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Бейбіт заман 
тажалы

кеше СПИд-тен 
қайтыс болғандарды 

еске алу күні өтті
Әр жыл сайын мамырдың үшінші жексенбісі 

бүкіләлемдік СПИд-тен қайтыс болғандарды еске 
түсіріп, сонымен бірге ғасыр тажалы атанған 
бұл сырқаттың адамзатқа қандай қайғы әкеліп 
отырғанын тағы бір рет жария ететін күн ретінде 
аталады.
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2 Апта-ақпар

Былтырғы сәйкес мерізмде бұл 
цифр 20ға жеткен еді. Ал балалардың 
түнгі уақытта көңіл көтеру орын
дарында болуы  былтырғыдан 32 
пайыз азайды. Сондайақ  берекесіз 
отбасындағы атааналарды бала 

Үндеуге тек ірі сауда үйлері ғана емес, 
шағын дүкендер де атсалысуда. Қазір  
барлық сауда орындарында осындай 
сөрелер жасалған. Олардағы «Қазақстанда 
жасалған», «Теміртауда жасалған», 
«Өзіміздің өнімді сатып ал» деген жазу-

Соңғы жылдары қалада  
мемлекеттік қызметтердің саны өсе 
түсуде, бұған дейін алты мекеме елуге 
жуық қызмет түрін көрсетсе, қазір сегіз 
мекеме елу екі түрлі қызмет көрсетуде. 
Жұртшылық тарапынан сұранысқа 
ие мекеме «Еңбекпен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар»  және 
«Білім беру» бөлімдері. Өткен жылы 
63 мыңнан аса, оның алдындағы жылы 
36 мыңнан аса қызмет көрсетілген. 
Қала әкімдігінде мемлекеттік қызметтің 
арнайы жауапты лауазым иесі 
тағайындалды. Қазір бұл  салада 
соңғы технология игіліктерін пайда
лану қолға алынды, яғни интернет 
арқылы мемлекеттік қызметтерді  
кеңінен пайдалануға мүмкіндік жаса
лып отыр. Мемлекеттік мекемелер 
болса, көрсетілетін қызмет сапасын, 
мерзімін қадағалайды. Әрине, бұл 
істе әлі де кемшін тұстары жоқ емес. 

Соңғы жылдары «Металлург» стадио-
ны алдынан спорттық жаттығу құралдары 
қойылған үлкен алаң пайда болғаны мәлім, 
бұл қалалықтардың бос уақытта түрлі 
жаттығу құралдарды тегін пайдаланып, 
тиімді дене шынықтыруына жасалған үлкен 
қамқорлық. Дегенмен, қазір спорт басшыла-
рын осы алаңды қауіпсіз сақтау, күтіп-ұстау 
және оны тазалау мәселесі алаңдатып отыр. 
Мұнда жаттығуға келумен қатар кейбіреулер 
сыра, салқын сусын, ішімдік бөтелкелерін 
тіисті орынға салмай, қалай болса солай 

Қалалық әкімдікте

Теміртауда жасалған өнімдер
осы жылғы 11 ақпанда  

ел Президенті «Қазақстанда 
жасалған» жалпыұлттық 
акциясын жариялаған еді. 
мұны біздің қаланың тау-
ар өндірушілері іліп әкетіп, 
дүкендерде қазақстандық 
өнімдер үшін арнайы сөрелер 
жасалды. лар алыстан көз тартады. Мемлекеттік 

бағдарлама аясында біздің қалада  2млрд. 
380 млн. тұратын үш жоба үстіміздегі 
жылдың бірінші тоқсанында жүзеге асты, 
206 жұмыс орны құрылды. Соның негізінде 
кәсіпкерлікті дамытуға үлкен жол ашылып, 
қала ұстаушы «АрселорМиттал Теміртау» 
компаниясымен құны 38,7 млрд. тұратын 
16 келісімшарт жасалды. Тағы да үш жоба 

қаралуда. Қазір қала басшылығы осы 
жалпыұлттық акция аясында жергілікті, 
яғни өзіміздің Теміртау қаласында жаса-
лып шыққан тауарларды  көбейтуге ерек-
ше бетбұрыс жасап отыр. Жуырда өткен 
аппарат мәжілісінде қала әкімі н.Сұлтанов 
жергілікті өнімдердің арнайы сөресін жаса-
уды тапсырды, бұл бір жағынан жергілікті 
тауар өндірушілерді көрсетуге, оларды 

насихаттауға және өнімдерін өткізуге 
кең жол ашады. Осылайша әлеуметтік 
мәселелерді шешуге мүмкіндік молаяры 
анық. 

Басшы қаламызда өндірілетін азық-
түліктік емес тауарларды іздестіріп, оны 
өткізудің жолын ашу үшін тиісті бөлімдерге 
екі ай уақыт берді. 

Проблема

лақтырып тастайды, ал оны жинап тазалай-
тын арнайы штат қарастырылмаған. шы-
нында да, спорт алаңдары мен корттардың 
сақталуы, ұсталуы соңғы жылдары бірнеше 
рет айтылып, көтеріліп жүрген проблема. 
Мұны шешудің жолы қандай? Ол үшін 
арнайы штат қарастырылмаған, олай бол-

Тәртіп күзетінде Қылмыс азайды
«Теміртау – қылмысы көп қала» деген сөздер ел арасын-

да жиі айтылады. Бұл  әрдайым шындыққа жанаса бермейді, 
өйткені цифрларға, нақты фактілерге жүгінсек, соңғы жылдары 
жасөспірімдер арасында қылмыс деңгейі айтарлықтай азайған. 
мәселен, осы жылғы алғашқы үш айда  кәмелетке толмағандар 
қолымен 4 қылмыс жасалғаны тіркелген.

мемлекеттік қызмет интернет арқылы

Әсіресе, кадрлар жағы жетімсіз, осы 
жұмыспен айналысатын қала әкімдігінің 
ұйымдастыру бөлімі меңгерушісі 
С.Акакулова басқа қалаларда 
мемлекеттік қызметпен айналысатын 
арнайы бөлімдердің бар екенін айтты. 
Дегенмен, қазіргі мүмкіндіктерді де 
жіті пайдалана отырып, мемлекетттік 
қызметтің интернет арқылы көрсетілуін, 
неғұрлым жиі пайдалану қажет. Сонда 
жұмыстың сапасы да, қолжетімділігі де 
қамтамасыз етіледі.

Қала әкімі біздің мемлекеттік 
қызметшілердің әрбіреуі 1700 адамға 
тиісті қызмет көрсететінін айтты, бұл 
өте жақсы көрсеткіш. Сондықтан осы 
қолжеткенді одан әрі дамыта отырып, 
мемлекеттік қызметтің тиімділігін артты
рып, сапасын жақсарту және интернетті 
молынан пайдалануды тапсырды.

тәрбиелеу құқығынан айыру ісі был
тыр он бір рет қаралған болса, биыл 
небәрі төрт рет. Өткен жылдың сәйкес 
мерзімінде 149 бала түрлі тәртіпсіздігі 
үшін арнайы есепке тіркелсе, биыл бұл 
көрсеткіш мүлде аз. Мамандар мектеп 

инспекторларының жұмысы балалар 
арасындағы тәртіп бұзудың азаюына 
өз септігін тигізіп отыр деп есептейді. 
Дегенмен әлі де болса бұл жұмысты 
жүйелі жолға қою қажет, қалада 32 мек
теп болса, соның 20да ғана инспектор 
жұмыс істейді. Ішкі істер басқармасы 
бұл проблеманы жіті қадағалып отыр, 
енді аймақтық полиция инспекторлары 
мектепке ауыстырылуы мүмкін, сонда 
бұл мәселені де шешуге жол ашылады. 

Қала әкімі Н.Сұлтанов 
жасөспірімдер арасындағы қылмысқа 
бару фактілерін мейілінше азайту 

са, тек спорт бөлімі мамандары оны өз 
күштерімен шешуге тиіс. Қала әкімі  бұл 
жұмысты осы бөлімнің ішкі мүмкіндіктері 
арқылы жолға қоюды ұсынды. Мәселен, 
осында келетін адамдардың әрқайсынан 
50 теңгеден жинап, неге тазалық, күтім 
мәселесін жолға қоймасқа? Қала басшысы 
жаттығу құралдарын пайдаланғаны үшін 
емес, тек осы алаңды күтіп ұстау үшін 
аздап ақша алуға болады деген ұсыныс 
жасады. Алаңды таза ұстау үшін тағы да 
қосымша орындықтар, қоқыс тастайтын 

жәшіктер қоюға болар еді. шынында да бұл 
ойланарлық мәселе.

Қалада жасалған осынша жаттығу 
құралдарын, спорт алаңдарын, футбол, 
хоккей корттарын күтіп ұстау мәселесін 
шешетін уақыт келді.

үшін олармен жұмысты жанданды
руды тапсырды. Көрсеткіштердің 
азайғаны жақсы, бірақ қылмыстың 
аты қылмыс, ондай фактілерге мүлде 
жол берілмеуі керек. Ал қалалық Ішкі 
істер басқармасы басшысының орын
басары Ж.Әділханов  біздің қаладағы 
жағдай облыстағы басқа жерлер
мен салыстырғанда айтарлықтай 
алда екенін дәлелдейтін бірнеше 
фактілерді алға тартты. Шынында да 
қалада  кәмелетке толмағандардың 
түнгі жүрісіне тоқтам қойылуы көңіл 
қуантарлық іс. 

Спорт алаңы алаңдатуда
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Мереке қызығы
Кешегі сұрапыл соғыс 

жылдарындағы ерлік даңқы, 
сол ерлікті жасап, отан үшін 
қан майданда оққа кеуде то-
сып, қасық қанын аямаған арда 
боздақтардың, ал тылда таңның 
атысынан күннің батысына 
дейін тыным таппай еңбек еткен 
ардақты аталарымыздың,  аяулы 
әжелеріміздің күш-қайратымен, 
намыс-жігерімен келген ұлы 
Жеңіс күні –9 мамырдың біздің 
әрбіріміздің жүрек түкпіріндегі ала-
тын орны ерекше. Сол Жеңіс жа-
лауы желбірегелі бері биыл тура 70 
жыл толып отыр. осы күнге жету жолында сол кездегі одақтас 
республикалардың арасында қазақстандықтардың асқан ерлігі 
мен әскери жанқиярлығы отан тарихындағы жарқын беттерге 
айналғаны анық.

Ол күндердің 
даңқы өшпейді

 Егер тарихи деректерге жүгінсек, неміс
фашист басқыншылары 1710 қала мен 
жұмысшылар поселкелерін, 70 мыңдай 
село мен деревняны жермен жексен етіп, 
қиратып, бомбалап,құртып жіберді.Осы 
соғысқа Қазақстаннан 1млн. 70 мың адам 
қатысса,олардың басым көпшілігі ұрыс дала
сында қаза тапты, хабарошарсыз кеткендері 
де жоқ емес. Міне, осы цифрларданақ 
Жеңістің оңайлықпен келмегенін аңғару қиын 

емес. 
Біз уақыт көшіне ілескен сайын, сұрапыл 

соғысқа қатысқан майдангер жауынгер
лер мен тыл еңбеккерлерінің қатары си
реп барады. Осыдан бірнеше апта бұрын 
қаламызда елу соғыс ардагері болса, күн 
сайын қарттардың қатары азайып, қырық жеті 
болды. Келместің кемесіне мінгелі жағада 
тұрғандары қаншама?! 

9 мамыр күнін теміртаулықтар жыл дағы

дан ерекше атап өту жолында көптеген іс
шаралар легін өткізді. Барлық оқу ордала
ры «Даңқ» мұражайын ашып, Отан қорғау 
жолында мерт болған есіл ерлердің ерлігін 
мәңгі есте сақтау үшін тарихи деректерге 
сүйене отырып, көптеген мәліметтер жи
нап, оларды реттеп, тамаша көргізбеліктер 
жасады. Қаламызға облыс орталығынан  
жетпіс күн бұрын  ауданқалаларды аралауға 
шыққан «Жеңіс алауы» келді, автошеру, 
секілді басқаларын да атап айтуға бола
ды. Ал 9 мамырда «Даңқ» монументінің 
алдына жиналған жұртшылықта санесеп 
жоқ. Арнайы қойылған орындықтарға 
соғыс және еңбек ардагерлері құрметпен 
жайғастырылды. Баршасынынң омырауына 
Жеңіс лентасы тағылды. Қала әкімі Нұркен 
Сұлтанов пен мәслихат хатшысы Василий 
Свиридов арнайы келіп, ардагерлермен қол 
алысып, игі тілегін айтып, амандасты. Со
дан соң салтанатты сәт басталуының хаба
ры жетіп, алаңға еліміздің көк байрағы мен 
сонау 1945 жылы рейхстахқа тігілген Жеңіс 
байрағының көшірмесі салтанатты түрде 
сарбаздардың сап түзеуімен әкелінді. Со
дан соң «Өлмейтін полк» шеруі алаңға бет 
алды, жастық шағында қолына қару алып 
ел қорғаған мыңдаған қазақстандықтардың, 
жүздеген теміртаулықтардың ұрпақтары ата
бабаларының портреттерін алып жүрді. 

