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«Алтын гефест»
сыйлығын алды

Тау-кен саласы маманда-
рына «Алтын гефест» ұлттық 
сыйлығын тапсыратын  
басқосуда «Кен-металлургия 
мамандығы бойынша 2015 
жылдың ғалым-педагогы» ата-
лымында қаламыздағы ҚарМИУ 
«Металлургия және материал 
тану» кафедрасының профес-
соры, техника ғылымдарының 
докторы Асылбек Қабадашұлы 
Нұрымғалиев үздік деп танылды. 

3 «А» шағын аудандағы №10 үйдің бірінші 
қабатындағы пәтер іші балалардың сыңғырлаған 
күлкісіне, көңілді әуенге толы. Күн сайын мұнда 
осы маңайда тұратын отыз-қырық бала жина-
лып, жаз бойы түрлі шаралармен айналысады. Бұл 
қаламыздағы жиырмадан аса аула клубтарының 
ішіндегі ең белсенділерінің қатарынан көрініп жүрген  
кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіров атындағы  
клуб. 

Каникул көңілді 
өтіп жатыр

Ерлік даңқына
 тағзым
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2 Апта-ақпар

Бәрекелді!

Құрметті қазақстандықтар!

Еліміз аса маңызды тағы бір 
тарихи оқиға қарсаңында тұр. 
Біз Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кіру жөніндегі келіссөздерді та-
бысты аяқтадық.

Дүниежүзілік сауда ұйымы
на мүше болу біздің экономика-
мызды жаңа көкжиектерге ба-
стайды. Кәсіп орындарымыздың 
шетел нарықтарына шығуын 
қамтамасыз етеді. Ал тұ тын
у шылар үшін тауарлар мен 
қызметтердің кең ауқымына 
таң дау жасауға жол ашады.

Бүгінде саудасаттығымыз

Бұл конгреске он сегіз елден 
600дей адам қатысқан еді, 
жыл сайын кенметаллургия  
кәсіпорындарының ең үздік 
қызметкерлеріне, сондайақ 
жобалау, ғылыми мекемелер мен 
журналист мамандарға берілетін 
ұлттық «Алтын гефест» сыйлығы 
осы конгресте тапсырылып жүр. 
Биыл ұйымдастыру комитетінің 
атына он екі аталым бойынша 
110 өтініш түскен. Ал біздің 
жерлесіміз жоғарыдағы аталым 
бойынша түскен алты өтініш 
берушінің арасынан таңдалып, 
осы марапатты иемденді.

Асылбек Нұрымғалиев 
университеттің жетекші профес-
соры, «Электронды микроскопия 
және нанотехнология» зертхана-
сын 2008 жылдан бері басқарып 
келеді. Осыдан жеті жыл бұрын 
«Жоғарғы оқу орнының ең үздік 
оқытушысы» мемлекеттік гран-
тын жеңіп алған. Соңғы бірнеше 
жылдан бері ол ғылыми зерт-
теу жұмыстарына мемлекеттік 
бюджеттен бөлінетін бірнеше 
гранттарға ие болды. Сондай
ақ ол «ҚР ғылымын дамытуға 
қосқан үлесі үшін», «ҚарМИУға 
сіңірген ерекше еңбегі үшін» төс 
белгілерімен марапатталған.

– Біздің кафедра оқу 
орнындағы ең үлкен бөлімдердің 
бірі, металлургия саласының 
қазіргі заманғы кәсіпорындарына  
мамандар даярлаймыз. Ол 
үшін тексерістер мен сарап-
тамалар, сынақтар жүргізетін 
теңдесі жоқ зертханамыз бар. 
Жуырда тексерілетін затты 1,5 
млн. есе ұлғайтатын электрон-

Дүниежүзілік сауда ұйымына кіру жөніндегі келіссөздердің 
аяқталуына байланыс ты Мемлекет басшысы 

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
ҮНДЕУІ

Тау-кен саласы мамандарына «Алтын гефест» ұлттық сыйлығын тапсыра-
тын  басқосуда «Кен-металлургия мамандығы бойынша 2015 жылдың ғалым-
педагогы» аталымы бойынша қаламыздағы ҚарМИУ «Металлургия және 
материал тану» кафедрасының профессоры, техника ғылымдарының докторы 
Асылбек Қабадашұлы Нұрымғалиев үздік деп танылды. 

Құттықтау
Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні 

құтты болсын! 
Қазіргі заманды ақпаратсыз көзге елестету 

мүмкін емес, сондықтан біз телеарна мен радио 
мерзімдік басылымдар, полиграфия және ком муни

кация саласы қызметкерлерін – біздің күнделікті 
өмірімізді ақпаратқа толтырып байы та тын барша 
жандарды кәсіби мерекелерімен шын жүректен 
құттықтаймыз.

Ақпарат кеңістігінде жалпы бұқаралық құралдарға 
ерекше маңыз беріледі. Біздің Теміртау қаласында 
журналист мамандығы өте құрметті, ал БАҚ
тар ерекше танымал. Бүгінгі таңда олардың беделі 
көптеген құрамдас істерге тікелей байланысты. Бұл 
жерде хабарды берудегі жеделдік, болған оқиғаға 
терең талдау, білікті сараптама ерекше маңызды. 

Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев ХІ 
медиа форумында сөйлеген сөзінде бұқаралық ақпарат 
құралдары жаппай инновацияны, тұтас қоғамның 
дамуында биік өлшемдерді қалыптастырады деген 
баға берген еді. Біздің қаламыздың бұқаралық ақпара 
құралдары мемлекеттің дамуындағы бағ дар ла ма
лар ды табысты жүзеге асыруда өз үлестерін қосып 
келеді. Теміртаудағы басылымдарда, телеарналар 
мен радиода нағыз өз істерінің шебері атанған кәсіби 
журналистер көптеп саналады. 

Қымбатты журналистер, сіздердің берік аза
мат  тық ұстанымдарыңыз, жаңалыққа ашық тық
тарыңыз, болып жатқан оқиғаларға бейжай қара
май тын мінездеріңіз бұл кәсібиліктің нағыз тамаша 
белгілері.

Сіздерге шын жүректен шығармашылық ізденіс, 
шалқар шабыт жаңа жобалар мен идеяларды жүзеге 
асыруға қажырлы қайрат тілеймін! Баршаңызға 
бақыт пен амандық болсын!

Теміртау қаласының әкімі          Н.СұлТаНов

ды микроскоп алдық. Онда 
наномөлшердегі түбегейлі 
зерттеу жұмыстарын жүргізуге 
барлық мүмкіндік жасалған. 
Студенттермен бірге түрлі 
инновациялық жобалар бой-
ынша ғылыми жұмыстар 
жүргізудеміз, сондайақ біздің 
университеттің оқытушылары да 
осы зертханада түрлі бағыттағы 
зерттеу жұмыстарын жүргізуде, – 
дейді Асылбек Нұрымғалиев.

Жоғарғы оқу орынын бітіріп, 
еңбек жолын қарапайым 
ұстаздықтан бастаған ғалым 
қазір еліміздің металлургия ма-
мандарын дайындайтын жетекші 
университетінің аса маңызды 
кафедрасын басқарып келеді. 
Оның бұл салада жұмыс істей 
бастағанына отыз жылдан асты. 

Профессор 
А.Нұрымғалиевтың еліміздегі 
аса  бағалы, кенметаллургия са-
ласы мамандары үшін берілетін 

– «Оскар» сыйлығы аталып 
кеткен «Алтын гефест» ұлттық 
сыйлығын алуы университет 
ұжымы үшін де үлкен абырой. 
Асылбек Нұрымғалиевтың 
ғылыми және оқытушылық 
жетістіктерінің бағалануы  
ҚарМИУ ұжымының аса жоғары  
профессорлық  оқытушылық 
мүмкіндігін көрсетеді. 
Инженерлік білім беру саласын-
да ел аясында көшбасшылық 
рөлді қамтамасыз ететін бұл 
марапат  жалпы осы  универ-
ситет ұжымының мақтанышы 
болып отыр.

Жерлес ғалым, профес-
сор Асылбек Қабадашұлы 
Нұрымғалиевты ұлттық «Алтын 
гефест» сыйлығын алуымен 
біздің газет ұжымы да шын 
жүректен құттықтайды.

Серікгүл АлтАйбАевА

дың 90 пайызы Дүниежүзілік 
сауда ұйымына мүше елдер-

ге тиесілі. Қазақстан шетелдік 
инвесторлар мен серіктестер 
үшін бұрынғыдан да тартымды 
бола түседі. Жаңа өндірістер 
мен жұмыс орындарын ашуға 
мүмкіндіктер туады. Біз бұл 
нәтижеге жету үшін 19 жыл та-
банды түрде жұмыс жүргіздік, 
келіссөздер оңай болған жоқ. 
Осы жылдары біздің Үкімет 
және сарапшыларымыз елі
міз ге тиімді шарттарға қол 
жеткізу үшін талмай еңбек 
етті. Біз Дүниежүзілік сау-
да ұйымы мен Еуразиялық 
экономикалық одақтың талап-
тарын ұштастыра алдық. Бұл 
ретте ұлттық мүдделерімізді де 
қорғай білдік.

ДСҰға мүше болу – күллі 
Қазақстанның жеңісі. Бұл – 

еліміздің жа һан дық эконо ми
каның бөлін бес бөл ше гі ретінде 
мойын далуы ның айғағы. Ұйым 
мүшелігіне бес халықтық ре-
форманы іске асыруға кіріскен 
кезеңде қадам басуымыздың 
символдық мәні бар.

Біз жаһандық нарық шарт-
тарына сай болу үшін үлкен 
дайындықтан өттік. Отандық 
өндірушілерге қолдау көрсетіп, 
бизнес үшін қолайлы жағдайлар 
жасадық. Біртұтас кедендік 
және экономикалық кеңістікте 
шыңдалдық. Алдымызда әлі де 
ауқымды жұмыстар күтіп тұр. 
Бәсеке күшейеді. Оған дайын 
болуымыз керек. Себебі, ше-
телдерден келетін тауарларға 
біз шекарамызды ашамыз, та-
уар Қазақстанға көптеп келетін 
болады. Сапасы жоғары болса, 
бағасы төмендеу болса, ол тау-
арларды халық тұтынып, біздің 
тауар өндіретін кәсіпорындар 
жұмысының тоқтап қалу қаупі 
бар. Барлық бизнесмендерге 
менің талайдан бері айтып келе 
жатқаным сондықтан: бәсекеге 
сай болу керек.

ДСҰ беретін артықшылық
тарды пайдалана білетінімізді 
дәлелдеу қажет болады. Бұл 
Қазақстанның қолынан келеді 
және біз әлемнің озық елдері 
қатарынан лайықты орын ала-
мыз деп кәміл сенемін.

«Алтын гефест»
сыйлығын алды
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100 нақты қадам

Мемлекеттік қызметтің жүйе
сін реформалау уақыт талабы. 
Бұл үрдіс үнемі жалғасып келеді. 
Мұның қажеттілігін Президент 
үнемі айтып келеді. Себебі күн 
сайын мың құбылып жатқан мына 
тұрақсыз әлемде уақыт көшінен, 
заман талабынан қалуға бол
майды. Өйткені бұл жағдайда 
біздің әлеуметтік экономикалық 
дамуымызға кедергі келері анық. 
Жуырда баршаға арналған қазіргі 
заманғы мемлекет құрудың 100 
нақты қадамы жарияланды. Бұл 
Қазақстан 2050 стратегиясын 
жүзеге асыруға, дамыған мем
лекеттердің отыздығына кіруге, 
мемлекеттілікті нығайтуға және 
күрделі кезеңнен сенімді өтуге 
жағдай туғызатын беріктік 
қоры. Мұндағы басты мақсат 
«аурулардың сыртқы белгілерін» 
сылапсипап қою емес, оларды 
жүйелі емдеу, сөйтіп қоғам мен 
мемлекетті түбегейлі өзгерту 
бол ып табылады.

Елбасы белгілеген бес 
реф   орманы жүзеге асыруға 
бағытталған бұл 100 нақты қадам 
ә дегенде мемлекеттік қызметті 
жаңғырту арқылы түбегейлі кәсіби 
жұмыс істейтін аппарат құруды 
негізге алған маңызды құжаттың 
бірінші бөліміндегі он бес қадам 
туптура осы мемлекеттік қыз
метті жаңғыртудың әрбір саты
сын айқындап тұр. Алдымен бұл 
жұмысқа қабылдау рәсімдерін 
жаңғырту бірінші кезекке 
қойылыпты, іске кіріскен адам 
ең төменгі лауазымдардан бас
тауға тиіс, ал екінші қадамда 
кандидаттарды реттеу және 
одан әрі өсу іскерлік қасиеттер 
негізінде жүзеге асырылатыны 
айтылған.

Ұлт жоспары қаншалықты 
халықтың көңілінен шықты? – де-
ген сауал әр адамды тол ған ды
ра ры анық.

