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Татарстан РеспубликасыПрезиден
тывазифаларын вакытлычабашкаручы
РөстәмМиңнеханов  узган якшәмбедә
Оренбург өлкәсеТатарКаргалысыавы
лындаVIБөтенроссияавылСабантуенда
катнашты.

БыелЧаллыдаСабан туе ике урын
да–“Ярбуе”паркындаһәмипподромда
уза. “Яр буе”нда уенбәйгеләр, бәйрәм
концертыоештырыла.Әипподромдаат
чабышларыузачак.Миллибәйрәмебезгә
ТатарстанПрезидентывазифаларынва
кытлычабашкаручыРөстәмМиңнеханов
һәмТРПремьерминистры урынбасары
ВасилШәйхразиевчакырулы.

“ЧаллыБройлер”кошчылыкфабрика
сындаяңаҗитештерүкомплексытөзелә
башлый.Андаелына49500тоннапродук
цияҗитештерелердиппланлаштырыла.
Яңатөзелешкә2миллиардсумнанартык
инвестицияҗәлепителә.

Мәләкәсаръягыбистәсендәге 20нче
микрорайонга “Дружный” исеменбирде
ләр.Бүгенгекөндәбиредәикекүпкатлы
йорттөзелә.Беренчеункатлыйортныбы
елфайдаланугатапшырыргаҗыеналар.

РоссияХөкүмәте2015елныңберенче
кварталынаҗанбашынаяшәүминимумын
раслаган.Эшкәяраклыкешегәяшәүми
нимумы,–10404сум,пенсияяшендәге
ләргә–7916сум,балаларга–9489сум
күләмендәбилгеләнгән.

МәскәүКремлендәузганфизиккульту
раһәмспортныүстерүсоветыутырышын
даТатарстанлидерыРөстәмМиңнеханов
РоссияПрезидентыВладимирПутиннан
Казанда булачак дөнья чемпионатын
ачунысорады. “24июльдәСпортның су
төрләребуенча чемпионатбашланачак.
Барлык сораулар да спортминистрлы
гы һәмбашка ведомстволар белән хәл
ителгән.Сезнедәәлегетантаналычара
га чакырып, чемпионатны ачарга вакыт
табуыгызны сорыйм”, – дипмөрәҗәгать
иттеРөстәмМиңнехановВладимирПутин
га.РоссияПрезидентыисәбутәкъдимгә:
“Чакыруыгызгарәхмәт, тырышырмын”,–
дипҗавапбирде, дипязаРИАНовости
агентлыгы.

Әлмәттә Сабан туена пешерелгән
бавырсакРоссиянеңГиннесларрекорды
китабынакертелде.305килограммавыр
лыктагы әлеге ризыкРоссиядә иң зуры
булыпсанала.Аныәзерләрөчен118ки
лограммон,84кгшикәркомы,42кгбал,
1652данәйомыркакиткән.Әлмәтикмәк
заводыәлеге гигантбавырсакныөч көн
пешергән.

Республикада быел 162 спортмәй
данчыгы төзү планлаштырыла. Чаллы
каласында 11 универсаль мәйданчык
корылачак,моныңөченреспубликабюд
жетыннан31млн788меңсумакчабүлеп
бирелгән.

“Парклар һәм скверлар” республика
программасыкысаларындаЧаллыдаСи
доровка,Комсомол,“Ярбуе”,Гренадаһәм
Җиңүпаркларын,МусаҖәлилисемендәге
скверны,Кереселидзебульварын,Влади
мирВысоцкиймәйданын,ТукайЯрбуен
төзекләндерү  планлаштырылган.Прог
рамманыгамәлгәашыругаЧаллышәһә
ренә136млнсумакчабирелгән.

Кичә Сара Садыйкова исемендәге
концертлар залында “Сабан туе гүзәле
2015”бәйгесенеңфиналыузды.Быелгы
конкурсБөекҖиңүнең70еллыгынаба
гышланган.

Сәламәтлек саклау объ ект ла р ында

Үзәкнең“Г”блогындаяңа
туган сабыйлар патология
себүлегеурнашканиде.Бу
бүлекремонтбашланырал
дыннан9/23бинасынакүче
релдеһәмвакытлычашунда

эшләп тора. Төзекләндерү
тәмамлангач, патология бү
легеүзурынынакайтарыла
чак һәмбарлыкмәйданның
дүрттән өч өлешен биләп
торачак.КалганурынгаГЭС
бистәсендәге балалар ди
агностикасы үзәген күчерү
планлаштырыла.

Капиталь төзекләндерү
эшләренәреспубликабюд
жетыннан башта 58 млн,

аннары тагын 79 млн сум
акча бүлеп бирелде. Төзү
челәрПатологиябүлегенең
2 мең квадрат метр эчке
стеналарын сүтеп җыеш
тырдылар. Яңадан түбә
сен яптылар, тәрәзәләрен
алыштырдылар. Тиешле
урыннарга проект буенча
кирпеч салдылар, бүлмә
ләр бүлделәр, стеналарны
өряңадансылапбуядылар.

Инженерлык челтәрләрен
дәяңарттылар.

Моннан тыш, подвалда
400квадратметрстенанысү
тәргәтиешбулдылар.Хәзер
инде подвалда һәм чорма
да төзелеш эшләре тәмам.
Бинаның фасадын яңарту
эшләре70проценткабашка
рылган.1нчекерүюлынһәм
пандусны кору тәмамлану
алдында.

–Объекттатөзүчеләрса
ныкимибара,чөнкитөптөзе
лешэшләребашкарылдыбит
инде, – ди “Камгэсграждан
строй” оешмасының өлкән
прорабыЛюдмилаСоколова.
–Шунысындабилгеләпүтә
секилә:Патологияүзәгендә
бебибокс– яңа туганбала
ларныкабулитүҗайланмасы
да урнаштырылды. Безнең
белән бергә төзекләндерү
эшләрендә “ОтделстройК”,
“КИТ”, “Лифттехнология”,
“Проммедтех”, “Арфентехно
логия”, “Камавтозаводстро
йинвест”һәмбашкасубпод
рядоешмаларыэшләде.

 Ка ма ба ла лар ме ди ци на сы үзә ге нең тө зек лән де рел гән “Г” бло гын 
якын көн нәр дә фай да ла ну га тап шы ру план лаш ты ры ла. 13 июнь дә 
объ ект ка ТР Пре зи ден ты ва зи фа ла рын ва кыт лы ча баш ка ру чы Рөс тәм 
Миң не ха нов ның ки лүе кө те лә. 

Агым да гы ел да рес пуб ли ка да 
со ци аль ипо те ка прог рам ма
сы бу ен ча 19,5 мең кв. метр 
то рак мәй да ны фай да ла ну га 
тап шы рыл ган.

