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Аяулы ұстаздар ардақталды

Мұғалім - біздің әрбіріміздің көңіліміздің төрінде тұратын, жан-жүрегімізге, 
өнбойымызға ерекше жылулық нұрын құятын тұлға. Ұстаз алдынан барлық кәсіп 
иесі өтеді, рас, мұғалімсіз білім мен тәрбие берілмейді. Өскелең ұрпақтың бойына 
білім нәрімен қатар тәлім-тәрбиені де дарытатын осы ұстаз. Сондықтан олардың 
төл мерекелерінде қандай құрмет көрсетіп, сый-сияпат жасасақ та жарасады. 
Биылғы ұстаздар күні қаламыздың 70 жылдық мерейтойымен дөп келгендіктен, 
салтанатты жиын өткен сәрсенбінің сәтінде қалалық мәдениет сарайында болып 
өтті. Мұнда барлық мектептердің директорлары мен мұғалімдері, талай жыл 
ұлағатты ұстаз болып, бүгінде зейнетке шыққан ардагерлер жиналды. 

Жерұйық
 Қазақ хандығының 550 жылдығына жыр шашу

94 - орам

Ел көргендей
қалаң болсын

3 - ықшам аудан
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2 Апта-ақпар

Аяулы ұстаздар ардақталды

Жылыту маусымы

Ардагерлер кеңесі және 
бір қа тар қоғамдық ұйымдар 
қалада есептегіш құралдар 
қойылмаған үйлердің басым 
екендігін қалалық әкімдік пен 
прокуратураға жазған еді. Осы-
ны ескерді ме, әлде  басқаша 
жағдай болды ма, беймәлім, 
„Оқжетпес„ басшылары жаңа 
тарифті қолданудан бас тартып 
отыр. 1қазандағы орташа тариф 
әр шаршы метріне 80,75 теңге, 
дегенмен бұдан да аздау төлеу 
мүмкіндігі бар. Себебі, департа-
мент өткен жылғы жылыту мау-
сымы кезінде  тұтынушылардан 
артық алынған ақшаны қайтару 
жөнінде „Оқжетпеске„ талап 
қойды. Жыл сайын жылы-
ту маусымы аяқталғаннан 
кейін табиғи монополия және 
бәсекелестікті қорғау жөніндегі 
комитет сырттағы ауа райының 
нақты суықтығына байланы-
сты қайта есептеулер жүргізеді. 
Осындай есептің нәтижесінде 
жалпы Қазақстан бойынша 
963 млрд. 500 млн. теңге артық 

Еуропалық одақтың бастамасымен 2020 жылға қарай ауаға 
шығарылатын көмір қышқылды газы 20 пайызға азайту жөніндегі міндет 
осындай жобаны жүзеге асыруға жеткізіп отыр. Енді біздің қалада электр 
қуатын тұтынуды азайту, энергия ресурстарына тәуелділікті барынша 
төмендету мақсатында мемлекеттік  энергетикалық тізілім кәсіпорын 
құру керек болады. Сондай-ақ жалпы ел бойынша электр көздерін 
қалпына келтіруге бірте-бірте көшу қажеттігі туындайды. Баламалы энер-
гия көздерін игеру таяудағы жылдары 30 пайыз, ал 2050 жылға дейін 50 
пайызы деңгейінде болуы керек. Сондай-ақ тұрмыстық және өндірістік 
қалдықтарды пайдаға асыру кәсіпорындары құрылады. Негізінен бұл 
жобаның басты мақсаты экологиялық жағдайды жақсарту, ал экология 
біздің қаламызда өте күрделі жағдайда екені мәлім. Дегенмен, маман-
дар „бұл бестікке кіру қаржыландырудың артықшылығы болады дегенді 
білдірмейді, егер үйлестірушілерді Теміртау қаласы бойынша жасалған 
жобалар қызықтыратын болса, онда қаржы да болуы мүмкін„ дегенді ай-
тады. Ал жаңа жобалар нақты болуы тиіс. Мәселен, бір мектептің немесе 
аурухананың пайдаланатын жылу, электр қуаттарын азайтып, сонымен 
қоса ауаға шығарылатын газды қысқарту жөніндегі  жаңалау жобасы, со-
нымен қатар көлік тасымалында электрмен жүретін  қозғалысты пайда-
лану, жолдардың жағдайын жақсарту, тұрмыстық қалдықтарды сұрыптап, 
қайта өңдеу, сол арқылы климаттың өзгеруіне тиімсіз ықпалды азайту 
жағдайында тың жобалар қабылдануы мүмкін.

Біздің қалаға келетін бослақ, бұл бестік жобасына қатысу шаһарға не 
береді? Қала басшылығы осы жоба аясында соцқаланың шаруашылық 
қалдық сулар канализациясы құрылысын жүргізу және жолдарды жөндеу 
проблемаларын шешуге мүдделі. Сондай-ақ көше шамдарын жаққанда 
энергия қуатын үнемдеу қондырғысын жасау да жоспардағы істің бірі. 
Алайда әзірге нақты қандай жоба жүзеге асатыны шешілген жоқ. Осы жоба 
бойынша берілген қаражатты кейін пайыздық үстемесімен қайтаруға тура 
келеді. Дегенмен үйлестіруші мамандар бұл қанатқақты жобаға қатысу 
пайдалы деген пікірде. 

Өз тілшімізден

Бұған дейін қалалық басылымдарда  1 қазаннан бастап жылу бағасы 
қымбаттайтыны жазылған еді. „Оқжетпес„ ЖШС басшылығы жуырда 
монополияға қарсы комитетке  жылу тарифына жаңа баға енгізуді кешеуілдету 
жөнінде өтініш берді. Қазан айында әр шаршы метр үшін орташа баға 80,75 
теңге болмақ, қарашада бұл  баға өседі. Әуелгі есеп бойынша  есептегіш 
құралдар қойылған үйлерде әр шаршы метрді жылыту бағасы 76 теңге 
көлемінде белгіленген. Ал қалғандары үшін 96,9 теңге жоспарланған еді. Алай-
да қазір жағдай өзгерді, өйткені жылу есептегіш құралдар орнату кешеуілдеп 
жатыр.

 Баға бұрынғыша қалды
алынған, соның ішінде Қарағанды 
облысының тұтынушыларына 
54 млн. теңге, ал „Оқжетпес„ 
ЖШС тұтынушыларына 40 538 
098 теңге қайтарылуы керек. 
Департамент тұтынушылардың 
мүддесін қорғай отырып, 
артық төленген қаражаттың 
қайтарылуын қадағалап отырады. 
Сондықтан осы қазан айындағы 
төлемақы қағаздарында өткен 

жылғы жылуға артық төленген  
ақша көрсетілуі тиіс. Дегенмен, 
теміртаулықтар 1 қарашадан 
бастап  жылу тарифының 
көтерілуіне дайын болуы керек, 
өйткені ТЭЦ-2 өздері жіберетін 
жылу қуатының бағасын өсірді, 
сондықтан тариф те ұлғаюға тиіс. 
Оның қаншалықты болатыны 1 
қарашадан кейін белгілі болады.

Теміртаудың тағы 
бір мүмкіндігі

Қанатқақты жоба
Елімізде „Қалалар мэрінің келісімі. Шығыс„ 

атты қанатқақты жоба іске кірісті. Бұл Үкімет пен 
Біріккен Ұлттар Ұйымы жаһандық экологиялық 
қорының бірлескен жобасы, оған Қазақстаннан 
Тараз, Шымкент, Ақсу, Лисаковск және біздің 
Теміртау қаласы қабылданды.

Мұғалімдер күні

 Сахна шымылдығы оқушы-
лар дың әсем әуенімен ашылып, 
одан әрі биылғы жаңа оқу жы-
лында жұмысқа қабылданған жас 
ұстаздар шеруімен жалғасты. 
Құрыш қаладағы орта мектептер-
ге жаңа 2015-2016 оқу жылында 
59 жас ұстаз еңбек жолдарын ба-
стап, үш мыңнан аса мұғалімдер 
қатарын толықтырып отыр. Олар-
ды жиналған жұртшылық ду қол 
соғып, қошеметпен араларына 
қосты, естелік сыйлықтар тапсыр-
ды. Сонымен қатар бұл мереке-
де ардагер мұғалімдер де елеусіз 
қалған жоқ, бар саналы ғұмырын 
мұғалім мамандығына арнап, 
мың даған шәкірттің жүрегіне жол 
тапқан  зейнеткерлерге де қалалық 
білім бөлімі құрмет көрсетіп, тарту-
таралғылар табыстады. 

Салтанатты жиынға арнайы 
келген қала әкімі Ғалым Әшімов 
құттықтау сөз сөйлеп, ізгі ниеті мен 
ақ тілегін жеткізді.

- Қымбатты мұғалімдер, мере-
келеріңіз құтты болсын! Сіздердің 
аса маңызды еңбектеріңізге еш-
кім баға бере алмайды, өйткені 
мұғалім мектеп табалдырығын 

Мұғалім - біздің әрбіріміздің көңіліміздің төрінде тұратын, жан-жүрегімізге, 
өнбойымызға ерекше жылулық нұрын құятын тұлға. Ұстаз алдынан барлық 
кәсіп иесі өтеді, рас, мұғалімсіз білім мен тәрбие берілмейді. Өскелең ұрпақтың 
бойына білім нәрімен қатар тәлім-тәрбиені де дарытатын осы ұстаз. Сондықтан 
олардың төл мерекелерінде қандай құрмет көрсетіп, сый-сияпат жасасақ та 
жарасады. Биылғы ұстаздар күні қаламыздың 70 жылдық мерейтойымен дөп 
келгендіктен, салтанатты жиын өткен сәрсенбінің сәтінде қалалық мәдениет 
сарайында болып өтті. Мұнда барлық мектептердің директорлары мен 
мұғалімдері, талай жыл ұлағатты ұстаз болып, бүгінде зейнетке шыққан арда-
герлер жиналды. 

тәй-тәйлап енді ғана аттаған 
бүлдіршіндерге білім мен тәрбие 
беріп, оларды қанаттандырып, 
жеке тұлға етіп қалыптастырып, 
үлкен өмірге шығарып салады. 
Осы жолдағы жауапты да маң ыз-
ды еңбектеріңіздің жемісін көре 
беріңіздер, шаршамаңыздар,-деді 
қала әкімі.

Иә, осы ұстаз деген бір ауыз 
сөзде қаншама қадір-қасиет пен 
мән-мағына жатыр, мұғалімсіз, 
оның еңбегінсіз өмірді көз алды-
мыз ға елестете алмаймыз. Ра-
сында,  адамды тәрбиелеп, оны 
азамат атандырудың өзі бір үлкен 

күш, сондықтан да ұстаздың еңбегі 
– өлшеусіз. Егер ойлап қарасақ, 
ел қорғаған батыр да, тілінен бал 
тамған шешен де, құрыш қолды 
жұмысшы да, майталман метал-
лург те,  егін салған диқан да, мал 

бағып тер төккен шопан да, әкім де, 
ғалым да, данышпан да ұстаздан 
тәлім алған, сондықтан мұғалімге 
деген құрмет те шексіз.

Жыл сайын қала әкімінің ар-
найы тағайындалған „Алтын 

белгісі„ әр саланың үздіктеріне 
тапсырылатын үрдіс бар қала-
мыз да. Бүгінгі мұғалімдер күнінде 
осының реті келіп, бірқатар озат-
тар марапатталды. Шаһар бас-
шысы Ғалым Әбихан ұлы бірқатар 
ұстаздарға осы „Алтын белгіні„ 
салтанатты түрде тапсырды. Еңбегі 
еленіп, әріп тес тері нің алдында  
мерейі үстем болғандар қатарында 
„Ақбота„ бала бақшасының ди-
ректоры А.Тілесова, №21 орта 
мектеп директоры Г.Ерімова 
және басқалар болды. Сондай-
ақ қалалық мәс ли хат хатшысы 
Василий Свиридов жүрекжарды 
лебізін білдіріп, ұстаздар қауымын 
төл мерекелерімен құттықтап, 
соңы нан облыстық білім беру 
басқармасының  алғыс хатта-

рын тапсырды. Мұндай алғыс 
хаттар №16 мектеп директоры 
Л.Маркинаға, „Әлем„ балалар 
мен жасөспірімдер орталығының 
әдіскері Л.Аникинаға, №10 бала 
бақша басшысы З.Ахметоваға 
берілсе, құрмет грамотала-
ры №8 орта мектеп директо-
ры Б.Жанахметова, №4 орта 
мектеп мұғалімі Г.Байжігітова, 
қалалық білім бөлімінің әдіскері 
Е.Бисолтанов сынды басқа да 
озаттарға бұйырды. Мұнан соң 
қалалық білім беру бөлімінің бас-
шысы Бақшагүл Рахимова да 
құттықтау сөз сөйлеп,  ұлағатты 
ұстаздарға шынайы алғысын 
жеткізді және бір топ үздіктерді ма-
рапаттады, естелік үшін фотосурет-
ке түсті. 

Мұғалімдер күніне арналған 
салтанатты жиын соңы қала мыз-
дағы өнер ұжымдары өнер паз-
дарының ән-биіне ұласып, мере-
келік концертпен жалғасты. 

Р. ЖАҚЫПҚЫЗЫ



Ққ
3№ 38 (40) 9 қазан 2015 жыл Билік және бұқара

Қалалық әкімдікте

«Теміртау қалалық сәулет 
және қала құрылысы» бөлімі ММ 
өзінің жұмысын атынан көрініп 
тұрғандай қаланы сәулеттендіру 
және  құрылыс жүргізу саласына 
байланысты атқарып келеді. Бұл 
ретте бөлімнің ел үкіметі белгілеген 
нақты міндеттері мынадай:

Заң баптарына сәйкес қаланың 
бас жоспарын жүзеге асыруға 
байланысты қызметті және өзі-
міз ге қарасты аймақта құрылыс 
жұмыстарын жоспарлаудың кешен-
ді жобаларын үйлестіріп отыру.

Қала ішінде және оған ше-
каралас аймақтарда жүргізілетін 
құрылыстың жобаларын жасап оны 
бекіту үшін қала әкіміне ұсыну.

Республикалық сәулет, құры-
лыс инспекцияларымен, мем-
ле кеттік, қоғамдық және жеке 
адам дардың құрылысқа қатысты 
жұмыстарда мүдделерін қорғау 
үшін лицензия беруші орындармен 
іскерлік байланыста болу.

Тиісті әкімшілік аумақта 
көрсетілетін салалық мемлекеттік 
қызметтің сапасын талапқа сай 
қамтамасыз ету.

Біздің бөлім ҚР үкіметі 2013 
жылғы 20 маусымда № 637 
қаулымен бекіткен Теміртау 
қала сының бас жоспарын іске 
асыру бағытындағы жұмыстарды 
атқарады. Бұл істе негізінен 
белгіленген үш бағыт бар. Бас 
жоспар бойынша екі жылдың 
ішінде жаңа құрылыстың 51 
жобасы және соншалықты нақты 
жоспарлау құжаттары жасалды. 
Атап айтатын болсам 2013 жылы – 
9, 2014 жылы – 25, ал биылғы тоғыз 
айда 12 жоба әзірленді. Сондай-ақ 
бөлім құрылыс жобаларына сәйкес 
жер учаскелерін бөлу жөнінде 
кәсіпкерлермен жұмыс жүргізуде. 
Бүгінгі таңда 9 шағын аудандағы 
Астана-Екатеринбург тас жолының 
оң жағында Металлургтер даң-
ғылы нан Қарағанды тас жолы 
көшесі аралығындағы аймақты 
жан-жақты жоспарлау жұмысы 
жүріп жатыр. Осы жұмысты 
орындауға байланысты 7755 мың 
теңге бюд жеттік тапсырыс берілді. 

