа сы Рә ис 
За ри пов ка, ан нан ми ңа төш те. 
Үзем әле ге ва зи фа ны баш кар ган 
биш ел га якын ва кыт эчен дә дә 
кол лек тив га зе та ның эч тә ле ген 
ба е ту га зур көч куй ды. Ру ша ния 
Ми хай ло ва, Ха ли сә Спи рю ши
на ке бек жур на лист ла ры быз үз 
эш лә ре нең ос та ла ры бул ды лар. 
Са ния Ка рю ко ва, Рә ис Яку пов, 
Мин га сыйм Сә ла хов, Мин на фа 
Шән гә рә е ва, Хә мит Әс кә ров һ. б. 
хә бәр че лә ре без нең тор мыш чан 
яз ма ла ры да га зе та ның сый фа
тын кү тә рү дә зур роль уй на ды.

НәсихТаҗиев,ве те ран жур-
на лист, элек ке ге мө хәр рир:

– Мин “Таң йол ды зы” оеш
кан көн нәр дә үк мө хәр рир лек кә 
ча кы ру ал ган идем. Әм ма ул 

чак та яз мы шым ны “Нур” га зе
та сы бе лән бәй ләр гә өл гер дем. 
Яз мыш ка языл ган тор мыш ка 
аша икән ул. 2002 ел ның но
ябрь көн нә рен дә чы гу дан тук
та лып кал ган “Таң йол ды зы” на 
мө хәр рир бу лып кил дем. Күп 
тү гел, әм ма бик ма тур, бә хет

ле ел лар ки чер дем. Мин мон да 
тө зе леш тә та ныл ган Хез мәт 
Ге рой ла ры ту рын да кү ләм ле 
“Җи де гән йол дыз” исем ле ки
та бым ны язып, “Кам гэ сэ нер гос
т рой” яр дә ме бе лән бас ты рып 
чы гар дым. Шул ре дак ци я дә 
эш лә гән дә шак тый гы на яңа 
мә сәл ләр яз дым һәм язам. Әй
бәт җи тәк че ләр, ях шы ке ше ләр 
бе лән та ныш тым. 

Онытылмас 
хатирәләр

ЗөбәерМифтахов, ве те-
ран жур на лист:

– ...Эш чехә бәр че бу ла рак, 
яңа рак кы на чы га баш ла ган “Таң 
йол ды зы” гә зи те нә ике меөч ме 
мә ка лә җи бәр гән идем – шу лар 
ба сы лып чык кан, шу лар ны хәт
та ки җы е лыш лар да укы ган нар, 
фи кер алыш кан нар ди имеш  тә... 
Бер мә ка лә граж дан лык ту рын да 
иде – шу ның кай бер пун ктла рын 
ал да гы хә рә кәт ләр өчен ори ен
тир итеп ал ган нар ди... Без, га ди 
ха лык, элек тә күп сөй ли идек, 
мә гәр, сөй лә шә тор ган бө җәк

ләр идек. Хә зер дән исә сүз ләр 
эш ләр гә то таш ты, ке ше ләр исә 
үз сүз лә ре нә һәм эш лә ре нә үз
лә ре ху җа бул ган шә хес ләр гә 
әве рел де.

...Үке неч кә кар шы, бу чор га 
ка дәр ха лык ин де бик нык урыс
ла шып, маң корт ла шып өл гер гән, 

аны та тар ча гә зит укыр га яңа дан 
өй рә тү бик кы ен эш бу лып чык ты. 
Ап ты ра гач, бер ва кыт ны, Хә лил 
Шә ри пов, жур на лист Әс хәт Ма
ма тов һәм мин ре дак ция би на сы 
кар шы на урам га гә зит стен ды 
ясап куй дык та, һәр сан ны шун да 
чы га рып элә тор ган бул дык. Ул 
гә зит не кө не нә ике шәр тап кыр 
ерт ка лап таш лый лар иде, ә без 
мо ны кү рү бе лән шун да ук яңа
сын чы га рып элә идек. Үр тәл ми 
идек ерт кан на ры на, мә гәр – нин
ди дер шо ви нист лар ның  һәм 
баш ка ка ра көч ләр нең “эче нә 
тия” ал га ны быз га горур лык хи се 
ге нә ар та иде...

