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16апрельдәКунакларкабулитүсара
енда“РоссияПрезидентыВладимирПутин
белән“турылиния”дипаталгантрадици
онтелевизионочрашууза,дипхәбәритә
“КоммерсантЪ”,телевидениетармагыһәм
президент администрациясе чыганакла
рынасылтамабелән.Соңгысы“буякынча
дата,әммабашкакүчерелмәскәтиеш”дип
билгеләпүткән.РФПрезиденты12сәгать
тәгражданнарбеләнаралашабашлардип
көтелә,дипяза“КоммерсантЪ”.“Турыли
ния”не“Беренчеканал”,“Россия1”,“Россия
24”,“ОТР”,шулайук“Маяк”,“ВестиFM”һәм
“РадиоРоссии”радиостанцияләретрансля
цияләвепланлаштырыла.

ТатарстанПрезидентыРөстәмМиңне
хановреспубликагататартеллерадиоөчен
ешлыкбирүнесорап,РоссияПрезиденты
ВладимирПутингамөрәҗәгатьитмәкче.Бу
хактаР.Миңнехановпрезиденткаршында
гымилләтһәмдинарамәсьәләләршура
сындаәйтте.

Халыкарахатынкызларбәйрәме–8
Март уңаеннан, ТРЯшьләр эшләре һәм
спортминистрлыгыКазаниратларына888
метрараныйөгерепузаргатәкъдимитә.Бу
хактаминистрлыкныңрәсмисайтындахә
бәрителә.Үзәкстадионныңҗиңелатлетика
манежында иртәнге сәгать 10 да узачак
чараныңтөптамашачыларытөрлеяшьтә
ге хатынкызларбулачак.Беренчебулып
килгән50финишерүзенеңсөеклесеөчен
бүләкалачак.Күкрәкбилгесеалганвакыт
та,йөгерешченеңяшьтөркеменбилгеләү
өчен,паспорткүрсәтүзарур.

ШәһәрБашкармакомитетыҗитәкчесе
НаилМәһдиевшәһәрнеңАвтозавод,Үзәк
һәмКомсомолрайоннарындамуниципаль
идарәкомпанияләреоештырутурындагы
караргакулкуйды.Аларрайонхакимиятлә
рендәурнашачакһәмторакхуҗаларыһәм
ресурсларбеләнтәэминитүчеоешмалар
беләнкилешүнигезендәэшләячәк.

2015 елныңбашыннанЧаллыда 16,7
мең кв. м торак мәйданыфайдалануга
тапшырылды.Буеллыкпланның4,9%ы.
Гомумән,12айдәвамындатөзүчеләр340
меңкв.ммәйдандаторактөзеп,меңләгән
гаиләнекуандырыргаҗыеналар.Социаль
ипотека программасыбуенча – 18,4мең
кв.м, инвестицияле торак – 274мең кв.
мһәмшәхситорак–47,5меңкв.ммәй
данда төзү планлаштырыла. Башкарма
комитетмәгълүматларыннан күренгәнчә,
барлыгы43торакйортта5000фатирфай
далануга тапшырылырга тиеш.Йортлар
Мәләкәсаръягында,65,40,53һәм60нчы
комплексларда, “ЧаллыЯр”, “Солнечный
парк”кварталларында,шулайукГЭСбис
тәсендәтөзелә.

РоссиядәБөекҖиңүгә70елтулугаба
гышланганрәсмисайтһәм“ҖиңүгәДан!”
(“УраПобеде!”) Бөтенроссия акциясенең
мобилькушымтасыэшлибашлады.Әлеге
сайттаБөекВатан сугышычорына кагы
лышлыфотоһәмвидеоархивбеләнтаны
шыргабула.Андасугыштемасынаҗырһәм
фильмнардаурнаштырылган.9май–Бөек
Җиңүкөнендәилнеңтөрлешәһәрләрендә
үтүче 14 хәрби парад трансляциясен дә
карапбулачак.

Тиздәнбурычлылар,читилгәчыгаал
маубеләнберрәттән, өйләнә яки кияүгә
чыга да алмаячак.Суд приставларының
федеральидарәседиректорыАртурПар
фенчиковшундыйтәкъдимбеләнчыккан.
Аныңфикеренчә,ЗАГСтикшергәндә кияү
якикәләшнеңбурычыбарлыгыачыкланса,
туйныкичектерергә кирәк. “Мәхәббәтләре
көчлебулганнарбурычыншундуккайтарыр.
Бувакыйгагадаисекитмәгәнкешеисәгаи
ләкорыргаәзермеюкмыикәнлегетурында
тагынбер кат уйланыр”, –дипбелдергән
Парфенчиков.

 Хөр мәт ле гүзәл затлары быз!
Сезнеихласкүңелебездәнязныңиңякты,иңматурбәйрәме–8Март

–Халыкарахатын-кызларкөнебеләнкотлыйбыз!
БукөннебезБөекВатансугышыелларынкичкәнветеранхатын-

кызларыбызгааеручахөрмәтһәмихтирамбеләнмөрәҗәгатьитәбез.
Ватаныбызнысаклаудаүз-үзләренаямаган,тылдафидакарьлекүрнәк-
ләрекүрсәткән,илөченбатырул-кызлартәрбияләгәнхатын-кызла-

рыбызгатирәнрәхмәтләребезнебелдерәбез.
Җирдәгематурлыкнытудыручытөзүчехатын-кызларыбызбеләнсоклан-

мыймөмкинтүгел.Камгэсэнергостройныңяртыгасырлыкиҗадиэшчәнлеге
нәтиҗәсендәтөзептапшырылганкүпкенәобъектлармоныңачыкмисалы.Сез

төзелешнеңтөрлетармакларындаир-атларбеләнбергәиңне-иңгәкуепэшләп,
яңадан-яңаказанышларгаирешәсез,шулуквакыттаназлыда,сөйкемледәбулыпкалабеләсез.

Барыгызгада,сәламәтлек,бәхет,иминлектелибез.Тормышыгызбөтен,гаиләләрегезиминһәмтату
булсын,барлыкхыялларыгыздатормышкаашсын!

