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ТР Пре зи ден тын һәм му ни ци паль ха
ки ми ят ор ган на ры де пу тат ла рын ал дан 
сай лау баш лан ды. Ял га, ко ман ди ров
ка га ки тү че ләр, уку, эш ләү яки баш ка 
сә бәп ләр ар ка сын да бер дәм сай лау 
көн не та выш би рер гә ба ра ал мау чы лар 
тер ри то ри аль сай лау учас ток ла ры на 8 
сен тябрь гә ка дәр ба рып, ал дан сай лау 
хо ку кы на ия. 912 сен тябрь көн нә рен дә 
исә мон дый мөм кин лек учас ток сай лау 
ко мис си я лә рен дә бул ды ры ла чак. Сай
лау чы лар 16.00 дән 20.00 гә ка дәр, ял 
көн нә рен дә исә 8.00 дән 16.00 гә ка дәр 
ал дан та выш би рә ала чак. 13 сен тябрь
дә, ягъ ни бер дәм сай лау көн не сай лау 
учас ток ла ры 7.00 дән 20.00 гә ка дәр 
эш лә я чәк.

2015 ел ның II яр ты ел лы гы на абу нә 
кам па ни я се нә ти җә лә ре бу ен ча “Тат ме
диа” ак ци о нер лык җәм гы я те та ра фын нан 
поч таль он нар һәм поч та элем тә се бү лек
лә ре ара сын да уз ды рыл ган кон курс ка 
йом гак ясал ды. Ан да Чал лы дан Не о ни ла 
Кис линс кая “Иң ях шы шә һәр поч таль о
ны” но ми на ци я сен дә җи ңү че бул ды.

Та тар стан ха җи ла ры ның бе рен че 
төр ке ме 8 сен тябрь көн не Мәк кә гә хаҗ 
кы лыр га ки тә. Га рә фә та вын да то ру 23 
сен тябрь гә бил ге лән гән. Ха җи лар ның 
бе рен че төр ке ме Со гуд Га рәбс та нын нан 
1 ок тябрь дә кай тыр дип кө те лә. Был тыр 
хаҗ ның стан дарт прог рам ма сы 155 мең 
сум тор са, бы ел ул якын ча 235 мең сум га 
тө шә чәк, дип яза “Islamtoday” пор та лы.

Ка зан да спортның су төр лә ре бу ен ча 
ФИ НА ның XVI дөнья чем пи о на ты өчен 
әзер лән гән 50 метр лы җы ел ма бас сейн
нар ның бер се Чал лы га ки те ре лә. “Гре на
да” пар кын да ур на ша чак бас сейн да яңа 
чем пи он нар әзер ләү өчен бө тен шарт лар 
да бу лыр, дип ышан ды ра оеш ты ру ко ми
те ты. Син хрон йө зү бу ен ча Та тар стан ның 
баш тре не ры Ни нель Ко же дуб әле ге ку а
ныч тан Чал лы да ка лыр га ри за лык бир де. 
2526 ав густ көн нә рен дә ле ген дар тре нер 
син хрон йө зү сек ци я се нә ма лай лар төр
ке мен туп лый да баш ла ды, дип бел де рә 
“Шәһ ри Чал лы” га зе та сы.

5 сен тябрь көн не Г. Ка мал исе мен дә ге 
Та тар дә ү ләт ака де мия те ат ры сәх нә сен
дә Ка зан ха лы ка ра XI мө сел ман ки но сы 
фес ти ва ле ачы ла. Фес ти валь нең жю ри 
сос та вын да Рос сия, Лат вия, Ка закъс тан 
һәм Үз бәк стан вә кил лә ре бар. Алар бе лән 
бер гә, дөнь я ның 25 илен нән 51 фильм
га Та тар стан ре жис се ры, Рос сия ки не ма
тог ра фист ла ры бер ле ге әгъ за сы Ил дар 
Яга фа ров та бәя би рә чәк. Аның бе рен че 
эш лә рен нән бул ган “Күк тау” (2004) филь
мы та тар те лен дә ге ту лы мет раж лы бе
рен че нә фис фильм са на ла.

“Электр тран с пор ты” пред при я ти е се 
хез мәт кәр лә ре тиз дән шә һәр урам на рын
да йө ри я чәк ав то бус лар өчен рас пи са ние 
тө зи. 30–35 ке ше лек бер ни чә төр кем
дә шо фер лар газ ягу лы гы на көй лән гән 
ав то бус лар ны йөр тү бу ен ча курс лар да 
укый лар. Зур ав то бус лар ир тән ге 5 тән 
кич ке 11 гә ка дәр пас са жир лар йөр тер 
дип план лаш ты ры ла. “Пик” сә гать лә
рен дә хә рә кәт ин тер ва лы 6 ми нут тан 
арт мас ка ти еш. Сен тябрь аен да Чал лы 
прос пект ла ры бу ен ча 136 ав то бус хә рә
кәт итә баш лый.

5 сен тябрь дән Ка зан да һәм Чал лы да 
көз ге авыл ху җа лы гы яр мин кә лә ре баш
ла на. Яр мин кә ләр дә сы ер итен 250300, 
дуң гыз итен 230270 сум нан са тып алып 
бу ла чак, дип хә бәр итә ТР Авыл ху җа
лы гы һәм азыктө лек ми нис тр лы гы ның 
мат бу гат хез мә те.

Вакыйга

Кү ре гез без не ке ләр не!

 Ав густ аен да Ка зан да би ек кран
да эш лә ү че ма ши нист лар ның һө
нә ри бәй ге се уз ды. Ан да “Строй
Кран” ҖЧҖ хез мәт кә ре Вла дис
лав Ко мен дант икен че урын ны 
яу ла ды. 

Әле ге бәй ге ту рын да без гә “Строй
Кран” оеш ма сы ның баш ме ха ни гы Ил сур 
Ман сур улы Мин һа җев сөй лә де:  

– Кран чы лар бәй ге се нең бе рен че
се уз ган ел Омск шә һә рен дә уз ган иде. 
Бы ел гы сы эш че һө нәр ләр чем пи о на
ты на әзер лә нү нең бе рен че эта бы итеп 

тәкъ дим ител де. Ан да Мәс кәү, Санкт
Пе тер бург, Ка зан, Омск, Ча бак сар, Чи
лә бе, Томск һ. б. шә һәр ләр дән бар лы гы 
16 ос та кат наш ты. Кон курс баш ка ла быз 
Ка зан ның “Ка зан Су” то рак ком п лек сы 
тө зе ле шен дә үт кә рел де. Бәй ге ике этап
та уз ды. Бе рен че сен дә кон кур сант лар 
те о ре тик би рем үтәр гә ти еш бул ды лар, 
бил ге лән гән ва кыт эчен дә би ек кран ны 
эксп лу а та ци я ләү кур кы ныч сыз лы гы ту
рын да гы со рау лар га җа вап бир де ләр. 
Ә прак тик би рем нәр би шәү бул ды, һәм 
алар ны бәй ге дә кат на шу чы лар TDK
10/215NTK кра нын да, ягъ ни 63 метр 