Бөлім мамандарының басты 
міндеттерінің бірі көрсетілетін 
қызметтің сапасын барынша  
көтеру. Казақстан Үкіметінің 2014 
жылғы 13 наурыздағы № 237 
қаулысына орай аталған бөлім 
арқылы 3 түрлі мемлекеттік қызмет 
көрсетілуде. Оның бәрі де қаланың 
дамуы, сәулетінің жақсаруы және 
әрбір жеке тұлға мен кәсіпкерге 
көрсетілетін қызметтің сапасына 
тікелей қатысты. Соның бірі ел 
аумағында жылжымайтын мүлік-
тердің мекен-жайын анықтауға 
байланысты қағаздар беру, 
сәулеттік жоспарлау тапсырмасы 
және қазіргі қолданыстағы 
ғимарат тарды оны қоршаған құры-
лымына, инженерлік жүйесі мен 
құрал-жабдықтарына тиіспей 
жекелеген бөліктеріне жаңалау 
қайта құрау, қайта жабдықтау 
жұмыстарына рұқсат беру. Сон-
дай-ақ құрылыс нысандарын 
жүргізу үшін жер учаскелерін бөлу 
ұлттық экономика министрлігінің 

Ел көргендей
қалаң болсын

осы жылғы 27 наурыздағы № 
270 бұйрығы аясында жүзеге 
асы рылуда. Соңғы жылдардағы 
жаңалықтың бірі жылжымайтын 
мүліктің тұрған орнын анықтауға 
берілетін қағаз үшін құжаттар 
жергілікті халыққа қызмет көрсету 
орталықтарында қабылданады. 
Өткен 2 жылда осы бағытта 700-
800 қызмет көрсетілген болса, 
биылғы жылғы 9 айда оның саны 
852 болып отыр. Мекен-жайлық 
тізімді толтыру және оны тұрақты 
түрде өсіру де бөлімнің маңызды 
жұмыстарының бірі «мекен-жай 
тізілімі» дерегі бойынша  2014 
жылы 2187 алғашқы және 4887 
екінші кезекті нысан тіркелген. Ал 
биылғы жылдың тоғыз айында 
1023 бірінші және 3250 екінші 

кезекті нысандар осы тізілімге 
енгізілді. Жалпы біздің Теміртау 
қаласы бойынша 14426 бірінші 
және 71623 екінші кезекті нысандар 
тіркеуге алынған. Сәулеттік 
жоспарлауға тапсырмалар беру 
үшін бұл қызметті үйде отырып-
ақ, е-лицензиялау мемлекеттік 
базасынан алуға болады. Бұл 
қызмет түрі де жылдан жылға 
өсуде. Үстіміздегі жылдың тоғыз 
айында осы бағытта 29 қызмет 
көрсетілді. Қолданыстағы ғимарат-
тардың өзгерісі жөніндегі қызмет 
түрі де тұрғындар тарапынан 
жоғары сұранымға ие. Әзірге бұл 
мақсаттағы арыздарды қабылдау 
бөлімнің кеңсесінде жүргізілуде. 
Бұдан былай оны халыққа 
қызмет көрсету орталығы арқылы 
атқару үшін қанат қақты жоба 
қолға алынды. Өткен жылы осы 
бағытта 35 арыз қаралып тиісті 
шаралар атқарылды. Ал биылғы 
тоғыз айда 59 өтініш қабылданды. 
Оның біразы қанағаттандырылды. 
Қазіргі уақытта елдің заманауи 
ыңғайлылыққа сұранысы жоғары-
лап тұтыну мүмкіндігі артқан 
сайын тұрғын үйлерді барынша 
жақсартуға деген қажеттілік 
те көбейуде. Сондықтан да 
бұрын пайдалануға берілген 
ғимараттарды өзгерту мүмкіндігі 
барынша кеңінен қолданылуда. 
Үстіміздегі жылдың ақпан айында 
Теміртау қалалық прокуратурасы 
біздің бөлім тарапынан мемлекеттік 
қызмет көрсетудің заңға сәйкестігін 
тексерді. Бір айта кетерім осы 
тексеріс кезінде біздің сәулет 
және қала құрылысы бөлімі өзінің 

бағдарына орай сан түрлі міндетті 
атқаратынына қарамастан барлық 
қолданыстағы заң және белгіленген 
мемлекеттік стандарттар толық 
сақталатыны анықталды, яғни 
ешбір тәртіп бұзушылыққа жол 
берілген жоқ.

Қала бойынша жаңа құры лыс-
тар жүргізу үшін жер учаскелерін 
бөлу біздің мемлекеттік қызметтің 
бір маңызды саласы болып табы-
лады. Жер Кодексінің 44-1 бабына 
сәйкес сәулет және қала құрылысы 
бөлімі қаланың бас жоспарын 
басшылыққа ала отырып жер 
учаскесін таңдау хаттамасын 
жасай ды. Бұл аталған мемлекеттік 
қызметтің алғашқы сатысы. Үсті міз-
дегі жылы тоғыз айда 104 осындай 
қызмет түрі көрсетілді. Бұл ретте 

аталған мемлекеттік қызмет 
түрі көрсетілуден бас тартатын 
шарттарды да айта кеткім келеді. 
Олар: арыз берушіден бұған дейін 
жер учаскесі қайтарып алынған 
болса немесе сұраған жері бос 
болмаса, яки жер учаскесі конкурс 
аукцион арқылы сатылатын бол-
са сондай-ақ бос жоспарға сәйкес 
келмесе, тазалық қорғаныс айма-
ғында тұрса арыз берушінің өтініші 
қанағаттандырылмайды. Қала ай-
ма ғында жеке тұлғалар мен заңды 
тұлғаларға олардың өтініштері 
бойынша жер учаскелерін беру 
біздің маңызды жұмыс саласының 
бірі. Өткен жылы бұл бағытта жеке 
және заңды тұлғалардан 1622 
өтініш келіп түсті. Оның 1043-і 
жеке адамдардан болса, 456-ы 
мемлекеттік мекемелерден, ал 123-
і заңды тұлғалардан. Үстіміздегі 
жылғы тоғыз айда электронды 

құжат айналымы және халыққа 
қызмет көрсету орталығы арқылы 
жер учаскелерін сұраған 1532 арыз 
түсті, оның 930-ы жеке адамдардан, 
98-і заңды тұлғалардан, 504-і 
мемлекеттік мекемелерден. 

Біздің бөлім қаладағы тұрғын үй 
құрылысы және оның іске қосылуы 
жөнінде де арнайы мониторинг 
жүргізіп отырады. Үстіміздегі жы-
лы соцқала, 9А шағын аудан, 
Отрад ное елді-мекен және Достық 
қыраты аумағында 92 жеке үй 
бой көтеріп, 15339,3 шаршы метр 
тұрғын алаң пайдалануға берілді. 
Сонымен бірге Құрылысшылар 
даңғылы, Тольятти көшесі және 
3А шағын ауданда 5 көп пәтерлі үй 
іске қосылды. Осылайша барлығы 
жүзден аса пәтер иесі қоныс 

тойларын атап өтті.
Теміртау жуырда ғана 70 

жылдығын атап өтті. Осы мерзім 
ішінде қала өзінің қалыптасу 
кезеңін бастан өткізді. Қазір 
метал лургтер шаһарында 1162 
көпқабатты тұрғын үй, мыңға жуық 
ірілі-ұсақты кәсіпорындар мен 
ұйымдар, 7628 шағын және орта 
бизнес нысандары сонымен қатар 
көптеген халыққа қызмет көрсететін 
мәдени сауда, спорт ғимараттары 
бар. Қазір де қала өзінің даму 
жаңару кезеңін бастан өткізуде. 
Үстіміздегі жылы құрылыс қарқыны 
былтырғыдан 6,8 пайыз өсуі 
осының айғағы. Осыдан екі жыл 
бұрын қаланы одан әрі дамытып 
кеңейтудің бір нысаны ретінде бас 

жоспар жасалып бекітілді. Енді 
бұдан былай Теміртау Қарағанды 
қаласына баратын күре жолдың 
оңтүстік шығыс беткейіне қарай 
құлаш сермейтін болады. Ал 
жаңадан іске қосылуға, салынуға 
тиісті құрылыстар жөнінде айтар 
болсақ олар негізінен олар 
жайлы баспаналар және қызмет 
көрсету орындары. Осы жоспарға 
сәйкес соңғы жылдары 51 жаңа 
құрылыстың жобасы жасалғанын 
айттық. Олардың нақты сызбалары 
туралы әңгіме қозғағанда келе-
шек те қаламызда аз қабатты 
тұрғын алаңы үлкен және аймағы, 
ауласы абаттандырылған қонысқа 
мейілінше ыңғайлы үйлер салу 
көзделіп отыр. 3,8 шағын аудан дар-
да және Достық қыраты аймағында 
5-9 қабатты тұрғын үйлер салынса 
4А орамда аз қабатты және 
жеке үйлер салу көзделген, осы 

аумақта жеке үйлер үшін 212 жер 
учаскесі бөлінді. 160 орындық 
балабақша, кітапхана, интернет 
кафе сияқты қоғамдық маңызы бар 
нысандар салу жобаланып отыр. 
Келешекте қалада тұрғындардың 
денешынықтыру және спорт ойы-
н дарымен шұғылдануына кең 
мүмкіндік жасау мақсатында 
«Метал лург» стадионы жанынан 
әрқайсысы 480 және 2646 шаршы 
метр орын алатын спорт көңіл 
көтеру кешенін және «Достық» 
саябағын, Әлия Молдағұлова 
атындағы мектеп-интернат үйін 
салу белгіленді. Сондай-ақ қазіргі 
құрылысшы стадионы аумағында 
көлемі 130 шаршы метр спорт 
кешені екі жаңа типті тұрғын үй 
салынатын болады. Қаламыздың 
94 орамында да осындай аса 
сәулетті және ыңғайлы 3 тұрғын 
үй жоспарланды. Мұнымен қоса 
4 шағын аудандағы «Пассаж» 
сауда үй аумағында жалпы көлемі 
320 шаршы метр болатын биз-
нес орталығы, сауда үйі және 
қоғамдық мақсаттағы құрылыстар 
салынады. Кулибин көшесі мен 
Комсомол көшесінің қиылысында 
120 орындық бала бақша, монша-
қоғамдық тамақтандыру кешені, 
бірнеше тұрғын үй және дүкен мен 
2 балалар алаңы тұрғызылады. 
Мұнымен қоса қазіргі жұмыс 
істеп тұрған кәсіпорындар қызмет 
көрсету орталықтары жаңа ғи мар-
ат тар арқылы өздерінің жұмыс 
орындарын одан әрі ұлғайтатын 

болады. Бұған мысал ретінде 
«ТSS» авто кәсіпорны аумағындағы 
өндірістік нысандарды және 
«Москвич» машина жөндеу орта-
лығы жанындағы жаңа авто 
сервис пен коммуналдық қойма 
бағытындағы 5 нысанды айтқан 
жөн. Бұл әзірге жобалары әзірленіп 
құжаттары дайын болған нысандар 
ғана, ал жалпы таяудағы 25 жылға 
белгіленген бас жоспардың ауқымы 
кең.  Оның негізінде Теміртау өзінің 
екінші жаңару, жасару, абаттандыру 
кезеңіне қадам басады. Сөйтіп 
металлургтер шаһары көркейіп, 
көріктеніп, заманауи, жайлы әрі 
сәнді қалалардың қатарында бола-
ды.

Гүлмира КҮСЕНОВА, 
«Теміртау қалалық сәулет 

және қала құрылысы бөлімі» 
ММ басшысы

46-қадам 
«Рұқсат алуды 

оңтайландыру. Құрылысқа 
рұқсат алудың 3 сатылы 

қағидаты енгізіледі. 
Біріншы саты – 

архитектуралық жобалау 
тапсырмасын беру өтініш 
берілген күннен кейін 30 күн 
ішінде жүзеге асырылады. 

Екінші – эскиз жобаны 
мақұлдау – 20 күнге дейін, 
үшінші – рұқсаттың өзі – 

10 күн ішінде».

«100 нақты қадам» 
Ұлт жоспарынан

94 - орам

3 - ықшам аудан
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4 Ұлттық банк
Семинар - кеңес

Осы жылғы ақпан айын-
да ел Үкіметінің кеңейтілген 
мәжілісінде мемлекет басшысы 
тұрғын үй ипотекаларын қайта 
қаржыландыру бағдарламасын 
жасау жөнінде тапсырма 
берген еді. Осы мақсатқа 
бөлінген 130 млрд. теңге бұл 
тұрғын үй ипотекаларындағы 
қиын жағдайда қалған несие 
алушылардың қарыздарын 
мүлде есептен шығаруды 
көздемейді, керісінше, осындай 
несиелерге қызмет көрсетудің 
жағдайын жеңілдетуге 
бағытталған. Ұлттық банк 2015 
жылғы 24 сәуірде ипотекалық 
тұрғын үй несиелерін қайта 
қаржыландыру бағдарламасын 
бекітті. Мұнда басты мақсат 
несиелеудің жағдайын барын-
ша жұмсарту, проблемалық 
несиелердің көлемін азай-
ту және экономиканы 
доллардандыру деңгейін 
төмендету болатын. Бұл істі 
тездету және проблемалық 
қарызданушылардың 
неғұрлым басым бөлігін қамту 
мақсатында Ұлттық банк осы 
жылғы 9 қыркүйекте тағы да 
өзгерістер мен қосымшалар 
енгізді. Ұлттық банктің ба-
стамасымен халықтың аз 
қамтылған әлеуметтік тобы 
мемлектетік баж  салығын 
төлеуден босатылды, бұл 
шығындар Ұлттық банк 
қаражаты есебінен өтеледі. 
Шетелдік валютамен берілген 
проблемалық қарыздар 
ұлттық банктің теңгені еркін 
айналымға жібергенге дейінгі 
бағамы бойынша қайта 
қаржыландырылады. 

2015 жылғы 1 қыркүйектегі 
жағдай бойынша банктерге 
6796 өтініш берілді, оның 
3140-ы бойынша қайта 
қаржыландыру жөнінде оң 
шешім қабылданды. Ал 
Қарағанды облысындағы 
екінші деңгейлі банктердің 
мәліметі бойынша ипотекалық 
несие алғандардан 323 
өтініш түсіп, оның 185-ін 
қайта қаржыландыру жөнінде 
шешім қабылданған. ҚР 

Қаржылық 
сауаттылық 

қажет

Бүгін Теміртауда Қазақстан республи-
касы Ұлттық банкі Қарағанды филиалы 
өкілдерінің мемлекеттік мекемелердің, қоғамдық 
бірлестіктер мен кәсіпкерлердің қатысуымен  
халықтың қаржылық сауаттылығын артты-
ру және мемлекеттік қызмет көрсету жөнінде 
тұтынушылардың ақпарат алуын қамтамасыз 
ету мақсатында семинар-кеңес өтті. Оның ба-
сты мақсаты ел Үкіметінің тұрғын үй ипотека-
сын қайта қаржыландыру, қаржы қызметінде 
тұтынушыларды қорғау шараларын арттыру,  
ақша нарығындағы соңғы өзгерістер, қолма-қол 
ақшасыз өтемдер жасау және мүлікті заңдастыру 
акцияларына байланысты Ұлттық банк тара-
пынан көрсетілетін мемлекеттік қызмет туралы 
мәселелер қаралды. 

