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Татарстандаелбашыннан1млн939,9
меңквадратметрторакмәйданыҗиткерел
гән,буеллыкзаданиенең80,8процентын
тәшкилитә.

Хәрбихезмәткәчакырылышкампания
секысаларындаТатарстанда“кайнарэлем
тә” эшли. (843) 2216006 телефоныаша
егетләрһәмаларныңатааналарыүзләрен
борчыгансорауларгаҗаваптабаалалар.
БыелЧаллыданилсагына408егеткитә.

Күпбалалыгаиләләрмилекөченсалым
түләмәячәк.ШәһәрСоветыдепутатлары
шул хактагы карарны кабул итте.Әлеге
яңалыкбалигъбулмаган3һәманнанкүб
рәкбалатәрбияләүчегаиләләргәкагыла.
Карар2016елның1январеннан гамәлгә
керә.

Татарстанда 1 декабрьдә – “Бердәм
Россия”партиясетуганкөнендә,Граждан
нарныбердәмкабулитүкөнеузачак,дип
хәбәритә“БердәмРоссия”неңТатарстан
төбәк бүлекчәсе.Партия рәисеДмитрий
Медведевның барлык төбәк һәм җирле
җәмәгатькабулитүбүлмәләрендәдәграж
даннарныкабулитәчәкләр.

Республика ЗАГС идарәсе һәмФән
нәракадемиясенеңГаилә үзәгеяңапро
ектэшләгән.Аныңнигезендә,авылларда
яшәүче өйләнмәгән иратлар санын алу
башлана. 18дәналып60яшькә кадәрге
буйдакларның,анкетатутыртып,хыялла
рынһәмтеләкләренисәпкәалып,исемлек
төзиячәкләр.ТикшеренүнеТатарстанның
14районындауздыралар.

Татар дин галимнәре елы уңаеннан,
диниостазларгабагышланганфильмтөше
реләчәк.Нәзарәтнеңдәгъватбүлегеҗитәк
чесеНиязхәзрәтСабировфильмтөшерү
төркемебеләнДагстангакитте.30минут
лыкфильмтатарһәмдагстанлыдингалим
нәренеңүзарамөнәсәбәтләренкүрсәтәчәк.
Монардан тыш, әлеге төркемшулай ук
“Россиядәислам”фильмыөченматериал
туплый.Фильмныdumrt.ruһәмislamtoday.
ruсайтларындакарапбулачак.

“Электротранспорт” оешмасы яңа ав
тобусларга кондукторлар куяргамәҗбүр.
Әлеге транспортта түләү системасын ка
милләштерүөченбашталинияләрдә кон
тролерларэшләгәниде.Әммаоешмахез
мәткәрләре вакытында билет алмауның
сәбәбепассажирлардагынатүгел,автобус
йөртүчеләрдәдәбарлыгыначыклаган.Элек
“ГАЗель”йөртүчебулыпэшләгәншоферлар
пассажирларгабилетбирергәашыкмый.

Инвесторлар һәм эшмәкәрләрне яңа
сайт берләштерәчәк. Чаллымоношәһәр
буларак10елгаалдынгыүсештерритори
яләрепрограммасынакертелде.Шулисәп
тәнсәнәгатьмәйданнарындаэшләүчеләр
өчен уңайшартлар тудырылачак, салым
түләүөлкәсендәдәташламаларкаралган.
Шәһәрдәинвесторларныкызыксындырыр
лыкпроектларбар.Аларбарысыда“Чел
ныинвест”сайтындаурыналган.Чаллыга
инвестицияләрҗәлеп итү беләнмахсус
агентлыкшөгыльләнә.

Чаллы татардрама театрыартистла
рыӘтнәһәмСабагагастрольләргәчыгып
киттеләр.Аларсигезкөндәсигезспектакль
күрсәтәчәк.

18ноябрь18сәгатьтә“Энергетик”мә
дәниятсараенда“Якташлык”ассоциация
сеелдагыча“Якташлыккачикләрюк”дип
аталганкичәконцертүткәрә.КичәнеТатар
станныңатказанганмәдәниятхезмәткәре
ГөлзадаРзаеваалыпбара.Керүирекле.
Белешмәләрөчентелефон:701650.

21 ноябрь – Бухгалтерлар көне

 21 но ябрь дә Бух гал тер 
кө не – кат лау лы һәм че те
рек ле хез мәт ке ше лә ре нең 
һө нә ри бәй рә ме бил ге ләп 
үте лә. 

Бүгенгезамандабухгалтер
ларөстәлеартындакүбрәкха
тынкызлар утыруын күрәбез.
Һәм без бухгалтерия хезмәт
кәрләренеңкомпетентлыклары,
үзһөнәрләренәтугрылыклары
алдындабашиябез.

. . . Е л л ы к  х и с а п к а  д а
озак калмады, әмма безнең
“Камгэ сэ нергос т рой”  ААҖ

бухгалтериясендә эшләүче
сөйкемле хатынкызларыбыз
үз хезмәтләренең авырлык
ларыннан зарланырга күнек
мәгән. Баш бухгалтер Ири
на Александровна Ханжина
җитәкчелегендәгеколлективта
үз һөнәрләренә чын күңелдән
бирелгәннәр эшли.
Кызлар шуны яхшы
аңлыйлар: аларның
күрсәткечләребуенча
“Камгэсэнергострой”

акционерлык җәмгыятенә ди
агнозкуела.

Сезнең барыгызга да, хөр
мәтле бухгалтерлар, һөнәри
осталык, коллективта үзара
аңлашу, имин гаилә тормышы
телибез.Сәламәтһәмбәхетле
булыгыз!

Төзелеш эшләренә кил
гәндә, монолит каркас кою
тулысынча башкарылган,
металл конструкцияләрне
җыю тәмамлануга таба ба
ра.Хәзергевакыттаидәннәр
тигезләнә,кирпечсалу,сэнд
вичпанельләр урнаштыру
дәвамитә. 19 нчыбилгелә
мәдәишектәрәзәләркуела.

Бизәлешэшләредәвамитә,
октябрьазагына22меңквад
рат метрдан артык мәйдан
сылаптигезләнгән.

Болардан тыш, объектта
кәгазь ясау машинасының
төп җиһазларынмонтажлау
дәвамитә.Электршкафла
рын җыю да тулы куәтенә
алыпбарыла.

“Камгэсэнергострой”
ААҖенең производство
техник бүлеге башлы
гы урынбасары Рамил
Фәткуллин белдергәнчә,
төзүчеләр119//АКбил
геләмәсенәкадәрвакыт
лыча җылылык бирүгә
ирешкәннәр. Шушы ук
билгеләмәләрдәэчкеин
женерлыккорылмаларын
–җилләтү,яңгырсуларын
җыюсистемаларынмон
тажлаудәвамитә.

Объектта эш тәүлек
әйләнәсе туктамый. Тө
зелеш мәйданына 200
дән артык кеше җәлеп
ителгән.Биредә“ПМУ1
Камгэс”, “КамгэсСпец
монтаж”, “КамгэсСтрой
центр”, “СтройКран”,
“Спецстрой”,“ПЭС”,“ЛС

групп”,“Уралстройпрогресс”,
“Стройальянс”, “Химсталь
конструкция”, “ТСК” оешма
һәмфирмаларының вәкил
ләреэшли.