ФаилИслам,рәссам:
– Ре дак ция ГЭС бис тә се

нең 8/7 йор ты на ур наш кан иде. 
Эшем нән ми не граж дан нар обо
ро на сы бу ен ча укыр га дип ике 
ат на лык курс лар га җи бәр де ләр. 
Уку уры ным да шул ук йорт та бу
лып чык ты. Бер дә рес укыйм да, 
тә нә фес тә ре дак ци я гә ке реп, эш 
алып чы гам, икен че дә рес ахы
ры на рә се мем әзер бу ла. Шу лай 

итеп, Граж дан нар обо ро на сы 
бу ен ча бе ле мем бик арт ма са 
да, га зе та өчен яса ган эш лә рем 
шак тый җы ел ды.

Бер төр гәк рә семн ә рем не 
фо то хә бәр че, ке сә се нә са лып, 
Ка занга алып ки тә иде дә, ике 
сум ка ме талл кү тә реп кай тып 
тө шә. Ка зан да без нең фо то, 
рә сем нәр дән цинк ма кеткли
ше ясый лар. Алар ке ше кү тәр
мәс лек авыр һәм ту пас бу ла. 
Яңа дан ки ре эре тер өчен та гын 
Ка зан га! “Юнь ле рәк кә газь гә яса 
ин де рә сем нә рең не, юк са ка зан
лы лар дан оят!” – ди тор ган иде 
фо то хә бәр че Ил ги зәр Хә ки мов. 
Ях шы кә газь гә дә кыт лык чор 
бул ган дыр, кү рәм сең...

РәисШаһи,рәссам:
– Ре дак ци я гә тә ү ге ки лү ем 

мин дә уңай тә э сир ләр кал дыр
ды. Йо сыф әфән де ми не бик 
ачык кар шылап кы на кал ма ды, 
үзе нең хез мәт кәр лә ре бе лән дә 
та ныш ты рып чык ты. Ра вил Вә ли, 
Хә лил Шә ри пов, Ил ги зәр Хә ки
мов, Ра фис Сә лим җан һәм баш
ка ип тәш ләр бе лән җан лы әң гә
мә ко рып ал дык. Рә сем нә рем не 
дә бик ошат ты лар. Өс тә ве нә, 
мон да та ныл ган рәс са мы быз 
Фа ил Ис лам да ки леп кер де, әле 
бербе ре без не кү реп бел мә сәк 
тә, чык кан әсәр лә ре без аша та
ныш идек. Фа ил “От дел строй1” 
оеш ма сын да рәс самби зә ү че 
бу лып эш ли икән. 

...“Таң йол ды зын” ха лык ка 
та ра ту өл кә сен дә Ил дар Ха җи 
ке бек шә хес ләр нең дә ты рыш
лы гы зур бул ды. Ул ми ңа “Таң 
йол ды зы” исе мен керт кән афи ша 
ясар га за каз бир де. Бу пла кат 
шә һә ре без нең күп поч мак ла рын 
би зәп тор ды. 

1990 ел да га зе та ның баш исе
ме мил ли хә рә кә те без ак ти вис ты 
рәс сам Ким ага Са фиул лин язуы 
бе лән чык ты. Соң рак, Хә лил Шә
ри пов ре дак тор ва кыт та, аны 
яңар тып, мин яз дым, шун да ук 
“Тә ү бә” мә че те си лу э тын керт
тем. Күп әсәр лә рем ин кый лаб 
кар лы га чы “Таң йол ды зы”н да 
ба сы лу ми нем өчен оны тыл мас 
ха ти рә бу лып сак ла на.

Алек сандр Сер ге е
вич Чал лы ка ла сын тор
гы зу чы лар ның бе рен че 
рә тен дә бул ган ке ше. 
Ка зан тө зү чеин же нер
лар ин с ти ту ты ның 4 нче 
кур сын да укы ган да ул 
КА МАЗ тө зе ле ше нә ба
рыр га ка рар кы ла. Һәм 
1972 ел да ин с ти тут ны 
тә мам ла ган дип лом лы 
бел геч “Ав то за вод строй” 
оеш ма сы ның 4 нче тө
зүмон таж ида рә сен дә 
мас тер бу лып эш ли баш
лый. Ул ел лар да Ев до
ки мов ке бек эш сө яр ләр 
ал ды на олы бу рыч лар 
ку ел ган бу ла: КА МАЗ ның 
ин ст ру мент лар, дви га
тел ьләр, прессрам, ав
то мо биль, ти мер че лек 
за вод ла рын ко ру. Яшь 
бел геч ал ныял ны бел ми 
хез мәт итә. То раба ра бу 
хез мәт сө ю чән, ты рыш 
егет нең зи рәк ле ген, хез
мәт тәш лә ре бе лән ур так 
тел та ба, эш не оеш ты ра 