Ұлттық банкінің Қарағанды 
филиалы қаржылық қызметте 
тұтынушылардың заңды 
құқықтары мен мүдделерін 
қорғау мақсатында қаржы 
ұйымдарының іс-әрекеттерін 
немесе әрекетсіздігін қарап, 
түрлі түсініктер, кеңестер 
беру арқылы құқықтық көмек 
көрсетуде. Азаматтардың 
қаржылық сауаттылығын 
арттыру жөнінде іс-шаралар 
өткізілуде, өйткені заңды 
және жеке тұлғалардан қаржы 
ұйымдарының жұмысына 
байланысты арыз-шағымдар 
түсуі жылдан жылға өсіп 
келеді. Мәселен, 2014 жылы 
Ұлттық банк филиалы заңды 
және жеке тұлғалардың 191 
шағымын қараған болса, 
биылғы жылдың тоғыз ай-
ында ғана 270 арыз түскен. 
2014 жылы  тұтынушылардың 
құқығын бұзғаны үшін қаржы 
ұйымдарының жұмысына 3 
шектеу шарасы қолданылса, 
биылғы тоғыз айда 6 осын-
дай шара  жүзеге асты. 
Тұтынушылардың құқығын 
қорғау кезінде Ұлттық банктің 
мамандары былтыр 79 сот 
процесіне қатысқан, ал биылғы 
тоғыз айда бұл көрсеткіш - 73. 
2015 жылдың 23 ақпанда „Нұр 
Отан„ партиясы алаңында 
Ұлттық банктің Қарағанды 
филиалы қоғамдық қабылдауы 
ашылды, ол әр айдың екінші 
сәрсенбісінде азаматтарға 
түсінік кеңестер береді. Осы 
уақыттан бері қоғамдық 
қабылдауға 95 азамат келді. 
Ұлттық банк қаржылық 
қызметте тұтынушылардың 
заңды мүдделері мен 
құқықтарын қорғауды біршама 
жақсартатын заңдық актілерде 
өзгерістер қабылдады. Оның 
ішінде тұңғыш рет ТМД елдері 
арасында банктердің жылдық 
тиімді мөлшерлемелерін 
ашық көрсету және несие-
лер мен сақталатын қаржыға 
берілетін сыйақы көлемі 
туралы ақпаратты тарату, 
Дағдарыс болған 2008 жылы 
банктердің жеке тұлғалардың 

салымдарына белгілі 
сыйақы мөлшерлемелерін 
өз беттерінше біртарапты 
өзгертуге үш жылдық тыйым 
енгізілді. 2011 жылғы ақпанда 
Қазақстан Республикасының 
ипотекалық несиелеу 
және тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау„ заңына 
өзгерістер енгізіліп, жылдық 
сыйақының тиімді мөлшері 
бойынша ең жоғарғы пайыз, 
банкпен жасалған келісімді 
біржақты өзгертуге тыйым 
салынды. Сондай-ақ бан-
кте кепілдікте тұрған мүлікті 
соттың шешімінсіз өткізу де 
заңсыздыққа жатады. 

Қазіргі уақытта Ұлттық банк 
Қазақстан Республикасының 
екінші деңгейдегі банктердің 
жұмыс істемейтін несиелері 
және тұрғындарға қаржылай 
қызмет көрсету жөнінде 
жаңа концепция әзірленді, 
бұл заң жобасы бойынша 
банктерге бірқатар тый-
ымдар мен шектеулер қою 
ұсынылып отыр. Соның ішінде 
проблемалалық несиелерге 
қатысты шара қолданудың 
ең жоғарғы мерзімін белгілеу, 
несие бойынша уақыты өтіп 
кеткен қарызды өтеудің ерекше 
тәртібін белгілеу, мерзімінен 
бұрын төлеген жағдайда 
несиенің берілген уақытына 
қарай айыппұлдың немесе 
тұрақсыздық үшін алынатын 
алымның ең жоғарғы шегін 
өзгерту және әрбір түскен 
қаражаттың елу пайызынан 
артығын ұстауға тоқтам салу. 

ҚР Үкіметі 2014 жылғы 29 
қазанда төлем карточкаларын 
пайдаланып, өтемақыларды 
қабылдауға байланысты 
қызмет түрлері мен құрал-

жабдықтарды қолдану 
тізімін бекіту жөнінде қаулы 
қабылдады. Біздің Қарағанды 
облысы бойынша 2015 
жылғы 1 қыркүйекте төлем 
карточкаларының саны өткен 
жылғы сәйкес мерзімдегіден 
6,5 пайыз өсіп, 1145,1 мың 
бірлікке жетті. Осыған орай 
карточка иелерінің саны 
6,4 пайыз өсіп, 1028,9 мың 
адамды құрады. Сондай-
ақ пайдаланылған төлем 
карточкаларының саны 4,8 
пайыз ұлғайып, 600,1 мың 
бірлікті құрады. Облысымыз-
да пост-терминалдар саны 
16 пайыз ұлғайған, олардың 
жалпы саны 5541 дана. Пост-
терминалдар саны жағынаан 
Қарағанды облысы Алматы 
мен Астанадан кейінгі үшінші 
орынды иеленіп отыр. 

2015 жылғы 1 қазандағы 
жағдай бойынша біздің 
Қарағанды облысында 244 

валюта айырбастау пункті 
жұмыс істейді, олардың 184-і 
екінші деңгейдегі банктер 
филиалдары, 48-і өкілетті 
ұйымдар, ал 12-сі „Қазпочта„ 
АҚ мекемесінде. ҚР Ұлттық 
банкінің лицензиясы негізінде 
екінші деңгейдегі 30 банк фи-
лиалы, 28 өкілетті орган және 
„Қазпочта„ АҚ бөлімшелері 
валюта айырбастау опера-
цияларын жүргізеді. Жеке 
тұлғалардың шетел валюта-
ларын сатып алуы және сатуы 
жағынан Қарағанды облысы 
республикада 3-4 орындар-
да. ҚР Ұлттық банкі 2014 
жылғы 11 ақпаннан бастап 
айырбастау пункттері арқылы 
жүргізілетін операцияларында 
шетелдік валюталарды сатуы 
мен сатып алуы арасындағы 
айырмашылық АҚШ долла-
ры бойынша 2 теңге, ал еуро 
бойынша 3 теңге көлемінде 
белгіледі. ҚР Үкіметі мен ҚР 
Ұлттық банкі 2015 жылғы 20 
тамыздан бастап айырбастау 
курсының еркін айналымы 
тәртібіне көшті. 

ҚР Ұлттық банкінің 
Қарағанды филиалы 
жұртшылыққа көрсететін 
қаржылық қызмет еліміздегі 
қолданыстағы заңдарға және 
Ұлттық банк басқармасының 
қаулыларына сәйкес мына 
бағыттарда көрсетіледі:

- валюталық операци-
ялар тіркеу, шетелдік бан-
ктерде банк есеп-шоттарын 
ашудың немесе валюталық 
операциялар жасау тура-
лы хабарламаларды бекіту, 
өкілетті органдардың шетелдік 
валюталарды айырбастау-
ын ұйымдастыру қызметіне 
лицензиялар беру және шағын 

қаржылық ұйымдарды тіркеу 
сияқты қызметтерді атқарады.

Қазақстан Республи-
касында өткен жылғы 1 
қыркүйекте  „ҚР азаматтарын, 
оралмандар мен республи-
када тұруға ықтиярхаттары 
бар тұлғалардың мүліктерін 
жария ету жөнінде жеңілдіктер 
жасауға„ заң қабылдағаны 
мәлім. Мүлікті жария етудің 
басты мақсаты бұған дейін 
заңды экономикалық айна-
лымнан шығарылған ақшалай 
қаражатты ашық айналымға 
кіргізу болып табылады. Бұл 
шара мемлекеттің бюджетін 
толтыруға ықпал етеді, 
сонымен қоса Қазақстан 
азаматтарының қаржыларын 
көлеңкелі экономикадан 
шығаруға  көмектеседі. 
Осы шараның нәтижесінде 
жұртшылық еліміздегі 
экономикалық процестерге 
қатысу мүмкіндігін барын-

ша ұлғайтады. Сондай-ақ 
бұл шараның тағы бір негізгі 
міндеті бұған дейін елімізден 
шығып кеткен капиталды 
экономикаға қайтара қосу 
болып отыр. Сондықтан 
ақшаны шетелде сақтағаннан 
гөрі, Қазақстан экономикасына 
инвестиция жасаудың тиімді 
құралдары ұсынылды. Жария 
ету акциясы аясында жинақтау 
есеп-шоттарын ашу ҚР Ұлттық 
банкінің интернет ресурсында 
көрсетілген банктерге ғана 
рұқсат етілді. Өткізіліп жатқан 
акцияның негізгі шартта-
рымен халықты барынша 
ақпараттандыру мақсатында 
ҚР Ұлттық банктің интернет 
порталында „Мүлікті жария 
ету-2014„бөлімі құрылды. 2014 
жылғы 1 қыркүйек пен 2015 
жылғы 1 қыркүйек аралығында 
екінші деңгейлі банктер және 
почтаның ұлттық операто-
ры  жалпы құны 74746,1 млн. 
теңге болатын 161 жинақтау 
есеп-шотын ашты, ал біздің 
Қарағанды облысы бойынша 
осы мүлікті жария ету акция-
сы аясында 1671 млн. теңге 
құрайтын 6 жинақтау есеп-шо-
ты ашылған.

Халықтың қаржылық 
сауаттылығын көтеру, нарық 
жағдайында ақшаны тиімді 
пайдалану, валюта айырбастау 
және ипотекалық несиелеу 
заңдарын жетік біліп, оны 
тиімді қолдану үшін осындай 
семинар-кеңестердің пайдасы 
өте зор. Өйткені нарық зама-
нында ақша ол күнделікті ай-
налымда болып, адамдардың 
игілігі үшін қызмет етуі тиіс. 

(Ішкі саясат бөлімінен)
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Әлемнің назарын
аударған ұсыныстар 

Тұңғыш Президентіміздің 
әлемнің ең жоғарғы мінберінен 
ана тілімізде баяндама жаса-
ған ын теледидардан көріп, 
газеттен оқып, көңіліміз ал ып-
ұшып, кеудемізді керемет бір 
сезім билегені рас. Әсіресе, 
елімізде биыл Қазақ хандығының 
550 жылдығы тойланар тұста 
бұл жаңалық әрбіріміздің 

Жалпақ жұрттың хабары 
бар, жақында Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев Біріккен 
Ұлттар Ұйымының  70 жылдық 
мерейтойына арналған Бас 
Ассамблеясының сессиясын-
да қазақша баяндама жасаған 
болатын. Сол баяндаманың 
толық мәтінін өзіміздің сүйікті 
басылым„Құрыш қала KZ„ 
газетінен  мұқият оқып, біраз 
жайтты ой елегінен өткізіп, 
көңілге түйген жайымыз бар. 
Бүгін, реті келгенде сол ойла-
рымды оқырмандармен бөлісуді 
жөн көрдім.

Оқыдық, пікір айтамыз
„Қазақстан-

ядролық полигонды жапқан 
және ауқымы жағынан  төртінші ядролық 

қару-жарақтан  өз еркімен бас тартқан, сондай-
ақ Орталық Азияда ядросыз аймақ құрған тарихтағы 

тұңғыш ел„.

н.назарбаевтың  БҰҰ -ның 70 сессиясындағы 
сөйлеген сөзінен

„Біріккен Ұлттар 
Ұйымының қолдауымен  халықаралық 

терроризм мен экстремизмге қарсы тұра алатын 
бірыңғай әлемдік желі құруды  ұсынамын„

Елбасының БҰҰ -ның 
70 сессиясындағы сөйлеген сөзінен

Ел айбынын 
асқақтатты

жүрегімізден жылы орын алғаны 
анық.  Елбасы мыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сөздері бүкіл 
әлемге ықпал ететін мемлекет-
тер басшыларының қатарында 
дүниежүзінің назарын өзіне 
аударғанын да мақтанышпен 
тілге тиек етеміз. Мазмұны 
терең, сонымен қатар қазіргі 
заманның ең өзекті деген про-
блемаларына қатысты  айтқан 
ұсыныстарын әлем зер салып 
тыңдады, түсінді, қолдады, мой-
ындады.  

Деректерге жүгінсек, БҰҰ-
ның алты жұмыс тілі бар екен, 
сол алты тілдің қатарында біздің 
ана тіліміз, яғни қазақ тілі жоқ, 
солай бола тұрса да, БҰҰ-ның 
ережесіне сәйкес аудармасы 
қамтамасыз етілген болса, 
барлық мемлекет басшылары 
өздерінің ұлттық тілдерінде 
сөйлеуге құқы бар. Міне, осы 
талапты басшылыққа алған 
Президент сан ғасырлардан бері 
өзімізбен біте қайнасып, бірге 
жасап келе жатқан ана тілімізді, 
қазақы үнімізді бүкіл әлемнің 
құлағына жеткізді. 

  Президентіміз әлемдегі 
бейбітшілікті сақтау туралы өз 
ұстанымын айтып қана қойған 
жоқ, сонымен қатар нақты 
ұсыныстар жасады. Мысалы, 
атап айтар болсақ, қазіргі мынау 
дамыған ХХІ ғасырда ядросыз 

әлем тұжырымдамасын жасау 
туралы ұсынысы аса маңызды 
десем артық айтқандық 
емес. Бұл ретте біздің кең-
байтақ еліміздің ядролық 
жарылыстарға, сынақтарға қатаң 
тыйым салғанын және одан бас 

тартқанын баршамыз жақсы 
білеміз. Бұған қоса айтарым, 
ұлт Көшбасшысы атомды 
бейбіт мақсатқа пайдаланудың 
МАГАТЭ шеңберіндегі «ойын 
ережесін» жасауды ұсынуды 
да ұмытқан жоқ, ең бастысы, 
мұндай аса күрделі де, жау-
апты мәселеде экологиялық 
аспектілердің естен шықпауына 
екпін жасап: „Біріккен Ұлттар 
Ұйымының ядролық қарудан 
азат әлемге қол жеткізу жөніндегі 
Жалпыға ортақ декларациясын 
қабылдауды ұсынамын„ деді. 

Бүгінгі таңда елімізде 
алдағы 2017 жылы өткізілетін 
ЭКСПО-ға дайындықтың қызу 
жүргізіліп, құрылыс жұмыстары 
қарқынды қолға алынғаны 
мәлім. Осыған байланысты 
Елбасы барлық мемлекеттердің 
көшбасшыларын халықаралық 
көрмеге белсенділікпен қатысуға 
шақырды.  

Әрине, әлем назарын 
аудару  барысында тек ұсыныс 
жасау жеткіліксіз, мұны айтып 
отырғаным, біздің Президентіміз 
өзі жасаған әрбір ұсыныс-

Елбасы қазақша жасаған ба-
яндамасында аса маңызды де-
ген бес бағытты қамтыды, соның 
бірі халықаралық құқық мәселесі 
еді. Соған аз-кем тоқталсам, БҰҰ 
осыдан 70 жыл бұрын әлемдегі 
бейбітшілікті сақтауды, кез кел-
ген елдің басқа мемлекеттерге 
агрессиялық әрекеттеріне тыйым 
салу мақсатымен құрылғанын 
атап айтуға болады. Елбасы 
өзінің сөздерінде БҰҰ-ның осы ең 
басты міндетін оның Жарғысына 
сәйкес еске салып отырып, 
бұған дейін жасалған, сондай-ақ 
алдағы уақытта қолға алынатын 
шараларға сараптама жасады. 
Жасыратыны жоқ, бүгінгі таңда 
етек алып бара жатқан лаңкестік 
туралы айтпасқа болмайды. 
БҰҰ-ның және оның Қауіпсіздік 
Кеңесінің назарын  Елбасы 
осы мәселеге аударып, нақты 
ұсыныстарын жария етті.  

- Әлемді алаңдатып 
отырған маңызды мәселелер 
-терроризм, мемлекеттердің 
күйреуі, көші-қон және өзге 
де келеңсіз құбылыстар 

экономикалық дағдарыстың, 
кедейшіліктің, сауатсыздық 
пен жұмыссыздықтың салдары 
болып табылады, -деді Елбасы 
сөйлеген сөзінде.