Күп кенә камгэсэнергос
тройлыларөченәлегетөзе
лештәҗрибәтуплауһәмос
талыкарттыру,хәттаабруйга

ирешү мөмкинлеге биргән
дер, диРамилКамил улы
Фəткуллин һәм үзе кебек
үкберенчеказыккакканкөн
нәндиярлекэшләүчеләрнең
исемнәренатый.Менәалар:
“ПМУ1Камгэс”ҖЧҖучасток
башлыгыРадикТаһирулы
Кəримов,“СтройКран”ҖЧҖ
прорабыДмитрийалексан-
дрович Тимонов, “Камгэс
Стройцентр”ҖЧҖпрорабы
РафаэльмидхəтулыƏх-
мəдиев, һәм, әлбәттә, яңа
корпустөзелешебуенчапро
ект җитәкчесеалександр
ИвановичГлухов.

Быелгыелкорпуснытор
гызуда хәлиткеч булырга
тиеш. Монолит каркаслы,
буеиңе220х73метрлыбина
дакәгазьчималынэшкәртү
дәнбашлапәзерпродукция
алуга кадәрге технологик
линия урнаштыру күзалла
на. Бу кәгазьнең сыйфатын
яхшыртырга,заказларнытиз
үтәргә,кәгазьнезаказчылар
ихтыяҗынаҗавап бирерлек
саклауысулларыбеләнҗи
тештерүне үзләштерергә
мөмкинлек бирәчәк. Бер үк
вакытта Кранокамскидагы
фабрикада кәгазь эшләп
чыгарумашиналарының га
мәлдәгеләрентөптәнрекон
струкцияләүбашкарыла.Төп
максат – эшләп чыгарыла
торганкәгазьассортиментын
югарытехнологиялепродук
циягәалыштыру.

Краснокамскидагыфаб
рика сәнәгать өчен югары
сыйфатлыкәгазьнеңкүптөр
ләрендәэшләпчыгара.

Рəсемнəрдə:яңа
корпусларныңтышкыһəм

эчкекүренешлəре

“ Гоз нак” пред при я ти е се
нең Крас но камс ки да гы 
фи ли а лын да “банк нот 
һәм мах сус кә газь җи
теш те рү про из вод ство
сы” тө зе ле ше дә вам итә. 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” 
ААҗ, ге не раль под ряд
чы бу ла рак, фаб ри ка 
тер ри то ри я сен дә яңа 
– банк нот һәм мах сус 
кә газь эш ләп чы га ру 
кор пу сы җит ке рә.
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9 но ябрь дә  2016 ел га шә
һәр бюд же ты про ек ты бу ен ча  
җә мә гать тың лау ла ры үт те.

Чаллышәһәренең бюджет
проектыбуенчадокладбелән
шәһәрбашкармакомитетыҗи
тәкчесе урынбасарыӘлфинур
Галиәкбәрова  чыгыш ясады.
Аның чыгышыннан билгеле
булганча,2016елдакеремнәр
суммасы7млрд939млн673
мең570сумбулырдипкөтелә.
Үзкерем3млрд902млн150
мең150 сумбулып, шуның3
млрд129млн338мең150су
мынсалымкеремнәре,772млн
812меңсумынсалымнанбул
маганкеремнәртәшкилитәргә
тиеш.2016елдашәһәр4млрд
37млн523мең420сумбюдже
таратрансфертларалачак.

2016 елга бюджетның чы
нымөлешенпланлаштырганда
түбәндәгекүрсәткечләркулла
нылган:

–бюджетучреждениеләрен
дә эшләүчеләрнең хезмәт ха
кын2016елның1октябреннән
7%какүтәрүкаралган;

– туклану продуктларына
бәяләр үсеше 7% күләмендә
билгеләнгән;

– коммуналь хезмәтләр
2016 елның 1 июленнән 7,5%
каиндексланган;

Калганчыгымнарүткәнел
дәрәҗәсендә.

Шуларданчыгып,2016елга
шәһәрбюджетыныңчыгымөле
ше7млрд939млн673мең570
сумтәшкилитә.

“Чыгымнарның5млрд547
млн731меңсум күләмендәге
төпөлешехезмәтхакытүләүгә
китә.2011елданалыпчыгым
нарструктурасындагыүзгәреш
ләрнеанализлаунәтиҗәсендә
хезмәтхакынатотылганчыгым
наркүләменеңартуыкүзәтелә.
2011 елда ул 55,7% тәшкил
итсә,  2016елдаинде69,87%
каҗитә”, – дипбилгеләп үтте
ӘлфинурГалиәкбәрова.

Халыкнысоциальяклаубу
енчачараларкомплексы2016

елдасаклана.Пенсионерлар
ны транспортта йөртүгә – 15
млнсум,шәһәрмунчаларында
ташламалы тарифлар өчен 3
млнсумкаралган.

Хезмәтветераннарыпанси
онатындаөлкәняшьтәгеграж
даннарга хезмәт күрсәтү өчен
4млнсумкаралган.

Истәлекле даталарга ба
гышланган, ветераннарныин
валидларны һәм инвалид ба
лаларны социаль яклау буен
ча  чараларга, ягъни  9Май
бәйрәмен, Балаларны  яклау
көнен,ӨлкәннәркөненһәмИн
валидлардекадасынүткәрүгә,
инвалидларнысоциальмәдәни
тернәкләндерү чараларына 5
млн690меңсумбүленә.

«КА МАЗ» ав то мо би лен 
пре зи дент  

үзе сы нап ка ра ды
 Та тар стан Рес пуб ли ка сы Пре зи ден ты 

Рөс тәм Миң не ха нов йөк ма ши на ла ры «Да кар
2016» рал ли е на ки тү ал дын нан «КА МАЗМас
тер» ко ман да сы бе лән оч раш ты. Ча ра Чал лы 
янын да гы Тар лов ка бис тә сен дә ко ман да ның 
сы нау по ли го нын да уз ды.

РеспубликабашлыгыЧаллымэрыНаилМәһ
диев,ТРяшьләрэшләреһәмспортминистры
урынбасарыРөстәмГарифуллин,шулайукко
мандаҗитәкчесеВладимирЧагинҗитәкчелеген
дә«КАМАЗМастер»командасымашиналарын
«Дакар2016»раллиенаозатудакатнашты.Чара
ЧаллыянындагыТарловкабистәсендәкоман
даныңсынауполигонындаузды.АндаРөстәм
Миңнехановка раллига әзерлек турында сөй
ләделәр,узышларгаәзерлеккысаларындайөк
машиналарыныңкамилләштерелгәндетальлә
ренкүрсәттеләр.

«Безеләйләнәсендәбукөнгәәзерләндек,
команда, техника әзерләдек, узышлар үткәр
дек»,–дипсөйләдекомандаҗитәкчесе,«Да
кар» раллиендаберничә тапкырҗиңгәнВла
димирЧагин.

АннарыТРПрезидентыпилотЭдуардНико
лаевның«КАМАЗ»автомобиленшәхсәнсынап
карады.СоңыннанТРПрезидентыжурналист
ларга сынау нәтиҗәсен белдерде: «Машина
идарәгәяхшыбуйсына,теләсәниндиджиптан
яхшырак».