би ек лек тән то рып баш ка рыр га ти еш 
бул ды лар. Әй тик, иң кы ен би рем нәр нең 
бер се “стер жень” не тор ба эче нә ту ры 
ки те рү иде. Ә үтәү өчен ба ры өч ми нут 
ва кыт би рел гән. Би рем нәр ара сын да 
без бе лән ку ык лар шарт ла ту (ике ми нут 
эчен дә кем күп ме бул ды ра ала), фут бол 
уй нау, ягъ ни өч ми нут эчен дә бе тон блок 
яр дә мен дә кап ка га туп бә реп кер тү ке
бек ләр бар иде. Бил ге ле, би рем нәр не 
мөм кин бул ган ча тиз рәк һәм тө гәл рәк 
итеп баш ка ру өчен ос та лык, өл гер лек 
та ләп ите лә. Кон кур сант лар ба ры сы да 
тәҗ ри бә ле, кай бер лә ре мон дый бәй ге
ләр дә бе рен че ге нә мәр тә бә кат наш
мый лар. Ә Вла дис лав кон кур ста кат
на шу чы лар ның иң яше иде, һәм аның 
өчен мон дый сы нау бе рен че се бул ды, 
өс тә ве нә, җи рә бә бу ен ча икен че бул са 
да, аңа бе рен че бу лып чы гыш ясар га да 
ту ры кил де әле. Әм ма еге те без сы нат
ма ды, бар лык би рем нәр нең нә ти җә се 
бу ен ча ул икен че урын га чык ты. Бе
рен че лек не Омск шә һә ре “УМ4” ЯАҖ 
хез мәт кә ре Алек сей Ма мон тов яу ла ды. 
Ә өчен че урын да – Чи лә бе кран чы сы. 
Җи ңү че ләр гә Мак тау гра мо та ла ры, ку
бок һәм бү ләк ләр тап шы рыл ды.

Әй тер гә ки рәк, Вла дис лав Ко мен дант 
без нең пред при я ти е нең өмет ле егет лә
рен нән бер се. Ул без гә 2008 ел да кил гән 
иде. 2011–2012 ел лар да ар мия хез мә тен 
уз ган нан соң, ка бат үз эш уры ны на кайт
ты. Хә зер ул 6 нчы раз ряд лы кран чы. 
Вла дис лав бәй ге гә чы гу тәкъ ди мен дә 
шун дук ка бул ит те. Гәр чә кон курс ка ча
кы ру ны без берике көн ка ла гы на ал дык. 
Аның шу шын дый Рос сия кү лә мен дә ге 
бәй ге дә кол лек ти вы быз да нын як лап чы
гыш яса вы, сы нат ма вы ба ры быз өчен дә 
сө е неч ле, әл бәт тә. Һәм без Вла дис лав 
һәм аның ке бек егет лә ре без һәм кыз
лар быз ки лә се ел лар да да сы нау лар га 
чы гып, ла ек лы урын нар яу лар лар дип 
өмет лә нә без.

Яңа бак ча ком п лекс ның 
иң ма тур би зә ге бу лып, әл лә 
ка ян үзе нә тар тып то ра. Би
на ның фа са ды  би хи сап күп 
йол дыз лар “си бел гән” аяз күк 
йө зен хә тер лә тә. Би на ның эч
ке  би зә ле ше дә зә вык бе лән 
баш ка рыл ган. Күз ләр не ир
кә лә ү че төс ләр гар мо ни я се 
кү ңел гә рә хәт лек би рә, бүл
мә ләр гә зат лы лык өс ти.

Бак ча  әле үт кән ел ның 
де каб рен дә ге нә тө зе лә баш
ла ган иде.  Объ ект ны ва кы
тын да өл гер тү гә Кам гэ сэ нер
гос т рой тө зү че лә ре күп көч 
куй ды. Ген суб под ряд чы сы –  
“Кам гэс жил строй” оеш ма сы. 
Би на “Дом кор” па нель лә рен
нән ко рыл ды. Сы лауби зәү, 
эч ке ка на ли за ция сис те ма
сын, вен ти ля ция ко роб ка

ла рын ур наш ты ру, сал кын 
һәм кай нар су тор ба ла рын 
үт кә рү, ишек ләр кую, сан тех
ни ка җи һаз ла рын ур наш ты ру 
эш лә рен “Кам гэс жил строй”, 
“Кам гэс строй центр”, “КИТ” 
җа вап лы лы гы чик лән гән 
җәм гыять ләр тө зү че лә ре  
баш кар ды. Бак ча мәй да нын 
“Ви раж” фир ма сы   тө зек
лән дер де. Ба ла лар өчен уен 
мәй дан чык ла рын җи һаз лан
ган, өс те ябу лы ял итү зо на
ла ры ур наш ты рыл ган. 

Бак ча ны рәс ми  ачу да 
кат на шу чы лар ны, бак ча һәм 
аның бу ла чак нә ни ху җа ла ры 
бе лән та ныш тыр ган нан соң,   
му зы ка за лын да бәй рәм тан
та на сы на дәш те ләр.

“Бү ген шә һәр дә ге иң ма
тур бак ча лар ның бер сен ача

быз. Ба ла ла ры быз  яра ту һәм 
кай гыр ту  то еп  ма тур лык та, 
гар мо ни я дә тәр би я лән сен
нәр. Алар ның “Йол дыз чык
лар” га  һәр ир тә дә те ләп, 
шат кү ңел бе лән ки лү лә рен, 
ки лә чәк тә га и лә лә ре нең те
рә ге һәм яр дәм че се, шә һә ре
без нең, рес пуб ли ка ның, иле

без нең ла ек лы граж дан на ры 
бу лып үсү лә рен те ли без”, 
– ди де  На ил Мәһ ди ев. Бы ел 
Чал лы да – ал ты, рес пуб ли ка
да бар лы гы 75 ба ла лар бак
ча сы тө зе лү ен әй теп, На ил 
Гам бә ро вич рес пуб ли ка ның, 

Яңа шә һәр нең 13 нче ком п лек сын да “ка бын ды” ул “Йол
дыз чык лар” – өряңа ба ла лар бак ча сы. Үт кән га сыр ның 
тук са нын чы ел ла рын да тө зел гән ком п лек ста мо ңар чы бер 
ге нә мәк тәп кә чә ба ла лар уч реж де ни е се дә юк иде. 2 сен
тябрь дә би ре дә өряңа 115 нче ба ла лар бак ча сы ачыл ды. 
“Йол дыз чык лар” –  Чал лы да бы ел  саф ка ба са чак ал ты 
бак ча ның өчен че се.

Ахыры 2 нче биттә

В.А.Комендант–беренчерәттәсулданберенче
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22 ав густ көн не Ро с сия Фе де ра
ци я се нең ат ка зан ган тө зү че се, Рос
си я нең мак тау лы тө зү че се, Чал лы ны 
баш лап тө зү че ләр нең бер се Вла
ди мир Ива но вич Зем чен ко алт мыш 
дүрт яшен дә ара быз дан кит те.