Мұны бүкіл әлем қолдап, 
барлық мемлекеттер Қазақстан 
Президентінің баяндамасын 
қызу талқылап, оң бағаларын 
беруде.  Бұған біз де қуанамыз, 
мақтанамыз.  Қазақстан 
бейбітсүйгіш ел, түрлі ұл 
өкілдерінен тұратын халқымыз 
бір-бірімен тату-тәтті, келісіммен 
өмір сүріп келеді. Сондықтан 
бейбітшіліктің қадірін, маңызын 
баршамыз жақсы білеміз, жаудан 
ел қорғаған батырларымыздың, 
ата-бабаларымыздың ұрпағына 
мұра етіп қалдырған ұлан-
байтақ жеріміздің, Тәуелсіз 
мемлекетіміздің айбыны бұдан 
былай да асқақтай беретініне 
сеніміміз мол. 

Ілияс БАЙМҰРЗАЕВ,
„Халықтар достығы„ 

қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы, ардагер металлург

Жуырда қала күні мен қарттар 
мерекесі қарсаңында мүмкіндігі 
шектеулі спортшылар арасын-
да пневматикалық пистолеттен 
ату дан жарыс өтті. „керемет„ 
қоғамдық бірлестігінің әлеуметтік 
бағдарламалары арасындағы 

бұл жарысқа 52 
адам қатысты. Олар 
алдымен халықаралық 
дәрежедегі спорт 
шебері В.ковалевтен 
тиісті нұсқаулар алды, 
жаттықты. Мүмкіндігі 
шектеулілер арасын-
да түрлі сырқаттар 
бойынша мүгедектер  
болды, бірі көзінен, 
бірі қозғалыс 
тірегінен, енді бірі  
басқа да  сырқаттарға 
шалдығып, кемтар 
болып қалғандар. 
Олардың арасында 
„Қайрымыдылық 
сыйла„ қоғамдық 
бірлестігінің 
құрамындағы ба-
лалар да болды. 
Турнирде жуырда 
ғана қала әкімінің 
алтын белгісімен 
марапатталған 
танымал спорт-
шы А.Самарин 
чемпиондық 
мәртебеге ие болды. 
Осы жарыстың бас 
төрешісі Я.косулина 
А.Самариннің қазір 
өте тамаша дайындық 
үстінде екенін 
үлкен мақтанышпен 
жеткізді, ол қандай 
жарыста болмасын 
үнемі рекорттық 
көрсеткіштерге 
жетіп жүр. Сондай-
ақ әйелдер арасында 
н.Петроваға тең 
келген ешкім бол-
мады. Есіту мүкісі 
бар спортшылар 
арасындағы бәсекеде 
и.Пегов пен В,Ганжур 
жеңіске жетті. Барлық 
жеңімпаздарға ме-
дальдар мен ақшалай 
сыйлықтар берілді.  
Сондай-ақ „керемет„ 
қоғамдық бірлестігінің 
атынан барлық 
қатысушыларға ынта-
ландыру сыйлықтары 

берілді. Алдағы уақтта „кере-
мет„ қоғамдық бірлестігі тағы 
да бірнеше жарыстар өткізуді 
жоспарлап отыр. Оның ішінде  
отырып волейбол ойнау, марафон, 
сауықтыру жаттығуы, дәстүрлі 
жаяу жарыс сияқты спорт түрлері 
болады. 

Қоғамдық 
бірлестікте
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Алтын күз басталысымен қаламызда әлеуметтік жәрмеңкелер баста-
лып, әр сенбі сайын жұртшылық базар мен дүкендердегі бағадан арзан 
ет, сүт, балық және бау-бақша өнімдерін сатып алу мүмкіндігіне ие болу-
да. Өткен сенбіде ауа райы ызғырық жел, жауын-шашынды болғанына 
қарамастан жәрмеңке „Ес-Дәулет„ сауда орталығының алдынағы алаңы 
мен „70 орамдағы „Экспесс„ базарында жалғасты. Сөйтіп, аймақтың 
төрт ауданынан, атап айтқанда Бұқар жырау, Осакаров, Қарқаралы және 
Абай аудандарынан келген фермерлер сөрелерге ауыл шаруашылық 
өнімдерін молынан шығарды. Тұрғындар үшін қыстық азық-түлік қорын 
арзан бағамен сатып алудың маңызы ерекше, сондықтан теміртаулықтар 
сиыр етінің әр келісі – 1000, жылқы еті - 1200, қой еті - 950, шошқа еті - 
900 теңгеден саудаланды. Сөйтіп, әлеуметтік жәрмеңкеде 7,8 тонна ет, 
2,1 тонна сүт өнімдері, 85 мың дана жұмыртқа саудаланған. Үлкен жүк 

Əлеуметтік жәрмеңке Өнім көп, баға арзан
көліктері оң және сол қанатқа орналасып, картоп, пияз, сәбіз, қырыққабат, 
асқабақ, алма, болгар бұрышы, жүзімді тиімді бағамен саудалап жат-
ты. Өнім әкелушілер мен тұтынушылар қарасы әлдеқайда көп болды, 
тұрғындар арзан баға мен сапалы өнімге дән риза.

- Алдағы сенбі күнгі жәрмеңке 70 орамда өтетін болды, өйткені 
мұнда жүк көліктерінің тұруына ыңғайлы орын бар, сонымен қатар бос 
сөрелер қатары көп. Біз жәрмеңкеде  осындай орынның кең болуы 
нәтижесінде тұтынушылардың да еркін келіп-кетуіне жағдай жасаймыз,-
дейді кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің бастығы Ғалымжан 
Спабеков.

Өз тілшімізден

пікірін ешқашан жалаң, яғни 
тек сөз жүзінде айтқан емес, 
керісінше асқан жауапкершілікті 
жүктей отырып, міндет үдесінен 
шығуға күш салып, сол жолда 
нақты қадамдар жасап келеді. 
Меніңше, сол нақты қадамдар 
жүзеге асырылуда, бұдан 
былай да солай бола береді. 
Нәтижесінде Қазақстан қарышты 
дамып, әлемнің ең дамыған 
елдерінің қатарынан ойып тұрып 
орын алады. Осы жолда бар-
шамыз жұдырықтай жұмылып, 
бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып, бірлік пен берекені ту 
етіп  еңбек етіп, белсенді өмір 
сүруге міндеттіміз. Бұл әрбір 
қазақстандық үшін қасиетті 
парыз бен борыш. Олай болса 
өскелең ұрпақты патриоттық 
сезімде тәрбиелеуге, олардың 
білімді, білікті жеке тұлға болып 
қалыптасуына алдыңғы буын, 
яғни біздің де қосар үлесіміз мол.

Сейілбек СЕРІКБАЕВ,
„Мирас„ колледжінің 

оқытушысы,
ардагер ұстаз
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Мерекелік салтанат

Қала билігінің бұл күнді 
лайықты атап өтуге күш 
салғаны бірден аңғарылады, 
театрландырылған көрініске 
жоғарыда атап өткен қос-
қабат мерекелер арқау 
болды. Түрлі-түсті киінген 
колледждер мен мектеп 
оқушылары, ардагерлер 
қатысып, Теміртаудың Жауыр-
тау бөктерінен бастау алған 
сонау 1905 жылғы Ресейдің 
Самара губерниясынан 
қоныс аударып келген шағын 
топтың келуінен бастап, күні 
бүгінге дейінгі аралықты 
қамтыды. Әрине, Қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
орай көрсетілген қойылымның 
да мазмұны зор болды, 
жоңғар шапқыншылығы, 
Қазақ хандығының 
құрылуы жайындағы 
театрландырылған көріністің 
әсерлі болғаны соншалық, 
теміртаулықтар демдерін 
іштеріне тартып тамаша-
лап, соңынан ду қол соғып, 
қошемет көрсетті. 

1905 жылы Сама-
ра губерниясынан қоныс 
аударғандардың көшін 
Жауыртаудың етегіндегі қазақ 

Биылғы жыл еліміз үшін айтулы мере-
келерге толы болғанынан жалпақ жұрттың 
хабары бар. Ұлы Жеңістің 70, Қазақстан 
халқы Ассамблеясы мен Конституцияның 
-20, Қазақ хандығының 550, Қазақстан 
Магниткасының 55 жылдығымен қатар 
құрыш қала-Теміртаудың 70 жылдығы да  
мерекелер қатарын толықтырғаны рас. 
Сөйтіп, өткен бейсенбі күні, яғни 1 қазанда 
Теміртаудың 70 жылдығын қала тұрғындары 
мен қонақтары думандатып мерекеледі. 
Мыңдаған жерлестеріміз қала күнінде сапқа 
тұрып, қолдарына жалаулар мен түрлі түсті 
шарлар алып, басты даңғыл бойымен жүріп 
өтті. Оларды „Металлург„ стадионының дәл 
орта тұсына орналасқан арнайы сахнаның 
екі жағындағы үлкен экраннан көрсетіп 
отырды. Кешке қарай жұртшылық стадионға 
қарай ағылып, оның алдындағы алаңдағы 
сауда жәрмеңкелері мен түрлі спорттық ой-
ындардан өткізілген жарыстарды тамашалап, 
бірін-бірі құттықтап, мерекелік көңіл күйде 
болды. 

ауылы құшақтарын жай-
ып қарсы алып, мәре-сәре 
болды, атқа арба жегіп, алыс 
жолдан шаршап келгендер 
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мұндай қонақжайлылыққа 
таңдай қағып, Арқаның шөбі 
шүйгін, суы мол шұрайлы 
жеріне біржола табан тіреді. 
Ән-мен жыр арқау болып, 
Самарқан поселкесінің іргесі 
қаланды. Енді бір сәтте 
поселкенің өрімдей қыз-
жігіттері мектеп бітіру кешінде 
би билеп, асқақ армандары-
мен бөлісті. Осындай керемет 
сәтті Ұлы Отан соғысының 
басталғандығы туралы 
суық хабар бұзды, жігіттер 
жағы Отан қорғау үшін қан 
майданға аттанып кете 
барды, қыздар қол бұлғап, 
көздерінің жастарын сығып 
алып қала берді...

Тылдағы ерен еңбек, 
комбинаттағы болат 
балқытып, құрыш қайнатқан 
қарбалас шақ, Жеңіс туының 
желбіреуі, бейбіт еңбек 
ырғағы, міне осының бәрі 
көріністерге арқау болды.

Теміртаудан түлеп 
ұшқан  әнші, бүгінгі қазақ 
эстрадасының жарық 
жұлдызы Роман Ким Теміртау 
туралы әнді әуелетіп, оның 
соңы еңбек ұжымдарының 
шеруіне ұласты. Барлық 
мекемелер мен ұйымдар 
қала күнінде  өздерінің 
Теміртаумен біте қайнасып 
кеткендігін паш етіп, жиналған 
жұртшылыққа ыстық 
ықыластары мен мерекелік 
көңілдерін, ақ тілектерін осы-
лайша жеткізді. Бұл қатарда 
бала бақша өрендері де вело-
сипедпен топ бастап жүргені 
сондай  әсерлі болды. Ал 
Теміртау технологиялық 
колледжі ұлттық киім үлгісімен 
шаңырақ көтеріп, бірлік пен 
келісімнің үлгісін көрсетті. 
Енді бір қатарда мойындары-
на алқызыл галстук байлаған 
пионерлер сап түзесе, бес 

жүзден аса оқушылар бидің 
сан түрлі қимылдарымен 
теміртаулықтарды таң-тамаша 
қалдырды. Бұл көріністердің 
дайындығына бір айдан аса 
уақыт кетті, оның сценарийін 
Алматыдан арнайы келген 
режиссерлер тобы жаса-
ды. Ал бас режиссер Абай 
атындағы  педагогикалық 
Ұлттық университеттің би 
кафедрасының оқытушысы 
Алмат Құмаржанов болды. 

- Қымбатты 
теміртаулықтар! Баршаңызды 
бүгінгі құрыш қаланың 70 
жылдығымен шын жүректен 
құттықтаймын. Өздеріңіз 
де білесіздер, еліміздегі 
қалалардың қатарында 
Теміртаудың орны ерекше, 
өйткені мұнда Елбасы, Ұлт 
Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың 
еңбек жолы басталып, саяси 
көзқарасы қалыптасты. 
Тәуелсіз Қазақстаннның 
тұңғыш ғарышкері де осы 
жерден қанат қақты, біз 
мұнымен мақтанамыз. 
Еліміздің дамуына өлшеусіз 
үлес қосып келе жатқан 
өндірісті өңірдің бұдан былай 
да қарыштап дамып, гүлдене 
беруі жолында баршаңызға 
мықты денсаулық тілеймін,-
деді салтанатты шарада 
сөз сөйлеген облыс әкімі 
Нұрмұхамбет Әбдібеков.

Мұнан соң концерттік 
бағдарламаға кезек берілді. 
Бұл күні Қарағандыдағы 
Қали Байжанов атындағы 
концерттік бірлестіктің 
әншілері әсем әуендерін 
әуелетіп, бір сағат бойы 
жұртшылықтың көңілдерін 
желпінтті. 

- Қаламыздың 70 
жылдығының мұншалықты 
әсерлі, тамаша өтетінін 
ойламаппын, көзіммен 
көріп риза болдым. Бүгінгі 
көрініс көптің көңілінде ұзақ 
уақыт бойы қалатыны анық, 
қаншама жарқын көріністер 
көрсетілді, ұйымдастырылуы 
мен өткізілуі тамаша! Бұл 
күні комбинат ардагерлеріне, 
Елбасының үзеңгілестеріне 
ерекше құрмет көрсетілді,-
деп жүрекжарды лебіздерін 
білдірумен болды 
теміртаулықтар.

Расында  қала күні 
кең көлемде қызықты да 
мазмұнды өтті.

