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«Туған қалаға 70 ізгі іс» атты 
əлеуметтік марафон басталды

биылғы жыл еліміз 
үшін мерейлі мереке-
лерге толы, дегенмен 
біздің туған қаламыз 
Теміртау үшін де бірінен 
соң бірі қабат келіп 
жатқан айтулы күндер 
баршылық. Солардың 
қатарында күні кеше ғана 
атап өткен Қазақстан 
Маниткасының 55 
жылдығы болса, алдағы 
күзде Теміртауға 70 жыл 
толмақ. осыған орай 
қаламызда мерейтойды 
лайықты атап өту үшін 

ұйымдастыру комитеті 
құрылып, ондағы 
жұмысшы тобының 
құрамы бекітілді. енді ар-
найы бағдарлама жасалу-
да,  негізгі іс-шараларды 
өткізуге шаһардың 
барлық қызметтері 
жұмылдырылады, бүгінде 
олардың іс-жоспарлары 
мен атқаратын 
міндеттері, мақсаттары 
толықтай анықталған.



№ 28 (30) 24 шілде 2015 жыл

Ққ

2 Апта-ақпар

Тұңғыш Президенттің тарихи-мәдени орталығында металлургтер 
күніне арналған салтанатты іс-шара өтіп, оған «Халықтар достығы» 
қоғамдық бірлестігінің өкілдері белсене қатысты.

Орталықтың залына жиналған ардагер-металлургтер мен қаланың 
этно-мәдени орталықтарының өкілдері өткен ғасырдың 70-жылдарында 
түсірілген Карметкомбинат туралы деректі фильмді қызығушылықпен 
тамашалады.

«Мен кезінде металлург мамандығын таңдағаныма қуаныштымын. 
Мен мұнда ерік-жігерімді шынықтырдым, өте маңызды өмірлік 
тәжірибе жинадым, адал достар таптым, - дейді экраннан сол кездегі 
жас жігіт - қазіргі Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев.

Тарихи-мәдени орталығының әкімшілігі ардагерлерді кәсіби 
мерекелерімен құттықтады. Сонан соң «Халықтар достығы» қоғамдық 
бірлестігінің басшылығы қаланың этно-мәдениет орталықтарының 
белсенділерін құрмет грамотасымен марапаттады.

Сол күнгі Орталықтың залына жиналғандарға ең жақсы сыйдың бірі 
«Қазақстан Магниткасы» ардагерлер ансамблі мен кәріс этно-мәдени  
орталығының әртістерімен ұйымдастырылған мерекелік концерт болды.

Қуаныш Тыныбек,  
орталық қызметкері

Қуанып, ризашылығымызды 
біл дірдік. „Нина Тимофеевна не 
сыйлады?„ десеңіз, айтайық. Біздің 
қолымыз жетпей жүрген екі кітап, 
оның бірі жақында ғана көпшілікке 
жол тартқан тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
„Өмір өткелдері„ деп аталатын 
сұхбат кітабы. Көлемі 35,5 баспа 
табақ, 564 беттен тұратын және бар 
болғаны екі мың данамен басылған 
бұл кітап редакция ұжымы үшін аса 
құнды.

„Қазақстан Республикасының 
Президенті — Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың өмірі-өзгеше, 
өнегелі өмір. Екі өркениеттің-
Шығыс пен Батыстың қиюласқан 
жерінде, әлемнің екі бөлігінің- 
Азия мен Еуропаның  тоғысқан 
тұсында, екі саяси жүйенің -тота-

Былтыр мен бұрнағы жылы 
бір-бір адамның ажалы судан 
болды. Сондықтан қаламыздағы 
Төтенше жағдайлар қызметі 
мен судан құтқару станциялары 
жағажайларда тұрғындармен 
әңгімелер өткізіп, олардың тек 
белгіленген жерлерде ғана шомы-
луларын қадағалайды. Бұл ретте 
тұрғындардың өз амандықтарына 
немқұрайлы қарап, суға ішімдік 
ішіп шомылатындары жалған 
емес. Кей кездері жас балала-
рын апарып, оларды қараусыз 
қалдыратындары да бар. Міне, 
осындай салғырттық салдарынан 
кісі өліміне жол берілген еді. 

Биылғы шомылу  кезеңі 1 
маусымнан басталды, содан 
бері Теміртау мен Ақтау кенті 
тұрғындары арасында суға кету 
оқиғалары мен фактілері болған 
жоқ. Бұл жоғарыда аталған 
мекемелер қызметкерлерінің 
жұртшылықпен сақтық шаралары 
жайында жүргізген жұмыстарының 
нәтижесі деуге негіз бар. 

- Біздің жұмыстарымыз жо-
спарлы түрде жүзеге асырылады, 
шомылу науқанының ешқандай 

Базарлық
Жаңа кітап 

қолымызға тидіЖақында газет 
редакциясына бас 
сұққан қалалық ар-
дагерлер кеңесіінң 
төрайымы нина 
Тимофеевна Вахи-
това  баршамызға 
ортақ мереке 
-металлургтер 
күнімен ұжымды 
шын жүректен 
құттықтап, баға 
жетпес сыйлық 
табыстады. 

литаризм мен демократияның, екі 
экономикалық жүйенің-жоспар мен 
нарықтың от пен судай шарпысқан  
шағында  шарболаттай шыңдалған, 
өзінің туған Қазақстанын бүкіл 
әлем танитын, құрметтейтін елге 
айналдырған тұлғаның тағылымды 
тағдыры қандай оқырман үшін де, 
қызғылықты.  Кітапта журналист 
Сауытбек Абдрахмановқа өзінің 
өмірі жайында әңгімелей отырып, 
Нұрсұлтан Назарбаев заман, қоғам, 
адам туралы терең толғанады. 
Елбасының сұхбат кітабын ой 
көзімен оқыған адам ғибратты 
ғұмырдан көп тағлым алатыны та-
лассыз„ депті  құрастырушылар.

Екінші кітап Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың  бұрнағы жылы 
жарыққа шыққан „жылдар мен ой-
лар„ атты кітабы, мұнда Елбасы-

ның әр жылдары жарық көрген 
кітаптарынан, мақалалары мен 
сөйлеген сөздерінен іріктеліп 
алынған  толғамдары мен қанатты 
сөздері  топтастырылған. Он бес 
тараудан, 349 беттен тұратын бұл 
кітаптың да қалың оқырманның 
көңілінен шыққаны анық. Мы-
салы, алғашқы тарау „Отанды 

сүю-суығына шыдап, ыстығына 
күю„ деп аталып, мұнда Отан, ел, 
патриоттық сезім, ұлттық рух тура-
лы келісті ойлар топтастырылған. 
Бірер мысал келтірер болсақ, онда 
былай делінген: „Өз Отаның бұл 
дүниедегі жәннатың мен шуағың. 
Сондықтан білімің мен қайрат-
жігеріңді өз еліңнің мүддесіне 

жұмса. Туған елің дәулетті, туған 
жерің сәулетті болса, сен де 
әулетті, әлеуетті боласың„.

Қазіргі таңда ана тіліміздің 
жағдайы бізді алаңдататыны 
анық. Осы кітаптың жетінші тара-
уы „Ұлттық сана - ұлттық тілмен 
қалыптасады„ деген атпен тіл ту-
ралы  тұщымды ой-толғамдарға 
толы. Назар аударайық: „Қазақтың 
қазақтығының басты белгісі-
қазақша сөйлеуі. Үйде де, түзде 
де. Баласымен де, немересімен 
де. Досымен де, туысымен де. 
Бажасымен де, құдасымен де. Тек 
осыны жасаған адам ғана өз ана 
тілін өркендетуге өзінің титтей де 
болса үлесін қоса алады„.

Қалалық ардагерлер кеңесімен 
„Құрыш қала KZ„  газеті қала өміріне 
белсене араласып, талай іс-
шараларды бірлесе өткізіп келеді. 
Жақында ғана Ұлы Жеңістің 70 
жылдығын атап өтуде ақпараттық 
қолдау көрсетіп, арнайы айдар 
ашып, бет беріп отырған ұжым ар-
дагерлер кеңесінің алғыс хатымен 
марапатталған болатын. 

Елбасы десе елең етіп, тұңғыш 
Президенттің құрыш қаладан 
түлеп ұшқанын мақтан ететін 
теміртаулықтар алдағы уақытта 
бұл кітаптарға қол жеткізе алма-
са, біздің газет арқылы танысуға 
мүмкіндік алады.

Редакция ұжымы

Шомылу маусымы

Сақтық шаралары

Жыл сайын жаз айымен 
бірге шомылу маусымы да 
басталатыны мәлім, бұл ретте 
қаламызда тұрғындар игілігі 
үшін арнайы жағажайлар 
бар. Дегенмен, кейбіреулер 
белгіленбеген жерлерге 
барып шомылуды әдетке 
айналдырған. егер өткен 
жылдардың деректеріне назар 
аударар болсақ,  2010 жылы 
Теміртау мен Ақтау кентін 
қоса алғанда 3 адам суға кет-
кен болатын. Ал 2012 жылы 
бұл көрсеткіш ең жоғары бол-
ды, нақты айтқанда 10 адам 
суға шомылам деп өмірмен 
қош айтысты. 

оқыс оқиғасыз өтуіне бар 
күшімізді саламыз. Тұрғындардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
мақсатында судан құтқару 
қызметінің сүңгуірлері екі балалар 
лагерінің, 12 демалыс аймағының,  
„Сан-Тропе„ жеке жағажайы мен  
қалалық жағажайда, жалпы 16 
шомылатын жердегі сулардың 
астын тексерістен өткізді. Со-
нымен қатар жағалауларда 
орналасқан  ұйымдар басшыла-
рына жағажайлардың төлқұжатын 
жасау, су түбін қарап шыққандығы 
жайында акт жасау, шомыла-
тын жағалауларды тазарту, 
„Тұрғындардың судағы қауіпсіздігі 
туралы ақпараттың„  болуын 
қамтамасыз ету, құтқарушылардың  
арнайы құрал-жабдықтармен 
қамтылуын құтқару пункттерін 
ұйымдастырып, оларды дауыс 
күшейткіштермен, байланыс теле-
фондарымен қамтуды міндеттедік, 
- дейді қала әкімінің кезекті 
аппарат мәжілісінде  Төтенше 
жағдайлар басқармасының басшы-
сы Арман Алпысбаев.

Әрине, тұрғындар арасын-
да сақтақ шараларын сақтауға 

байланысты үнемі әңгімелесулер 
өткізіліп, алдын алу шараларына 
ерекше мән берілуде.  Сонымен 
қатар демалыс-сауықтыру мен 
мектеп жанындағы лагерлерде 
болып,  „Суда жүзу ережелері„ 
деген тақырыптьа сұрақ-жауаптар 
өткізілуде. Осылайша  26 педагог 
пен 195 баланы қамтыған алдын 
алу жұмыстары жүргізілген. Бұған 
қоса лагерьлердегі балалар мен 
олардың ұстаздарын судан құтқару 
станцияларына экскурсияға апару 
үрдісі де ұмыт қалмаған. 

Бүгінгі таңда тұрғындардың 
шомылу маусымындағы 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету де 
судан құтқару станциясында 10 
маманнан тұратын жеке құрам бар, 
олар кез-келген мезетте дайын 
тұр, жеті жүзу құралдары, яғни  
алты орындық резенке қайық пен 
бірнеше катерлер, екі автокөлік, 
сүңгуірлер киімі, құтқару заттары 
бар.

Былтыр құтқарушылар 
жұмысына қоғамдық негізде  
еңбекпен қамту бөлімінен үш адам 
тартылған болатын, өкінішке орай 
биыл мұндай мүмкіндік болмай 
тұр. Әйтсе де, есепті мерзім 
ішінде суға кетуден он бір адам 
құтқарылып,  кісі өліміне жол 
берілмеген. Бұл жұмыстар алдағы 
уақыттарда да ширай түспек.

Жақында тұңғыш  Президенттің тарихи-мәдени 
орталығында металургтердің кәсіби мерекесіне 
арналған атты іс-шара өтті. 

«балқыған металл түсі толқытады»
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Басқа кәсіпорындарда да 
жағдай осындай. Дегенмен, 
өнеркәсіп бір орында тұрған 
жоқ, оның негізгі капиталы-
на қомақты инвес тиция құю 
нәтижесінде алдағы жылдары 
өнім көлемі айтарлықтай өседі 
деген сенім бар. Тағы да салы-
стыру үшін цифрларға жүгінейік. 
Былтырғы жылдың алғашқы 
жартысында өнеркәсіп сала-
сына 26,6 млрд. теңге. Ал биыл  
сәйкес мерізмде 41,8 млрд. 
теңге инвестиция құйылды. 
Сөйтіп тапсырма 157,1 пайыз 
орындалып отыр. Қала ұстаушы 
„АрселорМиттал Теміртау„ АҚ 
инвестиция салу жоспарын екі 
есеге жуық орындады. Сөйтіп 
биылғы жарты жылдықта 
қаржы тарту тапсырмасы 175,8 
пайыз орындалды. Шетелдік 
және жергілікті кәсіпкерлердің 
қомақты қаржысын тар-
ту есебінен индустриялық-
инновациялық даму мемле-
кет тік бағдарламасы аясында 
жыл басынан бері құны 2679,1 
млн. теңге тұратын төрт жоба 
мақұлданды, сөйтіп жаңадан 
226 жұмыс орын құрылатын 
болды. Таратып айтар болсақ, 
„Шайыртау„ ЖШС  28 жұмыс  ор-
нын құратын 194 млн. теңгенің 
жобасын, ал  „Қазэнергомаш„ 
корпорациясы  110 жұмыс 
орны бар құны 1млрд. 2000 
млн. теңге тұратын жобаларды 
қолға алып отыр. Сондай-ақ 
„Автобірлестік„, „Қазгазоблок„ 
өндірістері де  жаңадан  тоқ-
сан ға жуық жұмыс орындарын 
құруды ойластыруда.