В. И. Зем чен ко 1951 ел ның 21 
ию лен дә Ке ме ро во өл кә се нең Про
копь евск шә һә рен дә ту ган. Хез мәт 
юлын, Томск тө зү чеин же нер лар ин
с ти ту тын тә мам ла ган нан соң, “Кам
гэ сэ нер гос т рой” җи теш те рү бер ләш мә се нең “Ав то за вод строй” 
тө зе леш ида рә сен дә баш ла ган. 4 нче тө зүмон таж ида рә сен дә 
мас тер бу лып баш ла ган хез мәт юлын да Вла ди мир Ива но вич 
үзен бе лем ле, энер ги я ле җи тәк че итеп күр сә тә, “Ав то за вод строй” 
ида рә се баш лы гы ның җи теш те рү бу ен ча урын ба са ры дә рә җә
се нә ка дәр үсә.  

19731998 ел лар дә ва мын да ул Ка мАЗ, ЗТЭО, Ка тыр гыкә газь 
ком би на ты, Тү бән Ка ма ГЭ Сы һәм баш ка объ ект лар тө зе леш лә
ре нә зур өлеш кер тә, яшь бел геч ләр гә ос таз бу ла. 1994 ел да Ка
ма ав то мо биль за во ды ның Дви га тель ләр за во дын ян гын нан соң  
тор гы зу да кат на ша һәм шу ның өчен “Ро о сия Фе де ра ци я се нең 
ат ка зан ган тө зү че се” ди гән мак тау лы исем гә ла ек бу ла. 

1999 ел да Вла ди мир Ива но вич “Трак то ро за вод строй” фир ма
сы кол лек ти вы бе лән җи тәк че лек итү гә алы на. Ә бу оеш ма 2001 
ел ның ок тяб рен нән Баш кор тос тан да гы олы тө зе леш тә – Йо ма
гу җа су сак ла гы чын да эш ли. 

2006 ел ның ян ва рен нан В. И. Зем чен ко “Кам гэ сэ нер гос т
рой” АА Җе нең Тө зе леш де пар та мен ты баш лы гы бу лып эш ли. 
Ген под ряд эш лә ре бе лән җи тәк че лек итү, суб под ряд оеш ма
ла ры бе лән ки ле шү ләр тө зү, тех ник до ку мен та ция алып ба ру, 
мат дитех ник тә э ми нат, объ ект лар да эш баш ка ру гра фик ла рын 
тө зү бе лән шө гыль лә нә. В. И. Зем чен ко кат на шын да Ка зан да гы 
Уни вер си а да, “ТА НЕ КО” ААҖ, Но во во ро неж АЭ Сы объ ект ла
ры, Он ко ло гия үзә ге, Мә лә кәс аръ я гын да гы йорт лар тө зе ле ше 
уңыш лы алып ба ры ла. 

Вла ди мир Ива но вич Зем чен ко ри я сыз, бик на мус лы, хез мәт 
сө ю чән ке ше, ос та оеш ты ру чы иде. Кам гэ сэ нер гос т рой лы лар 
ара сын да аның аб руе юга ры бул ды. Бик кы ен хәл ләр дә дә киң 
кү ңел ле, яр дәм чел бу лып ка ла бел де. Ул без нең хә те ре без дә 
шун дый бу лып сак ла на чак. Вла ди мир Ива но вич Зем чен ко ның 
ва кы тын нан ал да ара быз дан ки түе сә бәп ле, аның ту ган на ры ның 
һәм якын на ры ның ти рән кай гы сын ур так ла ша быз. 
“Камгэсэнергострой”ААҖдиректорларсоветы,администра

циясе,профсоюзкомитеты,Ветераннарсоветы

ТР Пре зи ден ты ва зи фа ла рын 
ва кыт лы ча баш ка ру чы Рөс тәм 
Миң не ха нов 29 ав густ көн не Рес
пуб ли ка кли ник он ко ло гия дис пан
се ры ның яңа кор пу сын да бул ды.  

Он ко ло гия дис пан се ры элек 
Ба ту рин ура мын да ур наш кан иде. 
2013 ел да Рөс тәм Миң не ха нов 
РКОД ны Ка зан ның элек ке ге 15 нче 
шә һәр хас та ха нә се би на сы на кү че
рү ка ра рын ка бул ит те. 

Би на ны ка пи таль тө зек лән де рү 
эш лә рен “Кам гэ сэ нер гос т рой” АА
Җе нең “Гра дос т ро и тель” оеш ма сы 
баш кар ды. Тө зе леш 2014 ел ның 
июль аен да баш лан ган иде. Тө зү
мон таж эш лә ре нең го му ми кү лә ме 
720 млн сум лык бу лыр дип кө те лә. 
Хас та ха нә не тө зек лән де рү дә “Кам
гэ сэ нер гос т рой” ның “Спец строй”, 
“СтройКран”, “Кам гэс строй центр” 
оеш ма ла ры кат наш ты. 

Яңа кор пус та па ци ент лар өчен 
дә, ме ди ци на хез мәт кәр лә ре өчен 
дә ки рәк ле бө тен шарт лар бул
ды рыл ган. Бе рен че кат ны зур 
ди аг нос ти ка бло гы би ли, икен че, 
өчен че кат лар да хи рур гия, ике он
ко ло гия һәм мам мо ло гия бү лек лә
ре ур наш кан. Би шен че кат та – за
ман ча опе ра ция һәм ре а ни ма ция 
па ла та ла ры.

Рөс тәм Миң не ха нов та биб лар 
бе лән дә оч раш ты. «Он ко ло гия 
авы ру ла ры ның те ре лү гә өмет лә ре 
аз. Әм ма сез нең бе лем һәм про
фес си о наль лек яр дә мен дә алар да 
яңа өмет чат кы сы уя на. Алар янә 
тор мыш ка сө е нә, үз лә ре нең якын
на ры янә шә сен дә бу ла, эш кә йө ри 
ала. Бо лар бар да – сез нең ка за
ныш», – ди де ул он ко ло гия дис
пан се ры хез мәт кәр лә ре нә мө рә
җә гать итеп. «Мин кул дан кил гән чә 
сез гә бу лы шыр га әзер,  үзем нән 
та ләп ител гән не эш лә я чәк мен«, – 
дип РКОД хез мәт кәр лә ре нә ал га 

та ба да яр дәм итәр гә әзер бу лу ын 
да әйт те, дип хә бәр итә ТР Пре зи
ден ты ның мат бу гат хез мә те.

Рөс тәм Миң не ха нов яңа төзелә 
торган “Са ла ват кү пе ре”то рак ком
п лек сын да да бул ды. Р. Миң не ха
нов һәм аны оза та йө рү че рәс ми 
зат лар өчен тө зе леш мәй да нын да 
кыс ка ча пре зен та ция уз ды рыл ды, 
то рак ком п лек сы ның квар тал ла ры, 
то рак фон ды кү лә ме, ком п лекс ны 
га мәл гә кер тү срок ла ры ту рын да 
мәгъ лү мат би рел де. 