Р. Ф. ШƏЙ ДУл лИН, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ге не раль ди рек то ры,
Д. С. СА БИ РОВ, “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ проф со юз ко ми те ты рә и се

Язкояшыныңберенчеҗетенур
ларыҗиргә турырак карыйбашлау
белән, йөрәкләребезнедулкынлан
дырып,8Марттакилепҗитә.Хатын
кызларга игътибар арта, аларның
тормышта тоткан урыны хакында
уйланыргафорсаттуа.Чынлапта,ха
тынкызбулмаса,тормышта,мәхәб
бәттәбулмасиде.Букөннебарыбыз
даәниләребезнеискәтөшерәбез.Ха
тынкызларыбызныда,иңберенчечи
ратта,гаиләучагынсүндермичәсак
лаучыаналарбуларакхөрмәтлибез.
Күзәнәклебетон заводында кранчы
булыпэшләүчеРаушанияИбраһимо
ваәнәшундыйихтирамгалаекгүзәл
затларыбызныңберсе.

Раушания күперле кранда 1982
елдан эшли. “Кранчы һөнәренмин
Тимербетонэшләнмәләрзаводына
эшләгәнвакыттаукытукомбинатын
да үзләштердем. Инде тормышта
даидем,бәбикөткәнчак.Таныклык
алганның икенче көнендә олы кы
зымнытаптым,–дипискәалаРау
шания.–БеразданКүзәнәклебетон
заводынакүчтем.Сменалыэшкирәк
булды.Балаларныбакчагаурнашты
румөмкинбулмаганлыктан,аларны
чиратлапкараргаҗайлыбулырдип,
иремРишатбеләникебезберцехта
эшләгәнчактабулды...”

РаушанияИбраһимоваэшлитор
гантимербетонэшләнмәләрцехын
дайортларөчен түшәмплитәләре,
иргәнәк,баскычларэшләпчыгарыла.
Пролетсаеникешәркранчыханым,
барлыгы 15 кеше алар. Яшьләре
төрлебулсада,таләпләрбарысына
каратаберүк.Үзләренисәсайлаган
һөнәрләренә тугрылык, уңганлык
булганлыкһәмэшкәҗитдимөнәсәбәт
берләштерә.

Кранчыларныңэшләребикҗавап
лы.Раушанияханымдаәнә,“Кранчы

өчениңкирәклесыйфатнинди?–дип
кызыксынуыма,һичуйлаптормыйча,
шундаук:”Игътибарлылык,–дипҗа
вапбирә.–Әйтик,зурүлчәмлепли
тәнекүчерәбашлаганчы,икеягыннан
икекешеэләктергәннекүреп,куркы
нычсызлыктаинаныргакирәк.Цехта
тавышбулмаса,эндәшеп,шаушулы
чакта  кулбелән ишарәләпсигнал
бирешәбез. Баш белән ымлап та
хәбәрләшәбез.Куркынычсызлыкта
ләпләребеләнбик тәисәпләшергә
кирәкбезгә”.

Раушаниянең,шөкер,гаиләсендә
бәхете түгәрәк.Яшьлегендә табы
шыпкавышканиреРишатбеләнпар
канатларбулыпикекызүстергәннәр.
Кызларыюгарыбелемле,һәркайсы
үзетеләгәнһөнәрнесайлаган.Алар
инде тормышта, ике яшь гаиләдә,
әбибабаларына куаныч булып, өч
оныкүсепкилә.

Бәйрәм көнендә исә аларның
табыны түгәрәкбула:Раушаниянең
туганнары  апасы һәм энесе, ире
Ришатныңэнеләре–барысыдага
иләләребеләнҗыелышалар.Ә та
бынның түрендә, һәрвакыттагыча,
иң кадерле кешесе – 87 яшьлек
әнисеМәгъфия апа.Өлкән яшьтә
булса да, зиһенлелеге, зирәклеге,
эш сөючәнлеге белән барысын да
хәйранкалдыраул.

Менәшушыбөтенлекһәмтатулык
Ибраһимовларгаиләсеөчентормыш
таиңкыйммәтлеседер,мөгаен.

“Нуриясе,нурчәчепторучы”ди
гәнмәгънәнейөртүчеисемеязмабыз
героеныңҗисеменәбиктурыкилеп
тора.Гомербәйрәмеалдыннанбез
Раушанияханымгабәхетенеңгомер
лебулуынтелибез.Күзләреңнеңяз
кояшыныкыдайҗетенурларысүнмә
сен,сүрелмәсен,Раушания!

Р. КАмАлОВА

мыймөмкинтүгел.Камгэсэнергостройныңяртыгасырлыкиҗадиэшчәнлеге
нәтиҗәсендәтөзептапшырылганкүпкенәобъектлармоныңачыкмисалы.Сез

РаушанияБасыйркызыИбраһимоваөчен8Март–икеләтә
бәйрәм,чөнкианыңтуганкөнедә.Быелгысыисәаерымүзен
чәлекле–букөннеултүгәрәкгомербәйрәменбилгеләпүтә.

     ӘЙ, ХАТЫН КЫЗ!
Əй, хатынкыз, 
Синең тылсымыңнан 
исермәгән җирдә кем генә?!
Барыбыз да шулай айнымыйча
килеп җитә ахыр көненә.
Барыбыз да: “Учларымда гына
йөртәм сине”, – диеп алдыйбыз.
Һәм шунда ук сиңа таянмыйча
яшәп булмаслыгын аңлыйбыз.
Белмим, нинди җаннар затысыңдыр –
син борынгы һәрчак, син – яңа.
Күзләреңнән кайсы яшеңдә дә
дәрт нурлары ага дөньяга.
Җирдә хатынкызсыз иң илаһи
ләззәт юклыгын син беләсең...
Тик онытма, бездә, иратларда,
җәннәт капкасының келәсе! 
Əй, хатынкыз! Сине шәраб итәм,
сине сулыш итәм, чор итәм!
Син беркайчан җырлап бетермәслек,
туйдырмаслык гүзәл җыр икән!