Кәсіпкерлік
Шағын және орта биз-

нес көлемі уақыт өткен сай-
ын өсе түсуде. Биылғы алты 
айда  тіркелген 443 шағын 
кәсіпорындар нәтижесінде 
қаладағы қызмет орындарының 
саны да, жұмыс көлемі де 
айтарлықтай өсті. Мәселен, 
2014 жылы Теміртауда 7185 
шағын және орта бизнес ны-
саны болса, қазір олардың 
саны 7628 бірлікке жеткен. 
Соның ішінде белсенді жұмыс 
істеп тұрғандары 6314, бұл 
былтырғыдан 5,9 пайыз көп. 
Шағын және орта бизнес са-
ласында жұмыс істейтін 
адамдардың саны 26190-ға 
жетіп отыр, ал өнім өндіру көлемі 
8,2 пайыз өсті. Биылғы жыл ба-
сынан бері кәсіпкерлер 25,8 
млрд. теңгенің түрлі өнімдерін 
шығарып, қала бюджетіне 1,7 
млрд. теңге қаржы қосты. 

„Бизнестің жол карта-
сы-2020„ бағдарламасын жүзе-
ге асыру аясында аймақтық 
үйлестіру кеңесі бизнес баста-
машылықты қолдау бағы тын-

Даму

негізгі көрсеткіштер орындалды

2015 жылдың бірінші жартысында қаланың  әлеуметтік-экономикалық 
даму көрсеткіштерінде оң өзгерістер қамтамасыз етілген. Жыл басынан бері 
өнәркәсіп орындары 173,5 млрд. теңгенің жалпы өнімін өндірсе, онда өңдеу 
кәсіпорындарының үлесі 94,5 пайызға тең. Шығарылған өнімнің жалпы  көлем 
индексі 101,9 пайызды құрады. Дегенмен биылғы жылдың алғашқы жартысы 
былтырғы сәйкес мерзіммен салыстырғанда кейбір көрсеткіштер бойынша 
төмен екенін айта кеткен жөн. Мәселе, жалпы өнеркәсіп өнімдерінің  көлемі 
былтыр осы уақытта 200,5 млрд. теңгеге тең болғанын ескерсек, биыл  небәрі 
86,5 пайыз деңгейінде орындалды. бұған негізінен „АрселорМиттал Теміртау„ 
АҚ өндірісіндегі кейбір цифрлар себеп болып отыр, айталық, былтырғы 
жылдың алғашқы жартысында 159 млрд. теңгенің өнімі шығарылған. Ал биыл 
бұл 137,7 млрд. теңгеге тең. 

да жалпы құны 449,3 млн. 
теңге тұратын 11 жобаны 
қолдады.  Егер осы белгіленген 
шаралардың бәрі ойдағыдай 
жүзеге асатын болса, жаңадан 
136 жұмыс орын құрылады. 
Аймақты 2012-2020 жылдары 
дамыту бағдарламасы бойын-
ша кәсіпкерлікті қолдау үшін 
биыл  мақсатты трансферттер 
және республикалық бюджеттен 
бөлінетін бюджеттік несиелер 
есебінен бірнеше іргелі іс жүзеге 
асты. Соның ішінде белгіленген 
жобаларды жүзеге асыру үшін 
несиелердің пайыздық көлемін 
субсидиялауға 33,9 млн. теңге 
бөлінді. 

Несиенің қайтарымы да жа-
ман емес, жыл басынан бері 
„Даму„ қорына 14,3 млн. теңге 
аударылған. Жаңа өндірістерді 
дамытуға бөлінетін грант-
тар есебінен 17 млн. теңге 
қарастырылды. Сондай-ақ ша-
ғын қалаларды кәсіпкерлікті 
дамытуға ықпал жасау үшін 
52,1 млн. теңге бюджеттік несие 
бөлінді. 

Ауыл 
шаруашылығы 

Өндірісті қаламызда ауыл 
шаруашылығы мекемелері, 
жеке үй шаруашылықтары, 
жал пы өнім көлемін  өсіріп,  
азық-түлік молшылығы мен 
қауіпсіздігін қам тамасыз етуге 
өз үлестерін қосуда. Бірінші жар-
ты жылдықта Теміртау қаласы 
мен Ақтау кенті бойынша 138,8 
млн. теңгенің өнімі шығарылды. 
Бұл 2014 жылдың сәйкес 
мерізімімен салыстырғанда 
ауыл шаруашылық өнімінің 
көлемі 25,7 пайыз өскенін 
көрсетеді. Жалпы өнімнің өсу 
индексі 124,4 пайыз. Ауыл 
шаруашылығы  өнімдері жө-
нін де айтқанда, барлық  үй 
малдарының, құстың етін 
өндіру біршама артқанын атап 
айтуға болады. Сондай-ақ сүт, 
тауық жұмыртқасы көлемі де 
бұрнағы жылдарға қарағанда 
біршама молайды.

Инфляция
Биылғы маусым айын-

да тұтыну бағасының индексі 
2014 жылғы желтоқсан айымен 
салыстырғанда 101,8 пайзы-
ды құрады, соның ішінде азық-
түлік тауарлары 101,4 пайыз, 
өнідірістік тауарлар 100,9 пай-
ыз, ақылы қызмет 102,9 пайыз 
орындалды. 

Әлеуметтік маңызы бар 
азық -түлік тауарларына бағаны 
тұрақтандыру, орынсыз өсуіне 
жол бермеу үшін 33 түрлі  өнімге 
мониторинг жүргізіледі.  Биылғы 

маусым айында 2014 жылдың 
желтоқсанына қарағанда 9 
түрлі өнім бойынша бағаның 
түрлі деңгейде өсу тіркелді, 
олар сүт 0,6 пайыз (163-тен 164 
теңгеге), тауықтың сан еті 1,9 
пайыз (431-ден 439 теңгеге), тұз 
2,7 пайыз (37-ден 38 теңгеге), 
бидай наны 4,9 пайыз (82-ден 
86 теңгеге), картоп 5,6 прай-
ыз (90-нана 95 теңгеге), пияз 
8,1 пайыз (86-дан 93 теңгеге), 
қызылша 11,1 пайыз (108-ден 
120 теңгеге), қырыққабат 20,3 
пайзы (69-дан 83 теңгеге), 
сәбіз 43,9 пайзы (82-ден 118 
теңгеге) көтерілді. Жекелеген 
тауарларға бағаның өсуі  өнім 
берушілердің көтерме бағаны 
өсіруі және жалпы  саудаға 
түсетін өнім көлемінің қысқаруы 
салдарына байланысты бо-
лып отыр. Сондай-ақ ауыл 
шаруашылығы министрлігінің 
қаулысымен  „Бидай нанға„ 
берілетін субсидияның азаюы-
на байланысты нан бағасның 
өсуіне жол берілді.

Құрылыс
 
Жыл басынан бері қала мыз-

да 63,1 млн. теңгенің құрлыс 
жұмыс тары атқарылды, бұл 
2014 жылғы сәйкес мерзімге 
қарағанда жалпы құрылыс 
салу көлемінің 6,8 пайыз 
өскенін көрсетті. Мұндағы  өсу 
көлемінің индексі 103,4 пай-
ыз. Қаржыландырудың бар-
лық көздері бойынша  18,7 
мың шаршы метр тұрғын үй 
пайдалануға берілді, бұл был-
тырғы жылдың сәйкес мер-
зімімен салыстырғанда 4,5 пай-
зы артық. Былтыр осы мерзімде 
17,9 мың шаршы метр тұрғын 
үй  іске қосылған болатын. 

Тауар айналымы
2015 жылдың алғашқы жар-

тысында бөлшек сауда тауар 
айналымының көлемі 25058,7 
млн. теңгені құрады. 2014 
жылдың сәйкес мерзімінде бұл 

24065,0 млн. теңге болған еді, 
өсім 4,1 пайыз. Жалпы өнім 
көлемінің индексі 101,1 пайыз.

 
Денешынықтыру 

мен әлеуметітк қорғау
Қаламызда дене шынықтыру 

және спорт түрлерімен айна-
лысатын  белсенді  тұрғындар 
тобы 92,8 пайызды құрайды, 
бұл көр сеткіш 2014 жылдың 
алғашқы алты айында 49 750 
адам болса, биыл 46153 адам. 
Алғашқы жарты жылдықта тиісті 
мемлекеттік мекемеге еңбекпен 
қамту жөнінде 2896 адам өтініш 
білдірген, соның ішінде 2037 
адам тұрақты жұмыс орнымен 
қамтамасыз етілді, бұл жал-
пы өтініш бергендердің 70,3 

пайызы. 96 жұмыссыз  кәсіби 
қайта даярлықтан өту үшін оқу 
орындарына жолдама алды, ал 
450 адам қоғамдық жұмыстарға 
тартылды. Кедейшілік деңгейі 
0,1 пайыз, бұл 2014 жылдың 
сәйкес мерзімі деңгейінде 
сақталып отыр. 

Бюджет
Қаланың бюджеттік жеке 

кірістері көлемі салықтық және 
салықтық емес түсімдер бой-
ынша 102,9 пайыз деңгейінде 
орындалды. Қала бюджетінің 
шығыс бөлігі  алты айда 
99,9 пайызға тең болды. 3,4 
млн. теңге түрлі себептерден 
игерілген жоқ.

Денсаулық сақтау
Биылғы алты айда тубер-

кулезбен ауырған адамдар 
саны 38 болды, соңғы жылда-
ры  әлеуметтік мәні бар бұл 
сырқатқа душар болғандар 
қатары тұрақты түрде төмендеп 
келеді. Биылғы жарты жылда да  
4,8 пайыз деңгейінде азайған. 
Әрбір 100 мың адамға шаққанда 
2014 жылдың алғашқы жарты-
сында  39,9 , ал биылғы алты 
айда 38 адам осындай сырқатқа 
тап болды. 

Соңғы жылдары  сәбилердің 
өмірге келу көрсеткіші де  
ойдағыдай, бала туу коэф фи-
центі 14,78. Биылғы  қаңтар-
мамыр айларында 1129 сәби 
дүниеге келді, өсім 1 пайыз.  
Сондай-ақ жыл басынан бері 
алғашқы бес айда кісі өлімінің 
коэффиценті 10,79, нақты 
цифрға жүгінсек 924 адам көз 
жұмған. Бұл жалпы  қайтыс 
болғандар қатарының 1,8 пайыз 
төмендегенін көрсетеді.

Білім беру
Мектеп жасына дейінгі оқыту 

және тәрбие жұмыстарымен  
1-ден 6 жасқа дейінгі 55659 бала 

қамтылған. Бұл осы жастағы 
жалпы балалардың (7122) 79,5 
пайызы. Облыстық көрсеткіш 
86,6 пайыз. 3-6 жасқа дейінгі 
көрсеткіш 98,5 пайыз (облыстық 
көрсеткіш 97,8 пайыз). 

Қоғамдық тәртіп
2015 жылдың алғашқы 

жарты жылдығында Теміртау 
қаласы мен Ақтау кенетінде 
2896 қылмыс тіркелген, бұл 
көрсеткіш қоғамдық тәртіп бұзу 
мен қылмыстық әрекеттер 
көлемінің 56,2 пайызы, 314,1 
бірлікке өскенін  көрсетеді. 
Мамандар қала аймағындағы 
қылмыстық жағдайға қарап, 
мұндай тәртіп бұзушылық 
әрекеттерін тіркеу көлемінің өсуі 
және қыл мыстық әдістемесінің 
өзгеруіне байланысты циф-
рлар санының өсуіне жол 
берілгенін  айтып отыр.  Жалпы 
қала бойынша бұрнағы жылға 
қарағанда ауыр қылмыстар 
саны да өскен, әрбір он мың 
тұрғынға шаққанда қылмыс 
деңгейі 156,2 пайызды құрады. 
Сонымен бірге  қылмыстың 
дер кезінде ашылу деңгейі 
жоғарылады. Биылғы алты 
айда 532 қылмыс ашылып, бұл 
көрсеткіш 2014 жылғы сәйкес 
мерзімдегіге қарағанда 14,9 
пайыз төмендеген. Ал  ауыр 
және аса ауыр қылмыстарды 
ашу деңгейі бұрнағы жылдар 
дәрежесінде қалып отыр. 

Көлік

Биылғы алты ай қоры тын-
дысы бойынша жүк тасымалы 
көлемі 1,3 пайыз, жолаушы 
айналымы 7,2 пайыз  ұлғайды. 
Сонымен бірге жүк айналымы  
14,5 пайыз, ал жолаушы та-
сымалдау 5 пайыз төмендеді. 
Мұндай көрсеткіштердің негіз-
гі себебі жүк тасымалына 
тапсырыстардың азаюынан 
болып отыр. Қаладағы жүк та-
сымалымен айналысатын 57 
көлік мекеменіің 4-і өзі қызметін 
мүлде тоқтатқан. 17-сі жұмыс 
көлемінің болмауына байланы-
сты өздерінің қызметін уақытша 
тоқтатуға мәжбүр болып отыр. 
Ал 29 мекеме нөлдік деңгейдегі 
есептерді тапсыруға мәжбүр. 
Ал жолаушы айналымының 
төмендеуінің негізгі себептері 
бұл жұмыстың маусымдық 
бағытына байланысты, мәсе-
лен, жолаушы тасқынының 
негізгі көлемін  құрайтын сту-
денттер мен оқушылардың 
жаз ғы демалыста болуына бай-
ланысты қалада жолаушылар 
қатары  төмендеді.  Бұл енді 
уақытша жағдай.