бе лү ен кү реп ала лар. 
Нәкъ шу шы сый фат ла ры 
аңа про раб һәм учас ток 
баш лы гы, баш ин же нер 
урын ба са ры һәм баш ин
же нер, “Ав то за вод строй” 
оеш ма сы ның баш лы гы 
бу лып эш лә гән дә дә, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” АА
Җен җи тәк лә гән дә дә, 
Рес пуб ли ка Дә ү ләт Со
ве ты де пу та ты бу ла рак 
эш чән ле ген дә дә яр дәм 
итә ки лә ләр. Кы ен лык
лар да, җи тәк че кә нә фие 
дә аның ха рак те рын үз
гәр тә ал мый. Ул киң һәм 
ачык кү ңел ле, га ди һәм 
яр дәм чел бу луы бе лән 
ке ше ләр не үзе нә тар
тып то ра. 

Хөрмәтле
Александр
Сергеевич!

Тот рык лы тор мыш 
по зи ци я се нә ия көч ле 
оеш ты ру чы бу ла рак, 
Сез “Кам гэ сэ нер гос т
рой” оеш ма сы ның елъ

яз ма сы на үзе гез дән 
ла ек лы өлеш керт те гез. 
Бер ва кыт та да йөк нең 
авы рын үз җил кә гез гә 
алу дан ку рык ма ды гыз. 
Сез га дел лек, ке ше лек
ле лек ке бек үз прин цип
ла ры гыз га туг ры ка лып, 
рес пуб ли ка быз өчен 
ар мыйтал мый хез мәт 
итү е гез бе лән их ти рам 
һәм аб руй ка зан ды гыз. 

Юби ле е гыз уңа ен
нан Сез гә сү рел мәс 
яшәү кө че, рух кү тә рен
ке ле ге, бә рә кәт ле озын 
го мер те ли без. Эш лә
ре гез уңыш лы бул сын. 
Иге лек ле га мәл лә ре
гез нең әҗе рен кү реп, 
го ме ре гез нең һәр кө
нен сә ла мәт лек һәм 
җан ты ныч лы гы бе лән, 
якын на ры гыз ның  кү ңел  
җы лы сын то еп яшә гез!

“Камгэсэнергострой”
ААҖадминистрациясе,
профсоюзкомитеты

һәмВетераннарсоветы

“Камс кие зо ри” га - 50

«Таңйолдызы»коллективы.1995ел

«Таңйолдызы»н2007–2011
еллардаҗитәкләгән

РаилабыйГалләмовһәм
20112015еллардамөхәррир
булганХалисәСпирюшина

Чын һө нәр ос та сы, Та тар стан һәм Уд мур-
тия Рес пуб ли ка ла ры ның ат ка зан ган тө зү-
че се, Рос си я нең бер дәм энер ге ти ка сис те-
ма сы ның ат ка зан ган хез мәт кә ре, Чал лы ка-
ла сы ның мак тау лы граж да ни ны Алек сандр 
Сер ге е вич Ев дО КИ МОв 11 май да үзе нең 
тү гә рәк го мер бәй рә мен бил ге ләп үт те. 
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 Га зе та Элем тә, мәгъ лү ма ти тех но ло ги я ләр һәм мас са кү ләм ком му ни ка ци я ләр өл кә сен
дә кү зәт че лек бу ен ча фе де раль хез мәт нең Та тар стан Рес пуб ли ка сы ида рә се та ра фын нан 
ПИ №ТУ 16000371 са ны бе лән 2010 ел ның 20 ма ен да тер кәл де.

Оештыручы – ачык типтагы

акционерлык җәмгыяте

Сәхнә

“ПЭС” ҖЧҖ кол лек ти вы кот-
лый:

Ре нат Ил шат улы За ма нов – ин-
же нер.

Ку ан дыр сын һəр ту ган көн сез не,
Кы рыс җил лəр ишек как ма сын,
Юл даш бу лып ал гы көн нəр дə дə,
Янə шə дəн бə хет ат ла сын.

