
Әйдә халыкка хезмәткә, хезмәт эчендә йөзмәккә!

1990 елга кадәрге исеме – «Кама таңнары» 1970 елның 30 октябреннән чыга«Камгэсэнергострой» ачык акционерлык җәмгыяте газетасы

№5 (3347), 20 март, 2015 ел

1970 елның 30 октябреннән чыга

№5 (3347), 20 март, 2015 ел

www.камгэс.рф

Күрегез безнекеләрне!

Бөек Җиңүнең 70 еллыгына

2013 ел да баш ка ла быз Ка зан да уз ган 
Уни вер си а да ны әзер лә ү дә һәм аны үт
кә рү дә үз лә рен нән зур өлеш керт кән бер 
төр кем кам гэ сэ нер гос т рой лы лар Рос сия 
Фе де ра ци я се Спорт ми нис тр лы гы ко
мис си я се нең “2013 ел да Ка зан да уз ган 
XXVII Бө тен дөнья җәй ге Уни вер си а да
сы” ис тә лек ле ме да ле бе лән бү ләк лән
де. Рос сия пре зи ден ты Вла ди мир Пу тин 
им за ла ган мак тау лы гра мо та лар га һәм 
ме даль ләр гә “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
“Ала бу га” ае рым икъ ти са ди зо на
сы объ ект ла ры про ек ты җи тәк че се 
Алек сей Вла ди ми ро вич Ни ки тин, 
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ПТО баш
лы гы урын ба са ры иван Ми хай ло вич 
Цып лен ков,”От дел стройК” оеш ма
сы ның әй дәп ба ру чы ин же не ры Та
ма ра Ми хай лов на Бу да но ва, “ЗЖБи
210” ҖЧҖ ге не раль ди рек то ры урын
ба са ры Рә зил Җә мил улы Ху җин, 
“Кам гэсг раж дан ст рой” оеш ма сы ның 
әй дәп ба ру чы ин же нерге о де зис ты 
Ай нур Мул ла нур улы Шә е хов ла ек 
бул ды лар. Котлыйбыз! а. В. никитин и. М. Цыпленков

Т. М. Буданова

р. Җ. Хуҗин а. М. шәехов  

Һәр елдагыча, әлеге турнирга Та
тарстанРеспубликасыннанһәмЧаллы
шәһәреннән тыш, күрше республика
лардан,өлкәләрдәнһәмшәһәрләрдән
биккүптанылганспортчыларҗыелды.

Ярышларнытантаналытөстә“Кам
гэсэнергострой” ААҖдирекциясенең
эшләр белән идарә итүчесе Камил
Гакыйл улыЛатыфский ачыпҗибәр
де.Ултурнирдакатнашучыларныһәм
кунакларныбүгенгебәйрәмбеләнкот
ладыһәмшәһәребезнеһәмилебезне
данлаган геройлар призын яулауда
яшүсмерләрнең уңышлычыгышясау
ларынтеләде.

Турнирдакатнашучыспортчыларга
шулайукТатарстанРеспубликасыБокс
федерациясевицепрезидентыР.С.Мә
җитовһәмшәһәребезнеңфизкультура
һәмспортидарәсебашлыгыН.Ш.Без
руковадауңышлартеләделәр.

Турнирның дәрәҗәле кунаклары
арасындаСоциалистикХезмәт герой
ларыР.И.Җәләев,В.С.Мәүликов,Н.
Т.Абдуллин,РФиТРатказангантөзү
чесеМ.Ш.Бибишев,шулай ук, инде
арабызданкиткәнСоциалистикХезмәт
ГеройларыН.Х.Әгъгләмовның,В.П.

Филимоновның,В.И.Герасименконың,
У.К.Наурбиевныңтормышиптәшләре,
балалары һәм оныклары катнашты.
ЯрышлардаОренбург,Саратов,Сама
ра,Ульяновск,Пермь,ТүбәнНовгород
өлкәләреннән,Мордовия,МарийЭл,
Башкортостан республикаларыннан
төрлеүлчәүкатегориясендәгебоксчы
ларкатнаша.ТатарстанРеспубликасы
командасындаЧаллыдандүртспортчы
чыгышясаячак:СергейСметанинһәм
ӘнвәрХәеров («Олимпийский» спорт
комплексы),ЭдуардАвджянһәмРама
занЗикаев(«Заря»балаларһәмяшүс
мерләрспортмәктәбе).

Турнир21марттатәмамланачак.Бу
көннеИделбуефедеральокругычемпи
оннарыбилгелебулачак.Аларгаҗиңүче
дипломнарынһәмистәлеклепризбү
ләкләрнебезнеңданлыклытөзүчеләре
без–СоциалистикХезмәтГеройлары,
ветераннартапшырачак.

Турнирнәтиҗәләребуенчаиңкөчле
диптабылганспортчыларРоссиябокс
чемпионатындакатнашачак.

17 март та шәһәребезнең “Яр 
Чал лы” спорт ком п лек сын да 
КА МАЗ һәм шә һәр тө зе ле ше 
ге рой ла ры приз ла ры на бокс бу
ен ча идел буе фе де раль ок ру гы 
тур ни ры баш лан ды. Күпь ел лык 
га дәт бу ен ча, аның төп оеш ты
ру чы сы һәм яр дәм че се – “Кам
гэ сэ нер гос т рой” ак ци о нер лык 
җәм гы я те. Бы ел гы ярыш лар 
исә Бө ек Җи ңү нең 70 ел лы гы на 
ба гыш ла на. ә ле ге тра ди ци я нең 
ба шын да Кам гэ сэ нер гос т рой 
җи тәк че ле ге һәм шә һәр нең бокс 
фе де ра ци я се то ра.