Ел аза гы на ка дәр кай бер йорт
лар ны фай да ла ну га тап шы ру күз 
ал дын да то ты ла, бү ген ге көн гә 
тө зе леш тә мам ла ну ста ди я сен
дә, дип хә бәр ит те ләр Рөс тәм 
Миң не ха нов ка тө зе леш эш лә рен 
алып ба ру чы ком па ни я ләр нең вә
кил лә ре. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
“Са ла ват Кү пе ре”н дә бе рен че чи
рат ның биш йор тын тор гы за. Бе

рен че се – 12/1, биш подъ езд лы, 19 
кат лы йорт, аның 14 ка ты өел гән. 
Икен че се – 12/2, бер подъ езд лы 
19 кат лы, ул да 14 кат ка ка дәр 
кү тә рел гән. Ә өчен че йорт – 12/3, 
өч подъ езд лы, шу лай ук 19 кат лы 
бу ла чак  17 нче кат ка ка дәр тө зел
гән. 12/2 бе лән 12/3 йорт ла рының 
тап шы ры лу ва кы ты – 2015 ел ның 
аза гы, ә 12/1 не ке – 2016 ел ның 
бе рен че квар та лы.

Шу лай ук ел аза гы на тап шы ры
лыр га ти еш ле 12/4 һәм 12/5 йорт
ла рын да “Кам гэс стройг рад” ҖЧҖ 
мо но лит  һәм таш са лу эш лә рен 80 
про цент ка баш кар ган. 

Ком п лек ста со ци аль ин фрас
т рук ту ра объ ект ла ры – ба ла лар 
бак ча ла ры һәм го му ми бе лем мәк
тәп лә ре дә тө зе лә.

“Са ла ват кү пе ре” – эко ном
класс рә ве шен дә ге зур то рак про
ек ты. Тө зе леш “ТР Пре зи ден ты 
кар шын да гы дә ү ләт то рак фон ды” 
ме ха низм на ры аша алып ба ры ла.

2 сен тябрь көн не “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ хез
мәт кол лек ти вы бе лән оч ра шу га На ил Мәһ ди ев, 
РФ Дә ү ләт Ду ма сы де пу та ты Әл фия Ко го ги на, 
Мәс кәү дә ү ләт уни вер си те ты ның укы туфән ни 
үзә ге җи тәк че се Олег Мо ро зов кил де ләр. 

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не раль ди рек то ры ның тө
зе леш бу ен ча урын ба са ры Сер гей Яма шев ку нак лар ны иң 
баш та тө зе леш кол лек ти вы ның хез мәт да ны му зе е на алып 
кер де. Алар му зей да гы уни каль та ри хи ма те ри ал лар ны, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” кол лек ти вы на 1981 ел ның 18 фев ра
лен дә би рел гән Ле нин ор де нын кы зык сы нып ка ра ды лар, 
“Му зей ның мак тау лы ку нак ла ры ки та бы”н да үз тә э сир лә рен 
язып кал дыр ды лар. Ан на ры ку нак лар Вла ди мир Вы соц кий
ның иҗа ди ми ра сы үзә ген дә бул ды лар. 

Хез мәт кол лек ти вы бе лән оч ра шу “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ди рек ци я се нең акт лар за лын да уз ды. Н. Г. Мәһ ди ев шә һәр 
үсе ше нең төп мө һим юнә леш лә ре – со ци альикъ ти са ди ваз
гыять, тө зе леш һәм ре монт эш лә ре, юл лар ны тө зек лән де рү 
һ. б.  ту рын да сөй лә де. Әй тик, яңа 37 нче ком п лек ста мәк тәп 
тө зе лә чә ге, бербер арт лы ба ла лар бак ча ла ры ның тө зе леп 
саф ка ба суы. Ле со цех ка ба ра тор ган юл лар ның тө зек лән де
ре лүе, парк һәм сквер лар ның яңар ты луы бар лык чал лы лы
лар, шул исәп тән кам гэс лы лар өчен дә ку а ныч лы бит.

Вакыйга Хуш ла шу

шәх сән Рөс тәм Миң не ха нов
ның  яр дә ме бе лән  өч яшь лек
ләр нең ба ла лар бак ча сы бе лән 
ту лы сын ча тә э мин ите лү ен ис
кәр теп үт те. РФ Дә ү ләт Ду ма сы 

де пу та ты Әл фия Ко го ги на Та
тар стан да  ба ла лар бак ча ла ры 
бе лән тә э мин итү нең Рос си я нең 
баш ка тө бәк лә ре бе лән ча гыш
тыр ган да  күп кә ях шы рак һәм 
сый фат лы рак бу лу ын әйт те. 
“Ба ла лар өчен ях шы  шарт лар 

ту ды ры ла. Мо ның өчен рес
пуб ли ка, шә һәр җи тәк че ле ге нә, 
Фе де раль Җы ен де пу та ты һәм  
шу шы шә һәр ке ше се бу ла рак, 
рәх мәт бел де рәм. Та тар стан да 
ба ла лар ны бак ча лар бе лән тә э
мин итү прог рам ма сы ның баш ка 
бар лык тө бәк ләр гә ка ра ган да да 
ях шы рак хәл ите лүе мин дә го
рур лык хис лә ре ту ды ра. Рөс тәм 
Нур га ли е вич ка мо ның өчен зур 
рәх мәт”, – ди де ул. 

ТР Мә га риф һәм фән ми нис
тр лы гы ның мил ли мә га риф ида
рә се баш лы гы Ли лия Әх мәт җа
но ва бәй рәм гә бү ләк бе лән кил
гән. Ба ла лар бак ча сын кот лап 
ул 100 мең сум лык сер ти фи кат 
тап шыр ды.

Бак ча мө ди ре Ри ма Куз
не цо ва “Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҖ ге не раль ди рек то ры ның 
тө зе леш бу ен ча  урын ба са ры 
Сер гей Яма шев ку лын нан бак
ча ның сим во лик ач кы чын ка бул 
итеп ал ды, тө зү че ләр гә, шә һәр 
һәм рес пуб ли ка җи тәк че лә ре нә 
бак ча кол лек ти вы, ба ла лар һәм 
алар ның атаана ла ры исе мен
нән рәх мәт бел дер де. 

“Йол дыз чык лар” да, про ект та 
ка рал ган ча, 13 төр кем дә  240 са
бый тәр би я лә нә чәк. Төр кем нәр
нең өче сен дә та тар ча тәр бия һәм 
бе лем би ре лә чәк. Төр кем бүл мә
лә ре нә за ман ча җи һаз лар ур наш
ты рыл ган.  Бак ча да бас сейн,  му
зы ка һәм спорт зал ла ры, сен сор 
бүл мә бар. Шу лай ук ме ди ци на 
бло гы, ме то дик  ка би нет,  пси хо
лог һәм ба ла лар ны та тар те ле нә 
өй рә тү ка би нет ла ры җи һаз лан ган. 
Кыс ка сы, ба ла лар өчен бар лык 
уңай лык лар да  ту ды рыл ган. 