5нчеиюньгәТатарстанда897,8
мең кв.метрмәйданда торакфай
далануга тапшырылган. Социаль
ипотекапрограммасыбуенчагомуми
мәйданы 19,5мең кв.м булган 355
фатирга исәпләнгән 35 йорт сафка
бастырылган.Бу хактаТР төзелеш,
архитектура һәм тораккоммуналь
хуҗалыкминистрыИрекФәйзуллин
республиканың барлык районнары
беләнвидеоэлемтәрежимындаузган
киңәшмәдәхәбәритте.

Министр сүзләренә караганда,
арендагабирелә торган торак төзе
лешепрограммасыбуенча2015елда
гомумимәйданы71мең399кв.метр
булган21йортҗиткерүпланлашты
рылган.Бүгенгекөнгә2йортфайда
ланугатапшырылган.

Ятимһәмкараучысызкалганба
лаларныңхокукларынгамәлгәашыру
программасыбуенчабыел331ятим
неторакбеләнтәэминитүпланлаш
тырылган.

Ирек Фәйзуллин белдергәнчә,
агымдагыелдабишһәманнан күб
рәкбаласыбулгангаиләләрнеторак
беләнтәэминитүөченТРбюджетын
да128млн101меңсумакчакарал
ган.Министршулайук “Полициянең
участок вәкаләтлеләреөчен хезмәт
торагы төзелеше”, “Авыл клублары”
программаларын гамәлгәашыру ту
рындахисаптотты.

 То рак тө зе ле ше

“Камгэсгражданстрой”(элеккегеШәһәр
төзелешеидарәсе)оешмасындаөчдистә
елданартыкэшләүчеВалентинаШәфый
коватөзелешкәбикяшьликилә.Чирмешән
районындатуыпүсеп,җиткәнкызбулгач,
Красноярскидагыапасыянынакитәул.Те
ләге–пешекчебулу.Әапасытотадааны
төзелешучилищесынаурнаштыра.Буяучы
һөнәреналганкызны,улвакыттагыча,юл
ламабелән, Владивостоккаҗибәрәләр.
Валентинашундагытөзелешләрдәэшләп
шактыйгынатәҗрибәтупларгаөлгерә.

ӘКАМАЗтөзелешекузгалгач,улЧал
лыгакайта.Беренчеобъектын–Измәбе
тон заводы территориясендәге ашханә
бинасын яхшы хәтерлиВалентинаНи
колаевна.БеренчебригадирыЛюдмила
Борисованың остазлык дәресләрен дә
онытмый.СоңракВ.ШәфыйковаЕвдо
кияКрутяевабригадасынакүчә,биккүп
төзелешләрдә катнаша.Соңгыелларда
исә бригадирларЛюдмилаТимошкина,
Рафидә Гыйльметдинова кул астында
эшләргәтурыкилә.

Кайчандырочраклыгынадиярлексай
ланганһөнәренәбүгенгәчәтугрыбулып
яшәүчеВалентинаНиколаевна хәзерге
вакытта “Камгэсгражданстрой”ныңАль
мираВеличкобригадасындаэшли.Соңгы
еллардагыобъектларыннаниңкатлаулы
сыКазандагыонкологиядиспансерыдип
саный, чөнки анда радиоактивбуяулар
беләнэшләргәтурыкилгән.Әулкатнаш
кантөзелешләрнеңсаныбихисап:Түбән
Камашинзаводы,Зәйдәгемәктәп,Минзә
ләһәмМөслимдәгебалалариҗатыйорт
лары,БСМП,Универсиадакорылмалары
һ. б. Бүген исәВалентинаШәфыйкова
Камабалалармедицинасыүзәгенең “Г”
блогынтөзекләндерүдәкатнаша.

ВалентинаНиколаевнаның, үзе та
тармилләтеннән булмаса да, татарча

иркенаралашаалуынаигътибаритми
мөмкинтүгел.Телнеулкирәксенеп,үз
легеннәнөйрәнгәникән.Сарманрайо
ныегетеДависШәфыйковкатормышка
чыкканВалентинагакайнанасыМөсли
мәдә,авылдагы тугантумача, күрше
күләндә:“Син,килен,татаркешесенә
чыккансың икән, татарча сөйләшергә
өйрәнинде”,–дигәннәр.Яшькиленка
рышыптормаган,“Челнинскиеизвестия”
газетасындабасылакилгәнсүзлекләрне
дәятлаган,гаиләдәдәтатарчасөйлә
шергәтырышкан.Һәмтелнеиркенитеп
аралашырлык дәрәҗәдә үзләштерүгә
ирешкән. Алай гына түгел, ике улына
дататартеленөйрәткән.“Үземдә,ба
лалардакүптәниндеәнкәйянындагел
татарчагынасөйләшәбез”,–диВален
тинаНиколаевна

Менәшундый,милләтетатарбулыпта
тугантеленнәнйөзчөерепяшәүчеләргә
үрнәкбулырлыккүркәмкешеләрбарбез
неңкамгэсэнергостройлыларарасында.

Газетаның Мактау тактасы
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Гражданнар оборонасы 

ФикърәтӘхмәтҗанулыТа
биев1928елның4мартында
РязаньөлкәсеЕрмишьрайоны
Әҗеавылындатуган.1951ел
даКазандәүләтуниверсите
тын тәмамлаган, 1957елдан
бирлепартияэшендәбулган.

1959елданул–КПССның
Татарстан өлкә комитеты
икенче,ә1960елданберенче
секретареһәмКПССныңҮзәк
комитетыәгъзасы.19791986
елларда–СССРныңӘфган
стан Демократик Республи
касында Гадәттән тыш һәм
тулывәкаләтлевәкилебулып
торган.1986елдан–РСФСР
МинистрларСоветырәисенең
беренче урынбасары. 1989
елдаСССР халык депутаты
итепсайланган.

Фикърәт Әхмәтҗан улы
ТабиевныңТатарстанүсеше
нә керткән өлеше әйтеп бе
тергесез.Аныңҗитәкчелеген

дәяңанефтьчыгару
урыннарытабылган,
эрехимиязаводла
рыбеләнТүбәнКамашәһә
ре торгызылган.ТүбәнКама
ГЭСы, Зәй ГРЭСы, КАМАЗ,
“ТүбәнКаманефтехим”, “Ка
заньоргсинтез”, силикат кир
печҗитештерүзаводысафка
бастырылган. КАМАЗ авто
гигантын торгызу чорында
ФикърәтТабиевЧаллыгаеш
килгән.1969елның17июлен
дә “Камгэсэнергострой” бер
ләшмәсендә узган хәлиткеч
киңәшмәдә һәм КАМАЗның
нигезенә “Здесь будет пост
роенКамскийавтомобильный
батыр!”дипязылгансимволик
ташнысалудакатнашкан.