Ренат Харис
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Н. З. ГАФФАРОВ бригадасы

Н. Б. Зайнетов

Сораштыру

Тумышы белән Минзәлә
районы Бакчасарай авылы
кызыГүзәлияЗарифкызыкеч
кенәдән үк “шәфкать туташы”
булып уйнарга ярата. “Сиңа
ярдәм сорап килгән һәркемгә
бәхет,сәламәтлек,шатлыкки
терү,гомеренсаклапкалаалу
чиксезбәхетбитул.Сәламәт
ләнгәнкешенеңрәхмәтенише
тү,җылыкарашынкүрүбарлык
авырлыкларны да оныттыра.
Синүзеңнеңкешеләргәкирәк
легеңне тоясың,–диГүзәлия
ханым.–Шуңадабуһөнәрне
сайлаганмындыринде”.

Гүзәлия1978елдаМинзәлә
медицинаучилищесынтәмам

лап,юлламабеләнАрчага
китә.Андатормышкачыга,
соңрак Нургалиевларга
иләсеЧаллыга кайталар.
1987 елда Г.Нургалиева
Камгэсэнергострой мед
санчастенакараган8нче
поликлиникагаэшкәкерә.
Биредә эшләүнеГүзәлия
ханым зур мәртәбә дип
саный.Чөнкибуполикли
ника кадрлар хәзерләүдә

зур абруй казанганмедицина
учреждениесе итеп таныла.
Тырыш, булдыклы Гүзәлияне
“Татэнергомеханизация” оеш
масынасәламәтләндерүпунк
тымөдире итеп билгелиләр,
аннары Электр челтәрләре
предприятиесенә күчерәләр.
Улвакытта“Железнодорожник”
беләнЭлектрчелтәрләрепред
приятиесебергәбулалар.

Менәшулайитеп1996елдан
бирле Гүзәлия ханымЭлектр
челтәрләрепредприятиесендә
шәфкатьтуташыбулыпэшли.
Хезмәтенҗанынтәненбиреп,
яратыпбашкара.“ПЭСкакилеп
эләгүемәбикныксөенәм,–ди

ул.–Көчле,тотрыклыоешма,
биккүпбелгечләр,үзэшләре
неңчыносталарыэшлибире
дә”.ГүзәлияЗарифкызынашу
шыелларэчендәПредприятие
җитәкчеләреннән Владимир
АлександровичСафонов,Вла
димирВладимировичСтарцев,
ГеннадийФедорович Бриль,
Ринат Инсафович Идрисов,
АндрейАлександровичСеме
новбеләнэшләргәтурыкилә.
Аларныңһәркайсымиңателәк
тәшлеккүрсәтеп,сәламәтлән
дерүпунктыөченнәрсәкирәк,
ярдәм итәргә тырышты.Мин
аларга чиксез рәхмәтле” –ди
Гүзәлияханым.

ГүзәлияЗариповнаның эш
көнеПредприятиедә эшләүче
машина йөртүчеләргә рейс
ка чыгар алдыннанмедицина
тикшерүеүткәрүдәнбашлана.
Ул аларның кан басымын үл
чи, пульсларын тикшерә, ор
ганизмдагы этанол  парлары
ныңкүләменбилгели.Аннары
Предприятиедә эшләүчеләргә
медицина хезмәте күрсәтә,
төрле процедуралар уздыра.

Медицина пунктының  эшен
һәрдаим “Санэпидемстанция”
вәкилләрекилептикшерепто
ра. Узган елның августыннан
медицина хезмәте күрсәтүгә
лицензия алуга ирешкәннәр.
“Улбикзурхезмәтталәпитте,
–диГүзәлияханым.–Предпри
ятиеҗитәкчелегенәрәхмәтем
бикзур.Медицинакабинетына
зурремонтясалды.Хәзерты
нычкүңелбеләнэшлим”.

Әйе,шәфкать туташыбит
улавыруларныдарубеләнге
нә түгел, ә тәмле сүзе белән
дә дәвалау кодрәтенә ия бу
лырга тиеш. Г.Нургалиевада
предприятиедәэшләүчеләрнең
хәлләренбелүче,үтенечләре
нәколаксалучычыншәфкать
туташы.Әэшвакытындатөрле
холыклы,төрлеяшьтәгекеше
ләр белән аралашырга туры
килә аңа.   Кешеләрне ярату,
сабырлык,тотнаклык,җаваплы
лык, пөхтәлек, сизгерлек, игъ
тибарлылык һәмнамуслылык
–шәфкатьтуташыэшенуңыш
лыбашкаруөченбусыйфатлар
иңмөһим.ГүзәлияЗарифкызы
аларныңбарысынадаия.

Гүзәлия ханымның матур
гаилә тормышыда сокланыр
лык.ТормышюлдашыИлдары
өченакыллы,уңганхатынбул
са,укытучыһөнәренсайлаган
олы кызыЭльмирасы, 6 нчы
поликлиникадашәфкать тута
шы булып эшләүче Ләйсәне
өченкадерлеәнидә,оныкла
рыМаратбеләнКәримнеңиң
яраткандәүәниседәәлеул.
Апак халатыдай керсез һәм
изгекүңеллеГүзәлияханымны
якынлашыпкилүчебәйрәмбе
лән котлыйбыз, киләчәктә дә
җаваплыэшендәуңышлар,са
бырлыкюлдашбулсынаңа.

Электрчелтәрләрепредприятиесенең50еллыгына

УзганелЭлектрчелтәрлә
репредприятиесеколлек
тивыөченбиккиеренке
булсада,электртапшы
руларлинияләреподс
танцияләренэксплуата
цияләүбуенчакүпэшләр
башкарылган.

Подстанцияләргә хезмәт
күрсәтүбүлегебашлыгыНико
лай Борисович Зайнетов (рә
семдә)билгеләпүткәнчә,алар
хезмәт күрсәтә торган подс
танцияләрнең икесе Яңашә
һәрдә, берсе ГЭСбистәсенең
ЛесоцехГравзаводрайонында,
берсе Каманың уң як ярында.
Тагын бер иң эре подстан
ция КАМАЗныңДвигательләр
заводы каршында урнашкан
оешмалар, предприятиеләр,
фирмаларга хезмәт күрсәтә.
ПЭС карамагындагы подстан
ция Промкомзонаны электр
энергиясе белән тәэмин итә.
Нефтьчеләр карамагында 35
киловольтлы АктанышТатыш
электр линиясенә дә хезмәт
күрсәтелә.ТЭЦ,“КИПМастер”,
ЮХИДИ идарәсе районында
урнашкан предприятиеләр дә
аларкарамагында.