“КАМАЗ”генеральдиректорыСергейКогогин
узышларда катнашучыларга уңышлар теләде.
«Быелкомазбулачак,букүпфизиккөчталәп
итәчәк.Елсаеноештыручыларяңалыкуйлап
таба.Безнеңспортчыларкуандыраалыр,дип
уйлыйм»,–дипбилгеләпүттеул.

«КАМАЗ»спортмашиналары«Дакар2016»
раллиена киттеинде.Баштаалар10 көнбуе
Россия һәмЕвропа буенча барачак, аннары,
паромгатөялеп,берайдәвамындастартуры
нынайөзәчәк.Ә28декабрьдә командастарт
урынынаочачак.

БуузышлардаРоссиянең4экипажы–Эду
ардНиколаев,АйратМәрдиев,АндрейКарги
новһәмДмитрийСотников,шулайукмеханик
ларһәмштурманнаркатнашачак. “Дакар2016”
раллие 2 гыйнвардаБуэносАйреста (Арген
тина) узачак.Йөкмашиналарыбарлыгы9мең
кмюл узачак,финиш 16 гыйнварда узачак.
“Африкаэкорейс”раллиеберникадәриртәрәк–27
декабрьдәуза,финиш–10гыйнварда.Андапилот
ларАнтонШибаловһәмСергейКуприяновэкипажы
катнаша.Йөкмашиналарыныңберсе,узганелдагы
кебек,газдизельягулыгындабулачак.

 Пен си о нер ның яшәү 
ми ни му мы бил ге лән де 

2016 ел да рес пуб ли ка пен си
о нер ла ры ның яшәү ми ни му мы 
7526 сум кү лә мен дә рас лан ган. 
Шул хак та гы за кон Та тар стан 
Пре зи ден ты ның рәс ми сай тын
да дөнья күр де.

«Пенсиягәфедераль социаль
түләүләр күләменбилгеләүөчен
2016 елда Татарстан Республи
касында пенсионерларның яшәү
минимумынбилгеләүтурында»гы
законТатарстанПрезидентының
рәсмисайтындабасылган.ТРПре
зидентыРөстәмМиңнеханов им
залаганзакондаТРдапенсионер
ларныңяшәүминимумы7526сум
күләмендәрасланган.Закон2015
елның17 октябрендәТРДәүләт
Советы тарафыннан кабул ител
гән.Улрәсмитөстәбасылганнан
соң10көннәнүзкөченәкерә.

Де пу тат лар ае ры лы шу 
сро гын озайт мак чы

ТР Дә ү ләт Со ве ты ның со
ци аль сә я сәт ко ми те ты уты ры
шын да “РФ Га и лә ко дек сы на һәм 
РФ Граж дан лык про цес су аль ко
дек сы ның 233 нче мад дә се нә үз
гә реш ләр кер тү ту рын да” гы ТР 
Дә ү ләт Со ве ты ның РФ Дә ү ләт 
Ду ма сы на за кон ини ци а ти ва сы 
ха кын да сүз бул ды, ул га и лә 
па ры ның ае ры лы шу про цес сы
на ка гы ла.

РФГаилә кодексының17 нче
маддәсенигезендә,иратхатыны
ныңризалыгыннанбашка,хатын
кызйөклевакыттааерылышырга
гаризабирергәхокуксызһәмулба
латуып1яшьтулганчыгакадәрае
рылышутурындагаризабирәал
мый.ТРпарламентындакаралган
законинициативасындаисәәлеге
срокны1елгынакалдырмыйча,3
елгакадәрозайтыргатәкъдимите
лә,ягънианакешедекретялында
булганвакыттаирзаконлырәвеш
тәаерылаалмыйбула.

Законнигезендә,аерылышырга
гаризабирелгәннән соң, суданы
13айдәвамындакарый.Тәкъдим
ителгәняңазаконпроектындаисә
бувакыткимендә3айбулыргати
еш,диелә.18яшенәҗитмәгәнур
такбалаларбулганочрактабусрок
6айгакадәрбулыргамөмкин.

Судкакилмичәгенәаерылышу
очракларыбөтенләйдәбетерелер
гәмөмкин.

2014елдааерылушучыларса
ны15мең106ны тәшкилиткән,
2013елдабукүрсәткечисә13мең
603 булган. Татарстанда  1 мең
рәсмиөйләнешүгә464аерылышу
турыкилә.

Ту рист лар кай та
ТатарстангабүгениртәнХурга

дадан227пассажир кайтыпҗит
те,дипхәбәритәТРГражданнар
оборонасы эшләре һәм гадәттән
тыш хәлләр министрлыгы кичә.
Пассажирларның58е– балалар.
ТуристлыкбуенчаТатарстандәү
ләт комитетыннаналынганмәгъ
лүматларга караганда,Мисырда
Татарстанаэропортларыашаочкан
тагын2200ләптуристкала.Аларны
кайтарыпбетерүөчен13авиарейс
ясаргакирәк.Соңгыпассажирлар18
ноябрьдәкайтыпҗитәргәтиеш.

Терактлар турындагы 
барлык хәбәрләр – 

провокация 
Татарстан Республикасы 

Президенты матбугат хезмәте 
җитәкчесе Андрей Кузьмин ре
спубликада әзерләнә торган те
рактлар һәм диверсияләр турын
да социаль челтәрләрдә тара
тылган имешмимеш хәбәрләргә 
шәрехләмә бирде, дип хәбәр итә 
“Татаринформ”.

“Рәсми рәвештә белдерәсем
килә:халыккаянаулар,терактлар
һәмдиверсияләрәзерләнүтурын
дагыбарлыкхәбәрләр–боларбар
да провокация! – дип белдерде
Андрей Кузьмин. – Кемнеңдер
җәмгыятьтә паника һәм киерен
келек тудырасы килә. Тиешле
структуралар, эчке эшләрорган
нары тикшеренүләр алып бара
– социаль челтәрләрдәмондый
мәгълүматкайданкилгән,һәманы
кем тарата.Аннарыбу хәлләргә
хокукыйбәябиреләчәк”.

АндрейКузьминшулайукТа
тарстанРеспубликасыПрезиденты
РөстәмМиңнехановныңбувазгы
ятьтурындахәбәрдарбулуынһәм,
халыккаялганмәгълүматтаратуны
кисәтү буенча чаралар күрергә
дип, хокук органнарына тиешле
күрсәтмәбиргәнлегенәйтте.

“Республикадатеррорчылыкка
каршыоперация уздырыла икән
дигәнхәбәрдә–ялганмәгълүмат,
–дипбелдердеТатарстанРеспу
бликасы Президенты матбугат
хезмәтеҗитәкчесе. – Республи
кадагыоперативхәлконтрольдә,
эчкеэшләрорганнарыбүлекчәләре
гадәттәгечәхезмәтитәләр.Бухак
тагымәгълүматТатарстанРеспу
бликасыбуенчаЭЭМрәсми сай
тындаурнаштырылачак”.

“Тагынберкабатгражданнарны
паникага бирешмәскә һәм ялган
янаулартурындамәгълүматтарат
маска, провокаторлар сүзләренә
колаксалмаскачакырам”,–диде
АндрейКузьмин.