Бөек Җиңүнең 70 еллыгы хөрмәтенә
ЧаллыурамнарынаБөекВатансугышыве
тераннарының1941елдагыһәмбүгенгефо
торәсемнәретөшерелгән40баннеркуела.
Алар ветераннаряши торган комплекслар
тирәсендәурынала.

Чаллышәһәребашкармакомитетыҗи
тәкчесеНаилМәһдиев сәүдәсәнәгать па
латасындаэшмәкәрләрбеләночрашты.Бу
юлыкиңәшмәдәмашинакуюурыннарымәсь
әләсенкүтәрделәр.“Паркинг”җаваплылыгы
чикләнгәнҗәмгыятьвәкилләреҗитәкчеләргә
“Шәһәрэкопаркингы”проектынтәкъдимитте.
АларЯңашәһәрнең41/05йортыянындаэко
парковкатөзергәниятлиләр.Белгечләрсөй
ләгәннәрдәнаңлашылганча,экопарковкага
кергәнһәрмашинаастына,җирөслегеннән
беразкүтәртелеп,махсусрәшәткәләрҗәе
ләчәк.Шулрәвешле,аныңастындагыүләнгә
зыян килмәячәк.Өстәвенә, әлегемашина
куюурыннарынэстетикяктандаматуритеп
эшләячәкләр, дип сурәтли “ШәһриЧаллы”
басмасы.

Пассажирлар йөртүне камилләште
рүмаксатыннан,Чаллыда тукталышларга
махсусвидеокамераларкуелачак,шулайук
халыкарасында сораштыруларда үткәре
ләчәк.Социальчелтәрләрдәгефикерләрдә
игътибарданчиттәкалмаячак.Моннантыш,
маршрутларныңнәтиҗәлелегебуенчасисте
малырәвештәанализүткәреләчәк.

20марткөннекичкесәгать7дәКазанда
К.ТинчуринисемендәгеТатардәүләтдрама
һәмкомедиятеатрында”Авылкызы”IIБө
тенроссия конкурсыныңфинал турыузды
рыла,һәманыlVБөтенроссиятатаравыл
ларыэшкуарларыҗыенындакатнашучылар
тамаша кыла.Финалда Киров,Әстерхан,
Екатеринбург,Пенза,Оренбург,ТүбәнНов
город,Ульянөлкәләре,Башкортстан,Чуаш
республикаларыкызларыкатнашачак,анда
Татарстан сәнгать осталары, Чуашиядән
“Мишәр” ансамбледә чыгышясаячак, дип
хәбәритәконкурсныоештыручылар.Әлеге
чараныңтөпоештыручылары–Бөтендөнья
татарконгрессыБашкармакомитеты,Бөтен
россиятатаравылларыоешмасы,“Сөемби
кә”журналы.

Чаллыдаелсаенүткәреләторган”Сабан
туегүзәле”корнкурсыстарталды.Бәйгедә
катнашучыларгатүбәндәгеталәпләркуела:
яшь–1825,буйозынлгы–165сантиметр
данартык,иҗадисәләткәиябулу.Сайлап
алутуры“Чишмә”халыкмәдәниүзәгендә15
апрельдәүткәреләчәк.Бәйгедәкатнашырга
теләүчеләр305861телефонынашалтыра
тыпяисәevrikagkc@mail.ruэлектронпочта
сыашаязылаалалар,дипхәбәритәшәһәр
хакимиятнеңматбугатхезмәте.


ГабдуллаТукайисемендәгеТатардәүләт

филармониясендә23,2528марткөннәрен
дә россиякүләмфестиваль узачак.Халык
уен кораллары ансамбльләре һәм оркес
трларының «Халык көйләре» дип аталган
конкурсфестивале быел унынчы тапкыр
оештырыла.Филармониянеңматбугатүзәге
хәбәриткәнчә,фестивальнеңберенчекөне
–23марттаконкурсбула.Россиянеңтөрле
өлкәләреннәнкилгәнколлективларнытәҗри
бәлежюриәгъзаларытыңлап,үзбәясенби
рәчәк.КонкурстакатнашыргаМәскәү,Калу
га,Самар,ЙошкарОла,Уфа,Чаллы,Түбән
Кама,Екатеринбур,Сарытауөлкәсе,Мари
һәмМордвареспубликаларыныңхалыкуен
коралларыоркестрларыһәмансамбльләре
теләкбелдергән.

1 апрельдәнЧаллыавтомобильюлла
рындайөктранспортыөченчикләүләркер
телә.Язгы чикләү республика күләмендә
апрельнең15еннәнмайның14енә кадәр
дәвамитәчәк.
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КАМАЗ төзелешенең бе
ренче көннәреннән үк әлеге
дружина уңышлыэшләп кил
де.Шәһәребезурамнарында,
тулай торакларда, кеше күп
җыела торган һәрҗирдәҗә
мәгатьтәртибенсаклаубуенча
зурэшалыпбарыла.Сугыш
чан комсомол дружинасына
йөрүче комсомоляшьләр үз
ләренеңвазифаларынзурҗа
ваплылыкбеләнбашкаралар.