Фикърәт Әхмәтҗан улы
мәдәниятһәмспортүсешенә
дәигътибарбиргән.Улидарә
иткәнчордаКазандаГалиәс
гарКамалисемендәге татар

академия театры һәм цирк
биналары, университетның
яңакорпуслары,Спортсарае,
стадион,Химикларсарае,бас
сейн,“Татарстан”кунакханәсе
салынган.БашкаланыңТаулар
(Горки)һәмСавиноворайонна
рыдааныңчорындатөзелгән.

Ул “ТатарстанРеспубли
касыалдындагы хезмәтләре
өчен”, “Октябрь революция
се”, “Халыклардуслыгы” ор
деннарыһәмбишЛенинор
деныбеләнбүләкләнгән.

Фикърәт Әхмәтҗан улы
Табиевның якты истәлеге
безнеңкүңелләрдәмәңгесак
ланыр.

 “Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ 
ад ми нис т ра ци я се,  

проф со юз ко ми те ты,  
Ве те ран нар со ве ты

Хуш ла шу
Дивидендлар алу өчен акци

онерлар реестрында үзегезнең
мәгълүматларыгызны яңартырга
кирәк.Моныңөчентеркәлгәнзат
ныңтутырылгананкетасыРегист
раторга тапшырыла.Анкетадагы
имзаныңүрнәгеРегистраторхез
мәткәре катнашында яисә нота
риуста расланган булырга тиеш.
Әгәр дә анкета Регистраторга
почтаашаҗибәрелсә, теркәлгән
затүзенеңимзасыннотариусаша
раслыйһәмпаспортыныңбарлык
битләренеңкүчермәсенҗибәрә.

Анкетанытутырып,түбәндәге
адресларбуенчаҗибәрергәмөм
кин.ҮзегезбеләнпаспортһәмИНН
таныклыгыбулушарт.

“ЕвроазиатскийРегистратор”
ҖЧҖенеңЯрЧаллыфилиалы

ЯрЧаллышәһәре,Х.Туфанпр.
6(54/02),т.8(8552)358054

Дүшәмбе, чәршәмбе, җомга
8.00–15.00, пәнҗешәмбе 10.00–
16.00.Төшкеял–12.0013.00

“ЕвроазиатскийРегистратор”
ҖЧҖенең2нчесанлыКазанфи
лиалы

 Казан шәһәре, Сул Болак
урамы,56нчыйорт,т.8(843)299
7971

Дүшәмбе,сишәмбе,чәршәмбе,
пәнҗешәмбе9.00–16.00.Төшкеял
–12.0013.00

“ЕвроазиатскийРегистратор”
ҖЧҖенеңТүбәнКамафилиалы

 Түбән Камашәһәре, Кора
бельная урамы, 1 нче йорт, т.
8(8555)399420

 Дүшәмбе, чәршәмбе 9.00–
18.00, сишәмбе, пәнҗешәмбе,
җомга 8.00–17.00. Төшке ял –
12.0013.00

“ЕвроазиатскийРегистратор”
ҖЧҖенеңӘлмәтфилиалы

 Әлмәт шәһәре, Тынычлык
урамы, 10 нчы йорт, т. 8(8553)
221047

Дүшәмбе,сишәмбе,чәршәм
бе, пәнҗешәмбе, җомга 10.00–
15.15.Төшкеял–12.0013.15

Моннантыш,2015елныңию
леннән анкеталарны “Камгэсэ
нергострой” ААҖ дирекциясе
бинасындадатутырыргамөмкин
булачак. Адресы: ТР,ЯрЧаллы
шәһәре, Гидротөзүчеләр урамы,
17нчейорт,108нчебүлмә.

Дүшәмбе,сишәмбе,чәршәмбе,
пәнҗешәмбе, җомга 8.00–17.00.
Төшкеял–12.0013.00.

Белешмәләр өчен телефон
нар:8(8552)703388701966.

2011 ел өчен дивиденд ал
маган акционерлар 2015 елның
6  августына кадәр “Камгэсэнер
гострой”ААҖенәмөрәҗәгатьитә
алалар. Адресы: ТР, Яр Чаллы
шәһәре, Гидротөзүчеләр урамы,
17,108нчебүлмә.

ҮзегезбеләнпаспортһәмИНН
таныклыгыбулушарт.

Узган җомга көнне “Камгэсэнерго
строй” ААҖ базасында оештырылган 
ТР гражданнар оборонасының 2 нче 
эшләрне механикалаштыру җыелма 
командасының өйрәнүләре узды. 

2нчеҗыелмакомандаТРМинистрларка
бинетыныңмахсускарарыбеләноештырылды.
Аныңсоставына,төпурынныалыпторучы“Кам
гэсэнергострой” акционерлык җәмгыятеннән
тыш,Чаллыдагыашыгычмедицинаярдәмекүр
сәтүпункты,электрчелтәрләре,җылылыкчел
тәрләрекомпанияләренең,“Чаллыгаз”идарәсе
неңаерымзвеноларыһ.б.дакерә.Команданың
җитәкчесе итеп “СтройКран”ҖЧҖ генераль
директоры урынбасары ВиталийВикторович
Кузьминбилгеләнде.

5июньдәгеөйрәнүләрТРгражданнаробо
ронасыҗитәкчесе–ТРПремьерминистрының

махсусбоерыгынигезендә уздырылды.Өйрә
нүләрбеләнТРтөзелеш,архитектураһәмТКХ
министрыурынбасарыА.С.Әхмәтшинҗитәкче
лекитте.Әлегечараныңмаксаты–бәлаказа,
җимереклекләркилепчыкканвакыттаҗыелма
команданыңһәлакәткәтарыганкешеләрнекот
каругаәзерлекдәрәҗәсенбилгеләүиде.

Өйрәнүләрике этапта узды: гадәттән тыш
хәлкилепчыккандакоманданысигналбуенча
әзерләү һәманыңбеләнидарә итү. Команда
алдына куелганшартлы бурыч түбәндәгечә:
ракеташартлавыннан Чаллы ТЭЦының бер
җитештерү бинасыҗимерелгән;җимереклек
ләрөеменеңкүләме–1159кубметр;бинада
шартлаувакытындаэшләүчеләрсаны–287ке
ше;бинагатерәпсалынгансаклануурыныбар.
5июнькөннеиртәнгесәгать3тә2нчеҗыелма
команданыәзерлек халәтенә китерү турында
боерыкалынды.

Өйрәнүләрбарышынайомгакясап,РФГа
дәттәнтышхәлләрминистрлыгыныңТРидарәсе
башлыгыурынбасарыА.Н.Орловкоманданың
әзерлеген уңайбәяләде. “Камгэсэнергострой”
предприятиеләреннән “СтройКран”, “Электр
челтәрләре предприятиесе”, “КамгэсЗЯБ”,
“ЗЖБИ210”,“Железнодорожник”һәм“Камгэсг
ражданстрой”оешмаларыныңтырышлыгыбил
геләпүтелде.

