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РеспубликаныңАксубай,Әлмәт,Апас,
Буа,Зәй,Минзәлә,Норлат,Сарман,Тә
теш, Чистай муниципаль районнары
уракка төште.Бүгенге көнгә республика
буенча 3200 гектармәйданда бөртекле
культураларсуктырылган.Бергектардан
уртача21,5центнеруңышалына,дипхә
бәритәТРАвылхуҗалыгыһәмазыктөлек
министрлыгы.

Алабугада республикада беренче
умартачылыкмузееачылды.Анда,умар
тачылар куллана торган предметлардан
тыш,тәҗрибәлеумартачыларлекцияләр
дәукыячак.Пыялааркылыумартакортла
рынкүзәтепбулачак.Шундауктуристлар
ныбалбеләнчәйэчертүдәкаралган.


26июльдәСахалиндаСабантуеуза

чак.Быелгычара–10нчысы.Сабантуе
БөекҖиңүнең70еллыгынабагышлана,
шуңа да милли бәйрәм ветераннарны
хөрмәтләүдәнбашланачак.Җирлетатар
ларныңмиллимәдәни автономияләре
оештырганбәйрәмдәСабантуеныңтра
дицион ярышбәйгеләрен уздыру күздә
тотыла,шулайук,Татарстансәнгатьос
таларыкатнашындаконцертпрограммасы
әзерләнә,диелә“sakhalin.info”сайтында.

Июльнең 19 көнендә Татарстандагы
юллардакешеләргәтурыдантурышәхси
бәлаказа,фаҗигакитергән234һәлакәт
теркәлгән.Нәтиҗәдә25кешенеңгомере
өзелгән, 298 кешеҗәрәхәтләнгән, им
гәнгән.

“ТатарстанРеспубликасындатеатрлар
һәмтеатрэшетурында”гызаконпроекты
ТРдәүләтһәммуниципальхезмәткүрсәтү
порталының“АчыкТатарстан”мәйданын
да (https://open.tatarstan.ru/documents/#)
урнаштырылды, дип хәбәр итәТР пар
ламентыныңҗәмәгатьчелекбеләнэшләү
бүлеге.Порталдатеркәлгән кешеләр31
августкакадәрәлегезаконпроектынтик
шерүдәкатнаша,аңабәябирәһәмүзфи
керләрентәкъдимитәала.

Балигъбулмаганбалалыәтиәниләр
неңеллыктүләүлеялыозайтылыргамөм
кин.РоссияДәүләтДумасыдепутатлары
шул хактагы канун проектынәзерләгән.
ДепутатларРФХезмәт кодексына үзгә
решләркертергәчакыра.Проектгамәлгә
кертелсә, балигъ булмаган бер баласы
булганәтиәниләргә–3көн,икебалага
–6,өчһәманнанкүбрәкбалабулганда9
көнтүләүлеөстәмәялбиреләчәк.Депу
татларшулрәвешлегаиләләрдәгемөнә
сәбәтләрненыгытырганиятли.

Казануртасындаурнашкан“Матбугат
йорты”язмышытатарҗәмәгатьчелегеара
сындашактый зурбәхәс куптарганиде.
“Матбугатйорты”төзекләндерүләрдәнсоң
янәдәнүзишекләреначты.Тарихибина
берничәресторан, китап кибете, “Тукай”
исемендәгеконференцзалыбулган3йол
дызлы“Нугай”кунакханәсенәәверелде.

“КАМАЗ” стадионында төзекләндерү
эшләребара.Бөтентрибуналарсүтелде.
Төньякһәмкөньяктрибуналаргаметалл
данэшләнгәнҗайлыконструкцияләрку
елды.Төзекләндерелгәнстадионда6054
кешерәхәтләнепфутбол карыйалачак.
Объект30августтафайдаланугатапшы
рылыргатиеш.

20июльдәАрчаҗәмигъмәчетендәба
лаларгаялһәмдинигыйлембирүҗәйләве
үзэшенбашлапҗибәрде.Биредәбалалар
гаспортуеннарыоештырыла,динебезнең
асылын,иманисламнигезләре, тәһарәт,
намазтәртипләреөйрәтеләчәк,диеләТа
тарстандиниянәзарәтесайтында.

Төзелеш объектларында

Хөкүмәт йортында

Яңа шәһәрнең 13 нче
комплексындагы240 урынга
исәпләнгән “Звездочка” дип
аталачак бассейнлы бакча
бинасыузганелныңдекабрь
аендатөзеләбашланганиде.
Бүген төзелешмәйданында
эштулыкуәтенәбарадияргә
кирәк. Биредә сылаубизәү,
эчке канализация система
сын, вентиляция коробкала
рынурнаштыру,салкынһәм
кайнар су торбаларын үткә
рү,ишекләркую,сантехника
җиһазларынберкетүэшләре
тәмамланып килә. Барлык
бу эшләр “Камгэсжилстрой”
ҖЧҖ, “Камгэсстройцентр”
ҖЧҖ,“КИТ”ҖЧҖтөзүчелә
ре тарафыннанбашкарыла.
Тиздәнбинаныңачыктөсләр

белән бизәлгәнфасады да
бөтенмикрорайонныбалкы
тыпторачак.

Көзгекөнгәтартымявым
лыһаваторышыобъекттагы

эшләргә,бигрәктәбинаның
тирәюнен төзекләндерүгә
комачаулыкитәитүен.Әйтик,
“Вираж” фирмасының бак
чамәйданында башкарасы
эшләребайтакәле:балалар
өчен уенмәйданчыкларын,
өстеябулыялитүзоналарын
урнаштырырга кирәк. Һава
шартлары уңай килмәсәдә,
төзүчеләр бакчаныфайда
лануга вакытында тапшыра
чакларына ышаналар. Һәр
көнне бирегә 110–120 кеше
җәлепителә.Объектйомгак
лаутикшерүенәчыгаруөчен
әзерләнә.

Мәләкәс аръягында тө
зелә торган, “Кроха” дип
аталачакбакчабинасы,шә
һәрнеңоперативпланыбу

енча,1нчесентябрьгәәзер
булыргатиеш.Бүгенгәаның
“тартмасы”җыелган,чиратта
–түбәябуһәмгерметиклау
кебекмөһимэшләр.Хәзерге
вакытта“Камгэсстройцентр”
ҖЧҖбизәүчеләребинаны
эчке яктан сылаутигезләү
беләншөгыльләнә.“Строй
Кран”ҖЧҖтөзүчеләребак
ча территориясен верти
каль планировкалау белән
мәшгульләр. “Спецстрой”
ҖЧҖ белгечләре тышкы
инженерлык челтәрләрен
монтажлауны башлаганнар
дияргәбула.