 Тү бән Ка ма да га мәл гә ку е ла тор
ган кат лау лы, әм ма бик перс пек
ти ва лы про ект – нефть нең авыр 
кал дык ла рын ти рән тен эш кәр тү 
ком п лек сы – ре во лю ци он про
ект бу лыр га мөм кин. Бу хак та 
Та тар стан Пре зи ден ты Рөс тәм 
Миң не ха нов Тү бән Ка ма га эш сә
фә ре нә ти җә лә ре нә ба гыш лан
ган мат бу гат кон фе рен ци я сен дә 
бел дер де.

Искәртепүтик:улТүбәнКамагаэшсә
фәрекысаларындатөзелепкилгәннефть
неңавыркалдыкларынтирәнтенэшкәртү
комплексында булды.Әлеге стратегик
инвестиционпроектны«ТАИФНК»ААҖ
(«ТАИФ»компанияләртөркеме)тормыш
каашыра.

Хәзергәкомплекстөзелешеактивба
ра,аны2016елныңIVкварталындаэш
ләтепҗибәрүпланлаштырылган.

Яңа комплекска нигез ташы 2012
елның ноябрендә салынган иде. Аның
составынагудронгидрокрекингҗайлан

масы(аныңтөзелешендәкамгэсэнерго
стройлылардаэшләде–ред.),водород
җитештерүҗайланмасы,күкертҗитеш
терүҗайланмасы,шулайуккайберяр
дәмче җайланмалар һәм товарчимал
парклары керә.Яңа комплекста елына
3,7млнтоннанефтьавыркалдыклары
тирәнтен эшкәртеләчәк. «ТАИФНК»та
нефтьнетирәнтенэшкәртү95процентка
кадәрартачак.

Комплекс нигезенә нефтьнең авыр
калдыкларын ачык югары сыйфатлы
нефть продуктлары,шул исәптән «Ев
ро5» стандарты таләпләреннән түбән
булмагандизельягулыгыитепэшкәртергә
мөмкинлекбиргәналдынгы технология
ләр салынган. Улфайдалануга тапшы
рылганнан соң, «ТАИФНК»да нефть
эшкәртү процессы калдыксыз диярлек
булачак. Предприятиенең табышы ике
тапкырартып,700яңаэшурыныбулды
рылачак.

«ТАИФ»ААҖгенеральдиректорының
беренчеурынбасарыВладимирПресня
ковсүзләренәкараганда,бупроекткаго

мумиинвестицияләркүләме6768млрд
сумтәшкилитәчәк.

Комплексперспективасынабәябиреп,
РөстәмМиңнеханов:«Бүгенбарлыкэшләр
графиктаналдабара.Берелданбукомп
лексэшлибашлаячакһәмбүген“ТАИФНК”
чыгарганкадәрдиярлекнефтьпродуктлары

җитештерәчәк.Нефтьпродуктларычыгы
шы98проценттәшкилитәчәк.Букатлаулы,
әммабикперспективалыпроект.Безяхшы
нәтиҗәләркөтәбез»,–диде.

Проектны гамәлгәкуюнәтиҗәсендә,
компания1516млрдсумкүләмендәөс
тәмәкеремалыргатиеш.

Республикабызда

Белеп тор!«Дакар2016»

Шәһәр тормышы
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Синең кешеләрең, КамГЭС

Укучыларыбыз иҗаты

– Зи фа кар чык үл гән бит, 
ишет те гез ме?

– Кит ин де, ки чә ге нә кар ты
ның кы ры гын уз дыр ды бит...

– И, би ча ра, ял гыз лык ка түз
мә гән дер...

– Шу лай дыр шул, шу лай дыр, 
үз те лә ге бе лән кит кән бит, җан ки
сә гем. Асы лын ган Ак әби е без...

– Юк ла ин де, җи теш мә гән...
Ки бет эчен дә ге ха тынкыз 

те лен дә ир тә дән бир ле гел шу шы 
кү ңел сез хә бәр әвә лән де. Чы бык
сыз те ле фон аша үтеп, кич кә ка
дәр биш сү те леп биш яңа дан чор

нал ды. Бе рә ү ләр кыз ган ды, икен
че ләр би тәр лә де... Тик ниш лә мәк 
ки рәк, бу ла сы бул ган ин де...

...Зи фа Гә рәе бе лән ал дын гы
лар сле тын да та ныш ты. Ра йон 
үзә ген дә ел са ен көз ге кыр эш лә ре 
тә мам лан гач, иң юга ры күр сәт
кеч ләр гә иреш кән кол хоз ча лар ны 
җы еп, алар ның хез мәт лә рен бә я
ли ләр иде. Бу көн не, Ра йон мә дә
ни ят йор ты ның сәх нә се нә ме неп, 
дә рә җә ле җи тәк че ләр ку лын нан 
Мак тау кә газе алып төш кән дә, 
бар да оны ты ла: төн не көн гә, 
көн не төн гә ял гап эш лә ү ләр дә,  
ач лытук лы йө рү ләр дә, гә ү дә нең, 

аяккул лар ның сыз ла вы да, җәй
нең бер ма тур ки чен дә авыл ның 
иң чи бәр, иң бул ган кыз ла ры ның 
бер сен бер ге нә тап кыр бул са да 
оза тып кую хы я лы бе лән яну лар 
да – бар да, бар да оны ты ла...

Гә рәй дә бү ген иң бә хет ле 
ке ше ләр нең бер се! Ка зан ның 
үзен нән кил гән рә ис, егет нең ку
лын кы сып, рәх мә тен бел дер де, 
өряңа Моск вич ның ач кы чын 
тап шыр ды. Эх, урам га чы гып, 
кыч кы ра сы, әл лә кай лар га ча
ба сы, кар шы га кил гән һәр кем не 
ко ча сыүбә се ки лә...

Га фу ите гез, Сез не Бак ча лы га 
кай та, ди де ләр... Ми не дә үзе гез 
бе лән алмас сыз мы? Ав то бус лар  
ки теп бет кән...

Гә рәй хы ял диң ге зе нең дул
кын на рын да тиб рәл гән ара да, 
кар шы сы на, ба су ка нә фе ре төс ле 
зәпзәң гәр күз ле, шо мырт тай кап
ка ра чәч ле, кепкеч ке нә буй лы 
кыз чык ки леп бас ка нын күр ми, 
аң ла мый азап лан ды.

Кай там шул, кай там! Ме нә 
ка ра, мин бү ген ту ган авы лы
ма үз ма ши на ма уты рып, ба су 
юл ла рын нан җил де реп, “очып” 
кай та чак мын.

Өмет ту лы ка ра шын тө бәп, 
кым шан мый ча да Гә рәй гә ка рап 
то ру чы кыз ал ды на егет йод рык ка 
төй нәл гән учын ачып җи бәр де. 

Чын нан да, ти мер то тып ту пас
лан ган, лә кин көч ле бар мак лар 
өс тен дә ма ши на ач кыч ла ры ял
тырый иде. Гә рәй нең шат лы гы 
эче нә сый ма ды, та шыптү ге лү че 
хис лә рен тың лау чы бар лы гы аңа 
та гын да рә хәт лек өс тә де. Әл лә 
ни гә, әл лә ин де хы ял дөнь я сы  ның 
тыл сы мы йо гын ты сын да, әл лә 
ин де егет йө рә ге нең бел гер түе 
бул ды, бу та ныш тү гел кыз ның, 
чәч лә ре төс ле үк капка ра, озын 
кер фек лә ре ас тын да гы күз ка ра шы 
шун дый да үз, якын бу лып то ел ды: 
аны кү тә реп алып ир кә ли се, сө я се 
кил де... 