Бақыт ҚОНАҚАЕВА,
Теміртау қалалық 

экономика 
және қаржы бөлімі„  

ММ жетекшісі
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Тұрмыс және тіршілік

болат 
балқытып,

„Мені нағыз комсомол 
жұмысының басталғаны 
қуантады. Біздің комсо-
молшылар домнасы маған 
екі есе қымбат. Мен оны 
өзім салдым, ал енді сонда 
жұмыс істеймін. Ең бірінші 
күннен бастап, бірінші 
комсомол жолдамасын 
ұқыпты сақтап келемін. Ал 
екінші комсомол жолдама-
сын  мен өткен көктемде 
басқа құрдастарыммен 
Магнитогорскіге болат құюды 
үйренуге кеткенде алғанмын.  
Онда мен өз мамандығын шын 
сүйіп білетін адамдддармен 
кездестім. Олармен жұмыс 
істеп, онда металлургтерді 
қалай дайындайтынын 
байқадым. Домнада қазақ 
жастарының ішінен 
ондаған жас бастаушы 
металлургтерді кездестіремін 
деп ойлапын ба? Менің жолда-
сым Төлеген Адам-Юсупов 
қазір кернейші. Махамбет 
Əлкеев шойын құюшы болды. 
Біздің жұмыс металымыз 
енді ғана басталды., алғашқы 
балқымады. Біздің заводқа 
əлі өсу де өсу қажет. Біз де 
өсеміз„.

Ілияс БАЙМҰРЗАЕВ,
жас слесарь

3 шілде 1960 жыл

„...орасан зор құрылыс  
алаңының ортасында 
қаланың кішкентай ғана 
сілемі. Крандар, ұралар, 
қазаншұңқырлар, қиыршықтас 
үйінділері, құм, құрылыстық 
қоқыс төмпешіктері, ша-
тырлар, жолсыздық. Сол 
күндері алғашқы домна пеші 

мен электр орталығы са-
лынды. Біз алғашқыда үш 
күн бір жертөледе болып, 
одан соң Нұра өзенінің арғы 
жағындағы  Токаревка кентінде 
жатақханаға орналстық. Біз 
әлі жұмысқа кірісіп үлгерген 
жоқ едік, бәрімізді жинап 
алды да,орта білімі барларға 
Днепродзержинксіге оқып  
келуді ұсынды. Сөйтсек, ре-
спублика басшылығы болашақ 
комбинат үшін  жергілікті 
кадрлар даярлаудың қамын 
ойлап, еліміздің аса ірі метал-
лургия орталықтарына барып 
оқып келу үшін жергілікті 
байырғы ұлттың ұлдарын 

осылай асығыс түрде іріктеген 
екен„.

Бұл Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтың „Без правил 
и лебых„ деген кітабындағы 
біздің қаламыз туралы 
жазғанынан үзінді. Осыған 
қарап-ақ осыдан елу бес 
жыл бұрын Қазақстан 
Магниткасының құрылысының 
қалай басталғаның, сол кездегі 
жұмысшылардың жай-күйін 
анық аңғаруға болады. Осы 
ортада шыңдалып, болаттай 
берік ерік-жігері, көзқарасы мен 
ұстамымдары қалыптастан 
тұңғыш Президенттің 
Теміртауға деген ықылас-пейілі 
ерекше. Мұны жерлестеріміз 
жақсы біледі, жыл сайын шілде 
айының үшінші жексенбісіне 
сәйкес келетін металлург-
тер күнін атап өтер тұста, 
комбинаттың өткені мен 

бүгініне, алдағы болашағына 
деген көңіл түкпірлеріндегі  
ой-орамдарын айтып, бірін-бірі 
құттықтап, бір жасап қалады. 

1960 жылдың 3 шілдесінен 
бері аталып өтілетін ме-
таллургтер күнін биыл да 
теміртаулықтар ерекше 
қарқынмен тойлады. Мұның 
өзіндік себебі де жоқ емес, бұл 
күні Қазақстан Магниткасының 
55 жылдық мерейтойы қабат 
келіп отыр. Өткен жұма күні 
қалалық мәдениет сарайында 
салтанатты жиын өтіп, оған 
аймақ басшысы Нұрмұхамбет 
Әбдібеков қатысты. Әуелі 
сахнадағы үлкен экраннан 

Теміратудың тарихына ал-
тын әріптермен жазылып 
қалған комбинат тұрмысынан 
сыр шертетін деректі фильм 
көрсетілді. Онда 1960 жылдың 
3 шілдесінде Қазақстанның 
алғашқы шойыны алынғаны  
туралы көрсетілді. Осыған 
орай өткізілген салтанатта 
Қазақстан Компартиясы ОК 
бірінші хатшысы Д.Қонаевтың: 
„Бірінші кезекте бүгін қатарға 
қосылған  Қарағанды ме-
таллургия заводы Қазақстан 
индустриясының одан әрі 
дамуына маңызды ықпал 
етеді. Ол республикадағы 
машина жасау, металл өңдеу 
және басқа да өнеркәсіп 
салаларының одан әрі да-
муына сенімді негіз болып, 
біздің еліміздің бай, сарқылмас 

қорын толық және тез игеру-
ге мүмкіндік береді...„ деген 
сөздерін тыңдағанда залда 
отырған ардагер металлургтер  
көңіл түкпірінде күні кешегідей 
тұрған тура осыдан елу бес 
жыл бұрынғы кезеңді естеріне 
алып, бір марқайып қалды. 
Содан соң салтанатты жиынға 
арнайы келіп қатысып отырған 
облыс әкімі Нұрмұхамбет 
Әбдібеков металлургтерді төл 
мерекесімен құттықтады.

- Жалын жүректі, құрыш 
білекті жандар ғана металлург 
мамандығын таңдап,  еңбек 
етеді. Арқа төсіндегі инду-
стрия орталығы, өндірістің 
қарашаңырағы саналатын ком-
бинат Елбасы Н.Назарбаевтың  
еңбек жолының басталып, 
саяси қайраткер ретінде 

ұшқан ұясы. Бұл біздің бар-
шамыз үшін үлкен мәртебе, 
мақтаныш. Биыл метал-
лургтер күні ерекше, өйткені 
Қазақстан Магниткасының 
55 жылдығымен қатар келіп 
отыр. Бүгінгі таңда Елбасының 
тікелей тапсырмасымен комби-
натта жаңғырту бағдарламасы 
қолға алынып,  нәтижесінде 
№3 домна пеші жаңаланды, 
былтыр №1, №2 конвертор, 
газ тазалау қондырғысы 
жаңғыртудан өткен болатын. 
Осылайша, қалыпты жұмыс 
істеуге жол ашылды. Әрине, 
қазіргі таңдағы металлургия 
өндірісіндегі қиыншылықтарды 
жақсы білеміз, бұл әлемдік 
дағдарыс, сондықтан комби-
нат басшылығына ұжымының 
қолдауы керек.  
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құрыш 
қорытқан

„Біз кеңес одағындағы 
өзіміздің сенімді жəне 
қымбатты жолдаста-
рымыздан үлкен метал-
лургия заводтар салуды  
үйренуге келдік.  Мұнда 
Қазақстан Магниткасының 
құрылысында  көбіміз 
монтажшы, бетоншы, 
арматурашы, экскаваторшы 
мамандықтарына ие болдық, 
кешкі жəне сырттай орта 
мектептерде жəне жоғары 
оқу орындарында оқыдық.

Кеңес Одағында алған 
білімдеріміз туған еліміз, 
Кремиковцевте  металлургия 
заводын салуға өте қажет 
болады. Қазақстан Магнит-
касы елімізде озат өндіріс 
орны болуына, оның əлемде 
болат пен шойынды көп 
шығаруына шын жүректен 
тілектеспін„.

Анастасов 
ИВАН ХРИСТОВ,

болгариялық монтажшы
3 шілде 1960 жыл

Металлург мамандығын 
рухы мықтылар ғана таңдайды, 
баршаңызды мерейлі 
мерекелеріңізбен құттықтай 
отырып, мықты денсаулық, 
кәсібіи біліктілік тілеймін. 
Әсіресе арамызда отырған 
ардагерлерімізге айтар 
алғысымыз шексіз. Биылғы 
мерекенің Ораза айтпен қабат 
келуінің өзі көңілге қуаныш 
ұялатады, - деді аймақ басшы-
сы сөз сөйлеп.

Мұнан соң еңбекте 
үздіктер қатарынынан көрініп, 
ұжымның бетке ұстары боп 
жүрген бірқатар комбинат 
жұмыскерлеріне облыс әкімінің 
алғыс хаттары мен құрмет 
грамоталары тапсырылды.

Құттықтау үшін келесі кезек-
те „АрселорМиттал Теміртау„ 
АҚ бас директоры Виджай Ма-
хадеван мен металлургтердің 
„Жақтау„ кәсіподағының 
төрағасы Виктор Щетинин 
саханаға көтерілді.

- Қазақстан Магниткасының 
55 жылдығымен құттықтаймын, 
осыдан төрт жыл бұрын маған  
„АрселорМиттал Теміртау„ АҚ-
ын басқару ұсынысы түскенде, 
қуана келістім,-дей келе бас 
директор тарих тереңіне үңіліп, 
тұңғыш Қазақстан шойынының 
берілуі туралы толғады. 

Содан соң бүгінгі таңдағы 
атқарылып жатқан жұмыстар 
жайында айтып, соңғы 
жылдардағы қиындықтардың 
орын алып отырғанын сөз етті. 

Металлургтердің 
„Жақтау„ кәсіподағының 
төрағасы В.Щетинин де 
жүрекжарды лебізін жеткізіп: 
„Баршаңызды кәсіподақ 
атынан бүгінгі мерекемен 

шын жүректен құттықтаймын. 
Кәсіподақ комитеті былтыр 
ұжымдық келісімшартқа қол 
қойғанын білесіздер, сол 

келісімшарттағы барлық 
бөлімдердің орындалуына 
басшылыққа алып келеміз. 
Биыл жұмыскерлердің он 
үшінші жалақысын төлеуге 
шешім қабылданды. Әрине, 
қазір қиын кезеңдер бастан 
өтуде, өмір-толқынында қара 
жолақтардан соң ақ жолақтың 

келетіні анық, сондықтан 
мойымаңыздар„ деді кәсіподақ 
басшысы. Соңынан олар еңбек 
озаттарына саланың „Еңбек 
даңқы„ төсбелілерін тапсыр-
ды. Марапатталған он жеті 
комбинат жұмыскерлерінің 
қатарында теміржол та-
ранспорты басқармасының 
машинисі Владимир Аста-
фуров,  әк күйдіру цехының 
бригадирі Владимир Веретнев, 
жөндеуші слесарь Виктор Цой, 
комбинат басқармасының 
сапа менеджменті жүйесін 
қамтамасыз ету бюросының 
бастығы Өтеген Габдул-
лин, ЛЦП-2 өндірісінің кран 
машинисі Людмила Доронина, 
механикалық цехтан Өтен 
Жендетов, ЛПЦ-3 вальцовщигі 
Олег Князев, электромон-
тер  Владитмир Ковалев,  
домна цехының бригадирі  
Юрий Корниенко,  коксохим 
өндірісінен  Анатолий  Кри-
венцев,  газ цехының шебері 
Ербол Маханов, жөндеуші 
слесарь  Владимир Мелощен-
ко, конвертор цехынан  Виктор  
Нестеренко, автотранспорт  
басқармасының бастығы 
Александр Полонник,  брига-
дир Сергей Сазонов, электр 
жабдықтарын жөндеу цехының 
электромонтері Ирина Степ-
кина және  жөндеуші слесарь 
Владимир Хан бар.  

Мерекелік көңіл-күйді 
Қарағандыдағы Қ.Байжанов 
атындағы концерттік 
бірлестіктің әншілері мен 
бишілері көтеріп, әсем әуендер 
тарту етті.

Ал кешке қарай 
тұрғындардың жаппай серуені 
басталып, жұртшылық „Метал-

лург„ стадионының алдындағы 
алаңға жиналып түрлі ойын-
дар мен сауда жәрмеңкелерін 
тамашалады. Соңынан 

стадиондағы концертті көріп, 
әншілердің әндерін тыңдады. 
Завод басқармасынан бастау 
алған автошеру  қаланың ба-
сты даңғылдарын аралады. Ал 
жұртшылық швециялық „Ace 
of Base„ тобының әншілерін 
тағатсыздана күтті. Топ әншісі 
 Дженни  Бергрен әннен шашу 
шашып, сәті келгенде  „Вес-
на на Заречной улице„ әнін 
орысша айтуға талпынды, 
оған Қ.Байжанов атындағы 
концерттік бірлестіктің бас-
шысы, әнші Талғат Ыдырысов 
көмектесіп, бірге шырқады. 
Бізді таңдандырғаны, әнші  
Дженни  Бергрен „біздің швед-
тер орайы келгенде еліміздің 
гимн шырқауға дайын тұрады„ 

деп, оны теміртаулықтар 
алдында айып берді. Бұл 
әлемнің қай түкпірінде жүрсе 
де өз еліне деген құрметтің 
белгісі болса керек, сондықтан 
қазақстандықтардың „құлағына 
алтын сырға„ дегіміз келеді.

Концертте шетелдік 
әншілер көлікпен стадионды 
екі айналып, әндерін салып, 
жиналғандардың ықыласына 
бөленді. Металлургтер 
мерекесіне арналған осы 
іс-шара соңы отшашуларға 
ұласты.