* * *
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол лек-

ти вы кот лый:  
Аль берт Кə ли мул ла улы Аб дул лин 

– юл лар мон те ры,
Əк рəм җан Аб дул ла улы Ади лов – 

де по баш лы гы.
Котлы булсын бəйрəм көнегез,
Шатлык чəчсен һəрчак йөзегез.
Кайгы-хəсрəт күрми, бəхет белəн
Үтсен сезнең һəрбер көнегез.

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

кот лый:
Аль берт  Га лим җан улы Сол та нов 

– №2 “Фри ма” це хы стро па чы сы,
Ша мил Фа зыл улы Зи ят ди нов – №1 

“ЭХО” це хы фор ма га са лу чы сы,
Аль берт Ша мил улы Ги ни я тов – 

ар ма ту ра це хы ның сет ка һəм кар кас лар 
эре теп ябыш ты ру чы сы,  

Рөс тəм Ле нар улы Хө сə е нов – №1 
ти мер-бе тон эш лəн мə лəр це хы  фор ма га 
са лу чы сы.

Уңыш юлдаш булсын һəрвакытта,
Якты булсын уй һəм хисегез.
Гомер юлыгыз сикəлтəсез булсын,
Тыныч, айлы булсын кичегез!

Бөек Җиңүгә – 70

Һәр ел са ен Җи ңү бәй-
рә мен кар шы лау ат на-
сын да мәк тә бе без нең 
ка дет ла ры на Мәң ге лек 
ут янын да шә һә ре без-
нең бе рен че сан лы пост 
та ра фын нан По чет лы 
сак та то ру ыша нып тап-
шы ры ла. 

Ме нә бы ел да олы бәй
рәм ал дын нан сак та то ру га 
ла ек бул ган 20 ка де ты быз га 
җа вап лы ва зи фа би рел де. 
Алар сак та то ру ның икен че 
кө нен дә тра ди ция бу ен ча Ант 
ка бул итә ләр. Ант ка бул итү 
шә һә ре без нең һәр мәк тә бе 
өчен си шәм бе кө не ка рал ган. 
Мәк тә бе без нең шу шы 20 ка дет 
ара сын да 15е бе рен че тап кыр 
ант би реп, бе рен че тап кыр 
“Сак та то ру чы” исе ме нә ла ек 
бул ды лар, кал ган 5се ин де ул 

исем гә дүрт тап кыр ла ек бул
ды лар. Ка дет ла ры быз ны шу
шы ис тә лек ле ва кый га бе лән 
кот лар га Со ци а лис тик Хез
мәт Ге рое Р. И. Җә лә ев, Бө ек 

Ва тан су гы шы ве те ра ны Р. Г. 
Ариф җа но ва кил гән нәр иде. 
Алар бу ла чак ил сак чы ла ры на 
үз лә ре нең җы лы те ләк лә рен 
җит кер де ләр, ты ныч көн нәр 
те лә де ләр, ки лә чәк нең өмет ле 
бу лу ы на ыша нып ка лу ла рын 

әйт те ләр. Бил ге ле ин де, ка
дет ла ры быз ны кот лар га мәк
тә бе без нең ди рек то ры М. Ю. 
Мө хә мә ди ев тә кил де. Мар
сель Юрь е вичның: “Мәң ге лек 

ут ны сак лау, су гыш кыр ла рын
да ятып кал ган ка һар ман нар
ның да нын як лау бү ген сез гә 
ыша нып тап шы рыл ды. Сез бу 
ыша ныч ны ак лар сыз”, – дип 
әйт кән сүз лә ре  ка дет ла ры
быз га та гын да көчдәрт өс тә
де, үзүз лә ре нә ка ра та ыша
ныч ла рын арт тыр ды.

Пост җи тәк че се Ро за Ра
фа э лев на По чет лы сак та то
ру чы ка дет лар ның нык лы 
әзер ле ге ндә мәк тә бе без нең 
тор мыш имин ле ге дә рес лә ре 
укы ту чы сы Д. В. Лаш ма нов
ның өлеше зур булганлыгын 
ис кә ртеп кит те. Д. В. Лаш ма
нов Мәң ге лек ут ны сак лау чы
лар ны әзер ли башлавына бу 
яз да 15 ел бу лу ын ас сы зык
ла ды.