Подстанцияләргә йөзәрлә
гән километр электр линиялә
ре сузылган. Андагы күп кенә
электр җиһазларын  даими
рәвештә карап, тиешлетехник
күзәтүләр үткәреп, ремонтлап
торырга кирәк. Үзләренең 5
ремонтчыларыбар.Алар про
изводство предприятиеләрен
һәм торак пунктларны электр
энергиясебелән тәэминитүдә
өзеклекләргәюл куймаска ты
рышалар.ӘлегеэшләрнеНаил
Гаффаровбригадасыбашкара.

КайчандырЧаллыда64нче
һөнәр училищесын тәмамлап,
электрчыһөнәренүзләштергән
ГаффаровНаилЗакирулыүзе
Электр челтәрләре предприя

тиесендә20елэшлиинде.Шу
ның10елынподстанцияләрне
ремонтлау һәм аларга хезмәт
күрсәтү беләншөгыльләнүче
электромонтерлар бригадасы
белән җитәкчелек итә. “Бри
гадабыздагы егетләр барысы
да тырыш, үз эшләрен белеп
башкаралар.Өйрәтеп торасы
юк,–дибригадир.–Тәүлекнең
теләсәкайсывакытында,нин
дигенәһавашартларыбулуга
карамастан, подстанцияләргә
хезмәт күрсәтергә туры килә
безгә. Владимир Кожеманов,
Андрей Кириллов, Александр
Дорофеев үз эшләренең ос
талары,әле күптәнтүгел генә

эшлибашлаганРәмисИсламов
та өметле егет”.Н. Гаффаров
билгеләп үткәнчә, әлеге учас
ток– кадрларәзерләүурыны.
Предприятиедә эшләүче күп
белгечләрбиредәберенчехез
мәткүнекмәсеалыпчыкканнар.
Баш инженерИ. Р. Хөснетди
нов,әлегеучастокбашлыгыН.
Б. Зайнетов  хезмәтюлларын
биредә электромонтер булып
башлапҗибәргәннәр.

Предприятиедәҗайланма
ларны яңартуга зур игътибар
бирелсә дә,финанс кыенлык
ларыбуэшнеберазтоткарла
вынаборчылуындаяшермәде
НаилЗакирулы.

23февральәлеүттегенә,
инде8Март–Халыкара
хатынкызларкөненәдә
ераккалмады.Әлегебәй
рәмякынлашканкүңелле
бермизгелдәбарҗиһан
җанлана,табигатьтәязсу
лышысизелә.

Хөрмәтлеир-егетләр,бу
бәйрәмгәкаратасезнинди
мөнәсәбәттәторасыз?

Рөс тәм Шәм се мө хәм мәт 
улы Хә ми дул лин – “Камгэсэ-
нергострой”ААҖгенеральди-
ректорыурынбасары:

–8Мартминемөчениңмө
һимбәйрәмнәрнең берсе, һәм
минанызурҗаваплылыкбелән
көтепалам.Чөнкимин,гаиләбез
дәгебердәнбериркешебуларак,
иңякынкешеләремә–әниемә,
бертуган сеңлемә,җәмәгатемә
һәмике кызыматиешлеигъти
барныкүрсәтергәбурычлымын.
Барысыналаеклыбүләксайлап
күңелләрен күрергә кирәк бит.
Ләкиншунысы куанычлы – бу
эштәминялгызтүгел,кызларым
ярдәмитә.Аларелдәвамында
ипләпкенәәбиләренең,әнилә
ренең,апаларыныңһәмбербер
сенеңтеләкләренмиңаҗиткерә
киләләр. Мин инде күңелемә
салып куя барам.Бүләкне исә
җыелышып алабыз, күмәкләп
тапшырабыз.Әйтик,әбиләренә
–барыбызисеменнән, кызлар
га – әниләребеләникебездән,
ягъниһәркемгәуртакитепбүләк
ясыйбыз.Шулрәвешлебезнең
аралартагындаякыная,җылы
натөшә.Хатынкызларкөненең
кыйммәте дәменәшунда дип
беләм.

Гүзәл затларыбызның ба
рысына да бәйрәм көннәрен
дә күңел күтәренкелеге телим.
Кызларһәмханымнар,апаһәм
сеңелләрягымлылык,тугрылык
кебек иң күркәм сыйфатларын,
берүк,җуякүрмәсеннәр.Барча
сынадаһәрдаимякыннарының
игътибарынтоепяшәргәнасыйп
булсын!

Ка мил Ши һап улы Нот
фул лин–“Камгэсэнергострой”
ААҖветераны,күпелларВете-
раннарсоветыҗитәкчесе:

– 8Март – табигать йокы
дан уянган, күңелләр яшәргән
мәлдә билгеләп үтелә торган
иңякты,иңизгебәйрәмнәрнең
берсе ул. Дөньяның бүгенгесе
дә,киләчәгедәхөрмәтлехатын
кызларыбызкулындабит.Гаилә
учагын тергезүдә, җәмгыяте
безнеңәхлакыйкыйммәтләрен
саклауда аларның роле әйтеп
бетергесез.Мин үзем тормыш
юлдашымМөкатдисә апагызга
бикрәхмәтле.Аныңярдәмебе
ләнгенәисәниминяшиммин.
Барлык хатынкызларыбызга
да исәнлексаулык, эшләрен
дә уңышлар юлдаш булсын.
Иң изге теләкләрем, билгеле,
әниләргә.Әниләр исән булса,
балалардаисәнбулачак.Так
ташәйтмешли,анабулуганәрсә
җитәсоң?Изгеҗанлы,инсафлы
балалар үстерегез. Һәркайсы
гызга бәхет телим, хөрмәтле
гүзәлзатлар!

БыелЭлектрчелтәрләрепредприятиесеүзенең50еллыкюбилеенбилгеләп
үтәчәк.Безгазетабызбитләрендәәлегеоешма,аныңфидакарьхезмәткәрләре
турындагыязмаларыбызныурнаштырабашлыйбыз.