Руза АЛДАШЕВА

Тұрмыс және тіршілік
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6 Алдыңғы толқын
Металлургтер әулеті

Бұған дейін талай мәрте 
жазғанымыздай, Теміртау 
-тектілерге тұғыр болған қасиетті 
қала ғой, құшағына талай өрімдей 
қыз-жігіттерді басып, олардан 
марғасқа металлургтерді түлетті. 
Сондай арда азаматтардың 
қатарында Амангелді Хамитұлы 
Досмағамбетов те бар.Бүгінде 
жетпіс жасқа жетіп, үбірлі-шүбірлі 
болып отырған Амангелді ағаның 
кіндік қаны сонау Ресей жеріне 
тамған. Сонда ержетіп, орта 
мектепті бітіріп, әскер қатарына 
аттанған. Әкесі марқұм Хамит 
Оразалыұлы ел басына күн туған 
қиын сәтте майданға аттанып, 
жаумен шайқасқан, Ұлы Отан 
соғысының ардагері екен. Май-
даннан жараланып, аман оралған 
соң Жеңіс жалауы желбіреген 
1945 жылдың 10 шілдесінде дүние 
есігін ашқан перзентіне Амангелді 
деп ат қойыпты. 

1964 жылы әскер қатарына 
алынып, енді қайтам деп жүрген 
күндердің бірінде Теміртаудан 
үгітші келіп, мұнда Қазақстан 
Магниткасының салынғанын, 
металлургтер шаһарының бой 
көтергенін, мамандардың қажет-
тігін айтып, жас жігіттерді 
жұмысқа шақырады. 

-  Ол кезде  „Қазметаллург-
ст рой„ тресі еді, сонда келіп, 
жалпақ прокаттау цехына бетон-
шы болып жұмысқа орналастым, 
қазіргі Комсомол даңғылының 
бойындағы сол кездегі екі қабатты 
жатақханада жаттым. Бұл 1967 
жыл еді, -деп өткен күндерді еске 
алды Амангелді Хамитұлы.

Осы жылдың соңында су-
мен жабдықтау цехына насос 
құрылғыларының 4-ші разрядты 
машинисі болып жұмысқа орна-
ласады. Арада небәрі бір-ақ жыл 
өткенде аға машинист болады. 
Бұл жай айта салғанға оңацй, 
ал негізінде  бұл мамандықтың 
қыры-мен сырын игеру үшін 
қаншама тер төгу қажеттігін басы-
нан өткізген адам ғана сезіне ала-
ры анық. Әрине, бірінші кезекте 
кәсіби білім қажет, осыны түсінген 
ол  кешкі мектепте мамандыққа 
оқып, соңынан, яғни 1971 жылы 
химия-механикалық техникумы-
на оқуға түсіп, оны  өндірістегі 
электр жабдықтары мамандығы 
бойынша бітіріп шығады. Сөйтіп, 
насос станциясына ауысым 
бастығы болып тағайындалады. 
Өз міндетін мінсіз атқара жүріп, 
қоғамдық жұмыстардың да бел ор-

Жаныңменен түсінбесең тегіңді,
Жігеріңмен қайрамасаң кегіңді.
Болмысыңмен біле алмасаң шегіңді,
Ұқпағаның-
Өзіңді де,
Өмірді. 
Бұл Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қаламы-

нан туған шумақ. Осыны оқи отырып, ойға қала-
ды екенсің. Мына өмірді, өзіңді ұғу - бір бақыт. 
Сон дықтан біз бүгінгі кейіпкеріміздің  ерен еңбекке 
толы ғұмыры мен Теміртаумен тоғысқан тағдыры 
жайында əңгіме өрбітпекке бел буып отырмыз.

Еңбек пен бақыт егіз
тасында жүрді, цехтың бастауыш 
комсомол ұйымына жетекшілік 
етті. Сол жылдары талай байрақты 
бәсекелерде жеңімпаз деп таны-
лып,  көптеген марапаттарға ие 
болады. 

- Сол кездері қалада 900 шақ-

ыр ымды құрайтын жер асты-үсті 
жауын су желілері бар бола-
тын, ұзындығы 25 шақырымды 
құрайтын қалаға су айдайтын 
екі сужүйесі де халыққа қызмет 
көрсететін, бұған қоса ұзын 
саны 51 ұңғыма болды. Міне, 
осылардың кідіріссіз, апатсыз 
жұмыс істеуін қадағалап, ретімен, 
жөнімен жөндеу жұмыстарын 
жүргізетінбіз, -деп өткен күндер 
жайында әңгімелейді  ардагер.

Расында, су-тіршілік нәрі, он-
сыз өмірді елестету мүмкін емес. 
Оған қоса  алып өндіріс ошағы 
саналатын комбинаттың барлық 
өнімдері үшін, яғни болат балқып, 
құрыш қайнауы үшін, сонымен 
қатар комбинат тұтынатын су 
мен техникалық процестердің 
бәрі орындалуы үшін судың 
орны бөлек.  Комбинаттағы ар-
найы сумен жабдықтау цехының 
болуы да осы мәселелерді 
шешудің жолы, яғни күре тамы-
ры десек қателеспесіміз анық. 
Сондықтан қаладағы Самарқанд 
суқоймасының әу баста не 
үшін жасалғанын түсіну қиын 
емес. Он жыл цех бастығының 
орынбасары қызметін атқарған 
Амангелді Хамитұлы өзінің  
адал еңбегімен сатылап жоғары 
көтеріліп, соңында осы  сумен 

жабдықтау цехының бастығы бо-
лып қызметтік лауазымы өсті. 
Сол кездердегі өлшеммен алып 
қарайтын болсақ, бұл аса жауап-
ты болумен қатар екінің бірінің, 
оның ішінде қазақ жастарының 
қолы жетпейтін қызмет бола-

тын. Қазағынан орыс-орманы ба-
сым қалада суырылып  шығып, 
бойындағы кәсіби білімі мен 
білігін қатар шыңдап, әріптестері 
мен басшылықтың алдында беделі 
жоғары, ұстанымы нық Амангелді 
Хамитұлы  цех бастығы қызметін 
абыроймен атқарды.

-  Мен қызмет етіп жүрген жыл-
дары қандай қиындықтар болса 
да, жұмысқа деген оң көзқарастың 
нәтижесінде бәрін реттеп, шешіп 
отырдық. Сондықтан жұмыс 
кідіріссіз, апатсыз алға жылжып, 
комбинаттың дамуына, қаланың 
гүлденуіне өз үлесімізді қостық. 
Дегенмен, адамның ең асыл 
мұраттарының бірі өзіңнен кейін 
жолыңды жалғастыратын шәкірт 
дайындау. Мен осыған мән беріп, 
жұмысқа қабілеті мен икемі бар, 
болашағынан үміт күттіретін сана-
улы жастарды баулып, білгенімді 
үйреттіп, тәжірибеммен бөлістім. 
еңбегім еш кеткен жоқ, сон-
дай шәкірттерімінің бірі Ан-
дрей Бегенеев, оны қазіргі таңда 
теміртаулықтар Қазақстан Респу-
бликасы Парламент Мәжілісінің 
депутаты, су мен экология мәсе-
лелерін көтеріп жүрген жан 
ретінде жақсы біледі,- дейді ол.

1995 жылы нарықтық қиын-
дық тар орын алып, комбинат 

жұмысы тұралаған сәттен елба-
сы Н.Назарбаевтың шешімімен 
елімізге шетелдік инвесторлар 
тартылып, „Қарметкомбинат„ 
үнді лердің қолына өткені 
мәлім. Сол сәтте алғашқы бұй-
рықпен Амангелді Хамитұлы 
энергожөндеу цехы бастығының 
орынбасары болып тағайындалды. 
Цехтағы алты учаскенің үшеуіне 
тікелей жауапты болып, 2009 

жылға дейін жемісті еңбек етіп, 
зейнетке шықты.

- Бүгінде комбинат жұмысына 
алаңдайтынымы рас, өйткені дәл 
біздің кезіміздегідей жұмысқа 
жан-тәнімен берілетін кәсіби 
мамандар тапшы. Баяғы су 
желілерінің тозығы жетті, оларды 
кезең-кезеңмен ауыстырып отыру 
керек, бұл үлкен жауапкершілікпен 
қатар қомақты қаржыны талап 
ететін шаруа. Энергетикалық 
жабдықтар, технологиялар маман-
дарын кемінде бес жыл оқытып 
дайындау керек, дәрістен қол 
үзбей, еңбек тәжірибелерінен 
өткізсе, нұр үстіне нұр. Өйткені 
болашақ маман теориялық білімін 
тәжірибеде қолданады, оқығанын 
көзімен көріп, қолымен ұстап 
көңіліне тоқиды. Тағы бір айта-
рым, талай майталман мамандар-
дан комбинат қысқарту дегеннің 
кесірінен айырылып қалды. Ата-
бабаларымыз ондай адамдар ту-
ралы „қолы алтын„ деп бекер 
айтпаған ғой, сондай мамандар 
жеткіліксіз қазір.  Үшіншіден, 
қолданыстағы әрбір жабдықты  
жұмыс барысында үнемі зерттеп 
отыру қажет, бұрын бізде төрт 
ауысым болды, әр ауысымның өз 
міндеті- алдын алу жұмыстарына 
көңіл бөлу. Сондықтан апаттарға 

жол берілмейтін. Ал қазір әрбір 
жабдық, немесе желі әбден 
тозығы жетіп, істен шыққанда 
ғана қимылдайды.  Бұрын жоспар-
лы түрде жыл сайын белгілі бір 
мөлшерде құбырлар, желілер ау-
ыстырылып отыратын, ал бүгінде  
мәжбүрлі түрде, қай жер тесілсе, 
сонда ғана ауыстырады, -дейді 
Амангелді ағамыз  алаң көңілмен.

Теміртаумен тағдыры тоғыс-
қан жан Ресей жеріндегі туыс-
туғандарын да осында тартумен 
болды, әуелі өзі Сәлима сұлуға 
үйленіп, бір бөлмелі пәтерге қолы 
жетті, сосын сол үйге екі туған 
інісін, немере інісін,  ағасының 
үш қызын, балдызын, жиенін, 
әйтеуін он шақты туысын әкеліп, 
оқитындарын оқуға, жұмыс 
істейтіндерін жұмысқа орнала-
стырып, ағалық қамқорлығын жа-
сады. Бәрі бір  бөлмелі үй де сүттей 
ұйып, тату тұрды, бір қазаннан ас 
ішті.  Бүгінге Амангелді ағаны 
металлургия саласында еңбек ет-
кен әулет десек болады, олардың 
саны қазірдің өзінде жүзден 
асып кеткен, әлі де комбинаттағы 
жұмыстарын жалғасытырып 
жүргендері бар. 

Қаланың қатал, жазылмаған 
қағидасы бойынша әрбір от-
басыда бір, немесе екі бала-
дан артығы жоқ, Амангелді 
аға Ресейде туып-өскенімен, 
қазақы қанындағы кеңпейілімен, 
қонақжайлылығымен осылай-
ша туыстарына қамқорлық жа-
саумен қатар Сәлима жеңгеміз 
екеуі бес перзентін тәрбиелеп 
өсірді. Бүгінде Нұрлан есімді ұлы  
энергожөндеу цехында брига-
дир болса, Аққұндыз есімді қызы 
краншы мамандығымен жемісті 
еңбек етіп келеді. Міне, мұның 
өзі  пейілдің кеңдігін, ниеттің 
ақтығын көрсететін, азаматтың 
азаматтығын асқақтататын жар-
қын мысалдар. Сөз реті келгенде, 
үйдегі Сәлима жеңгемізді екеуінің 
ата-аналары бесік құда болып, 
айттырып алып бергендігін айтуға 
болады. Ата-анасының айтқанын 
құп алып, үйленген олар үбірлі-
шүбірлі болып, бақытты ғұмыр 
кешіп келеді. 

Осы айда жетпіс жасқа толған 
ардагер ағамызды мерейтоймен 
біз де шын жүректен құттықтап, 
деніне саулық, отының басына 
амандық тілейміз.

Өмірдің мәнін ұғынып, өзінің 
де, ұрпағының да еңбекпен есейіп, 
еңбекпен бақытқа бөленуіне ба-
стамашы болған ардагердің өмір 
жолы өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге.

Руза АлДАШеВА

Самарқанд су қоймасының көрінісі
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Туған күніңмен, Теміртау!

Талбесік

Осыған орай сәрсенбінің сәтінде қалалық 
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі мен 
Ішкі саясат бөлімі басшыларының ұйытқы 
болуымен барлық ақпарат құралдарының 
өкілдері бас қосып, Теміртаудың 70 
жылдығына орай „ Туған қалаға 70 ізгі іс„ атты 
әлеуметтік марафон салтанатты түрде ба-
сталды.

- Мерекені атап өтудегі негізгі түйін -ол 
тұрғындардың бойларындағы  патриотизм-
мен ұштаспақ, әрбір тұрғынның өз қаласына 
деген сүйіспеншілігі мен мақтаныш сезімі 
болуы шарт, сонымен қатар мерейтой да 
баршаға ортақ. Теміртау баршамыздың 
туған қаламыз, біз еңбекте алда, оқуда озат 
болсақ, қаламыз да жайнап, даңқы арта 
түспек, алдағы уақытта да қаламыздың 
шырайының ашылып, даңқының арта беруі 
үшін бәріміз өз міндетімізді мінсіз атқаруға 
тиіспіз, -дейді Ішкі саясат бөлімінің бастығы 
Татьяна Куринная. 