Салтанатта қала әкімі Нұркен Сұлтанов 
құттықтау сөз сөйледі.  

– Қымбатты теміртаулықтар және қала 
қонақтары! Ардақты ардагерлер!

Міне, Ұлы Отан соғысы аяқталып, жеңіс 
жалауы желбірегеніне жетпіс жыл толып 

отыр. Қазір біздің ардагерлеріміз бұрынғыша 
сапта, еліміздің Президенті, ұлт Көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  басшы
лығымен елімізде іске асырылып жатқан 
реформалар мен бағдарламалардың 
орын далуына белсене атсалысып келеді. 
Мем лекет пен жергілікті билік ардагерлер 
өмірдің  жылуы мен жақсылығын, қызығын 
сезінуі үшін қамқорлыққа алып, барлық 
мүмкіндіктерді жасап келеді.  Ардагерлер, 
сіздерге біздің айтар алғысымыз шексіз,  
батырлықтарыңыз үшін бас иеміз. Ұлы 
Жеңіс күнімен шын жүректен құттықтай оты
рып, мықты денсаулық, мол бақыт тілейміз. 
Жақындарыңыздың қамқорлығына бөленіп,  
жан жылуына бөлене беріңіздер! –деді қала 
әкімі Нұркен Ертайұлы.  

Мұнан соң соғыс ардагері В.В.Болотин 
сөз сөйлеп, жүрекжарды лебізін білдірді. Ал 
жастар флешмоб ұйымдастырып, «Жеңіс 
күні» әнінің әуенімен жетпіс санын өрнектеді. 
Отан қорғау жолында оққа ұшқан арда аза
маттарды бір минут үнсіз еске алып, олардың 
құрметіне аспанға салюттер атылды. Міне, 
осындай құрмет соңы «Даңқ» монументіне 
гүл шоқтарын қою рәсіміне жалғасты. Қала 
әкімі, мәслихат депуттаттары, ардагер
лер, мемлекеттік мекемелер мен ұйымдар, 
кәсіпорындар мен кәсіпкерлер леклегімен 
келіп, гүл шоқтарын қойып, бастарын иіп 
тағзым етумен болды.

Ал қазқатар тігілген палаткалар жанын
да солдат ботқасы бұрқырап, ардагерлерге 
дала асханасынан дәм татырды. 

Руза АЛДАШЕВА

Комбинаттың «Нұр Отан» пар
тия филиалы, «Жас Отан» жастар 
қанаты және «Теміртау жастары 
клубы» қоғамдық бірлестігінің 

Автошеру
ұлы Жеңіс 

мерекесінің құрметіне 
арналған іс-
шаралардың қатарында 
автошеруді атап айтуға 
болады. Қаламыздың 
басты көшелері сана-
латын Республика, ме-
таллургтер, Бейбітшілік 
даңғылдарының және 
Қарағанды тас жолы 
көшесінің бойымен 
дүйім жұрттың назарын 
аударған автошеруге 
жиырма көлік қатысты.  

Жеңіс туын желбіретті

ұйымдастыруымен өткен бұл 
автошеру расында жұртшылық на
зарын өзіне аударды. 

– Ұлы Жеңіс мерекесіне, яғни 

9 мамырға тура жүз 
күн қалған уақыттан 
бері қаламызда түрлі 
ісшаралар мен акци
ялар, флешмобтар 
ұйымдастырылуда.  
Ал бүгін өздеріңіз 
көріп тұрғандай, сол 
шаралар қатарында 
осы автошеру 
өтуде.  Біз мұнан 
да басқа  көптеген 
шаралар өткізу арқылы 
тұрғындарға, аға 
ұрпақ пен жас буынға 
соғыстың қаншалықты 
қасіретті екенін, ал 
бейбіт күннің ең 
басты байлық екенін 
ұқтырамыз.  Со
нымен қатар соғыс 

және еңбек ардагерлеріне алғыс 
айтып, олардың ерліктері мен 
еңбектеріне бас иеміз, – дейді 
жастар көшбасшысы, «Арселор

Миттал Теміртау» АҚ «Нұр Отан» 
партиясы филиалының жетекшісі 
Борис Ломакин.

Жастар  8 мамыр күні  «Еске 
алу шырағы» акциясын да 
өткізіп,  №1 қалалық гимназия
дан  «Даңқ» монументіне дейінгі 
аралықты қолдарына жағылған 
балауыз ұстап жүріп өтті. Осын
дай қадам арқылы Отан қорғау 
жолында қаза тапқан жауынгер
лер рухына тағзым етіп, ерлік 
даңқының, батырлар есімінің 
ешқашан ұмытылмайтындығын 
паш етті. Сонымен қатар оққа 
ұшқан майдангерлерді бір минут 
үнсіз еске алып, монументке гүл 
шоқтарын қойды.

Осылайша теміртаулық жастар 
көптеген мерекелік ісшаралардың 
ұйытқысы бола жүріп, Жеңіс 
мерекесін лайықты атап өтті.

Р.ЖАҚыПҚыЗы
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Теміртауға – 70 жыл
Отбасы құндылығы

– Зымыраған уақыт көшіне 
ілесіп, кешегі бала, бүгінгі алдыңғы 
толқын ардагер ақсақалға айна
лып отырмын. Ал көңілім, бау
ырында ержеткен Теміртаудай 
тектілерді түлеткен қалама деген 
сүйіспеншілігім сол қалпында. 
Сондықтан бүгін мен әкемді айтып 
толғанбақпын, – дейді Сайлаубай 
аға.

Дүйсембай ақсақал орта бойлы, 
дене бітімі мен денсаулығы мықты 
жан болыпты. Мұны оның қолына 
күрек, қайла секілді құрылыс құр
алдарын ұстап жер қазғанынан 
анық аңғаруға болады екен. Са
лалы саусақтарымен құралдарды 
мыжып жіберердей қимылдап, әп
сәтте межені орындап, жұмысты 
тиянақты атқаратындықтан ай
нала сындағылар сыйлап, құрмет 
көрсетумен өткен. Ол еңбек еткен 
бригадада түрлі ұлт өкілдері бір 
ананың баласындай бірбірімен 
тату болыпты. 

– Менің әлі есімде, әкем 1942 
жылдан бастап осы Теміртауда 

Қаламыздың байырғы тұрғындарының 
бірі, комбинат ардагері, «Еңбек даңқы» 
орденінің иегері Сайлаубай Айтбаевты 
жұртшылық жақсы біледі. Сонау 1945 жылы 
жеті жасында отбасымен Теміртауға табан 
тіреп, осында есейіп, ержеткен ол өзінің еңбек 
жолын 1954 жылы металлургия заводында  
токарь болып бастаған.

әкемді айтып 
толғанамын!»

құрылысшы болып жұмыс істейді, 
сосын 1945 жылы Ақтоғай 
ауданының Қаратал селосы
нан құрыш қалаға көшіп келеді. 
Оның құрылыс бригадасын Ва
силий Иванович Турашвили де

ген бригадир басқаратын. Бір күні 
әкеме сыйақыға американдық 
былғарыдан жасалған бәтеңке бер
ген, соны киіп көріп жатқаны көз 
алдымнан кетпейді, –деп балалық 
шағында көзімен көрген сәттерді 

айтты ардагер. 
Айтбаев Дүйсенбай 1903 жы

лы Қарағанды облысы, Ақтоғай 
ауданында туған, осы ауданға 
қарасты Қаратал совхозында мал 
шаруашылығымен айналысқан.   
1942 жылы Ұлы Отан соғысы жүріп 
жатқан шақта әскер қатарына 
шақырылады, дегенмен бронь
мен қалдырылып, жұмысшы 
күші жетіспей жатқан Теміртауға 
жұмысшы батальонының құра
мын да Синтетикалық каучук 
заводының құрылысына жіберіледі.  
Мұнда жер қазып, жұмыстың ең ау
ырын атқарады,  завод іргетасын 
күрекпен қазып, оған бетонды қол 
күшімен құйып, аянбай тер төгеді. 
Әр күні тиісті мөлшерлемені орын
дап, азықтүлікке карточка ала
ды екен. Көзінің тірісінде айтқан 
естеліктерінде қала құрылысын 
салуда жапондық және неміс 
тұтқындары жайына көбірек тоқ
талған көрінеді. Олардың брига
далары 1520 адамнан құралып,  
жер қазып, барактар салып,  жарық 
жеткізетін желілерді тартып, көл 
жағалауын бекітіп, көшелерді 
жарықтандырумен айналысыпты. 

Иә, ол кезеңдегі қиындықтар 
өз алдына ұзақ әңгіме, сол ор
тада бойындағы күшжігерін ая
май еңбектенген жандардың 
қатарында Айтбаев Дүйсембай 
ақсақалдың бары анық. Жоғарыда 
айтып өткеніміздей, Алланың бер
ген денсаулығының арқасында 

қаншалықты ауыр жұмыстар ат
қар ғанымен, ешқашан қиындыққа 
мойымаған, керісінше ширап, 
шыңдала түскен. Оның бұл ең
бегін айналасындағылардың, бас
шылықтың байқамауы, көрмеуі 
тіпті мүмкін емес еді, сондықтан 
ретті жерінде құрметке бөленіп, 
алғыс алып, марапаттар иеленген. 
Солардың бірнешеуіне тоқтала кет
сек, «Еңбек даңқы» медалін омы
рауына қадаған, сонымен қатар сол 
кезеңдегі дәстүр бойынша еңбек озат
тарына атыжөні жазылған патефон, 
самауырын секілді заттай сыйлықтар 
берілген. Ал алғыс хаттар мен құрмет 
грамоталарының санына жету мүмкін 
емес, олар көпақ. 

В.И.Турашвили басқарған бри
га даның тату болғаны соншалық, 
олар өте қонақжай, көпшіл болған. 
Тіпті зейнетке шыққан кездерінде 
де мереке сайын отбасыларымен 
араласыпқұраласып, бірбірімен 
кәдімді туыстай болып араласқан. 
Сол бригадада еңбек еткен Санжан 
Құсайынов, Хусайынов Хасан, Ах
мадов Азамат сынды ардагерлердің 
ұлттары басқа болса да, тілектері 
бір жайсаңдар, қазақ жеріне, 
еліне деген сүйіспеншіліктері мен 
құрметтерін көрсете білген ардақты 
жандар.  

Ескі қаладағы синтетикалық ка
учук заводын салған құрыш қолды 
құрылысшы Дүйсембай Айтбаев 
1965 жылы зейнетке шығып,  арада 
бес жыл өткенде, яғни 1970 жылы 

ауырып қайтыс болады. Ардагер 
ақсақалды ұрпағы ақ жуып, арулап, 
ескі қаладағы бейітке жерлеген.

«Орнында бар – оңалар» дейді 
халқымыз, кішкентайынан әкесінің  
ауыр еңбекпен шыңдалып, бей
нетпен бетпебет келіп, оның 
зейнетіне  бөленгенін  көріп ер
жеткен ұлы Сайлаубай да, еңбек 
жолын осы қалада бастады. 1956 
жылдан осы синтетикалық каучук 
заводына ауысып,  механикалық 
цехта газбен дәнекерлеуші бола
ды. 1973 жылы химиямеханикалық 
техникумды механик мамандығы 
бойынша сырттай оқып бітіріп, 
заводтың «В58» цехында өндіріс 
механигі болып еңбек етеді. Әрине, 
жұмыс өз ырғағымен жүру үшін 
біліктілік те, білім де, тәжірибе де 
керек, ал бұның бәрі Сайлаубай 
Дүйсембайұлының бойынан табыл
ды. Бұған қоса заводтағы қоғамдық 
жұмыстарды да ұршықша үйіріп, 
жөндеу цехы кәсіподақ комитетін 
басқарды, Гагарин аудандық пар
тия комитетінің мүшесі болды, 
қалалық, облыстық, республикалық 
дәрежедегі жиналыстар мен съез
дерге делегат болып қатысты. 
«Ата көрген – оқ жонар» демекші, 
Сайлаубай ақсақалдың кеудесінде 
«Еңбек даңқы» орденімен қатар  
«Еңбек ардагері» медалі, КСРО хи
мия өндірісі министрінің грамотасы, 
«Оныншы бесжылдық үздігі» кеуде 
белгісі секілді басқа да мараптатта
ры бар. 

– Менің осындай дәрежеге 
жетіп, ең бастысы еңбекпен есе
юіме марқұм әкемнің әсері, тікелей 
ықпалы бар деп айта аламын. Ол 
кісінің жұмыс істегеніне, қажыр
қайратына қарап, мен де еңбектің 
еш кетпейтінін, еңбекпен тапқан 
нанның тәтті болатынын жа
стайымнан ұғындым. Сондықтан 
қолымнан келгенше жүктелген 
міндетті бұлжытпай орындауға ты
рыстым. Бүгінде ардагер ақсақал 
атанып, бейнетімнің зейнетін көріп 
отырмын, – дейді Сайлаубай аға.