Руза АЛДАШЕВА

Теміртауға – 70 жыл
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88 12 қазан - 18 қазан

  12 қазан, дүйсенбі                     13 қазан, сейсенбі                     14 қазан, сәрсенбі                    15 қазан, бейсенбі

Телебағдарлама

07.00 «Таңшолпан»
09.45 Апта
10.50 Сырғалым
11.45 Серпіліс
12.35 Баламен бетпе-бет
13.00 «Бірге таңдаймыз»
14.10 «Ақсауыт»
14.45 Ғажайыпстанға саяхат
15.00 «Әйел бақыты»
16.10 «Жүрегім сізге аманат» Т/с
17.00,05.00 Менің Қазақстаным!
17.30,19.30,03.00 KAZNEWS
17.50 М/с «Білгіштер»
18.05 «Қызыл сарайдағы түс»
19.05,04.15 Тарих толқынында
20.15 Айтуға оңай...
21.00 «Біздің ағай»
22.00 Т/с «Келін»
23.00, 03.45 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
23.35 «Көңілашар»
00.10 Бокс
02.40 Спорт
04.40 Көк тарландары

ХАБАР
07.02 Білгенге маржан
08.00,09.00 Жаңа күн
10.00 Жеті күн
11.00, 01.15 Драма «Әр үйдің сыры басқа»
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.25 М/с «Маша и медведь»
12.35 М/с «Путешествия Жуля Верна»
13.00, 17.00, 20.00, 00.15, 01.50,02.50 
Жаңалықтар
13.10 Д/ф «Семейные мелодрамы» 
14.05 Т/с «Женский доктор»
15.00,18.00 Новости
15.15 Бұйымтай
16.00 Драма «Өмір сабақтары»
16.30 Т/с «Кеңесшілер»
17.15 Т/с «Болашағым өз қолымда»
18.15 Т/с «Пәленшеевтер»
19.00 ТВ Бинго
20.30 Арнайы хабар
21.00,00.45,02.20 Итоги дня
21.30 Т/с «Махаббатым жүрегімде-2»
22.10 Т/с «След»
23.00 Көзқарас
23.30 Жекпе-жек

ЕУРАЗИЯ
06.00 Жить здорово
06.50 Жаңалықтар субтитрлермен
07.00 «Доброе утро»
11.00 Х/ф «Пятницкий»
12.10, 20.40 Т/с «Сүйген жар»
13.05 «Әйел сыры...»
14.15, 22.20 Т/с «Джодха және Акбар»
15.20, 23.50 «Х FACTOR»
15.30 Судебные истории
16.30 «Давай поженимся»
17.40 Пусть говорят
18.55 Т/с «Красивая жизнь»
20.00 Новости
21.40 Басты жаңалықтар
23.25,02.15 Паутина
00.00 Телесериал
02.35 Модный приговор
03.30 Контрольная закупка

5 КАНАЛ
06.30, 07.35,09.10 Таңертеңгілік «+5-арнада»
06.30, 20.40  Вести-Россия
06.40,07.15,08.50 «Дәмдес болайық»
07.00 Апта репортажы
07.50, 14.35, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.00 Репортаж недели
08.15 Аймақ жаңалықтары
08.25 «Наши дети»
08.30 Время творить
13.00 Вести-недели
14.45 «Жақсылардан ғибрат»
15.05, 02.30 Деректі фильм
16.15 «Диалоги о животных»
17.10 «Сам себе режиссер»
18.10 5-арнадағы ән-әуен + ТV - ЧАТ
19.00 Ваш день
19.30, 21.35 Шарайна
20.00,22.00 Новости
20.30, 22.30  P.S
21.00 «Будем здоровы»
21.15 Военная прогамма
22.50 Х/ф
01.00 Әуенді Қазақстан»

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00 Апта
08.00,11.00,21.50,23.00 Реклама
08.05, 13.30 Әсем әуен
08.50 Т/с «Галина» 
09.45 М/ф «Білгіштер»
11.05 «Арнадым саған...»
11.40 Қуырмаш
12.00 Т/с «Өмір өткелдері»
12.45 М/ф «Лупдиду»
13.00,17.50,20.00,22.00
Жаңалықтар-Новости
13.20,18.50 Ближе к делу
18.30 «2050» 
19.00 «Обсудим»
19.30 Уроки истории
20.45, 22.45 Уақыт.kz
21.00 Т/с «Крапленный»
23.10 Т/с «Үй болу қиын»

07.00 Таңшолпан»
10.00,21.00 Біздің ағай
10.50 «Сырғалым»
11.45,21.15 Айтуға оңай...
12.30,23.35 «Көңілашар»
13.00 «Бірге таңдаймыз»
14.10 Жүзден жүйрік
14.35 Мультсериал
15.00 «Әйел бақыты»
16.10 Т/с «Жүрегім сізге аманат»
17.05 Жарқын бейне
17.30,19.30,00.10,03.00 KAZNEWS
17.50 М/с «Білгіштер»
18.05 Т/с «Қызыл сарайдағы түс»
19.05,01.00 Қылмыс пен жаза
22.00 Т/с «Келін»
23.00, 02.25 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
00.10 Журналистік зерттеу
00.30 Футбол
03.55 «Көк тарландары»
04.40 Серпіліс

ХАБАР
07.02 Білгенге маржан
08.00,09.00 Жаңа күн
10.00, 13.10, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25 
Жаңалықтар
10.10, 22.10 Т/с «След»
10.50 Экономкласс
11.00 15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости
11.10, 01.00 Драма «Әр үйдің сыры басқа»
11.45 Магия кухни
12.15 Подари детям жизнь
12.20, 21.30 Т/с «Махаббатым жүрегімде-2»
13.10 Д/ф «Семейные мелодрамы» 
14.00 Т/с «Женский доктор»
15.15 «Бұйымтай»
16.00 Драма «Өмір сабақтары»
16.30 Т/с «Кеңесшілер»
17.15 Т/с «Болашағым өз қолымда»
18.15 Т/с «Пәленшеевтер»
19.05 Біздің үй
20.30 Бюро расследований
21.00,00.30 Итоги дня
23.00 Көзқарас
23.30 Арнайы хабар

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Жить здорово
06.50, 21.40 Жаңалықтар
07.00 «Доброе утро»
11.00 Х/ф «Пятницкий»
12.10, 20.40 Т/с «Сүйген жар»
13.05 «Ашығын айтқанда»
14.15, 22.20 Т/с «Джодха және Акбар»
15.20, 23.50 «Х FACTOR»
15.30 Судебные истории
16.30 «Давай поженимся»
17.40 Пусть говорят
18.55 Т/с «Красивая жизнь»
20.00 Новости
23.25,02.15 Паутина
00.00 Т/с «Гюльчатай 2. Ради любви»
02.35 Модный приговор
03.30 Контрольная закупка

5 КАНАЛ
06.30, 09.10 Таңертеңгілік «+5-арнада»
06.30, 20.40  Вести-Россия
07.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.35, 08.45 «Дәмдес болайық»
07.50, 14.25, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.25,14.00 Аймақ жаңалықтары
08.35 «Наши дети»
13.50,20.30,22.30 P.S
14.10 Азия айнасы
14.35 «Прямой эфир»
16.00 «Сау болайық»
16.10 Т/с «Непридуманная жизнь»
17.00 Шындықты іздеу жолында
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
21.05 «По диким местам»
22.50 Х/ф 
01.00 Әуенді Қазақстан
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00,13.00, 17.50, 20.00, 22.00 
Жаңалықтар-Новости 
07.45, 11.00, 21.50, 23.00 Реклама
07.50, 13.20 Әсем әуен
08.50 Т/с «Убить Сталина» 
09.45 Ближе к делу
10.45, 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.05 «Обсудим»
11.35 Уроки истории
12.00 Т/с «Өмір өткелдері»
12.45 М/ф «Лупдиду»
18.30 100 шагов
18.50 «Мәңгілік мұра»
19.00 «Ас болсын!»
19.30 Заң және заман
19.45 Жарғы
21.00 Т/с «Крапленый»
23.10 Кино «Үй болу қиын»

07.00   «Таңшолпан»
10.00,21.00 Біздің ағай
10.50 Сырғалым
11.45,20.15 Айтуға оңай...
12.30,23.35 «Көңілашар»
13.00 «Бірге таңдаймыз...»
14.10 Жүзден жүйрік
14.35 М/с «Құтқарушы күшіктер»
15.00 «Әйел бақыты»
16.10 «Жүрегім сізге аманат» Т/с
17.05 Спорт
17.30,19.30,23.35,03.00  KAZNEWS
17.50 М/с «Білгіштер»
18.05 «Қызыл сарайдағы түс»
19.05,01.00 Журналистік зерттеу
22.00 Т/с «Келін»
23.00, 02.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
23.35 Көңілашар
00.10 Бокс
03.45 «Көк тарландары»
04.35 Поэзия әлемі
05.05 Қылмыс пен жаза

ХАБАР
07.02 Білгенге маржан
08.00 Жаңа күн
10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.25
 Жаңалықтар
10.10, 22.10 Т/с «След»
11.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости
11.10, 01.00 Драма «Әр үйдің сыры басқа»
11.45 Магия кухни 
12.15 Подари детям жизнь
12.20,21.30 Т/с «Махаббатым жүрегімде-2»
13.10 Д/ф «Семейные мелодрамы» 
14.00 Т/с «Женский доктор»
15.15, 19.05 Біздің үй
16.00 Драма «Өмір сабақтары»
16.30 Т/с «Кеңесшілер»
17.15 Т/с «Болашағым өз қолымда»
18.15 Т/с «Пәленшеевтер»
20.30 100 бизнес тарихы
21.00,00.30 Итоги дня
23.00 Көзқарас
23.30 Бюро расследований

ЕУРАЗИЯ
06.00 Жить здорово
06.50, 21.40 Жаңалықтар
07.00 «Доброе утро»
11.00 Х/ф «Пятницкий 2»
12.10, 20.40 Т/с «Сүйген жар»
13.05  «Ашығын айтқанда»
14.15, 22.20 Т/с «Джодха және Акбар»
15.20, 23.50 «Х FACTOR»
15.30 Судебные истории
16.30 «Давай поженимся»
17.40 Пусть говорят
18.55 Т/с «Красивая жизнь»
20.00 Новости
23.25,02.15 Паутина
00.00 Т/с «Гюльчатай 2. Ради любви»
02.35 Модный приговор
03.30 Контрольная закупка

5 КАНАЛ
06.30, 09.25 Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30, 20.40 Вести-Россия
07.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.35, 09.05 «Дәмдес болайық»
07.50, 14.25, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.00 Новости. 
08.25,14.00 Аймақ жаңалықтары
08.35 Наши дети
08.40 Время творить
13.50, 20.30, 22.30 P.S
14.10,17.00 Азия айнасы
14.35 «Прямой эфир»
16.10 Т/с «Непридуманная жизнь»
17.45 Моя Караганда
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
21.05 «По диким местам»
22.50 Х/ф «Бэтмен навсегда»
01.00  Әуенді Қазақстан
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00
Жаңалықтар-Новости
07.45,11.00, 18.50, 21.50, 23.00 Реклама
07.50, 13.20 Әсем әуен
08.50 Т/с «Убить Сталина»
09.45 М/ф «Білгіштер» 
10.45, 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.05 Ас болсын!
11.35 Заң және заман
11.50 Мультфильм
12.00 Т/с «Өмір өткелдері»
12.45 М/ф «Лупдиду»
18.30 Руханият
19.00 Тікелей эфир
19.35 Қуырмаш
21.00 Т/с «Крапленный»
23.10 Кино «Үй болу қиын»

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.00 Біздің ағай
10.50 Сырғалым
11.45,20.15 Айтуға оңай...
12.30,23.35 «Көңілашар»
13.00 «Бірге таңдаймыз»
14.10 «Жүзден жүйрік»
14.35 Мультсериал
15.00 «Әйел бақыты»
16.10 «Жүрегім сізге аманат» Т/с
17.05 Д/ф «Қазақ даласының құпиялары»
17.30,19.30,23.35,03.05  KAZNEWS
17.50 М/с «Білгіштер»
18.05 «Қызыл сарайдағы түс»
19.05,01.20 Индустрияландыру: Ұлттық 
өндіріс
22.00 Т/с «Келін»
23.00, 02.25 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
00.10 Бокс
03.45 «Көк тарландары»
04.35 Агробизнес

ХАБАР
07.02 Білгенге маржан
08.00,09.00 Жаңа күн
10.00, 13.00, 17.00, 20.00, 00.00, 01.35
Жаңалықтар
10.10, 22.10 Т/с «След»
11.00, 15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости
11.10,01.00 «Әр үйдің сыры басқа» Драма
11.45 Магия кухни
12.15 Подари детям жизнь
12.20,21.30 Т/с «Махаббатым жүрегімде»
13.10 Д/ф «Семейные мелодрамы» 
14.00 Т/с «Женский доктор»
15.15 Бұйымтай
16.00 Драма «Өмір сабақтары»
16.30 Т/с «Кеңесшілер»
17.15  Т/с «Болашағым өз қолымда»
18.15 Т/с «Пәленшеевтер»
19.05 Жекпе-жек
20.30 Сильные духом
21.00,00.30 Итоги дня
23.00 Көзқарас
23.30 100 бизнес-тарихы

ЕУРАЗИЯ
06.00 Жить здорово
06.50, 15.30, 21.40 Жаңалықтар
07.00 «Доброе утро»
11.00 Х/ф «Пятницкий»
12.10,20.40 Т/с «Сүйген жар»
13.05 «Ашығын айтқанда»
14.15,22.20 Т/с «Джодха және Акбар»
15.20,23.50 Х-фактор
15.30 Судебные истории
16.30 Давай поженимся
17.40 Пусть говорят
18.55 Т/с «Красивая жизнь»
23.25,02.15 Паутина
00.00 Т/с «Гюльчатай 2. Ради любви»
02.35 Модный приговор
03.30 Контрольная закупка

5 КАНАЛ
06.30,08.35 «Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30,20.30 Вести-Россия
07.00,13.00,19.30,21.40 Шарайна
07.35 «Дәмдес болайық»
07.50,14.25,18.00,22.30 Рекламный Визит
08.00,20.00,22.00 Новости
08.25,14.00 Аймақ жаңалықтары
13.50 P.S
14.10,02.30 Деректі фильм
14.35 Прямой эфир
15.40 Будем здоровы
15.50 Жақсылардан ғибрат
16.10 Т/с «Непридуманная жизнь»
17.00 Менің шындығым
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
21.00 Регион 09
21.15 Комната смеха
22.40 Х/ф «Дождь в чужом городе»
01.00 Әуенді Қазақстан 

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00
Жаңалықтар-Новости
07.45,11.00,18.50,21.50,23.00 Реклама
07.50 Т/с «Убить Сталина»
09.45 М/ф «Бернард»
10.45,20.45,22.45 Уақыт.кz
11.05 «Прямой эфир»
11.40 Руханият
12.00 Т/с «Өмір өткелдері»
12.45 М/с «Лупдиду»
18.30 ДАТ
19.00 «Шаңырақ»
19.35 Здорово и модно
21.00 Т/с «Крапленый»
23.10 Кино «Үй болу қиын»
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12 қазан - 18 қазан

        16 қазан, жұма                           17 қазан, сенбі                      18 қазан, жексенбі

Телебағдарлама

07.00 Кәсіпқой бокс. Геннадий Головкин
10.00 «БҮГІН демалыс»
11.45 Баламен бетпе-бет
12.10 Мультфильм
12.35 Концерт «Айгөлек»
13.40 Айтыстан үзінді
14.20 Келбет
14.55 «Намыс дода»
16.05 Х/ф «Мыңжылдық тырна»
17.50 Қара шаңырақ
19.30,04.35 Әзіл әлемі
20.00,01.40 АПТА.KZ
21.00 Қазақстан дауысы
22.35 Х/ф «Дәл соққы»
00.55 «Көкпар»
02.45 Жайдарман

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны
08.30 Айбын
09.00, 21.00  «Жеті күн»
10.00 Ас арқау
10.30 «Я  – чемпион»
11.05 М/ф «Кунг-фу кролик»
12.35 Х/ф «Умная дочь крестьянина» 
13.35 Тағдыр жолы
14.05 Бенефис-шоу
15.15 Шәмші Қалдаяқовтың 
 «Сағынышым менің» атты ән кеші
17.30 Драма «Өмір сабақтары»
18.00 Әсем әуен
18.30 Қызық times
19.45 Ду-думан
21.00 «Жеті күн»
22.00 Х/ф «Библиотекарь»
23.30 «Алтын Орда»
 

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Сенбілік жаңалықтар
06.30 Т/с «Ментовские войны 5» 
08.00,02.30,22.00 Паутина
08.30 Жаңалықтар 
08.45 Воскресные беседы
09.00 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.50 Аффтар жжот
12.00,23.05 «Ән дария»
13.05 «Кешкі кездесу»
14.35,03.35 Караоке такси
15.05 «Х FACTOR»
16.30 Т/с «Вместо нее»
21.00 «Аналитика»
00.10 Т/с «Татьянина ночь»

5 КАНАЛ
10.00 Апта репортажы
10.25 Моя Караганда
10.40 Жақсылардан ғибрат
11.00 Азия айнасы
11.35 Время творить
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 22.00 Рекламный Визит
12.40 «Сто к одному»
13.30 «Живой звук»
15.10 «Планета собак»
16.00 «Кулинарная звезда»
17.00 Мир православной духовности
17.45 «Сайгез»
18.15 5-арнадағы ән-әуен
19.00  Ваш день
19.30 Честный детектив
20.00 Х/ф «Два мгновения любви»
21.50 «Сау болайық»
22.05 Х/ф «если бы я тебя любил...»
00.25 Әуенді Қазақстан
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.05, 13.50, 15.50, 17.55, 22.05 Реклама
10.10 «Сіз қайда жүрсіз?» А.Мұсабеков
10.20 М/ф «Құтқарушы күшіктер»
11.30 Сағатпен сұхбат
12.00 Х/ф «Двойная фамилия»
13.35 М/ф «Қошқар мен теке-2»
14.00 Саят Медеуовтің ән кеші
15.20 «Тарих толқынында»
16.00 Х/ф «Көшпенділер»
17.35 Д/ф «Тарих толқынында»
18.00 «Ас болсын!»
18.30 Арена
18.45 Жарғы
19.00 Апта
20.00 Обсудим
20.35  2050
21.00 Арнадым саған...
21.35 Д/ф «Абай» 5-бөлім
22.10 Кино «Кровные братья»