В. А. Харлов, “Камгэсэнергострой” ААҖенең 
Гражданнар оборонасы, гадәттән тыш хәлләр 

һәм мобилизация эше буенча баш белгече
Рәсемдә: өйрәнүләр барышы

Сезне  “Камгэсэнергострой”
ААҖакционерларыныңеллыкго
мумиҗыелышыначакырабыз.Ул
2015елның25июнекөннесәгать
11дә  “Камгэсэнергострой”ААҖ
генераль дирекциясенең конфе
ренцзалында – җәмгыятьнең
урнашкан урынында:  Татарстан
Республикасы,ЯрЧаллышәһә
ре,Гидротөзүчеләрурамы,17нче
йорттаузачак.

Җыелышныңформасы: көн
тәртибенә куелганмәсьәләләр
нетикшерүһәмтавышкакуелган
мәсьәләләрбуенчакарарларка
бул итү өчен, тавыш бирү өчен
бюллетеньнәрнеакционерларның
гомуми җыелышы үткәрелгәнгә
кадәралданҗибәреп,акционер
ларныңуртаккатнашуы.

Тутырылган бюллетеньнәрне
почта аша җибәрү өчен адрес:
423807, ТР, Яр Чаллышәһәре,
Гидротөзүчеләр урамы, 17 нче
йорт, “Камгэсэнергострой” ААҖ.
ТутырылганбюллетеньнәрҖәм
гыятькә2015елның23июненнән
дәсоңгакалмыйчакилепҗитәргә
тиеш.

Акционерларныңгомумиҗые
лышындакатнашучыларнытеркәү
2015елның25июнендә9сәгатьтә
югарыдакүрсәтелгәнадресбуен
чаүткәрелә.

Акционерларныңгомумиҗые
лышындакатнашухокукыбулган
акционерларныңисемлеген төзү
вакыты:2015елның23мае.

Җәмгыять акционерларының
еллык гомумиҗыелышында көн
тәртибенә куелганмәсьәләләргә
карататавышбирүхокукынҖәм
гыятьнеңгадиисемлеакцияләре
бирә.

Дивидендлар түләү (игълан
итү) турындагы карар нигезендә
аларныалу хокукынаия затлар
нытәгаенләүкөне–2015елның
14июле.

Акционерларныңеллыкгомуми
җыелышындакөнтәртибенәкер
телгәнмәсьәләләр:

“Камгэсэнергострой”ААҖенең
(алга таба–Җәмгыятьнең) 2014
ел эшчәнлеге буенча хисабын
раслау.

Җәмгыятьнең 2014 ел өчен
еллык бухгалтер хисапнамәсен
раслау.

Табыш бүлүне раслау, шул
исәптәнҖәмгыятьнеңакцияләре
буенчаакчалатадивидендлартү
ләүне(игъланитүне)раслау.

4.ҖәмгыятьнеңДиректорлар
Советы әгъзаларын бүләкләүне
раслау.

5.ҖәмгыятьнеңРевизия ко
миссиясеәгъзаларынбүләкләүне
раслау.

6.ҖәмгыятьнеңДиректорлар
Советы әгъзаларын сайлау ту
рында.

7.ҖәмгыятьнеңРевизия ко
миссиясеәгъзаларынсайлау ту
рында.

8.Җәмгыятьнең аудиторын
раслаутурында.

9. Кызыксындыргыч килешү
ләрнеяклаутурында.

10.2011елһәм2013елөчен
дивидендлартүләүысулынтәга
енләүтурында.

11.Җәмгыятьнең2012елөчен
Еллыкхисабыняңаданраслауту
рында.

Җыелышматериалларыбелән
акционерларның еллык гомуми
җыелышы булырга 20 көн кала
“Камгэсэнергострой” ААҖендә
түбәндәгеадресбуенча,эшкөн
нәрендә8сәгать30минуттан16
сәгать30минуткакадәртанышыр
габула:ЯрЧаллышәһәре, Гид
ротөзүчеләрурамы,17нчейорт,
336нчыбүлмә.Белешмәләрөчен
телефон:(8552)771966.

Җыелышта тавыш бирүдә
катнашуөченүзеңбеләнпаспорт
алыпкилүшарт.

Җыелышташәхсәнүзетавыш
бирә алмаган затларның вәкил
ләрекатнашаала.Вәкилнеңүзе
беләнпаспортыһәмРоссияФеде
рациясегражданлыккодексының
185маддәсе,4нчеһәм5нчепун
ктларындакүрсәтелгәнталәпләр
гәтурыкитерепәзерләнгән,акци
онерларныңгомумиҗыелышында
тавышбирүхокукынбирәторган
ышанычязуыбулыргатиеш.

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ  
Ди рек тор лар Со ве ты

 Рәс ми хәбәр

3 июнь көн не ле ген дар шә хес – Со вет лар Со
ю зы ның пар тия һәм дә ү ләт эш лек ле се, 19601979 
ел лар да К ПССның Та тар стан өл кә ко ми те ты бе
рен че сек ре та ре ва зи фа сын баш кар ган Фикъ
рәт Та би ев ның ва фа ты ту рын да хә бәр ки леп 
иреш те.

 Та тар стан да РФ Хө кү мә те рә и се 
Дмит рий Мед ве дев кат на шын да 
яңа Ин но по лис шә һә ре ачыл ды.

ЯңашәһәрачылышындашулайукРФ
элемтәһәммассакүләмкоммуникацияләр
министрыНиколайНикифоров,ТРПрези
дентывазифаларынвакытлычабашкару
чыРөстәмМиңнехановһәмбашкарәсми
затларкатнашты.

Иннополис–Россиятарихынданульдән
проектланганһәмтөзелгәнберенчешәһәр.
Казанүзәгеннән40кмераклыктаурнашкан.
ИннополисIТһәмюгарытехнологияләрөлкә
сендәэшләүчепрофессионалларныҗәлепитү
ноктасыбулыргатиеш.

Д.Медведевзурканәгатьлекхисекичерү
енбелдерде.“Биредәбарысыдазаманчаһәм
безнеңилнеңүсеш,интеллектуальпотенциа
лынарттырумөмкинлеге тудырылачак.Мин
мондаяшәүчеләрһәмэшләүчеләрдәнкөнлә
шәмхәтта.Буяңашәһәр,һәманыңтөзеле

шендәбарыбызныңдакатнашыбулуыкүңел
лехәл”,–дидеул.

Шәһәр төзелешендә “Камгэсэнергострой”
ААҖенеңдә катнашуыбезнеңөчен куаныч
лы. Камгэслылар университетның укыту
лаборатория корпусы, спорт комплексы, 4
кампус (тулай торак) биналарын торгызуда
тырышыпэшләделәр.