Ардагердің бұл сөзінен соғыс 
кезінде тылдағы еңбек ыр ға
ғын үдетіп,  қара жұмыспен 
шың далып, Отан соғысындағы 
Ұлы Жеңісті жақындатуға үлес 
қосқан, биыл жетпіс жыл толғалы 
отырған Теміртаудай металлург
тер шаһарының құрылысшысы 
атанған әкесіне деген перзенттік 
сағынышын аңғардық. Осын
дай сағыныш сазы, перзенттік 
сүйіспеншілік пен өмірдің жалғасы 
барда еңбек қашанда өз биігінде 
қала беретіні анық. Осы жолда 
мықты денсаулық, ашық аспан, 
тілеуді жөн көрдік. 

Руза АЛДАШЕВА
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«Өлі разы болмай...»
Жеңіске – 70 жыл

Тағзым

– Біз биыл  екінші рет осындай 
акцияны жалғастырып отырмыз, 
арамызда көзі тірі жүрген соғыс 
сарбаздарына қолдау көрсетіп, 
сұрапыл соғыста жанаямай ерлік 
көрсетіп, бейбіт күнді орнатқан аға 
ұрпаққа айтар алғысымыз шексіз, 
олардың баршасына басымызды 
иеміз, – дейді аталған банк фили
алы директорының орынбасары 
Әйгерім Қасымбаева.

Қарттарға құрмет 7 ықшам ау
данда тұратын Әміров Нағымет 
ақсақалға барудан бастау алды. 
Тоқсан жасқа толған ардагер соңғы 

– «Отанды сүю – иманнан» дейді хадисте, сондықтан 
біздің әрбіріміздің жүрек түкпіріндегі осы сезім кешегі ел ба
сына күн туған шақта қайталанбас ерлік істер жасауға жол 
салды. Тыптыныш, сүттей ұйып жатқан елімізге тұтқиылдан 
шабуыл жасап, шекарамызға басып кірген немісфашист 
басқыншыларына қарсы қиянкескі ұрыста  қолына қару алып, 
ел қорғаған азаматтарымыздың есімдері де, ерліктері де 
ешқашан ұмытылмақ емес. Ұрпақтар сабақтастығы атадан 
балаға жалғасын тауып,  өткен күннің жарқын елестері жастарды 
патриоттық рухта тәрбиелеудің бірден бір құралы болып қала 
бермек, – деп сөз бастаған орталық мешіттің бас имамы Ербол 
Төлтаев мұнан әрі аруақтарға бағышталған Құранға кезек берді.

ұлы отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығын 
еліміз кең көлемде атап өтті, соның ішінде біздің 
құрыш қала да бар. Елі мен жерін жаудан қорғау 
жолында  кеудесін оққа тосып, қаһармандықпен 
қаза тапқан есіл ерлеріміз қаншама?!  Жеңісті 
жақындатуға үлес қосқан тыл еңбеккерлерінің 
де  ерен еңбегі ешқашан ұмытылмақ емес. олай 
болса, майдан даласында қаза тапқан және 
соғыстан кейін өлшеулі өмірі таусылған, осын-
дай ардагерлердің рухын шат етіп, олардың 
аруақтарына Құран бағыштау – Жеңіс мерекесі 
қарсаңындағы ізгілікті іс десек болады. осыны 
мұрат тұтқан орталық мешіт ұжымы арамызда 
жүрген соғыс және еңбек ардагерлерінің басын 
қосып,  ас беріп, Құран оқыды. 

Қайырымдылық

«Цеснабанк» құрметі

ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесі қарсаңында 
«Цесна банк» АҚ Теміртау филиалының ұжымы 
он бес соғыс ардагеріне құрмет көрсетіп, олардың 
баршасына азық-түлік толтырылған себеттер 
мен құттықтау хатттар тапсыруды жөн көріпті. 8 
мамыр күні осындай қамқорлық акциясы ба-
стау алып, банк қызметкерлері тізімдегі барлық 
ардагерлердің үйлеріне арнайы барып, отан 
қорғау жолында ерліктің үлгісін көрсеткен қарт 
жауынгерлердің хал-жағдайларын біліп, Жеңіс 
күнімен құттықтады. 

алты жылдан бері төсекте, соғыс 
ардагерінің құдай қосқан қосағы 
Сартаева Ханзада ана баладай 
бағып, барлық жағдайын жасап 
отыр. Өздігінен жүріптұра алмай, 
құлағы да мүкіс еститін қарт жау
ынгер тілінің күрмелгеніне қара
мас тан алғысын айтып, «Енді 
ешқашан соғыс болмасын!» деген 
жүрекжарды лебізін жеткізді.

– Жас кезімде үлкендерден 
«Қосағыңмен қоса ағар» деген 
батаны көп алған шығармын, 
Аллаға шүкір отағасыммен алты 
бала тәрбиелеп өсіріп, солардың 

қы зығын көріп келеміз. Бес қыз – 
өрісіміз, ал ұябасар ұлмен бірге 
тұрамыз, немерелеріміз бен шө бе
релеріміздің санынан шатасатын 
болдық. Ал енді мына Жеңіс күні 
қарсаңында Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтан бастап, барлық ел 
тұрғындары ардагерлерді ардақтап 
жатыр, соған мың алғыс. Кеше 
қаламыздағы «Сити центр» дүкені 
келіп құттықтап, өз сыйлықтарын 
тапсырған болатын, бүгін «Цес
на банк» өкілдері келіп, мерекелік 
дастарханға салатын азықтүліктің 
түртүрін әкеліп тапсырып отыр, 
өркендерің өссін, қарақтарым, –
дейді Ханзада ана ақ батасын беріп 
ризалықпен.

Мұнан соң Ұлы отан соғысында 
небәрі он сегіз жасында қолына 
қару алып, майданда байланысшы 
қызметін атқарған қаршадай қыз, 
бүгінде аяулы ана болған соғыс 
ардагері, қаламызды тағы бір қарт 
тұрғыны Мария Радионовна Пота
пованы банк қызметкерлері құт тық
тап, сыйлықтарын тапсырды.

Өз кезегінде майдангер ана 
өткен күннен әңгіме өрбітіп, жалын
ды жастық шағын еске алып, көңілі 
бір марқайып қалды. Ол да «Аспа
нымыз ашық болсын, ұрпағымыз 
соғыс өртін көрмесін» деген ақ 
тілегін жеткізумен болды.

Өз тілшімізден

Жаңа басылымдар

майдангер ұстаздарға арналдыұлы отан соғысы 
туралы қаншама 
кітап жазылды, 
қаншама кинофиль-
мдер, сахналық 
қойылымдар 
қойылды. Бірақ бұл 
тақырып мәңгілік, 
оны  сан қырынан 
көрсету үрдісі әлі 
де жалғасуда. Біздің 
Теміртау қаласында 
биылғы ұлы отан 
соғысындағы 
Жеңістің құрметіне 
екі кітап жарыққа 
шықты. олар 
негізінен биылғы 
мерейтойға жете 
алмаған ардагерлер 
өміріне арналған.

Біздің қаладағы мұражайда 
жерлестердің соғыс кезінде алған 
марапаттары сақталуда. Бұл 
олардың өмірінің, ерлігінің бір 
парасы. Соғыс кезінде сарбаз 

қандай жауынгерлік жолдан өтті, 
қай жерде қан мен терін төкті? Әлгі 
жансыз марапаттар соның сырын 
жасырып тұрғандай. 

Соғыстың ең алғашқы 
марапаты «Ұлы Отан Соғысы» 
ордені 1942 жылы 20 мамырда 
тағайындалған. Онымен 324 903 
жауынгер марапатталыпты. 
Ал «Қызыл жұлдыз» орденінің 
иегері теміртаулық ардагер Қара 
Арынов, оның омырауында  басқа 
да көптеген медальдары да 
болған еді. Жалпы «Ерлігі үшін» 
медалімен 4млн. 230 мың совет 
жауынгері марапатталған. Ал 
«Сталинградты қорғағаны үшін» 
медалінің иесі он бес жастағы 
М.Старшова есімді ардагер 
жерлесіміз еді. Бұл деректердің 
бәрі мұражай қызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен «Ерлік 
белгілері» буклетіне 
топтастырылған. 

Екінші жинақ  «Теміртаудың 
алтын есімдері» деп аталады, 
оған Ұлы Отан соғысына қатысып, 
кейін қаладағы мектептерде 
жұмыс істеген білім беру саласы 
ардагерлерінің өмірі қамтылған. 
Өткен ғасырдың елутоқсан 
жылдары қала мектептерінде 
сабақ берген ұстаздар арасында 

майданнан оралған жауын
герлер аз еместі. Солардың 
өмірі мен ерлігі жөнінде №1 
орта мектепте жауынгерлік 
«Даңқ» мұражайы жасақталды. 
Ардагер ұстаз Н.Сысоева 
мен «Үміт» вокальды 
тобы мүшелерінің ізденісі 
нәтижесінде 49 жауынгер 
ұстаздың өмірі мен еңбегі тура
лы материалдар жинақталған. 
Олардың 14і мектеп директор
лары болып жұмыс істесе, 12
сі пән мұғалімдері, 5і әскери 
жетекшілер. Бір ерекшелігі, 
бұл кітап электронды әдіспен 
шығарылған. Кейіпкерлердің 
арасында бізге есімдері 
таныс кісілер аз емес. Соның 
бірі ақын Григорий Григори
ади, ол соғысқа бастанаяқ 
қатысып, Жеңіс күнін әскери 
госпитальда қарсы алған. 
Кейін екінші топтағы мүгедек 
болып елге оралғаннан кейін, 
өмірінің соңына дейін ұрпақ 
тәрбиесімен айналысқан. 
Жалпы, майдангер ұстаздар 
арасында теміртаулықтар әлі 
күнге дейін құрмет тұтатын, 
есімдерін мәңгі есте сақтап 
жүрген қадірменді жандар аз 
емес. Енді олар электрон
ды басылымдар арқылы 
жұртшылыққа бұрынғыдан да 
кеңінен танымал болады. 

Ақ дастархан басында жиналған ардагерлер мұндай игілікті 
бастаманы құптайтындықтарын алғыстарымен білдіріп, бір ауыз 
жылы лебіздерін білдірумен болды. 

– Біз орталық мешіттің мұндай қадамын құп көреміз, атабаба
ларымыз «Өлі разы болмай, тірі байымайды» деп бекер айтпаған 
ғой, Отан қорғау жолында мерт болған боздақтарды, батырлар
ды еске алып, олардың аруақтарына Құран бағыштау – әрбір 
мұсылманмомын үшін сауапті іс. Осыны естен шығармай, бүгінгі 
бейбіт күннің қадірін ұқтыратын осындай шара ұйымдастырғаны 
үшін Ербол имам бастаған орталық мешіт ұжымына айтар 
алғысымыз шексіз, – деді еңбек ардагері, «Халықтар достығы» 
қоғамдық бірлестігінің төрағасы Ілияс Баймұрзаев.

Мұнан соң да бірқатар ақсақалдар өздерінің жүрекжарды 
лебіздерін білдіріп, соғыс жылдарымен тұспатұс келген жастық 
шақтары туралы әңгімелерін ортаға салып, сыр шертісті. 
Мешітке шақырылған қонақтардың баршасына гүл шоқтары мен 
сыйлықтар тапсырылды.

Р.ЖАҚыПҚыЗы



№ 19 (21) 15 мамыр 2015 жыл

Ққ

6
көрме залында

Жеңіске – 70 жыл

– Адам баласы қай ортада, 
қай мекенде өмір сүрсе де түптің 
түбінде туған жерге қайтып бір 
оралмай тұра алмайды екен, 
Отанға, кіржуып, кіндік кескен 
жерге деген сағыныш менің де 
үнемі жүрек түкпірімде жатты. Енді 
міне елден кеткеніме тура 48 жыл 
өткенде Теміртауға қайта орал
дым. Осы жылдар ішінде әлемнің 
біраз жерін шарладым, көптеген 
қалаларда, елдерде болдым. Бұл 
менің шығармашылығыма өзінің 
әсерін тигізді, тың туындылар, 
жаңа ойлар қанаттандырды. 
Әсіресе ҰОС тақырыбын көбірек 
жазуыма Ленинград қоршауы 
өткен жерді өз көзіммен көруім көп 
ықпал жасады, – дейді суретші 
өзінің қыл қаламының негізгі 
қайнар көзі Жеңіс тақырыбы екенін 
тілге тиек етіп.