Міне, 22 шілдеден 1 қазанға дейін, 
яғни қаланың 70 жылдығын тойлауға тура 
70 күн қалды. Оған қала тұрғындары мен 
қатар бизнесмендер, еріктілер мен жастар, 
ұйымдар мен мекемелер бір кісідей атса-
лысады және барлығы қоғамдық өмірге 
араласып, қаладағы нысандарды абат-

биылғы жыл еліміз үшін мерейлі мерекелерге толы, дегенмен біздің туған қаламыз Теміртау 
үшін де бірінен соң бірі қабат келіп жатқан айтулы күндер баршылық. Солардың қатарында күні 
кеше ғана атап өткен Қазақстан Маниткасының 55 жылдығы болса, алдағы күзде Теміртауға 70 
жыл толмақ. осыған орай қаламызда мерейтойды лайықты атап өту үшін ұйымдастыру комитеті 
құрылып, ондағы жұмысшы тобының құрамы бекітілді. енді арнайы бағдарлама жасалуда,  негізгі 
іс-шараларды өткізуге шаһардың барлық қызметтері жұмылдырылады, бүгінде олардың іс-
жоспарлары мен атқаратын міндеттері, мақсаттары толықтай анықталған.

«Туған қалаға 70 ізгі іс» атты 
əлеуметтік марафон басталды

тандыру, табиғатты қор ғау шараларының 
арасында жүретін болады. Осылайша, 
қаланың әлеуметтік проблемаларының 
шешілуіне жол салынбақ, мұның астарында 
„Жұмыла көтерген жүк жеңіл„  деген халық 
даналығының жатқаны анық. Осы шараға 
қатысатындар Ішкі саясат бөліміне „Ізгі іс» 
туралы қысқаша баяндап, тапсырыс беруіне 

болады. Жүзеге асқан ізгі істер Ішкі саясат 
бөлімінің сайтында „Қаланың мерейтойына 
70 ізгі іс„ деген атпен жарияланатын болады. 
Әрине, тұрғындар жетпістен де көп ізгі іс-
шараларды ұсынуы, жүзеге асыруы мүмкін, 
олардың ішіндегі ең маңызды дегендері 
қалалық тарихи-өлкетану мұражайына 
фотосуреттерімен қоса берілетін болады, 

сөйтіп қала тарихына арналған кітапқа енеді. 
Сондықтан ізгі істерді қазірден бастаған жөн. 
Атап айтар болсақ, денсалуық сақтау бөлімі 
18 тамызда ашық есік күнін өткізіп, „Қан 
қысымыңды өлше„ деген акцияны ұсынып 
отыр, сонымен қатар 2 қыркүйекте Ұлы 
Отан соғысы ардагерлері мен мүгедектеріне 
маман-дәрігерлер кеңес бермек. Ізгі істер 
тізіміне спорттық-көңіл көтеру шаралары 
да енеді және оларға мүмкіндігі шектеулі, 
аз қамтылған отбасы балалары тартылмақ. 
Зейнеткерлердің шығармашылығына ар-
нал ған көрмелер ұйымдастырылып, аз 
қамтылған отбасыларға түскі астар қай-
ыр ымдылық акциясы барысында бер-
ілмек. Жұмыссыз жүрген тұрғындар мен 
мүмкіндігі шектеулі жандар үшін бос жұмыс 
орындарының жәрмеңкелері өткізелетін бо-
лады. Сонымен қатар Теміртауды келісім мен 
бейбітшілік қаласы ретінде көрсететін жоба-
ларды этно-мәдени орталықтар мен үкіметтік 
емес ұйымдар жүзеге асыра алады. 

Сонымен, осы жобаға кез-келген тұрғын 
қатысып, өзінің ойын 70 ізгі іс марафоны ая-
сында нақты көрсетуіне мүмкіндігі мол. Олай 
болса, іске сәт!

Руза АЛДАШЕВА

Қазіргі таңда қала 
тұрғындарына үш емхана қызмет 
көрсетеді, олар №1, №2 және №4 
емханалар. 

- Чайковский көшесіндегі 
№1 емхана 54 506 адамға 
қызмет көрсетеді. Өкіншіке 
орай, емхананың техникалық-

Қалалық әкімдікте
Офтальмологиялық орталық ашылады

Өткен сейсенбі күнгі қала әкімінің кезекті 
аппарат мәжілісінде  қаламыздағы емханалардың 
жай-күйі күн тәртібінде қаралды. бұл жөнінде  
Қарағанды облысы бойынша денсаулық сақтау 
басқармасының теміртаулық кураторы, орталық 
аурухананың директоры Степан Мартынов хабар-
лама жасады. 

материалдық базасы медстандарт-
тар талабына толық жауап бере 
алмайды. Қазіргі таңда сонау 1956 
және 1961 жылдары салынып, 
пайдалануға берілген емхананың 
екі ғимаратына күрделі жөндеу 
жүрізу жоспарланып отыр. Ол үшін 
жалпы сомасы  164 млн. 254 мың 

теңге тұратын жобалық-сметалық 
құжаттар жасалып, мемлекеттік  
сараптамадан өтті. Жоспар бой-
ынша жөндеу жұмыстары алдағы 
2016 жылы басталмақ, - дейді 
Степан Мартынов. 

 Әрине, заман талабына 
сай жөнделумен қатар жаңа 
медициналық жабдықтар алу 
мәселесі де  ұмыт қалмаған. 
Мысалы, 650 мың теңге тұратын 
хирургиялық электр пышағын биыл 
алу ниетінде. Сондай-ақ алдағы 
екі-үш жылдықта көптеген зама-
науи медициналық қондырғылар 
сатып алынбақ. Бұл өз кезегінде 
ауруды ерте анықтауға мүмкіндік 
беретіні анық. Ал №2 емхананың 
өзінің жеке ғимараты болмаса да, 
ол 50 454 тұрғынды қабылдап, 
оларға қызмет көрсетіп келеді. 

Соған қарамастан мұндағы 
медициналық құрылғылар мен 
жабдықтар ескірген, қамтылуы бар 
болғаны  51,5 пайызды құрайды, 
барының сексен пайызының 
тозығы жеткен. Қолданыстағы 
автокөліктің екеуі де ескірген, 
дегенмен алдағы жылы емхана-
ны күрделі жөндеуден өткізуге 
бел буып отыр. Ал медициналық 
құрылғыларды лизингпен сатып 
алу жоспарлануда. 

2009 жылы пайдалануға 
берілген №4 емхана стандарттарға 
сай болғанымен, ол да жөндеуді, 
жаңалауды талап етеді. Мұнда  61 
692 тұрғынға қызмет көрсетеді. 
Осылайша, қаладағы  аталған 
үш емханадағы 13 учаскеде 
62 дәрігер мен 148 медби-
ке  теміртаулықтардың ауру-

сырқауының ертерек анықталуына 
атсалысуда. 

- Теміртауда әлі де дәрігерлер 
тапшылығы байқалады, бүгінде 
бізге 21 дәрігер қажет, №1 
емханаға – 5, №2 емханаға — 7, 
ал №4 емханаға алты дәрігер 
жетіспейді, - дейді басшы.

Маман тапшылығына орай 
үстіміздегі жылы жеке меншік ем-
деу мекемелерімен  келісімшартқа 
отырып, 252 медициналық қызмет 
түрі, оның ішінде 56 салалық ма-
мандар, 196-сы диагностикалық-
зертханалық қызмет көрсетуге 
келісілген. Бұл емханалар 
қызметінің сапасын арттыруға 
өз септігін тигізгені анық. Алдағы  
қыркүйек айынан бастап №4 емха-
нада   офтальмологиялық орталық 
ашылатын болады.

Р. ЖАҚЫПҚЫЗЫ
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Телебағдарлама
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07.00 Концерт
08.00  «Таңшолпан»
09.35 «Жүзден жүйрік»
11.05,21.05 Айтуға оңай
11.45,19.30 Телесериал
12.30 Өнер шежіресі
12.45 Еңбек түбі - береке
12.45,01.40 Дауа
13.20 Білгірлер бәйгесі
14.10 «Ақсауыт»
14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты» 
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00 Док. фильм
17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
17.50 Док.сериал
18.25 Бапкер
19.10 ЕХРО-2017
21.50  Телесериал
23.40 Алып тұлғалар
00.55 Көкпар
02.30 Мәлім де беймәлім Қазақстан

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00 Ду-думан
11.10,00.55 Драма
11.30 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.25,12.35 Мультсериал
13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
15.15,23.35 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.25 Телесериал
17.15 Нүкте
18.10 Телесериал
19.00 ТВ Бинго
20.30 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
22.00 Телесериал
23.10 Жекпе-жек

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. фильм
13.00 Телесериал
13.50,20.40 Телесериал
14.35 Ашығын айтқанда
15.40 Судебные истории
16.45 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Телесериал
03.30 Контрольная закупка

5 КАНАЛ
06.30-09.30 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.00 Вести-недели
06.40,07.10,08.45 «Дәмдес болайық»
07.00 Апта репортажы
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.15 Наши дети
08.20 Время творить
13.30 Азия айнасы
14.45 Жақсылардан ғибрат
15.05 Док. Фильм
15.50 Моя Караганда
16.15 «Диалоги о животных»
17.10 Сам себе режиссер
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.35,21.40 Шарайна
20.00,22.00 Новости
21.00 Будем здоровы
21.25 Военнная программа
22.50 Худ. Фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00 Апта
08.10 Әсем әуен
08.50 Док. фильм
11.05 Бумеранг
11.45 Күлегеш
12.00 Телесериал
13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
18.30 2050
19.00 Ойталқы
19.35 Ғибрат
20.00  Қорытынды жаңалықтар
20.45,22.45 Уақыт. Кз
21.10 Телесериал
23.10 Кино

07.00  «Таңшолпан»
09.35 Жүзден жүйрік
10.00,21.50 Телесериал
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Телесериал
12.30 Өнер шежіресі
12.45 ЕХРО-2017
13.10 «Алаң»
14.00,00.50 Сыр-сұхбат
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,02.40 Келбет
17.25 Еңбек түбі – береке
17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
17.50 Док. фильм
18.25 «Бапкер»
19.05 Қылмыс пен жаза
23.40 Алып тұлғалар

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.15,00.05 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.25,12.35 Мультсериал
12.50 Экономкласс
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.20 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Нүкте
17.45 «Экономкласс»
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Бюро расследований
22.15 Телесериал
23.00 «Арнайы хабар»

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
15.40 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.50 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30  Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30,20.40 Вести-Россия
07.00,19.30,21.40 Шарайна
07.35 Дәмдес болайық
07.50,14.35, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.00,13.00 Новости
08.30 «Наши дети»
14.15,17.45 Азия айнасы
14.35 «Прямой эфир»
16.00 «Сау болайық»
16.10 Телесериал
17.00 «Менің шындығым»
18.10 5-арнадағы ән-әуен + ТV – ЧАТ
18.30 В ритме нашего города
19.00 Ваш день
20.40 В центре внимания
21.05 Док. фильм
22.50 Худ. фильм
01.00  Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ
02.30 Док. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.55, 13.20  Әсем әуен
08.55 Док. фильм
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Обсудим»
11.40 Ғибрат
12.00 Телесериал
18.30 Жеңіс солдаты
18.50 Мәңгілік мұра
19.00 «Эхо»
19.30 Дін мен дәстүр
21.00 Телесериал
23.10 Кино

08.00 «Таңшолпан»
09.35 Жүзден жүйрік
10.00,21.50 Телесериал
10.55,21.05 Айтуға оңай
11.40,19.30 Телесериал
12.30 Өнер шежіресі
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 Қылмыс пен жаза
14.00 Поэзия әлемі
13.40 Ғасырлар үні
14.25 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 Келін» Т/с
17.00 Док. фильм
17.25 Еңбек түбі – береке
17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
17.50 Док. фильм
18.10 Телесериал
19.10 Журналисттік зерттеу
23.40 Алып тұлғалар
02.30 Телесериал

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00,01.30 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,00.35 Драма
11.45 Магия кухни
12.25 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.50 «Бұйымтай»
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Нүкте
18.15 Телесериал
19.15,23.10 Біздің үй
22.00 Телесериал

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
13.00,20.40 Телесериал
13.50,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
15.40 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.00 Новости
23.45 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30,20.40 Вести-Россия
07.00,10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35 Дәмдес болайық
08.00,13.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 Время творить
14.15 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 Азия айнасы
17.45 Моя Караганда
19.00 Ваш день
21.05 «Моя планета»
22.50 Худ. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
08.55 Док. фильм
09.45 Мультфильм
10.45 Уақыт.кз
11.05 «Эхо»
11.35 Дін мен дәстүр
12.00 Телесериал
18.30 Заң және заман
19.00 Прямой эфир
21.00 Телесериал
23.00 Кино

08.00 «Таңшолпан»
09.35 «Жүзден жүйрік»
10.00,21.50 Телесериал
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35,19.35 Телесериал
12.30 Өнер шежіресі
12.45,03.35 Агробизнес
13.10 Журналисттік зерттеу
13.35,03.30 Сіз не дейсіз?
14.10 Жан жылуы
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,02.05 Док. фильм
17.25 Еңбек түбі – береке
17.50 Док. фильм
18.25 Телесериал
19.10 Индустрияландыру
23.40 Алып тұлғалар
01.25 Мәлім де беймәлім Қазақстан

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.50 Бизнес сыры
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,00.00 Бұйымтай
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Нүкте
18.15 Телесериал
19.10 Жекпе-жек
20.30 Док. фильм
22.10 Телесериал
23.00 Біздің үй
01.45 Драма

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
15.40 Судебные истории
16.40 Давай поженимся
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.45 Телесериал
03.30  Контрольная закупка

    5 КАНАЛ
06.30,20.30 Вести-Россия
07.00 Шарайна
07.35 «Дәмдес болайық»
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
14.00 В центре внимания
14.35 Прямой эфир
15.40 Будем здоровы
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
15.35 Телесериал
17.00 Менің шындығым
17.45 Азия айнасы
18.10 Моя Караганда
19.00 Ваш день
21.05 Кино
22.40 Худ. Фильм
00.25 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
08.55 Док. фильм
11.05 Прямой эфир
12.00 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Ас болсын!
19.35 Заң және заман
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал
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27 шілде - 2 тамыз

     31 шілде, жұма                           1 тамыз, сенбі                    2 тамыз, жексенбі

Әрине, бұл тақырып бұған 
дейін бірнеше рет талқыланған 
болатын. Содан бері жылға 
жуық уақыт өтті, енді міне, 
Теміртаудағы бұған дейін 50 
теңге болып келген жол ақысы 70 
теңгеге жетті. 