Шунысындабилгеләпүтәр
гәкирәк:икеобъекттадатөзү
монтажэшләренеңсыйфаты
даимикүзәтчелекастында.

“Кит” ҖЧҖ җи лə тү сис те ма сын җы ю чы лар Рус-
лан Са дый ков, Олег Мур зин, ле нар Вə лиул лин

“Кам гэс строй центр” ҖЧҖ
бал та ос та ла ры Вик тор Донс ков,

Рə ис Вə лиул лин, Фə рит Əх мə тов

“Кам гэс строй центр” ҖЧҖ би зə ү че лə ре: Фирдəүсия Мир сəй-
җа но ва, Га ли на Пят ко ва, Га ли на Яку ни на, Җа рия Ха фи зо ва, 

Хө мəй рə Кə ри мо ва, Фə ния Са бир җа но ва

 Чал лы да ба ла лар бак ча ла ры тө зе ле ше нә зур 
игъ ти бар би ре лә. Яңа бак ча лар әле дәнәле 
саф ка ба сып то ра. Әй тер гә ки рәк, алар ны җит
ке рү гә кам гэ сэ нер гос т рой лы лар ла ек лы өлеш 
кер тә. Бы ел тап шы ры лыр га ти еш ле ал ты 
бак ча ның да ике се кам гэс лы лар җа вап лы лы
гын да. Алар ның бер се – Яңа шә һәр дә, 13/14 
ад ре сы бу ен ча, икен че се Мә лә кәс аръ я гын да 
са лы на. Би на лар ике се дә “Дом кор” па нель лә
рен нән ко ры ла. Алар ны ва кы тын да өл гер тү гә 
тө зү че лә р күп көч куя. Төп җа вап лы лык – ген
суб под ряд чы “Кам гэс жил строй” оеш ма сын да.

Киңәшмәне барлыкмуниципаль ра
йоннарбеләнвидеоконференциярежи
мындаТатарстанПрезиденты вазифа
ларын вакытлыча башкаручы Рөстәм
Миңнехановуздырды.

ИрекФәйзуллинхәбәриткәнчә,рес
публикада 2016 ел программаларына
әзерлек бара, тармакминистрлыклары
аларның исемлекләренформалашты
руны тәмамлап киләләр. 2016 елда 35
программаныгамәлгәашырукүзуңында
тотыла.

Быелгы төзелеш программасына
килгәндә исә, республикада 16 июльгә
1млн178,5меңквмторакфайдалануга
тапшырылган, бу еллыкбурычның49,1
процентынтәшкилитә(2015елгаплан–
2,4млнквм).

Социаль ипотека программасы бу
енча 16 июльгә гомумимәйданы 70,2

меңквметрбулган1мең203фатирлы
53йорттапшырылган.Икеатнаэчендә
гомумимәйданы27мең243квметрбул
ган427фатирлы7объектфайдалануга
кертелгән.

Республикада арендалы торак тө
зелеше дәвам итә. 2015 елда гомуми
мәйданы71мең399квметрбулган21
торакйорттөзүпланлаштырылганиде.
Бүгенгәгомумимәйданы9мең964кв.
метр булган 3 йортфайдалануга тап
шырылган.

ИрекФәйзуллин күп балалы гаилә
ләрнеторакбеләнтәэминитүөчендоку
ментлар тапшыруны тизләтүне сорады.
2015елдареспубликада45күпбалалы
гаиләне торакбелән тәэминитү карал
ган.Бүгенгә45сертификатрәсмиләште
релгән,шулардан8 сертификатбуенча
фатирларбирелгән.

Татарстандаучастоквәкаләтлеләрен
торакбеләнтәэминитүпрограммасынга
мәлгәашырудәвамитә.17муниципаль
берәмлектә38административторакком
плексытөзелә.

“Авылклублары”программасыбуен
ча2015елның16июленәэшләрбарлык
42 объектта да башланган. 2 объектта
стенасалалар,7объекттатүбәябалар,
29объекттаэчкеэшләралыпбаралар.
4объекттаэшләртулысынчатөгәллән
гәндиярлек.

ИрекФәйзуллиншулайукмуниципаль
районнарда универсаль спортмәйдан
чыклары төзү турында сөйләде. 2015
елның16июленә45районның135объек
тындаэшләрдәвамитә,27есендәэшләр
тәмамланган.

Киңәшмә барышындашулай ук ТР
Президенты каршындагы дәүләт торак
фондының башкарма директоры Тәл
гать Абдуллин акчалар җыю турында
хәбәритте.

РөстәмМиңнехановТатарстанРеспуб
ликасыдәүләтторакфондынаакчакертү
некиметкәнКазанһәмБөгелмәшәһәрлә
реҗитәкчелегебеләнвидеоконференция
режимындаэлемтәгәкерде,дипхәбәритә
ТРПрезидентыныңматбугатхезмәте.

2016 ел да Та тар стан да со ци аль ипо те ка бу ен ча 7 738 фа тир лы 100 
йорт тө зү план лаш ты ры ла, ин вес ти ци он то рак бу ен ча – 6 356 фа тир
лы 89 йорт. Бу хак та ТР Хө кү мә те йор тын да уз ды рыл ган рес пуб ли ка 
ки ңәш мә сен дә Та тар стан Рес пуб ли ка сы тө зе леш, ар хи тек ту ра һәм 
ТКХ ми нис т ры Ирек Фәй зул лин хә бәр ит те.
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Хезмәтне саклауТөрлесеннән

 Ва кый га

Шу шы көн нәр дә шә
һә ре без дә Яр Чал лы 
баш кар ма ко ми те ты 
җи тәк че се урын ба са
ры Р. Аб дул лин рә
ис ле ген дә хез мәт не 
сак лау бу ен ча ко ор ди
на ция со ве ты уты ры
шы уз ды. Ан да хә бәр 
ител гән чә, 2015 ел ның 
бе рен че яр ты сын да 
хез мәт урын на рын да 
3 үлем, 13 им гә нү  оч
ра гы тер кәл гән. 

Бәхетсезлекочраклары
ның5есетөзелештарма
гынатурыкилә.Иңавырла
ры“Евростиль”,“Металлок
ровля”,“Евроальянсстрой”,
“СпецпокрытиеНЧ”фирма
ларында теркәлгән. Уты
рыштабилгеләпүтелгәнчә,
бәхетсезлеккәкитерүчетөп
сәбәп–хезмәтнетиешенчә
оештырмау. Бу нисбәттән
“Камгэсэнергострой” АА
Җендәвазгыятьниндисоң?
Сорауга “Камгэсэнергос
трой” ААҖенең хезмәтне
саклау һәм техник куркы
нычсызлыкбүлегеинжене
рыРадикФәизовачыклык
кертте.