Сен тябрь ахы рын да Мә лә кәс 
аръ я гын да та гын шун дый ук өр
яңа бак ча саф ка бас ты ры ла чак. 
Аны сын да кам гэ сэ нер гос т рой
лы лар тө зи.

Башы 1 нче биттә

 Зем чен ко 
Вла ди мир 

Ива но вич ның 
як ты ис тә ле ге нә

Вакыйга
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Белем көне кайтавазы

Ки ңәш мә дә сүз ни гез дә хез
мәт не сак лау һәм кур кы ныч сыз
лык тех ни ка сы та ләп лә ре үтә ле
ше ха кын да бар ды. Үз көй лә неш
ле оеш ма ның кү зәт че лек бү ле ге 
җи тәк че се Сер гей Па нов бу юнә
леш тә ге эш чән лек нең төр лә ре 
ту рын да сөй лә де. Аның сүз лә
ре нә ка ра ган да, соң гы ва кыт та 
оеш ма һәм пред при я ти е ләр дә 
хез мәт не сак лау га мө нә сә бәт
нең уңай як ка үз гә рүе кү зә те лә. 
Хез мәт урын на рын да ка гый
дә ләр үтә ле ше нә игъ ти бар да 
арт кан. Әй тик, соң гы мәр тә бә 
тик ше рел гән оеш ма лар ның ун 
про цен тын да бер нин ди ким че
лек тә та был ма ган. 

Үз көй лә неш ле оеш ма хез
мәт не сак лау  эш чән ле ген дә 

пред при я ти е ләр гә яр дәм итү нең 
төр ле ысул ла рын тәкъ ди м итә. 
Әй тик, Ка зан дә ү ләт ар хи тек ту
ратө зе леш уни вер си те ты бе лән 
бер лек тә, хез мәт не сак лау бел
геч лә ре өчен кул лан ма әс бап лар, 
күр гәз мә ма те ри ал лар әзер ли. 
Соң гы ва кыт та ун төр ле бел геч
лек өчен ис кәр мәкар та лар эш
лән гән. 3D фор ма тын да фильм 
әзер лән гән, һәм аның ни ге зен дә 
дә ис кәр мәкар та бул ды рыл ган. 

Сер гей Алек сан дро вич хез
мәт не сак лау га ба гыш лан ган 
кон курс лар ту рын да да сөй лә де, 
күп че лек пред при я ти е ләр нең 
алар га әзер лек ле бу лу ын бил
ге ләп үт те. 

Хә зер ге ва кыт та исә үз көй
лә неш ле оеш ма та ра фын нан 
эш чән лек нең яңа бер юнә ле ше 
га мәл гә кер те лә – җә мә гать ин
с пек тор ла ры ин с ти ту ты бул ды

ры ла. Ин де җә мә гать ин с пек то
ры ту рын да ни гез лә мә, ке нә гә 
блан кы ның, күк рәк бил ге се нең, 
мах сус ки ем – жи лет ның фор
ма ла ры оеш ма кол ле ги я сен дә 
рас лан ган икән. Хәт та кай бер 
пред при я ти е ләр дә җә мә гать ин
с пек тор ла ры эш ли дә баш ла ган 
ин де. С. А. Па нов бу юнә леш тә 
хез мәт тәш лек итү гә өн дә де.

Ки ңәш мә дә ян гын кур кы
ныч сыз лы гы ка гый дә лә ре нең 
үтә ле ше ту рын да да сүз бул
ды. “Ала бу га” ае рым икът иса
ди зо на сы вә ки ле Ро ман По
пов бел дер гән чә, ка гый дә ләр 
үтәл мә гән оч рак та бер нин ди 
ки сә теп то ру лар сыз, ба ры ад
ми нис т ра тив санк ци я ләр ге нә 
кул ла ны ла чак. 

Се ми нар да та гын би ек тә эш
лә ү че ләр мах сус әзер лек курс
ла ры узар га ти еш ле ге ту рын да  

сөй ләш те ләр. 
“Ви Ко” ком па
ни я ләр төр ке
ме ге не раль 
д и  р е к  т о  р ы 
Вик тор Курь я
нов хез мәт урын на рын бә я ләү 
ту рын да мәгъ лү мат җит кер де. 
Әле ге про це ду ра ак рын бар ган 
яки аның тәр ти бе бо зыл ган оч
рак та штраф лар тү лә тер гә мөм
кин нәр икән. Шу ңа кү рә, хез мәт 
урын на рын бә я лә ү не го му ми 
ре ес тр га кер тел гән ла бо ра то
ри я ләр баш кар ган да ыша ныч лы 
бу ла чак, дип ба сым яса ды Вик
тор Вла ди ми ро вич.

 “Тат те ле ком” вә ки ле Аза
мат Әх мә ди ев исә җир эш лә
рен элем тә чел тәр лә ре нә за рар 
ки тер мәс лек итеп баш ка рыр га 
ча кыр ды. Аның сүз лә рен чә, 
20112015 ел ла рда мон дый зы

ян ның го му ми кү лә ме 15 млн 
сум тәш кил ит кән, ягъ ни 132 мең 
або нент элем тә сез кал ган. “Без
нең ка ра мак та гы чел тәр ләр гә  
зы ян сал мас өчен “Элем тә ли
ни я лә рен сак лау ка гый дә лә
ре” нә еш рак мө рә җә гать итәр гә 
ки рәк”, – дип ас сы зык ла ды А. Х. 
Әх мә ди ев.

Го му мән, се ми нар да кү тә
рел гән со рау лар ба ры сы да 
урын лы, җит ди иде. Кат на шу
чы лар да ак тив бул ды. Әле ге 
эш лек ле оч ра шу алар ның ба
ры сы өчен дә фай да лы бул
ган дыр.
Рәсемдә:киңәшмәдәнкүренеш

ТР Премь ерми нис т ры 
Ил дар Ха ли ков, РФ Пре зи
ден ты ның Идел буе фе де
раль ок ру гын да гы ту лы вә
ка ләт ле вә ки ле урын ба са ры 
Алек сей Су хов, ТР бу ен ча 
баш фе де раль ин с пек тор 
Ре нат Ти мер җа нов, ТР хәр би 
ко мис са ры Сер гей По го дин, 
Тү бән Ка ма му ни ци паль ра
йо ны баш лы гы Ай дар Мет
шин Бе лем кө не нең мәр тә бә
ле ку нак ла ры бул ды лар.