07.00 «Таңшолпан»
10.00 «Біздің ағай»
10.50 Сырғалым
11.45 Айтуға оңай...
12.30 Көңілашар
13.00 «Бірге таңдаймыз!»
14.10 Жүзден жүйрік
14.35 М/с «Құтқарушы күшіктер»
15.00 Әйел бақыты
16.10 Т/с «Жүрегім сізге аманат»
17.05 Жан жылуы
17.30,19.30,00.10,03.00 KAZNEWS
17.50 М/с «Білгіштер»
18.05,03.45 Журналистік зерттеу
18.30,02.40 Иман айнасы
18.55 Менің Қазақстаным!
20.00,00.40,03.30 Парламент
20.15 Серпіліс
21.05 «Намыс дода»
22.15 «Келін» Т/с
23.15,02.15 Сіз не дейсіз?
23.50,05.00 Жайдарман
00.55 Х/ф «Адамға ілтифат»
02.15 Сіз не дейсіз?
04.05 Жан жылуы
04.25 Ғасырлар үні

ХАБАР
07.02 Білгенге маржан
08.00,09.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.35,02.05 
Жаңалықтар
10.10 Т/с «След»
11.00,15.00,18.00 Новости
11.10,01.35 Драма «Әр үйдің сыры басқа»
11.45 «Магия кухни»
12.15 Подари детям жизнь
12.20 «Махаббатым жүрегімде» Т/с
13.10 Д/ф «Семейные мелодрамы» 
14.00 Т/с «Женский доктор-2»
15.15 «Бұйымтай»
16.00 Драма «Өмір сабақтары»
16.30 «Ұлт саулығы»
17.15 Бармысың, бауырым?
18.15 Т/с «Агент z»
19.05 Орталық Хабар
20.30 Тур де Хабар
21.00,01.05 Итоги дня
21.30 «Жанды дауыс»
23.20 Т/с «Жаным» 

ЕУРАЗИЯ
06.00,04.15 Жить здорово
06.50, 21.40 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Х/ф «Пятницкий»
12.10,20.40 Т/с «Сүйген жар»
13.05,02.40 «Ашығын айтқанда»
14.15 Жұма уағызы
14.30,22.20 Т/с «Джодха және Акбар»
15.10,23.25,02.15 Паутина
15.35 Ералаш
15.50 Юбилейный концерт Льва Лещенко
17.25 «Жди меня»
18.40 Поле чудес
23.25,03.05 Паутина
23.50 Т/ф «Про любоff»
04.10 Модный приговор

5 КАНАЛ
06.30,09.20 «Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30,20.55 Вести-Россия
07.00,13.00, 19.30, 21.35 Шарайна
07.35,09.00 «Дәмдес болайық»
07.50,14.25,18.00,22.40 Рекламный Визит
08.25,13.50 Аймақ жаңалықтары
08.35 Наши дети
08.40 Время творить
14.00 ЭкоLife
14.35 Прямой эфир
16.10 Т/с «Непридуманная жизнь»
17.00 Жастар
17.30 Ғажайып адам
18.10 Ислам: сауалдар мен жауаптар
18.45 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
20.30,22.30 P.S
20.40 Моя Караганда
21.25 Все о государственных доходах
22.50 «Поединок»
00.30 Әуенді Қазақстан + ТV - ЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,17.50,22.00 
 Жаңалықтар-Новости
07.45,11.00,18.50,21.50,23.00  Реклама
07.50,13.20 Әсем әуен
08.50 Т/с «Убить Сталина»
09.45 М/ф «Бернард»
10.45,20.45,22.45 Уақыт.кz
11.05 «Шаңырақ»
11.40 «ДАТ»
12.00 Т/с «Өмір өткелдері
12.45 М/ф «Лупдиду»
18.30 Арена
19.00 Арнадым саған...
19.35 ҚЭУ-де кездесейік
19.50 Бейнеклип
21.00 Т/с «Крапленый»
23.10 Кино «Үй болу қиын»

07.00 Концерт
08.00 «Қымызхана»
08.35 Агробизнес
09.00 «Сенбілік  ТАҢ»
10.10,03.40 Дауа
10.45 Ас болсын
11.25 Мультфильм
11.35 «Білгірлер бәйгесі» 
12.30 Поэзия әлемі
13.00 Қазақстан дауысы
14.35 «Жаңа қоныс»
15.45,01.05 Х/ф «Нысана»
17.50 Қара шаңырақ
19.30,00.35,03.00  KAZNEWS
20.05 Үздік әндер
21.00 Сенбілік кездесу
22.40 Жайдарман
03.35 Еңбек түбі – береке
04.10 «Білгірлер бәйгесі»
05.00 Поэзия әлемі

ХАБАР
07.02 Қалжың қоржыны
08.30 М/с «Фархат»
09.00 Бармысың, бауырым?
09.40 Продвопрос
10.05 Ұлт саулығы
10.35 М/ф «Зима в Простоквашино»
10.50 Мультфильм
12.05 Кино
13.30 Орталық Хабар
14.30 Жанды дауыс
16.15 Тур де Хабар
16.45 «Я – чемпион»
17.20 Х/ф «Госпожа метелица»
18.30 Ду-думан
19.45 Бенефис-шоу
21.00 «Жеті күн»
22.00 Х/ф «Облачный атлас»
01.00 Т/с «Жаным»
02.40 Әсем әуен

ЕУРАЗИЯ
06.00,03.25 Т/с «Ментовские войны 5»
07.50 Таңғы пошта
08.25,14.20 П@УTINA
08.55, 23.30  Жаңалықтар
09.00 Смак
09.40 Х/ф «Простить за все»
11.45 «Фабрика грез»
12.10 «Әйел сыры...»
13.20,03.05 «101 кеңес»
13.45 Караоке
14.25 Паутина
15.20 Х/ф «Ненавижу и люблю»
20.00 «Первая программа»
20.30 «Х FACTOR»
22.00 Кешкі кездесу
23.30 Субботалық жаңалықтар
00.00 Х/ф «Сокровища О.К.»
02.25 Караоке такси

5 КАНАЛ
10.00 Шарайна
10.50 P.S
11.00 Моя Караганда
11.15,13.00 Азия айнасы
11.40 «Нөлден бастап»
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.30 Қазақ тілін үйренейік
13.15, 18.00, 22.25  Рекламный визит
13.25 Планета собак
14.00 «Будем здоровы»
14.15 «Знание – сила»
15.00 Специальный корреспондент
16.45 «Субботний вечер»
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.30 Городок
20.00 «Регион 09»
20.30, 22.20 Х/ф «Исцеление»
00.00 Әуенді Қазақстан
02.30 Деректі фильм
          
      ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
10.45, 13.45 Уақыт.kz
11.00, 12.55, 15.55, 17.50, 22.05 Реклама
11.05 Встретимся в КЭУ
11.20 Мультфильм
12.00 М/ф «Мияның ертегі әлемі»
14.00 Мақпал Жүнісованың ән кеші
15.15 Д/ф «Жүсіпбек Аймауытов»
15.35,16.00 Х/ф «Маюри»
18.00 Шаңырақ
18.35 Руханият
19.00 «Здорово и модно»
19.20 Жарғы
19.30 «Дат»
19.50 «Мәңгілік мұра»
20.00 Сағатпен сұхбат
20.25 100 шагов 
20.45 Бейнеклип
21.00 «Сөнбес сәуле» Мәдина Ералиева
21.20 «Өзгерген өңір»
00.30 Кино «Сұлтан Бейбарыс»

От жағатын пеш 
қолданғанда

   
Жылу беру маусымында   өрттердің  

әдеттіге шығу  себебі - от жағатын 
пешті қолданған кезде өрт қауіпсіздік  
ережелерін  бұзу. Теміртау қ. ТЖ 
Басқармасының өртті мемлекет бақылау 
бөлімі қызметкерлері осы бағыттағы 
жұмысты  тұрақты түрде жүргізіп 
отыр. Сонымен қатар, тұрғын үйлерде 
ақауы бар пештер пайдаланып жатады. 
Жөнделмеген пештер өрттің негізгі шығу 
көздері болып табылады. 

Школьная көшесінде болған екі өрттің 
шыққан себебі -  оттықтан шығарылған ыс 
пен күлді арнайы бөлінген қауіпсіз жерге 
төкпегеннен.

Жамбыл көшесінде болған өрттің 
себебі – тұрғын үй шатырының жанатын 
құрылыстары  (қабырғалары, аралықтары, 
жабындары, балкалары) түтін шығатын 
құбырларға тиіп тұрғаннан болып отыр

Ақтау кенті, Советская көшесінде 
болған өрттің себебі – жанып жатқан пешті 
қараусыз және оны есігі ашық қалпында 
қалдырғанан болып отыр 

Осыған байланысты, келесі негізгі 
ережелерді сақтау ұсынылады:

Пеш жағу маусымының алдында пешті 
және түтіндікті тексеріп, оларды жөндеп, 
күйеден тазалап, жарықшақтарды сылап, 
шатырдағы түтіндікті әктеу керек. Пештерді, 
түтіндіктерді жөндеуге және салуға 
мамандырылған адамдарды шақыру керек. 

Пештің түтін құбыры шатырдың немесе 
қабат аралық ағаш жабуынан өткен жерде 
кірпіш қалауы қалыңдау болу керек. 
Қалыңдалу құбырдың ішкі бетіне үйдің 
жанғыш элементтеріне дейін 38 см-ден кем 
болмау керек.  

Өрт болмау үшін кез келген пешті 
кірпіш немесе тас негізге орналастырған 
дұрыс, ғимараттың ағаш бөлшектері пештің 
қабырғаларына тиіп  тұрмау  керек. Олардың  
арасында  тиісті  ауа аралығы   - бос жер 
болу керек. Пештің есігінің алдында еденге 
50х70 см темір қаңылтыр қағу керек. Пешті   
тәулігіне екі рет жағылады, қатты қыздыруға 
болмайды,  жағу ұзақтығы 1,5 сағаттан 
аспауы керек. Пешке жиһазды, басқа 
жанатын заттарды жақын қоюға болмайды. 
Пеш жағу маусымының  алдында  жайларда 
орнатылған әр пешті, сондай-ақ   түтін 
шығару жүйесін, әсіресе шатырдағы  түтін  
құбырларын  балшықпен сылап, әктеу қажет, 
себебі ақ түстен жарықшалардан шыққан 
түтін көрінеді. Түтіндіктің қабырғаларына 
мұқият саз жағып, ақтау керек. Егер 
түтіндікте жарықшалар пайда болса, ол 
бірден көрінеді, өйткені одан күйе шыға 
бастайды. Сондықтан мұржалар жылына 
кем дегенде 2 рет тазартылып, сыланып, 
әктелуі қажет.

Кірпіш немесе бетон, түтін мұржа-
ларының сыртқы бетінен жанғыш немесе 
қиын жанатын материалдардан жасалған 
шатырдың басқа да бөліктеріне дейінгі 
ара-қашықтықты 130 мм кем емес, 
оқшауланбаған керамикалық мұржалардан. 
Түтін мұржалары мен жанғыш және қиын 
жанатын материалдардан жасалған шатыр 
құрылымдарының арасындағы бос орын-
ды жанғыш емес шатыр материалдарымен 
жабу керек. Ғимараттың жанатын және 
қиын жанатын құрылыстары  (қабырғалары, 
аралықтары, жабындары, балкалары) 
пештерге және түтін шығатын құбырларға 
тиіп тұрса, олардың арасына   жанбайтын 
материалдан  аралық қою керек. 

А. КУНШАШЕВ,
Теміртау қ. ТЖБ   ӨМББ бас маманы
өртке қарсы қызмет подполковнигі                                           
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10 Тарих толқынында
Зерде

Ұлт болып ұйысып, 
елдікке бет бұру

Биылғы жылғы 2 шілдеде 
Ақордада өткен жалпыұлттық 
жетекші телеарналардың өкіл-
дері мен кездесуінде Елбасы 
Н.Назарбаев Қазақстанның 
бейресми символдық атауы-
ның маңызына тоқтала келе, 
«Әдетте, Жапонияны – күн шы ғыс 
елі, Кореяны – таңғы шық елі, 
Нидерландты – қызғалдақтардың 
отаны, Қытайды Аспанасты елі деп 
жатамыз. Қазақстанға да осындай 
атаулы бренд жетпейді. Біз – Ұлы 
Даланың перзенттеріміз. Біздің ба-
баларымыз осы далада өмір сүріп, 
көкке табынған. Тәңір дегеніміздің 
өзі – Көк аспан. Біздің туымыздың 
көк түсті бояуының астарында 
да осындай сыр бар. Бірегей көк 
түс – еліміздің бірлігінің белгісі. 
Ендеше, бізге неге өзімізді Ұлы 
Дала еліміз деп атамасқа», – деген 
ой-толғамын жеткізген еді.

Қазақ халқының тарихы 
туралы сөз болғанда, ол Қазақ 
хандығымен тікелей байланы-
сып жатқанын және оның тари-
хы шын мәнінде тым тереңге 
кететінін аңғарамыз. Тарихты 
шыққан тегімізден таратқан дұрыс 
болар. Осы тұрғыда шетелдік 
мұрағаттардағы мәліметтер 
арқылы-ақ қазақ тарихын жазуға 
болады дейтіндер де бар. 
Қытайдың, парсының, орыстың 
ғалымдары қазақ тарихы тура-
лы дерек келтіріп жазды делік. 
Олар қазақтың тарихын жазайын 
деп жазды ма? Әрине, жоқ. Осы 
тұрғыдан алғанда, әр елдің тарих-
шылары өз заманының талабына, 
өздерінің саясатына сәйкестендіре 
зерттеп келді. Мұрағаттардағы 
мәліметтер Қазақстанның шынайы 
тарихын жазуға әлі де жеткіліксіз 
болуы мүмкін. Тарихты зерттеу 
кезінде, қазір кім қай елге бар-
масын, ХV-XVII ғасырдан арғы 
кезеңдерге бойлай алмайды. 
Қандай да бір деректер тапқанның 
өзінде оның шынайылығына 
еш сенім жоқ. Өйткені, олар 
сол елдің мүддесіне қарай, 
солардың идеологиялық ұстанымы 
тұрғысынан жазылған.

Мәселен, осы уақытқа дейін 
біз тарихта орыс және Батыс 
ғалымдарының жазбаларын 
пайдаланып келдік. Шын мәніндегі 
тарихты әр халық өзі жазуы керек. 
Олар бұрынғы тарихты орыстық 
көзқарас, батыстық дүниетаным 
тұрғысынан жазса, енді біз 
өзіміздің мүддемізге орай еліміздің 
Тәуелсіздігі биігінен қарап төл 
тарихымызды жазуымыз керек. 
Қазақстан территориясында б.ж.с. 
бұрынғы VI-I ғ.ғ. аралығында өмір 
сүрген сақтар мен ғұндардың 
дәуіріне байланысты мәліметтер 
тарихи-археологиялық деректердің 
негізінде зерттеліп, анықталып 
келеді. Осы ретте айта кету керек, 
бұл анықтаулардың да кейде 
шартты болып келетінін ешкім 
жоққа шығара алмайды. Өйткені, 
ілкі тарихқа көзіміз жетпесе де, 
сақ, ғұн,үйсін, қаңлы дәуірінен 
бергі кезеңде қазіргі Қазақстан 

Қазақ хандығының 550 жылдық тойын лайықты түрде атап 
өту ұлттық таным-тарихымызды терең зерделеп, сол арқылы 
халықтың отаншылдық рухын шыңдаумен бірге, Қазақ елінің 
әлемдік қауымдастықтағы беделін бекемдеп, тәуелсіздігін нығайта 
түсуге оң ықпал жасайтындығы даусыз. 