Бұған жауап ретінде Еуразия
лық ықпалдастық институты 
жүргізген қоғамдық пікірілер 
сауалнамасына жүгінсек қазақс
тан дықтардың 98.3 пайызы 
мұны қолдап отыр. Қазіргі жаһан

Мемлекеттік қызмет – 
абыройлы міндет

«Мемлекеттік қызмет жүйесін реформалау 
азаматтардың құқықтарын құрметтейтіндей және 

олардың заңды мүдделеріне қызмет ететіндей 
мөлдір де тиімді моделді қалыптастырады. 

Мемлекеттік қызмет меритократия қағидаты 
негізінде барлық азаматтарға өз қабілеттерін жүзеге 

асыру үшін бірдей мүмкіндіктер берілетін әділ 
қазақстандық қоғамның түп бейнесіне айналады». 

Нұрсұлтан НАзАрБАев

Тәуелсіздік алған жылдардан бері Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев мемлекеттік 
басқару жүйесіне қатысты ауқымды өзгерістер 
жасап келеді. Егемен еліміз ТМД аймағында 
алғашқылардың бірі болып мемлекеттік қызмет 
туралы заңнама қабылдады, қызметтік мансап 
жүйесін енгізді. Әкімшілік және саяси мемлекеттік 
қызметшілердің кадрлық резервін жасақтады. 
Алғаш рет мемлекеттік қызметке конкурстық 
іріктеу енгізіліп, оларды кәсібилендіруді 
жүзеге асырды. Сондай-ақ осыдан төрт жыл 
бұрын мемлекеттік қызметтің жаңа моделінің 
тұжырымдамасы қабылданды. Өзінің сайлау 
алды бағдарламасында да осы мәселеге тоқталып 
үкімет функцияларының алпыс пайызы 
министрліктерге, әкімдіктерге берілгенін айтқан 
еді. Нәтижесінде үкімет ықшамдалып, оған тек 
стратегиялық басқару міндеті бекітіліп аудандық 
маңыздағы, ауылдық әкімдердің сайланбалылығы 
енгізілгеніне ел куә.

дық ішкі сынқатерлерге жауап 
ретінде кәсіби мемлекеттік 
аппарат құру заңның үстемдігін 
қамтамасыз етіп, халықтың 
бірлігін нығайтатыны сөзсіз. 
Ұлт тық жоспардың жүзеге асы
рылуына байланысты ша
ра ларды белгілеуге барлық 
мемлекеттік органдар қатысуда. 
ҚР Президенті әкімшілігінен 
келген хатқа орай 100 нақты 
қадамды орындауға байланысты 
ұсыныс пікірлер жинастыру жүріп 
жатыр. Біз де өз кезегімізде 
барлық қалалық мемлекеттік 
мекемелерге ұлттық жоспардың 
жүзеге асырылуына байланысты 
ұсыныстарын беруді тапсырып 
хат жібердік. Қазірдің өзінде 
Теміртау қалалық экономика 
және қаржы, құрылыс, сәулет 
және қала құрылысы, жер 
қатынастары, тұрғын үй инс
пекция бөлімдері, еңбекпен 
қамту орталығы, №4 емхана 
ұжымдары осы құжатты жан
жақты оқып зерттеп, саралап, 
өздерінің ұсыныстарын берді. 
Аптаның соңына дейін басқа 
мемлекеттік мекемелер де 
тиісті жауаптарын жеткізуі қажет. 
Өйткені бұл 5 Президенттік 
реформаның әр қадамын анық
тайтын түсіндірілім. 

Алда тұрған 5 реформаның 
негізгі салалары мемлекеттік 
аппаратты реформалау, заңның 
үстемдігін қамтамасыз ету, 
экономиканы индустрияландыру 
және оның өсімін қамтамасыз 
ету есеп беретін мемлекетті 

қалыптастыру, елдің бір тектілігі 
мен бірлігін қамтамасыз ету. Бұл 
жүйеде бұрынғы аурулардың 
сыртқы белгілерін сылапсипап 
қана қоймай жүйелі емдеу 
керек. Ал емдеуді мемлекеттік 
аппараттан бастау міндеті 
тұр. Бұл жерде № 1 міндет – 
шенеуніктерді кәсіби мемлекеттік 
қызметшіге айналдыру. Жауап
кер шілік деңгейімен қоса 
еңбекке ақы төлеу жүйесі де 

өзгереді. Бірінші рет мемлекеттік 
қызметке қабылданушылар 3+3 
формуласы бойынша міндетті 
түрде сынақ мерзімінен өтеді, ал 
олардың жалақысы жұмысының 
нәтижесіне қарай өседі, лауазым
дық еңбек ақыларына өңірлік 
үйлестіру коэффиценттері қо
сылады.  Кәсіби шеберліктерін 
арттыру үшін 3 жылда бір рет 
оқу тұрақты түрде жүргізіледі. 
Мемлекеттік қызметкерлерді ман
сап тық жоғарылату кон курс тық 
негізге көшіріледі. Мемлекеттік 
қызметтің жаңа этикалық 
кодексі жасалатын болады. 
Осы саланы реттейтін жаңа заң 
қабылданғаннан кейін оларды 
кешенді аттестаттаудан өткізу, 
кәсіби талаптарды күшейту және 
еңбек ақы төлеудің жаңа жүйесі 
қолға алынады. Мұның бәрі 
де 100 нақты қадамның кәсіби 
мемлекеттік аппарат құрудың 
бірінші бөлімінде баяндалған. Әр 
қадамнан көріп отырғанымыздай 
мемлекеттік қызметке қабыл
дау ды жаңалаудың ерекше 
назарға алынуы. Елбасымыз 
меритократия принципін нығайту
ды бағдарламалық бағыт ретінде 
міндеттеді. Бұл басқарушылық 
қызметті өздерінің әлеуметтік 
жағдайы мен қаржылық жетіс
тігіне қарамастан неғұрлым 
қабі летті адамдар атқаруы тиіс 
дегенді меңзейді.

Мемлекеттік қызметшіге 
осын ша көңіл бөлініп, 100 қа
дам ның алғашқы он бесі 
кәсіби аппарат құруға арналуы 

неліктен, өйткені қазіргі заманда 
басқарушыға қойылатын талап 
жоғары, мемлекеттік қызметші тек 
білімді ғана емес сонымен бірге 
білікті маман жоғары моральдық 
жауапкершілікті, тәжірибелі, 
әділ  дік, адалдық, адамгершілік 
қасиеттері қағидаттарын қатаң 
ұстанған өз елінің ұлтжанды 
патриоты болуы қажет. Олардан 
басқалар үлгі алып соларға қарап 
бой түзейді. 

Мемлекеттік қызметтің оң 
имиджі ретінде ұсынылған 
негізгі қағидалар олардың Ар
намыс Кодексінде белгіленген. 
Ондағы басты нәрсе мем ле кеттік 
қызметшінің беделі. Өйткені 
халық басшылардың жұмысын, 
бұқараға деген көзқарасына қарап 
ба ға  лайды. Бұл мемлекеттік қыз
мет кердің мойнындағы үлкен 
жауапкершілік, олай болса 
мем  лекеттік қызметкер деген 
сөз – ұлт қызметшісі дегеннің 
синонимі. Бұл саланы қалайша 
мінсіз етіп кәсіби аппарат құруға 
болады? Ол үшін бастыбасты 
төрт алғы шарт бар: біріншісі 
қызметке деген жалпы адами 
адалдық, екіншісі өз жұмысына 
жоғары жауапкершілік, үшінші 
жемқорлықтан, яғни пара алудан 
аулақтық, төртіншісі баршаға 
үлгі боларлық адамгершілік 
қағидаттар. Халықтың сенімі не 
селкеу түсірмеу әрбір мем ле кет
тік қызметшінің міндеті. Біз мұны 
ешқашан ұмытпауымыз керек. 
Мемлекеттік органға ісі түскен, 
қандай да бір шаруамен жүгінген, 
шағымданған адам мемлекет 
көрсетуге мүдделі қызметтің 
бәрін еш сергелдеңсіз, дер 
уақытында және сапалы алуы 
тиіс.

Ел Президенті Н.Назарбаев 
әр сөзінде мемлекеттік қыз
мет туралы айтып келеді. 
«Мемлекеттік қызметке біз тек 
жұмыс істеу үшін шақырамыз, 
өйткені халық бізді сол үшін 
жалдайды. Мансапқорлық көр

сетпей әр істе әділ, әр адамның 
мұңмұқтажын барынша түсініп 
дер кезінде орындай алмасаң да 
дұрыс жауап беріп шығарып салу 

– парыз. Сонда әкімшілік те, оның 
әрбір қызметкері де халыққа 
жақын болады» деген сөзі 
бәрімізге тайға таңба басқандай 
айқын анық. Мемлекеттік 
қызметші болу абыройлы 
міндет және бұл жұмыс мінсіз 
атқарылуға тиіс. Жүргізіліп жатқан 
ұлт жоспары – бес реформа, 
оған апаратын 100 қадам қазіргі 
беймаза әлемде азаматтардың 
қауіпсіздігін сақтауға және бар 
саланы қамтитын жаңғыртулар 
жүргізуге жағдай жасайды. 
Осы заманғы кәсіби және 
автономиялы мемлекеттік 
аппараты бар ел ғана қуатты, 
табысты бола алады. Осыған 
орай Тәуелсіз Қазақстанның бір 
тектілігі мен бірлігін қамтамасыз 
ететін бірнеше  – «Мәңгілік ел» 
патиоттық   актісі, «Үлкен ел – үлкен 
отбасы» кең көлемді жобасы, 
«Менің елім» бағдарламасы, 
«Нұрлы жол», «Нұрлы болашақ» 
инфрақұрылымдық даму 
шаралары елімізді әлемдегі ең 
дамыған озық 30 мемлекеттің 
қатарына қосып бәсекелестігін 
арттыратыны сөзсіз. Белгіленген 
бес институттық реформа кезең
кезеңімен жүзеге асуы үшін 
мемлекеттік қызметкерлерге 
жүктелетін міндет зор. Біз сол 
үдеден шығатын деңгейде, ұлт 
мүддесі үшін  жұмыс істейтін 
боламыз.

татьяна КуриннАя, 
«теміртау қалалық Ішкі 

саясат бөлімі» ММ бастығы
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4 Төрт құбыла
22 маусым – еске алу мен аза тұту күні

Иә, соғыс – қай кезеңде 
де адамзат үшін өте суық, 
қорқынышты сөз, ал сол 
соғыста ел қорғап, қан төгіп, 
азаттық жолында құрбан 
болғандар мен аман қалған 
жауынгерлердің есімдері мен 
жасаған ерліктері ешқашан 
ұмытылмақ емес. Біздің 
Қазақстан халқы да сол қиын 
жылдардың  ауыртпалығын  
көтеріп, Жеңіс туының жел
біреуіне  ұшантеңіз үлес қос
ты. Сұрапыл соғыс кенеттен 
басталғанымен, біздің еліміз 
сол кездегі кеңес одағы секілді 
жұдырықтай жұмылып, Отан 
қорғау жолында қанын да, жа
нын да, терін де төкті. Дерек
терге назар аударсақ, 1941
1945 жылдардағы Ұлы Отан 
соғысына әскери комиссари
аттардан 1 миллион 200 мың 
қазақстандық шақырылғанын, 
сондайақ 20дан астам 
атқыштар дивизиясы мен басқа 
да құрылымдар жасақталғанын 
білеміз. Енді мына деректер
ге назар аударыңыз: неміс
фашист басқыншыларымен 
болған қанды қырғында 328ші, 
310шы, 312ші, 314ші, 316
шы, 387ші, 391ші, 8ші, 29
шы, 102ші, 405ші атқыштар 
дивизиясы, 100ші және 101ші 
ұлттық, 81ші, 105ші, 106шы 
кавалериялық дивизиялар, 74
ші және 75ші теңіз атқыштар 
бригадасы, 209шы Зайсан, 
219шы минометтік, 85ші 

Ерлік даңқына тағзым

Биыл ұлы Жеңістің 70 жылдығы кең көлемде аталып өтілгені мәлім. 1941 
жылғы 22 маусымда басталып, төрт жылға, яғни 1418 күн мен түнге жалғасқан 
соғыста сан миллиондаған адамның өмірі қиылды, майдан даласында отан 
қорғау жолында оққа ұшқан, жараланып, мүгедек боп қалған, тылда Жеңісті 
жақындатуға үлес қосып, таңның атысы мен күннің батысына дейін жұмыс 
істеген жандардың ерен еңбегі мен ерліктері бүгінгі ұрпақ жадында.

зениттік, 662ші, 991ші және 
992ші авиациялық полктер, 
яғни Қазақстанда жасақталған 
полктер жанқиярлықпен ерен 
ерліктің үлгісін көрсетіп, нағыз 
қайсарлықтың, батырлықтың 
үлгісі бола білді. Ал тылдағы 
еңбек ырғағын бір сәт те 
бәсеңдетпеген қарттар мен 
балалардың, аналардың май
дан даласына  14 100 жүк және 
жеңіл автокөлік, 1 500 шын
жыр табанды трактор, 110 400 
жылқы, 16 200 арба жөнелткенін 
ешкім жоққа шығара алмайды.