– Ә си не, чи бәр кәй, нин ди 
җил ләр таш ла ды без нең як
лар га? 

– Ми не сез нең авыл га юл ла ма 
бе лән эш кә җи бәр де ләр. Ба ла лар 
бак ча сы на, тәр би я че итеп...  

Әйе, үзе, үз ма ши на сы на утыр
тып алып кайт ты Гә рәй Зи фа сын. 
Ки ре җи бәр мәс кә дип алып кайт
ты. Күр ше Сы лу кар чык ка фа тир
га ур наш тыр ды. Шул ук көн не 
үз лә ре нә алып кай тыр га ри за иде 
дә егет Зи фа ны, ки лен со рап ап
ты ра ту чы әникар чык та кар шы 
бул мас иде, кыз дан ях шы сын ма ды. 
Шу ңа кү рә үз лә рен нән ерак җи бәр
мә де, авыл егет лә рен кыз га якын 
ки тер мә де. Кө рәш че аб руе Бак
ча лы да гы на тү гел, ти рәюнь дә ге 
авыл лар га та рал ган Гә рәй  кар шы 
тө шү че ләр гә үзен чә – “егет ләр чә” 
аң ла та тор ды. Егет нең үзе нә дә 
күз атып йө рү че кыз лар юк тү гел 
иде. Лә кин Зи фа ны күр гән көн нән 
бир ле Гә рәй өчен баш ка лар юк ка 
чык ты: зәң гәр күз ле кыз егет нең 
йө рә ген, аңын яу лап ал ды. Йө рә ге 
“Зи фаЗи фа” дип тип те, ба су да гы 
кош лар да ни гә дер гел “Зи фаЗи
фа” дип сай рый, кы шын сөй гә нен 
оза тып кайт кан да, аяк ас тын да гы 
кар да һа ман “Зи фаЗи фа”  дип 

кыш тыр дый ке бек то ел ды Гә рәй гә. 
Ин де тә мам мә хәб бәт тән ша шам 
ди гән дә, Гә рәй, бар кө чен җы еп, 
бул ган бар лык сүз лек за па сын 
тәр тип кә са лып, бү ләк кә ал тын 
ал ка лар алып, авыл да сак ла нып 
ки лү че го рефга дәт ләр гә ту ры 
ки те реп, Зи фа ның ку лын со рар га 
бул ды. Ни я тен әни се нә бел герт те. 
Ана кар чык ның бә хе те ту лып та
шы ды, кая бас ка нын бел мә де: бер 
ка ра ган да көз ге кар шы на ки леп, 
өски е мен рәт лә де, икен че бер миз
гел дә, улын нан яше реп ке нә, күз 
яшь лә рен сөр теп ал ды. Бор чы лу лы 
рә хәт ха ләт тә иде ана ке ше: ни һа
ять аның йор ты на  да ки лен тө шә, 
тиз дән, бик тиз дән ул да әби бу лу 
бә хете нә ире шә чәк... 

Бак ча лы да яшь ләр гә гөр лә теп 
ком со мол туе яса ды лар...

Ике се дә бә хет ле иде алар: 
Гә рәй яшь ха ты ны на сок ла нып 
туя ал ма ды, Зи фа да, бар бул ган 
ос та лы гын эш кә җик те, ире нә дә, 
кай на на сы на да ярар га ты рыш ты. 
Мон дый га и лә ләр йөз гә, мең гә 
бе рәү бу ла дыр. Нәкъ алар ту рын да 
ир ха тын нан, ха тын ир дән уң ган 
ди ләр. Ана кар чык та ба ла ла ры на 
ка рап, шат ла нып туя ал ма ды, ху
җа лык та ку лын нан кил гән чә яр дәм 
итәр гә ты рыш ты, авы ры рак эш
ләр гә ки ле нен якын да ки тер мә де. 
Чөн ки аның бар хы я лы – әби бу лу, 
онык лар сөю. Ме нә ул кеч ке нә 
бәб че ген җи тәк ләп, каз бәб кә лә ре 
сак лар га су бу е на тө шә, йом шак 
чи рәм гә утыр тып, аңа әки ят ләр 
сөй ли, ки чен яңа са вып кер гән сөт 
бе лән сый лый...  Тиз дән, Хо дай 
куш са, бик тиз дән ки лер бу көн...

Зи фа бе лән Гә рәй дә бик көт
те ләр ул бәб чек не. Аның әни се 
төс ле үк зәң гәр күз ле, капка ра 
чәч ле кыз чык яи сә, әти се ке бек 
үк, көч ле һәм ба тыр ма лай бу луы 
ту рын да шик лән мә де дә алар. 

ГөлнараНоГмаНова

Дәвамы бар

 Ла ек лы ял га чык кач та иҗ
ти ма гый тор мыш та ак тив
лык күр сә тү че, хәт та юл 
ярып ал дан ба ру чы шә
һәр дәш лә ре без бар. Чал
лы та ри хын да та ныл ган 
тө зү че, ком со моляшь ләр 
бри га да сы бри га ди ры бу
ла рак эз кал дыр ган Фе
дия Мин һА җи е вА – әнә 
шун дый лар ның бер се. Ул 
“13нче ком п лекс” җир ле 
иҗ ти ма гый үзи да рә се рә и
се. Фе дия Гай сә кы зы бе
лән бү ген ге әң гә мә без дә 
аның яңа эше ту рын да.

– Фе дия Гай сов на, Сез нең 
Мен де ле ев ра йо ны як таш лар 
җәм гы я те җит кә че се бу ла рак, 
ту ган як һәм ра йон даш ла ры
гыз бе лән ты гыз элем тә дә то
рып, алар ны кай гыр тып яшә
ве гез не бе лә без. Та гын бер 
тын гы сыз эш кә – җир ле иҗ ти
ма гый үзи да рә не җи тәк лә ү гә 
алын ган сыз. Ял гыш ма сам, сез  
иң бе рен че үзи да рә рә и се.  

– Җирле иҗтимагый үзи
дарәләр оештыру эше 13 нче
комплекстан башланды бит.
Йортбуенчаҗаваплыларны(ул
вакыттамин13/07йортыбуен
чаҗаваплыидем)җыйдыларда
минерәиситепсайлап куйды
лар.Августаендагыконферен
циядә тавыш бирү вакытында
да өстенлек миңа бирелде.
Шулай эшләп киттем, яратып,
теләпбашкарам.

– Сез нең “би лә мә ләр” – 
шә һәр нең 13 нче ком п лек сы. 
Якын нан рак та ныш сак...

–Әйе, безнеңҗирлек тулы
беркомплексны,андаурнашкан
учреждениеләрне,торакмәйда
ны115805,7кв.мбулган17торак
йортны (барлыгы 81 подьезд)
эченә ала. Үзидарәҗирлеген
дә 5843 кеше яши,шуларның

өчесе–БөекВатансугышы,28
етылветераны.

– ТОС лар оеш ты ры лу га 
бер ел бул ды. Шу шы елда ни
ләр эш ләр гә өл гер де гез? 