Қазір суретші  осы металлург
тер қаласының шығармашылық 
өміріне белсенді араласуда, 
жуырда Ұлы Жеңістің мерекесі 
қарсаңында арнайы  дайындалған 
жәдігерлерін жинақтап тұңғыш 
Президент тарихимәдени 
орталығында үлкен көрме ашты. 
Мұндағы тақырып жоғарыда 
айтып кеткендей Жеңістің 70 
жылдығы. Осы жолы бұл игілікті 
іске қаламыздағы «Кореяна» 
этномәдени орталығы өзінің қол 
ұшын беріп қамқорлық жасаған. 
Өнерге, оны елдің көзайымына 
айналдыруға аталған орталықтың 
назар аударуы тегін емес. 
Өйткені бұл мерейлі мереке 
жалпы адамзаттың басынан өткен 
сұрапылдың бетбейнесін, келешек
ке деген тағылымын насихаттауға 
арналғаны белгілі.

– Суретшінің көптеген 
графикалық еңбегін көрдім, негізгі 
тақырыбы кешегі Отан соғысы, 
ондағы халықтың ерлігі, ұлтқа 
бөлінбей неміс фашистеріне қарсы 
бір кісідей жанқиярлықпен күресуі, 
опат болғандардың арасында 
біздің халықтың ұлқыздары да 
аз болған жоқ, тіпті репрессияға 
ұшырағандардың, туған жерінен 
айырылғандардың көбі корей 
халқы екені тарихтан белгілі, 
сондықтан біздің орталық осы 
көрмені ұйымдастыруға бірденбір 
себепші болды, – дейді қоғамдық 
бірлестіктің басшысы Вера Цой.

Б.Аманжолов Ленинград 
қаласындағы белгілі суретші 
В.Мухина атындағы жоғарғы 
көркемөнеркәсіп училщесін оқып 
бітіріп жолдамамен Ташкенттегі 
трактор заводында екі жыл жұмыс 

Теміртаудың тектілер мекені аталуы тегін емес, мұнда 
металлургияның қыр-сырын меңгерген  азаматтармен қатар өнер са-
ласына өзіндік өрнегін қалдырған шеберлер қатары да көп. Солардың 
бірі бүгінгі əңгімемізге арқау болып отырған Буде Халықұлы Аманжолов. 
Ол осындағы № 13 орта мектепті бітіргеннен кейін арнайы білім алып 
суретші, мүсінші, жобалаушы, кескіндемеші болуды мақсат еткен еді. 
Арман қанатында, алға қойған биік мұраттарына жету үшін ізденіп 1967 
жылы Ресейге аттанған ол туған жеріне таяуда ғана оралды. Жараты-
лысында бірбеткей азамат осы жылдар ішінде өзінің  мақсатына жетті 
деуге толық негіз бар. 

Буде Аманжоловтың негізгі 
тақырыбы ұлы отан соғысы

Суретшi

істегеннен кейін қазіргі Санкт
Петербургке қайтып оралған. 
Осында Киров қаласындағы 
«Ладога» қорғаныс заводы
на суретші болып орналасқан 
азаматты кешегі ҰОС тарихы 
қызықтыра берді. Бос уақытында 
қыл қаламын қолынан тастамай 
түрлі көрмелерге, байқауларға 
да қатысып өз өнерін сынға 
салып жүрді. Бірде Ленинградтың 
Киров ауданы эмблемасы үшін 
жарияланған байқауда оның еңбегі 
жоғары бағаланып алтын медаль 
иеленді, күні бүгінге дейін аталған 
аудан осы суретшінің қолынан 
шыққан белгіге ие. Ал 1982 жылы 
Мәскеудегі халық шаруашылығы 
көрмесінде өзі жұмыс істеп жүрген 
кәсіпорынның бұйымдары суретін 
кескіндеп қола медаль алғаны 
бар. Қала тарихы ҰОС жылдары 
өте күрделі кезеңді бастан өткізді, 
үш жылға жуық басқыншылардың 
қоршауында қалды, тіршілік көзі 
тек Ладога көлінде мұз қатып 
қатынас болғанда ғана жан
данды. Жамбыл атамыздың 
«Ленинградтық өрендерім» деп 
жырлайтыны да сол бір қысылтаяң 
кездерде елге рух беру үшін 
шыққан жан айқайы еді.

– Менің көптеген жұмыстарым 
соғыс тақырыбын қамтиды, оның 
үстіне  осында жұмыс істей жүріп 
Ленинградты қоршау кезінде қаза 
тапқан жауынгерлер арасын
да қазақстандықтардың да көп 
болғанын білдім, ал кеңес одағыың 
батыры Сұлтан Баймағамбетов 
дәл осы жерде 1943 жылы 25 
шілдеде асқан ерліктің үлгісін 
көрсетіп ел үшін жанын пида етті. 

Бірде жерлесіме тағзым ету үшін 
арнайы бардым. Оның жерленген 
орны «Синявин биіктігі» деп ата
лады екен, қасында кәдімгі бұлақ 
сылдырап ағып жатыр, батырға 
қойылған ескерткіш қараусыз 
жабығып тұрғандай көрінді. Сол 
жолы маған осы жерді бір демалыс 
орталығына, елдің көп келетін 
орнына айналдыру керек деген ой 
келіп, жаңа жобаны қолға алдым, 
осылайша «Синявин биіктігі» деп 

алатаны мемориалды кешен жа
салды, – дейді суретші. 

Суретші Б.Аманжолов Ле
нинград қоршауының тарихын 
тереңдете оқып әрбір оқиғаларға 
дейін зерделеді. Мұрағаттардан 
онда қаза тапқан жауынгерлердің 
атыжөндерін жинақтады. Бұл 
аймақта түрлі ұйымдар, қаза 
болған солдаттардың туысқандары 
қойған ескерткіш тақталар өте көп 
еді, бәріне де үңіліп Қазақстаннан 
келген сарбаздардың есімдерін 
тізіп алды. Жалпы қоршауда 
болып оны бұзып шығу үшін 
бастарын тіккен барлық кеңес 
жауынгерлері бейнесін сомдай

тын бір үлкен ескерткіш тұрғызу 
керек деген байламға келді. Сөйтіп 
кешеннің алғашқы кескіні қағазға 
түсірілді. Ондағы бұлаққа бара
тын жалғызаяқ жол маңайындағы 
табиғи саябақ бәрі бір кешенді 
ансамбльді құрау үшін бірнеше 
жыл жұмыс істеуге тура келген. 
Суретшінің бұл жобасы жергілікті 
Киров ауданының және заводтың 
басшыларына, соғыс тақырыбын 
зерттеп жүрген тарихшыларға, 

еріктілерге қатты ұнады, сөйтіп 
Буде Халықұлының тікелей 
қатысуымен мемориалды кешен 
ашылды. Қазір бұл жерге тек 
қала тұрғындары ғана емес кеңес 
одағының құрамындағы бұрынғы 
республикалардан да жұртшылық 
көптеп ағылып келіп жатады. Бәрі 
Ленинградты қоршаудан құтқарған, 
сол үшін жанын берген кеңес 
жауынгерлеріне тағзым етеді. 
19411944 деген цифрлар бейне
ленген бұл алып кешен қаланың 
қандай қиындықпен жаудан азат 
етілгенін бейнелейтін тарихи 
ескерткіш ретінде халыққа қызмет 
етуде.

Буде Халықұлы Аманжо
лов Ресейдің көптеген ескі 
ғимараттарын, ескерткіштерді 
қалпына келтіруге қатысқан. Ол 
14 жыл бойы Ладога өзеніндегі  

Валаам аралында тарихи со
бор, храм ғимараттарын 
қалпына келтіру жұмыстарын 
атқарған. Қазіргі көрмеде де 
оның негізгі жұмыстары ҰОС 
тақырыбын қамтиды. Мәселен 
бір кескіндемеде Бауыржан 
Момышұлы мен В.Панфиловтың 
портреті қатар тұр, ал енді бірінде 
Освенцим концлагерінде болған 
тұтқындар, үңіле қарап тұрып, 
кешегі зұлматтың адамзатқа 
қаншалықты ауыртпалық әкелгенін 
ұғынуға болады. Сурет өнерінің, 
қыл қалам ұстаған шебердің 
құдіреті де осында.

Бұл ғаламның сиқырлы   

 сырын ұқшы,
Тағдырдан да табиғат сыры  

  мықты.
Өшірмеген өнері жылнаманы,
Өлтірмеген рухтан ұлылықты, 

– деген ақын өлеңінің жолдары дәл 
осындай өнерге арналған сияқты.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
Суреттерді түсірген:

Қарлығаш БЕЙСЕнҚыЗы
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Биылғы көктемгі су тасқыны Теміртау қаласы мен оның 
маңайындағы елді мекендерге қиындық туғызып, біраз тұрғындар 
баспанасыз қалғаны, үй мүліктері мен малдарынан айырылғаны 
белгілі. Осыған орай билік 1,2 млн. теңге бөліп, оларға түрлі 
көмектер көрсетуге шешім етті. Ғ.Мұстафин атындағы кент пен 
Нұра станциясының балалары мамыр және маусым айларын
да мектеп жасына дейінгі тәрбие орнына тегін баратын болады. 
Бұл аталған елді мекендерде 83 бүлдіршін бала бақшаға барып 
жүр. Олар бүлдіршіндер тобында ай сайын 7 000 теңге, ал мектеп 
алдындағы тәрбие топтарында 7500 теңге төлейтін еді. Үйлерін 
су басып, зардап шеккен атааналар үшін мұндай қайырымдылық 
айтарлықтай көмек болары сөзсіз. Өйткені онсыз да материалдық 
зиян шеккен отбасылар баспаналарын ретке келтіруге немесе 
жаңадан салуға көп қаражат жұмсайтыны белгілі. Әзірге қалпына 
келтіру жұмыстары жүріп жатқан бұл аймақтарға қандай көмек 
берсе де артық емес.

 Өткен аптада осы кенттен 176 бала  он күнге Бурабайдағы 
сауықтыру орталығына жіберілді. Олар сабақ бағдарламасынан 
қалып қоймауы үшін онда да сабақ оқитын болады. Қазір жалпы 
286 бала сауықтыру орталықтарында демалуда. 

Сахналық көрсетілім сол 
бір қиынқыстау кезеңде 
майдан штабының құпия 
бөлімінде қызмет істеген төрт 
қыздың өміріне арналған. 
Әрине, ешқандай атысша
быс жоқ, оқиғаның бәрі бір 
жұмыс бөлмесінде өрбиді. 
Өздерінің бос уақыттарын 
қалай өткізетінін олардың бір 
күнгі өміріненақ көруге бола
ды. Негізінен, бұл спектакль 
жастарға арналған, өйткені 
кейіпкерлер әлі де өмірдің 
қыры мен сырын, балдай тәтті 
шырынын татып үлгермеген 

12 мамырдан бастап 
қалада жылу жүйелерін 
көктемгі сынақтан өткізу  қолға 
алынды. Қазір  көпқабатты 
үйлердің бәрінде ыстық 

Жыл сайын көктем келіп, 
күн райы жылынған кезде дала 
кенелері адамға және үй жану
арларына үлкен қауіп тудыра

тыны белгілі. Биылғы мамырда 
ауа райының біршама суыту
ына байланысты кенелердің 

оянуы кешеуілдеді. Дегенмен, 
қазірдің өзінде жиырмаға жуық 
қала тұрғыны осы жәндіктердің 

зардабынан медициналық 
көмекке жүгінуге мәжбүр болып 

отыр. Әрине,  дәрігер эпиде
миологтар да бұл кезде қауырт 
ісәрекетке көшуде. Олар қала 

жанындағы  жағалауларды, 
саяжайларды аралап, 

кенелердің ең көп жиналған 
жерін залалсыздандыру

да. Бұл ретте қаламыздағы  
эпидемиологияға қарсы қызмет 

маманы С.Жадрина «Біз жыл 
сайын бес жүзге жуық кенені 
жинап, облыстық зертханада 
қауіпті жұқпаны анықтау үшін 

жіберіп отырамыз. Биыл да 
осындай жұмыс жүргізілуде. 

Дегенмен кене энцефалиті 
сияқты қауіпті ауру соңғы 

жылдары анықталған жоқ» деп 

ЖОБА 

Теміртау қаласында көшпелі сауданы ұйымдастыру туралы
Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 

мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31- бабына, 2004 жылғы 12 сәуірдегі «Сауда 
қызметін реттеу туралы» Заңының 8, 27- баптарына және Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2005 жылғы 
21 сәуірдегі № 371 «ішкі сауда ережесін бекіту туралы» қаулысына сәйкес, Теміртау қаласының әкімдігі 
ҚАУлы ЕТЕдІ:

1. Теміртау қаласында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін орындар осы қаулының қосымшасына сәйкес 
белгіленсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау әкімнің орынбасары Владимир Анатольевич костюшинге 
жүктелсін. 