Булашундыйкешеләр,яшьлисайлаганһөнәр
ләренәтугрыкалып,гомербуеәлегеөлкәдә
хезмәтитәләр.СүземЭлектрчелтәрләрепред
приятиесендәбөтенгомеренандаэшләүчеләр
неңсәламәтлегенкайгыртугабагышлаганмеди
цинахезмәткәреГүзәлияЗарифкызыНургали
еватурында.
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СораштыруХәтер

Синеңкешеләрең,КамГЭС

АркадийВладимирович
Эгенбург башыннан алып
ахырына кадәрБөекВатан
сугышында катнашып, иле
безнеңхалыкхуҗалыгытөзе
лешенәәйләнепкайта.Үзен
аеручаИделДонһәмИдел
Балтыйк судноларйөрү ка
налларын,КуйбышевГЭСын,
Тольяттишәһәрендә завод
лартөзүдәтаныта.1965елда
улКАМАЗ заводларынһәм

яңаЧаллышәһәренсалучы
“Камгэсэнергострой” төзе
лешидарәсебашлыгыитеп
билгеләнә. А. В. Эгенбург
җитәкчелегендәЗәйГРЭСы
ның1нчечиратысафкабаса,
ТүбәнКамаГЭСының4агре
гатыэшлибашлый,ЯрЧал
лы,Зәйшәһәрләрендә340
мең квадратметрданартык
торак йортлар, мәктәпләр,
балаларбакчалары төзелә,

“Камгэсэнергострой”төзелеш
идарәсенең16меңкешелек
коллективыформалаша.А.
В.Эгенбург 1969елның17
июлендәСССРминистрлары

һәмТатарстанҗитәкчеләре
белән бергә Кама автомо
биль заводы өчен мәйдан
сайлау киңәшмәсендә кат
наша. Аннан соң ул ”Союз
атомэнергопромстрой”ның
“Главзаводстрой” оешмасы
башлыгы урынбасарыитеп
билгеләнә һәм Татарстан
территориясендәге барлык
колачлы төзелешләрбелән
җитәкчелекитә,Зәйэнерге
тикатөбәгенүстерүгә,Түбән
КамаГЭСына,КАМАЗныһәм
Чаллышәһәрен торгызуга,
“Татэлектромаш” заводын,
Чаллы катыргыкәгазь ком
бинатын төзүгә зур өлеш
кертә.

1989елдаА.В.Эгенбург
КамгэсэнергостройныңМәс
кәүдәге вәкиллегенә эшкә
күчә һәм гомеренең соңгы
көннәренә кадәр тугрылык
лыхезмәтитә.

ФедияГайсәкызыКаюмо
вабыел“Елхатынкызы.
Елирегете:хатынкызкүз
легеннән”республикабәй
гесендәтөзүчехатынкыз
ларданыняклаучыбулды.
Конкурсныңзонатурына
үтеп,ул“Героинятретьего
возраста”дигәнноминаци
ядәдипломгалаекбулды
һәмХалыкарахатынкыз
ларкөнеалдыннанТатар
станРеспубликасыПре
зидентыянынабаруөчен
чакыруалды.

“ПочетБилгесе”ордены кавалеры,
танылганбригадирФедияКаюмоваактив
тормышбеләняшибелүчеветераннары
бызныңберсе.Яшьлегендәгекызыксы
нучанлыгын, тынгысызлыгынҗуймаган
бу ханымхәзердәҗаваплы эшләргә
алынаһәмаларнытырышыпбашкара
килә.Мисалга,ФедияГайсовнаүзеяши
торганмикрорайонның“Җирлеиҗтима
гыйүзидарә” (ТОС–территориальное
общественное самоуправление) оеш
масындабашлапйөрүче.Шәһәрдә50
үзидарәоешмасыбар.Ф.Каюмоваанда
оешканкөннән,ягъниузганелныңавгуст
аеннанбашлапэшли.Ишекалдыбәй
рәмнәре, “Күршеләркөне”,ветераннар
беләнтанышу,балаларөченуеннарһ.б.
аныңкатнашыннанбашкаузмый.“Ида
рәчекомпанияләр,полициянеңучасток
вәкаләтлеләре,ветераннарсоветы,ин
валидларҗәмгыятекебекоешмаларара
сындамөнәсәбәтләрнекөйләүмаксаты
беләноештырылучыбучаралармикро
райондаяшәүчеләрнең тормышларын
җанландырыпкынакалмый,берләштерә,
дуслаштыраһәмяшәүкөчеөсти”,–диде
ФедияКаюмова“Елхатынкызы”бәйге
сендәясаганчыгышында.Конкурскада
улшушыиҗтимагыйоешманыңфатиха
сыбеләнчыкканиде.

Җигелептартабелүчегәйөкнетө
йиләринде.Федияханымменәбиш

елМенделеев районыныңЧаллыда
гыЯкташлыкҗәмгыятендәҗитәкли.
Биредә дә оештыру эшләре аның
җаваплылыгында.Шуңаҗавап итеп,
якташларыаныңконкурстаясаганчы
гышларын тамаша кылып, җан атып
тордылар.

Федия Гайсовнага бәйгедә теләк
тәшлек күрсәтүчеләр арасында аның
хезмәттәшләрекүпиде.Шулайбулмый
ни, төзелешнең гөрләп торган елла
рындаКомсомоляшьләрбригадасын
җитәкләгәнбитул,комсомолоешмасы
секретаредабулган.“...Мине3нчетө
зүмонтажидарәсенеңНиколайКусти
ковбригадасынаҗибәрделәр.Бардым.
Бөтенесе,кәмитчекүргәндәй,күзләрен
шаритепмиңакарапшаккаттылар.Мин
төзелештәэшләп“чиләнгән”идемшул
инде. Анымоны уйлап, оялыпнитеп
тормадым:“Миңакоралларбирегез,–
дидем.–Вакытнызаягаүткәрергәярат
мыйм”.Бригаданыңмондыйкыюлыкны
беренчекүрүеикән.“Синдәйләрнекул
гаөйрәтәбеләбез”,дигәндәй,миңаиң
авырэшнетапшырдылар...