 «Отанды сүю – иманнан» 
дейді хадисте, қазақс тан дық
тар дың соғыстағы ерліктері 
аңыз болды, батыр халықтың 
ұрпақтары  мыңдаған медаль
ордендермен марапатталып, 
500дей адам Кеңес Одағының 
Батыры, 100ден астам адам 
– Даңқ орденінің толық иегері 
атаныпса, олардың ішінде 
Талғат Бигелдинов, Сергей 
Луганский, Иван Павлов және 
Леонид Беда сынды батыр 
ұлдарға Кеңес Одағының Баты
ры атағы екі реттен берілді.

Мұның бәрін айтып отыр
ғаны мыз, өткен дүйсенбі күні 
1941 жылы 22 маусымда  бас
тал ған соғыс құрбандарын 
еске алу мен аза тұту күні 
аталып өтті. Қаламыздағы 
«Даңқ» монументінің алдына 
мектептер жанындағы жазғы 
лагерьдің ұландары мен 
соғыс ардагерлері мен тыл 
еңбеккерлері, №55524 әскери 
бөлімінің өкілдері жиналды. Ар
дагерлер кеңесінің жас тармен 
патриоттық тәрбие жүргізу 
секторының меңгерушісі 
Л.Мошковская жиынды жүргізіп, 
бұл күннің маңызына тоқталды.

– Біздің әрбіріміз үшін, 
өскелең ұрпақ үшін бүгінгі 
күннің маңызы ерекше, бұл 
күнді ұмыту мүмкін емес. 
Өйткені 1418 күн мен түнге 
созылған сұм соғыстың зар

дабын әрбір отбасы тартты. 
Қаншама боздақтарымыз жел 
кілдеп тұрған шағында май
данға аттанып, қаза тапты, 
жараланып, елге мүгедек боп 
оралды. Ал көптеген арда гер
лері міз соғыстан кейінгі жылда
ры  бүгінгі күнге жете алмай, көз 
жұмды. Олардың баршасына 
құрметпен қарап, ерліктеріне 
бас иіп, бүгін оларды еске 
алып, аза тұту – парызымыз. 
Сондықтан осында жиналып 
отырмыз, – деді қа лалық ар
дагерлер кеңесінің төрайымы 
Нина Тимофеевна Вахитова.

Қаламыздағы санаулы со
ғыс ардагерлерінің бірі Васи
лий Васильевич Болотин сөз 
сөйлеп, майданға аттанғанын, 
Отан қорғау жолында басынан 
кешкен оқиғаларды балаларға 

айтып берді. Ал №55524 әскери 
бөлімі командирінің тәрбие ісі 
жөніндегі орынбасары, май
ор Ж.Әбішев ардагерлерге ақ 
тілегін айтып,  тағзым етті. Жас 
ұрпақты отансүйгіштік рухта 
тәр биелеуде соғыс ардагерлері 
мен тыл еңбеккерлерінің үлесі 
өлшеусіз екенін айтты. Ал 
қалалық әкімдіктің Ішкі саясат 
бөлімінің бастығы Татьяна Ку
ринная ардагерлерге жүрек
жар ды лебізін жеткізіп, қала 
әкі мінің тағайындаған  медалін 
тыл еңбеккерлеріне салтанат
ты түрде тапсырды.

– Біз өткен сенбі күні би
ыл ғы мектеп бітіруші түлек
тер дің кешін кең көлемде 
атап өттік, жастарға сәтсапар 
тіледік, қызжігіттердің жүздері 
бақыттан балбұл жанып, 

қуаныштары қойындарына сый
мады. Ал осыдан тура жетпіс 
төрт жыл бұрын Самарқанд 
поселкесіндегі мектеп бітіру
шілер  кешінен  соң  бозбала
лар тікелей  майданға, яғ
ни Отан қорғауға аттанған еді. 
Міне, осыданақ бейбіт  күннің, 
жас тық шақтың қадірін түсінуге 
болады. Қымбатты ардагер
лер, тыл еңбеккерлері, сіздерге 
басымды ие отырып, мықты 
денсаулық, ұзақ ғұмыр тілеймін, 

–  деді Татьяна Михай ловна.
Қаламыздың ақыны Юрий 

Показанов қаламынан туған 
соғыс тақырыбындағы жыр 
жолдарын оқып, көптің көңілін 
толқытты.Мектеп жанындағы 
лагерьлерде бос уақыттарын 
тиімді пайдаланып жүрген 
оқу  шылар аспанға шарлар 
ұшырып, жырлар оқып, аға ұр
паққа деген құрметтерін көр
сетті. Содан соң опат болған 
отанқорғаушыларды бір ми
нут үнсіздікпен еске алу рәсімі 
жалғасты, соңынан жиналған 
үлкен де, кіші де «Даңқ» мону
мен тіне гүл шоқтарын қойып, 
есіл ерлердің ерлік даңқына 
тағзым етті.

руза АлДАШевА

23 маусым – Мемлекеттік қызметкерлер күні
Үздіктер марапатталды

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2013 
жылғы 20 желтоқсандағы «Қазақстан Республикасындағы кәсіптік және 
өзге де мерекелер туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
1998 жылғы 20 қаңтардағы №3827 Жарлығына толықтыру енгізу ту
ралы» Жарлығына сәйкес мерекелер тізімі 91 тармақпен толығып, 
нәтижесінде 23 маусым – Мемлекеттік қызметшілер күні болып ата
лып өтілуде. 

Өткен сейсенбі күнгі қала әкімінің кезекті аппарат мәжілісі 
осы мерекеге орай,  бойындағы білімі мен білігін халыққа мінсіз 
қызмет көрсету жолдында жұмсап келе жатқан бір топ мемлекеттік 
қызметшілерді марапаттаудан басталды. 

–Жас болса да іскерлігімен көзге түскен «Теміртау қаласының 
кәсіпкерлік және ауылшаруашылығы бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
бастығының міндетін атқарушы Самат Зияшевты аймақ басшысы 
құттықтап, алғыс хатпен марапаттады. Біз де әріптесімізді құттықтап, 
бұдан былайғы қызметіне табыс пен жеміс тілейміз, үлкен үміт 
күтеміз, – деді қала әкімі Нұркен Ертайұлы Сұлтанов.

Мұнан соң осы мемлекеттік қызметшілер күніне орай қала әкімінің 
алғыс хаттары қалалық әкімдіктік кадрлар бөлімінің жетекшісі Майра 
Түсіповаға, тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы мекемесінің  ма
маны Г.И.Ширкинаға,  әкімдіктің бас маманы А.А.Стариковскаяға сал
танатты түрде тапсырылды.

Өз тілшімізден

Оқырмандарға түсінікті 
болу үшін айта кетейік, 
пробация қызметі – атқару 
инспекциясының ұйымы болып 
табылатындықтан қылмыстық 
жазаны қоғамнан аластат
пай орындауды қамтамасыз 
етеді. Сонымен қатар сот
ты болғандарды есепке 
алып, олардың әлеуметтік
құқықтық көмек алуына 
атсалысады. Сондықтан жаза 
басып, жауапкершілікке 
тартылғандарды қамауға 
алмайақ, оларды қоғамдық 
жұмыстарға тарту тәжірибесі 
қолға алынды. 

Мәжбүрлі қоғамдық 

Қылмыс пен жаза

Мәжбүрлі қоғамдық жұмысқа тарту

Күнделікті тұрмыс ағымында əртүрлі жағдайлар орын алып жатады. 
Ал заң талаптары баршаға ортақ болғандықтан, қолымен жасағанды 
мойынмен көтеру керек. бұл ретте қаламыздағы пробация қызметі 
қандай жұмыстар атқаруда.

жұмыс – тұрақты мекенжайы 
жоқтар мен оқуы орындарын
да оқымайтын еркіндігінен 
шектелгендерге бағытталған. 
Қамауға алынғандарды күтіп
ұстау үшін мемлекеттің қыруар 
қаржысы жұмсалатыны анық, 
сондықтан оларды  қоғамдық 
жұмыстарға тарту көзделген, 
әрине, бұл сот шешімімен 
жүзеге асырылады. 

Қала көшелерін тазалау, 
абаттандыру секілді пайда
лы қоғамдық жұмыстарға 
үстіміздегі жылы жазаға 
тартылған 10 адамның жетеуі 
жегілген. Бұл туралы қалалық 
әкімдіктің кезекті аппарат 

мәжілісінде  әділет капитаны, 
аталған арнайы қызметтің аға 
инспекторы Виктория Мелдере 
мәлімдеді.

Бүгінгі таңда қала 
әкімдігімен бірлесе отырып, 
жұмысқа тарту мекемелері 
анықталып отыр. Әзірге 
олардың қатары көп емес, де
генмен «Шарапат» кәсіпорны, 
қалалық «Мәдениет және 
демалыс саябағы», «Теміртау 
спорт клубы», «Теміртау
қызмет» ЖШС және іргедегі 
Ақтау кентіндегі «Ақтау» 
мәлдени бос уақыт өткізу 
орталығын атап айтуға болады.

 
Өз тілшімізден
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Мерекелік салтанат

Мерекеге келгендердің қарасы 
қалың, мұнда денсаулық сақтау 
саласының ардагерлері мен бүгінгі 
таңда қызмет етіп жүрген ақ желеңді 
абзал жандар, медбикелер мен 
медициналық колледждің студенттері 
де бар.  Белгіленген уақытта сахна 
шымылдығы ашылып, ондағы үлкен 
экраннан осы салаға қатысты көркем 
фильмдерден үзінділер  көрсетілгенде 
зал толы көрермен мәресәре болып 
күлкіге қарық болды. 

Қаламызда игі үрдіс қалыптасты, 

Барша тұрғындардың хабары бар, 
үстіміздегі жылдың 11 сәуірінде ауа 
қысымының бірден жылынуы салда
рынан су тасқыны орын алып, ескі 
қаладағы Мусалимов, Огородная және оң 
жаңалаудағы Нижняя, Южная көшелерін 
су алып кеткен болатын. Тілсіз жау
дан  жеке сектордағы 74 үйді су басып, 
тұрғындардың баспаналарының әпсәтте 
қабырғалары қақырады және жиған
терген дүниемүліктеріне айтарлықтай 
зақым келді. Су тасқыны кезінде тиісті 
құтқару шаралары жылдам және  же
дел жүргізіліп, нәтижесінде  су шайған 
үйлерден 59 адам қауіпсіз жерге 
көшірілген болатын. Осыған орай  сол 
кезде  ҚР «Азаматтық қорғаныс тура
лы» Заңына, сондайақ ел үкіметінің 
қолданыстағы  қаулысы мен қала әкімінің  
шешіміне сәйкес қаламызда  тарихи 

сипаттағы төтенше жағдай 
жарияланды. Бұған қоса қала 
әкімінің өкімімен тұрғындардың 
денсаулықтарына, мүліктеріне, 
шаруашылық нысандарына 
келтірілген шығын көлемін 
анықтау мақсатында  комиссия 
құрылып, іске кіріскен еді.  Бұл 
жұмысты «Агентство Спектр» 
ЖШС, «НЭО Центр» секілді  
тәуелсіз бағалаушылар ұйымы 
жүргізді.

Арнайы мамандар 55 тұрғын 
үйдің қаншалықты зардап 
шеккенін көріп, 825000 теңгенің 
жұмысын жасаған. Бүгінгі таңда  
барлығына тиісті төлемдер 
төленіп болды. Ал енді шығын 
мөлшері жайында айтар болсақ,  
оның жалпы құны – 60637742 
теңгені құрап отыр,  оның ішінде 
жергілікті бюджеттен –15 үйге 
14811000 теңге қарастырылған.  
Облыстық бюджет көзінен 
бөлінгені – 45826742 теңге. 
Шығын толығымен өтеліп, 
тұрғындар тиісті қаржыларын 
алып үлгерген.

Әрине, су басқан үйлерінен 
тұрғындарды «Асега» қонақүйіне 
орналастырып, 1028 сәуір 
аралығында олардың сонда 
жатып, тамақтануына жағдай 
жасалды. Осы мақсатқа, яғни 
қонақүйде тұрғаны үшін –726000 
теңге, ішіпжемі үшін 486560 
теңге де толықтай өтелген. 

Әрине, табиғат апаты айтып 
келмейтіні анық, дегенмен 
қаламыздың мекемелерінің 
жұдырықтай жұмылып, қолда 
бар техника мен адам күшін 
орынды пайдалану нәтижесінде 
апат сейіліп, адам шығынына 
жол берілмеді.  Сөйтіп, 7 ұйым 
мен 140 техника су тасқынымен 
арпалысып, көптеген іс
шараларды атқарды. Қазіргі 
таңда су алған көшелердің 
жолдары жөнделіп, күнделікті 
тыныстіршілік бұрынғы қалпына 
қайта келді. 