Алек сей Су хов әле ге 
яңа спорт объ ек ты өчен Та
тар стан Рес пуб ли ка сы һәм 
Рос сия Фе де ра ци я се Обо ро на ми нис тр лы
гы на рәх мәт бел дер де. Яңа физ куль ту ра
сә ла мәт лән де рү кор пу сы сос та вы на го му
ми фи зик әзер лек за лы, физ куль ту расә
ла мәт лән де рү дә рес лә ре өчен 25 метр лы 
бас сейн һәм эшкөн кү реш би на ла ры ке рә. 
Кө рәш ләр за лын да дзю до, сам бо, ирек ле 
кө рәш, бокс, ар мия кул су гы шы һәм баш
ка лар бу ен ча ту гыз спорт сек ци я се эш лә я
чәк. Бас сейн йө зү һәм су ту бы уй нау өчен. 
Би на төп кор пус бе лән то таш кан.

Ка дет лар ны бе лем кө не бе лән Та тар
стан Премь ерми нис т ры Ил дар Ха ли ков 
кот ла ды. Ул уку би на сын рес пуб ли ка да гы 
иң ях шы лар ның бер се дип ата ды һәм ка
дет лар кор пу сы на кон курс ның бер урын га 
25тән ар тык ке ше бу лу ын ис кәрт те. «Нәкъ 
ме нә би ре дә, Тү бән Ка ма да, ка дет лар кор
пу сы оеш ты ру ту рын да гы ка рар оч рак лы 
гы на ка бул ител мә де, – дип бил ге ләп үт
те И. Ха ли ков. – Би ре дә кол лек тив көч ле, 
чын пе да гог лар, офи цер лар, шә һәр һәм 
ра йон ха ки ми я те та ра фын нан җит ди яр
дәм күр сә те лә».

ТР Хө кү мә те баш лы гы ның ка дет лар 
ко рпу сы на икен че тап кыр ки лүе икән. 
«Шат мын дию ге нә аз, мин таң кал дым! 
Тө зү че ләр нең кыс ка гы на ва кыт эчен
дә уз ган ел ның бе рен че сен тяб ре нә төп 
кор пус ны тө зеп өл гер тә алу ла ры на да, 
бы ел га уку елы на бас сейн һәм спорт ком
п лек сы өл гер тү лә ре нә дә», – ди де ул. Үз 
чи ра тын да, Тү бән Ка ма ра йо ны баш лы гы 
Ай дар Мет шин ис кәрт кән чә, зур спорт объ
ек ты «Ка Дет ство» дә ү ләт про ек ты һәм РФ 
Пре зи ден ты ның Идел буе фе де раль ок ру
гын да гы ту лы вә ка ләт ле вә ки ле Ми ха ил 
Ба бич һәм Та тар стан Пре зи ден ты ва зи

фа ла рын ва кыт лы ча баш ка ру чы Рөс тәм 
Миң не ха нов яр дә ме бе лән тө зел гән.

Мәр тә бә ле ку нак лар ка дет лар кор пу
сын һәм яңа физ куль ту расә ла мәт лән де рү 
ком п лек сын ка ра ды. «Тө зү че ләр гә ки сә
тү ләр юк», – дип ка нә гать лек хи се бе лән 
бел дер де Ил дар Ха ли ков.

Та тар стан ка дет лар кор пу сы ди рек то
ры Ай гөл Та и по ва ку нак лар га те лә ген дә 
җит кер де: ба ла лар га за ман ча урам спорт 
мәй дан чык ла ры җит ми. 

«Рос сия ар ми я сен дә вальс бии бел мә
гән бер ге нә офи цер да бул ма ган», – дип 
ис кәрт те ТР Премь е ры, ка дет лар ның ат
на сы на ике тап кыр хо ре ог ра фия бе лән 
шө гыль лә нү лә ре ту рын да ишет кәч.

Бе леш мә өчен: Идел буе фе де раль ок
ру гы ның Тү бән Ка ма да гы Та тар стан ка дет
лар кор пу сын да 252 ка дет тәр би я лә нә.

Бе рен че курс ка ки
лү че ләр не акт лар за
лы сәх нә сен нән то рып 
иң бе рен че бу лып уку 
йор ты ның ди рек то ры 
Ра дик Ле нар улы Бик
ти ми ров сә лам лә де. 
Ул кол ледж та ри хы ның 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” 
бе лән ты гыз бәй лән
гән бу лу ы на ба сым 
яса ды. Ал да кө тел гән 
үз гә реш ләр ту рын да 
да сөй лә де. “Уку йор
ты быз тиз дән “Яр Чал
лы тө зе леш кол лед жы” 
бе лән бер лә шеп, “Е. 

Н. Ба тен чук исе мен дә ге Ка ма 
тө зе леш кол лед жы” на әве ре лә
чәк. Аның үзә ге 47 нче учи ли ще 
ба за сын да бу ла чак”, – ди де ди
рек тор һәм кол лек тив исе мен нән 
сту дент лар га кы зык лы тор мыш 
вәгъ дә ит те. 

Ә “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
кол лек ти вы исе мен нән тәб рик 
сүз лә рен җит ке реп, тый нак кы на 
бү ләк не Ка мил Га кыйль улы Ла
тыфс кий тап шыр ды. Ве те ран нар 
исә дан лы тө зе леш ел ла рын ис кә 
ал ды лар. Ра зыя апа Арифҗа но ва 
тө зе леш оеш ма сы ның Ве те ран нар 
Со ве ты исе мен нән “Кам гэ сэ нер

гос т рой” ның та ри
хы на ба гыш лан ган 
фильм яз ма сын бү
ләк ит те. Өл кән нә
ре без сту дент лар ны 
шә һәр һәм за вод лар 
тор гыз ган ба тыр тө
зү че ләр гә ла ек лы 
ал маш бу лып үсәр гә 
өн дә де ләр. 

Бе рен че курс ка 
ки лү че ләр не кар шы
лау ки чә сен ма тур 
җырби ю ләр бе лән 
өл кән курс сту дент
ла ры алып бар ды. 

Ә иң тә э сир ле 
мәл “бе рен че
ләр” нең ант би
рүе бул ган дыр, 
мө га ен. Кул ла
рын йө рәк ту ры
сы на ку еп, егет
ләр һәм кыз лар 
ба ры сы бер та
выш тан акыл
лы, тә ү фыйк лы 
бу лыр га,  ты
ры шып укыр га 
сүз бир де ләр. 
Вәгъ дә лә рен дә 
то рыр га яз сын 
алар га!

Е. Н. Ба тен чук исе мен дә ге икъ ти садтө зе леш кол лед жын да бер ге
нә бәй рәм ча ра сы да кам гэ сэ нер гос т рой лы лар кат на шын нан баш
ка үт ми. Бы ел гы Бе лем кө не нә дә ча кы ру лы иде алар. Кол ледж 
бу са га сын бе рен че кат ат лап ке рү че егет һәм кыз лар ны дан лы 
тө зү че ләр кол лек ти вы исе мен нән “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не
раль ди рек то ры яр дәм че се К. Г. Ла тыфс кий, Со ци а лис тик Хез мәт 
Ге рое Р. И. Җә лә ев, Ве те ран нар Со ве ты ак ти вист ла ры Р. Г. Ариф
җа но ва һәм А. В. Зо тов тәб рик лә де ләр. 