Рәсем vestifinance.ru сайтыннан алынды

Вакыйга
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Безнең юбилярлар

Тугыз дистәсен түгәрәкләп
килсәдә,СтепанИвановичбер
дәкартаергаашыкмыйәле,шө
кер.Хәрәкәтләреҗитез,зиһене
җете. Редакциябезгә ачык йөз
беләнкилепкерәдәул,бары
бызныңигътибарынүзенәтарта.
Болайгынайөрмәгәнебилгеле,
нинди дә булса эшмәшәкать
белән килә инде үзе.Шул тик
торабелмәвебеләнбезгәүрнәк
тәбулыптораәлеСтепанагай.
Китапларчыгараул,компьютер,
фотоаппарат, диктофон белән
эшли.Компьютербеләндәдус
булуыаңабарлык илкөн яңа
лыкларыннанхәбәрдарбулырга
ярдәмитә.Аныңшундыйкызык
сынучан,күркәмхолыклыбулуы
сокландырабезне.Күзебезти
мәсен,дипкалабыз.

Әбитшушыгасыргатиңго
мерюлындаСтепанИванович
күпне күргән.  Аның иңматур
яшьлек еллары сугышчорына
турыкилгән.1925елдаКайбыч
районыИскеТәрбитавылында
туганегет,18яшетулартулмас,
утлысугышэченәбарыпкергән.
КөнбатышУкраинаныазатитүдә
катнашкан.Карпаттауларында
яшеренеп ятучы бендеровчы
ларга каршы көрәшергә туры
килгәнаңа.

Белемгә омтылыш егерме
яшьлекфронтовикнысугыштан
соңКазанпедагогияинституты
наалып килгән.Читтән торып
тарихфакультетын тәмамла
ганнансоңулбалаларгабелем
һәмтәрбиябирүгәбагышланган
хезмәтюлындаукытучыданмәк
тәпдиректорыдәрәҗәсенәкүтә
релгән.СоңракКайбычрайоны
партиякомитетыныңаттестация
һәмпропагандабүлегендәэш
ләгән.Уникеел“Азнакайнефть”
идарәсендәпрофсоюзоешмасы
беләнҗитәкчелекиткән.

С. И. Уразаевны 1971 ел
ныБөтенсоюз удар комсомол
төзелеше КАМАЗга чакырып

алганнар.Ул “Автозаводстрой”
идарәсенәхезмәтһәмэшхакы
бүлеге башлыгы урынбасары
итеп билгеләнгән. Төп вази
фасыннан тышҗәмәгать эше
нә башаягы белән күмелгән.
Сафка басасы объектларда
күргәзмәагитациянеяхшыртып
торган, “Яшен”нәр чыгарган,
ремонтинструментлар заводы
төзелешендәрадиогазетаоеш
тырган. КАМАЗ төзелешендә
“СоциалистикТатарстан”газета
сыныңэшчехәбәрчеләрпостын
җитәкләгән.“Социалистическая
индустрия”газетасыныңКАМАЗ
төзелешендәгеактивхәбәрчесе
дәбулган.

1977 елдан ул “Камгэсэ
нергострой” берләшмәсенең
металл конструкцияләр заво
дында хезмәт  һәм  эш хакы
бүлегебеләнҗитәкчелекиткән.
Предприятиедә аренда подря
ды бригадалары, агымысулы
белән эшләү алымнары кебек
башлангычларны кертүдә әй
дәпйөрүчебулган.Кайдагына
эшләсә дә, СтепанИванович
кешеләрнеаңлыйбелүебелән
аерылыпторган,сүзеһәрвакыт
үтемле,абруезурбулган.

СтепанИванович хәзер дә
Камгэсэнергостройныңиңактив
ветераннарыннанберсе.Шәһәр
ветераннарсоветыпрезидиумы
әгъзасы да ул. Үзе туктаусыз
мәктәпләрдә,укуйортларында
укучылар, яшьләр арасында.
Аксакалныбүгенге яшьләрнең
тарихыбыз,Ватаныбызныазат
итүдәкатнашканшәхесләрту
рындабелемнәреҗитәрлекбул
мау борчый.Яшьбуынданлы
үткәнебез белән горурлансын,
күренеклекешеләребезнеоныт
масынөчен,СтепанИванович
“Өченче буын университеты”
курсларынтәмамлап,интернет
тагымәгълүматларны туплап,
СоветларСоюзының күренек
леполководецлары  татар ге

нераллары, яшь партизаннар,
фронтовик хатынкызлар  ту
рындагыкитапларынбастырып
чыгарды. Тынгысыз ветеран
һаманэзләнүдәсоңгывакытта
ул“Россиямаршаллары”дигән
җыентыгынтуплапбастырумә
шәкатьләребеләнйөри.

БыелгыҗәйдәСтепанИва
новичныңтуганнигезенкайтып
күрүниятебарикән.Сугыштан
соңәтисебеләнбергәләпҗит
кергән йортны күреп, атаана
сы,әбибабаларырухынадога
кылып, авылдашлары белән
аралашып килү теләге барын
әйтте.

Бүгенгекөнгәчәтәнһәмрух
сәламәтлегесаклыйалуынСте
панИвановичдөресяшәүрәве
шеннәнкүрә.Һәркемүзүзендә
күркәмсыйфатлартәрбияләргә
тиеш,дипсаныйул.Дөньяхәл
ләреннән хәбәрдар булырга
омтылузиһеннеарттыра,хәтер
уяулыгынчарлый,диписәпли.
Кыскасы,битарафбулмаскаки
рәк,дигәнфикернекуәтли.

Ветераныбыз тугыз дистә
сентүгәрәкләгәнбәхетлекөнен
гомерюлдашы–җәмәгатеАнна
Яковлевна,кызыРоза,улыВя
чеслав,оныклары,оныкчыкла
рыбеләнбергәләпкаршылый.
Янәшәсендә якыннары булу
һәркемөчендәиңолыкуаныч
бит.Менәшундыйбикбәхетле
кешеулбезнеңСтепанИвано
вич.Безаныматургомербәй
рәме белән ихлас котлыйбыз
һәмбарлыктеләкниятләренең
тормышкаашуынтелибез.

Һәр бирмеш көннең 
иртәсендә подно
сына әле генә таба
дан төшкән камыр 
ризыкларын өеп 
бүлмәбезгә балкып 
килеп керүче – Нурия 
булыр. Тамагыбыз
ны тук итүче булган
га, күрәсең, бу ха
нымны без бик якын 
итәбез. Хәер, без генә 
түгелдер, чөнки ул 
безнең бүлмәгә генә 
керми бит.