Төп эшләрен тәмамлаган тө
зүчеләр,  КАМАЗ заводлары
эшчеләрекичкешәһәрурам
нарынатәртипсакларгачыга,
җинаятьчеләрне тоткарлауда
милиция хезмәткәрләренә
булышлык күрсәтә. Сугыш
чандружинааларныңбарысы
өчендәолытормышмәктәбе
була.Сугышчандружинагайө
рүчеләрдусларчамөнәсәбәт
һәмүзарааңлашу,оптимизм

һәмискиткечэнтузиазмшарт
ларындачыныгуала.

“Камгэсэнергострой” оеш
масыныңсугышчанкомсомол
дружинасыотрядыкүбрәкГЭС
бистәсендә, Комсомол райо
нында эшли.Отряд берничә
төркемнәнтора:комсомолав
тоинспекциясетөркеме(КАИ),
балигъбулмаганяшүсмерләр
беләнэшләүчетөркем,мили
цияһәмБХССорганнарныбе
ләнберлектәҗинаятьчелеккә
каршыкөрәшүчетөркем,тәр
биягә авырбирелүче, тәртип
бозучыбалаларбеләнэшлә
үчетөркем.

Ә Камгэсэнергостройның
БКД отряды танылган Вазыйх
Мәүликовбригадасынигезендә
барлыккакилә.Чөнкиулбрига
даның күпчелеге Казан егетлә
реннән тора. Ә республикада
беренче сугышчан комсомол
дружинасыотрядыКазандаое
ша,соңракЧаллыдадатаныла.
Җәмәгать тәртибен саклаучы
әлегезуркөчкәүзләреннәнбихи
сапөлешкерткәншәһәрдәшлә
ребез,камгэсэнергостройлылар
әледәарабыздаяши.Олытөзе
лешелларындатуганкомсомол
ларныңбердәмлек һәмдуслык
үрнәкләреәледәяши.

Сугышчан комсомол дружинасына 45 ел

«Энергетик» мәдәният сараенда Чаллы Сугышчан комсомол дружинасы слеты. 1980 ел

Чираттагы рейдларның берсе

Юбилеегыз белән!

АктанышрайоныБалтачавы
лындаишлегаиләдәтуыпүскән
РафитВәлиевбалтаостасы,мич
чыгаручыәтисеннәнкечкенәдән
үк үзең эшләп тапкан ипинең
кадерен белергә өйрәнеп үсә.
Аңабик яшьли “машинаҗене”
кагыла.Кайсыгынаавылмала
еныңяшьвакытташофербула
сы килми икән?Инде армиягә
киткәнчеРафитмашина йөртү
таныклыгыала.

Хәзер менә Рафит Гомәр
улыныңрульартынаутыруына
3 дистәдән артык вакыт узып
киткәндисәңдәбула.Билгеле
булганча, электр линияләрен,

подстанцияләрне тәртиптә то
тучыЭлектр челтәрләре пред
приятиесеэшчәнлегеавтотранс
портхезмәткәрләренәдәбәйле.
Шуңа да автокранда эшләүче
РафитВәлиевнеңдәэшегому
ми коллектив күрсәткеченә зур
йогынтыясый.АңаПредприятие
алыпбара торганобъектларда
көндәлекэшчыгыпкынатора.Р.
Вәлиевһәрвазифанытөгәллек
беләнҗиренәҗиткерепбашка
ра.Эшбашларалдыннанбөтен
механизмнарны, приборларны
карапчыга,автокранытөзекһәм
таләп ителгән барлык кагый
дәләргәҗавапбирерлекбулса

гынаюлгачыгаул.Чөнкиэштә
ге иминлек өчен кагыйдәләрне
белү,аларныүтәүһәмавтокран
беләноста идарә итүдән тыш,
транспортчарасыныңтехникяк
тантөзекбулуыдакирәк.Үзенә
беркетелгәнавтокранныңөзлек
сезэшләвешоферныңтырыш
лыгы,өлгерлеге,осталыгыбелән
бәйле.Р.ВәлиевЭлектрчелтәр
ләре предприятиесендә абруй
казанган хезмәткәр. Күп санлы
мактауграмоталары,рәхмәтхат
ларыәнәшултурыдасөйли.Ә
узган2014елдаР.Вәлиев“Кам
гэсэнергострой” оешмасының
50еллыкюбилееуңаеннан “Ак

Барс” холдинг компаниясенең
“Фидакарьхезмәтөчен”медале
беләнбүләкләнгән.

“Эшегездә иңмөһиме нәр
сә?”дигәнсораугаРафитГомәр
улыболайдипҗавапбирде:“Иң
беренче–хезмәтнесаклауһәм
куркынычсызлык кагыйдәләрен
бозмау,аннарыиндеигътибар
лылык,түземлелек,аруныоны
тыптору.Үзмашинаңнысаклау
һәмяратудабикзуррольуйный
безнең эштә”.Ә предприятие
дәавтокрангаэшелныңтеләсә

нинди вакытында да тукталып
тормый. Кышның чатнама су
ыкларында, карбураннарында,
җәйнең эссе челләсендә, язгы
пычракларда,көзгеяңгырларда
Электрчелтәрләрепредприяти
есекатнашкантөзелешобъект
ларындаэшлиторгач3дистәгә
якынвакытүтептәкиткән.ӘР.
Вәлиевкүпобъектларгаяктылык
һәмҗылылык бирүдә үзеннән
зур өлеш кертүе белән хаклы
рәвештә горурланаала.Соңгы
елларда башкалабыз Казанда
торгызылган “Ак Барс” көрәш
сарае, “КазанАрена” футбол
стадионы,“Казан”агропромыш
ленностьпаркы,“ТАНЕКО”ААҖ,
“Алабуга” аерымикътисади зо
насы объектлары үзләре генә
нитора!Шулелларэчендәгаилә
корылган,улларыАйдарбелән
Алмазүсепҗиткән.