Осындай қиын жағдайда  
бір жеңнен қол, бір жағадан 

бас шығарып, елдіктің үлгісін көрсеткен 
кәсіпорындар басшыларына шынайы 
алғыс сезімін жеткізуге қала әкімі Нұркен 
Сұлтанов  тапсырма берген болатын. 
Соған орай жақында облыс әкімінің алғыс 
хатымен және қала әкімінің мақтау гра
мотасымен  бірқатар басшылар марапат
талды. Аттарын атап айтар болсақ, олар: 
қала әкімінің тұрғынүй коммуналдық 
шаруашылығы бойынша орынбасары 
Алтынбек Есмұрзаев, «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ  атқарушы директорының 
өндіріс бойынша орынбасары Андрей 
Берг, «АрселорМиттал Теміртау» АҚ  
автотранспорт басқармасының бастығы 
Александр Полонник, «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ бас энергетигі Владислав
Вовнянко, «Оқжетпес» ЖШС  өндіріс 
бойынша директоры Сергей Пугачев, 
«Ақ Бозат Тау» ЖШС директоры Рустам 
Муслимов және басқалар.

Бұл жөнінде қала әкімінің кезекті аппа
рат мәжілісінде қаржылықшаруашылық 
бөлімінің жетекшісі Наталья Шайтанова 
хабарлама жасады. 

р.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Өткен аптада қаламызда медицина қызметкерлерінің күніне 
арналған салтанатты жиын өтті. Қалалық мәдениет сарайына 
жиналған жұртшылық, яғни денсаулық саласының қызметкерлері 
бірін-бірі құттықтап, ыстық ықыластарын білдірді. 

«Алтын белгi» – дəрiгерлерге

жыл сайын медицина саласынның озат
тары қала әкімінің «Алтын белгісімен» 
марапатталады. Биылғы салтанатта 
әкімнің әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
орынбасары Шолпан Мырзақасымова 
құттықтау сөз сөйлеп, халық саулығы 
жолында білімдері мен біліктерін, 
тәжірибелерін аямай, сырқаттарға үміт 
отын сыйлап, олардың сауығып кетуі жо
лында тер төгіп жүрген жандарға ыстық 
ықыласы мен жылы лебізін білдірді. 

Сонымен, Теміртаудың «Ең үздік» 
хирургі  – орталық аурухананың же

дел медициналық көмек бөлімінің 
меңгерушісі Сергей Лян,  «Ең үздік 
акушергинеколог» аталымы бойын
ша перзентхана директорының ем
деу ісі бойынша орынбасары Татьяна 
Павлецова, «Ең үздік педиатр» – №4 
емхананың отбасылық орталығының 
меңгерушісі Григорий Круковский,  
«Ең үздік терапевт» – №1 емхананың  
учаскелік терапевті Ольга Маловичко,  
«Денсаулық сақтау саласының ең үздік 
басшысы» – №2 емхана директорының 
медициналық мәселелер бойынша 
орынбасары  Наталья Головородко, 
«Ең үздік медбике» аталымы бойынша  
орталық аурухананың бас медбикесі За
йра Үсенова   танылды. Ал «Мамандыққа 
адалдығы үшін» аталымы бойынша  
орталық аурухананың директоры Сте
пан Мартынов марапатталды. Сонымен 
қатар озат басшы ҚР Денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің кәсіподағынан кеуде 
белгісін тақты. 

Мерекелік салтанаттағы марапаттау
лар мұнымен шектелмеді, облыс және 
қала әкімдерінің мақтау грамоталары 
мен алғыс хаттары да өз иелерін тапты.

Өз тілшімізден
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Қызметтік міндеттерін орындау 
барысында қайтыс болған  Ішкі істер 

органдары қызметкерлерінің мемо
риалына гүл шоқтарын қою үрдісіне 

барлық полиция қызметкерлері 
және қайтыс болған  азаматтардың 

әйелдері қатысты. Әр жылдары біздің 
қаламыздан он екі тәртіп сақшысы 

қызметтік міндетін орындау кезінде 
қаза тапқан еді, олардың есімдері 

Ішкі істер басқармасы ғимараты 
жанындағы мемориалға ойылып 

жазылған. Соларды бірі 1988 жылы 
26 наурызда би алаңындағы  жан

жалды болдырмауға атсалысып, 
бұзақылардың қолынан қаза тапқан 

Шұғайып Бимағамбетов кейін 
«Қоғамдық тәртіпті қорғаудағы 

үздік еңбегі үшін» медалімен 
марапатталған еді. Сондайақ же

23 маусым – полиция күні

Тәртіп сақшыларының мерекесіосы аптада теміртаулық 
тәртіп сақшылары өздерінің 
төл мерекесін  – Қазақстан 
полициясы күнін сал-
танатты іс-шаралармен 
атап өтті. Металлургтер 
шаһарындағы әріптестерін 
құттықтауға Қарағанды 
облыстық Ішкі істер 
департаментінің бастығы, 
генерал-майор Мергенбай 
Жаппаров келді.

дел іздестіру тобының құрамындағы 
милиция сержанты Сергей Пак 

қылмыскерлерді құрықтау барысын
да  солардың қолынан қаза тапты. 
Ол өзінің  ауыр жарақат алғанына 

қарамастан  ұрылардың жолын кесіп,  
үш рет атып үлгерген. Бұл ерлігі үшін  
жоғарғы кеңестің жарлығымен  үлкен 

марапатқа ие болды. Әріптестері 
осылайша қоғамдық тәртіп сақтау үшін 

жанын берген әріптестерін ұмытпай, 
үнемі еске алып отырады. 
Бұл күні Теміртау ІІБның 

ғимаратында жедел басқару орталығы 
ашылды. Оның  лентасын облыстық ІІД 

бастығы М.Жаппаров қиып: 
– Мұндай жүйе біздің облыста 

екінші болып осы Теміртау қаласында 
ашылғалы отыр. Бұдан кейін аймақтың 

тағы жеті қаласында  іске қосылатын 
болады. Бұған дейін  Теміртауда 

«Паутина» бейнебақылау камерала
ры болғаны мәлім, соның арқасында 

ондаған қылмыс дер кезінде ашылып, 
жүздеген тәртіп бұзу оқиғалаларының 

алды алынды. Енді мына үлкен 
орталық  қылмыстың ашылуын 

бұрынғыдан да тездетеді.
Бұл жаңа орталық Теміртаудың 

республикадағы шағын қалалар 
тізіміне енуіне байланысты  ашылып 

отыр. Қаражат та республикалық 

бюджеттен бөлінген, жедел басқару 
орталығы ғимаратының іске қосылуы 

қаламыздағы тәртіп бұзушылықты 
азайтып, қылмыстың дер кезінде 

жедел ашылуына  үлкен үлес қосары 
сөзсіз. Полиция қызметкерлерінің төл 

мерекесінде сала үздіктерінің есімдері 
аталып, оларға бағалы сыйлықтар, 

түрлі марапаттар тапсырылды. 
Жыл сайын өздерінің төл 

мерекесін полиция қызметкерлері 
спорт жарыстарын өткізумен 

ерекшелендіріп келеді. Биыл да  
өздерінің қызметіне байланысты 

спорт түрлерінен  – волейбол, теннис, 
қызметтік қарудан оқ ату, кір тасын 

көтеру, шағын футболдан жарыстар 
өткізді. Бұған қаланың полициялары

мен қатар №5516 әскери бөлімшесінің 
командасы да қатысты.  Футбол 
алаңында Теміртау қалалық Ішкі 

істер басқармасынның командасы 
айқын басымдықпен жеңіске жетті. 

Сондайақ полиция қызметкерлерін 
оқыту орталығының ұжымы асқан 

ұйымшылдық көрсетті. Жарыс 
жеңімпаздары кубок, бағалы сыйлық, 
грамота сияқты марапаттарды алып, 

өздерінің нағыз шыныққан тәртіп 
қорғаушылар екенін көрсете білді.

Өз тілшімізден
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Халің қалай, аула клубтары?

Ұрпақ тәрбиесі

Бұл мәселе қалалық әкімдіктің 
аппарат мәжілісінің күн тәртібінде 
қаралуы да жайдан-жай емес, 
өскелең ұрпақ тәрбиесіне деген 
биліктің жанашырлығының бір 
көрінісі бұл.  

– Бүгінгі таңда қаламызда 
жиырма үш аула клубы бар, 
олардың кейбірі өз алдына 
орналасқан ғимараттарда бол-
са, екінші бөлігі көп қабатты 
тұрғын үйлердің бірінші қабат-
тарын дағы пәтерлерде. Соны-
мен қатар экологиялық клуб, 
еріктілер орталығы, жастар 
мен жасөспірімдердің «Атаме-
кен» саяси клубы, квН, «Да-
рын» шығармашылық шебер-
ханасы, футболистер клубы, 
тоғыз құмалақ клубы, «Жайдар-
ман» клубы, қазақ тілін  үйрену 
үйірмесі және  ықшамаудандарды 
аралайтын көшпелі акциялар 
өткізетін жастардың бас қосатын 
бірқатар орындары бар. клубтар-
ды дамытудың бағыт-бағдарын 
белгілеп, оны жүзеге асыру 
үшін арнайы жобалар жасадық. 
Нәтижесінде мыңнан аса іс-шараға 
отыз мыңнан аса адам қамтылды, 
– дейді жастар жетекшісі Алексей 
Борисович Ломакин.

Əрине, әрбір іс-шараның ба-
лалар көңілінде қалдырар ізі бар, 
сондықтан  олардың өз мәнінде 
өтуіне күш салады тәлімгерлер. 
Сондай-ақ клубтағы балалардың  
әлеуметтік-психологиялық жағ-
дайы да естен шыққан емес. Бұл 
ретте «көмек» деп аталатын 
әлеу меттік-психологиялық көмек 
көрсететін  жастар қызметімен 
25 рет кездесу өткенін айтсақ та 
жеткілікті. Жасөспірімдер ішкі 
күйзелістері мен қорқыныштары, 
көңіл-күйлері жайында емен-
жарқын әңгімелесіп, мамандар 
кеңесіне құлақ түріп, нәтижесінде 
олардың  бойларында алдағы 
күнге үлкен үміт пен сенім пайда 
болады. Осылайша, жасөспірімдер 
арасында жиі кездесетін өз-өзіне 
қол салу, яғни суицидтің алдын 
алуға қол жетіп отыр. Бұған қоса 
көшпелі жиындар мен семинар-
лар ұйымдастырылып,  салауатты 
өмір салтын ұстану тақырыптары 
талқыланып, насихатталған. Мұн-
дай көшпелі іс-шараға үш жүзге 
тарта жасөспірім тартылған. 

Жаз мерзімі жастар үшін 
жақсы демалыс пен көңілді 
кештердің мезгілі. Аула клубтары 
арасында спорттың он бес түрінен 
жазғы спартакиада өткізіліп, ол екі 
жеті бойы ең шымыр, ең мықты, 
ең белсенді жастарды анықтауға 
мүмкіндік тудырады. Соңғы екі 
жылда  540 бала спартакиадаға 
қатысып, өздерінің ептіліктерін 
көрсетті. Бұл тек осы маусыммен 
шектелмейді, қыста да өз жалғасын 
табады. Жастардың спортқа де-
ген қызығушылықтары атақты 
спортшылардың жеңістеіне қарап 

Теміртаудағы аула клубтары жайында әңгіме қозғала қалса, оның ата-
сы ретінде марқұм Қуанышбек Еламанұлы Едгинның аты-жөні аталаты-
ны рас. Көзіміз көрді, ол кісінің аула клубтары дегенде көңілі тіпті ерекше 
еді. Сондай қамқорлықтың нәтижесінде кезінде олардың саны қырық екіге 
дейін жетіп, балалар бос уақыттарын тиімді өткізетін. Әсіресе жазғы кани-
кулда аула клубтарының есігі айқара ашылып, күн сайын түрлі мерекелік, 
спорттық шаралар бірінен соң бірі өткізіліп, қалалық сайыстарда да ұл-қыздар 
белсенділіктерін танытатын. Аула клубтарының бүгінгі тыныс-тіршілігі 
қандай?

оянатыны даусыз, бұл тұрғыда 
арманшыл өрендермен футбол, 
волейбол, қазақша күрес, жеңіл 
атлетика, дзюдо, карате, жүзу 
секілді басқа да бірқатар спорт 
түр лерінен шеберлік сағаттарын 
өткізу жолға қойылған. Ал көңілді 
тапқыштар клубы да жыл сайын 
жақсы жетістіктерімен елдің на-
зарына ілігуде. Биылдың өзінде ең 
күшті жеті квН командасы мен үш 
«Жайдарман» командасы жүзден 
аса баланы қамтып, өнерлерін 
өрге жүздіріп отыр. Сонымен 
қатар №6 мектеп жанындағы  
«Бригантина» аула клубының 
«Лови леща» командасы Ақмола 
облысы үздіктер қатарынан кө-
рі ніп, ресейдің Омск қаласында 
өтетін халықаралық лигада ел 
намысын қорғау құқын жеңіп 
алды. Сөйтіп, сол додада жүлделі 
үшінші орынды қанжығасына 
байлап, ресейден  олжалы оралды. 
көңілді тапқыштар клубының та-
быстары мұнымен шектелмейді, 
едгин атындағы аула клубының 
«Окей» командасы Қарағандыда 
өткен лигада жеңімпаз деп та-
нылса, №21 орта мектептің «ис-
кра» аула клубының «Стека» 
командасы да жеңісті қолдан 
берген жоқ. Ал «Султан велико-
лепный» командасы  Астанада 
өткен аумақаралық лигада  табы-
сты өнер көрсетіп, ресейдің Сочи 
қаласында өтетін халықаралық 
фестивальге бару мәртебесіне ие 
болды. Осы аталған квН коман-
дасы Новосибирскіде жартылай 
финалдан өтіп, финалға жолдама 
жеңіп алды. Айта берсек, осындай 
жеңістер мен жемістер баршылық. 