аумағын мекен еткен халықтар түп 
қопарыла басқа жаққа жер ауып 
кетпегені, шығысы Алтай мен ба-
тысы Атырауға дейінгі ұлан-байтақ 
кеңістікті ен жайлаған байырғы 
жұрт, яғни күн келбетті қазақтар 
мен басқа да түркі текті халықтар 
– осы сақтар мен ғұндардың, 
үйсіндер мен қаңлылардың 

ұрпақтары екенін тарихшылар 
әлдеқашан мойындаған.

Ал одан да арғы тарихқа көз 
жіберсек, археологиялық де-
ректер қазақ жерінде бұдан бір 
миллион жыл бұрын адам баласы 
мекендегенін дәлелдеп отыр. 
Осыдан шығатын қорытынды, 
адамдар алғаш пайда болған 
заманнан бері кең-байтақ Тұран 
даласын адамзат баласы мекен-
деп келетінін көреміз. Бұл не деген 
сөз? Ендеше, бүгінгі қазақ атанып 
отырған халық сол көне дәуірдегі 
адамдардың бүгінгі жалғасқан 
ұрпағы емес деп кім айта алады? 
Ешкім де.

Бұл ретте әр халықтың 
тарихын, шыққан тегін тану үшін 
тарих, археология және физикалық 
антропология ғылымдарымен 
қатар, генетика ғылымының да 
берері мол. Белгілі антрополог 
ғалым, академик Оразақ Смағұлов 
ақсақалымыз осыдан 4 мың жыл 
бұрынғы Қазақстан аймағын 
мекендеген тайпалардың қаңқа 
сүйектері мен қазіргі қазақтардың 
қаңқа сүйектерін салыстыра 
келіп, олардың антропологиялық, 
генетикалық байланыстарын 
анықтаған.Осы жұмыстарының 
нәтижесін Қытай, Жапония, 
Үндістан, Түркия, Германия, 
Ұлыбританияда, АҚШ-та өткен 
15-шақты халықаралық симпозиум-
дарда мәртебелі сарапшылардың 
талқысына ұсынып, терең 
мазмұнды баяндамалар 
жасағанын білеміз. Сөйтіп, қазақ 
халқы өз елінде, өз жерінде тұрып 
жатқанына 40 ғасыр өткендігін, 
яғни 4 мың жыл болғандығын 
ғылыми негізде дәлелдеп бер-
ген. Және мұндай ғылыми айқын 
ақиқатты әлем ғалымдары 
мойындаған.

Ғалым қазақ халқының 5 мың 
жылдық тарихын архео ло гиялық 
қазба жұмыс та ры арқылы дәлел-
деуі міз керек екенін де ескертеді, 
«Шетелдік деректерге ғана арқа 
сүйеп қазақтың тарихын жазуға 
болмайды. Ол осы жерде сан 
ғасырлар бойы өмір сүріп келе 
жатқан халықтың биологиялық, 
лингвистикалық және тағы басқа 
да осындай бірегей ұлттық 
ерекшелігінің негізінде жазы-
луы тиіс. Қазақ жерінде осыдан 
4 мың жыл бұрын өмір сүрген 
адамдардың бет-бейнесі қазіргі 
таңда халықтың 30 пайызын-
да сақталып қалған. Олардың 
қан жүйесі, тісі, бет-пішіні тектік 

жағынан өте ұқсас. Тіпті 5 мың 
жылдық 5-6 сүйек табылып отыр, 
олар нашар сақталған. Дегенмен, 
осындай артефактілерді көбейтсек, 
қазақтың 5 мың жылдық тарихын 
толық дәлелдеп шығуға болады», 
– дейді ғалым.

Ғалымның айтуынша, 
қытайлар өз ұлтын дәріптеп, 

«Қытай өркениетінің 5 мың жылдық 
тарихы бар. Ол – біртұтас және 
бөлінбейді» деп жазып қояды. 
Қазақ сияқты биологиялық, 
лингвистикалық жағынан 
біртұтас халық әлемде өте аз. 
Өйткені, қазақтың өзіне ғана тән 
морфологиялық-физиологиялық 
ерекшеліктері бар. Генетикалық 
жағынан да қазақ жеке мәртебесі 
бар халық. Кешенді ғылыми-
зерттеудің арқасында біз бұған көз 
жеткіздік. Демек, қазақтың өзіндік 
биологиялық-антропологиялық 
тарихы бар және ол 4 мың жыл-
дан астам этномәдени дәуірді 
қамтитынын көрсетеді.

Қазақ халқы және оның тегі 
антропологиялық тұрғыдан 4 мың 
жыл жасап келе жатқан біртұтас, 
бөлуге келмейтін антропологиялық 
ұжым, гомогендік популяция, яғни 
биологиялық, генетикалық ұлттық 
бірлікте. Сонымен қатар, бүгінгі 
қазақ тілінде диалекті де жоқ. 
Әлемде пайдаланатын арнайы 
биометрикалық әдістемелер бар. 
Қан құрамы, не тері бедері, тіс 
құрылысы, жалпы, бар жағынан 
үш жүздің бір-бірінен ешқандай 
айырмашылығы жоқ, яғни түбі 
бір қазақ екенімізді ғылыми 
тұрғыдан алғаш дәлелденді. 
Ендеше, біздің ру-руға, жүзге 
немесе «біз қа зақ деген ұлт бол-
май тұрып жаралғанбыз» деп, 
кейбіреулеріміздің бө лі н уінің еш 
негізі жоқ деп айт у ға толық бола-
ды. Демек, халықтың аузындағы 
«Біз ен ші сі бөлінбеген қазақпыз» 
деген ұлағатты сөзі, міне, осыны 
аңғартса керек.

Сондықтан, біздің тарихымыз 
кеңес дәуірінде жазылғандай, 
бертінде ғана басталмағанын, 
тарихымыздың тамыры тым 
тереңде жатқанын әлем алдында 
ғылыми тұжырымдармен талай рет 
дәлелдедік.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
бір сөзінде: «1465 жылы сұлтандар 
Керей мен Жәнібек алғаш рет 
хандық құрып, біздің тарихымыз 
қазақ мемлекеттілігін осы кезден 
бастайды. Мүмкін, бұл термин 
біздің қазіргі түсінігіміздегі, бүгінгі 
шекарамыздағы бүкіл әлемге таны-
мал және беделді болғанымыздай 
мемлекет бола алмаған да шығар. 
Бірақ сол замандағы басқа барлық 
мемлекеттер туралы да осылай 
айтуға болады. Ең маңыздысы, 
сол кезде мемлекетіміздің негізі 
қаланғандығы, ал біздердің 
ата-бабалардың ұлы істерін 

жалғастырғанымыз», – деген еді.
Мырза Мұхаммед Хайдар Ду-

лати Қазақ хандығының құрылған 
уақытын хижраның 870 жылына 
(1465-1466) жатқызады. Қазақ 

хандығы – бүгінгі Қазақстан Респу-
бликасы мен көрші аймақтардың 
территориясында 1465-1847 
жылдар аралығында өмір сүргені 
ақиқат. Ол Еділден Жайыққа 
дейінгі аумақты, Сырдария мен 
Амудария өзендерінің аралығын, 
Хорасан жерін қамтыған. Қазақ 
хандығының мемлекеттік 
құрылымы дала демократия-
сын арқау еткен монархияға 
негізделген. Хандар мемлекет 
басшысы ретінде саяси билік 
жүргізетін. Олар төре тұқымынан 
шыққан сұлтандар арасындағы 
таңдау негізінде сайланатын. Қазақ 
хандығының тұңғыш ханы – Керей 
болса, соңғы ханы – Кенесары 
Қасымұлы. XVI-XVII ғасырларда 
Қазақ хандығы нығайып, оның 
шекарасы едәуір ұлғая түсті. Өз 
тұсында «жерді біріктіру» үдерісін 
жедел жүзеге асырып, көзге түскен 
хандардың бірі Жәнібектің ұлы 
Қасым. Қасым ханның (1511-1523) 
тұсында Қазақ хандығының саяси 
және экономикалық жағдайы ны-
ғая түсті. Ол билік құрған жылда-
ры қазақ халқының қазіргі мекен 
тұрағы қалыптасты. Бірсыпыра 
қалалар қосылды, солтүстікте 
Қасым ханның қол астындағы 
қазақтардың жайлауы Ұлытаудан 
асты. Оңтүстік-шығыста оған 
Жетісудың көп бөлігі (Шу, Талас, 
Қаратал, Іле өлкелері) қарады. 
Қасым ханның тұсында Орта Азия, 
Еділ бойы, Сібірмен сауда және 
елшілік байланыс қалыптасты. 
Орыс мемлекетімен қарым-
қатынас болды. Ол ұлы князь III-
Василий (1505-1533) билік құрған 
кездегі Мәскеу мемлекеті еді. 
Батыс Еуропа да Қазақ хандығын 
осы кезде танып білді. Сөйтіп, 
«Қасым ханның қасқа жолы» атты 
халықтық әдет-ғұрып ережелері 
негізінде қазақ заңдары жасалын-
ды.

XVI ғасырдың екінші жар-
тысында әлсіреген хандықты 
нығайтып біріктіруде Қасым 
ханның баласы Хақназар (1538-
1580) өз үлесін қосты. Ноғай 
ордасындағы алауыздықты сәтті 
пайдаланған ол, Жайық өзенінің 
сол жағындағы жерді қосып алды. 
Оның тұсында Жетісу мен Тянь-
Шаньды басып алуды көздеген 
Моғол ханы Абд Рашидке қарсы 
ұтымды күрес жүргізілді. Хақназар 
өзара тартыста өзбек ханы 
Абдулланы қолдау арқылы Сыр 
бойындағы қалаларды (Сауран, 
Түркістан) өзіне қаратып алды. 

Осылайша Хақназар хан (1538-
1580) тұсында Қазақ хандығы 
қайта бірігіп, дами түсті. Ол хандық 
билікті нығайтуға және күшейтуге 
қажырлы қайрат жұмсады.

Сөйтіп, ХVІ ғасырдың 60-жыл-
дары Ноғай ордасы ыдырап, 
бұрын оған қараған қазақ тай-
палары және олардың этностық 
территориясы Қазақ хандығына 
бірікті. Осы тұста есте ұстайтын 
бір нәрсе, осынау далалық 
құрылымдардың атауы негізінен 
билеуші әулеттерді шығарып 
отырған тайпаларға байланысты 
болып келсе, ал Қазақ хандығы 
тұсында алғаш рет қазақ халқының 
құрамына енген тайпалардың 
бірінің емес, барлық тайпаларға 
ортақ болатын символдық атаумен 
атала бастады. Бұл не деген 
сөз? Яғни, Қазақ хандығының 
дүниеге келуі бір тайпаның 
мүддесі тұрғысынан емес, елдікке 
бет бұруы, ұлт болып ұйысу 
тұрғысынан туындаған жағдайдың 
нәтижесі болатын. Сонымен бірге, 
бұл құрылым Орталық Азияда 
жаңа этноқауымдастықтың атауы-
мен немесе жаңа ұлттық этностың 
пайда болуына қатысты екенін 
көрсетеді.

Қазақ хандығы – Ұлы Дала 
тарихының өте күрделі де ауыр 
кезеңінде пайда болған са-
яси құрылым. Көрнекті ақын 
Жұбан Молдағалиев айтпақшы: 
«Мен қазақпын мың өліп, мың 
тірілген». Осы уақыт аралығында 
жоңғарлармен жан алысып, жан 
берісті, орыстардың бодандық 
бұғауына түсті, қаншама қайғы-
қасіретті бастан өткерді, қанды 
қырғынға, аштыққа ұшырады. Бірақ 
ата-баба аманатқа қалдырған 
киелі де қасиетті кең-байтақ 
жерінен, туған ана тілінен, ұлттық 
биік рухынан айырылмай бүгінгі 
күнге жетті. Иә, біз Ұлы Дала 
еліміз! Біздің бабаларымыздың, 
олардың ежелгі жұрты, өсіп-өнген 
Отаны осы жер. Оны сонау қадым 
заманнан бері жерімізге келіп 
зерттеген талай саяхатшылар мен 
жиһангездердің жазып қалдырған 
жәдігерлері дәлелдейді. Бұған 
ұлан-байтағымыздан жерімізден 
жаңадан ашылып жатқан 
археологиялық ескерткіштер 
де анық дәлел. Бабалардың 
ұлы мұратын жалғастырып, ел 
аманатын арқалап келе жатқан, 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың: 
«Біздің қасиетті жерімізді ықылым 
замандардан Ұлы Дала елі 
деп, ал бабаларымызды Ұлы 
Даланың ұрпақтары деп атаған. 
Біз солардың жалғасымыз. Ұлы 
Даланың мұрагеріміз. Осынау 
кең-байтақ Ұлы Даланың көгінде 
халқымыздың бақ жұлдызы болып 
Жаңа Қазақстан дүниеге келді. 
Біздің Қазақстанымыз – ұлы 
істердің ұйытқысы болған Ұлы 
Дала Елі! Бұл – біздің тағдырымыз! 
Бұл – таңдауымыз!» – деген сөзі 
әрбір қазақтың жүрегін тебірентері 
сөзсіз. Мұны – өте орынды 
айтылған, халықтың жүрегінен 
берік орын тапқан ерекше пайым-
парасатты ой деуге болады.

Иә, біз Ұлы Дала еліміз! Мұны 
біз мақтан етеміз! Ұлы Дала 
елінің келбетіне қарай отырып 
мерейленеміз.

Серік ПІРӘЛИЕВ,
Абай атындағы ҚазҰПУ рек-

торы, ҰҒА академигі, профессор
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Жыр шашу

Жерұйық

 Ханнан басқа қазақта қорған бар ма?
 Қызыр қонбас халқына ор қазғанға,
 Дешті Қыпшақ даласы дүр сілкінді,
 Әбілхайыр билікті қолға алғанда.

 Мейлі туыс болсаң да бір таптағы,
 Кімді аяған тарихтың ұртоқпағы.
 Қан төгісті тақ үшін 
 Шыңғыс ханның,
Шынжыр балақ, шұбар төс ұрпақтары.

 Халық тозар хан азса, 
 айдан анық
 Паналайды қараша қайда барып.
 Түре көшті түмен ел Мойынқұмға,
 Жәнібек пен Керейді сайлап алып.

 Көшкен халық Жерұйық - абатты іздеп,
 Әбілхайыр қолынан азатпыз деп,
 Тұлпарсазда Керейді хан көтерді
 Жариялап өздерін ҚАЗАҚпыз деп.

 Шайбани мен қырық жыл қырқысқанда,
 Намыс оты шыққанда ыршып қанға.
 Қайта оралу халықтың арманы еді,
 Төрт қақпалы, киелі Түркістанға.

 Жылдар өтті, Тәңірдің жазғаны боп,
 Жас ұлыстың қашанда арманы көп.
 Астраханда, 
 ақ иық ақ сарайда,
 Мәжілісте отырды Әз Жәнібек.

 – Іргесі бекіп хандықтың, 
 аймағы кеңіп
 Дешті Қыпшақты қазағым жайлады келіп.
 Ұлыстың қара шаңырағын көтердік міне,
 Керей жоқ, әттең, 

 шашақты байрағым еді.