–“Мәхәллә”идарәкомпани
ясе, “14нчекомплекс”ҖЧҖбе
ләнберлектәхалыккаяшәүөчен
уңайлыклартудырыргатырыша
быз.13нчекомплекстөзелгәннән
бирлеЧулманпроспектыбуенча
җәяүлеләрюлыюкиде.Артыннан
йөреп,тротуарҗәйдерүгәиреш
тек.Хәтта“сакаллытөзелеш”не
(13/02Айорты)әйләндерепалган
койманы күчерттерүдамөмкин
булды.Микрорайонхалкыхәзер
чистаюлданйөри.

Язгыкөзгеөмәләләрдәтер
риторияне чистарту, агачлар
утыртуоештырдык.Микрорайон
даяшәүчеләрчәчәк түтәлләре
ясау, аларны карап тотуда да
җаваплылыккүрсәтәләр.

Ветераннарга,физикмөмкин
лекләре чиклешәһәрдәшләргә
һәртөрле ярдәм күрсәтәбез,
бәйрәмнәр, истәлекле көннәр

уңаеннанкотлап
бүләккүчтәнәч
ләртапшырабыз,
бәйрәм,кичәләр
дәхөрмәтлибез.

– “иң ях шы 
үзи да рә” ди гән 
шә һәр бәй ге сен
дә җи ңү яу лап 1 
нче дә рә җә дип
лом га ла ек бу
луыгыз – би ре
дә эш нең ях шы 
оеш ты ры лу ы на 
дә лил.

–Әйе,буты
рышхезмәтебезнәтиҗәсе.Рәис
–ТОСтаиңҗаваплыкеше,ләкин
комплекста яшәүчеләр белән
эшләүдәтөпрольнейорткоми
теты, йортбуенчаҗаваплылар
башкара.Алар минемтөпта
янычым,бик актив, тырышлар.
ТОСсоветыТКХның“Разрешите
представиться”программасыбу
енчаактивэшалыпбара.Бурыч
лыларбеләнэшлибез,прописка
сызфатирларныйөрепчыгабыз.
Гомумйорт чыгымнары,шәхси
исәпләү приборлары күрсәт
кечләренвакытындатапшыруга
ирешүнәтиҗәсендәОДНны10
%какиметүгәирештек.

– Сез бит әле Чал лы ны тө
зек лән де рү һәм яшел лән де рү 
бу ен ча бәй ге дә җи ңеп, 300 мең 
сум лык грант от ты гыз. Ак ча
сы 13/08 йор ты ише гал дын да 
ба ла лар мәй дан чы гы тө зү гә 
то ты ла чак, ди гән иде гез.

–Шәһәркүләмбәйгедә“Уен
мохите”дигәнпроектбеләнкат
нашып,грантоттым.Акчакилүгә,

подрядчылар табып, эшкә ке
рештек.ҖиһазларныУльяновс
киданкайтарттык.24һәм411
яшьлекләрөченуенмәйданчыгы
әзердиярлек.Тагынөчэлемент
килергәтиеш.Өлкәнрәкбалалар
өченспортмәйданчыгынязкөне
төзепбетерәчәкбез.

– Ке ше ләр җир ле үзи да рә гә 
ыша ныч бел де рә ләр ме?

–Үткәнел61кешемөрәҗә
гать иткән иде, быел 100 дән
артыккешенекабулиттек.Безгә
киңәштабыш сорап та,шәхси
мәсьәләләрбеләндәмөрәҗә
гать итәләр.Шөкер, беркемне
дә кире борганюк.Мәсәлән, I
төркеминвалидүтенечебелән,
аныңшәхси автомобилен кую
урыныясапкуйдык.Коляскалы
инвалидлардан торган волей
бол командасына күнегүләр
өчен урын булдыруда ярдәм
иттек.13/08 йортында яшәүче
ләрнең ремонт эшләренә бәй
ле проблемаларын хәл итергә
булыштык.

Шәхси сораулар белән ха
лыкныатнагаикемәртәбә–чәр
шәмбе, җомга көннәрне 1620
сәгатьләрдә кабул итәбез.Ин
валидларның, ветераннарның
өйләренәбарабыз.

– ТОС ның ки лә чәк кә план
на ры нин ди?  

–Иң элек эшләнеп бетмә
гәнэшләрнетәмамлыйсыбар.
Берничә торак йорт янында
балалар мәйданчыклары тө
зү, “Юмарт” сәүдә үзәге тирә
сендәге йортлар арасындагы
юлларга йөк машиналары бе
лән керүне тыю, сәүдә үзәге

янындагыйортлардарадиация
дәрәҗәсенүлчәүкебекмөрәҗә
гатьләрхәлителүстадиясендә.
Икесәүдәноктасындасыраса
тугакагылышлышикаятьбуен
чадауңайнәтиҗәгәирешергә
тырышабыз.

Беляевпроспектыннаналып
яңа төзелгән балалар бакча
сына кадәр комплекс эченнән
җәяүлеләр юлы килә, шуны
яктыртумәсьәләсенхәлитәсе
бар. Бетонюл балалар бакча
сына кадәр барып җитмәгән.
13/02йортыянындадаасфальт
җәелмәгән урын бар. Квартал
эчендәгеюлларны ремонтлар
га,киңәйтергә,машинакуюөчен
“кесә”ләрясаргакирәк.

  – Фе дия Гай сов на, 2015 ел 
Сез җи тәк лә гән ТОС өчен ге нә 
тү гел, үзе гез өчен дә уңыш лы 
ел бул ган. ин де шәх си җи ңү
лә ре ге гә тук та лыйк. 

–Чыннандабәрәкәтлебул
дыул.Мартаенда“Елхатынкы
зы”бәйгесендә катнашып, кон
курсныңзонатурында“Героиня
третьего возраста” номинация
сендәөченчеурынныалдым.8
мартта Казанга чакырып кунак
иттеләр. Төзүчеләр көнендә
“КамгэсэнергостройныңХезмәт
ветераны”медалебеләнбүләк
ләндем.Моннан тыш вактөяк
җиңүләрем дә байтак булды.
Мәсәлән, “Акварель2015” чә
чәкләр бәйрәмендә бакчамда
үстергән татлы борыч белән
“Гаҗәепуңыш”бәйгесеҗиңүче
ләрнеңберсебулдым,бәйрәмне
оештырудаактивлыгымөчендә
бүләкләделәр.13нчекомплекс
җирлеиҗтимагыйүзидарәсенең
шәһәр күләмендә иң алдынгы
булуыдаминемөчензургорур
лык. Алдагы елда ТОСларның
республикабәйгесендәкатнашу
ниятебар.

– Уңыш лар юл даш бул сын 
Сез гә.
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Шәһәребезнең  барлык 
элемтә бүлекләрендә “Камские 
зори” һәм “Таң йолдызы” газе
таларына язылырга мөмкин.

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

Ека те ри на Юрь ев на Смир но ва – про
из вод ствотех ник бү лек нең әй дәп ба ру чы 
ин же не ры;

Гөл наз Фə нүс кы зы Ярул ли на – до ку
мент лар әй лә не ше бү ле ге нең сек ре тарь
ре фе рен ты.