Жастар жүрген жер үнемі 
осындай думан, сонымен қатар 
оларды еңбекке баулу мәселесі 
де назардан тыс қалмаған. Мы-

салы, қаламызда өтетін барлық 
іс-шаралардың жастар бел орта-
сында жүріп, еріктілер ретінде 
де көптеген ізгілікті істердің 
ұйытқысы болып жүрген де бозба-
лалар мен бойжеткендер. Олар ар-
найы отрядтарқа топтастырылып, 
127 адамнан тұратын еріктілер 
орталығы құрылған. Жыл сай-
ын олар 9 мамыр Ұлы Жеңіс 
күніне орай «Біз ұмытпаймыз» 
атты жалпықалалық акцияға 
қатысады,  соның барысында бү-
гінде арамызда жоқ Ұлы Отан 
соғысы қатысушылары мен тыл 
еңбеккерлерінің  және Теміртаудың 
құрылысына өз қолтаңбаларын 
қалдырған жерлестеріміздің зи-
раттарын тазалап, сауапты іске 
мұрындық болуда. Ал биылғы 
Жеңіс мерекесінің  кең көлемде 
ата лып өтілгені мәлім,  соған 
орай еріктілер  «Жеңіс маршру-
ты», «Менің атамның портреті», 

«1945 белгі», «Патриот трамвай» 
секілді жүз іс-шара өткізді. Со-
нымен қатар үстіміздегі жылғы 
айтулы даталарға орай жастар 
көптеген игілікті істер атқаруда. 
Алдағы 6 шілде күні  «Метал-
лург» стадионының алдында 
«Қазақстан – 2050», «Мәңгілік 
ел» тақырыбымен қала жастары 
әлемнің он екі елінен еріктілерді 
қабылдап, халық бірлігінің үл-
гі  сін көрсетіп, достық пен 
татулықты дәріптемек, сонымен 
қатар ықшамаудандарды ара-
лап, он концерт қою жоспарла-
нуда. концерттік бағдарламамен 
қатар спорттық сайыстар, 
экологиялық іс-шаралар, қаланың 
белгілі адамдарының  құттықтау 
сөздері, ел Президентінің 
Қазақс тан хал  қына жолдаған 
Жолдауын түсіндіру секілді 
көптеген ауқымды жұмыстар 
атқарыл мақ. еріктілер үнемі 

әлеуметтік жағынан аз 
қамтылған отбасыларға көмек-
тесу мақсатында жәр мең келер 
ұйымдасыруда да шеберліктерін 
шыңдай түсуде.

– Аула клубтарындағы ерік-
тілер жайында, олардың атқарып 
жатқан жұмыстары туралы айта-
рымыз көп,  нәтижеміз де жақсы, 
өткен 2014 жыл қорытындысы 
бойынша темір таулық еріктілер 
қозғалысы облыста ең үздік деп 
танылса, Қазақстан бойынша үз-
дік тердің алғашқы төрттігіне еніп 
отыр. еріктілер елбасының сай-
лау алды штабының жұмысына да 
белсене араласты, – дейді Алексей 

Борисович.
Балалар аула клубтарында 

әлеуметтік   театр  студиясы бар, 
онда жасөспірімдер өз бой лар-
ындағы шығарма шылық тарын 
шыңдайды. 

– Алексей Борисович, қазір-
гі таңда аула клубтарының 
материалдық-техникалық базасы 
қандай?– деп сұрадық.

– Біздегі барлық клубтар 
үстел ойындарымен, спортттық 
жабдықтармен, канцтауарлармен, 
спорт киімдерімен, музыкалық 
орталықтармен, фотоаппараттар-
мен  және тағы да басқа қажетті 
заттармен толық қамтамасыз 
етілген.   Бұл ретте ешқандай про-
млемалар жоқ,. Өйткені соңғы екі 
жарым жыл көлемінде аула клуб-
тарына бюджеттік емес қаражат 
көздерінен  он миллион теңгеден 

аса  қаражат жұмсалды. Сондықтан 
аула клубтарын жөндеу мәселесі 
де шешімін тапты. Жалпы, біздің 
жобамыз өміршеңдігің көрсетті, 
балалардың бос уақыттары  тиім-
ді, пайдалы іспен өтуде, – дейді 
жастар жетекшісі.

Дегенмен, кейбір аула клуб-
тары көп қабатты тұрғын үй-
лерде орналасқандықтан тұрғ-
ын  дар балалардың жиналуына 
қарсылықтарын білдіруде. Осы 
мәселе реттелсе деген үміт бар. 
Бұл ретте қала билігі, тұрғын 
үй инспекциясы секілді мекеме-
лермен бірлесіп, Пик-тер мен 
ОкМС-тер басшыларының басын 
қосып, кеңеспекші.

Теміртаудағы жиырмадан аса 
аула клубы қазіргі жаз маусы-
мын қызықты да пайдалы іс-
шаралармен өткізуде.

Руза АлДАшЕвА

Жастар саясаты
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Өткен сенбіде қаламыздағы 

жалпы білім беретін орта 
мектептерді бітірушілер кеші 
болып өтті. Жыл сайын он 
бір жыл оқыған мектептерінің 
қабырғасынан  түлеп ұшып, 
асқақ армандарына қанат 

Түлек – 2015

Аттанды сапарға...

қағатын 
жігітқыздар бұл 
күнді ерекше атап өтуге 
ұмтылады. Бұған дейін Ұлттық 
бірыңғай тестілеуді тапсырып, 
көңілдерін бірлеп, өздеріне 
демалыс жариялаған жастар  
мектеп бітіру кешінің жоғары 
деңгейде өтуіне ынталы. Олар
ды мектеп мұғалімдері мен 
атааналар да қолдап, көмек 
қолдарын созып, бұл кеште 
жастардың ең әдемі, ең сәнді 
болуына атсалысты. 

Сонымен, 20142015 оқу 
жылында қала мектептерін 855 
түлек бітіріді. Олардың 427сі 
Ұлттық бірыңғай тестілеуге 
қатысқан еді. Білімдерін сын 
таразысына салған түлектердің 
393і іргелік деңгейді 
бағындырып, көңілдері қалаған 
жоғарғы оқу орындарына түсу 
мүмкіндігіне ие болды. Мүмкін 
болған 125 баллдан 117сін 
жинаған  №24 мектеп оқушысы 
Дана Ерәлиева мен №20 

мектеплицей түлегі Екатерина 
Латынцеваны атап айтуға бо
лады.  Қала бойынша орташа 
балл – 82.1 болды. Бұл өткен 
жылдағыдан едәуір жоғары.

Қалалық мәдениет 

сарайының 
алдына қызыл кілем 
төселіп, үлкен фоторамка 
орнатылған. Соның маңайына 
жиналған атааналар мен 
ұстаздар қауымы тағатсыздана 
күтіп тұрды.

Түлектер өздері оқыған 
мектептің директорларымен, 
ұстаздарымен келетін уақыт 
та жетті. Биылғы ерекшелік 
те осында, әр мектептің 
мұнда келуінің өзі бірбіріне 
ұқсамайды, бір мектеп ақ 
лимузинмен келсе, екіншілері 
қара джиппен, ал үшіншілері 
кәдімгі автобуспен келіп жатты. 
Баршасының жүздері жарқын, 
көңілдері көтеріңкі. Келген бет
те ду қол соғып, қошеметпен 
қарсы алған атааналарға 
қол бұлғаған жастар арнайы 
орнатылған фоторамкаға 
барып тұрып, естелік үшін 
суретке түсумен болды. 

Осындай ісшарадан 
соң жиналғандар мәдениет 
сарайының ішіне кірді, мұнда 
салтанатты сәт жалғасын 
тапты.  Қала әкімінің 

әлеуметтік 
мәселелер бойын
ша орынбасары Шолпан 
Мырзақасымова құттықтау 
сөз сөйлеп,  Теміртаудың 
намысын қолдан бермеген 
үздіктердің лайықты марапат
тарын тапсырды. Атап айтар 
болсақ, биыл он түлек «Алтын 
белгі» иегері атанып, көңілдері 
шаттанса, тағы бес түлек 
бірбірден төрттік баға алып 
қалған еді.  Сондықтан олар 
«Алтын белгі» алмаса да, үздік 
үлгідегі аттестатқа қол жеткізді. 

Ән мен бимен өрнектелген 
салтанатты сәттен соң барлық 
түлектер Теміртау аспанына 
ақ тілектері мен армандары 
жазылған шарларды ұшырды.

Өз тілшімізден

Қазақ хандығына 550 жыл

Іс-шаралар 
жыл соңына 

дейін 
жалғасады

Биылғы  металлургтер 
мерекесі қаламызда 17,18 

және 19 шілде күндері тойла
натын болады. Алдымен 17 

шілде күні қалалық мәдениет 
сарайында салтанатты 

жиын өтеді, онда өндірістің  
ең үздік жұмысшыларын, 

металлургтерді марапаттау 
рәсімі болады. Қазірдің өзінде 

металлургия комбинатының 
озаттары дәстүрлі «Еңбек 
даңқы» белгісін алатыны 

анықталған. Сондайақ 
Қарағанды облысы әкімінің 

грамоталары, алғыс хаттары, 
завод әкімшілігінің сыйлықтары 

күтіп тұр. 
Биылғы мерекедегі айтуға 

тұрарлық тағы бір ерекшелік, 
дәл осы мереке қарсаңында  

он үшінші жалақыны төлеу 
басталады. 

– Компаниядағы биылғы 
күрделі қаржылық жағдайға 

байланысты он үшінші 

Металлургтер мерекесі қалай өтеді?

жалақыны төлеу уақыты 
біршама созылған еді, енді 

қазіргі мүмкіндікті пайда
лана отырып, төл мереке 

қарсаңында оны толық 

көлемінде төлеуді ойлас
тырып отырмыз. Жағдайға 

түсіністікпен қарап, он үшінші 
жалақының кешеуілдеуіне 

шыдамдылық танытқан барлық 

ұжым мүшелеріне ризамыз, 
– дейді «АрселорМиттал 

Теміртау» АҚ атқарушы дирек
торы Иво Хмелик.

Басшылар он үшінші 
жалақыны  төл мереке

мен ұштастыруы дәстүрлі 
кәсіби мейрам сыйлықтары 
берілмейді деген сөз емес 

дейді. Себебі, биылғы 
металлургтердің мерекесі 
Қазақстан Магниткасының 

55 жылдығы тойымен де 
қатарлас келіп отыр. Соған 

байланысты 18 шілде – сенбі 
күні «Металлург» орталық 

стадионында түрлі көрнекті 
шаралар өтеді. Мәселен, 

стадион алдындағы алаңда 
бұл күні түрлі ойындар, кон

курстар, сауда жәрмеңкелері 

ұйымдастырылады. Кеш
ке қарай шетелдік сахна 

жұлдыздарының қатысуымен 
үлкен концерт болады. Әрине, 
әзірге жұлдыздың есімі құпия. 
Металлургтер мерекесі келесі 

күні түрлі спорттық жары
стармен жалғасады, отшашу 

бұл мерекелердің ең соңғы 
шарықтау шегінің көрінісі 

болмақ. Жалпы, үш күн бойы 
Теміртаудың тұрғындары 

металлургтер мен олардың 
отбасылары түрлі мәдени және 

көпшілік, көңіл көтеру, жаппай 
қыдырыс, концерт, спорттық 

жарыстар сияқты шараларды 
қызықтайтын болады.

Өз тілшімізден

Теміртаудың тарихиөлкетану мұражайы «Ата жол» бағдар
ламасы аясында бірқатар экспозициялар ашып, тұрғындар 
мен қала қонақтарының назарына өткен тарихтан сыр шертетін 
танымдықақпараттық шаралары арқылы көш басынан көрінуде. 
Ал кітапханалар желісі әр тоқсан сайын оқырмандармен тұрақ
ты түрде кездесулер өткізіп, соның барысында тарихи дерек
тер мен дәйектерді келтіре отырып, өткеннен бүгінге дейінгі  
айтулы аралыққа әдеби шолулар жасауда. Ал тұңғыш Пре
зидент орталығында бірнеше семинарлар өтіп, оған  мектеп 
оқушыларымен қатар қоғамдық бірлестіктердің және этно
мәдени орталықтар өкілдері тартылуда. 