“Та тар стан Рес пуб ли ка сы тө зү че ләр бер ләш мә се” үз көй лә неш ле оеш
ма сы “Кам гэ сэ нер гос т рой” ди рек ци я се нең акт лар за лын да хез мәт не 
сак лау га ба гыш лан ган се ми нарки ңәш мә уз дыр ды. Ан да Чал лы тө бә
ген дә ге тө зе леш оеш ма ла ры һәм то ракком му наль ху җа лы гы пред
при я ти е лә ре вә кил лә ре ча кы ру лы иде. 

 Бе лем кө нен дә Идел буе фе де раль ок ру гы ның Тү бән Ка ма да ур наш кан 
Та тар стан ка дет лар кор пу сын да физ куль ту расә ла мәт лән де рү ком п лек
сы ачыл ды. 
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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

Уе нынчы нын ку шып

Ял сә гать лә рен дә

ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы кот-
лый:

Ири на Вла ди ме ров на Шəй мəр-
дə но ва – 1 нче цех 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;

Зөл фи рə Ха рис кы зы Та га но ва 
– ре монт-тө зе леш це хы сы лау чы-бу-
яу чы сы;

Сер гей Ма хи ян улы Мор та зин – 2 
нче 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;

Ро берт Ри нат улы Нəҗ ми ев – 2 
нче кү зə нəк ле бе тон це хы ның ти мер-
бе тон эш лəн мə лəр не фор ма га са лу-
чы сы;

Юлия Ле рон кы зы Ха ри со ва – тех-
ник кон троль бү ле ге нең ти мер-бе тон 
эш лəн мə лəр һəм кон ст рук ци я лəр кон-
тро ле ры;

Азат Га яз улы Ис ха ков – 2 нче 
кү зə нəк ле бе тон це хы ның ин же нер-
тех но ло гы.

Якты көннең һəрбер иртəлəре
Килсен сезгə кояш, нур булып.
Сəламəтлек, бəхет юлдаш булсын,
Куанычлар килсен ургылып.

Календарьда
шундый көн бар

8 сен тябрь – Неф тя ник лар кө не; Ха лы ка
ра укыйяза бе лү кө не; Ха лы ка ра жур
на лист лар те ләк тәш ле ге кө не; 

9 сен тябрь – Ха лы ка ра ма тур лык кө не; 
Ди зай нергра фик кө не;

10 сен тябрь – Бө тен дөнья үзүзе нә кул 
са лу лар ны бул дыр мый ка лу кө не;

13 сен тябрь – Прог рам мист кө не; Тан
кист лар кө не;

15 сен тябрь – Ха лы ка ра де мок ра тия 
кө не;

16 сен тябрь – Ха лы ка ра озон кат ла мын 
сак лау кө не;

16 сен тябрь – ПРме нед жер кө не; 
20 сен тябрь – Ур ман чы лар кө не;
21 сен тябрь – Ха лы ка ра ты ныч лык кө

не;
24 сен тябрь – Кор бан бәй рә ме;
27 сен тябрь – Бө тен дөнья ту рист лык 

кө не; Тәр би я че ләр кө не; Ма ши на тө
зү че ләр кө не;

30 сен тябрь – Ха лы ка ра тәр җе мә че ләр 
кө не; Рос сия ин тер не ты кө не.

 1. Зи һен не то ма лау чы эчем лек.
2. “Кам гэ сэ нер гос т рой” ның дан лык лы 

эксҗи тәк че се, аңа Чал лы да бюст ку ел ган.
3. Тө зе леш кра ны ның кү тә рүтө ше рү 

җай лан ма сы.
4. “Таң йол ды зы” га зе та сы ның элек ке ге 

ре дак тор ла рын нан бер се.
5. Тө зү че ләр ял ит кән дә су га тор ган 

“кә җә” уе ны.
6. Тис кә ре хо лык лы көнь як хай ва ны. 
7. Шаш ка сы ман көн чы гыш өс тәл уе ны.

8. Га ли Ху җи ев сүз лә ре нә Са лих Сәй
дә шев көй яз ган җыр.

9. Мол до ва да мил ли азат лык дәгъ ва 
итү че төр ки ха лык.

10. Рәс ми до ку мент, тик ше рү бер кет
мә се.

11. Чал лы ка ла сы ның Мак тау лы граж
да ни ны, тәҗ ри бә ле ве те ранжур на лист ... 
Мө хәм мәт шин.

12. Йөз.
13. Япон кө рә ше. 

14. Прос пект лар ки сеш кән урын.
15. Яман шеш авы руы.
16. Ка пил ляр лар бу ен ча ага.
17. Ве ге та ри ан га аны ашау ты е ла.
18. Бо ра лак мар ка сы.
19. Сто ляр ин ст ру мен ты.
20. Көнь як та те рек лек итү че кар бар сы.
21. Шә һәр тран с пор ты.
22. Це мент ка ку шы ла тор ган ком по

нент.
23. “Бе ре гись ав то мо би ля” филь мын

нан ге рой.
24. Чал лы да гы таш чы лар бри га ди ры, 

Со ци а лис тик Хез мәт Ге рое.
Өзек сы зык лар бу ен ча
А. Тү гә рәк авыз лы лар семь я лы гын нан 

су ал чан сы ман, ба лык ка ох шаш су җән ле
ге, про мы сел объ ек ты.

Б. ав то мо биль мо то рын да ци линдр да 
бен зин һәм һа ва кат наш ма сын ян ды ру
чы де таль.

В. Озын кой рык лы ту тый кош. 
Г.  Дә ү ләт җи тәк че се чы гар ган әһә ми

ят ле ка рар.
Д. Урал, Па мир, ТяньШань.
Е. Та тар ба ла лар ша гый ре Әнәс ... .
Ж. Ке ше ске ле ты ның бер өле ше.
З. Кы зык, көл ке ле хәл.
И. Шах мат чы ... Гал лә мо ва.
К. Ту ры поч мак лы өч поч мак ның бер 

ягы.
Л. Этаж.
М. Ки ем би зә ге.
Н. Ал кыш лап ар тист ны ка бат сәх нә гә 

ча кы ру.
Төзүчесе–РәисШаһи

Тө зе леш ве те ра ны, “Спец строй” 
оеш ма сы эре теп ябыш ты ру чы сы, 
утыз ел дан ар тык Со ци а лис тик Хез
мәт Ге рое Р. И. Җә лә ев бри га да сын да 
эш лә гән 
Хә сә нов Ис кән дәр Та лип улы ның

ва фат бу луы сә бәп ле, мәр хүм нең ту
ган на ры ның һәм якын на ры ның ти рән 
кай гы сын ур так ла ша быз.

СоциалистикХезмәтГерое
Р.И.Җәләев

һәманыңторбасалучылар
бригадасы

 РƏХ МƏТ СҮ ЗЕ
 Зем чен ко Вла ди мир Ива но вич ны 

соң гы юл га оза ту да бу лыш лык күр сәт кән 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ад ми нис т ра
ци я се нә һәм кол лек ти вы на рәх мәт бел
де рә без.