“Камгэсэнергострой”
ААҖ дирекциясе бина
сындагы “Кама” кафесы
пешекчесе НурияМотый
гулла кызы Мавринаның
эш сәгате иртә башлана.
Шунсыз булмый, чөнки төшке
ялда кафега керүчеләр өчен
берничәтөрлеаш,ит,балыкри
зыклары,  кондитерәйберләре
әзерләп өлгертәсе бар бит. Ә
клиентларныңсаныберйөздән
дәкимбулмый,икейөзгәҗиткән
көннәрдәбула.Ризыкәзерләп
кенә эшбетми, һәркемгә ачык
чырай, яктыйөз күрсәтергәдә
кирәкәле.Моныңөченуңганлык,
өлгерлекталәпителә.

Билгеле,Нурия ханым, сүз
башлауга, үзе белән бергә
эшләүче кызларны мактарга
керешә: “Коллективтабезалты
кеше: Роза, Тәнзилә, Альби
на, Нәсимә һәм җитәкчебез
ЗемфираРамилевна Ковтун –
үзаракилешеп,көйлеэшлибез.
Һәр клиентны елмаеп каршы
алабыз, чөнки безгә аларның
һәркайсыбердәйкадерле.Меню
төзегәндә дә клиентларның
теләгенкүзуңындатотабыз,кай
сыризыкныңүтемлерәкбулуын
анализлыйбыз. Ризыкларыбыз
тәмле, файдалы булсын дип
тырышабыз. “Кама” кафесына
йөрүчеләрнең күпчелеген кам
гэслылар тәшкил итә – алар
безгәаеручаякын.Безнеңбер
кайчандаүзебезнеКамгэсэнер

гостройныкылардипхиситүдән
туктаганыбызюк.”

 “Киченничәдә кайтыпегы
ласыз?” – дипгән сорауга пе
шекчеханым:“Егылмыйбызәле,
гаиләдәгеләрне тәрбия итәсе
бар бит, – дип елмая. –Бала
лар килә: ике кызым тормыш
та, берәр балалары бар. Кыз
һәм кияүләрнең, оныкларның
күңелен күрергә, сыйларга
кирәк...”

Тату гаиләсе, яраткан эше
булуныНурия зур бәхеткә са
ный.“Минязмышымарәхмәтле,
–диул.–Шушыһөнәргәкилүем
белән бәхетле дә.Җәмәгать
туклануы системасында эшли
башлавыма егерме сигез ел,
шулеллардәвамындабергенә
тапкырда үкенгәнембулмады.
Ходай күпсенмәсен иде дип
теләктелим”.

Шушы көннәрдә Нурия
Маврина үзенең түгәрәк гомер
бәйрәменбилгеләпүтә.Безаны
ихлас күңелебездән туган көне
белән котлыйбыз!Сәламәтлек,
шатлыккуанычлар, бәхетле
озынгомертелибез.Тәмлери
зыклар белән кешеләрне гел
шулайсөендерепторыргаязсын
сезгә,Нурия!

Дин вә мәгыйшәт

Мәр хә мәт ле, Рә хим ле 
Ал лаһ исе ме бе лән!

Мөх тә рәм дин кар дәш
ләр!

Рөхсәтитегезсезне якын
лашыпкилүчеИзгеРамазан
ае  белән   ихлас күңелдән
тәбрикитәргә!АллаһыТәга
ләбезгәРамазанаеуразасы
хакында болай дип җитке
рә: “Ий, иман китергәннәр!
Сездән әүвәлгеләргәфарыз
ителгәне кеби, сезгә дә һәр
елныберайуразатотуфарыз
ителде.Шаять,уразаныкал
дырудан яки уразага кимче
леккитерүдәнсакланырсыз.”
(2183). Димәк ки, Рамазан
уразасыүзенмөселмандип
санаган, бәлигълык яшенә
җиткән,үзакылындабулган,
сәламәтлегемөмкинлекбир
гәнһәркайсыбызөченмәҗ
бүригамәлбулыптора.

Рамазан ае быел да кы
зу,озынкөннәргәтурыкилә.
Ошбу изге  гамәлне үтәүдә
зур сабырлык, күндәмлелек
күрсәтүчеләр генә Аллаһы
Тәгаләнең вәгъдә иткән бү
ләкләренәөметләнәалалар.
РаббыбызАллаһәйтә:“Чын
лапта, сабырларгаисәпсез
хисапсыз әҗерләр бирелер”
(39:10).Әбиләребез, бабай
ларыбыз уразалы килеш кө
нозын эссе кояш астында
кырдаэшләгәннәр.Улвакыт

тагы авыр хезмәтне, чикле
ашауэчүнекүзалдынаките
рик.Аларныңтормышрәвеше
безгәүрнәктүгелме?

Ошбу айда Аллаһы Тә
галә безгә күп нигъмәтләр
бирә, кылган изгелекләре
безгә әҗерсавапларныдис
тәләрчә, йөзләрчә мәртәбә
арттыра, гөнаһларыбызны
гафуитә.Рамазантәкъвалы
гыбызны сынау, рухыбызны
һәм тәнебезне савыктыру
өченменәдигәнфорсат,дин
тотучылар өчен зур бүләк.
Рамазанул–дөньягаалдан
мыйча ахирәткә әзерләнү,
рух, калебне ныгыту мәктә
бе. Тәкъвамөселманнар бу
айдаКоръәннебашкаайлар
данкүбрәкукый,аятьләрнең
тирән мәгънәләре хакында
ешракуйлана,аларданүзенә
күпфайдаала.

Уразага ният итүче үзен
ашауэчүдән, дарулар эчү
дән, тәмәке тартудан гына
түгел, әбәлкиначар уйлар
дан,начарсүзләрдән,гайбәт
сөйләүдәнтыептора.Алла
һыТәгаләавыруларга,юлда
булучыларга мәрхәмәт күр
сәтеп әйтә ки: “Сездән кем
Рамазан аена килеп җитә,
аныуразадаүткәрсен.Әгәр
улчирлеякисәфәрдәбулса,
улвакыттакалдырылганкөн
нәрнебашкавакыттатотар.

Аллаһсезгәҗиңеллектели,
авырлык теләми.” (2–185).
Йөкле хатынкызлар,  бала
имезүчеаналар,уразаүзлә
ренеңһәмбалаларыныңсә
ламәтлегенәзыянкитерәдип
курыкса, аны казага калды
рыпбашкакөннәрдәикенче
Рамазангакадәртотыпбете
рә.Хатынкызларгаайлыкла
ры вакытында, бала тудыр
ганнансоңканкилүчорында
ураза тоту тыела. Алар да
аныказагакалдырыпикенче
вакытта тоталар. Терелүгә
өметсезавырулар,уразато
таалмаслыколыяшьтәгеләр
һәр ураза көне өченфидия
садакасытүли.Быелулнә
зарәтнеңГоләмәләрШурасы
тарафыннанһәркөнөчен200
сум күләмендә билгеләнде.
Фитыр садакасы күләмен
арпа һәмйөзем  бәясеннән
чыгып билгеләргә килешен
де.Улберкешегәарпабәя
сенәкарап–100сум,йөзем
бәясенә карап – 500 сум.
Зәкят түләү өчен нисаб ал
тын бәясеннән чыгып исәп
ләгәндә (85 грамм)170мең
сум,көмешбәясеннәнчыгып
исәпләгәндә(592грамм)–17
меңсум.ГоләмәләрШурасы
Татарстан мәчетләрендәге
имамнар тәравих намазын
20 рәкәгать укытырга тиеш
дигәнфикергәкилде.