Батыр, жауынгер, сонымен қатар кең пейілді, қонақжай қазақ 
халқының басынан өткізген қиындықтары мен ауыртпалықтары, 
жеңістері мен жемістері бүгінгі ұрпақ санасынан орын алып, 
атақты хандарымыз бен бишешендеріміздің, даналарымыздың 
ел басқарудағы ұстанымдары дәріптелуде.

Егер биылғы жылдың осындай айтулы даталармен қатар 
Теміртаудың 70 жылдығы аталынып өтілетінін ескерсек, жыл 
соңына дейін көптеген ісшаралардың болатынын айтпаса да 
түсінеміз. Дегенмен олардың баршасының көтеретін өз міндеті 
мен жүгі бар. Сондықтан 2015 жыл аяқталғанша көптеген мә
деникөпшілік шаралар өткізіледі.  

р. ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Үстіміздегі жылы қазақ хандығының 550 
жылдығына арналған іс-шаралар біздің 
қаламызда да өткізіліп жатыр.
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88 29 маусым - 5 шілде

  29 маусым, дүйсенбі                  30 маусым, сейсенбі               1 шілде, сәрсенбі                    2 шілде, бейсенбі

Телебағдарлама
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07.00  «Таңшолпан»
10.00 Апта
11.05,21.05 Айтуға оңай
11.45,19.30 Телесериал
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00   Жаңалықтар
12.45 Еңбек түбі  береке
12.45,01.40 Дауа
13.20 Білгірлер бәйгесі
14.10 «Ақсауыт»
14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты» 
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,02.10 Менің Қазақстаным
17.50  Өзекжарды
18.10 Телесериал
19.10 Арнайы тележоба
21.50  Телесериал
23.30,02.40 Сіз не дейсіз? 
00.55 Көкпар
04.15 Мәлім де беймәлім Қазақстан

ХАбАр
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
09.00,10.00 Жеті күн
11.00,00.20 Драма
11.35 Мен көрген соғыс
11.30 Магия кухни
12.00 Мультфильм
13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
15.15,23.35 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.25 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.45,18.15 Қызық times
19.00 ТВ Бинго
20.30 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
22.00 Телесериал

еурАЗия
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 Телесериал
12.55,20.40 Телесериал
14.35,22.20 Телесериал
14.35 Ашығын айтұанда
15.30 112
15.40 Судебные истории
16.45 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Телесериал
03.30 Контрольная закупка

5 КАнАл
06.3009.30 «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
17.30,02.30 Деректі фильм
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 Премьера
21.25 Военнная программа
22.50 Худ. Фильм

ҚАЗАҚСтАн-ҚАрАҒАнДЫ
07.00,10.00,13.00 Апта
08.10 Әсем әуен
08.55 Телесериал
11.10 Қуырмаш
11.45 Күлегеш
12.00 Телесериал
13.00,17.50,22.00 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 Телесериал
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 «Алаң»
14.00,00.50 Сырсұхбат
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,02.00 Жарқын бейне
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Телесериал
19.05 Қылмыс пен жаза
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен

ХАбАр
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.15,00.05 Драма
11.45 Магия кухни
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 Драма
18.45 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
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
15.30 112
15.40 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.50 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 5арнадағы әнәуен + ТV – ЧАТ
18.30 В ритме нашего города
19.00 Ваш день
21.05 «Мәңгілік тіл»
21.15 Комната смеха
22.50 Драма
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
08.55 Док. фильм
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Обсудим»
11.40 Ғибрат
12.00 Телесериал
18.30 Дневник памяти
19.00 Док. фильм
19.30 Дін мен дәстүр
21.00 Телесериал
23.10 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Телесериал
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 Телесериал
19.10 Журналисттік зерттеу
23.30,02.30 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
04.00 Телесериал

ХАбАр
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00,01.30 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,00.35 Драма
11.45 Магия кухни
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.50 «Бұйымтай»
16.00 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.50 Незабытые истории
18.15 Драма
18.45 Телесериал
19.15,23.10 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
13.45,20.40 Телесериал
14.35,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
15.30 112
15.40 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.00 Новости
23.45 Телесериал

5 КАнАл
06.30,20.40 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 Телесериал
17.00 Азия айнасы
17.45 Моя Караганда
19.00 Ваш день
21.05 «Моя планета»
22.50 Худ. фильм

 ҚАЗАҚСтАн-ҚАрАҒАнДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
ЖаңалықтарНовости
08.55 Док. фильм
09.45 Мультфильм
10.45 Уақыт.кз
11.05 Док. фильм
11.35 Дін мен дәстүр
12.00 Телесериал
18.30 Арена
19.00 Прямой эфир
19.35 2050
21.00 Телесериал
23.00 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Телесериал
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35,19.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 
Жаңалықтар
12.45,03.35 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
17.00,02.10 Шетелдегі қазақ балалары
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Телесериал
19.10 Индустрияландыру
23.30,02.00 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
01.00 Қылмыс пен жаза
03.30 Еңбек түбі  береке

ХАбАр
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.40 Бұйымтай
16.00 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.15 Бизнес сыры
18.15 Драма
18.45 Телесериал
19.05 Жекпежек
20.30 Мен көрген соғыс
22.10 Телесериал
23.00 Біздің үй

         еурАЗия
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
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
14.00,17.45 Азия айнасы
14.35 Прямой эфир
15.40 Будем здоровы
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
15.35 Телесериал
17.00 Менің шындығым
19.00 Ваш день
21.05 Моя планета
22.40 Худ. Фильм
00.25 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСтАн-ҚАрАҒАнДЫ
10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
ЖаңалықтарНовости
08.55 Док. фильм
11.05 Прямой эфир
11.40 2050
12.00 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Шаңырақ
19.35 Арена
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал
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29 маусым - 5 шілде

     3 шілде, жұма                              4 шілде, сенбі                        5 шілде, жексенбі

07.00 Концерт
08.00 Қымызхана
08.30 Ақсауыт
09.00 Бүгін Воскресенье
10.30 Баламен бетпебет
10.50 Шетелдегі қазақ балалары
12.45 Концерт
13.45 Келбет
14.15,02.30 Телесериал
16.40 Тағзым
17.05 Концерт
19.10 Әзіл әлемі
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.05 Ұлттық шоу
22.15 «Алаң»
23.15 Худ. Фильм
00.55 Көкпар
01.40 Келбет
03.10 Алаң
03.55 Телесериал

ХАбАр
07.05,02.30 Қалжың қоржыны
08.30 Айбын
09.00,10.00 Жеті күн
10.00 Ас арқау
10.20,03.20 Спорт әлемі
11.00 Сказка
14.00 Бенефисшоу
15.15 Кино
17.15 Бокс
20.00 Дудуман
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
23.50 Телесериал
01.40 Док. фильм

 еурАЗия
06.00 Жаңалықтар
06.35,04.40 Контрольная закупка
07.00,03.50 Телесериал
07.50,03.50 телесериал
08.35 Жаңалықтар
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Новости
09.10 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.45 «Идеальный ремонт»
11.55 «Кешкі кездесу»
13.05 Караоке такси
13.40,03.15 101 кеңес
14.05 «Ән дария»
15.05 Кино
16.50 Телесериал
21.00 Аналитика
23.05 Точьвточть

    5 КАнАл
10.00 Шарайна
10.20 Моя караганда
10.35 Жақсылардан ғибрат
10.55 Азия айнасы
11.35 Время творить
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Сто к одному
13.30 Один в один!
16.15 Док. 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
10.10 Мультфильм
11.20 Жайдарман Қарағанды
12.25 Худ. Фильм
14.05 Концерт
16.00 Худ. Фильм
18.00 Шаңырақ
18.35 Арена
19.00 Апта
20.00 Обсудим
20.35 Дневник памяти
21.00 Худ. фильм
22.00 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00 Телесериал
10.55 Айтуға оңай...
11.40,19.35 Телесериал
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
17.25 Еңбек түбі  береке
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
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
10.10 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
13.55 Телесериал
15.15 «Бұйымтай»
16.00 Телесериал
17.15 Бармысың, бауырым?
18.15 Драма
18.45 Ұлт саулығы
19.05 Орталық хабар
20.30 Сильные духом
21.30 Худ. Фильм
23.20 Телесериал
01.00 Док. фильм

         еурАЗия
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35 Жұма уағызы
14.50 «Қылмыстық іс №»
15.30 112
15.40 Худ. фильм
17.40 «Жди меня»
18.50 Поле чудес
23.50 Три аккорда

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

ҚАЗАҚСтАн-ҚАрАҒАнДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар
08.55 Док. фильм
11705 Шаңырақ
11.40 «ДАТ»
12.00 Телесериал
18.30 Руханият
19.00 Бумеранг
19.35 Шеберхана
21.00 Телесериал
23.10 Кино

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 Қалжың қоржыны
08.00 «Сиқырлы ас үй»
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.05 Спорт без границ
11.55 Кино
13.30 Орталық хабар
14.10 Жұлдызды дода
15.35 Кино
17.15 Бокс
20.00 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
00.30 Телесериал
02.20 Док. фильм

         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 Угадай мелодию
16.40 Худ. Фильм
20.00 Первая программа
20.35 Кино
21.30 Кешкі кездесу
23.30 Әндария
00.15 Худ. Фильм
02.00 Большая разница

    5 КАнАл
10.05 Шарайна
11.00 Моя караганда
11.15 Мәңгілік тіл
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
20.00 Апта репортажы
20.20,22.30 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан
02.30 Док. фильм

ҚАЗАҚСтАн-ҚАрАҒАнДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 ЖаңалықтарНовости
11.10 Сіз қайда жүрсіз?
12.00 Док. фильм
14.00 Концерт
15.05 Худ. Фильм
18.00 Бумеранг
18.35 2050
19.00 Жаңғырық
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Жайдарман Қарағанды
21.05 Сөнбес сәуле
21.30 Док. фильм
22.05 Кино

Жақында облыс орталығындағы  
Тәуелсіздік алаңында 37 автокөліктің 
кілтін салтанатты түрде тапсыру 
рәсімі өтті. «Газель» маркалы судай 
жаңа автокөліктер қаз-қатар тізіліп 
тұрды, олардың 13-і реанимобиль, ал 
24-і санитарлық, яғни барлығы жәдел 
жәрдем көліктері. енді бұл көліктер 
Теміртаумен қатар аймақтағы Жезқазған, 
Саран, Балқаш, шахтинск секілді  қала 
халықтарына қызмет көрсететін болады.

Салтанатты сәтте облыс әкімінің 
орынбасары Асылбек Дүйсебаев 
құттықтау сөз сөйлеп,  табыстар тіледі.

– Бұл су жаңа көліктерді алған соң, 
қызмет сапасының арта түсетініне 
сенімдімін. Өйткені науқастарға жедел, 
дер кезінде жетудің маңызы ерекше,  бұл 
уақыт ұтумен қатар сырқаттың жанын 
сақтап қалуға да септігін тигізері анық, – 
деді облыс әкімінің орынбасары.

Санитарлық автокөліктерді алу үшін 
облыстық бюджеттен 128 миллион теңге 
ден артық қаражат жұмсалған. Жаңа 
көліктер  тыныс алу аппараттарымен, 
электрлі кардиограффен, дефибрилля-
тормен жабдықталған.  Бұл алғашқы 
жедел медициналық көмек көрсету 
барысында аса қажет.

Сол көліктердің үшеуі Теміртаудың 
еншісіне тиді, бұл да металлургтер 
қаласы үшін өте қуанышты жағдай. 
Сондықтан қаламыздағы жедел жәрдем 
қызметінің жұмысы бұрынғыдан да са-
палы болатыны анық. Басы ауырып, бал-
тыры сыздаған тұрғындарға дер кезінде 
жетіп, медициналық көмек көрсететін 
жедел жәрдем станциясының ұжымы 
облыс басшыларына алғыстарын айтып, 
ризалықтарын білдіруде.

Өз тілшімізден

Халыққа қызмет

«Жедел жәрдем»  
үш көлікпен 

толықты

Қаламыздағы «Жедел 
жәрдем» станциясы жаңа 
автокөліктермен толықты. 
Мұндай сыйлыққа 
өткен аптада аталып 
өтілген денсаулық сақтау 
қызметкерлерінің төл 
мерекесіне орай қол жетіп 
отыр.
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10 Хабар-ошар
6 шілде – Астана күні Еңсесі биік Елордам!

Бір жағынан Астанамен ірге
лес орналасқан болсақ, екін
ші ден, еңсесі биік Елорданы 
әсем Астанаға айналдырып, сол 
арқылы Қазақстанның мәртебесін 
халықаралық аренада көтерген 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
біздің қаламыздан түлеп ұшқан 
текті перзент деп есептейміз.  

Иә, талай тектілерді түлеткен 
Теміртауда бүгінде тоқсаннан аса 
ұлт сүттей ұйып, бірбірімен тату
тәтті, достық қарымқатынаста 
еңбек етіп келеді. Бірлік пен береке 
бар жерде тірліктің де болатынын 
тұңғыш Президентіміз айтып келеді. 
Біздің еліміздегі татулық пен келісім 

Жыл сайын іргеміздегі Астананың 
туған күні елімізде кең көлемде аталып 
өтілетіні мәлім. осыған орай біздің 
қаламызда да көптеген іс-шаралар 
ұйымдастырылады. Өскелең ұрпақ ел 
астанасы жайында білуі тиіс, сондықтан 
өткізілетін танымдық-ақпараттық 
шаралардың берері мол.  оның үсіне біздің 
металлургтер қаласы 
атанған Теміртаудың 
да өзіндік ерекшелігі 
бар. 