– “Камгэсэнергострой”
ААҖенә килгәндә, берен
че яртыеллыкта бүлендек
предприятиеләрдәикебә
хетсезлек очрагы булды,
икесе дә эшләүчеләрнең
җиңелчә җәрәхәтләнүенә
китерде,–дипсөйләдеул.
–  Беренче очрак “Строй
Кран”оешмасыныңмаши
на йөртүчесеП.Осетрин
белән булды. Ул “Нократ
елгасы яр буен ныгыту”
объектындаҗәяүләп бар
ганчактатаепкитепаягын
сындырды.Икенчеочрак–
“КамгэсЗЯБ”ҖЧҖендәти
мербетон эшләнмәләрне
формагасалучыР.Мәрдән
шинбелән.Улэшвакытын
датехнологикпроцессның
эзлеклелеген сакламаган
лыгыаркасындаҗәрәхәт

ләралды.Эшләүчекуркы
нычсызлык кагыйдәләрен
һәмхезмәтдисципланасын
бозгандигәнсүз.

Узган елгы күрсәткеч
ләргә күз салыйк. 2014
елныңберенчеяртысында
бүлендекпредприятиеләр
дә 6 бәхетсезлек очрагы
теркәлгән иде. Аларның
берсе үлемфаҗигасе бе
лән тәмамланды: “Желез
нодорожник” ҖЧҖендә
йөк вагоннарын туплаучы
Р.Мөкътәсимовныңгомере
вакытсыз өзелде. Икенче
очрак–авыр(“КамгэсЗЯБ”
та), калган дүртесе –җи
ңелчә (“Спецстрой”, “От
делстройК”, “ЗЖБИ210”
оешмаларында) җәрәхәт
ләнүгәкитерде.

Төзелештә имгәнүләр
нең төп сәбәпләре нинди
соң? Анализ ясап кара
гач, объектларда эшнең
тиешенчә оештырылма
вын күрәбез. Линиядәге
җитәкчеләр кайчакта үз
бурычларынабармак аша
карыйлар. Сәбәпләрнең
икенчесе–җитештерүтех
нологиясенеңбозылуыһәм
җиһазларныңтөзекбулма
вы.Өченчесе–шәхсисак
ланучараларынкулланмау
һәмюлйөрүкагыйдәләрен
бозу.Шушы сәбәпләрдән
чыгып,хезмәтнесаклаубү
легебелгечләренеңтөпбу
рычларынбилгелиалабыз:
линиядәге җитәкчеләргә,
бүлендекпредприятиеләр
гә, субподрядтагыоешма
ларга карата таләпчәнле
күрсәтү,аларныңхезмәтне
саклау кагыйдәләрен үтә
венәирешү.

http:vmeste.tatarсайты–социаль
проект.Сайткакерүчеләркаршын
даиң элекТатарстанның картасы
ачыла. Анда республикада була
чактөрлечаралартамгаларбелән
билгеләнгән.Әлегетамгагабасып,

чарадакатнашыргамөмкин.Үзегез
барырга теләгән чараныбилгеләп
бараторганкалендарьдаэшләнгән.
Моныңөчен“Минемчаралар”(“Мои
мероприятия”)сылтамасыашаке
рептеркәлүкирәк.

Чараузганнансоң,андакатна
шучыларныңфотосурәтләренсайт
каэлүпланлаштырыла.

Шулай ук сайтта “Президент
белән бергә!” инициатив төркеме
хакында мәгълүмат та урнашты
рылган.

Сайттанфайдаланучы үзенең
инициативаларын,тәкъдимнәрендә
“Президентбеләнбергә!”төркеменә
юллыйала.Моныңөчен“Инициати
вабелдерергә”сылтамасыбуенча
керергәһәмүзегез хакында тиеш
лемәгълүматныкалдырыргакирәк.

24 июль дән 9 ав густ ка ка дәр 
Ка зан да Спорт ның су төр лә
ре бу ен ча дөнья чем пи о на ты 
уза. Чем пи о нат та дөнь я ның 181 
илен нән 2,4 мең спорт чы, 1800 
рәс ми зат, 200 ләп ил вә ки ле 
кат на шуы кө те лә. Те ле ау ди то
рия Җир ша рын да яшә ү че ха
лык ның яр ты сын нан ар ты гын 
– 4,5 мил ли ард ти рә се ке ше не 
тәш кил итә чәк. Ярыш лар да 75 
ме даль ком п лек ты уй на ты ла чак, 
бу – Спорт ның су төр лә ре бу ен
ча дөнья чем пи о нат ла ры та ри
хын да ре корд лы сан. 

Әле ге чем пи о нат кы са ла рын да уза
чак ярыш лар бе лән та ныш ты ра быз.

Синхронйөзү
Судамузыкаастындатөрлефигура

ларясаубеләнбәйлеспорттөре.Җиңел
булыпкүренүенәкарамастан,улбикта
ләпчән– спортчылардан зурфизик көч
таләп ителү өстенә, аларәле түземле,
сыгылмалы,нәфисбулыргаһәмтыналу
беләностаидарәитәбелергәтиешләр.
Әлеге төрярышлар25июльдә«Казан
Арена»стадионындастартала.

СугаСикерү
Суга сикерүләр трамплиннан (1 һәм

3метр)һәмкаланчадан(5м,7,5м,10м)
башкарыла.Сикергәнчактаспортчылар
акробатик күнегүләр (әйләнешләр, бо
рылышлар) башкаралар.Ярышлар си
керешләр сериясеннән тора.Ярышлар
Су спорты төрләре сараенда 24 июль
дәбашлана.

йөзү
Йөзү – бассейнда 50метрдан 1500

метргакадәргеярышдистанциясенбил
гелеберстильбеләнйөзепузуданторган

спорттөре.Иртәнгепрограммагаберен
чел ярышлар керә, кичке программага
–ярымфиналларһәмфиналлар.«Казан
Арена»стадионындауза.

хай-дайвинг
Суга экстремальбиеклекләрдән си

керү.Спортчылар сикерүләр өченмах
сусмәйданчыклар куелган каланчадан
сикерә. Спорт дисциплинасы буларак
хайдайвинг беренче тапкыр2013елда
Барселонада узган дөнья чемпионаты
программасына кертелгән. Ирегетләр
– 27м, хатынкызлар 20м биеклектән

сикерә.Казансуелгасындаузачакәлеге
ярышка3августтастартбирелә.