3.Осы қаулы алғаш рет ресми жарияланғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

                                                 Қала әкімі   н. СұлТАнов

Теміртау қаласы әкімдігінің
2015 жылғы «____» _______
№ _______ қаулысына қосымша

Теміртау қаласында көшпелі сауданы жүзеге асыру үшін орындар

№ Сауда орындары
1 117 квартал № 3 және № 4 үйлер аралығында
2 Бейбітшілік даңғылы №100, теміржол кассасының жанында
3 Қалалық жағажай ауданында
4 Лебедев көшесі № 6 үй ауданында 
5 94 квартал № 1 үй ауданында 
6 Отрадное көшесі № 109 үйге қарсы 
7 Западная көшесі № 17/1 және № 19 үйлер аралығында  
8 Прокатная көшесі № 21 үй ауданында 

Өнер

Соғыс пен 
сатқындық

Қаламыздағы балалар мен жасөспірімдер 
театры ұлы Жеңістің 70 жылдығы құрметіне 
Т.дроздтың «Қыздар, бұл соғыс қой» атты 
спектаклінің алғашқы тұсаукесерін жасады.

«Оқжетпес» хабарлайды

ыстық 
судағы үзіліс

Жылу беру 
маусымы 
аяқталғаннан 
кейін 
«оқжетпес» 
ЖшС маман-
дары алдағы 
кезеңге қызу 
дайындыққа 
кірісіп кетті.

су тоқтатылған, дегенмен 
коммуналдық сала маманда
ры  алдағы демалыс күндері 
берілетінін айтады. Алғашқы 
сынақ 12 мамыр күні өтті, 

Қайырымдылық

Бала бақша тегін

бойжеткендер. Бірақ соғыс 
оларды ерте есейтті. Барлық 
болып жатқан жағдайларға 
ересектердей көзқарастарын 
білдіре алады. 

Соғыс тақырыбы өнерден 
үлкен орынын алып келеді, ал 
бұл спектакльде сол кездегі  
жағдайға байланысты әр адам 
өзінің нақты ісәрекетіне жауап 
бере ала ма? Сол уақыттың 
құндылықтарын, заманауи 
жағдайға байланысты өзінің 
мінезқұлқын өзгертті ме? 
Міне осындай сұрақтар төрт 
қыздың өмірінде болып жатқан 

күнделікті жағдайларда туын
дап жатады. Өмір мүмкін, өзінің 
өзгермес тәртібімен қадірлі 
болар, бірақ адамзаттың бар 
назары жеңіске ұмтылған 
кезде де сатқындық өршіп, 
отансүйгіштікпен қатар жүріп 
жатады. Мұны «Қыздар, бұл 
соғыс қой» қойылымы бары
сында анық байқауға болады. 

Маман кеңесі

Кенеден 
сақтан

отыр. 
Кенелердің ең белсенді 

шағуы мамырдың соңы мен 
маусым айына ұштас келеді, 

сондықтан  қалың көк шалғын, 
шағын ағаштар арасында 

болған кезде аса сақтық керек. 
Адамның киіміне жабысып 
алған олар көбіне жоғары 

–  басқа қарай өрмелейді. Бір 
қауіптісі, адам оның шаққанын, 

жабысқанын тез арада 
сезбейді. Өйткені ол уымен 

қоса ауырмайтын сілекей 
жұғындысын да жібереді. 

Сондықтан кенені байқасаңыз, 
дереу таяу жердегі ауруханаға 
барған жөн. Қазір сауда орын
дарында маса, кене, шыбын

шіркей сияқты жәндіктерді 
қашыратын арнайы құралдар 

жеткілікті. Сондықтан 
далаға барған кезде осын
дай қорғаныс құралдарын 

пайдаланған жөн. Сыртқы киім 
де ашықшашық болмай,  қол, 
аяқ, бас бәрі жабулы болғаны 

дұрыс. Сондайақ ақшыл 
киім де  жәндікті тез байқауға 

көмектеседі. 

бұл  күні жылу жүйелеріне 120 
градус ыстық су жіберілген. 
Келесі сынақтар 1415, 19 және 
20 мамыр күндері жүргізіледі. 
Мұндай гидравликалық сынақ 
кезінде жылу құбырларына 
19 атмосфералық қысымдағы 
су жіберілетіні хабарланды. 
Сондықтан қандай да бір 
апатты жағдайларға жол 
бермеу үшін ПИК, ОКМС 
және тұрғындар, жекеменшік 
үй иелері  жылу жүйелерін 
ағытып, тораптарға  арнайы 
бұрамалар салуы қажет дейді 
«Оқжетпес» ЖШС өкілдері. 

Сынақтың екінші 
кезеңінен кейін ыстық су беру 
жалғасады, дегенмен бұл да 
ұзақ емес, 20 мамырда ТЭЦ2 
станциясында жүргізілетін 
жөндеу жұмыстарына бай
ланысты ыстық су қайта 
тоқтатылады. Бұл шамамен екі 
аптаға созылады. 
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Телебағдарлама
  18 мамыр, дүйсенбі                  19 мамыр, сейсенбі               20 мамыр, сәрсенбі                21 мамыр, бейсенбі  18 мамыр, дүйсенбі                  19 мамыр, сейсенбі               20 мамыр, сәрсенбі                21 мамыр, бейсенбі

Профилактика
17.30, 20.30, 23.40, 03.00   Жаңалықтар
17.50  Өзекжарды
18.10 «Айналайын»
19.10 «Текті қазақ, «Темір» генерал
19.35 «Қыздар»
21.05 Айтуға оңай...
21.50 «Көк тарландары»
22.40 Келін
23.30 Сіз не дейсіз? 
00.55 Көкпар
01.40 Дауа
02.15 Мәлім де беймәлім Қазақстан

ХАБАР
Профилактика
17.00 Жаңалықтар
17.15 Мен көрген соғыс
17.45,18.15 Қызық times
18.00 Новости
19.00 ТВ Бинго
20.30 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
22.00 Телесериал
23.00 «Бұйымтай»
00.45 Драма
22.50 «Жекпежек»

ЕУРАЗИЯ
Профилактика
17.00 Жаңалықтар
17.10 Доска почетных
17..50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Телесериал
22.20 Телесериал
23.45 Кино
02.40 Худ. фильм
03.30 Контрольная закупка

5 КАнАЛ
06.3009.30 «Таңертеңгілік «5арнада»
13.00 Вестинедели
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
13.00 Вести недели
14.45 Жақсылардан ғибрат
15.05 Док. Фильм
15.45 Моя Караганда
16.15 «Диалоги о животных»
17.10 Сам себе режиссер
18.10 5 арнадағы әнәуен
19.00 Ваш день
19.35,21.40 Шарайна
20.00,22.00 Новости
20.40 Вести Россия
21.00 Будем здоровы
21.25 Военнная программа
22.50 Худ. фильм

ҚАЗАҚСТАн-ҚАРАҒАнДы
Профилактика
17.50,22.00 ЖаңалықтарНовости
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»
10.00,21.50  «Көк тарландары»
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Телесериал
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 
Жаңалықтар
12.45 Спорт
13.10,16.00 Еңбек түбі  береке
13.10 «Алаң»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,01.55 Жарқын бейне
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 «Айналайын»
19.05 Қылмыс пен жаза
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
00.50 Сырсұхбат
01.25 Телесериал
03.35 Қылмыс пен жаза

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 
Жаңалықтар
10.15 Мультсериал
10.50 Мен көрген соғыс
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.15,00.05 Драма
11.45 Магия кухни
12.20  Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.20 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Көзқарас
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 Худ. Фильм
12.50,02.00 Ашығын айтқанда
16.00 Новости
16.05 Доска почетных
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Кино
22.20 Телесериал
23.45 Телесериал

5 КАнАЛ
06.30  Таңертеңгілік «5арнада»
06.30,20.40 ВестиРоссия
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 Моя Караганда
18.10 5арнадағы әнәуен + ТV – ЧАТ
18.30 В ритме нашего города
19.00 Ваш день
21.00 «Моя планета»
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  
ЖаңалықтарНовости
07.55, 13.20  Әсем әуен
08.50 Телесериал
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Ойталқы»
11.40 Ғибрат
19.00 «Жаңғырық»
19.30 Дін мен дәстүр
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 «Көк тарландары»
10.55,21.05 Айтуға оңай
11.40,19.30 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 Қылмыс пен жаза
14.00 Поэзия әлемі
13.40 Док. фильм
14.25 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 Келін» Т/с
17.00 Док. фильм
17.45,23.45 «Өзекжарды»
18.10 «Айналайын»
19.10 Журналисттік зерттеу
23.30,02.30 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
01.20 Еңбек түбі – береке
03.30 Мәлім де беймәлім Қазақстан

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10 .00 ,13 .00 ,17 .00 ,20 .00 ,00 .00 ,01 .30 
Жаңалықтар
10.15 Мультсериал
10.50 Моя история войны
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,00.35 Драма
11.45 Магия кухни
12.220,17.50 Незабытые истории  войны
12.30,21.30 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.50 «Бұйымтай»
15.45 Драма
16.25 Телесериал
17.15 Көзқарас
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 100 бизнес истории
22.00 Телесериал

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. Фильм
11.55 Худ. Фильм
12.50,02.35 Ашығын айтқанда
13.45,20.40 Телесериал
14.35,22.20 Телесериал
15.30 112
15.40 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Кино
20.00 Новости
23.45 Телесериал

5 КАнАЛ
06.30,20.40 ВестиРоссия
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 Док. фильм
17.00 Азия айнасы
19.00 Ваш день
21.05 «Моя планета»
22.50 Худ. фильм

 ҚАЗАҚСТАн-ҚАРАҒАнДы
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
ЖаңалықтарНовости
08.50 Телесериал
09.45 Мультфильм
10.45 Уақыт.кз
11.05 «Жаңғырық»
11.35 Дін мен дәстүр
12.00 Телесериал
18.30 Арена
19.00 Прямой эфир
19.35 2050
21.00 Телесериал
23.00 Кино

  18 мамыр, дүйсенбі                  19 мамыр, сейсенбі               20 мамыр, сәрсенбі                21 мамыр, бейсенбі

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Көк тарландары
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35,19.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,00.55 Еңбек түбі  береке
12.50 Агробизнес
13.15 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 Док. фильм
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Айналайын
19.10 Индустрияландыру
23.30,02.00 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
01.00 Қылмыс пен жаза
01.55 Мәлім де беймәлім Қазақстан

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
10.15,10.25,10.50 Мультсериал
10.55 Подари детям жизнь
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20,21.30 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.40 Бұйымтай
15.55 Драма
16.25 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.15 Бизнес сыры
18.15 Телесериал
19.05 Жекпежек
20.30 Моя история войны
20.45 Жерұйық
22.10 Телесериал
23.00 Біздің үй

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
11.55 Худ. Фильм
12.50 Ашығын айтқанда
13.45,20.40 Телесериал
14.35,22.20 Худ. Фильм
15.30 112
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 ВестиРоссия
07.00 Шарайна
07.35 «Дәмдес болайық»
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
14.00 Моя караганда
14.35 Прямой эфир
15.40 Будем здоровы
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
15.35 Телесериал
17.00 Менің шындығым
17.45 Азия айнасы
19.00 Ваш день
22.40 Худ. Фильм
00.25 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАн-ҚАРАҒАнДы
10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
ЖаңалықтарНовости
08.50 Телесериал
11.05 Прямой эфир
11.40 2050
12.00 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Шаңырақ
19.35 Я здоров!
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал
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18 мамыр - 24 мамыр

     22 мамыр, жұма                       23 мамыр, сенбі                  24 мамыр, жексенбі

– Бұрнағы жылдарға қарағанда мұнда 
өнімнің сапасы жағынан да, өндіру 

көлемі жағынан да айтарлықтай 
алға басушылық бар. Әсіресе,  
«Әлемдік деңгейдегі өндіріс» 
жүйесін енгізу өзінің тиісті 
нәтижесін берді. Соның ішінде 
станның жұмысын жақсартуға 
бағытталған нақты шаралар 
жемісті жүргізілуде. Әрбір 
жұмысшыға белгілі бір міндет 
жүктелді, сөйтіп оның жалпы алға 
басуға қосқан үлесі анықталды. 
Өзің жұмыс істейтін жабдық үшін 
мақтаныш сезімі әр жұмысшының, 
әр маманның бойында болуы тиіс. 
Сонда ғана табысқа жетуге болады.

 кездесуге қатысып өз 
пікірлерін білдірген басшылардың 
негізгі айтар идеясы осыған 
тірелді.

Жұмысшылар өздерінің 
ойларымен бөлісіп, басшыларға 
көкейлерінде жүрген сұрақтарын 
берді. Өндіріске пайдалы 
ұсыныстар да аз болған жоқ. 
Мәселен, екінші тректің операторы 
А.Гусев қауіпсіздік техникасы бой-
ынша оқытуды заманауи деңгейде 
қызықты етіп жүргізуді, лекцияның 
орнына бейне баяндарды пайда-
лануды ұсынды. Ал жабдықтарды 
бақылайтын инженер Р.Окилов 
салауатты өмір салтын ұстанатын, 
спортпен белсене айналысатын 
жұмысшыларды  көтермелеп,  
«сыйақы беру жөн» деген пікір 
білдірді. 