РафитГомәрулыВәлиевүзе
нең60яшьлекюбилеенбилге
ләпүтә.Безаныкүркәмюбилее
белән котлап, исәнлексаулык,
иминлек,хезмәтендәюгарыһө
нәриосталыгынсаклап,тагында
зурракуңышларгаирешүентели
без!Юбилеегызкотлыбулсын!

Халисә Спирюшина

Э нер ге тик лар ның эшен тран с порт чы лар дан баш ка күз ал ды на ки те рүе дә кы ен. 
Пред при я ти е нең яр ты га сыр лык та ри хын да тран с порт чы лар электр чы лар бе лән иң
не иң гә ку еп эш лә де ләр һәм эш ли ки лә ләр. Энер ге тик лар ның тран с порт хез мә те үзе
нең үзен чә лек ле бу луы бе лән ае ры лып то ра. Ли ни я ләр не ре монт ла ган да һәм мон
таж ла ган да ки рәк бул ган төр ле мах сус тех ни ка бар би ре дә: ав ток ран нар, бо рау лау 
җай лан ма ла ры, вах та ав то бус ла ры. Алар ның ба ры сы бе лән дә үз лә ре нең мах сус 
тех ни ка ла рын көз ге пыч рак лар да да, кыш кы бу ран нар да да, яз гы юл сыз лык ва кы
тын да йөр тә ал ган фи да карь ләр ида рә итә. Шу лар ның бер се – Электр чел тәр лә ре 
пред при я ти е сен дә ав ток ран да эш лә ү че, ягъ ни кран көй лә неп ку ел ган  “Ка мАЗ” ма
ши на сын йөр тү че   Ра фит Го мәр улы Вә Ли еВ.

20 март та Яр Чал лы 
су гыш чан ком со мол 
дру жи на сы ның (БКД) 
45 ел лы гы бил ге ләп 
үте лә. Та рих өчен дә 
кү ре нек ле бу да та, 
һәм ком со мол дру жи
на сы елъ яз ма сы ның 
кай бер бит лә ре ту ры
данту ры без нең Чал
лы да, ав то мо биль ги
ган ты КА МАЗ һәм Яңа 
шә һәр ко ру дә ве рен
дә Бө тен со юз удар 
ком со моляшь ләр 
тө зе ле шен дә язы луы 
ае ру ча әһә ми ят ле. 
Ул ва кыт та шә һә ре
без ком со мо лы Та
тар стан да гы яшь ләр 
оеш ма сы ның әй дәп 
ба ру чы от ряд ла ры
ның бер се иде. ә БКД 
от ря дын да ба тыр лык 
мәк тә бен 9 мең ком
со мо лец уза

РәсемдәБКДветераннары(сул-
дан):ВалерийВалентиновичГагарин
–АвтозаводрайоныБКДкоманди
ры,КАИныңБКДветераны;Николай
СтепановичТюрин – “Камгэсэнер
гострой”ААҖсугышчан комсомол
дружинасыныңтөркемҗитәкчесе;
ВладимирПетровичМихайлов–Ав
тозавод районы БКД командиры,
”Минмонтажспецстрой” оператив
комсомол отряды әгъзасы;  Нина
ПетровнаРомановаЧумакова–ба
лигъбулмаганнарбеләнэшләүтөр
кемеәгъзасы.

Камгэсэнергострой БКД отряды. 1974 ел
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Бөек Җиңүгә 70 ел

Сөб бух абый:
– МөслимрайоныныңТүбән

Табынавылындатазатормыш
лыгаиләдәбишенчебалабулып
туганмын. 1937 елда әниебез
вафатыннансоңятимкалганба
лаларныңминиңкечесеидем.
Болгавыреллардабезнеңхуҗа
лыгыбызнытармаритеп,талап,
йортыбызнысүтепалыпчыгып
киттеләр. Без таш сарайны өй
итепяшәпкалдык.

БөекВатансугышыбашлан
гандаунтулыпунберенчеяшем
китте.1942елныңбашындаәти
несугышкаалдылар.1920елгы
олыабыйфинсугышынауккит
кәниде,улшуннанВатансугы
шындадакатнашып,әсирлектә
булып,сугыштансоңтуганякка
кайтып,91яшенәкадәряшәде.
БерапаЛенинградтаиде.1943
елныңмарт башында уртанчы
абыемныалдылар.19августта
туган көнеиде,фронттан яра
ланып кайтып, 18 яше тулган
таңныавылдакаршыладыһәм
тагынфронтка китте.Әти һәм
абыйлар дафронка алынгач,
үги әниебез безне ташлап ки
тепбарды.1944елда16яшьлек
кечеапамныдаЯшелҮзәндәге
суднотөзүпредприятиесенәэш
кәалдылар.Улшундатормышка
чыгып,соңракАрхангельскөлкә
сендәгеСеверодвинскшәһәре
нә күчепяшәдеандадасудно
төзелешендәэшләде.