салтанат құрып, бейбітшіліктің 
нәтижесінде көптеген реформалар 
мен бағдарламалар жүзеге 
асырылып, нәтижесінде еліміз 
гүлденіп, әлемге танылып, енді 
Президентіміз алға қойған мақсат, 
яғни әлемнің ең дамыған отыз 
елінің қатарынан ойып тұру орын 
алу үшін  игілікті істер жасалынуда. 

Алдағы Астана күні қар саң ында 
елордасына барып, оның таңдай 
қақтырар ә»сем ғимараттарын, 
мәдени орындарын көзімізбен 
көріп, көңілімізге түю үшін бір 
күндік саяхат жасауды жөн деп 
тапқандықтан, өткен аптада  мен 
жетекшілік ететін «Халықтар 
достығы» қоғамдық бірлестігі бас 
болып, тұңғыш Президент орталығы 
қош көріп, «Нұр Отан» партиясы 
мақұлдап, Теміртаудағы басқа да 
этномәдени орталықтар өкілдері 

мен Президенттің үзеңгілестері, 
яғни ардагер металлургтерден 
құралған қырық адамнан тұратын 
топ Астанаға барып қайттық.

Елорданың көрікті жерлері
мен, аспанмен таласқан керемет 
ғимараттарымен танысу сапары 
Қазақстан Республикасы Ұлттық 
мұражайынан басталып, Тұңғыш 
Президенттің мұражайында жал 

ғасты, мұнда  халқымыз та рихы, 
Елбасымыздың өмірі мен қызметіне 
байланысты аса құнды да сирек 
кездесетін жәдігерлердің сырымен 
қанығудың сәті түсті. Одан кейін 
Астананың әлеуметтікмәдени 
ны  сандарын аралап,  Бәйтерек, 
Тәуелсіздік сарайы, Астанаопера 
театры, Ханшатыр, Бейбітшілік 
және Келісім сарайы  секілді басқа 

да нысандарда болдық.
Астана күніне арналып  ұйым

дастырылған ісшара қатысу
шыларға өмірлік есте қалатын 
ұмытылмастай  әсер қалдырды.

ильяс бАйМҰрЗАев,
«Халықтар достығы»  

қоғамдық бірлестігінің төрағасы

Жазғы демалыс
3 «А» шағын 

аудандағы №10 үйдің 
бірінші қабатындағы 
пәтер іші балалардың 
сыңғырлаған 
күлкісіне, көңілді 
әуенге толы. Күн 
сайын мұнда осы 
маңайда тұратын 
отыз-қырық бала 
жиналып, жаз бойы 
түрлі шаралар-
мен айналысады. 
Бұл қаламыздағы 
жиырмадан аса 
аула клубтарының 
ішіндегі ең 
белсенділерінің 
қатарынан көрініп 
жүрген  кеңес 
одағының батыры 
Нұркен Әбдіров 
атындағы  клуб. 

Каникул көңілді өтіп жатыр

–Бізде бірнеше спорт секция
лары мен  көркемөнер үйірмелері 
жұмыс істейді. Күн сайын түстен 
кейін – сағат 14.00ден бастап 
балалар жиналады, өздерінің 
жүректері қалаған шығармашылық 
істермен айналысады, бірі сурет 
салады, бірі  кесте тігеді, енді 
біреулері әртүрлі ойындар ойнай
ды. Жуырда мұнда үстел теннисін 
алған, бұл тіпті балалардың 
қызығушылығын арттырды, –дейді 
аталған аула клубының тәрбиешісі 
Жаңагүл Мырзақұлова.

Біз келген кезде аула 
клубының қызығы мүлде көп екен. 
Бұл күні мұнда қаламыздағы 
салауатты өмір салтын сақтау 
орталығының санитарлық дәрігері 
Ғалия Бекбосынова мен жастар 
орталығының психологы Елена 
Сергованцева келіп, халықарлық 

есірткіге және есірткінің заңсыз 
айналымына қарсы күрес күніне 
орай әңгіме өткізді. Түрлі көрнекі 
құралдарды көрсетіп, доппен 
ойнау арқылы әңгіме желісін  
есірткі мен оған тәуелді болудың 
зардаптары жөнінде  әдемілеп 
жеткізді. Балалар болса өз 
тарапынан  бұл ойынға үлкен 
ықыласпен қатысып, ересектердің 
сауалдарына тұщымды жауап
тар қайтарып, асқан белсенділік 
көрсетті. Бір айта кетерлігі, мұнда 
жиналатын бүлдіршіндер осы 
шағын аудандағы және оған таяу 
жерлердегі орта мектептердің 
оқушылары және олардың басым 

көбі бірбірімен  қазақша сөйлесуді 
үрдіске айналдырған. Солардың 
арасында Вова Сорокин, Лиза 
Седышева есімді ұландардың да 
өз қатарластарымен кәдімгідей 
қазақша  түсінісіп жүргеніне  
таңданыстық. Таянып жөн 
сұрасқанда олар     «SOS кин
дердорф» балалар ауылының 
тәрбиеленушілері болып шықты, 
екеуі де 7 сыныпты оқиды. Ал 
қазақ тілін өздерін тәрбиелеуші 
әлеуметтік аналары мен мектептегі 
пән арқылы үйренгендіктерін 
жеткізді. Бұл басқаларға үлгі 
боларлық  үрдіс болғандықтан 
әдейі назар аударып отырмыз.

Мұнда «Әлия», «Жұлдыз» аула 
клубтары тәрбиеленушілерінің 
қатысуымен сурет салудан 
өткен жарыста №8 орта мектеп 
6сынып оқушысы Нұрсипат 
Зеріпбаева, №4 орта мектеп 
оқушысы Алена Досанова, №2 
орта мектептен Нұрбол Майда
беков және №9 орта мектептен 
Айгерім Жұмашева сияқты балғын 
талант иелері қолдарындағы 
қылқаламмен тамаша табиғат 
суреттерін, кескіндемелер салып, 
жиналғандардың  қошеметіне 
бөленді. 

– Бұл аула клубы осыдан 
он бес жыл бұрын қаламыздағы 

аула клубтарының атасы атанған 
Қуанышбек Едгин ақсақалдың 
басшылығымен ашылған еді. Қазір 
«Теміртау» жастар клубы басшы
сы, қалалық мәслихат депутаты 
А.Ломакин өз қамқорлығына алып, 
материалдық және моральдық 
жағынан көмек көрсетуде. Ойын 
түрлері жеткілікті, сондықтан 
мұнда балалар көп келеді, қай 
уақытта болмасын  аула клубының 
іші бос болған емес, дәстүрлі 
спорт жарыстары, жазғы спарта
киадалар кезінде алған кубоктар, 
грамоталар  көз тоярлық, – деген 
Гүлнар Бірімжанқызы осы аула 
клубын ұйымдастырушылардың 
санатында. 

Қазір ол №9 мектеплицейде 
тәлімгер бола жүріп, аула клубына 
қоғамдық негізде көмектесуде. 
Дәстүрлі спорт түрлерімен бірге 
ұлттық тоғызқұмалақ ойынының 
секциясына қызығушылар көп 
дейді мұндағалар. Оған №9 
мектеплицейдің алғашқы әскери 
дайындық пәнінің мұғалімі Әкім 
Сайдулланың оқу орынында 
арнайы үйірме ашуы өз септігін 
тигізіп отыр. Қарап отырсақ, аула 
клубы балалардың жазғы демалы
сын пайдалы әрі  көңілді өткізуіне  
көмектесетін үлкен бір тәрбие 
ошағы екен. Мұнда болған жас 
бүлдіршіндердің қайқайсысы бол
масын аула клубына ықыласпен 
келетінін жеткізіп, қамқорлық 
жасап отырған тәрбиешілеріне, 
ұстаздарына, «Теміртау жастар 
клубына», салауатты өмір салтын 
сақтау орталығына алғыстарын 
жеткізді. Айтқандай, салауатты 
өмір салты орталығының маман
дары кездесу барысында әрбір 
баланың қолына күн сайын қалай 
шынығу жолдарын көрсететін бу
клеттер мен тәттілер ұстатты. Бұл 
күн балалардың есінде ұзақ уақыт 
сақталарлықтай қызғылықты өтті.

Серікгүл АлтАйбАевА



Ққ
11№ 24 (26)  26 маусым 2015 жыл Спорт деген бір сиқыр

Қаламыздағы «Феникспро
фи» клубының өрені Азамат 
Мұратбекұлы 80 келі салмақта 
өнер көрсетіп, көрермендердің 
көзайымына айналды. 

– Азамат алғашқы 
айқастаақ өзбекстандық 
қарсыласына ешқандай 
мүмкіндік бермей, небәрі 
бір жарым минуттың ішінде 
қолын қайыру әдісімен жеңіске 
жетті, – дейді Азаматтың 
жаттықтырушылары Владимир 
Шмаргалиев пен Владимир 

кикбоксинг

Қарсыласын 
нокаутқа жіберді

Теміртаулық спортшылардың табыстары аз 
емес, спорттың әр түрінен еліміздің әр түкпірінде 
өтіп жатқан байрақты бәсекелерде тек туған 
шаһарымыздың ғана емес, облысымыздың, тіпті 
Қазақстан құрама командасының сапында ел на-
мысын қорғап жүрген жастарымыз баршылық. 
олардың жеткен жетістіктері мен шыққан 
биіктері салауатты өмір салтын ұстанып, жат-
пай-талмай жаттығып, бос уақыттарын тиімді 
өткізулерінің нәтижесі екені анық. оған қоса 
бапкерлер еңбегі де ерен. Бұл ретте айтпағымыз, 
жақында ғана Семейде өткен жарыста жерлесіміз 
Мұрад Ибрагимов алтыннан алқа тағып, 
мерейімізді үстем етті.

– Бұл кикбоксингтен өткен ел чемпионаты болатын, онда 
қарағандылық команда құрамында біздің жігіттер де өнер 
көрсетті. Ел чемпионатына еліміздің барлық облыстарынан 250
дей спортшы қатысып, әр түрлі салмақ дәрежесінде күш сынасты. 
Біздің Мұрад бауырымыз шаршы алаңдағы алғашқы кездесуін 
шымкенттік спортшымен өткізіп, бірінші раундтаақ қарсыласын 
нокаутқа түсірді. Сөйтіп, екінші кездесуінде  атыраулық, үшіншіде 
тараздық кикбоксинг шеберін айқын басымдықпен жеңіп, бірінші 
орынды иеленді, – дейді Қазақстан Республикасының еңбегі 
сіңген жаттықтырушы Жасөркен Құрмашев.

Он сегіз жастағы Теміртау политехникалық колледжінің студенті 
спортпен он бір жасынан айналысады екен, ол кикбоксингпен 
қатар бокстан да тамаша ойын үлгілерін көрсетіп жүрген талап
ты жас. Бокстан А.Дмитриевтың, кикбоксингтен Ж.Құрмашевтың, 
қазір Д.Гераськиннің  бапкерлігімен шеберлігін шыңдап жүрген 
спортшы болашағынан мол үміт күттіреді. Осы Семейде өткен ел 
чемпионатында бірінші 60 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсетіп, 
қарсыластарының бәрінен оқ бойы озық шыққан Мұрад Ибрагимов 
спорт шеберлігіне бұрын кандидат болса, бұл жолы кандидаттық 
атағын қорғап, спорт шебері атанды. Бұның өзі бір қуаныш, бір 
жетістік. Енді алдағы тамыз айында Азия чемпионаты Үндістанда 
өтеді, Мұрад сол сайысқа жолдама жеңіп алды. 

Семейде өткен ел чемпионатында жалпы командалық есеп
те Қарағанды облысы алты алтын алып, екінші орынды иеленді.
Ал теміртаулық тағы бір спортшы Тимур Дауылбаев қола медаль 
алып, үшінші орынды қанжығасына байлап, қайтты.

Дзюдо
Ақмола облысының Степногорск қаласында  

жасөспірімдер арасында  спорттың дзюдо түрінен 
ел чемпионаты өтіп, оған бес жүзге тарта спортшы 
қатысып, бақтарын сынады. Әрине, боз кілемдегі 
тартыстың оңай болмағаны анық, өйткені мұндай 
додаға өңшең «сен тұр, мен атайындардың» бара-
тыны анық. 

Біздің құрыш қаладан 
Қарағанды құрама командасы
на аймақтық іріктеуден өткен 
бес спортшыны үкілеп қосқан 
еді.  Сол бесеудің өздеріне 
міндеттелген тапсырмалары 
болды, біреуі медаль үшін , 
екіншісі тәжірибе жинау үшін 
дегендей, спортшылардың 
осындай жарыстардан 
шыңдалатыны, өсетіні түсінікті. 