– Мұндай адамдар 
компанияның ақшасын үнемдеуге 
септігін тигізеді, ауырып 
қалған адамдардың да жүгін 
көтеріп, қосымша міндеттер 
атқарады. Тіпті бір жыл бойы 
ауырмаған адамдардың он үшінші 
жалақысына он пайыз қосымша 
төлем қосса артық емес, – деді ол.

Бұл ұсынысты бас директор да 
қолдап, ойлануға уәде етті.

кездесу барысында осы цехтың 
озат қызметкерлері марапатталды, 

бәрі де қауіпсіз еңбек жағдайын жасау 
қажет деген сеніммен тарасты. 

Өз тілшімізден

07.00 Концерт
08.00 Қымызхана
08.30 Ақсауыт
09.00 Бүгін Воскресенье
10.30 Баламен бетпебет
11.55 «Нұрсәулемай»
13.15,02.30 Телесериал
13.45 Келбет
14.15 Телесериал
16.40 Концерт
18.50 Әзіл әлемі
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.05 Ұлттық шоу
22.15 «Алаң»
23.05 Худ. Фильм
01.45 Көкпар

ХАБАР
07.00 Концерт
07.00 Дудуман
08.00 Магия кухни
08.30 Айбын
09.00,10.00 Жеті күн
10.00 Ас арқау
10.20,03.20 Спорт әлемі
10.50 Кино
14.00 Бенефисшоу
15.15 Кино
16.45 Премьера
17.15 Бокс
20.00 Қызық times
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
23.40 Кино
01.50 Док. фильм

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар
06.20 Тілші түйіні
07.00,03.50 Телесериал
08.35 Жаңалықтар
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Новости
09.10 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.45 «Лучший город»
11.55 «Кешкі кездесу»
13.05 Караоке такси
13.40,03.15 101 кеңес
14.05 «Ән дария»
15.00 Угадай мелодию
15.40 Добрый вечер, Казахстан!
16.50 Худ. Фильм
21.00 Аналитика
23.05 Точьвточть

    5 КАнАЛ
10.00 Шарайна
10.40 «Жақсылардан ғибрат»
11.15 Азия айнасы
11.35 Время творить
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Сто к одному
13.30 Танцы со звездами
16.30Док. фильм
17.00  Мир православной духовности
17.40, 21.55 Прогноз погоды
17.45 «Сайгез»
18.15  5арнадағы әнәуен + TVЧАТ
19.00  Ваш день
19.30 Честный детектив
20.00 Худ. Фильм
21.50 «Сау болайық!»
22.05 Худ. фильм
23.50 «Әуенді Қазақстан» +TVЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАн-ҚАРАҒАнДы
10.05 Кино
11.20 Жайдарман Қарағанды
12.25 Худ. Фильм
14.00 М.Беспаевтың концерті
16.00 Кино
18.00 Шаңырақ
18.35 Арена
19.00 Апта
20.00 «Ойталқы»
20.35 Жеңіс солдаты
21.00 Док. фильм
21.30 Док. фильм
22.05 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00 Көк тарландары
10.55 Айтуға оңай...
11.40,19.35 Қыздар
12.30,17.30,20.30,00.30,03.00 Жаңалықтар
12.40 Иман айнасы
13.05 Индустрияландыру
13.25 Көкпар
14.10 Баламен бетпебет
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 «Келін»
17.05 Жан жылуы
17.50 Өзекжарды
18.10 Ғасырлар үні
18.40 «Жайдарман»
19.00 Менің Қазақстаным
21.50 «Шын жүректен»
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
00.55 Еңбек түбі   береке
01.00 Худ. Фильм

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10 .00 ,13 .00 ,17 .00 ,20 .00 ,01 .00 ,02 .30 
Жаңалықтар
10.15 Мультфильм
10.55 Подари детям жизнь
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Незабытые истории войны
12.25,18.15 Телесериал
13.15 Док. фильм
13.55 Телесериал
15.15 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.25 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым?
18.15 Телесериал
19.05 Орталық хабар
20.30 Худ. Фильм
21.30  «Жеті ән»
23.00 Худ. Фильм
01.10 Кино

         ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Модный приговор
12.00 Худ. Фильм
12.55 Жұма уағызы
13.10 «Қылмыстық іс №»
13.45,20.40 Телесериал
14.35,22.20 Телесериал
15.30 112
15.40 «Наедине со всеми»
16.40 «Жди меня»
17.50 Поле чудес
18.55 Телесериал
23.45 КВН

    5 КАнАЛ
10.00,19.35,21.35 Шарайна
10.50,08.40 Дәмдес болайық
11.10 Эколайф
11.30 Жастар
12.00 Ғажайып адам
12.30 Ислам: Сауалдар мен жауаптар
13.00 Не жизнь, а праздник
13.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
14.00 Худ. фильм
15.40 Док. фильм
16.45 Док. сериал
17.20 Концерт
18.30 В ритме нашего города
19.00 Ваш день
19.35,21.30 Худ. Фильм
23.20 Док. фильм
00.15 Әуенді Қазақстан + ТV  ЧАТ

ҚАЗАҚСТАн-ҚАРАҒАнДы
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар
08.50 Телесериал
10.00 Мультфильм
11.05 Шаңырақ
11.40 «ДАТ»
12.00 Телесериал
18.30 Руханият
19.00 Бумеранг
19.35 Шеберхана
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал

07.00 Концерт
08.10 Қымызхана
08.40 Агробизнес
09.00 «Субботалық ТАҢ»
10.05,02.40 Дауа
10.40 Док. фильм
11.50 Ұлттық шоу
13.00 Білгірлер бәйгесі
13.45 Поэзия әлемі
14.15 Телесериал
16.40 Худ. фильм
17.30,20.30,00.30,03.15 Жаңалықтар
17.50 худ. Фильм
19.35 Концерт
21.00 Субботалық кездесу
22.35 Жайдарман
00.40 Худ. Фильм
03.40 Агробизнес

ХАБАР
07.05 Дудуман
08.00 «Сиқырлы ас үй»
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.05 Спорт без границ
11.55 Кино
13.30 Орталық хабар
14.25 «Жеті ән»
15.55 Бұйымтай
17.15 Бокс
20.00 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
23.50 Кино
01.50 Док. фильм
03.20 Арнайы хабар

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
08.00 Таңғы пошта
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 Идеальный ремонт
15.50 Худ. Фильм
20.00 Первая программа
20.30 «Лучший город»
21.30 Кешкі кездесу
23.10 Тілші түйіні
23.55 Худ. фильм

    5 КАнАЛ
10.05 Дәмдес болайық
10.30 Док. фильм
11.10 Сыр сандық
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 5арнадағы әнәуен
19.00 Ваш день
19.30 Городок
20.20,22.30 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан
02.30 Док. фильм

ҚАЗАҚСТАн-ҚАРАҒАнДы
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 ЖаңалықтарНовости
11.05 Я здоров!
12.00 Док. фильм
14.00 Ө.Айниязовтың шығармашылық кеші
19.00 Жаңғырық
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Жайдарман Қарағанды
21.05 Док. фильм
21.30 Док. фильм
22.10 Кино

еңбекті қорғау
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Компания басшылығы 
сұрыпты прокат цехы 
жұмысшыларымен кездесу 
тақырыбын «Еңбекті қорғау 
және өндірістік міндеттерді 
орындау» мәселесіне арнады. 
Әңгіме барысында шетелдік 
қонақтар да, өндірістік бас-
шылар да сұрыпты прокат 
цехындағы игілікті істерді 
тілге тиек етті.



№ 19 (21) 15 мамыр 2015 жыл

Ққ

10 Ресми бөлім
Хабарландыру

«Агроөнеркәсiптік кешендi 
және ауылдық аумақтарды 
дамытуды мемлекеттiк 
реттеу туралы» Қазақстан 
Республикасының 2005 
жылғы 8 шілдедегі Заңына 
және Қазақстан Республи
касы Үкіметінің 2012 жылғы 
25 мамырдағыі № 678 
қаулысымен бекітілген трактор
ларды және олардың базасын
да жасалған өздiгiнен жүретiн 
шассилер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы 
жабдығы бар тiркемелердi 
қоса алғанда, олардың 
тiркемелерiн, өздiгiнен 
жүретiн ауылшаруашылық, 
мелиоративтiк және жол
құрылысы машиналары мен 
механизмдерiн, жүріп өту 
мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналарды  жыл сайынғы 
мемлекеттiк техникалық 
байқаудан өткізу қағидаларына 
сәйкес тракторларды және 
олардың базасында жасалған 
өздiгiнен жүретiн шасси
лер мен механизмдерді, 
монтаждалған арнайы 

В соответствии с Законом Ре
спублики Казахстан от 8 июля 
2005 года «О государственном 
регулировании развития агро
промышленного комплекса и 
сельских территорий» и Пра
вилами ежегодного государ
ственного технического осмо
тра тракторов и изготовленных 
на их базе самоходных шасси 
и механизмов, прицепов к ним, 
включая прицепы со смонтиро
ванным специальным оборудо
ванием, самоходных сельскохо
зяйственных, мелиоративных и 
дорожностроительных машин 
и механизмов, специальных ма
шин повышенной проходимости, 
утвержденного постановлением 
Правительства Республики Ка
захстан от 25 мая 2012 года № 
678 ежегодный государствен-
ный технический осмотр трак
торов и изготовленных на их 
базе самоходных шасси и меха
низмов, прицепов к ним, включая 
прицепы со смонтированным 
специальным оборудованием, 

2015 жылға Теміртау қаласы мен Ақтау 
кенті бойынша тракторларды және олардың 
базасында жасалған өздiгiнен жүретiн шасси-
лер мен механизмдердi, монтаждалған арна-
улы жабдығы бар тiркемелердi қоса алғанда, 
олардың тiркемелерiн, өздiгiнен жүретiн 
ауылшаруашылық, мелиорациялық және жол-
құрылысы машиналары мен механизмдерiн, 
жүріп өту мүмкіндігі жоғары арнайы машина-
ларды жыл сайынғы мемлекеттiк техникалық 
байқау туралы. 

Мемлекеттiк 
техникалық 

байқау туралы 

жабдығы бар тiркемелердi 
қоса алғанда, олардың 
тiркемелерiн, өздiгiнен 
жүретiн ауылшаруашылық, 
мелиоративтiк және жол
құрылысы машиналары мен 
механизмдерiн, жүріп өту 
мүмкіндігі жоғары арнайы 
машиналарды (бұдан әрі – 
машиналар) жыл сайынғы 
мемлекеттiк техникалық 
байқау Заңды /www.opp.
temirtau.gov.kz сайтын-
да көрсетілген кестеге 
сәйкес/ және жеке тұлғалар 
үшін 15 мамырдан бастап 
30 желтоқсан бойынша 
жүргізіледі.

Жылына бiр рет техникалық 
байқаудан өткізуге жеке және 
заңды тұлғалардың (бұдан 
әрі – иеленушілер) иелігіндегі 
және агроөнеркәсіптік 
кешенді дамыту саласындағы 
уәкілетті орган «Теміртау 
қаласының кәсіпкерлік және 
ауыл шаруашылығы бөлімі» 
Мемлекеттік мекемесінде 
(бұдан әрі – Теміртау 
қаласының кәсіпкерлік және 
ауыл шаруашылығы бөлімі) 
есепте тұрған, машиналар 
жатады.

Комбайндар да 
ауыл ауылшаруашығы 
құрылымдарында, 

кәсiпорындардында, 
ұйымдардында, мекемелер
де жыл сайынғы мемлекеттік 
техникалық байқаудан өткізуге 
жатады.

Машиналарды жыл 
сайынғы мемлекеттiк 
техникалық байқаудан өткізу 
көктемгi егіс және жиымтерiм 
жұмыстары басталар алдын
да машиналардың тұрған 
жерi бойынша және Теміртау 
қаласының кәсіпкерлік 
және ауыл шаруашылығы 
бөлімі белгiлеген мерзімде 
жүргізіледі.

Заңды тұлғалар машина
ларды мемлекеттiк техникалық 
байқаудан өткізуге мыналарды 
ұсынады: 

1) маркасын және 
моделiн, шығарылған жы
лын, машинаның және 
қозғалітқыштың зауыттық 
нөмiрiн, сериясын және 
мемлекеттiк нөмiрлiк белгiснің 
нөмірін көрсетiп, теңгерімде 
тұрған машиналар тiзiмi;

2) машинаға тiркеу құжатты 
(техникалық паспорт); 

3) осы Қағидаға 
1қосымшаға сәйкес заңды 
тұлғаның мөрiмен расталған 
механикалық көлік құралдарын 
мемлекеттiк техникалық 
байқаудан өткізу aктici (2 дана);

4) көлік құралдарына салық 
төленгенін растайтын құжат 
не көлік құралдарына салық 
төлеуден босатылғанын рас
тайтын құжат.