Мин1213яшемдәөйдәял
гыз торып калдым. Берүземә
колхозның сарык көтүен биреп
чыгарып җибәрәләр. Ферма
мөдиребеләнаныңярдәмчесе
сарыкларны санап чыгаралар,
санап кертәләр. Көтүдә сарык
бәрәнләсә, күтәреп йөрим дә
алып кайтам. Эштән иртәрәк
кайтсам,ачуланалар,әозакйө
рергә түземлек җитми. Тамак
ач,яланаяк,яланөсбит,салкын
көннәрдәбула.Сәгатьюк, ко
яшкакарапйөрим.Ничекйоклап
кителеп,көтүтаралмаганда,бү
реләрмалларныталамаган.Ул
еллардабүре күбәйде, аларны
кукурузникларданатыптайөри
ләриде,чөнкитөннәренферма
хайваннарынбуыпчыгалар.

Без таланганнан калган
складны өй итеп яшәдек, ул
таштан салынган, зур.Минем
хуҗалыктасыер,дүртсарыкбар.
Миңаколхоз200граммонбирсә,
шунысугаболгатыпашыйм.

Исемдә,язкөне,икекөнта
магымабернәрсәалмаган.Ир
тәнхайваннарныколхозферма
сынакертепҗибәрдемдә(аны
белгәннәрме, юкмы, белмим),
ишек келәсен элеп, чыгып кит
тем.60чакрымҗәяүләпЧаллыга
килдемһәм, пристаньда паро
ходка утырып, Казанга киттем.
Әтинефронттан22нчезаводка
кайтарганнариде(ул1895елгы,
олыракларныулчактахәрбиза
водларгабордылар),аныңяны
набарып төштем.Әти янында
икекөнкачапосаяшәдем,озак
какалыпбулмый,чөнкиярамый,
тикшерәләр.

ЯшелҮзәнгәНурзоһа апам
янынакиттем.Андадакундыр
мыйлар,тикшерүчеләркерәкал
са, койка астына кереп посам.
Апайөзсумгаунказеинкоймагы
(җилембаршундый)алыпкай
тып сыйладыда, икенче көнне
чыгыпкиттем.

Теләсә кайда йөрим, бетли
башладым.Аптыраганнан кире
авылгакайттым.Яңаданколхоз
даэшлибашладым.Атаанасыз
булганга,минеколхозтуйдырыр
гатиеш.БервакытүзебезнеңЗә
киҗизнимиңатиешлеборчакны
бирмийөртте–шулистәкалган.
Икекилоярыкборчактиешиде
миңа, бер килосынбирде, кал
ганыкалды.

Балачакнысугышалды,мәк
тәптә уку да насыйпбулмады.
Дүртенче классны укырга ике
мәртәбә талпындым, берсендә
ике атна, икенчесендә ике ай
укыдым.Шуннан артык дәвам
итепбулмады–эшкәалыпчы
гыпкиттеләр.

Сугышка кадәр берике ел
гынарәтләнгәнкебекбулдытор
мыш.Сугышчоры,аннансоңгы
4749еллариңавырыиде.

194647еллардаәтидә,абый
лардаисәнсаукайттылар.

Минем олы абый укытучы
иде.Кайдаэштәнчыкканмәктәп
бар,анышундабилгелиләр:Ел
габашавылындамәктәпнетәр
типкәкитерде,аннарыИгенчегә
җибәрделәр.Әсирлектәбулган
га,ОГПУ тикшерепҗәфалый.
Менә1948ел,язкөне.Абыйны
КПЗдан чыгардылар.Ык бозы
китә,әаңаелгаашаүзеяшәгән
авылга чыгарга кирәк. Көчхәл
белән, боздан бозга сикереп,
муеннан суга батып кайткан
абыйнытөнгесәгать12дәЕлга

башбалаларынмәктәпкәҗыеп
дәресбирергәмәҗбүритәләр.
Бу “бөек” бермәгънәсезлек –
төнуртасындабалаларнытор
гызыпмәктәпкәҗыю.Шундый
чорларбулды...

1954елгакадәратбеләнур
манчыгарыргайөрдек.Армиягә
дәИштирәк леспромхозыннан
алдылар.Эчке гаскәрләр сос
тавындахезмәтиттем.Яшерен
хезмәт, сөйләргә ярамады, со
циализмтаркалгачкынамөмкин
булды.

НәбиләапагызныдаминКы
зылЙолдыз(хәзергеБалыкБис
тәсе)урманыннантаптым.

Нә би лә апа:
– Безнең сугыш елларына

турыкилгәнбалачак,сугыштан
соңгы үсмер чак авыр хезмәт
беләнүтте.Миндәунөчяшем
нәнҗигелдем,көчемҗиткәнчә
тормышарбасынтарттым.Элек
бит заводфабрикалар, паро
ходлар, поездлар утын, торф
яктылар.Шуңакүрә,ирләргенә
түгел, хатынкызларда урман
кисүдә, торф чыгаруда җәфа
чикте.Һәркышныурманкисәр
гәалыпкитәләриде.Без,Тукай
районының Ташкичү авылы
кызлары,Лаеш,Чистай,Кызыл
Байрак (хәзергеБалыкБистә
се) районнарында эшләдек.
Иңүзәккә үткәнеачлыкбелән
ялангачлыкбулды.Беркатер
тыксатиныштанбеләнкышкы
суыктайөрепкарасин!Шулай
итеп беттеминем яшьтәшлә
ремнеңсәламәтлеге.