Чаллыдагытөзелешгаҗәптизбара.
Минкилгәндә,ГЭСшәһәрендәгейорт
ларбармакбеләнсанарлыккынаиде.
Хәзермонда зур кала пәйда булды.
Безнеңбригадаүзегенәдәэлемтәйор
ты,КПССныңшәһәркомитетыбинасы,
берничәмәктәп,ашханә,балатудыру
йорты,балаларбакчасыһәмегермеләп
тулайтораксалудакатнашты.

...Шактыйкүпкаршылыкларныҗи
ңәҗиңә без дус,ышанычлы коллек
тивкатупландык.Мин,комсомолоеш
масысекретаребуларак,теләсәкайчан
теләсәниндиүтенечбеләнбригадама

мөрәҗәгатьитәм,һәмһәркыенлыкны
җиңепчыгарлыкберюлтабыла...”–дип
язганулмоннан45елэлекматбугатта
чыкканмәкаләләренеңберсендә.Фе
диямәктәптән,партаарасыннангына
чыгып килгән кызларга үз һөнәренең
нечкәлекләренә төшенергә ярдәмит
кән, эштә генә түгел, көнкүрештә дә
авырлыкларныҗиңәргәөйрәткән.Һәм
менә,вакытсынавынузгандуслык,те
ләктәшлекныгыйгынабара–бәйгеләр
дәаңакөчбирептора.

“Бәйгедәчыгышясаргаәзерләнгән
дәдә,жюриһәмтамашачыларалдына
чыккандадашактыйдулкынландыргыч
минутлар кичердем. Конкурста катна
шырга ярдәмитүчеләргәбик рәхмәт
лемен.Бу күңеллемәшәкатьләр тор
мышымда берматур истәлек булып
сакланыр”, –диФедияГайсовна.Без
исәаңаяңауңышлартелибез.“Бөтен
бүләкләрем төзелештә эшләп алын
ган”, – диючеФедия Каюмовага алга
табадабүләкләрнең төрлесенасыйп
булсынәле!

Р. КА мА лО ВА

Митингны “Камгэсэ
нергострой” ААҖ гене
раль директоры урын
басары С. П. Ямашев
ачыпҗибәрде. «Евгений
Никанорович Батенчук
һәйкәленәберкайчанда
халык эзе суынмасын

иде. Аның нинди олы
шәхесикәнлегенбуыннан
буынга тапшыру кирәк»,
дидеул.

БукөннеЕвгенийБа
тенчук һәйкәленеңмәр
мәр ташы тере чәчәк
бәйләмнәренә күмел

де.Митингта катнашкан
һәркемнең күңелендә
атаклы төзүчебез белән
бәйле иң якты истәлек
ләряңарды,чорыбызның
олышәхесе турында иң
җылы сүзләр әйтелде.
Чыгышясаучылар –Ев
гений Никаноровичның
хезмәттәшләре,фикер
дәшләреМ.И.Вайнер,В.
Ф.Росляков,В.С.Петри
ченко–аныңилкүләмолы
төзелешҗитәкчесебула
ракзурхөрмәтказануын,
аның гадәти булмаган
легендаршәхес икәнен
ассызыклапүттеләр.

мәх мүт Сөб бух улы Юны сов–Рос-
сиянеңмактаулытөзүчесе, Татарстан
Республикасыныңатказангантөзүчесе,
Россиянеңмактаулыэнергетигы,“Строй-
Кран”оешмасыныңучастокбашлыгы:

–Язныңиңкүркәм,иңягымлы,иңякты
бәйрәме ул.Хатынкызларыбызбулмаса,
дөньяныңберямедәкалмасиде.Аларбит
тормышучагында сүндерми саклыйлар,
иратларбеләнбергәэшлиләрдә,балада
тәрбиялиләр.Безнең барлык уңышлары
быздааларярдәмебеләнирешелә.Хөр
мәтлетормышиптәшем,кызым,киленем,
икеоныкчыгым–минемиңкадерлекеше
ләрем.Аларминеһәрвакыткөтепалалар,
хәерлеюлтеләпозаталар.Аларбулганда
дөньяямьле.Хөрмәтлехатынкызларыбыз
ныбәйрәмнәребеләнкотлап,сәламәтлек,
уңышлартелим,гелелмаепкынаторсын
нар.8Мартбәйрәмебарлыкгүзәлзатлары
бызөченбәхеталыпкилүентелим.

Ни ко лай Пет ро вич Ту га нов –фото-
журналист,ТРатказанганмәдәниятхез-
мәткәре,“Камскиезори”һәм“Таңйолдызы”
газеталарыныңфотокорреспонденты:

–Хатынкыз – гомер буена сокланып
та,таныпбелептәбетерепбулмыйторган
мәңгелектабышмакул.Кайчактахатынкыз
беләнбәйлетойгыларнысүзбеләнаңлатып
бирүмөмкин түгел.Миналарныфоторә
семгәтөшергәндәэчке,рухиматурлыкла
рын табарга һәм күрсәтергә тырышам.Ә
эчкематурлыкныңтышкычибәрлекбелән
дәтәңгәлкилүеисәминеиҗаткарухлан
дыра.

Матурлыкныкүрепалаһәмфотосурәттә
чагылдырабелергә тиешсең.Фоторәсем
нәрнеңүзеңәгенәтүгел,күпкешегәошавы
мөһимбитәле.Камгэсэнергостройлыха
нымнарһәмкызларбеләндәминкүңелем
кушканча эшлим. Төзелешмәйданында
авыр кул хезмәте башкаручыларның чи
бәрлекләрен,булганлыкларын,матурлыкка
омтылуларынкүрепсокланам.Хатынкыз
лар безне сокландырудан беркайчан да
туктамасыннариде!

Кә рам Хә лиул ла улы Габ дул лин –
“Гидропромжилстрой”ҖЧҖпрорабы:

– 8Март – минем өчен иң кадерле,
иңматурбәйрәм.Салкыннарбетеп,язгы
ямьлекөннәрбашланыпкитә,күңелдәяңа
өметләрбарлыкка килә.Әйтерсеңхатын
кызларыбыздан сирпелгәнҗылылык сал
кынкарларныэретә,дөньягатагындаямь
өсти. Бу көнне хатынкызларыбызбигрәк
тәматурланып китәләр, ниндидер илаһи
затка әйләнәләр.Мин үзем тормыш ип
тәшемРәйханәне,кызымАлсуныбәйрәм
беләнкотлыйм.Аларйөзендәгешатлыклы
елмаюныкүрүминемөченүзебербәхет.
Барлык хатынкызларныңда саусәламәт
булуынтелим.Һәряңакөнсезгәяңабәхет,
яңакуанычларгынакитерсен!