Го му мән, мәк тә бе без нең 
го рур лы гы бул ган егет лә ре
без  ку ел ган бу рыч лар ны тө
гәл үтәрләр ди гән те ләк тә 
ка ла быз.
СоветларСоюзыГероеНи
китаКаймановисемендәге
кадетмәктәбенеңмилли

белемһәмтәрбияэшләребу
енчадиректорурынбасары

Э.Р.Сәлимова

Сәфәрдән кайткач

Кы зым бе лән ки я вем бик 
хөр мәт ләп ча кыр гач, сә я хәт кә 
ки тәр гә бул дым. Яшем җит
меш тән үт кән дип тор ма дым, 
тә вәк кәл лә дем. Ике ил дә – 
Вен гри я дә һәм Ав стри я дә бу
лыр га ту ры кил де. 

Кыс ка ча гы на язып үтәм. 
Вен гри я нең баш ка ла сы Бу
да пешт та ике мил ли он ке ше 
яши. Тер ри то ри я се 525 квад
рат ки ло метр. Шә һәр 23 ра
йон га бү лен гән. Ду най ел га сы 
шә һәр не ике гә ае ра: тау лы 
яр да – Бу да, үзән лек тә – Пешт. 
Вен гри я нең баш ка ла сы бу ла
рак ул рәс ми рә веш тә 1873 
ел да тер кәл гән.

Бу да пешт – бик бо рын гы 
ма тур шә һәр. “Ме нә мо ны
сы опе ра һәм ба лет те ат ры, 
әнә те ге се Ко роль ләр са рае”, 
– дип кы зым Фә ри дә ми не та
ныш ты рып уза. Мин исә, го ме
рем буе тө зе леш тә эш лә гән 
ке ше бу ла рак, би на лар ның 
тыш кы би зә ле ше нә ае ру ча 
мө киб бән ки теп йөр дем. “Әни, 
син шул чак лы игъ ти бар бе лән 
ка рый сың”, – ди мо ны абай лап 
ал ган Фә ри дә. Ту гыз кү пер не 
кич тек, алар ның һәр кай сы ның 
исе ме бар. Кү пер ләр дән шә
һәр па но ра ма сы ма тур бу лып 
кү ре нә. 

Авыл ху җа лы гы му зе ен да 
күр гән нәр не язып кы на аң
ла тыр лык тү гел, үз күз лә рең 
бе лән кү рер гә ки рәк. Ә опе
ра те ат ры на кер гәч, ан да гы 
тан та на лы ма тур лык тан баш
лар әй лә неп кит те. Ге рой лар 
мәй да нын да гы ко лон на лар, 
мадъ яр хал кы ның төп ка би лә 
баш лык ла ры, ди нас тия вә кил
лә ре, ба тыр ла ры хөр мә те нә 
ку ел ган  сын нар бер кем не дә 
би та раф кал дыр мый дыр. Му
зей лар да ал ган тә э сир ләр не 
дә язып аң ла тып бе те рер лек 
тү гел.

Бу да пешт ның “Ви га до” дип 
атал ган кон церт за лы шу лай ук 
кү ре нек ле шә хес ләр нең сын
на ры бе лән би зәл гән. Аның 
үзәк вес ти бю ле шә һәр дә ге 
иң ма тур урын нар ның бер се 
са на ла. “Әни, син бию ярат
а сың”, – ди гән кы зым хак лы 
иде. Ме нә ич ма сам би еп күр
сәт те ләр, чак кы на ты е лып 
утыр дым. 

“Из ге То ри ца” мәй да нын
да бул дык. Ил не фа шист
лар дан азат ит кән со вет сол
дат ла ры ис тә ле ге нә ку ел ган 
һәй кәл не күр дек.  Шу ны сы на 

бик кү ңе лем бул ды: ан да со
вет сол дат ла ры ның ка бер
лек лә рен хөр мәт ләп ка рап 
то та лар.

Вен гри я гә ту рист лар күп 
ки лә. Ан да дә ва лау үз ле ге нә 
ия бас сейн нар бар икән, ха
лык ны шу лар да җә леп итә 
тор ган дыр.