Рамазан–юмартлык,рә
химлелекае.АллаһыРәсүле
кешеләрарасындаиңюмарты
иде.ҺәмРамазанаендааның
буюмартлыгытагындаарта
торган булды. Әйдәгез, бу
айда садакаларыбыз белән
мескенфәкыйрьләрне сөен
дерик,туганнарыбызның,ата
аналарыбызныңхәленешрак
белик. Берничә йөз сумнан
малыбыз кимемәс, ә менә
мохтаҗларның, ятимнәрнең
күңеленкүтәрәалырбыз.

Рамазан мөселманнар
бердәмлеген ныгыта, баен
ярлысынякынайта,байларга
ярлылархәленныгракаңлар
гаярдәмитә.

 Аллаһының рәхмәте бе
лән, быелРамазан аена 17
июнькичендәкерәбез.Букич
тәберенчетәравих.Беренче
сәхәр–18июньиртәсендә.

Рамазанаеныңһәркөне
изгеэшләрдә,изгедогаларда
узсын!Улбезгәүзебезнетә
мугтанкоткаруөчензурмөм
кинлекләрбирә.АллаһыТә
галәбулганмохтаҗлыгыбызга
күрә һәрберебезгә Үзенең
ярдәмнәренирештерсенһәм
турыюлыннанбарыргаиман
көче,тәкъвалыкбирсен!

Әл фәс хәз рәт Гай фул лин, 
Та тар стан мө сел ман на ры 

Ди ния нә за рә те 
 Пре зи диу мы әгъ за сы, Чал лы 

шә һә ре имаммөх тә си бе

Исламинституты
журналистларәзерли

 Бы ел “Ис лам жур на лис ти ка сы” 
юнә ле ше бу ен ча көн дез ге һәм 
чит тән то рып уку бү лек лә ре нә 15 
әр бюд жет уры ны ка рал ган.

19июньдәРоссияисламинституты
“Исламжурналистикасы”юнәлешебуен
чаабитуриентлардандокументларкабул
итәбашлый.Быелкөндезгеһәмчиттән
торып уку бүлекләренә 15 әр бюджет
урыныкаралган.

РИИның “Ислам журналистикасы”
бүлегендә укытуюгарыбелембирүнең
федеральдәүләтстандартларынигезен
дәтормышкаашырыла.Программа,Рос
сиянеңбашкавузларындагыкебек, төп
һәмвариативөлешләрдәнтора.Белем
бирүпланыныңтөпөлешекысаларында
студентларгафәлсәфә, культурология,
тарих,әдәбият,читиләдәбиятытарихы
һ.б.гомумигуманитарфәннәрукытыла.
Программаныңтөпөлешендәжурналис
тикафәннәре,аерымалганда,стилисти
каһәмәдәбиредакцияләү,массакүләм
мәгълүматчараларысистемасы,журна
листикатеориясенигезләре,мәгълүмат
чаралары техникасыһәм технологиясе
һ.б.дисциплиналарбуенчабелембирү
дәкүзуңындатотыла.

Укытупланыныңвариативөлешени
гезендәисәстудентларгадинифәннәр
укытыла.Беренчекурстанисламхокукы
накереш,хәдисләрнеөйрәнү,Коръәнуку
дәресләрекерә.Булачакжурналистлар
инглиз һәм гарәп телләрен өйрәнә.Бу
хактаТРмөселманнарыДиниянәзарә
тенеңматбугатхезмәтехәбәритә.

 Су гыш һәм хез мәт ве те ра ны, КА МАЗ тө зе ле ше удар
ни гы, икен че дә рә җә Ва тан су гы шы ор де ны ка ва ле ры 
Сте пан Ива но вич Ура за ев ка 90 яшь ту ла. 



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 13 сәгатьтә.

Ваклап сату бәясе килешү буенча

БашмөхәррирурынбасарыРизидәКАМАЛОВА
ФотохәбәрчеНиколайТУГАНОВ
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Оештыручы–ачыктиптагы

акционерлыкҗәмгыяте

13 июнь дә – Чал лы да Са бан туе 

Кай та ва з

“Кам гэ сэ нер гос т рой” ААҖ ди-
рек ци я се кол лек ти вы кот лый:

Ну рия Мо тый гул ла кы зы Мав ри-
на – аш ха нə пе шек че се

Таң нурлары булып йортыгызга
Ак бəхетлəр генə сибелсен.
Түп-түгəрəк булсын тормышыгыз,
Юлларыгыз гөлгə күмелсен.

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

кот лый:
Ру фия Җə мил кы зы Га ни е ва – Кү-

зə нəк ле бе тон це хы ның ти мер-бе тон 
эш лəн мə лəр не би зə ү че се.

Ра фис Габ дул ла улы Шəй дул лин 
– Кү зə нəк ле бе тон це хы ның ти мер-бе-
тон эш лəн мə лəр һəм кон ст рук ци я лəр не 
фор ма га са лу чы сы

 Ро за Да мир кы зы За ри по ва – За-
вод ла бо ра то ри я се нең фи зик-ме ха ник 
сы нау лар ла бо ран ты

 Рөс тəм Рөс тəм улы Шəй дул лин 
– Кү зə нəк ле бе тон це хы ның ти мер-бе-
тон эш лəн мə лəр һəм кон ст рук ци я лəр не 
фор ма га са лу чы сы

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

* * *
“ Же лез но до рож ник” ҖЧҖ кол-

лек ти вы кот лый:
За кир җан Фə һим улы Га зет ди нов 

– теп ло воз ма ши нис ты
Котлы булсын бəйрəм көнегез,
Шатлык чəчсен һəрчак йөзегез.
Кайгы-хəсрəт күрми, бəхет белəн
Үтсен сезнең һəрбер көнегез.

Халыкарабалаларныяклаукөнендә
“Камгэсэнергострой” ААҖ дирекциясе
каршындагымәйдандәртлемузыкатавы
шыннан,балаларныңшатавазларыннан
гөрләп торды.Елдагыча, 1 июнь көнне

акционерлыкҗәмгыятенеңадминистра
циясеһәмпрофсоюзкомитетыбашлангы
чыбеләнпредприятиехезмәткәрләренең
балаларыөчен күңелачу программасы
оештырылды.