Без барып урнашкан йорт
ныңхуҗабикәсеикекөнгәбер
мәртәбәумачуыпашпешереп
куя. Көндез ботак яндырабыз,
шундабәрәңгепешергәнбула
быз.Улчилепешлебәрәңгене
ашаганнансоңтамаккибә.Су
саганныбасабыздип,шытыр
шытыркарашыйидек.Шунда
аркылыботаккачиләкэлеп,кар
эретепбирәбелүчедәбулмаган
бит,хәзердәшаккатам.Берчи
ләкбеләникетимеркружката
былмаган. Кешегәбик салкын
карашидешул...

Мартурталарындаурманки
сүдәнкайтаралар.Урманкисеп
кайткач,колхозгачәчүлекорлык
ташыйбыз.Орлыкнынәкъменә
язгысулартөшкәч,юлларөзел
гәч кенә бирә торганнар иде.
Ниндисоветвластенакаршыэш

булгандырул,шунымартурта
сындабирепбулмадымыикән?

Чаллыэлеваторынакиләбез.
Әлеулорлыкныалуөченикешәр
көнчиратторасыбула.Аннары
тишекчабатадан,яланаяк,2530
килоныкүтәрепалыпкайтабыз.
Капчыктан 50 грамм бодайны
алыпчәйнәсәң,җавапкатарта
лар,төрмәгәалыпкитәләр...

Улгазапларнысөйләпаңла
тыпбетерүмөмкинтүгел.Икеөч
көнгәбермәртәбәсугаонбол
гатканашэчеп,җирэшеэшлә
дек,урманкистек.Коммунистик
идеологиянеңәрсез,чиктәнтыш
мәрхәмәтсезбулуына, яшьлек
неңкөчлелегенәисемкитепуты
рамхәзер.

Сөб бух абый:
Советхакимиятекешеләргә

картааяусызидебитул.Менә
шуңатагынбермисал.1955ел,
әтиәниисән(әтиКазаннаняңа
әниалыпкайтканиде),Нәбилә
киленбулып төшкәнидеинде.
Безнеңталапалыныпбетмәгән
каралтыкураны,шул исәптән
бөтенгаиләбезбеләняшиторган
ташскладбинаныдасүтепалып
чыгыпкиттеләр–ташбиккирәк
ул вакытта. Колхозга бирелгән
делянкаданүзебезгәөйлекагач
сайлапалыргакуштылар.Нечкә
агачлариндеалар,йортсалыр
дайдатүгел.Шуларданбуракү
тәреп,йортҗиткердек...

Нә би лә апа: 
– Авылда тормыш һаман

авыр,икмәккәдәтуймыйбыз.Чи
рәмҗиргәкитәбездиппаспорт
алдык.Сөббух,минеяшьбалам
беләнүгикайнанаянындакал
дырып,Пермьякларыначыгып
китте.Минколхозэшенәйөрим.
Әкайнанамашаргабирми,ирең
кайда,шундаашарсың,ди.Ки
ченкүршегәкереп,тавыккапеш
кәнбәрәңгеашыйм.Түземлегем
беткәч,үзәниемянынакайтырга
мәҗбүрбулдым.

Бераздан Сөббух Пермьгә
чакыртты.

Сөб бух абый:
– Пермьгә килеп төшү бе

лән,агачэшкәртүкомбинатына
эшкә урнаштым.Минбригадир
даикәнмен,үземгенәбелмим,
эшлимдәэшлим.Эшбикәйбәт
киткәнгә,минебашлыкТаранов
яныначакырттылар.Икекөннән

7нчеразрядлытактаярдыручы
булыпэшлиидеминде.Икеөч
елэшләүчеләрдәалайтизкү
тәреләалмый.

Мондадабөтәепкитепбул
мады, Дүшәнбегә чыгып кит
тек. Нурек,Шартуз ГЭСында
бульдозерчы булып эшләдем.
Кытайга,Һиндстангаюлларны
чистартыптордык.

Төмәнгәкитәбездип гариза
язганидек,ЧаллыдаГЭСтөзе
ләикән,дигәнхәбәрнеишетүгә,
кайтыргабулдык.

1964ел. Гидромеханизация
идарәсенәмеханизатор булып
урнаштым.ТрестМәскәүдә,ида
рәЧайковскида.

1964 елда Камгэсэнергос
трой оешты. Гидротөзүчеләр
урамындаӘлмәттән килгән 8
квартирлыйортбариде,шун
даикетөзелешидарәсе–менә
шуларКамгэсэнергостройбул
ды.Башлыгы –Эгенбург, баш
инженеры–Киселев.

УМСның,оешканда,берГАЗ
51машинасы,беризмәболгату
җайланмасы бар иде. Идарә
башлыгы–Гольдман.

Мин ГЭС төзелешенең ба
шыннан эшләдем. Беренче
бөяне (перемычканы) ябуда
катнаштым.