Сутубы
Судатупбеләнуйналаторганкоман

дауены.Турыпочмаклысумәйданында
җидешәркешедәнторганикекомандауй
ный(1капкачыһәм6уенчы).Уенсигезәр
минутлыкдүртөлештәнтора.Суспорты
төрләресараеянәшәсендәгеясалмабас
сейнда26июльдәбашлана.

ачыкСудайөзү
 5 чакрымдистанциягә командалар

арасындаһәмиратларбеләнхатынкыз
ларарасындааерым5,10,25әрчакрым
дистанцияләргә уздырыла.Спорчылар
25 июльдән башлап Казансу елгасын
даузышачак.

ачылу-ябылутантаналары
Спортның су төрләре буенча дөнья

чемпионатыначу һәмябу тантаналары
“ТатнефтьАрена” боз сараенда үтәчәк.
26июльдән2августкакадәр“Пилигрим”
шоутамашасы“ТатнефтьАрена”дасигез
тапкыркабатлапкүрсәтеләчәк.Беренче
көннәнаермалыбуларак,калганкөннәр
дәуздырылучышоударәсмичыгышлар
булмаячак. Ачылу һәм ябылу тантана
ларыныңсценарийавторы–Россиянең
халыкартистыИгорьКрутой.Телетранс
ляциясе200илдәалыпбарылачак.Тама
шаныңдәвамлылыгы–2сәгать30минут.
Чемпионатныачуһәмябутантаналарына
билетлар500сумнанбашлана.Иңкыйм
мәтлеләре: тантанага – 5мең,шоуга 3
меңсум.

чемпионатка–яңатәңкә
РФ Үзәк бан кы Ка зан да уза чак дөнья чем пи
о на ты  хөр мә те нә өч сум лык тәң кә чы гар
ды. Тәң кә нең ти ра жы – 5 мең бе рәм лек.

Россия банкы “Казанда 2015 елдаСпортның су
төрләреXVIчемпионаты”набагышлапөчсумлыктәң
кәнеәйләнешкәчыгара.Тәңкәнеңдиаметры39,0мм,
тиражы–5меңберәмлек,дипбелдерәбанкматбугат
хезмәте. РоссияФедерациясе территориясендә өч
сумлыктәңкә–түләүөчензаконлычараһәмбернинди
чикләүләрсезноминалбуенчакабулителергәтиеш.

Халык хуҗалыгының төрле 
тармакларына  үзәктән 
төбәкләргә юнәлдерелгән 
субсидияләр турындагы 
хәбәрләр мәгълүмат ча
раларында әледәнәле 
күренгәләп тора. Соңгы ва
кытта гына да өч миллиард 
ярым сумга якын субсидия 
бүленгән. 

РоссияПремьерминистрыДми
трийМедведев имзалаган 2015
елда РФ субъектларына тиешле
субсидия бүлеп бирү турында
гы карар нигезендә, быел торак
коммуналь хуҗалыгы өчен газ

моторягулыгындаэшләүчетехника
сатып алуга 3 млрд сум субси
дия бүленгән. Субсидияләр РФ
Сәнәгать һәм сәүдәминистрлыгы
беләнРФның23субъектыарасында
төзелгәнкилешүнигезендәтәкъдим
ителә.Төбәкләргәҗибәреләторган
акчаныңиңкүбесеТатарстангатия
республика554млнсумкүләмендә
федеральсубсидияалачак.Аннары
 Кырым республикасы (365млн
сумнанартык)һәмСамараөлкәсе
(302млнсумгаякын).

РоссияХөкүмәте“Сәнәгатьһәм
аның көндәшлеккә сәләтлелеген
үстерү” дәүләт программасы кы
саларында һәм кризиска каршы

планнигезендәРФнең8 төбәгенә
троллейбус һәм трамвай сатып
алуга да субсидия бүлеп бирә.
СубсидияләрКарелия,Татарстан,
Хабаровсккрае,Самара,Сарытау,
Свердловск,Мурманск өлкәләре
һәмСанктПетербург каласыара
сындабүленгән.Сүз384млн сум
турында бара.Монда да иң зур
суммаТатарстанга каралган  160
миллионсум.Самараөлкәсе110
млн,Свердловск70млн,Сарытау
20млнсумалачак.

РФМинистрларкабинетышулай
уккечеһәмуртаэшмәкәрлеккә16,9
мрд сумнанартыкакчаныбүлгән.
СубсидиянеңиңзурысынТатарстан
(704,5 млн сум), Вологда өлкәсе
(489,2млн сум), Кемеровоөлкәсе
(318,5млн сум) һәмЧечня (261,9
млнсум)ала.

 Уз ган ял кө нен дә Мәс
кә ү нең "Ко ло менс кое" 
му зейты ю лы гын да го
мум шә һәр та тарбаш корт 
мил ли бәй рә ме – Са бан 
туе уз ды. 

Чараның программасында
Мәскәү, Татарстан һәм Баш

кортстанныңсәнгатьосталары
тарафыннанкуелганконцерт
лар, төрле конкурслар һәм
күңелле уеннар, милли суве
нирлар ярминкәсе, һәм, әл
бәттә,Сабантуеныңтөпуены
булган–татарбилбаукөрәше
үткәрелде.

“П ре зи дент бе лән бер гә!” ини ци а тив төр ке ме нең үз сай ты 
эш ли баш ла ды. 
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Си нең ве те ран на рың, Кам ГЭС

Хә тер

–1969елныңмартаенда
Даманскийутравындагыхәрби
хәрәкәтләрдә катнашкан чик
буе гаскәрләре исемлегендә
мин хезмәт иткән 40888 нче
часть табар.Минанда1968
елныңмайаеннан1970елның
маенакадәрфельдшербулып
хезмәтиттем.Советчорында
бувакыйгатурындасөйлиләр,
язалариде.АннансоңДаманс
кийтемасыигътибарданчиттә
калабирде.

Узган гасырның 60 нчы
елларында Кытайда мәдә
ниятинкыйлабыүтә.Чикбуе
төбәкләренә күпләп гаскәри
хезмәттәнзапаскаҗибәрелгән
кытайларкүчерелә.Кытайның
үзендәкотырынганхунвейбин
нарбикешСоветларилечиген
дәбозабашлый.