Нәниләр өчен 15 нчебалалар иҗат
йорты коллективы төрледәнтөрле но
мерлар әзерләп алып килгән иде. “Ля
ляфа”,“Елмай”вокальансамбльләренең
җырларын, “Орхидея” театр студиясе
кызларыныңматур киемнәрен, “Эдель
вейс”төркеменеңбиюләреннәниләрбик
яратыпкабулиттеләр.Әкиятгеройлары
оештыргануеннардада,асфальткаакбур
беләнрәсемтөшерүдәдәбиктеләпкат
наштылар.Әрәсемнәрдә–балаларөчен
иңаңлаешлыһәмякынтабигатькүренеш
ләре–кояш,чәчәкләр,җанварлар.

Бәйрәмбүләксезбулмаганынсабый
ларбелә, буюлыда аларны “Камгэсэ
нергострой”да эшләүче абыйапалары
призларһәм татлыбүләкләрбелән сө
ендерделәр.

 Са бан ту ен, җыр лар да җыр лан ган ча, ел буе кө теп 
ала быз. Та тар иле нең бер ге нә авы лы, бер ге нә ка
ла сы да Са бан туй сыз кал мый. Бо рын гы дан кил гән 
ма тур га дәт бу ен ча, җи гү ле ат ду га ла ры на бәй ләп, 
кол га лар га элеп сөл ге ләр, яу лык лар җы я лар... 

БыелЧаллыдаСабантуеикеурында–“Ярбуе”паркында
һәмипподромдауза.“Ярбуе”ндауенбәйгеләр,бәйрәмконцер
тыоештырыла.Әипподромдаатчабышларыузачак.

13 июнь дәир тән ге сә гать 10 нанЯрбуепаркында“Әки
ят”,“Авылкай”кечемайданнарыэшлибашлый.БиредәХIХйөз
азагы–ХХйөзбашытатарөенеңбизәлеше,миллитуййолала
рыбеләнтанышыргамөмкинбулачак.Һөнәростаханәләрендә
балчыктансавытсаба,агачтансыннарясау,чүкепбизәктөшерү,
чигепбизәүэшләренкүрсәтәчәкләр.

“Осталаршәһәре”ндәкунакларганәфисхалыкһөнәрләре
һәмдекоративкулланма сәнгать эшләнмәләре тәкъдимите
ләчәк.

“Әкият”балаларшәһәрчегендәСабантуекунакларынәкият
геройларыбеләночрашулар,Чаллыкурчактеатрының“Муха
цокотуха”тамашасы,җырбиюләркөтә.

Сәүдә,җәмәгатьтуклануыпредприятиеләре,шәхсиэшмә
кәрләртөрледәнтөрлеэчемлекләр,ризыкларбеләнкөтептора

чак.Шундаукфотогатөшү,спортинвентарьларынпрокаткаалу
мөмкинлегедәбулачак.Букөннемәйданда“Игелеккыл2015”
хәйрияакциясеноештырукүздәтотыла.

Сабантуесә гать 11 дәмәйданда“Шушыяктан,шушытуф
рактанбез”дигәнтамашабеләначыла.Спортярышларыһәм
татархалкыныңмиллиуеннары12.30 сә гать тәбашлана.

Татарчакөрәш70,80,90,100килограммһәм100килограмм
нанавырракүлчәүкатегорияләрендәалыпбарылачак.Быелбаш
батыргатәкәбеләнбергәавтомобильтәгаенләнепкуелган.

КичкеконцерттаТатарстанреспубликасыныңһәмЧаллыка
ласыныңтанылганартистларычыгышясаячак.Сабантуекич ке 
сә гать 10 дабәйрәмфейерверкыбеләнтәмамлана.

Ипподромдаатчабышларысә гать көн дез ге 11 дәбашлана.
Быелгыузышлардакатнашыргачакыруларреспубликабызның
45районынаҗибәрелгән.

Укучыларыбыз иҗаты
Әстәх Шәмсиев

УЯУ БУЛЫЙК
(Бөек Җиңүнең 70 еллыгына

багышлана)

Көтмəгəндə илгə афəт килде,
Дошман безгə сугыш башлады.
Җимерделəр авыл-шəһəрлəрне, 
Күктəн безгə туплар ташлады. 

Иелмəде халкым, сыгылмады,
Шартласа да дошман туплары.
Илем өчен, җиңү өчен, диеп, 
Бар көчен ул бергə туплады.

Кызларыбыз ир-егетлəр белəн
Тезелделəр тигез сафларга.
Илне саклау – изге бурыч, диеп,
Алар китте илне сакларга.

Кан коелды, югалтулар булды.
Гаскəребез җиңү яулады.
Күпме егет яуда ятып калды,
Күпме егет эзсез югалды.

Илне саклап, совет гаскəрлəре
Таптап үтте канлы юлларны.
Истə тотыйк, мəңге онытмыйк
Шул чордагы шомлы елларны.

Сугыш күптəн бетте, 
                  без җиңдек, дип
Тынычлану һич тə ярамый.
Бездə түгел, күрше дəүлəтлəрдə
Туп авазы əле дə яңгырый.

Əби-бабайларда сакланадыр
Кан тамгалы чиккəн кулъяулык.
Уяу булсак, дошман кулын сузмас,
Безгə кирəк һəрчак уяулык.

Уз ган ат на да без 
“Кам ские зо ри” га
зе та сы на – 50, “Таң 
йол ды зы ның” “Ка
ма таң на ры” бу лып 
чы га баш ла вы на 45 
ел ту лу ны бил ге ләп 
үт тек. 

Түгәрәк өстәл артын
да сөйләшүгә өлкән хез
мәттәшләребез, төзелеш
ветераннары чакырулы
иде. Басмаларыбызны
гамәлгәкуючыһәмбүген
ге көнгәчә яшәтеп килү
че “Камгэсэнергострой”
җитәкчелеге һәмбарлык
төзүчеләр коллективы
исеменнән безне гене
ральдиректорныңберен
чеурынбасары“ЯрЧаллы
шәһәре муниципаль бе
рәмлеге” шәһәр советы
депутатыСергейЯмашев
тәбрикләде.  Безгә һәр
вакыт ярдәмгә килергә
әзер торучы, редакция
белән элемтәне өзмәүче
ветеран төзүчеләребез

нең якынитеп килүләре,
җылы сүзләре өчен бик
рәхмәтлебез.Газеталарда
төрлееллардамөхәррир
лекиткән,каләмүткенлә
гәнмөхтәрәм затларның
теләкләрен ишетү истә
леклебервакыйгабулып
күңелләрдәкалды.

Чыгышясаучыларның
барысы да бер теләкне
ирештерде: “Камгэсэнер
гострой” басмаларының
гомереозынбулсын!Без
исә газеталарыбызның
дуслары белән элемтә
беркайчанөзелмәсдигән
өметтәкалабыз.

Рәсемнәрдә:
 бәйрәмнән күренешләр