* * *
“Кам гэсг раж дан ст рой” ҖЧҖ ве те-

ран нар со ве ты кот лый:
Тать я на Яков лев на Чи ля ко ва;
Та һир Əн гам улы Га ри фул лин.

* * *
“Кам гэ сав то” ҖЧҖ ве те ран нар со-

ве ты кот лый:
Флю ра Мул ла нур кы зы Хəй бул ли на.

* * *
“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ коллективы кот лый:

Шə ү кəт Мин не га ли улы Мин нул лин – 
тран с порт це хы ма ши на йөр тү че се,

Ва лен ти на Пав лов на Пет ро ва – ре
монттө зе леш це хы сы лау чыби зә ү че се;

На ил Кəши фул ла улы Шə ри пов – №1 
ЦП це хы сле сарьре монт чы сы;

Игорь Юрь е вич По ру бов – ар ма ту ра це
хы эре теп ябыш ты ру чы сы;

Рə и сə Са бир кы зы Габ дул ли на – бе тон 
туг лау це хы ның эш бү лү че се;

Фəн дəс Фə ү зəт улы  Га ри пов – №2 ФРИ
МА це хы көй лә ү че се;

Ле ва Ле о ни до вич Лов чи новс кий – электр 
чел тәр лә ре учас то гы элек тро мон те ры;

Рөс тəм Ра фис улы Кə ши пов – за вод ида
рә се нең әй дәп ба ру чы юрис кон суль ты;

Ил дар Рү зəл  улы Са дый ков – за вод ида
рә се нең әй дәп ба ру чы ин же не ры.

Га зе та быз ның 19 нчы санын да
ба сыл ган баш ват кыч ның җа вап ла ры:

1.Батенчук.2.Рубаненко.3.Субай.4.
Ру.5.Батарея.6.Уй.7.Бау.8.Ау.9.Тимер
че.10.Тәбә.11.Сак.12.Әйе.13.ГАИ.14.
Разов.15.Кран.16.Фил.17.Каска.18.Сан.
19.Каек.20.Ар.21.Ара.22.Арматура.23.
Ике.24.Би.25.Зарар.26.Неф.27.Ат.28.
Чир.29.Ура.30.Осака.31.Бригадир.32.
Беляев.33.Ток.

Пунктирлышакмакларда:
А)тау.Б)Рига.В)Баку.Г)Бату.Д)арка.

Е)ураза.Ж)дага.З)Ирида.И)кат.К)ял.

 Ав то за вод ра йо нын
да яшә ү че Фәр хе җи һан 
Миң не гә рәй кы зы Миң
не гә рә е ва га 100 яшь 
тул ды. Ул әле ок тябрь 
ин кый ла бы на ка дәр үк 
дөнь я га кил гән...

ФәрхеҗиһанМиңнегәрә
еваМинзәлә районыТуйра
авылында 1915 елның 31
октябрендәкүпбалалы гаи
ләдәтуган.Укыйязаөйрәнү
мөмкинбулмаганаңа.Илдә
яңа тормыш корган, күмәк
хуҗалыклар оештырган ел
ларбулган.

18 яшендәФәрхеҗиһан
кияүгәчыга.1933елбулаул.
БөекВатан сугышыбашла
нуга, ирен сугышка алалар.
Өч яшьлек кызчыгы, кары
нындагынарасыебеләнирен
фронткаозатканхатынберел
дигәндә–1942елдатолкала.
Ләкинһич кенәдә сыгылып
төшәргә ярамыйФәрхеҗи
һанга,икесабыеначтанүтер
мичәүстерәсе,аяккабасты
расыбараның.Әнәшулуй
хатынгабетмәстөкәнмәсрух
ныклыгы,көчбирә.

“Әнәй безне ачялангач
итмәде,сыерасрады,тама
гыбыз сыйлы булды. Атлар
юкиде,сыерыбеләнбасуда
карастыннанчыккануҗым
ны тырмалаудан башлап,
барлыккырэшләренәйөрде.
Кышкөнесыерҗигепурманга
утынгабараиде.Сыерыбыз

бик зур гәүдәле, көчкуәтле
иде, – дип искә алаФәрхе
җиһанәбинеңолыкызы,78
яшьлекРәсимәапа.–Гомер
буеэшатыбулдыәнәй.Кол
хозэшеннәнкайтыпкермәде,
алдынгылыкныбирмәде”.Су
гыш чорындагы хезмәтләре
өчен “19411945 еллардагы
БөекВатансугышындагыфи
дакарьхезмәтеөчен”медале
белән бүләкләнәФәрхеҗи
һанМиңнегәрәева.

Олыкызынкияүгәбиргәч,
ФәрхеҗиһанМиңнегәрәйкы
зы үзенеңәтиәнисен карау
өченМияшавылынакүченә.
Лаеклы ялга чыкканчы кол
хоздаэшләп,“Хезмәтветера
ны”дигәнмәртәбәлеисемгә
иябула.80яшенәкадәрсыер
асрап, авылда яши әбекәй.
38яшеннәнгарипләнепурын
өстенәкалганкечекызыМо
саллиянетәрбияли,аныңике
баласынүстерешә.

Үксезбулсада,саусәла
мәт туганМосаллиясе җи
денчедәукыганда,кышкыбу
рандаЧебенлемәктәбеннән
Туйрага кайтканда буранда
адашып, иптәш кызыбелән
басуда салам эскертендә
кунып туңа. Кызыныңшы
кырдаптуңганаяккулларын
җебетеп, дәвалап көч хәл
белән саклап кала Фәрхе
җиһан.Мосаллиясе җиткән
кыз булып, кияүгә чыгып,
балалар тудыргач, тегечак
тасөякләренәүткәнсалкын

үзенекенитә,хатынныурын
өстенәега.

“Әнийөриалмыйбашла
гандамин 5 нче сыйныфта
укыйидем.Энембеләнбез
не әби үстерде. Мәктәптә
укыгандаук,үскәч,Чаллыга
китеп,эшкәкерәм, чиратка
басып,фатиралгач,әбибе
ләнәнинеавылданалыпки
тәм,дипүзүземәсүзбиргән
идем.1995елдаминаларны
Чаллыгаалыпкилдем.

Әбиәнине карашты, кы
зымАйгөлне,улымИлдарны
үстереште”,–диФәхерлеҗи
һанәбинеңоныгыГөлсәрия
Габизова. (“Әнәй өч буын
ятим бала үстерде”, дигән
идеәбинеңолыкызы.)

Менә егерме ел инде
алар бер гаилә булып, бер
фатирда яшиләр. Гөлсәри
янең кызыАйгөл үсеп, буй
җиткән, кияүгә чыгып, ике
балаүстерәләр.

Гөлсәрия Мөхәммәтха
новнашәхсиэшмәкәрбулган.
Соңгыеллардаәнисебелән
әбисен тәрбияләп, өйдә ге
нәтора.Фәрхеҗиһанәбинең
урынга ятуынабереликән.
Соңгы23айдасөйләшүедә
берикесүзәйтүдәнартмый.
Шулайда,үзакылында,ба
лаларын таный әбекәй, ике
яктанкултыклагандаүзаяк
ларыбеләнатлыйала.