Даманский утравына кы
тайларберенчемәртәбә1969
елның23гыйнварындабәреп
керә.Кытайягыннанһөҗүмта
гынберничәтапкыркабатлана.
2марткөннеутраудакытайлар
өлкәнлейтенантИванСтрель
никовныһәм7советчиксак
чысынатыпүтерә.

Озынлыгы чакрым ярым,
киңлеге бары500метрга су
зылган кечкенә утраучыкны
саклар өчен Түбән Михай
ловкадан чик сакчылары кү
тәрелә.Көчләртигезбулмый.

Кытайларбукораллыкоткыга
алданхәзерләнгәнбула.Анда
аларныңУссуриелгасыярын
да урнашкан гаскәрләре һәм
артиллериясекатнаша.

Совет чик сакчыларына
кирәк ярдәм вакытында күр
сәтелми.Улкөннесугышта32
чиксакчысыһәлакбула,әмма
кытайларутраудаурнашаал
мый.15марткөннекытайлар
яңаданбәреп керә.Сугышта
индеикекаршыякныңдачик
сакчыларыгынатүгел,гаскәр
ләредәкатнаша,шулайукар
тиллерия,танкларкулланыла
һәмсугышкырына«Град»дип
аталганаерымреактивтуплар
китерелә.Шулай да утрауга
басыпкергәнкытайларгакар
шыутачаргасоңлапкынарөх
сәтителә.

Бәрелешләр вакытында
барысы58советсолдатыһәм
офицерыһәлак була, ә 94 е
яралана. Чик буйларын сак
лауда аеруча батырлык күр
сәткән5кешегәСоветларСо
юзыГероеисемебирелә.

2һәм15марткөннәрендә
СоветларСоюзычигенбозучы
кытайларга каршы сугышта
татарһәмбашкортулларыда
катнаша. Башкортостанның
НуриманрайоныегетеИслам
галиНасретдиновһәмТатар
станныңӘгерҗерайонындату
ыпүскәнөлкәнсержантӘнвәр
ЗәйнетдиновДаманскийутра
вындаһәлакбулалар.Аларга
үлгәннәнсоң«Батырлыкөчен»

медалебирелә.
Бу сугышта күпме Кытай

солдатыһәлакбулуыбилгесез,
бары тик аларның саныбер
ничәмеңгәҗиткән,менәшул
югалтулар күп булу сәбәпле
генәкытайларсугышнытуктат
кан,дигәнфаразларйөри.

КүпелларДаманскийутра
выөченсугышрәсмирәвештә
сугышдиптүгел,барытикчик
буебәрелешебулыпкынаса
налды. Ләкин 18–19 яшьлек
солдатларныңяукырындабаш
салуынхалыконытмый.Елса
енмарт башындаПриморье
төбәгенеңэлекИмандипйөр
телгән,хәзергеДальнереченск
шәһәрендәтантаналымитинг
үтә.Туганнаркаберлегеянына
елдакешеләрҗыела.Митинг
таветераннарчыгышясый,ка
берлеккәчәчәкләрсалына.

Дөрес, кайберәүләр, ни
өченһәлакбулдыбусолдат
лар,дигәнсораукуяргамөм
кин. Барыбер, чик сызыгын
яңаданбилгеләгәндә,бәхәсле
утрауКытайягындакалганбит,
диючеләр дә табыла. Ләкин
кораллыбәрелешвакытында
ДаманскийСоветларҗиреиде
бит,шуңакүрәсугышгаделбу
лыпсанала.

1991елданДаманскийут
равыКытайгакүчәһәмутрауда
Кытай чик сакчыларымузее
ачыла. КытайларДаманский
ны–Чженьбаодао,ягъни«Зат
лы» («Драгоценный») утрау
дипйөртә.

 Рәс ми мәгъ лү мат лар бу ен ча, 1969 ел ның мар тын да кы
тай лар Да манс кий ут ра вы өчен һө җүм баш ла ган. Иңе – 
яр ты, буе чак рым ярым ча ма сы на су зыл ган, ике кат лы 
бер ни чә таш йор ты бул ган әле ге кеч ке нә ут рау өчен бә
ре леш тә 58 со вет сол да ты һәм офи це ры һә лак бул ган, 
94 ке ше яра лан ган һәм кон ту зия ал ган. 
Со вет лар со ю зы бе лән Кы тай ара сын да гы ул су гыш
ны күп ләр ин де хә тер лә ми. Әм ма бу фа җи га не оны та 
ал мау чы лар бар. Шә һәр дә ше без Мин са бир Та һир улы 
Вә ли ев – шун дый лар ның бер се. Мин са бир ага ның, шул 
кыс ка һәм кай нар су гыш ның ша һи ты бу ла рак, ис тә лек
лә рен һәм бел гән ка дәр мәгъ лү ма тын га зе та уку чы лар
га да җит ке рә се ки лә. 

Мө сел ман яшь лә ре 
фо ру мы үт кә ре лә 

Та тар стан мө сел ман на ры 
Ди ния нә за рә те Бол гар да 
20–26 июль көн нә рен дә Мө
сел ман яшь лә ре җы е нын 
уз ды ра. 

20июль көннефорумныКол
Шәриф мәчетендә Татарстан
мөфтие Камил хәзрәтСәмигул
лин Коръән укып һәм үзенең
нәсихәттеләкләре белән ачып
җибәрде.Андамөфти хәзрәтлә
ресәламләүсүзләренҗиткерде.
Аннары яшьлекне заяга түгел,
файдалыитепуздырукирәклеге
хакындааңлатып,берхәдиснеис
кәтөшерде.“СөеклеПәйгамбәре
без(с.г.в.)үзенеңберхәдисендә
әйткән: “Яшь вакытында теләсә
кайсыминутта Аллаһ каршына
барырвакытыҗиткәненаңлаган
карткешекебекгыйбадәткылган
һәмһәрнамазынсоңгысыкебек
итепукыганяшькешекүркәм”,–
дипсөйләде.

Мөфтихәзрәтләреяшьләрне
гыйлемле булырга да чакырды:
“Гыйлемне бишектән алып лә
хеткә кадәр өйрәнегез, диПәй
гамбәребез(с.г.в.)берхәдисендә.
Гыйлемалу–һәрмөселманның
бурычы.Форум көннәре сезнең
өченфайдага узсын, бәрәкәтле
булсынһәмбиредәняңагыйлем
нәрбеләнкитәргәязсын”.