Бербульдозердадүрткеше,
чиратлап тәүлек әйләнәсе эш
либез. Беренче перемычканы
ябаалмыйчаозак азапландык.
Алтыметраракалгач,агачбар
жатөшерепкарадылар–суагы
мыаладакитә.Шулайитәитә
6 октябрьдә яптык без моны.
Шкатов, Батыршин, Яруллина
– партияҗитәкчеләре.Телеви
дениегә төшерергә кирәк дип,
яңаданэкскаваторалыпкилеп,
ерттырдылар.Тагынөчкөняба
алмадык–менәсиңаидеология!
БашинженерКиселевәйтә,яңа
кайтканКрАЗларны төшерегез,
ди.Шоферларбуйсынмый, ач
кыч бирмиләр. Яңадан тимер
баржакитерделәрдә,шуңа,ти
мертомыр, бетонлы арматура
төяп, суга төшерделәр.Шулай
көчкәтагыняптык.

Бувакыйгаларныңчындөре
сенбелүчеләрбиказкалды.Ә
минболарныүзкүзләрембелән
күрдем...

ризидә КаМаЛОВа әзерләде

Нә би лә апа бе лән Сөб бух абый Ну ри ев лар ның га и лә ко рып бер
гә яши баш лау ла ры на бы ел ян варь аен да 60 ел бул ды. Ту гы зын чы 
дис тә лә рен вак лап ба ру чы бу сөй кем ле пар ның үза ра ис кит кеч 
игъ ти бар лы һәм их ти рам лы мө га мә лә дә бу лу ла ры сок лан ды ра. Үт
кән нәр гә, бү ген ге ва кый га лар га мө нә сә бәт ле анык фи кер йөр тү лә
ре, зи һен ле, зи рәк һәм бар нәр сә дән хә бәр дар бу лу ла ры сө ен де рә. 
Әйе, алар ның тор мыш юлы, бик күп ләр не ке ке бек, ил та ри хы ның 
елъ яз ма сы бе лән тәң гәл ди яр лек.  20 нче йөз нең бе рен че яр ты
сын да гы тет рә нү ләр, ка һәр ле су гыш яз мыш ла ры бе лән уй на ган. 
Ач лыкялан гач лык чит кә чы гып бә хет эз ләр гә мәҗ бүр ит кән. Олы 
тө зе леш ту ган җир лә ре нә тар тып кай тар ган.  
Сөб бух абый Ну ри ев  Хез мәт Да ны ор де ны ка ва ле ры. Ул әле 
Кам гэ сэ нер гос т рой бер ләш мә се оеш кан чы ук Чал лы га ки леп, Гид
ро ме ха ни за ция ида рә сен дә буль до зер чы бу лып эш ли баш ла ган, 
гид ро э лек трос тан ция са лу да кат наш кан, тө зе леш эш лә ре баш ла
ну ның, Ка ма ны буй сын ды ру ның ша һи ты.  
Алар Ка ма ны буй сын ды рып электр стан ци я се са лу да, гү зәл ак ка ла
ны тор гы зу да кат на шу ла ры ту рын да го рур ла нып ис кә ала лар. Яшь
лек лә ре олы тө зе леш ләр, ру хи кү тә рен ке лек чо ры на ту ры ки лү не 
олы бә хет кә са ный лар. 
Ну ри ев лар, биг рәк тә Сөб бух ага, ба ла чак ла рын ур ла ган су гыш чо
рын нан баш лап бү ген ге көн гә чә тор мыш юл ла рын бәй нәбәй нә, 
җен тек ләп ис кә алу, үз яз мыш ла рын ил та ри хын да гы бо ры лыш лар 
яс сы лы гын да бә я ли бе лү сә лә те нә ия ис кит кеч эру ди ци я ле әң гә мә
дәш ләр. Алар сөй лә гән нәр нең ба рын да га зе та би те нә сый ды ру мөм
кин тү гел, шу ңа, бәл ки, иң гыйб рәт ле ва кый га лар ны, үз лә ре ни чек 
бә ян ит кән, шу лай тәкъ дим итәбез. нәбилә апа һәм Сөббух абый нуриевлар Җиңү көнендә



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
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Ваклап сату бәясе килешү буенча
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“Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол
лек ти вы стрел ка кү че рү пос ты ки зү 
то ру чы сы ГөлфәнияМиңнеханкы
зыГалимҗанова ны юби лее бе лән 
кот лый: 

Кот лап сез не бәй рә ме гез бе лән 
Ю лы гыз га үс сен ак чә чәк.
Алып кил сен иде сез гә яз мыш
 Бә хет ле һәм ма тур ки лә чәк.

***
“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ Ве

те ран нар со ве ты баш кар ма ди рек
ци я нең Ве те ран нар со ве ты рә и се 
Валентина Андреевна Рукина ны 
юби лее бе лән кот лый.

***
Электр чел тәр лә ре пред при я ти

е се кол лек ти вы тү бән дә ге хез мәт кәр
лә рен юби лей ла ры бе лән кот лый:

РафитГомәрулыВәлиев – ав ток
ран ма ши нис ты,

ГалинаАлександровнаКлоповская
– икъ ти сад чы.

***
“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:

Наталья Александровна Белова 
– сый фат бу ен ча әй дәп ба ру чы ин
же нер,

ИринаВалентиновнаКәримова 
– кон тро лер,

РинатФаилулыСәмигуллин  – 
ма ши на йөр тү че.

игътибар: бәйге!