Осы додада мұндай 
республикалық деңгейдегі 
жарысқа алғаш рет қадам 
басып отырған теміртаулық 
Айым Жұмағалиеваның  
жұлдызы жанып, ол алтын 
медаль алды. Айта кету керек, 
Айым өз қатарластарынан  үш 
келі салмаққа жеңіл болды, 
оның үстіне спортшылардың 
ішіндегі ең кішкентайы, 
жасы да Айым болды.  36 
келі салмақ дәрежесінде 
боз кілемге шыққан Айым 
Жұмағалиевадан басқа он 
тоғыз қарсыласы болды. 
Онымен  әбден ысылған, 
тәжірибелі спортшылар 
белдесті, әсіресе қостанайлық 
спортшының екпіні ерекше 
еді, өйткені ол бұған дейін де 

Жекпе-жек
Астанада биыл 

кең көлемде ата-
лып өтіліп жатқан 
қазақ хандығының 
550 жылдығына 

арналған жекпе-жек өтіп, оған көрші Өзбекстан, 
Қырғызстан, Ресей елдерінің және Қазақстанның ең 
мықты деген спортшылары қатысты. 

Қазақ 
хандығының 

550 жылдығына арналды
Хмелев.

Финалда қарағандылық 
спортшымен  кездескен Азамат 
Мұратбекұлы қарсыласынан 
бірнеше келі салмағы кем 
болуына қарамастан тама
ша ойын үлгісін көрсетті. 
Төрешілер кілемнен шығып 
кеткені үшін екі ұпайын 
шегеріп, нәтижесінде  жеңіс 
қарсыласына бұйырды. 

– Негізінде, біз Азаматтың 
жекпежектегі көрсеткен әдісіне 
дән ризамыз, оның үстіне бұл 

жекпежек әдеттегіден сәл 
өзгеше, яғни тор ішінде емес,  
ашық татами үстінде өтті.  
Мұның да өз әсері болатынын 
ешкім жоққа шығара алмайды, 
– дейді жаттықтырушысы.

Сонымен, қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
орай өткізілген халықаралық 
жекпежекте жерлесіміз 
Азамат Мұратбекұлы екінші 
орын алып, күміс медальға ие 
болды. 

Айымның 
алғашқы медалі

бірнеше ел чемпионаттарына 
қатысқан, сондықтан Айымнан 
тәжірибесі  көп болды. 

Қола медаль үшін болған 
тартыста Айым қызылордалық 
спортшымен белдесіп, 

қарсыласынан басым түсті, 
сөйтіп, қола медальды 
еншіледі.

– Мен дзюдомен екі 
жылдан бері айналысамын, 
секцияға әкем алып келген 
еді. Өзіме спорттың бұл түрі 
ұнайды, осы чемпионатқа 
тыңғылықты дайындалдым. 
Бұдан былай қай жерде қандай 
қателік жібердім, техникалық 
жағынан шеберлікті шыңдау 
секілді мүлт кеткен кемшін 
тұстарыммен жұмыс істейтін 
боламын. Менің жеңістерім 
әлі алда, – дейді жас спортшы 
Айым Жұмағалиева.  

– Әрине, 
мұндай жоғары 
деңгейдегі 
жарыстан соң 
спортшылар 
тәжірибе 
жинақтап, өз 
қателіктерін 
жою бары
сында тер 
төгеді, Қазіргі 
жаз маусы
мында барлық 
спортшылар 
оқужаттығу 
жиындарына 
аттанады,  
алдағы мау
сымда жақсы 
нәтижелер 
көрсететінімізге 
сенімдімін, – 
дейді Айым 

Жұмағалиеваның 
жаттықтырушысы Николай 
Иванов.

бетті дайындаған 
руза АлДАШевА
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Біле жүріңіз

Әлем елдерінде ораза 
тұту уақытының ұзақтығы 

қанша? 
 
Қасиетті Рамазан айының келуіне орай көпшіліктің әлемнің әр 

бұрышындағы елдердегі ауыз бекіту ұзақтығы қанша уақытқа со-
зылатынын білгісі келетіні анық.

 Осы орайда ИсламНьюс әлем елдеріндегі ораза ұзақтығын 
анықтау мақсатында арнайы зерттеу жүргізді, деп хабарланған 
Нұр Астана мешітінің сайтында.

 Күннің ең ұзақ уақыты Дания елінде тіркеліп отыр. Онда 
оразаның орташа уақыты 21 сағатты құрайды. Исландия, Норве-
гия және Швеция елдерінде оразаның орташа ұзақтығы  20 сағат, 
Ұлыбритания мұсылмандары 19 сағат ауыз бекітеді. Ал Германи-
яда ол 18 сағаттан сәл жоғары.

 Ал оразаның қысқа уақыты Оңтүстік Америка елдеріне 
тиесілі, ол 12 сағатты құрайды. Австралия, Бразилия мен Чилиде 
сәйкесінше 12,5, 13 және 12 сағаттан. Вашингтон мұсылмандары 
17 сағат ауыз бекітсе, Канада тұрғындары 18 сағатты оразамен 
өткізеді.

 Сауд Арабиясындағы ораза ұзақтығы 16 сағаттан сәл асады. 
Біріккен Араб Әмірлігінде шамамен 15,5 сағат болса, Кувейтте  
16 сағат. Мысыр, Тунис пен Алжир елдерінде оразаның орташа 
уақыты 16,517,5 сағат. Қытай елі де осы шамалас.

 Ал көршілес Ресей елінің мұсылман жұртшылығы шамамен 20 
сағат 49 минут ораза тұтады.

Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасы 
мамандарының айтуынша, 
ауыз ашар берудің сауабы 
өте мол. Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.): «Аузы берік жанды 
ауызашарға шақырып тамақ 
берген кісі – ораза ұстаған 
адамның алатынындай сауап 
алады. Аузы берік адамның 
сауабынан да еш нәрсе 
кемімейді», деген. Рама-
зан айының келуімен қатар 
ауызашар беру де көбейе 
түседі. Жора жолдастары-
мызбен жақын туыстарымыз-
ды ауызашарға шақырған 
сияқты, біз де олардың 
қонағы боламыз. Осылайша 
адамдардың бірбіріне деген 
бауырмалдық, жомарттық 
сезімдері арта түседі. Бірақ 
адамдарды ауызашарға 
шақырамын деп қатты 
шығындалмау да керек. Әрине 
дастарханның сәнді әрі мол 
болғаны жақсыау, бірақ сіздің 
әлеуметтік жағдайыңызды 
ойсырата түспеуі ке-

Ораза ем ретінде ішек ауруларына, іш қатуға қарсы қолданылады. 
Оразаның медициналық емдігінің қатарында кейбір тері ауруларының 
жақсаруы, асқазан мен ішек жұмысына тоқтау салып олардың белгілі 
бір уақыт аралығында тынығуы қамтамасыз етіледі. Сол себепті әлемнің 
кейбір елдерінде ораза арқылы емдейтін арнайы емханалар ашылған. 
Олардың бірі – Саксонияның Дресден қаласында орналасқан др. Генри 
Лахманның емханасы.

Ораза және тамақтану
 Жеген тағамдарымыздағы белок пен қышқылға кейбір көкөністер 

қосылып тұз түзейді. Жасушаларымыз бен тканьдарымызда үнемі тұз 
түрлері өзгеріп тұрады. Тағамданған кезде химикалық негіз жетіспесе 
қышқылдың тұзға айнала алмауы салдарынан улану пайда болады. 
Бұл жағдай денедегі қосымша қызметпен қамтамасыз етілгенімен, 
оның үздіксіз қайталануы денсаулықтың бұзылуына себеп болады. 
Аурулардың елу пайызы асқазан бұзылуы салдарынан пайда болады. 
Қышқыл мен тұз тепе-теңдігі денсаулық үшін қажетті болғанмен біз 
оны қадағалап жатпастан бәрібір өз мүмкіндігімізге қарай қалауымызша 
тамақтанамыз. Бей-берекет тамақтанудан туындайтын денедегі бұндай 
ауыртпалықты жылына бір ай күндізгі уақыттарда тоқтатуға болады. 
Бұндай ораза адамның ішкі мүшелеріне жиналатын майларды ерітіп, 
метоболизмды жандандырады. Бүйрек, бауыр, қуық, сусамыр (қант 
диабеті), жүрек пен тамыр ауруларына қарсы төзімділікті арттырады. 
Ол үшін сәресі мен ауыз ашар уақыттарда тым көп ас жемеу керек. 
Оразаның пайдасы туралы Алекс каррел былай дейді:

 «Тамақ ішпеу әуелі аштықты ұғындырады, кейде жүйкені бұзады, 
соңында әлсіздік сезімін оятады. Алайда ең маңыздысы бауырдағы 
шекерлерді, тері астындағы май қыртыстарын, бұлшық ет, без, көк ба-
уыр жасушаларындағы протеиндердің қимылын арттырады. Барлық 
мүшелер өз құрамы мен жүрек біртұтастығын қорғау үшін жанын сала-
ды. Міне, осылайша ораза тканьдарымызды тазалап, өзгертіп отырады».

 «Адам ұрпағының жалғасуында үлкен рөл ойнайтын аштыққа төзім 
қызметін» ораза ретке келтіріп, аштық пен шөлге деген адамның шы-
дамын арттырады. кейбір мүбарак күндерде, дүйсенбі мен бейсенбі 
күндері ұсталған мәжбүрліктен тыс нәпіл ораза гормонды қимылдарды 
реттейді. Бойдағы күш-қуаты мен энергиясын не жұмыс, не спортқа 
жұмсамайтын кісілерді, әсіресе, жастарды әр түрлі жамандықтар мен 
арсыздықтардан тыяды. Бұндай Алла разылығы үшін ұсталған ораза 
рухқа деген дененің қысымын азайтады. рух бостандығына мүмкіндік 
сыйлайды.

(ғаламтордан алынды)

Тарауих намазы ораза ай-
ында оқылатын құлшылық түрі. 
Пайғамбарымыз (с.а.у) оразада 
бұл намазды үнемі оқығандықтан 
үкімі - «бекітілген сүннет». Атал-
мыш намазды оразаны тұтқан 
да, тұтпаған да оқыса сауапқа 

Ауыз ашар берудің 
сауабы қандай? 

рек. Пайғамбарымыздың 
хадистеріне үңілер болсақ 
бір жұтым су, сүт немесе 
құрмамен де ауызашар беруге 
болатындығын меңзеген. 
Егер де сіздің жағдайыңыз 
мол дастархан жасауға келіп 
жатса онда оған да рұхсат. 

Яғни Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) 
ең аз мүлшерде ауызашар 
берсе де сауапқа кенелетінін 
айтқысы келген еді. Ра-
мазанда ауызашар беріп 
сауапқа кенелумен қатар, 
Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
сүннетін де орындаған болып 
саналады. Ал ауызашарға 
келген адамның да дұға жа-
сауы сүннет. Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) Сағд ибн Муаздың 
(р.а.) үйінде ауызашарға 
барады. Сол жерде дастар-
хан басында Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.): «Дастарханыңыздан 

ораза ұстағандар дәм тат-
сын. Астарыңызды ізгі 
кісілер жеп, періштелер 
сіздерге дұға етсін» деп дұға 
жасаған еді. Әбу Шейх Ибн 
Хиббанның риуаяты бойынша 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Егер 
де кімдекім Рамазан айында 

адал табысымен ауызашар 
берсе, періштелер Рамазан 
айының соңына дейін оған 
дұға жасайды…» деген. Сонда 
риуаят етуші: Уа, Расул Алла! 
Ауызашарға ештеңе таппаса 
не істейді? деді. – «Бір тілім 
нан берсін» деді. – «Ол да 
болмаса ше?» – «Онда қара 
су берсін» деді. Олай болса ау-
ызашар берудің қатып қалған 
шарты жоқ екен. Шамаңызға 
қарай аузы берік жандармен 
бірге ауыз ашу және жоқ
жітіктерге қарасып, кедейлерге 
қол ұшын беру – мұстахап.

ораза - 
ауруларға 

шипа
Тарауих намазын тек   
ораза ұстағандар ғана   
             оқиды ма? 

кенеледі.
 Тарауих намазын оқудың 

сауабы жайында Алланың 
елшісі: «кімде кім, рамазанда 
сауабын үміт ете отырып, Алла 
разылығы үшін Тарауих нама-
зын оқыса, оның өткен күнәлары 

кешіріледі»[40], - деген.
 [8] шариғатта ауруларының 

айығуы үміт етілмеген жандар мен 
ораза ұстауға шамасы жетпейтін 
қарт кісілер (ұстамаған ораза-
сын қаза ете алмаса) рамазанның 
әр бір күні үшін бір кедейді 
тамақтандырады. Бұны «фидия» 
дейді. Фидияны ақшалайда беру-
ге болады. Бір кедейді отыз күн 
таңда және кешке тамақтандыру 
немесе алпыс кедейді бір күн 
таңертең яки кешке тамақтандыру 
жеткілікті. Фидия беруге шамасы 
келмесе Алладан кешірім тілейді.