Гөлсәрия арыбире кит
кәндә,күршедәяшәүчеНә
җибә апа Сәлимова әбе
кәйләргә күз колак булып,
хәлләрен белешеп  тора
икән.“Гөлсәрияәнисебелән
әбисенбиккадерләп,тәрби
яләпяши.Кайчанкерсәңдә,
икеседәчипчиста,караулы
булалар.Бубаланыңигелек
лелеген йортта яшәүчеләр
барысыда белә”, – ди күр
шеапа.

Гөлсәриянеңәнисебелән
әбисенберавырыксынмый
ча каравы, күңел җылысы
алар турында сөйләгән һәр
сүзеннән, һәр хәрәкәтеннән
сизелептора.Өйтулыкеше

булганда да әнисен берү
зе күтәреп, икенче бүлмәгә
күчерүе дә, җайлыҗайсыз
кагылып, газизенең тәнен
авырттырмагайларыдипкур
кудан.“Беркайчандаборчы
мыйлар,зарланмыйлар.Әби
безнеңаеручашаткүңелле,
оптимисткешебулды”,–ди
Гөлсәрия.

Фәрхеҗиһанәбинеңпас
портын алыштырырга кирәк
булгач, фотографны өйгә
чакыртаул.Ләкинфотограф
әбинеҗитдикыяфәттәсурәт
кәтөшерәалмыйҗафаланып
бетә. Тәки  берни майтара
алмый – паспортка әбекәй
нең елмаеп торган сурәтен
куяргатурыкилә.

“Кечкенә чакташулистә
калган.ӘбиСабантуендагы
миллиуеннардаактивкатна
шаиде.Сабан туена берәр
атна кала репетиция ясый
башлый: сарай артына чы
гып,капчыккиептә,йомыр
касалынганкашыккабыпта
йөгереп карыйиде.Беркай
чан чирләмәде, дару эчмә
де,уколкадатмады.Егылып
аягын  сындырып, бер тап
кыргынабольницадаятып
чыкты”,–диГөлсәрия.Аның
сүзләренә Әгерҗе районы
Салагышавылында57елго
меркичергәнРәсимәапаның
киленеДиләрәкушыла:“Әби
бик ихлас күңелле безнең:
беркайчан гайбәт сөйләмә
де, кешеләрне яманлама
ды,һәркемгәяхшылыккына
теләде. Чистапөхтә булды,
тәртипяратты”.

Гомер буе балаларын,
оныконыкчыкларын кай
гыртып, аларны тәрбияләп,
һәммәсенә терәк һәм  өлге
булып, акылкиңәш биреп
яшәгәнФәрхеҗиһанәби.Һәр
көнен гамь, мәгънә белән
яшәгәнгәдәАллаһыаңаякты
дөньялардабергасыряшәр
лекгомербиргәндер.
Рəсемдə:Фəрхеҗиһанмиң-
негəрəеваоныкчыгыайгөл
һəманыңкызыалисəбелəн

 Ка зан да М.җә лил исе мен
дә ге рес пуб ли ка пре ми я се 

лау ре ат ла ры бү ләк лән де
 Бү ләк ләр не Та тар стан Рес пуб ли ка

сы Хө кү мә те йор тын да ТР Премь ерми
нис т ры ил дар Ха ли ков тап шыр ды.

Быел18нчетапкыртапшырылаторган
әлегепремия1968елдагамәлгәкуелган.Ул
икеелгабертапкыртапшырыла.Лауреат
ларбуенчакарарныТатарстанныңәйдәп
баручымәдәният,фән,мәгарифэшлек
леләре,министрлыкларһәмведомство
ларҗитәкчеләреннәнторганМусаҖәлил
исемендәгереспубликапремиясебуенча
комитеткабулитә.Премиягә30яшькәчә
булганаерымавторлар,яшьләрколлектив
лары,шулайукяшьләрөченһәмяшьләр
беләнэшләүче30яшьтәнөлкәнрәкаерым
авторлардәгъвакылаала.20142015елгы
бәйгенәтиҗәләребуенчалауреатисеменә
игъланителгәнконкурскаминистрлыклар,
иҗадиберлекләр,иҗтимагыйоешмалар
тарафыннантәкъдимителгән99дәгъвачы
үзэшләрентапшырган.52хезмәтконкурста
катнашугаүткәрелгән.

Аерымалганда,быелбубүләккәмил
литәрбиянеүстерүгәкерткәнөлешеһәм

татаряшьләреарасындарухимирасны
пропагандалавы өчен “Идел” яшьләр
үзәге,фармацевтикхимияһәммедицина
өлкәсендәге инновацион эшләнмәләре
өченКДМУныңфармацевтикхимияка
федрасы ассистенты Александра Бу
ховец, “Алтын Казан” мюзиклын иҗат
иткәнеһәмТРмузыкасәнгатенүстерүгә
лаеклыөлешекерткәнеөченкомпозитор
ЭльмирНизамов, татар әдәбиятын үс
терүгәкерткәнөлешеһәмяшьләрөчен
“Юлларда җил ак иде”, “Одиночество”
китаплары өчен язучыпрозаикРөстәм
Галиуллин,яшьләрбеләнактивиҗтима
гыйагартуэшчәнлегеһәм“Боланкызы”
китабыөченшагыйрәЛуизаЯнсуарлаек
булды.Аларгадиплом,лауреатбилгесе
һәм200әрмеңсумкүләмендәакчалата
премиятапшырылды.

Та тар ха ты ны ту рын да
гы ро ман та тар те лен дә дә 

дөнья кү рә чәк
 Гү зәл Яхи на ның “Зу лей ха отк ры ва

ет гла за” ро ма ны та тар те ле нә тәр җе мә 
ите лә чәк. Əле ге ки тап бы ел “Боль шая 
кни га” мил ли әдә би пре мия шортлис
ты на кер тел гән.

Бу хакта “Татаринформ”мәгълүмат
агентлыгыуздырганматбугатконферен
циясендәавторүзехәбәритте.“Роман
ның бер өлеше татар теленә тәрҗемә
ителеп, “Сөембикә”журналындабасты
рылганиде.ХәзерисәбезТатарстанки
тапнәшриятыбеләнкилешүтөзеп,аны
татар теленә тәрҗемә итәргә һәмбас
тырыпчыгарырганиятлибез.Якынкилә
чәктә“Зөләйхакүзләренача”Татарстан
һәмРоссиякитапкибетләрендәбарлыкка
килердипышанам”,–дидеул.

Мәгълүматөчен.“Зулейхаоткрывает
глаза”романыреволюциядәнсоңгыел
лардататаравылындабулганвакыйгалар
беләнбашлана.КрестьянхатыныЗөләй
ха,йөзләгәнхалыкбеләнбергә,1930ел
ныңкышындаСебергәозатыла.

ТоманакрестьяннарһәмЛенинградин
теллигенциясевәкилләре,җинаятьчеләр,
мөселманнарһәмхристианнар,мәҗүсиләр
һәмАллагаышанмаучылар,руслар,татар
лар,немецлар,чувашлар–барысыбергә
Ангараелгасыярыбуендаочраша.Көн
саеналаррәхимсездәүләтһәмтайгадаүз
тормышларыөченкөрәшалыпбара.

Роман мәҗбүри күчереп утыртыл
ганнарһәм кулакдипаталганнаргаба
гышлана.

Əдә би ят дөнь я сын да