Жеке тұлғалар 
механикалық көлік құралдарын 
мемлекеттiк техникалық 
байқаудан өткізуге мыналарды 
ұсынады: 

1) азаматтың жеке басын 
куәландыратын құжат;

2) тұлғаның мүддесiн 
білдіруге азаматтың өкілеттігін 
куәландыратын сенімхат (бар 
болса); 

3) машинаға тiркеу құжаты 
(техникалық паспорт);

4) көлiк құралдарына салық 
төленгенiн растайтын құжат 
не көлiк құралдарына салық 
төлеуден босатылғанын рас
тайтын құжат.

Шығарылғанына үш жыл 
толмаған жаңа машиналар
ды техникалық байқаудан 
өткізу тіркеу пункттерінде 
тіркелгеннен кейін алғашқы үш 
жыл ішінде бір рет олардың 
техникалық жайкүйін тексер
мей жүргізіледі.

Мемлекеттiк техникалық 
байқаудан өткен машиналарға 
байқаудан өткізілген жылы 
көрсетіліп , байқаудан 
өткізілгеннен кейін бір жұмыс 
күні ішінде Техникалық 
байқаудан өткені туралы талон 
беріледі. Талон кабинаның 
алдыңғы әйнегiнiң оң жақ 
төменгi бұрышына (оның iшкi 
жағынан) бекiтiледi. 

Жеке және заңды 
тұлғалар өздерінің иелігіндегі 

машиналардың техникалық 
жайкүйін байқаудан өткізу 
үшін оларды белгiленген 
мерзімдерде және орынға 
әкеледі. Мемлекеттiк техника
лық байқауға белгiленген 
мерзiмде әкелінбеген 
машиналар мемлекеттік 
техникалық байқаудан өтпеді 
деп танылады, ал оларды 
пайдалануға Қазақстан Ре
спубликасы Үкiметiнiң 1997 
жылғы 25 қарашадағы № 
1650 қаулысымен бекiтілген 
Қазақстан Республикасының 
Жол қозғалысының 
ережелерiне (бұдан әрі – Жол 
қозғалысының ережелерi) 
сәйкес уақытша жол 
берілмейді. 

Заңды тұлғалар жыл ТБ 
жүргізу кестесімен танысуға 
және қосымша ақпарат 
үшін «Теміртау қаласының 
кәсіпкерлік және ауыл 
шаруашылығы бөлімі» 
мемлекеттік мекемесіне  
мына мекен жай бойын-
ша хабарласуларыңызды 
сұраймыз: Теміртау қ., 
Тәуелсіздік гүлзары,  9, каб. 
404 Тел.: 8 (7213) 44-44-50, 
92-20-39, тел/факс 8 (7213) 
92-20-05.

ЕРДЕн 
Ерғанат Ерсаинұлы

ауыл шаруашылығы 
секторының меңгерушісі 

ҚыЗыЛБАЕВ 
Ернат Жангабылұлы 
ауыл шаруашылығы 

секторының бас маманы

О ежегодном государственном 
техническом осмотре

Тракторов и изготовленных на их базе самоходных шасси и механизмов, 
прицепов к ним, включая прицепы со смонтированным специальным обо-
рудованием, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорож-
но-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной 
проходимости г. Темиртау и поселка Актау на 2015 год.

самоходных сельскохозяйствен
ных, мелиоративных и дорож
ностроительных машин и ме
ханизмов, специальных машин 
повышенной проходимости (да
лее – машины) для юридических 
(согласно графика размещенного 
на сайте www.opp.temirtau.gov.
kz) и физических лиц проводится 
с 15 мая по 30 декабря.

Техническому осмотру один 
раз в год подлежат машины, при
надлежащие физическим и юри
дическим лицам (далее – вла
дельцы) и состоящие на учете 
в Государственном учреждении 
«Отдел предпринимательства 
и сельского хозяйства города 
Темиртау» ведомства уполно
моченного органа в области 
развития агропромышленного 
комплекса (далее – Отдел пред
принимательства и сельского хо
зяйства города Темиртау).

В сельскохозяйственных 
фор мир ованиях, предприяти
ях, организациях, учреждениях 
ежегодному государственному 

техническому осмотру подлежат 
также комбайны.

Ежегодный государственный 
технический осмотр машин про
водится перед началом весен
неполевых и уборочных работ 
непосредственно по местона
хождению машин и в сроки, уста
новленные Отдел предпринима
тельства и сельского хозяйства 
города Темиртау.

Юридические лица к госу
дарственному техническому ос
мотру машин представляют:

1) список машин, находя
щихся на балансе, с указанием 
марки и модели, года выпуска, 
заводского номера машины и 
двигателя, серии и номера госу
дарственного номерного знака;

2) регистрационный доку
мент на машину (технический 
паспорт);

3) акт государственного 
технического осмотра механи
ческих транспортных средств 
согласно приложению 1 к на
стоящим Правилам, заверенный 

печатью юридического лица (2 
экземпляра);

4) документ, подтверждаю
щий уплату налога на транспорт
ные средства, либо документ, 
подтверждающий освобождение 
от уплаты налога на транспорт
ные средства.

Физические лица к государ
ственному техническому осмо
тру механических транспортных 
средств представляют:

1) документ, удостоверяю
щий личность гражданина;

2) доверенность, удостове
ряющую полномочия граждани
на представлять интересы лица 
(при наличии);

3) регистрационный доку
мент на машину (технический 
паспорт);

4) документ, подтверждаю
щий уплату налога на транспорт
ные средства, либо документ, 
подтверждающий освобождение 
от уплаты налога на транспорт
ные средства.

Технический осмотр новых 
машин возрастом до трех лет 
проводится без проверки их тех
нического состояния один раз в 
течение первых трех лет после 
регистрации в регистрационных 
пунктах.

На машины, прошедшие госу
дарственный технический осмотр 

выдается талон о прохождении 
государственного технического 
осмотра в течение одного рабо
чего дня после осмотра. Талон 
крепится в правом нижнем углу 
ветрового стекла (с внутренней 
его стороны) кабины.

Физические и юридические 
лица предоставляют принад
лежащие им машины для осмо
тра их технического состояния 
в установленные сроки и место. 
Машины, не предоставленные 
на государственный техниче
ский осмотр в установленные 
сроки, признаются не прошед
шими государственный техни
ческий осмотр, а их эксплуата
ция временно не допускается в 
соответствии с Правилами до
рожного движения Республики 
Казахстан, утвержденными по
становлением Правительства 
Республики Казахстан от 25 но
ября 1997 года № 1650.

Для получения дополнитель
ной информации и ознакомления 
с графиком проведения ТО юри
дических лиц следует обращать
ся сектор сельского хозяйства ГУ 
«Отдел предпринимательства 
и сельского хозяйтва города Те
миртау», по адресу: г. Темиртау, 
Б. Независимости, 9, каб. 404. 
Тел.: 8 (7213) 444450, 922039, 
тел./факс: 8 (7213) 922005

ЕРДЕн 
Ерганат Ерсаинулы,

заведующий сектором 
сельского хозяйства 

КыЗыЛБАЕВ 
Ернат Жангабылович,

главный специалист секто-
ра сельского хозяйства 
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Миғраж түнінде 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.) 
Меккедегі әлХарам мешітінен 
Құддыстағы әлАқса мешітіне 
бір сәтте исра жасайды (түнгі 
сапар арабтарда «исра» деп 
аталады). Одан миғражға, жеті 
қат көкке көтеріліп, дүниеден 
өткен барлық пайғамбарлармен 
кездеседі, үнемі құлшылықта 
жүретін періштелермен жолығады. 
Құдыретті Жаратушымыздың түрлі 
белгіаяттарын көріп, онымен 
тілдеседі.

Бұл байқаудағы негізгі және басты өлшем жұмыс орындарын таза 
сақтау, қауіпсіз еңбекке жағдай жасау болатын. Республикалық байқау 
жеңімпазы атанып, дипломға және мақтау грамотасына, сондай-ақ 
ақшалай сыйлыққа ие болған ЦРМО-4 цехының басты Алексей Панфи-
лов:

– Бұл біздің цех ұжымының ортақ жеңісі, біз бір команда болып 
ұйымшылдықпен еңбек еткендіктен осындай тамаша жеңістерге жетіп 
келеміз, – деді.

Осы ретте ЦРМО-4 тек Қазақстанда ғана емес, жалпы осы 
компанияның барлық кәсіпорындары арасында үздіктер сапын-
да екенін атап айтқан жөн. Соңғы бірнеше жыл қатарынан цех «5S» 
жүйесін енгізгені үшін, денсаулықты және еңбек қауіпсіздігін қорғау 
мақсатындағы конкурстарда жеңімпаз атанып келеді. Бұл табыстың 
сыры неде? Оның басты себебі, мұндағы адамдардың іздеруі мен 
шығармашылық ойларында деу керек. Жұмысшылар әрдайым бір 
жаңалықты ойлап тауып, оны жүзеге асыруға асығады. Осыдан бірер 
жыл бұрын  күрделі жөндеу өткізілген ғимаратта цех суретшілері өз 
шеберліктерін көрсете білді, бұндай қолмен өрнектелген қабырға бірде-
бір цехта жоқ. Ал оның көшбасшысы осында жұмыс істейтін дизайнер 
Айнұр Қуатова болды. 

Өндіріс мәдениетін және эстетиканы көтеру жөнінде де атқарылып 
жатқан игілікті істер аз емес. Цехтың дәл алдынан кәдімгі автомобиль 
дөңгелектерінен аппақ аққу құстар орнатылған. Оны да осы цехтың 
жұмысшылары өз қолдарымен жасады. Өндірістегі ұқыптылық, 
үнемшілдік жөнінде де бұл цех комбинаттың басқа бөлімдеріне үлгі бо-
лып келеді. Цех ішінің әдемілігі, тазалығы сондай, тіпті мұнда сыртқы 
аяқкиімді шешіп жүрсе де болар деген ойға қаласыз. Бұл өндірісті аймақ 
емес, бір демалыс орны іспетті. «5S» жүйесін енгізген кезде мамандар 
дәл осындай табысқа қол жеткіземіз деп ойламаған да болар. Цехта 
әрбір жұмыс күні учаскелерді, аймақтарды ретке келтіруден басталады, 
өйткеін жұмыс орны үнемі тәртіпті, жинақы, таза болуы керек деген 
ұғым әрбір жұмыскердің ойынан берік орын алған. Міне, сондықтан 
да ЦРМО-4 цехында өндіріс мәдениеті әрдайым сақталады және бұл 
жұмысшылардың өздеріне көтеріңкі көңіл күй сыйлайды. Сонымен 
қатар өндірістік тапсырмалар да ойдағыдай орындалады.

имандылық иіріміимандылық иірімі

Миғраж түні және 
оның қадір-қасиеті

Миғраж  оқиғасы  
Мұсылман  күнтізбесі 
бойынша  621 жылы  
ережеп айының 26-нан 
27-сіне өтер түнде, 
Меккеден Медине-
ге һижрат етуден 
он сегіз ай бұрын, 
пайғамбарлықтың 
оныншы жылы, 
«қайғыға толы жыл» 
деп аталған кезде 
жүзеге асты. Бұл 
түні Пайғамбарымыз 
Мұхаммед (с.ғ.с.) 
Аллаһ Тағаланың 
құзырына көтерілген. 
Сондықтан Миғраж 
«көтерілу түні» деп 
аталған. Осыдан кейін 
бұл қасиетті түнді 
шын иман ықылас 
және қосымша нәпіл 
ғибадаттармен атап 
өткізу мұсылман 
қауымы үшін айнымас 
дәстүрге айналды.