Бұл жөнінде тұрғын үй 
құрылысы, автомобиль жолдары 
және жолаушылар тасымалы 
бөлімінің мамандары „Үстіміздегі 
жылдың 18 шілдесінен бастап 
қала әкімінің қаулысы өз күшіне 
енді. Металлургтер мерекесімен 
дөп келгендіктен, оны екі күнге 
кейін орындауға келісілді„ дейді. 

Өткен жылдың тамыз айында 
осы мәселені қаламыздағы жола-
ушылар тасымалымен айналыста-
ын кәсіпорындар көтеріп, жанар-
жағар май бағасының өскенін, 
автобустарды жаңалап жатқанын 
көлденең тартқан болатын. егер 
естеріңізде болса, сонда олар 
бағаны бірден 90 теңгеге көтеруді 
сұраған еді. Дегенмен қала әкімі 
мен қалалық мәслихат депутат-
тарды жолаушылар тасымалы-
мен айналысатын кәсіпорындар 
басшыларының уәждерін тыңдап, 
саралап, 50 теңгеден 90 теңгеге 
бір-ақ көтеруді тым негізсіз деп 
санады, сөйтіп, ортақ мәмілеге 
келіп, 70 теңгені дұрыс деп тапты. 

- Біз бағаны көтеруді ұзақ 
күттік, енді бұл баға біздің 
шығындарымызды қаптай ала 
ма, жоқ па, оны уақыт көрсетеді, 
-дейді „ТТS„ кәсіпорының бас-
шысы Марат Берқалиев.

07.00 Концерт
08.00 Қымызхана
09.30 Мультфильм
11.00 Баламен бетпе-бет
10.50 Шетелдегі қазақ балалары
12.35 Жайдарман
13.05 Айтыстан үзінді
13.45 Жарқын бейне
14.15 Худ. Фильм
16.05 Әзіл әлемі
18.10 Телесериал
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.05 Ұлттық шоу
22.25 Худ. Фильм
02.10 Көкпар

ХАБАР
07.00 Ду думан
08.30 Айбын
09.00 Док. фильм
11.00 Сказка
12.30 Кино
13.45 Бұйымтай
14.25 Бенефис-шоу
15.35 Кино
18.00 Мәдина Ералиеваны еске алу кеші
19.50 Ду-думан
21.00 Худ.фильм
23.00 Кино
00.45 Телесериал
01.25 Опера

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар
06.30 Телесериал
08.10,04.40 Контрольная закупка
08.35 Жаңалықтар
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Новости
09.10 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.45 Леонид Якубович
11.55 «Кешкі кездесу»
13.05 Караоке такси
13.40,03.15 101 кеңес
14.05 «Ән дария»
15.05 Кино
17.00 Худ. Фильм
21.00 Кино
22.45 Худ. Фильм
00.50 Что? Где? Когда?

    5 КАНАЛ
10.00 Шарайна
10.20 Моя караганда
10.35 Жақсылардан ғибрат
10.55 Азия айнасы
11.35 Время творить
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Кино
13.30 Один в один!
16.20 Планета собак
17.00  Мир православной духовности
17.40, 21.55 Прогноз погоды
17.45 «Сайгез»
18.15  5-арнадағы ән-әуен + TV-ЧАТ
19.00  Ваш день
19.30 Честный детектив
20.00 Худ. Фильм
21.50 «Сау болайық!»
22.05 Худ. фильм
23.50 «Әуенді Қазақстан» +TV-ЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.10 Мультфильм
11.20 Жайдарман Қарағанды
12.25 Док. Фильм
14.05 Концерт
16.00 Худ. Фильм
18.00 Ас болсын!
18.35 Заң және заман
19.00 Апта
20.00 Сто тысяч Я
20.00 Обсудим
20.35 Жеңіс солдаты
22.10 Худ. фильм

08.00 «Таңшолпан»
09.35 Жүзден жүйрік
10.00 Телесериал
10.55 Айтуға оңай...
11.40,19.35 Телесериал
12.30 Өнер шежіресі
12.40 Иман айнасы
13.05 Индустрияландыру
13.25 Көкпар
14.10 Баламен бетпе-бет
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 «Келін»
17.00,02.35 Док. фильм
17.25 Еңбек түбі – береке
17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
17.50 Док. фильм
18.10 Ғасырлар үні
18.40 Жайдарман
21.50 Шын жүректен!
23.40 Алып тұлғалар
00.35 Худ.фильм

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00 ,13 .00 ,17 .00 ,20 .00 ,01 .00 ,02 .30 
Жаңалықтар
10.10 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
13.55 Телесериал
15.15 «Бұйымтай»
16.00 Драма
18.30 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым?
18.15 Телесериал
19.10 Ойжүйрік
20.30 Тур де Хабар
21.30 Худ. Фильм
23.20 Кино

         ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
13.00,20.40 Телесериал
13.50,20.40 Телесериал
14.40 Жұма уағызы
14.50 «Қылмыстық іс №»
15.30 112
15.40 Худ. фильм
17.40 «Жди меня»
18.50 Поле чудес
23.50 Три аккорда

    5 КАНАЛ
06.30,20.55 Вести-Россия
07.00,10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35,08.40 Дәмдес болайық
08.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 Время творить
14.00 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 Жастар
17.30 Ғажайып адам
18.10 Ислам: Сауалдар мен жауаптар
19.00 Ваш день
20.40 Моя караганда
21.25 Комната смеха
22.50 Док. фильм
23.50 В ритме нашего города
00.10 Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар
08.55 Док. Фильм
11.05 Ас болсын!
11.40 «ДАТ»
12.00 Телесериал
18.30 Это наша с тобой биография
19.00 Қуырмаш
19.35 Шеберхана
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал

07.00 Концерт
08.10 Қымызхана
09.00 «Субботалық ТАҢ»
10.05 Мультфильм
11.50 Ұлттық шоу
13.00 Білгірлер бәйгесі
13.45 Поэзия әлемі
14.15,00.35 Худ. Фильм
16.00 Концерт
17.30,20.30,00.30,03.15 Жаңалықтар
17.50 Қазақстан би әлемі
18.10 Телесериал
21.00 Субботалық кездесу
22.35 Жайдарман
02.25 Дауа

ХАБАР
07.05 Ду думан
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.00 Ұлт саулығы
10.30,10.45,11.00 Мультсериал
12.30 Сказка
13.30 Концерт
14.15 Бұйымтай
15.00 Тур де Хабар
14.50 Жұлдызды дода
17.10 Худ. Фильм
18.35 Опера
19.50 Бенефис шоу
21.05 Худ. Фильм
22.40 Телесериал
00.40 Опера

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Худ. фильм
08.50,21.30 Жаңалықтар
09.00 Новости
09.10 Смак
09.45 Худ. Фильм
11.40 Фабрика грез
12.05,01.45 Ду қол  шоколад
13.00 Караоке такси
13.30, 101 кеңес
14.50 Угадай мелодию
15.45 Добрый вечер, Казахстан!
16.55 Телесериал
20.00 Первая программа
20.35 Кино
21.30 Кешкі кездесу
23.30 Ән-дария
00.15 Худ. Фильм

    5 КАНАЛ
10.05 Шарайна
11.00 Моя караганда
11.15 Азия айнасы
11.40 «Нольден бастап»
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.30 Қазақ тілін үйренейік
13.00 Мусульмане
13.15, 18.20, 22.40 Рекламный визит
13.25 Субботник
14.00 «Будем здоровы»
14.20 Кино
15.00 Специальный корреспондент
16.40 Концерт
18.30 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.30 Городок
20.00 Апта репортажы
20.20,22.30 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан
02.30 Док. фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
11.10 Сіз қайда жүрсіз?
14.00 Концерт
16.00 Худ. Фильм
18.00 Қуырмаш
18.35 2050
19.00 Эхо
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Жайдарман Қарағанды
21.05 Сөнбес сәуле
21.30 Док. фильм
22.05 Худ. фильм

Қала жаңалығы
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осы апта басталысы-
мен, көптеген тұрғындар 
қаладағы қоғамдық 
көліктерде жол ақысының 
қымбаттағанын көріп, 
біраз абдырап қалғаны 
рас.
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10 Отбасы құндылығы
Өткен күнде белгі бар

Фәнидің маңызы мен мазмұнын 
соңынан ерген ұрпағымен өлшейтін 
қазақ философиясы – тұңғиық, әсілі. 
Перзентің – артыңда қалар өшпес ізің, 
кейінгіге жарығыңды жеткізер жарқырап 
жанар шамшырағың. Қазақ үшін мәнді, 
мазмұнды ғұмыр кешудің сәні де – 
сол. Өмірінің гүлі, көзіңнің қуанышы, 
бауыр етің, соғып тұрған жүрегің. Өзінің 
өлшеусіз махаббатына құн сұрамайтын, 
баласына барын, бәрін, бойындағы 
нәрін беретін айналайын  ата-ананың 
көзі. Сол ата-ананың алдында бала 
атаулының бір парызы бар. Ол – 
перзенттік парыз. Ешкім тасқа басып, 
қолыңызға ұстатпаса да, жүрекпен, 
санамен сезініп, ынта-ықыласпен 
орындалуы тиіс –  қастерлі парыз. Біз 
сол парызымызды қаншалықты өтеп 
жүрміз? Өтей алдық па? Қым-қиғаш, 
қым-қуыт мынау тырбаң тірлікте ол 
парыз туралы ойналып көрдік пе?! 
Ғұмырымызда қандай қызық-қуаныш 
бар, небір жақсылық, жылылық бар, 
соның барлығы осы екі жаннан тамыр 
тартады.«Әке – асқар тау, ана – бұлақ, 
бала – құрақ» дейтін қазақ даналығына 
қол қусырып, бас ұрасыз. Сондықтан 
да біз асқар тауымыз, ағар бұлағымыз 
– әкеміз бен шешемізге құрмет-
қошемет ретінде өздерін қоршаған 
айналасындағы жандарды бір сәт еске 
тұтқымыз келді...

«Жігітті кедейлікке апаратын 
үш тамыр: желкедегі қырсықтық, 
шынтақтағы маубастық, құйрықтағы 
жалқаулық тамырлары» – деген екен 
әулиелігі асып туған Мәшһүр Жүсіп. 
«Әке-шешеңді көргеннің құлы бол» 
дейді ендігі бір қазақ сөзі. Қым-қуыт 
тірлікте мойнымның жар бергені осы 
болды. Біз де бүгін «жәрмеңкеден қайту 
бетіндегі» жандарға қосылдық. Өмірдің 
ағымы осы. Оған бәріміз де көнеміз. 
Тұрлаусыз өмірдің баяны сол екен. Еске 
алып отырғанымыз осыдан.

Шығыс тәмсілі былай дейді: 
«Әкесі баласынан қанша досың бар 
деп сұрапты, қырық досым бар дейді 
баласы. Өзіңде ше? Бір жарым. Сынап 
көрелікші дейді баласы. Достың парқы 
санында емес, салмағында. Әкесінің 
жарты досына барады. Бауырым 
бақилық болды. Қол қысқа жерлеуге 
жәрдемдес. Жарты досы: мәйітті 
түйеден түсіріп, жерлеуге қол ұшын 
берейін. Бірақ түйенің шөп жемін өзің 
тап дейді. Ал жалғыз досы жаны қалмай: 
«Ей бауырым, еш қиналма, бәрін өзім 
атқарам!» деп зыр жүгіріпті. Сонда 
әкесі: «Көз алдыңдағы көп досыңнан 
көңіліңдегі бір досың артық» деген екен. 
Бұл – өмірден алынған шынайы тәмсіл. 
Тәмсіл дейтініміз – ұққанға берері көп 
сөз. 

Біздің отбасымыздың тілеулес дос-
жар адамдары болды. Әлі де бар. 
Сонау ширек ғасырдан астам уақыт 
бұрын Сарыарқа төсіндегі Теміртауға 
қоныс аударғалы таныстыққа бергісіз 
сыйластықта болып келе жатқан 
қадірліміз-тін. Әке-шешеміздің аралас-
құралас бес сыйлы азаматтары болған 
еді. «Бес арыс» аталатын. Қиын-
қыстауда демеген, сөзіменен жебеген, 

бес арыс

Жердің тоңы кеберсігендей, жаның жайланып, жағаң жайлау болып еш уайымсыз жүрген 
шағыңда, тосыннан соққан суықтай жайсыз жəйттар басыңнан гүрсі ұрғандай есеңгіретіп 
тастайтыны болады. Өзегіңді өкініш пен қайғы өртеп, жүрегіңді қамырық мұң басады сол 
кезде. Осы бір қиюы келмес келіссіз жағдайды біздің отбасымыз да бастан кешірген-ді. Əуелі 
əкемізден, одан шешемізден, сонсоң ағамыздан айрылдық. Көп уақыт өтсе де əке-шешемізге, 
ағаға деген қастерлі сезімдеріміз əлі сол күйінде жүректің түкпірінде жатыр. Орта жасқа 
келсек те, келмеске кеткен қимас жандарыңды ерекше сағынады екенсің. Кейде отбасылық 
ескі альбомдарды қолға алғанда, кешегі түскен, түсі сарғайған суреттер туғандарыңның 
əр жылдардағы тыныс-тіршілігінен дерек беріп жатады; кейде тіпті үйдегі қоқыстар 
арасында жатқан кішкентай, кір басқан сыйлықтар да оларға қатысты сол үзік-үзік 
елестерді ойға салады. Бұл елестер – сап-сарыала сағынышыңның куəсі. Олардың көзіндей, 
аралас-құралас жүріп, дəмдес болған құрдастарын көргенде, сартап болған сағынышың 
еселене түседі екен...