Эду ард Хә лим улы Ис мә гый лев –
“КамгэсЗЯБ” ҖЧҖнең тимер-бетон
эшләнмәләр цехында иргәнәк участогы
башлыгы:

–Безне кечкенәдәнХатынкызлар кө
нендә,Ватаннысаклаучыларкөнендәолы
бәйрәмитепкабулитәргәөйрәттеләр,һәм
безнеңбуыняшьләреөченбуһәрвакытшу
лайбулырдипуйлыйм.Минемүземөчен,
мәсәлән, 8Март – ул, беренче чиратта,
әниләрбәйрәме.Һәмминбарлыкәниләр
гәихтирамкүрсәтелсениде,дигәнтеләктә.
Балаларыныңигелеген күреп, кадерхөр
мәттәгомеркичерергәязсыналарга.

Әлбәттә, үзембеләнбер коллективта
эшләүче апаларга, ханымнарга һәм кыз
ларга да яз бәйрәме уңаеннан иңматур
теләкләремнеюллыйм.Барысынадасау
сәламәтбулып,гаиләбәхетендә,шатлык
куанычларбеләняшәргәнасыйпбулсын!

ФевральаендаКамгэсэнергостройныоештыру
чыларныңберсе,РСФСРныңатказангантөзүчесе,
Ленин,ОктябрьРеволюциясе,икеХезмәтКызыл
Байрагы,IдәрәҗәВатансугышы,КызылЙолдыз,
Халыклардуслыгы,ике“Почетбилгесе”орденна
рыкавалеры,биккүпмедальләриясе,ЯрЧаллы
шәһәренеңмактаулыгражданиныАркадийВла
димировичЭгенбургка100яшьтулганбулыриде.

28февральдәлегендартөзүче,шәһәребез
неңмактаулыгражданины,Социалистик
ХезмәтГероеЕвгенийНиканоровичБатен
чукның“Энергетик”мәдәниятсараекар
шындагыһәйкәлеянындахалыкбыелда
күпиде.Төзелешветераннары,Евгений
Никаноровичныңхезмәттәшләре,якынна
ры,дусларыаның101яшьтулукөненбил
геләпүтәргәҗыелдылар.
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Хатынкызларколагына
Уйланган Уйлар
Дусны сатып алыпÑ

булмый,әсатыпбула.
Без кешеләрне яра-Ñ

тырга, ә әйберләрдән
файдаланырга тиеш.
Ләкин соңгы вакытта
моның киресе күзәте-
лә: кешеләрдәнфайда-
ланалар, әйберләрне
яраталар.

Дусларың күп булуÑ
–бердустыңдаюкди-
гәнсүз.

Көнләшү–җиңелүең-Ñ
нетанудигәнсүз.

“Кам гэс ЗЯБ” ҖЧҖ кол лек ти вы 
тү бән дә ге хез мәт кәр лә рен юби лей ла
ры бе лән кот лый:

АлександрЯковлевичКузнецов
– ав то мат ли ни я лә рен һәм аг ре гат ста
нок ла рын көй лә ү че,

ӘминәСәмигуллакызыСадрет
динова– җы еш ты ру чы,

РушанияБасыйркызыИбраһи
мова– кран чы,

ЛюцияМуллаянкызыСәетова – 
ида рә пуль ты опе ра то ры,

СергейАлександровичКосарев – 
ав то мо биль йөр тү че,

Хәбирә ЗаһиркызыКамалова – 
ла бо рант,

ЭльмираМарс кызыГыйлемо
ва – кран чы,

НатальяАлександровнаБело
ва – сый фат бу ен ча әй дәп ба ру чы 
ин же нер,

МаринаАлексеевна Блинова – 
кран чы
Уңыш юлдаш булсын һәрвакытта,
Якты булсын уй һәм хисегез.
Гомер юлыгыз сикәлтәсез булсын,
Тыныч, айлы булсын кичегез!

Күпкенәпсихологларныңкиңәшләрендә
“бүгенһәмшушымизгелдә”дигәнпринцип
казурурынбирелә.Шушымизгелдәгебә
хеткәихласкуанабелүчеләрозагракяши,
авыруларгабирешми,дигәнфикердәәлеге
белгечләр.

Әбит,чынлапта,“бүгенһәмшушымиз
гелдәге”халәтебезәлегемизгелнеңхозур
лыгын,куанычынихластан,бөтенйөрәгең
беләнкичерүбәхетенбүләкитә.Гомумән,
нәрсәгенәэшләсәктә,аннанкуанычтаба
белергәөйрәник.Әйтик,савытсабаюабыз
икән,җылысуга,юганнансоңяңарып,ял

тырап киткәнчынаякларныңматурлыгына
сокланыйк.Чәчебезнефенбеләнкиптерә
безикән,һәртотамчәчнеңкабарып,матур
прическахасилитүенәхозурланыйк.Нәти
җәдә,безшушымизгелдәбәхетле,әбуха
ләтсәламәтлекөченбикмөһим.

Та гын бер фай да лы ки ңәш:беркайчан
даберьюлыберничәэшкәалынмагыз.Әле
анда,әлемондаталпынусезнеңшушымиз
гелдәбашкарганэштәналганкуанычхозур
лыгыгызныңкөчентәэсиренкиметәчәк.Чөн
кикүңелегезнеиндеикенчеэшнеңнәтиҗәсе
турындагыборчылухафаланубиләячәк.

Әлбәттә, бу киләчәккә планнар коруга
да,үткәннәргәанализясаргадакомачаулык
итми.Ләкинкичәбулганкүңелсезлекөчен
борчылудан яки иртәгә эшләнәчәк гамәл
өченалдануккайгыруданфайдаюк.Бу–
башыңныюкбар уйларбеләнбимазалау
һәмбушкаүткәргәнвакыткына.