Шулай ук яшьләрне мөф
ти урынбасары Рөстәм хәзрәт
Хәйруллин,мөфтиятнеңяшьләр
бүлеге җитәкчесе Айгөл Бикти
мерова,КолШәрифмәчетеимам
хатыйбыИлфархәзрәтХәсәнов,
Мароккоданкилгән динбелгече
ГабдрәхимЛакрим, Казанмэри
ясевәкилләреһәмбашкаларсә
ламләде.

Татарстан дин әһелләре нә
сихәтләрентыңлагач,йөзгәякын
делегатБолгартарафынасәфәр
чыкты,дипбелдерәТРмөселман

нарыДиния нәзарәте матбугат
хезмәте.

Ха лы ка ра 
кыр ар хе о ло гия 

мәк тә бе эш лә я чәк
1730 ав густ та Бол гар дә ү
ләт та рихар хи тек ту ра му
зейты ю лы гы ба за сын да II 
ха лы ка ра кыр ар хе о ло гия 
мәк тә бе эш лә я чәк.

17секөннесәгать11дәэшли
башлаячакмәктәптәРоссиянең
һәмчитилләрнеңиңэрефәнни
үзәкләреннән күренекле галим
нәр һәм яшь тикшеренүчеләр
катнашачак.

ӘлегемәктәпЕвразияхалык
ларыныңтарихимәдәнимирасын
өйрәнүһәмсаклапкалудадөнья
фәнендәгеиңяңаказанышларны
гамәлгә кертү өчен илебез һәм
чит илләр фәннимәгърифәти
ресурсларын бергә туплаумак
сатыннан оештырыла. Борынгы
металлургияһәмметаллэшкәртү,
палеоантропология, археология
дәархеобиологикысуллар, кыр
шартларында консервацияләү
һәм реставрацияләүысуллары,
археологиядә геомәгълүмати
системалар, борынгы керами
ка тарихы, борынгы кораллар
ны экспериментальтрасологик
өйрәнү (трасология – эзләрне
өйрәнүфәне), археологик пыя
лабыелгымәктәпкысаларында
шушыюнәлешләрбуенчасекция
эшләре оештырыла.Секцияләр
барышындафәннигамәлиэшләр
белән бергә тарихимәдәними
расныөйрәнүһәмсаклаутеория
сеһәмметодикасымәсьәләләре,
шулайуккыршартларындаөйрә
нүләрдә заманча технологияләр
буенчалекцияләркурсыкаралган,
дипхәбәритәләрТРФәннәрака
демиясеннән.

 Күр ше Иш ти рәк авы
лын да ту са да, Зә
кия ха ным Ху җи на 
үзен төп чал лы лы 
дип са ный. Аңа 5 яшь 
ча гын да ук га и лә
лә ре Чал лы га кү чеп 
ки лә. Аның күз ал
дын да өряңа шә
һәр үсеп чы га, га и лә 
ко ры ла, ба ла лар үсә, 
онык лар туа... Шу
шы көн нәр дә үзе нең 
85 яшь лек юби ле ен 
бил ге ләп үтү че Зә кия 
апа Ху җи на тор мыш 
сә хи фә лә рен та гын 
бер кат күз ал дын нан 
ки чер де... 

1938 елда Вахитов
исемендәге уртамәктәп
неңберенче сыйныфына
укыргакерүендәхәтерли
әле Зәкия апа. 1941 ел
да башланган рәхимсез
сугышаларның гаиләсен
дәчитләтепүтми.Шулук
кышның зәмһәрир суык
ларындаәтисенфронтка
озаталар. Һәм ул шун
нанәйләнепкайтмыйин
де, 1942елның8 июлен
дәОрелшәһәре янында
барган каты сугышларда
һәлакбула.Зәкиягәулва
кытта12яшьтәтулмаган
булаәле.Сугышеллары

ныңбөтен авырлыгын үз
күзләре белән күреп, үз
җилкәсендәтатыпүсәул.

1948елдаВахитовисе
мендәгеуртамәктәпнеЗә
киябеләнбергәтагынун
яшүсмертәмамлый.Алар
ныңбарысыдаюгарыуку
йортларына укырга керә.
ЗәкиядәАлабугаукытучы
ларәзерләүинститутына
юлтота.Ләкинанытәмам
лаунасыйпбулмый.Әнисе
аңа:“Синөлкәнбала,си
нең ун сыйныфбелемең
бар, әлегә җитеп торыр,
син эшләргә тиеш”,  ди.
Улвакытта уртабелемле

булубикдәрәҗәлесанала.
1949 елда ЗәкияЧаллы
дагы “Райзаготконтора”га
статистбулыпэшкәкерә.

Озакламый Калмаш
авылыегетеГабделмәних
беләнгаиләдәкорыпҗи
бәрәләр.Икеседәтормыш
арбасынаҗигеләләр. Ул
вакыттаГабделмәнихтөзү
монтажпоездында(СМП
188) башмеханик булып
эшли. Алар Зәкия белән
бергәләшеп читтән то
рып төзелеш техникумын
тәмамлыйлар. Габдел
мәних –Мәскәүдәбелем
ала,Зәкия–Куйбышевта

(Самара), бухгалтерлык
исәбе серләренәөйрәнә.
Туктаусызалгабарган,ка
милләшкәнтормышшулай
таләпитә.Һәм1961елда
дипломалыпкайтканкөн
нән алып пенсиягә чык
канчыЗәкия апа яраткан
һөнәренә тугры булып
кала.Шушыелларэчендә
бухгалтерлык хезмәтенең
барлыкбаскычларынүтә:
кассир да, бухгалтер да,
хисапчыбухгалтер, баш
бухгалтерда.

“Камгэсэнергострой”
производство берләшмә
сендә1969елның1октяб

рендәоешкан“Спецстрой”
ныңберенчебашбухгалте
рыитептәЗәкияХуҗинаны
билгелиләр.Аныбу эшкә
“Камгэсэнергострой”ның
баш бухгалтеры Сергей
ЕвгеньевичРомановский
тәкъдимитә.“Спецстрой”
ныңберенчеҗитәкчеләре
Валентин Прокопьевич
Борисовны,БенонЯнович
Василевскийны,ЮрийАна
тольевичПлотниковныбик
җылы хисләрбелән искә
алаЗәкияапа.

70нчеелларда“Спец
строй”составында8под
разделение була, анда
4650кешеэшли.Күптөрле
җирэшләрен, торбасалу
кебекҗаваплыбурычлар
ны башкарырга сәләтле
махсус оешма була ул.
“Анда эшләгән елларым
бик бәхетле булдылар,
–диЗәкияапа.–Бербе
реңнән көнләшү дигән
нәрсә юк иде. Барыбыз
дахезмәтхакынаяшәдек.
Барыбызныңдамаксаты
бер–үзоешмабызнытуп
лау,анытагындаяхшырту,
оешмабызга даншөһрәт
китерүөчен үз өлешеңне
кертергәтырышу.Мастер
лар, прораблар, участок
башлыкларыбикбелемле
кешеләр, үз эшләренең
чыносталарыиде”.