көп ішінен елеген, шындығында бәрі де 
бірінен бірі өткен арыстар еді-ау... 

Соның біріншісі – Жақсылық 
Жарылғапов. Ағамыз кеңес уақытында 
Мемлекеттік қауіпсіздік комитетінде 
жоғары лауазымды қызмет атқарды. 
Біздің үйдің балаларын жетектеп әкеп, 
мінез-қабілетімізге қарай, ақылмен оқу 
таңдатып, білімге сусындауға септігі 
тиген жан еді. Атына сай, өнегелі, 
білімді де білікті азамат болды. Шынайы 
мінезімен ортасына шоқтығы қалқан 
төңкергендей биік тұрды. Бойына 
біткен осы қажыр-қайратымен қыңбас 
белге айнала білді. Өмірдегі, қарым-
қатынастағы қарапайымдылық, өмірге 
философиялық тұрғыдан келетінін 
әріптестері кезінде жоғары бағалап, 
естеріне әлі күнге алып қоятыны 
жасырын емес. Ол – қамқор аға, 
әділ өмірлік ұстаз, асқар таудай әке 
бола білді. Оның үстіне бір адамдай 
зиялылық қасиеті бар еді. Ол саналы 
ғұмырын Отан қауіпсіздігіне жұмсады. 

Екіншісі – аз жасаған Асайын-аға. 
Бойындағы әншілік өнері тұла бой-
ын тұнып тұрған үн дегізер туа біткен 
қасиеті еді. «Шаянға барып, әншімін 
деме, Созаққа барып, күйшімін деме» 
(М. Әуезов) деген сөз бар. Оның алдын-
да домбыра ұстап ән салу үшін ерекше 
өжеттілік керек. Әйтеуір айналасын 
әншілік мысы басатын. Серілігі де, ірілігі 
де анадайдан көрініп тұратын. Маңдайы 
жырта қарыс, шашын артына қайыра 
салатын салқам төс, қоңырдың әдемісі 
еді. «Есің болса, үндемеген әйелдің 
сөзін бөлме!» деп ұлағатты әзіл тастап 
отыратын еді жарықтық. 

Ендігі бірі – Сайлау ағатай-тын. 
Жақсылық көкеміздің тете інісі. Өмір 
бойы үлкен зауытта еңбек атқарған, 
сүйекті алақанымен басыңнан сипап, 
еркелете «ақұдай» (біздің елде жиі 
айтылатын, «айналайын» сөзінің 
баламасы) дегенінде, жаның кіріп сала 
беретін, қарапайымдылығы елден асқан 
құдайы жанындағы адам болатын. Қазақ 
топырағындағы бұлдыр-бұлдыр аңыз, 
ертегі дүниесі «Аяз биді» алдымызға 
тартады. «Сыпайының тоңын Тәңірім 
пішеді» дейді қазақ. Ол сыпайы да 
қарапайым еді. Ендеше, зиялы дегеніміз 
білімді ғана емес, халық қамын жеген, 

бойындағы барын соған сарқа жұмсаған 
алғадай екен. Ол – тұп-тура соның өзі.

Ал жақында ғана оралмас көшке 
ілескен Жанас аға туралы тәпіштеп 
жазғанбыз кезінде. Содан үзінді келтіре 
кетейік. «Біздің ауылға да жау шаба 
бастапты, біздің өрісімізге де өрт ұшқыны 

іліне бастады. Қамшының сабындай 
қысқа ғұмырды одан сайын келтелетіп 
Жанас-аға да өтті өмірден. Арыстың 
Жанасы. Дұрысы жалғыз Арыстың ғана 
емес, Теміртаудың хас азаматы еді. 
Ағамыз үлкен-кіші демей баршамызды 
қадірлей білді. Әке-шешеміз келмес 
сапарға кеткеннен кейін де ауылдың 
үлкені ретінде тоңторыс жүре бермей, 
үлкен мен кіші арасында сирек болатын 
қарым-қатынасқа селкеу түсірмегені де 
шындық. «Ата-анаңның көзін көргенді 
сыйла» делінген хадисте. Бір-біріміздің 
қадір-қасиетімізді бағалып, аялап 
жүрдік. Киімнің жағасы, достың ескісі 
жақсы дегенді ұмытпадық. Сөйткен шоң 
аға жоқ енді...» дегенбіз.

Бес арыстың соңғы көзі тірісі тек 
– Қоныс ағам ғана. Көкірегі күбідей 
күмпілдеген күй-шежіре. Туғанды 
сағынсақ, қазақтың қоңыр иісі мүңкіп 
тұратын Қон-ағаға «Күй тартшы» – 
деп қолқа салатынымыз бар. «Ақыл 
айтар кезіңде жүз жасаған шалдай 
бол» дейтін сөз де – сол кісінің 
көп мінезінің бір қыры. Салмақты, 
сабырлықтың өзіндей, қарыс жерге 
сүйем өтірік айтқызбайтын, барынша 
әділдік жағындағы адам. Ол әрі суының 
тұнығындай ұрпағын жетілдіріп, құтты 
орындарына қондырған жақсылықты 
әке. Бүгіннен алыс жоқ, ертеңнен жақын 
жоқ дегенге жүгініп, әке мен шешеміздің 
табағынан дәм тартқан аяулы ағамызға 

дүниедегі бар жақсылықты тілегіміз 
келеді. Қаз қаңқылдап жазды шақырса, 
қарға қаңқылдап қысты шақырса, 
ауру саңқылдап кәрілікті шақырады 
екен, ендеше осындай аяулы жанның 
ауырмағанын қалаймыз да. Алтын күз 
тәрізді толықсып пісіп, марқая берсе 
екен дейміз. Тек денсаулығы болсын, 
ел тыныш, аман болса, еншің кемімей, 
есең еселене беретіні ақиқат. Аллаһ 
тағаланың бұған дейін берген аяты 
асыл іс, асыл ырысынан айырмасын 
дейміз тек...

Міне, осындай аса бір таза, бейкүнә, 
шынайы, шындыққа ғана жүгініп, ақты 
ақ, қараны қара деп, бетің бар, жүзің 
бар демейтін турашылдығы бір бөлек, 
ойлыға тән аңғалдығы бір ерек, ұната 
қалса, елпілдеп кетер елгезек, қариядай 
ардақты, сом алтындай салмақты, жанап 
кетсе, жаныңа майда жел есетін, ешкімге 
қабақ түймеген, қатты сөзді сүймеген, 
жарасымды әзілкеш, тұтқиылдан сөз 
тапқыш, кісіге салмағы мен алмағы 
жоқ, ауыртпашылық түсіруден де ада, 
ерекше кең бейілді жандар еді шетінен.

Тау алыстаған сайын биіктей беріп, 

тұлғалана түседі деген тұғыры мықты 
тұжырымды сөз бар. Бұл жай ғана 
айтыла салған сөз емес, оның түпкі 
орамында елге танымал, ғұмыры үлгілі 
болған азаматтар туралы әспетті ой 
жатыр. Бұл сынды қанатты тіркесті әке-
шешеміздің бес арыс азаматы тарапына 
қатысты айтуға әбден болады.

Елеужан СЕРІМОВ,
ІІМ Қарағанды академиясының 

профессоры,
заң ғылымдарының кандидаты

полиция полковнигі

Жақсылық Жарылғапов

Жанас Арысов

Сайлау Жақсыбаев
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Биылғы  маусым  айының  18-не  сәйкес  
келген  Рамазан  айының  оразасы    өз  
деңгейінде  өткізілді.  Рамазан   айының   
келуімен  мешіттің  айналасына  және  қала   
көшелерінің  халық  көп  жүретін жерлеріне  

Қасиетті    Рамазан   
айының  оразасы   Теміртау  
қаласында   жоғары  деңгейде  
өтті.

ораза айттағы оң істер

баннерлер,  билборттар мен плакаттар  
ілінді.  Мұндағы  мақсат:    Сүйікті    Пай-
ғам барымыз с.ғ.с.:  қасиетті  Рамазан  айы  
келе  жатқанда  сахабаларына   сондай   бір  
зор  қуанышпен  қасиетті    айдың  келе  
жатқанын  сүйіншілеп  жеткізетін  болған.     
Хадисте:  «сендерге   бір сүйінші  хабар  
айтайын ба? Жақында   айлардың  сұлтаны  
болған  қасиетті  Рамазан   айы  келе жатыр,  
ол  айда  Алланың  рахымы мен  мейірімі   
түскен ай, игілікпен  берекет  болған  ай. 
Және  осы  айда  бір  түн бар,  ол  түннің   
қасиеті  басқа  мың  айданда  қадірлі»- 
деп, әркез  сүйіншілеп   отыратын  болған. 
Қасиетті  Рамазан  айы  басталысы мен  
баспа сөз  мәслихаттары  өткізіліп, ораза  
жайлы  уағыздар,  мақалалар  бұқаралық 
ақпарат  құралдарында    жарияланды. 
Әрине,  оразаның   сауабына   жету  мүмкін 
емес. Өйткені,  оразада  істелген  әрбір  
кішкентай    істің    сауабы   еселеніп,   
жазы латыны  белгілі.   Құдси  хадисте   
Алла   тағала:  «басқа   айларда   немесе  
басқа  құлшылықтың  сауабы  пенденің  
өзі үшін,  ал,  рамазан  айының   оразасын   
құлдарым  Мен  үшін  ұстайды, сол себепті   
ораза  ұстаған  адамның  сауабын  Мен  өзім  
берем»  – дейді. Оразада  әрбір  мұсылман   
Алланың    сансыз  сауабына    бату  үшін   
қолы нан  келгенше  қайырым  жасап,   
ізгі амалдар  істеуі  тиіс. Сахабалар: «Я, 

расулалла!  Осы  айда  қандай  ізгі  амалдар  
жасаған   абзал   дегенде,  тіпті,  бір  құрма  
немесе  бір  ұрттам  сумен  болса да  ауыз 
бекіткен  адамның   аузын аштырудың  
сауабының  көптігін  айтқан. Теміртау  
Орталық  мешіті,    мешіт   жамағатына, кә-
сіпкерлер,   ақсақал  қариялар  мен  ақ жау-
лықты  әжелерге,   халыққа  бастау  ретінде  
Оразаның   алғашқы  күні   ауыз ашар  
жасап,   350 - дей  жамағатқа   оразаның  
қасиеті   жайлы   уағыз  айтты. Алланың  

сауабынан   мұсылман адам құр қалсын 
ба? Осыдан кейін  ұйымдасып,  ауыз ашар   
берген  жамағаттың   көптігінен  оразаның   
соңғы  күніне  дейін,   мешіт  асханасында  
бос күн болмады. Рамазан  айының   жүйелі  
түрде  өтуі  үшін,  мешіт  имамдары  
мен  қызметкерлері  үнемі  бас  қосып,  
отырыстар  өткізіп  отырды. Қасиетті   қадір  
кешінде  арнайы  рухани  бағдарламалар   
әзірленіп, қадір  түнінің  артықшылығы  
жайында   уағыз – насихат  айтылды. 
Алланың   берекеті  жауған  ораза айы  
және  қадір  түнінде  осы  түннің  құрметіне  
жиналған  жұрттың  көптігінен   мешіт  
айналасына    қосымша  кілемдер  төселініп,   
мешітке  симаған  жамағаттар   мешіт  
ауласында  намаз  өткізді.  Тіпті,  халықтың  

көптігінен  жайылған   кілемнің  үстіне  
симағандықтан   төселген   бручатканың  
(тас кілем)  үстіне  намаз  оқып  жатқан  
жамағатты да  көзіміз шалып қалды. Қадір  
түнінде   жылдағы  дәстүр  бойынша   қала  
әкімінің   сәресісі  берілді.  Сәресіге  350 
адамдық    мешіт  асханасына  дайындалған  
астан   халықтың  көптігінен   жамағатты   
үш  бөліп  кіргізуге  тура  келді.  Осылайша   
қасиетті   түнді    мешіт  үйінде   өткізіп,  
Алладан  дұға  тілей   келген  жамағат     таң    
намазынан  кейін   тарқасты.  Рамазан   айы  
қайырымдылық   айы екенін   ескере  отырып,  
жылдағы    дәстүр  бойынша    жекелеген  

адамдарға  және  қаланың   қарттар  үйіне  
қамқорлық   көмек  жасалды.  Оразаның   
айтын   да   Теміртау   орталық мешіті   ер-
ек ше     ұйымдастырумен   өткізді   десем  
артық  айтқандық   емес.  Жалпы   екі  айт  
мерекесінің    жайлап,  халықтық     сипатқа    
ие    болатынына     ешбір    күмәнім    жоқ . 
Таңғы   сағат  7.00 де  хабарландыру  берген    
айт  намазына   халықтың    алды  сағат   5 
тен   бастап    жинала    бастады.  Жұрт  легі  
толы. имамға   айт  намазының   уағызын  

белгілеген   уақыттан    бұрын  бастауына  
тура  келді. Сағат  7.00 де  уағыз   аяқталған  
соң,  қала  әкімінің  бірінші  орынбасары  
есмурзаев  Алтынбек   жиналған  қауымды  
айт  мерекесімен  құттықтап,  барша  
жұртқа   ынтымақ,  береке  тілеп,  жылы   
лебізін     білдірді.   Осыдан   кейін  Мирзаев  
Алимбек  имам    айт   намазын   өткізіп,  
соңында  Төреханов   Мусахан   имам   бата  
берді.  Намаздан  соң  ретімен    мешіт  
атынан    халыққа    айттық  асы  берілді. 
Жұрт  мәре-сәре  жастардың   келуі  тіптен 
көп.  Міне,  осы  айттық    асынан   кейін   
сағ.8.00  де  Теміртау  Орталық  мешітінің  
ұйымдастыруымен  спорттық  ойындар  
басталып та кетті.  Түйе  палуан,  қол күрес,   
арқан  тартудан  болған  ұлттық  ойынның    
соңы    сағ.12.30 ге   дейін    созылды. 
Қасиетті  жұма  күні  еді  ғой.   Дәстүрлі    
ойынның   қызықты  болғаны    соншалықты    
жиналған  жұрт  үйіне  қайтпастан,  жұма  
намазына  қатысып  тарқасты.  Ойынның  
соңында   жеңімпаздарға    қалалық  спорт  
секторының   меңгерушісінің     аты нан  
ку боктар мен заттай  сыйлықтар,  мешіт  
атынан  кітаптар мен  түрлі  сый-сия-
пат тар  көрсетілді. Осылайша  Теміртау    
орталық  мешіті    ораза  айын   ынтымақ,  
берекемен,ораза   айт    күнін   ерекше  той-
латып  өткізді.  Теміртау   жұртшылығы   
мешіт   имамдарына   ризашылықтарын    
білдіріп, келер  жылға  амандықпен жүз дес-
ейік  деп,  жүрек  жарды  лебіздерін  білдіріп  
жатты. 