Земченколаргаиләсе

 БЕЗ ДƏ БУЛ ДЫ РА БЫЗ,
ТЕ ЛƏ СƏК

 Тө зү че бу лып эш ләү тор
мыш та биг рәк тә ярап куй ды 
әле. Ни гә алай дип әй тәм, ди
сез ме?  Ме нә җиң сыз га нып 
бак ча га кит тем. Ярый. Эш баш
ла ган чы, бер кат бар җир не ка
рап йө рим: ни ләр баш ка рыр га, 
кай дан то ты ныр га. Ан нан соң 
тә га ен ләп эш кә ке ре шәм. 

Бер ва кыт кап ка дан ке рәке
реш кә кол ле гам кыч кыр мас мы: 
“Сә ла хов на, кап каң ва тыл ган!”

Әл лә ни бул ган ди яр сең, 
вал ла һи! Ва тыл са соң? Ул ка
дәр ле олы ка за тү гел, ян гын 
чык ма ган лә ба са. Тот тым да 
бик әй бәт ләп ке нә ти мер чы
бык бе лән бе рке теп куй дым. 
Бәй, кап ка ва тыл ды дип зур
дан ку бып, Ка зан да яшә ү че 
улы быз ны ча кы рып бул мый 
ла ин де. Аның да үз тор мы шы. 
Ан на ры, ки леп нәр сә ди яр бит 
әле. Ярый,  бо лай да ярап куй
ды, тү зәр лек. 

Ниш ли сең ин де, тау га ка рап 
тау бу лып бул мый. Күр ше ләр
не ке бе лән ча гыш тыр ган да, 
без нең йорт мес кен рәк кү ре нә 
ин де, ну үзе мә ярый. 

Ме нә та гын су кис мә ге ага 
баш ла ды. Ти ше ге нә чүп рәк
чап рак тык ка ла дым да сы лап 
куй дым. Ә сы лый бе лә без ин де 
без аны сы...

Квар тир да та гын бер эш 
ки леп чык ты: ши фонь ер ның 
ишек лә ре шыл тыршыл тыр 
ки лә баш ла ды. Аны сы на да 
ап ты ра ма дым, ал дым кул га 
от верт ка, тө зәт тем дә куй дым. 
Су ла гай бул сам да, бул дыр
дым үзе. 

“Ме нә бит, ма лай, бул ды ра
сың”, дип үзем не үзем мак тап 
та ал дым. Зар ла нып уты рып 
бул мый шул. Кем гә зар ла на
сың?

Ме нә шу лай. Егет ке ше гә 
җит меш төр ле һө нәр дә аз, ди
ләр иде. Без дә бул ды ра быз, 
те лә сәк. 

Шу лай да кызха ным нар ның 
ко ла гы на гы на әй тә сем ки лә: 
исән чак ла рын да ир лә ре гез нең 
ка дер лә рен бе ле гез!.. 

АШ ЛА РЫ ГЫЗ
ТƏМ ЛЕ БУЛ СЫН!

Бер ре цепт яз мак чы бу лам 
әле сез гә, бәл ки, бе рә ре гез гә 
ки рә ге чы гып ку яр. 

Бер та ны шым күч тә нәч итеп 
пе рән нек алып кил гән иде. Ва
кы тын да ашар га оны тыл ган 
бит, ки беп кит кән пе рән нек. Ә 
таш лар га жәл. Мин мо ның өс те
нә су сал дым да җе бет тем. Бе
раз он ку шып, өч да нә йо мыр ка 
сы тып бол гат тым да, ме нә ди
гән кой мак ки леп чык ты. 

Хә зер, җә мә гать бик кы ла
нып бул мый, ки бет ләр гә кер
сәң, күз то на. Ни гә, дис ез ме? 
Чөн ки хак лар көн са ен ар тып 
то ра. Ба е ган нар ба йый ба ра. 
Ә без гә шул, пен си я без ки леп 
тор сын, бул га ны на шө ке ра на 
итеп яшәр гә ге нә ка ла. 

Ме нә Еле на Ма лы ше ва: 
“Бак ча ла ры гыз да ашар га ярак
лы үлән нәр күп үсә”, – дип сөй
ли. Аны сын ан нан баш ка да 
бе лә без. Су гыш ва кы тын да ул 
үлән не бик күп аша дык ин де 
без. Ви та мин ны бик күп җый
дык аны сы.

Та гын шу ңа ачу ым кил де: 
имеш, бак ча да гы үлән нән фай
да лы тү гел, са тып алын ган ны 
гына ашарга кирәк. Мин мо ның 
бе лән һич тә ки леш мим! Ме нә 
кыш бу е на җи тәр лек итеп кип
те реп куй ды м ә ле. Чәй эчәр гә 
ми нем ян га ки ле гез!

ВенераҮтәгәнова,
төзелешветераны

5 һәм 6 сен тябрь көн нә рен дә Чал лы да Парк һәм 
сквер лар елы кы са ла рын да бәй рәм ча ра ла ры уз ды
ры ла. 

5 сен тябрь көн не 
13 сә гать тә: “Энер ге тик” МС кар шын да, Эн ту зи аст лар 

буль ва рын да, Ба ла лар һәм яшь ләр иҗа ты йорты мәй да нын да 
“Ко яш лы пла не та” ди гән ба ла лар фес ти ва ле уза. 

14 сә гать тә: Си до ров ка пар кын да “Спорт ва кы ты” ди гән 
спорт бәй рә ме уз ды ры ла;

“Без нең шә һәр” дип исем лән гән ве ло экс кур си я ләр оеш
ты ры ла. Марш рут ла ры: “Азат лык” мәй да ннн нан – “Ва тан
Ана” ме мо ри а лы на, Чал лы эле ва то рын нан – Шә һәр му зе е на 
ка дәр;

Габ дул ла Ту кай һәм Му са Җә лил сквер ла рын да “Без нең 
за ман ге рой ла ры” ди гән әдә би ча ра оеш ты ры ла;

15 сә гать тә: Җи ңү пар кын да та лант лы га и лә ләр фес ти ва
ле була, һәм га шыйк лар эс кә ми я сен ачу план лаш ты ры ла;

ГЭС бис тә сен дә ге Ком со мол пар кын да “Эх син, ва кыт!” 
ди гән рет роки чә баш ла на.

6 сен тябрь көн не 
12 сә гать тә: Җи ңү пар кын да шах мат һәм шаш ка фес ти

ва ле бу ла;
15 сә гать тә: КА МАЗ МС кар шын да, “Энер ге тик” МС кар

шын да, Эн ту зи аст лар буль ва рын да “Эх син, ва кыт!” ди гән 
рет роки чә баш ла на;

Җи ңү пар кын да “Та лант лар чиш мә се” ди гән Та тар стан 
ха лык ла ры фес ти ва ле ачы ла;

Бо ро вецк буль ва рын да “Әдә би Чал лы” ча ра сы оеш ты
ры ла.
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