 Хандар тартысы жаныма жарадай ба-
тып,
 Төңкерістерден шалдықты шарадай ба-
сым.
 Орыс пен ойрат тұс-тұстан ентелей еніп,
 Шынымен шортан шала ма қарағай басын.

 Жақының көзге көлгірсіп, 
 жат алдайды да,

 Қазақ хандығының 550 жылдығына

Жамбыл облысының орталығы Та-
разда  Қазақ хандығының 550 жыл-
дығын тойлау ресми түрде бүгін ба-
сталды. Таңертең Тараз мемлекеттік 
педагогикалық институтында «Қазақ 
хандығы» энциклопедиясының тұсау ке-
сері өтті. Қатысушылар «Ұлы дала елі» 
республикалық тарихи- мәдени экс-
педи циясының қорытындысын шығару 
бойынша халықаралық форумға да 
қатысты. Форумды Қазақстан халқы 
Ассамблеясы төрағасының орынба-
сары – хатшылық меңгерушісі Ералы 
Тоғжанов жүргізіп отырды. Мінберге 
алғашқылардың бірі болып Жам-

 «Жерұйық» халық қолымен жасалмай ды    
    ма?
 Қалай еткенде орнайды әділдік елде? –
 Жәнібек сауал тастады Асан Қайғыға.

 Ойлаған халық қамын Асан Қайғы,
 /Бейнесі еріккеннен қашалмайды/
 Аңыз ғып армандағы Жерұйықты
 Айтқан ел мауқын әлі баса алмайды.
 Асыл сөз терең ойдың түкпірінде,
 Әлемді шарлап, шолып құтты күнде,
 Шер қозғап, көңіл көлі толқығанда
 Жарықтық сөйледі екен құс тілінде.
 Жарасқан данышпанға төзімділік,
 Айтатын ұрпағына сөзін біліп,
 Ғаламның түкпірінен шүлен тартып,
 Үн-түнсіз отырды ұзақ көзін жұмып.

 Бір сәтте,
 желпінетін кезі келіп,
 Тұрғандай болашақты көзі көріп,
 Жалғанның жорығандай құпиясын,
 Қарт абыз сөйлеп кетті тебіреніп.

 – Хан Ием! Айтсам сөзімнен 
 тамады нала,
 Қалтарыс қалды көзіңнен 
 жаралы дала.
 Қалың қазақтың қамы емес ойлағандарың,

Елдіктің белгісі

Таразда тойлануда

был облысы әкімінің орынбасары 
Ерқанат Манжуов шықты. Кейін Қазақ 
ұлттық өнер университеті Қорқыт Ата 
мұрасын зерделеу бойынша ғылыми-
зерттеу орталығының директоры, 
ҚХА ғылыми-сараптамалық кеңесінің 

мүшесі, филология ғылымдарының 
докторы, профессор Мырзатай Жол-
дасбеков және тағы басқалары сөз 
алды. Жиналғандар елдегі бейбітшілік 
пен ынтымақтастық туралы айтып, 
мектеп бағдарламасына ұлы дала елі 

пәнін енгізу керектігін жеткізді. «Белгілі 
тұлғалардың мерейтойларын жоғары 
деңгейде атап өту – басты міндетіміз, 
Алаш автономиясының 100 жылдығы 
ел арасында ұмыт қалмауы тиіс», -  
деді сөз алғандар. Форумнан шыққан 
қатысушылар «Қазақ елі тарихы» атты 
көрмені тамашалады. Ал кешке Оңтүстік 
Қазақстан, Жамбыл және Алматы об-
лысынан келген өнерпаздар қонақтарға 
өз өнерлерін паш етті. Тарихи мерекені 
тойлау ертең де жалғасады. Дүбірлі 
тойға Оңтүстік Қазақстан облысынан 
барған делегаттарды өңір басшысының 
орынбасары Ерлан Айтаханов ба-
стап барды. Айтпақшы, 550 жылдық 
мерейтойға орай М.Х.Дулати атындағы 
Тараз мемлекеттік педагогикалық инсти-
туты алдындағы аллея мен ҚР Тұңғыш 
Президент саябағында киіз үйлер 
тігілген. Жалпы саны – 22. Оның үшеуі 
- Оңтүстік Қазақстан облысына тиесілі. 
Қатысушылардың айтуынша, киіз 
үйлердің көбінде дастархан жайылған 
болса, оңтүстікқазақстандықтар бір киіз 
үйге дастархан жайып, қалған екеуінде 
тарихи көне жәдігерлер мен рухани азық 
болып табылатын кітаптардың көрмесін 
ұйымдастырды. 

(Республикалық басылымнан)

 Мансапқорлардың ашылған араны ғана.

 Қашан да ханға мейірім
 өлшеніп берген,
 Алшақтау болсын пейілің 
 қантөгістерден.
 Бір жеңнен білек шығарған қарашаң болса,
 Жаудан да қорғап қалады белсеніп келген.

 Жаралап соғыс жаныңды, 
 тұншықса дала,
 Жендетке берме жауыңды
 қырсыққа бола.
 Өлетін тайға таласып, қонатын сайға,
Жақыныңменен жауласып жыртыспа  
    жаға.
 Жұмақ жоқ жаттың қолынан

 тартып алатын,
 Атан түйенің қомына
 артып алатын.
 Жерұйық сенің ОТАНЫҢ - алтын ошағың,
 Уыздай ұйып отырған алты Алашың.
 Халқына исін, мастанбай,
 ұлық та басын,
 Үстіне қойдың бозторғай
 жұмыртқаласын.
 Тек сонда ғана жасқанбай басасың жерді...
 ...Тебіреніп Асан ханына батасын берді.
 Солығын, осыны айтып, басты бабам,
 Әділ сөз хан алдында бақ сынаған,
 Елдігін елестетіп қазағымның,
 Құлпырып Жерұйықтай жатты ғалам.

 Р.S.
 Аталы сөзден менің де тазарып қаным
Хандардың ашқан ұғындым ғажайып та-
рын. 
 Үш жүздің басы қосылса бір шаңыраққа,
 Үш нәсілге де жат емес Қазақстаным.

 Оянған бейбіт тіршілік, таранып таңда
 «Жерұйық» көрдім қолыма қалам ұстарда.
 Жолдардың бәрі жеткізсе мяңгі Үрімге,
 Арманның бәрі жеткізер Қазақстанға.

Қасым Ботанов
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Біле жүріңіз

Кешірім деген не?
«Менде барлығы дұрыс деп айттым ғой!» Көп адам осы сөздерді 

кешіріммен шатастырады. Шындығында бұл сөз «менің қалым өте на-
шар» дегенді білдіреді. Айтайын дегеніміз өзіңізді ренжіткен адамды 
іштей кешіре білуіңіз керек. Әйтпесе денсаулығыңызға кері әсері тиеді.

1. Күйзелістен арыласыз
Адам біреуді кешірген кезде кортизол деңгейі төмендейді екен. 

Ғалымдар ішіндегі өкпе-назы туралы айтып отырған 71 адамның реакци-
ясын бақылады. Ал либералды көзқарастағы адамдар аз күйзеледі екен.

2. Жүрегіңіз сау болсын
Кешірім денсаулығымызға, соның ішінде жүрегіміздің қызметіне 

тікелей әсер етеді. Барлығына ренжи беретін болсаңыз, жүрегіңіз одан 
бетер ауырады. Ал адамның санасына бола жүректің жапа шеккені 
қаншалықты дұрыс?

3. Ауырғанды басады
Жүрекпен кешіру арқылы физикалық ауырлықтан арыламыз. 

Денсаулығымыз қайта қалпына келеді. Арқасы ауыратынын айтқан 
61 науқас өзін ренжіткен адамдарды кешірген соң денсаулықтары 
айтарлықтай жақсарып қалғанын айтқан. Яғни кешірім мен денсаулықтың 
арасында үлкен байланыс бар.

4. Қан қысымы төмендейді
Адам ашуланған кезде қан қысымы көтеріледі. Бұл - еліміздегі ең 

қауіпті аурулардың бірі. Оны дер кезінде алдын алмаса, қартайған шақта 
денсаулыққа зиянын тигізеді. Ал адамды жүрегіңізбен кешірсеңіз, қан 
қысымыңыз бірден төмендейді.

5. Өмір сүру деңгейін жақсартады
Жүрегіңіздегі өкпе-наз өміріңізді қысқартады. Тез қартаюға әкеліп 

соғады. Ал кешіре білетін жандар әрдайым ұзақ өмір сүреді.
Адамды шын мәнінде кешіру қиын. Әсіресе құндылықтарыңызға 

қарсы келген кезде. Ал «кешір» деген сөзді айту оңай. Есіңізде бол-
сын: ашу – жанған шоқ. Осы шоққа күйіп қалғыңыз келмесе, әрдайым 
кешірімді болыңыз.

Кешірімнің денсаулыққа 
тигізер 5 пайдасы

Біреуге ренжіген кезде оның емес, сіздің 
жаныңыз қаттырақ күйзеледі. Ол адам бұл 
туралы мүлдем ойламауы мүмкін. Түрлі 
ауруға душар боласыз. Жаныңыз бен тәніңіз 
қосылып ауырады. Ал сабырға келу одан да 
қиын. Мысалы, тісіңіз ауырды делік. Ол сіз 
емдетіп жатқан кезде одан да қаттырақ ауы-
рады. Артынша мұның барлығы ұмыт бола-
ды. Жан жарасы да сол секілді. Жаныңызды 
жегідей жейді. Алайда оны емдей білсеңіз, 
жарасының ізі де қалмайды.

Қала тұрғындарының назарына! 

Әділет органдары қызметкерлерінің кәсіби Күніне орай, Теміртау 
қаласы әділет басқармасы Теміртау қаласы Блюхер к. 23 үй мекен-жайы 
бойынша   2015 жыл 09.10. сағат 11.00 – 13.00 дейін келесі бағыттарда 
азаматтарды қоғамдық қабылдауы жүргізілінеді: жылжымайтын мүлікке 
құқықарды  мемлекеттік тіркеу; заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу. 

Теміртау қаласы әділет басқармасы 

 Қала әкімінің, оның орынбасарларының,  әкім аппараты басшысының 2015 жылдың
 4 тоқсанында жеке тұлғаларды  және заңды тұлғалардың өкілдерін қабылдау кестесі

Қабылдау жүргізетін 
тұлғаның

А.Ә.Т.
Қабылдау жүргізетін тұлғаның

лауазымы
Қабылдау күні және 

уақыты
Қабылдау 

орны

Ғалым Әбіханұлы Әшімов қала әкімі дүйсенбі, сағат 17.00-ден 
бастап

әкім аппаратының ғимараты, №19 
кабинет.Тәуелсіздік гүлзары, 12

Алтынбек
Атабекұлы
Есмұрзаев

қала әкімінің тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық, көлік және байланыс 
мәселелері жөніндегі орынбасары

сәрсенбі, сағат 17.00-ден 
бастап

әкім аппаратының ғимараты, №30 
кабинет. Тәуелсіздік гүлзары, 12

Владимир Анатольевич
Костюшин

қала әкімі экономика, кәсіпкерлік, 
мемлекеттік сатып алу, ауылшаруашылығы 

және ветеринария мәселелері жөніндегі 
орынбасары

сейсенбі, сағат 17.00-ден 
бастап

әкім аппаратының ғимараты, №47 
кабинет. Тәуелсіздік гүлзары, 12

Шолпан Мұхитқызы
Мырзақасымова

қала әкімінің әлеуметтік, білім беру, дене 
шынықтыру, спорт, денсаулық сақтау, ішкі 
саясат, мәдениет және тілдерді дамыту  

мәселелері жөніндегі орынбасары

бейсенбі, сағат 16.00-ден 
бастап

әкім аппаратының ғимараты, №6 
кабинет. Тәуелсіздік гүлзары, 12

Татьяна Михайловна 
Куринная әкім аппаратының басшысы сейсенбі, сағат 15.00-ден 

бастап
әкім аппаратының ғимараты, №24 

кабинет.Тәуелсіздік гүлзары, 12
 
Қабылдауға жазылу «Теміртау қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі, 
Тәуелсіздік гүлзары, 12, № 20 бөлмеде жүргізіледі. 
 дүйсенбі сағат14-тен 16-ға дейін, сәрсенбі, бейсенбі сағат14-тен 18-ге дейін. Телефон 92-26-63

Вниманию жителей города! 
В связи с проффесиональным Днем работников органов юстиции 

09.10.2015 года  с 11.00 до 13.00. в здании Управления юстиции 
г. Темиртау по адресу г. Темиртау ул. Блюхера дом 23 состоится 
общественный прием граждан по направлениям: государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество; государственная 
регистрация юридических лиц.

Управление юстиции г. Темиртау 

№

Апта  

күні

Таң  
намазының 

кіруі
Мешітте  
оқылуы

Күннің  
шығуы

Бесін 
намазы

Екінті 
намазы

Ақшам 
намазы 

Құптан 
намазы

1 Бейсенбі 05.06 06.26 07.22 13.30 16.54 19.00 20.30
2 жұма 05.08 06.28 07.22 13.30 16.53 18.58 20.28
3 Сенбі 05.09 06.31 07.25 13.30 16.51 18.55 20.25
4 Жексенбі        05.11 06.32 07.27 13.30 16.49 18.53 20.23

5 Дүйсенбі 05.12 06.34 07.28 13.30 16.47 18.51 20.21
6 Сейсенбі 05.14 06.35 07.30 13.30 16.45 18.49 20.19
7 Сәрсенбі 05.15 06.37 07.31 13.30 16.43 18.47 20.17
8 Бейсенбі 05.17 06.38 07.33 13.30 16.39 18.45 20.15
9 жұма 05.18 06.40 07.34 13.30     16.38 18.43 20.13
10 Сенбі 05.20 06.42 07.36 13.30 16.36 18.41 20.11
11 Жексенбі 05.22 06.43 07.37 13.30 16.34 18.39 20.09
12 Дүйсенбі 05.23 06.45 07.38 13.30 16.32 18.37 20.07
13 Сейсенбі 05.25 06.46 07.40 13.30 16.30 18.35 20.05
14 Сәрсенбі 05.26 06.48 07.41 13.30 16.28 18.35 20.03
15 Бейсенбі 05.28 06.48 07.43 13.30 16.28 18.31 20.01
16 жұма 05.28 06.51 07.44 13.30 16.25 18.29 20.01
17 Сенбі 05.31 06.52 07.46 13.30 16.23 18.27 19.57
18 Жексенбі 05.32 06.54 07.47 13.30 16.21 18.25 19.55
19 Дүйсенбі 05.34 06.56 07.49 13.30     16.19 18.23 19.53
20 Сейсенбі 05.36 06.57 07.50 13.30 16.17 18.21 19.51
21 Сәрсенбі 05.37 06.59 07.52 13.30 16.16 18.19 19.49
22 Бейсенбі 05.39 06.59 07.53 13.30 16.14 18.07 19.47
23 жұма 05.40 07.00 07.54 13.30 16.12 18.15 19.45
24 Сенбі 05.42 07.02 07.54 13.30 16.10 18.14 19.44
25 Жексенбі 05.44 07.04 07.57 13.30 16.09 18.12 19.42
26 Дүйсенбі 05.45 07.05 07.59 13.30 16.07 18.10 19.40
27 Сейсенбі 05.47 07.07 07.00 13.30 16.05 18.08 19.38
28 Сәрсенбі 05.48 07.08 07.02 13.30 16.04 18.06 19.36
29 Бейсенбі 05.50 07.10 07.03 13.30 16.02 18.06 19.36
30 жұма 05.52 07.12 07.05 13.30 16.02 18.04 19.34
31 Сенбі 05.52      07.12 07.06 13.00 16. 18.02 19.32

Қазан айының намаз кестесі
Теміртау уақыты бойынша 2015 жыл