Кы зым Фә ри дә нең: “Әни, 
Ав стрия баш ка ла сын да ка рап 
кай тыйк”,  ди гән тәкъ ди мен 
бик шат ла нып ка бул ит тем. 
Һәм ме нә без Ве на да. Ар хи

тек ту ра сы Бу да пешт ны кы на 
ох ша ган, би на лар бер стиль дә 
тө зел гән. 

Ме нә ат са рае тө зеп куй
ган нар. Те лә гән ке ше җи гү ле 
ат та шә һәр ка рап йө ри ала. 
Тик ми нем урам нар ны, мәй
дан нар ны җә я ү ләп уза сым 
кил де. 

Ве на бик ма тур шә һәр, 
Ду най бу ен да. Шә һәр дән 
Альп тау ла ры кү ре неп то
ра.  Һәр җир дә яшел лек, 
тәр тип. 

Шә һәр не ка рап йөр гән 
уңай га ба зар га да су гы ла сы 
ит тек. Мон да гы җи ләкҗи
меш нең, яшел чә нең күп ле
ген нән, төр ле ле ген нән күз
ләр ка ма шыр лык. Бә я лә ре 
дә оч сыз. 

Баш ка ла лар ма тур. Ыгы
зы гы юк. Ан да гы ха лык ашык
мыйка ба лан мый, бул га ны на 
шө кер итеп ты ныч кы на тор
мыш кө тә ке бек. Көн лә шер лек 
тә, кы зы гыр лык та. Тик ту ган 
җир ба ры бер йө рәк кә якын, 
аны бер ни дә оныт ты рыр лык 
тү гел. 

ВенераСәлахкызы
Үтәгәнова,

төзелешветераны

1-8 июнь дә Ка зан да төр ки ха лык-
ла ры ның “Нә ү рүз” те атр фес ти-
ва ле уза.

Ан да 16 ил дән кил гән те атр кол лек тив
ла ры, шул исәп тән, Чал лы дә ү ләт та тар 
дра ма те ат ры да кат на ша.

Те атр ди рек то ры Ра шат Фәй зе рах ма
нов әй тү ен чә, без не ке ләр төр ки дөнь я
сын нан кил гән Ка зан ку нак ла ры на Кар ло 
Голь до ни ның “Ике ху җа ның хез мәт че се” 
ко ме ди я сен күр сә тә ләр. Ул 3 июнь дә 
Г.Ка мал исе мен дә ге дә ү ләт ака де мия 
те ат рын да бу ла.

Бу спек такль гә тән кыйть че ләр дә юга
ры бәя бир де. Ар тист Рә зил Фә херт ди нов 
“Тан та на” фес ти ва лен дә “Ел ның иң ях шы 
ират ро лен баш ка ру чы” но ми на ци я сен дә 
җиң де. Пье са ны дра ма тург һәм ре жис сер 
Ил гиз Зәй ни ев куй ды. 22 май да та ма ша
чы лар яра тып өл гер гән әле ге спек такль не 
Чал лы те ат ры би на сын да ка рар га бу ла.

УЙЛАНГАН УЙЛАР
Дус ны са тып алып бул мый, ә са- 

тып бу ла.
Без ке ше ләр не яра тыр га, ә әй бер- 

ләр дән фай да ла ныр га ти еш. Лә кин 
соң гы ва кыт та мо ның ки ре се кү зә-
те лә: ке ше ләр дән фай да ла на лар, 
әй бер ләр не яра та лар.

Дус ла рың күп бу лу – бер дус тың  
да юк ди гән сүз.

Көн лә шү – җи ңе лү ең не та ну ди- 
гән сүз.

 Б у  д а  п е ш т  – 
Венгриянең.баш ка ла сы 
һәм иң зур шә һә ре. Аның 
чик лә ре төнь як тан көнь-
як ка – 25, көн чы гыш тан 
көн ба тыш ка 29 ки ло метр 
ара ны би ләп то ра. Шә-
һәр дә өч мет ро юнә ле ше, 
шу ның бер се Ев ро па да иң 
бо рын гы лар дан са на ла.  

Ха лык са ны бу ен ча Бу-
да пешт Ев ро па со ю зын да 
си ге зен че урын да то ра. 
Шә һәр дә яшә ү че ләр нең 
91,2 %ы – мадъ яр лар, 1 
%ы – не мец лар, 0,8 %ы – 
че гән нәр.

Ү зем нең ни чек чит ил дә сә я хәт итү ем ха кын да 
язар га бул дым әле. 