Құрметті   ағайындар!
Алла   тағала  ұстаған   оразаларымызды,  

құлшылық  ғибадаттарымызды   қабыл етіп,    
баршамызды   келесі  оразаға   аман  есен   
жеткізсін,  еліміз  аман,  жұртымыз  тыныш  
болсын!                                              

естай АМАнТАй, 
Теміртау  қаласы  орталық  

мешітінің  найб  имамы

«Өрлеу» қанатқақты жобасыҚазіргі уақытта шартты 
ақшалай көмекті енгізуге 
қатысты әлеуметтік қызметтер 
мен көмек алушы арасындағы 
әлеуметтік келісімшарт 
негізінде қолданыстағы атаулы 
әлеуметтік көмек көрсету 
механизмін жетілдіру бойынша 
жұмыс жүргізілуде.

2014 жылдан бастап шартты 
ақшалай көмекті енгізу бойын-
ша үш аймақта (Ақмола, Шығыс 
Қазақстан, Жамбыл облыстары) 
«Өрлеу» жобасы қанатқақты 
режимде іске асырылуда.

«Өрлеу» жобасы бойынша 
шартты ақшалай көмекті (ШАҚ) 
енгізу мақсаты  аз қамтылған 
отбасыларды жұмыспен 
қамтуды белсенді шараларына 
тарту болып саналады.

Отбасының әлеуметтік 
белсенділігін арттыру 
келісімшарты негізінде 
ШАҚ енгізудің жоспардағы 
нәтижелері:

еңбекке жарамды ШАҚ 
алушылардың еңбек әлеуетін 
арттыру;

ақшалай немесе затты 
түрде тұрақты табыс көздері 

арқасында аз қамтылған 
отбасылардың өмір сапасын 
арттыру;

отбасы мүшелерін әлеуметтік 
бейімдеу;

ШАҚ алушылардың 
әлеуметтік жауапкершілігін 
арттыру және бүреудің күтімінде 
болу ниеттерді азайту.

2015 жылдың 1 шілдесінен ба-
стап Теміртау қаласында (шартты 
ақшалай көмекті енгізу бойынша) 
«Өрлеу» жобасы пилотталды. 
Осы жобаны іске асыру үшін 
жергілікті бюджеттен 1501,0 мың 
теңге бөлінді.

Шартты ақшалай көмектің 
мемлекеттік бағдарламасының 
жобасы отбасының белсенділігін 
арттырудың әлеуметтік  
келісімшарты арқасында 
әлеуметтік көмектің белсенді 
шараларын көздейді, бұл ретте 
отбасы өз мойына бағдарлама 
талаптарын орындауға міндетін 
алады.

Бірінші кезеңде мемлекеттік 
атаулы әлеуметтік көмекті 
және 18 жасқа дейінгі 
балалары бар отбасыларға 
берілетін мемлекеттік балалар 
жәрдемақысы алушыларын 
алты ай мерзіміне әлеуметтік 
келісімшартпен қамту 
жоспарлануда.

«Өрлеу» жобасына орташа ай 
сайынғы төлем түрінде шартты 
ақшалай көмек көрсетумен қатар, 
бірнеше мүмкіндіктер ұсынады:

- жұмысқа орналасуға 
жәрдемдесуге;

- мамандық алуға, қосымша 
мамандық алу үшін қайта 
даярлықтан өтуге;

- қажет болған жағдайда 
отбасының әлеуметтік 
бейімделуіне жағдай жасауды 
көздейді.

«Өрлеу» жобасына орташа 
айлық табысы жан басына 
шаққанда ең төменгі күнкөріс 
деңгейі (ағымдағы тоқсанда 

18 371 теңгені құрайды) 60 
пайыздан (ағымдағы тоқсанда 
11 023 теңгені құрайды) төмен 
болатын отбасылар (азаматтар), 
егер еңбекке жарамды отбасы 
мүшелері жұмыспен қамтуға 
жәрдемдесуге белсенді түрінде 
қатысқан жағдайда қатысуға 
құқылы.

«Өрлеу» жобасына сәйкес 
шартты ақшалай көмектің 
айырмашылығы:

алушылардың (отбасының) 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің 
белсенді шараларына қатысу 
бойынша және әлеуметтік көмек 
бөлімдерінің – жұмысқа (оқуға) 
орналастыруға жәрдемдесу және 
өзге де әлеуметтік қолдау көрсету 
бойынша міндеттері анықталатын 
отбасының белсенділігін 
арттырудың әлеуметтік 
келісімшарты енгізіледі;

әлеуметтік көмек көрсетудің 
шекті деңгейі ең төмен күнкөріс 
деңгейінен 40 %-дан 60 %-ға және 

сәйкесінше, көмек мөлшерін 
арттыру;

көмек алушылардың 
экономикалық дербестігін 
нығайту мақсатында 
(қолданыстағы жүйе 
бойынша – АӘК бір тоқсанға 
тағайындалады) әлеуметтік 
келісімшарттың әрекет ету 
мерзімі кезеңінде, яғни, алты ай 
бойы көмек тағайындау.

«Өрлеу» жобасына аз 
қамтылған отбасылардың 
қатысуы ерікті болып табылады.

Осылайша, төмен деңгейдегі 
пассивті әлеуметтік қолдаудың 
орына азаматтарға жұмысқа 
орналасу, еңбек табысын алу, 
сондай-ақ шартты ақшалай 
көмекті алуға мүмкіндік 
беріледі.

Толық ақпарат алу үшін 
«Теміртау қаласының жұмыспен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ 
мекен-жайы: Чайковский 
көшесі, 22-үй, №3 кабинет 
бойынша келіңіз.

Ішкі саясат бөлімі
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Қарағанды облысы бойынша департаменті басшысының 
және оның орынбасарларының азаматтарды

ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

ГРАФИК ПРИЕМА
граждан руководителем департамента Агентства 

Республики Казахстан по делам государственной службы 
и противодействию коррупции по Карагандинской области 

и его заместителями

Ержан Кебекұлы 
Ибраимов 

Департамент басшысы

Руководитель департамента

Апта сайын сейсенбі 
және бейсенбі күндері 

сағат 17.00-19.00 
аралығында

Еженедельно по 
вторникам и четвергам 

с 17.00-19.00 часов

Жандос Шералыұлы 
Сәрсенов 

Департамент басшысының орынбасары – 
Тәртіптік кеңестің төрағасы

Заместитель руководителя департамента – 
Председатель Дисциплинарного совета

Апта сайын дүйсенбі күні 

сағат 17.00-19.00 
аралығында

Еженедельно по 
понедельникам 

с 17.00-19.00 часов

Арман Жомартұлы 
Нұрғалиев 

Департамент басшысының орынбасары

Заместитель руководителя департамента

Апта сайын сәрсенбі 
күндері 

сағат 17.00-19.00 
аралығында

Еженедельно по средам 

с 17.00-19.00 часов

Шұғыл жағдайларда азаматтар жеке қабылдауға кестеден тыс 
қабылданады

По вопросам не требующих отлагательств личный прием проводится вне 
графика

Жеке қабылдауды ұйымдастыруға жауапты Департаменттің бақылау және 
құжат айналымы бөлімі, тел.: 91-36-26

Ответственный за организацию личного приема отдел контроля и 
документооборота Департамента, тел.: 91-36-26

Біле жүріңіз

Косметикалық құралдар пайда болмай тұрғанда арулар бет 
күтімі үшін лимонды пайдаланған. Лимонның пайдасы өте көп. 

1. Беттегі безеу, бөртуден арылу үшін күніне бірнеше рет бетті 
лимонмен сүртіп тұрыңыз. Мұны әсіресе жазда жиі жасау керек.

2. Құрғақ бетті нәрлендіріп, жасарту үшін лосьон жасауға бо-
лады. Ол үшін 120-140 мл кілегей, жұмыртқа сарысы мен 1 шай 
қасық балды араластырыңыз. Қоспаға бірнеше ас қасық арақ пен 
1 ас қасық лимон шырынын қосыңыз.

3. Лимон қалыпты және майлы бет терісін тазартуға 
көмектеседі. Ол үшін лимонды үккіштен өткізіп, жарты стақан арақ 
құйыңыз. Бұл қоспаны 5 күн бойы қараңғы жерде тұндыру керек. 
Уақыт өткен соң 1 қасық глицерин қосып, қоспаны сүзіп алыңыз.

4. Безеу, бөртуді емдеп, майлы бетті қалыпқа келтіргіңіз кел-
се, арақ пен лимон шырынының тұнбасын пайдаланыңыз. Тұнған 
қоспаны мұздатқышқа салып, күн сайын пайдаланыңыз. 

5. Секпілді жасыру үшін лимон шырынын қайнаған суға 
араластырыңыз. Бұл лосьонмен таңертең және кешке сүртініп 
тұрыңыз.

Аталған лосьон, қоспаларды пайдаланудың алдында бетті 
толықтай тазартып алыңыз.

Жуынатын 
суға не қосуға 

болады? 

Келбетке жасалған күтім ең 
алдымен өзіңізге деген сенім 
мен махаббатты білдіреді. 
Спа процедурасын ваннадан 
бастаған жөн. Суға түсер ал-
дында оған не қосуға болады?

Теңіз тұзы
Теңіз тұзы теріні жасарта-

ды. Тершеңдіктен және целлю-
литтен арыласыз. Ол үшін теңіз 
тұзының бір қалташасын ыстық 
су ағынының астына қойыңыз. 
Мұндай ваннаны аптасына екі 
рет қабылдаған жөн. 

Тұз
Тұзды ванна ауыр күннен 

соң денені босаңсытады әрі 
артық салмақтан арылуға 
көмектеседі. Теріңіз жібектей 
жұмсақ болсын десеңіз, ыстық 
ваннаға 200 гр ас тұзын қосып, 

суға 20 минут жатыңыз.
Сүт
Сүттің құрамында пайдалы 

дәрумендер мол. Олар теріні 
жасартады. Ол үшін ваннаны 
ыстық суға толтырып, 1 литр 
жылы сүт қосыңыз.

Лаванда
Ваннаға лаванданың құрғақ 

жапырақтары бар қалташаны 
немесе бірнеше тамшы ла-
ванда майы қосыңыз. Бұл бас 
ауруы мен терідегі ісінулерді 
басады.

Эфир майлары
Мандарин немесе лимон 

эфир майы қосылған ыстық ван-
на ауыр күннен соң демалып, 

қалыпқа келуге көмектеседі. Ол 
үшін ыстық суға эфир майының 
7-9 тамшысын қосып, 15-20 ми-
нуттай жатыңыз. Судан шыққан 
соң жылы көрпеге оранып 
алыңыз.

Бал
Бал теріні ылғалдандырып, 

жұмсартады. Аяққа да жақсы 
күтім жасайды. Ол үшін 
стақанға 2 қасық бал мен 
суды араластырып, ыстық су 
толы ваннаға құйыңыз. Теріңіз 
жабысқақ болмауы үшін жылы 
душ қабылдаңыз.

Сұлу болу үшін лимонды 
пайдалану керек

Хабарландыру
„Жақсылық жаса„ қоғамдық қорының „Капитошка„ деп аталатын мектепке дейінгі жал-

пы дамыту орталығы 2 жастан 5 жасқа дейінгі бүлдіршіндерді қабылдайды. 
Орталыққа тәрбиеші, психолог, дефектолог мамандары жұмысқа қабылданады.  

Күніне 4-тен 8 сағатқа дейін болады.
Біздің мекен-жайымыз: Теміртау қаласы, 4-ықшам аудан, „Престиж„ жеке меншік 

мектебі. 
Байланыс телефондары: 93-14-69-ға кешкі 17.00-ден 19.00-ге дейін хабарласуға бо-

лады, ұялы телефон: 8-747-435-88-98.