Улвакыттансоңкүпме
сулар аккан... Зәкия апа
беләнГабделмәнихабый
ның гаилә корып бергә
тормыш итә башлаула
рына да алтмыш ике ел
инде. Кызлары, уллары
үсепҗиткән,йорткакилен
төшкән, кызы тормыш
ка чыккан.Индеоныклар
үсеп килә. Зәкияапабик
күпмактау кәгазьләренә
ия, “Спецстрой” һәм хез
мәтветераны,“Хезмәттәге
батырлыкөчен”медаленә
лаек булган кеше. Ә иң
мөһиме–тирәнхөрмәткә
иябулганкадерлеәнидә,
ягымлыдәүәнидәул.

Шушы көннәрдә Зә
кияапаХуҗинаүзенең85
яшьлекюбилеенбилгеләп
үтте. Аның гомер бәйрә
менәкилгәнкунакларкүп
булды.БалаларыФәридә
беләнЭдуард,оныклары
кадерле әниләренә, дәү
әниләренә иңҗылы кот
лау сүзләре, изге теләк
ләренҗиткерделәр.Үзен
аеручабәхетлеитепсизде
букөннеюбиляр.“Сиксән
бишкәкадәряшәүязмыш
ныңбикзурбүләгеул”,–
ди ветеран. Киләчәгегез
тагындабүләклебулсын,
Зәкияапа!Хәерле гомер
Сезгә!

Х. Га таул ли на

Изге Болгар җирендә
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Оештыручы–ачыктиптагы

акционерлыкҗәмгыяте

Шә һә ре без ке ше лә ре

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ кол-
лек ти вы кот лый:

Зə кия Хөс нул ла кы зы Ху җи на – 
“Спец строй” оеш ма сын да баш бух гал-
тер бу лып эш лə гəн тө зе леш ве те ра ны.

Ходай Сезгə
     тыныч картлык бирсен,
Кылган гамəлегез – игелек.
Хəлəл көчегез куеп эшлəдегез,
Бəхетегез булсын гомерлек.

* * *
“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол-

лек ти вы кот лый:
Ка мил На ил улы На и лов – стрел ка 

кү че рү пос ты де жур ные;
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.

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

кот лый:
Ри шат Да мир улы Са би ров – №1 

ЭХО це хы ның ти мер-бе тон эш лəн мə-
лəр не һəм кон ст рук ци я лəр не фор ма га 
са лу чы сы;

Са ния Сə гыйть кы зы Га ти на – 
№2 кү зə нəк ле бе тон це хы ның ти мер-
бе тон эш лəн мə лəр не һəм кон ст рук ци-
я лəр не фор ма га са лу чы сы;

Яз сыман дəртле дə, ярсу да
Тынгысыз һəм горур җаныгыз.
Гел шулай көлəч һəм ягымлы,
Мəңге яшь гөл булып калыгыз.

Ил дар Та һир улы Ши һа пов – №2 
кү зə нəк ле бе тон це хы ның сле сарь-тө-
зə тү че се;

Ил нар Сə ми гул ла улы Шə ри фул-
лин – ко тель ная учас то гы ның сле сарь-
тө зə тү че се;

Рə шид Вла ди ми ро вич На гу ма-
нов – ре монт-тө зе леш це хы ның  бал та 
ос та сы;

Рə хи лə Рə ис кы зы Зə би ро ва – за-
вод ның əй дəп ба ру чы бух гал те ры.

Зур хы ял лар дə шеп тор сын ал га,
Нык ат ла гыз тор мыш юлын нан.
Из ге эш лəр бе лəн ку ан ды ры гыз,
Сок ла ныр лык бул сын со ңын нан.

Милади
август

Һиҗри 
1436

Атна көне Иртəнге 
Фəҗер

Кояш 
чыга

Өйлə 
Зөһер

Икенде
 Гасыр

Ахшам Ястү
Гыйшаэ

Көн
озынлыгы

1 16 Шəүвəл Шимбə 2.04 3.34 12.00 17.00 19.37 21.07 16.03

2 17 Якшəмбе 2.06 3.36 12.00 16.59 19.35 21.05 15.59

3 18 Дүшəмбе 2.08 3.38 12.00 16.58 19.33 21.03 15.55

4 19 Сишəмбе 2.10 3.40 12.00 16.57 19.31 21.01 15.51

5 20 Чəршəмбе 2.11 3.41 12.00 16.56 19.29 20.59 15.48

6 21 Пəнҗешəмбе 2.13 3.43 12.00 16.54 19.27 20.57 15.44

7 22 Җомга 2.15 3.45 12.00 16.53 19.25 20.55 15.40

8 23 Шимбə 2.17 3.47 12.00 16.51 19.23 21.53 15.36

9 24 Якшəмбе 2.19 3.49 12.00 16.50 19.21 21.48 15.32

10 25 Дүшəмбе 2.21 3.51 12.00 16.49 19.18 21.44 15.27

11 26 Сишəмбе 2.23 3.53 12.00 16.47 19.16 21.39 15.23

12 27 Чəршəмбе 2.25 3.55 12.00 16.46 19.14 21.35 15.19

13 28 Пəнҗешəмбе 2.27 3.57 12.00 16.44 19.12 21.31 15.15

14 29 Җомга 2.29 3.59 12.00 16.43 19.09 21.27 15.10

15 30 Шимбə 2.31 4.01 12.00 16.41 19.07 21.23 15.06

16 1 Шөлкагъдə Якшəмбе 2.32 4.02 12.00 16.39 19.05 21.19 15.03

17   2 Дүшəмбе 2.34 4.04 12.00 16.38 19.02 21.15 14.58

18   3 Сишəмбе 2.36 4.06 12.00 16.36 19.00 21.11 14.54

19 4 Чəршəмбе 2.38 4.08 12.00 16.35 18.58 21.07 14.50

20 5 Пəнҗешəмбе 2.40 4.10 12.00 16.33 18.55 21.03 14.45

21 6 Җомга 2.42 4.12 12.00 16.31 18.53 20.59 14.41

22  7 Шимбə 2.44 4.14 12.00 16.29 18.50 20.56 14.36

23  8 Якшəмбе 2.46 4.16 12.00 16.28 18.48 20.52 14.32

24  9 Дүшəмбе 2.48 4.18 12.00 16.26 18.45 20.48 14.27

25 10 Сишəмбе 2.50 4.20 12.00 16.24 18.43 20.45 14.23

26 11 Чəршəмбе 2.52 4.22 12.00 16.22 18.40 20.41 14.18

27 12 Пəнҗешəмбе 2.54 4.24 12.00 16.20 18.38 20.37 14.14
28 13 Җомга 2.56 4.26 12.00 16.19 18.35 20.34 14.09