Енді мұсылмандар үшін 
қасиетті болып саналатын және 
Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.ғ.с.) Миғраж түнінде аралаған 
мешіттерге тоқталайық. ӘлХарам 
мешіті Мекке қаласында Қағбаны 
айнала қоршай орналасса, әл
Ақса мешіті Палестина өлкесінде, 
Құддыс қаласында орналасқан 
екен. Осы арадан Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) көкке көтерілген. Керуен бір 
айда әрең барып келетін ұзақтықты 
бір түнде жүріп өту, әрине, 
Жаратушымыздың Расулуллаға 
(с.ғ.с.) бөлек берген құдыретін тағы 
да айғақтай түседі.
МиғражПайғамбарымыз 
Мұхаммедтің (с.ғ.с.) ең 
үлкен мұғжизаларының бірі. 
Мұғжиза Алланың құдыретімен 
жүзеге асатын, адамдардан 
тек пайғамбарларға ғана тән, 

таңғажайып құбылыс. Аллаһ 
Тағала тек жеті пайғамбарды 
миғражбен сыйлаған. Олар: 
Адам, Ыдырыс, Ибраһим, Мұса, 
Жүніс, Иса және Мұхаммед (с.ғ.с.) 
пайғамбарлар. Әрқайсысының 
миғражы әр түрлі болған. Соның 
ішінде соңғы пайғамбарымыз 
хазіреті Мұхаммедтің (с.ғ.с.) 
миғражы ерекше өткен. Оның 
қандай болғанын хазіреті 
Мұхаммед (с.ғ.с.) Пайғамбардың 
өзінен естісек:
«Жебірейіл (ғ.с.) маған бурақ 
(пырақ) деген жануарды жәннаттан 
алып келді. Пырақ есектен биік, 
қашырдан аласа, қадамын көз ұшы 
жететін жерге тастайтын жүйрік 
жануар екен. Оған мініп, Жәбірейіл 
(ғ.с.) екеуміз БәйтүлМақдиске 
келдік. Мұнда бізді дүниеден өткен 
124 мың пайғамбар күтіп алды. 
Барлығымен көрісіп, мешітке кіріп, 
бірге намаз оқыдық. Намаз оқып 
болған соң баршасы мені миғражға 

шығарып салды». Міне, жоғарыда 
айтып отырған қасиетті кештің 
болғандығы туралы бұлжымас 
айғақ. Негізінен, исра оқиғасы 
түс те, рухани серуен де емес, 
ол Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
өңінде денесімен әрі рухымен 
жасалған сапар. Осы сапарда 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) Алла 
Тағаланы кеңістіктен, мезгілден 
тыс және бейнесіз «көріп», көру, 
есту арқылы емес, жантәнімен 
сезініп сөйлесті.
Осы Миғраж түнінде 
Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) Бақара 
сүресінің соңғы екі аяты, Аллаға 
ғибадат етушілер мен Аллаға 
серік қоспаушылардың жәннатқа 
баратындары және барлық 
мұсылмандарға күніне елу рет 
намаз парыз етілгендігі  туралы 
уаһи болды. Бірақ Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) Алла Тағалаға бірнеше 
рет өтініп, елу рет намазды бес 
уақыт намазға дейін азайтады. 
Алайда оның сауабы сол күйінде 
қалдырылды.
«Миғраж» оқиғасы сенім турасын
да үш бөлікке бөлінеді:
Бірінші бөлім әлХарам мешітінен 
Құддыстағы әлАқса мешітіне дейін 
болған түнгі жолаушылық болса, 
екінші бөлімде әлАқса мешітінен 
көкке қарай ұшу және көкке өту 
делінген. Ал үшінші бөлімде көктің 
арғы жағына жолаушылық жасап, 
қалай болғандығын қиялдай ал
майтын ғаламдарға көтерілген.

Миғраж түнінен кейін 
Жебірейіл періште  (ғ.с.) келіп, 
Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) 
намаздардың уақыты мен оның 
оқу тәртібін үйретеді. Осы кезге 
дейін Ол күніне екі рет таң мен 
кешкі уақыттарда екі рәкаттан 
төрт рәкат намаз оқып келген. 

Міне, Миғраж кешінің қасиеті 
мен  ерекшелігіне, онда болған 
оқиғаларға таңқалмайтын жан 
болмас. Жаратқанның соңғы 
Пайғамбарымыз Мұхаммедке 
(с.ғ.с.) дарытқан құдыреті ешкім
мен салыстыруға келмейді. Осы 
себептен Аллаһ Тағала оған 
ерекше Миғраж кешін сый
лады, бір жағынан бұл кезде 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) ұлдары 
мен жақын туыстары дүниеден 
өтіп, қайғырып жүрген кезі бола
тын. Аллаһ Тағаланың сыйлаған 
мұғжизасы Расулулланы (с.ғ.с.) 
жұбатып, сергітіп тастады. Миғраж 
мұғжизасы секілді жылдың бөлек 
мезгілдерінде болатын басқа да 
қасиетті күндер мен кештердің 
көптеген пайдалары бар. Осы 
түндердің құрметіне бүкіл Ислам 
әлеміне мейірім, кешірім және 
берекет беруін Аллаһтан тілейміз. 
Бәрімізге де Миғраж кеші құтты 
және мүбәрак болсын!

Құрметті  мұсылмандар! 
Миғраж түні мен онда болып 
өткен ғажайып оқиғалардың 
берекетімен Аллаһ Тағала има
нымызды баянды еткей. Қасиетті 
айлар мен күндерде Жаратқан 
Иеміз күнәларымызды кешіп, екі 
дүниенің бақытын берсін!

Шоқан ТАШОВ,
қалалық мешіттің азаншысы

Адам-Юсупов 
Төлеген Дүйсембайұлы

Қазақстан Магниткасының ардагері, КСРОның құрметті металлур
гы, Социалистік Еңбек Ері, «Құрмет» 
орденінің иегері АдамЮсупов 
Төлеген Дүйсембайұлы өмірден өтті.

Төлеген Дүйсембайұлы 1937 
жылы Алматы облысының Үштөбе 
кентінде дүниеге келген. Қазақстан 
Магниткасындағы жастар құрылысы 
жөнінде естіп, Теміртауға келді. 1959 
жылы Уралдағы Магнитогорскіде 
жеті айлық жеделдетілген курсты 
бітіріп, АдамЮсупов Қазақстанға 
оралды. Сөйтіп, төртінші горно
вой болып еңбек жолын баста
ды. Жұмыста үздік көрсеткіштері 
үшін оған бірден сегізінші разряд 
берілді. Ол  1960 жылы 3 шілдеде 
сағат 15.07де Теміртаудың до
мна пешіндегі ең алғаш шойын 
алушылардың бірі болды. Ол метал
лург мамандығын жанындай жақсы 
көрді, горновойлар бригадасына 
жетекшілік етіп, ұйымшыл, еңбексүйгіш ұжым қалыптастыра білді. 
Оның бригадасы домна пешіне жаңа технологияны енгізе отырып, 
домна пешіне көмір шаңын үрлеудің тың әдісін алғашқылардың бірі 
болып игерді. 

Төлеген Дүйсембайұлы өзінің шеберлігін үнемі жетілдірді және 
білімін, қолдан келген істәжірибесін жас жұмысшыларға жалықпай 
үйретті. Жұмыс істеген жылдары ол өндіріске жеті рационализаторлық 
ұсыныс енгізді. Ұзақ жылдар бойы оның бойындағы сарқылмас 
қажырлы күшқайрат, алға қойған мақсатқа қол жеткізе білу, кәсіби 
жоғары біліктілік, айналасындағылардың құрметіне бөледі. Оны 
білетіндердің бәрі осы қасиеттері үшін жоғары бағалады. 

Төлеген Дүйсембайұлы АдамЮсуповтың қайтыс болуына бай
ланысты туғандарына, жақындарына  шын жүректен  қайғырып көңіл 
айтамыз.

Қала әкімі н.Сұлтанов, ҚР Парламент Мәжілісі депута-
ты А.Бегенеев, қалалық мәслихат хатшысы В.Свиридов, 
В.нехорошев, С.Ибрагимов, К.Мұхамеджанов, А.Есмұрзаев, 
С.Тымченко, С.Көшімбаев, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
әкімшілігі, «Жақтау» кәсіподақ комитеті, А.Жүнісов, Қ.Омашев, 
А.Асанов, Т.ысқақов, В.никонов, Е.Төлеубаев, н.Вахитова. 

Қазанама

комбинат жаңалықтары

Үздік атандыХалықаралық 
денсаулықты және 
еңбек қауіпсіздігін 
орғау күні 
қарсаңында еліміздегі 
кен-металлургия 
өнеркәсіптері 
арасында  өткен 
республикалық 
конкурстың 
қорытындысы 
шығарылды. 
Бұл байқауды ҚР 
кен-металлургия 
өнеркәсібі 
еңбекшілерінің 
кәсіподағы 
ұйымдастырған еді. 
Жуырда Астанадан 
қуанышты хабар 
жетті. онда «Арсе-
лормиттал Теміртау» 
АҚ №4 металлургия 
жабдықтарын жөндеу 
цехы «Еңбекті және 
техника қауіпсіздігін 
қорғау бойынша ең 
үздік цех» аталымы 
бойынша жеңіске 
жеткені хабарланған. 
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Акция

Қаламыздағы металлургтер 
даңғылы бойындағы «Фора» цифр-
лық техника сауда дүкенінің алды 
түске қарай жастарға лық толды. 
Өтіп бара жатқан тұрғындар да 
бұл шараға назар аударып, боз-
балалар мен бойжеткендердің 
не үшін жиналып жатқанын 
сұрастырып, айтылып жатқан 
әңгімеге құлақ түрді. Соңғы 16 
жылдан бері теміртаулықтардың 
құлағы СПиД, ВиЧ деген сөздерге 
үй ренді бірақ оны естігенде 
елеңдемейтін жан жоқ. Ол қалай 
таралады, қайдан жұғады, сақтану 
жолдары қандай? Бұл сұрақтар 
әр адамды толғандырары анық. 
Басқосуда алдымен жиналғандар 
бір минут үнсіз тұрып осы сырқат 
салдарынан қайтыс болған 1233 
адамды еске алды. Қолдарындағы 
ал қызыл шарларын аспанға ұш-
ырып, марқұмдардың рухтарына 
тағзым ету белгісін жасады.

Облыстық салауатты өмір 
салтын сақтау орталығы қалалық 
бөлімшесінің меңгерушісі Ок-
сана ивановна шмелева, СПиД 
орталығы эпидемиолог дәрігері 
көмекшісі ирина Болеславовна 
Тимашова қысқаша хабарлама 
жасап қазіргі қаладағы жағдайды 
нақты цифрлармен баяндады.

– Теміртауда алғашқы СПиД 
науқасы тіркелгелі 16 жыл өтті. 
Содан бері оның салдарынан 
мыңнан аса адам бақилық болса, 
қазір 1321 жан осы диагнозбен 
өмір сүруде. Үстіміздегі жылғы 3 
айда 30 жаңадан жұқтыру фактісі 
анықталды, ал 2014 жылы 160 
адам еді.  Тағы бір айта кетерлігі 
соңғы жылдары бұл сырқат 
кәдімгі үйі-күйі, қызметі бар, 
әлеуметтік жағдайы жақсы адам-
дар арасында да көп таралып 
отыр. Таралу жолының 42 пайы-
зы жыныстық қатынас деген де-
рек белгілі. Сондықтан оны тек 
ине арқылы жұғатын ауру деген 
көзқарас ескірді, – дейді мамандар

Бұл сырқатқа тап болатын-

Бейбіт заман тажалы
кеше СПИд-тен қайтыс болғандарды 

еске алу күні өтті

Әр жыл сай-
ын мамырдың 
үшінші жексенбісі 
бүкіләлемдік 
СПИд-тен қайтыс 
болғандарды еске 
түсіріп, сонымен 
бірге ғасыр тажа-
лы атанған бұл 
сырқаттың адамзатқа 
қандай қайғы әкеліп 
отырғанын тағы бір 
рет жария ететін күн 
ретінде аталады.

дар дың басым көбі 20-49 ара лы-
ғындағы нағыз тепсе темір үзетін 
жігіттер мен қыздар. Ал жұғу жолы 
туралы жоғарыда айтылды. Олай 
болса кездейсоқ, аз уақыттық көңіл 
сергіту орны толмаш өкінішке 
әкеліп соқтыратынын естен 
шығаруға болмайды. Бүгінгі таңда 
бүкіләлемде осы ауруға қарсы 
сақтандыру, түсіндіру, алдын-алу 
шаралары жүргізіліп жатқанына 
қарамастан оның саны азаяр емес. 
Әркім өз денсаулығына мұқият 
сақтықпен қарауға тиіс. Өйткені 
бұл өте күрделі, бүкіл ағзаның 
ауруы, одан емделіп жазылатын 
жол әлі табылған жоқ. Жиыр-
ма жылға жуық уақыттан бері 
бүкіләлемнің ғалымдары оның 
емін ойлап табуға ұмтылғанымен 
әлі нәтиже жоқ. Сондықтан 
адамзаттың басына төнген осы 
ғасыр зұлматының бірден-бір 
емі – жалпы адамгершілік ру-
хын, сүйіспеншілік тазалығын 
берік ұстау ғана болып табы-

лады. кешегі акцияның басты 
мақсаты да жастардың бойына 
осы қасиетті сіңіру еді. СПиД, 
ВиЧ жұқтырмасы бар жандар 
дәл қасымызда жүр, сондықтан 
одан сақтану қажеттігін бір ми-
нут та естен шығаруға болмай-
ды, ал тағдырдың тәлкегімен 
осы сырқатқа душар болған жан-
дардың толыққанды өмір сүруіне 
барлық игіліктерді пайдалануы-
на ешбір тосқауыл жоқ. Олар да 
басқалармен тең құқықты жандар. 

Құрметті теміртаулықтар! 
СПиД жиырма бірінші ғасырдың 
зұлматы деп бекер айтылып 
жүрген жоқ, оны жұқтырған 
жағдайда мүлде жазылып кету 
әзірге мүмкін емес, тек ағзаны 
қолдайтын ем-дом ғана жасала-
ды. Сондықтан тек қана сақтық 
керек. Осыны әрдайым есте 
сақтаңыздар!

Серікгүл АлТАйБАЕвА