Безнең юбиляр

Дөньягатылсымлыкүзлекашакарый
белгән талантлыфотожурналистНико
лайПетровичТугановныңиҗаты,рәссам
буларак,югарызәвыгы,ултөшергәнрә
семнәрнеңтехникһәмэстетиккамиллеге,
аның яратып, янып һәмискиткеч нәти
җәлеэшләветурындакүпсөйләпбулыр
иде.Хәер,аныңюбилейлары,төрлекон
курслардаҗиңүләреуңаеннаншәһәрһәм
республикаматбугатындабайтаксаллы
язмалардөнья күргән инде.Чираттагы
гомербәйрәмеякынлашканкөннәрдәбез
НиколайПетровичбеләнбергәләпшулар

ныбарлаптачыктык.Һәмул,үзетурында
сүзязуданбигрәк,газетаукучыгауңышлы
диптапканфотосурәтләрентәкъдимитү
урынлыракбулырдиптапты.

НиколайПетровичүзиҗатынакарата
үтә таләпчән, йөзмеңләгәнфоторәсем
арасыннанбиксирәгегенәавторныңуңай
бәясенала.Күңелҗылысынкызганмасаң
гынасурәтләртәэсирлебула,дигәнфи
кердәтораул.“Минтөшергәнрәсемнәр
кешеләркүңелендәҗылыхисләруятса,
мәрхәмәтлелек,игелекчаткыларыкабыз
са,миңашулҗитә”,–ди.

Иҗатына багышланган язмаларның
берсендәжурналистның:“Күңелтүрегез
дәйөртәторгантеләгегезнинди?”–дигән
соравынаНиколайПетрович: “Рухкүтә
ренкелегенҗуймыйяшәү”,–дипҗавап
биргән.Бүгенбез,НиколайПетровичны
түгәрәк гомер бәйрәме белән котлап,
барлык теләкләренең тормышкаашуын
телибез.Матурлыкныкүрәһәмтотыпала
белүдән,рухибөтенлеккәһәмкамиллеккә
табынып,һәртуартаңгасөенепяшәүдән
туктамагыз,НиколайПетрович!

 Ул 20 нче тап кыр үт кә ре лә
25 мартта “Ак мәчет”тә балалар

арасындаКоръән укучылар конкурсы
уздырыла.АныТатарстанмөселман
нарыДиниянәзарәте,Чаллышәһәре
мөхтәсибәте һәм “Исламнуры” дини
эшмәкәрлек үзәге оештыра. Анда 15
яшькә кадәрге, көндезгемәдрәсәләр
дәукымаучы,Коръәннетәҗвидбуенча
укыйбелүчеирһәмкызбалаларкатна
шаала.Конкурс4яшьтөркемендәүт
кәрелә:7яшькәкадәр,10яшькәкадәр,
13яшькәкадәрһәм15яшькәкадәр.15
яшетулганнарбәйгедәкатнаштырыл
мый. Конкурс малайлар һәм кызлар
арасындааерымүткәрелә.

ҖиңүчеләрКоръәннетәҗвидбуен
чакарапуку,Коръәннетәҗвидбуенча
яттан уку,мәкамһәммөселманча ки
енү, үзүзеңне тотуюнәлешләрендә
билгеләнәчәк. Һәр яшь төркемендә
өчәрпризлыурынбирүкаралган.Җи
ңүчеләргә истәлекле бүләкләр һәм
дипломнар тапшырылачак. Кызлар
һәммалайларарасындагыиңяшькат
нашучылардабүләкләнәчәк.Бәйгегә
мөхтәсибәтләр,Чаллымәчетләреүзлә
рендәуздырылучыКоръәнбәйгеләрен
дәҗиңүчеләрнеюллыйлар.Вәкилләр
саныһәр яшь төркемендә2 кешедән
артмаскатиеш.Күршеөлкә,республи
кавәкилләребәйгедәбашкаларбелән
тигезшартлардакатнаша,диеләТРмө
селманнарыДиниянәзарәтематбугат
хезмәтехәбәрендә.

ни ко лай пет ро вич Ту га нОВ педучилище һәм Казан
дәүләт университетыныңжурналистикафакультетын
тәмамлаган.1976елдаЧаллышәһәргазетасы“Знамяком
мунизма”га килгән.14елга.12ел “ВестиКАМАЗа”да,5ел
«Мәйдан»даэшләгән.Чаллыфотоклубынҗитәкләгән.1978
елдаТатарстанреспубликасыныңиңяхшыфотокорреспон
денты,һәмөчелрәттәнЧаллыкаласыныңиңяхшыфото
корреспондентыбулыптанылган.“Бәллүркаләм”республика
бәйгесеноминанты.ДистәелданартыкРоссияфоторәссам
нарыберлегеәгъзасыбулыптора.Унбишел“Татарстанның
атказанганмәдәниятхезмәткәре”дигәнмактаулыисемне
йөртә.Хәзергекөндә“Камгэсэнергострой”ААҖенең“Камс
кие зори”“Таң йолдызы” газеталарыныңберләштерелгән
редакциясендәфотокорреспондентбулыпэшли.

Як таш лар оч ра шу ы на ки ле гез
20мартта “Энергетик”мәдәният са

раендаӘлмәт һәмБөгелмәрайоннары
якташларыочраша.Башлана18сәгатьтә.
Керүирекле.Белешмәләрөчентелефон
701650.