29 14 Шимбə 2.58 4.28 12.00 16.17 18.33 20.30 14.05

30 15 Якшəмбе 3.00 4.30 12.00 16.15 18.30 20.27 14.00

31 16 Дүшəмбе 3.02 4.32 12.00 16.13 18.28 20.24 13.56

Чаллы мөселманнары өчен намаз вакытлары

Дин вә мәгыйшәт

Исемегенә“Бәлеш”микән,
әлләчынлаптабәлештәпе
шерәләрмикән, дигән уйлар
белән эзләп барып, кафега
килеп керүгә үкшул сорауны
бирдем.Пешерәләрикән.“Сез
гәниндизурлыкта,ниндиавыр
лыкта,кайчангакирәк?”дигән
сорауларбеләнкүмепташла
дылар.Пешереп,кирәксә,өеңә
китерептәбирәселәрикән.

“Бәлеш”нешәһәрдәшебез,
шәхсиэшмәкәрИлсурНизамов
ачкан.Биредәберелиндета
тар халыкмилли ризыклары,
үзбәк, төрек ашларыәзерли
ләр. Биредә үзеннән башка
ике ашсу остасы эшли. Төп

игътибарныбәлешкәюнәлттек,
дисәләрдә,“Бәлеш”тә20дән
артыктөрдәашсуәзерлиләр.
Гөбәдия,өчпочмак,өлеш,пиц
ца,төрлеэчлекләр–яшелсу
ган,кәбестәбеләнпешерелгән
бөккәннәр белән бергә хача
пури,пидекебекятһәмтәмле
ризыкларнышәһәрдәшләрбик
теләпалаикән.

Иңмөһиме, “Бәлеш”тәба
рысыдахәләл.Эшмәкәрхәләл
итне“Тулпар”базарыннанала.
Барлык продуктларны сый
фатлырагын һәм арзанрагын
эзләп, үзеюнәтә.Сыйфатлы
азыктөлектәнгенәризыктәм
лебулганыняхшыбеләул.

Камыр ризыклары, шул
исәптәнбәлештәбашканок
талардагыларга караганда
мондаарзанракта,тәмлерәк
тә.Әйтикбәлешнеңкилосын
–400,гөбәдияне250сумнан
алыргабула.Өчпочмак,пиц
ца–35,өлеш–40,бөккәннәр
20–25 сум тора. Шуңадыр,
сатып алучылар өзелми би
редән –Шәһәр халык суды,
РИАТ,КДУныңЯрЧаллыин
ституты, янәшәдә урнашкан
сәүдә үзәгендә эшләүчеләр
“Бәлеш”неүзитепөлгергән
нәр.Шәһәрдәгекафеларның
берсе сату өчен камыр ри
зыкларына махсус заказ да
бирәикән.

Илсур Низамов тумышы
беләнӘлмәт районыныңЕл
ховойавылыннан.Сәүдәтех
нология институтында урта
һөнәрибелемалган.2007елда
анытәмамлагач,читтәнторып
Камаполитехникаинститутын
да икътисадчы белгечлеген
үзләштергән.Банкка эшкәдә
урнашкан, ләкин икътисад
чыхезмәтенә күңелеятмаган
егетнең. Үзе әйткәнчә, “кулга
тотыпэшләрлекэш”тәэшләр
гәтеләгән.“Лента”да,“Тәмле”
кибетләрчелтәрендәтехнолог
булыпхезмәткуйган.

“Җиңелэштүгел,шуңалә
кинбездәултиешенчәбәялән
ми.Уйладымда,тәвәккәлләп,
үзэшемнебашлапҗибәрергә
булдым.Гаиләбашлыгыбулу
ым, балаларымныаякка бас
тырасыбарлыгыдакөчбиргән
дер”,–диИлсур.Сүзуңаеннан
әйтергә кирәк,Илсурның ике
кызыбар,хәләлҗефетеЭль
мирадасәүдәтехнологияинс
титутындабелемалган.

Эше көйле генә баруына
сөенеп бетә алмый Илсур.
Киләчәккә планнары да бар:
татар, төрек, үзбәк, башкорт
ашларын, ягъни төрки халык
ларның милли ризыклары
тәкъдим итүче хәләл кафе
ачарганиятли.“Шәһәрдәтөрек,
татар,үзбәкашларытәкъдим
итүче аерым кафересторан
нарбар.Әменәбарысында
берләштергәне юк. Нигездә
төрки халыкларның телләре
генә түгел, ашлары да бер
берсенә охшаш.Планнарым
чынга ашса,шәһәрдәшләргә
кайсынтелиләр,шунысыннан
ризыкланумөмкинбулачак”,–
диэшмәкәр.Кафенызурайту,
өстәлләркуеп,ашханәформа
тындагытуклануноктасыбул
дырууебеләняшиул.Хәзергә
исә “Бәлеш” тә аяк өсте генә
капкалапчыгумөмкин.

Биредәавызачуөчентөр
леашлар,камырризыкларына
заказбирергәдәмөмкин.Мин
килгәндә дәИлсур авыз ачу
өченхәләлашәзерләүбелән
мәшгульиде.Саваплыгамәл.

Уңышлар юлдаш булсын
яшьтатарэшмәкәренә.

ил ги зə лОт Фул ли на
 ав тор фо тосы

24июлькөнне18сәгатьтәГЭСбистә
сендәгеМәдәниятпаркындашәһәребез
нең85еллыгынабагышланган“Җырлы,
гармунлыҗәй” дигән кичә була. Көтеп
калабыз.

Белешмәләрөчентелефон:701650

* * *
31июль17сәгатьтәҮзәкурамда,ел

дагыча,төпчаллылыларочраша.
Белешмәләрөчентелефон:701650

Бә леш – та тар хал кы ның иң ярат кан, иң 
аб руй лы ри зык ла рын нан са на ла. Шу ңа да 
“Бис т ро “Бә леш” дип атал ган эс кпресска
фе бе лән кы зык сы ну ы ма аның исе ме сә
бәп че бул ды.