Иңмөһиме,сезшушымизгелдәбәхет
леме,сәламәтме,балаларыгыз,якыннары
гызисәнсаумы–шуңаихластансөенегез.
Гомумән, бәхет күбрәк куанычшатлыкка,
игелекшәфкатькәелыша.Азгынашатлык
ныда зур итеп кабул итәргә өйрәнсәгез,
күңелегездә кешеләргә карата һәрвакыт
рәхимшәфкатьяшәсә,гомерегезозынһәм
сәгадәтлебулыр.

Спорт

Е.Н.Батенчукистәлегенә

ГЭСбистәсендәгеМәдәниятһәмялпаркындаузган
җомгакөннечаңгычыларҗыелды.БиредәКомсомол
районыпредприятиеһәмоешмаларыныңҗыелма
командаларыарасындалегендартөзүче,Социалис
тикХезмәтГероеЕвгенийНиканоровичБатенчукның
туганкөненәбагышланганузышларбулды.Әлеге
ярышныңтөпспонсоры–“Камгэсэнергострой”ААҖ
иде.

Ярышларда14командакөчсынашты:“С.П.Титовисемендәге
ЯрЧаллыкатыргыкәгазькомбинатыхалыкпредприятиесе”ЯАҖ,
“ТүбәнКамаГЭСы”ААҖ,“ЗМТ”ҖЧҖ,“Каматөзелешмонтажком
паниясе”,“Стройдеталь”,“КамТИСИЗ”ААҖ,“ЯрЧаллысуднолар
йөртүкомпаниясе”,69,56,8нчемәктәпләрһәм“Жилкомсервис”
идарәчекомпаниясеннәналтыкоманда.

Беренчелекне“ТүбәнКамаГЭСы”ААҖчаңгычыларыяулады.
Икенчеһәмөченчеурыннарга“С.П.ТитовисемендәгеЯрЧаллы
катыргыкәгазькомбинатыхалыкпредприятиесе”ЯАҖһәмЗМТ”
ҖЧҖкомандаларычыкты.Җиңүчеләргәдипломнар, кубок һәм
сертификатлартапшырылды.

22февралькөнне“Snooker”
бильярдклубында“Камгэс
энергострой”дирекциясехез
мәткәрләренеңакционерлык
җәмгыятепрофсоюзкомитеты
призларынаиреклепирамида
буенчаярышларыузды.

Буюлы,ярышларныңяңа,прогрес
сив схемасын куллану нәтиҗәсендә,
җиңелүчеләртурнирдаҗиңүөченкөч
сынашуны дәвам итә алдылар. Һәм
уенның тагынбер үзенчәлегебулды:

беренчемәртәбәгүзәлзатларыбыз
данбервәкил–кадрларбүлегенең
әйдәпбаручыбелгечеАлсуРизвано
вакатнаштыһәмәйбәтуйнады.

Турнирда җиңеп күчмә кубокка
ОТиЗбашлыгыС.Н.Якушин лаек
булды.Икенче урыннымәгълүмати
технологияләрбүлегенеңәйдәпба
ручыбелгечеЮ.А.Кисслеряулады.
Өченчеурынгапрофсоюзкомитеты
рәисеД.С.Сабировчыкты.Барлык
җиңүчеләрдипломнаргаһәмбүләк
ләргәиябулдылар.

БөекҖиңүнең70еллыгына

Өченче мәктәпнең актлар залына
җыелган ветераннарны 4 А сыйныфы
ның“Надежда”тимурчылыкотрядыәнә
шундыйшигарьбеләнкаршылады.Ва
таннысаклаучылар көненәһәмХәрби
данмузееның туган көненә багышлап

оештырылганәлегеочрашудаБөекВа
тансугышыветераныМ.А.Нуртдинов,
әфганчыР.Р.Солтанов,тылветераны
Р.А.Арифҗанова,СоциалистикХезмәт
Герое Р. И. Җәләев, ветераннарның
(пенсионерларның)иҗтимагыйоешма

сырәисеН.М.Абдуллин,“Кам
гэсэнергострой”ААҖветераны
Т. И. Сухачева, микрорайон
ветераннарсоветырәисеВ.А.
Забродина, КАМАЗ төзелеше
ударнигыЛ.В.Вагановачыгыш
ясадылар.

Ветераннарның (пенсио
нерларның)иҗтимагыйоешма
сырәисеН.М.АбдуллинБөек
Җиңүнең 70 еллыгын каршы
лап“Җиңүелъязмасыныңтөсе
уңмас” дигән баннер ясауда
җиңгән сыйныфларга диплом
нартапшырды.Ветераннарны,
мәктәпукучыларыбеләнбергә,
сәнгатьколледжыстудентлары
датәбрикләде.

Өченчемәктәпнең директорыИ.И.
Миңнебаевөлкәннәргә,яшьбуынгапат
риотиктәрбиябирүдәактивбулганнары
өчен,рәхмәтләренҗиткерде.

Ва лен ти на Кузь ми ных, 
Хәр би дан му зее җи тәк че се

Ка лен дарь да 
шУн дый Көн бар 

6март–Халыкаратештабибларыкөне
8март–Халыкарахатынкызларкөне
9март–Бөтендөньядиджейларкөне
10март–Россиядәархивларкөне
11март–БөекВатансугышыелларын

даУралиреклетанккорпусыформа
лашканкөн

13март–Халыкарайокыкөне
14март–Халыкараелгаларкөне;Ха

лыкара“Пи”саныкөне
15март–Кулланучылархокукыняклау

көне; Көнкүреш һәм тораккомму
нальхезмәтекүрсәтүчеләркөне

18март–Парижкоммунасыкөне
19март–Суастыморягыкөне;Халы

караклиенткөне
20март–Халыкарабәхет көне;Җир

көне;Халыкараастрологиякөне;Көн
беләнтөнтигезләшкәнкөн

21март–Бөтендөньяшигърияткөне;
Нәүрүзбәйрәме;Халыкара урман
наркөне

23март–Гидрометеорологияхезмәт
кәрләрекөне

24март–Туберкулезга каршыкөрәш
көне

25 март –Мәдәният хезмәткәрләре
көне

27март–Бөтендөньятеатркөне


