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№ 17 орта мектепте жауынгерлік даңқ мұражайы 
ашылды

№ 17 орта мектепте жауынгерлік даңқ мұражайы 

Балалар соғыс жайлы 
      білуі үшін

«Соғыс жайлы сұра сен, мың өлімді қарсы алған, солдаттар мен маршалдан» 
деп жазады өзі де ұоС-на қатысқан сырбаз ақын Сырбай Мәуленов. Кейінгі жас 
ұрпақ өткен ғасырда адамзаттың басына бұрын-соңды болмаған ауыртпалық 
әкелген сұм соғыс туралы аз біледі, сондықтан ол туралы үнемі айтып, оқытып, 
көрсетіп, жазып тұру қажет. Бұл  сол сұрапыл жылдары отан үшін жан берген, қан 
төккен азаматтар үшін емес тарихтан тағылым алатын келешек үшін керек. Бұл 
ретте қаламызда Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында атқарылып жатқан игілікті 
істер аз емес, соның бірі осы аптада № 17 орта мектепте ашылған жауынгерлік 
даңқ мұражайы дер едік. 

ананы сансыратар 
оғыстың сойқан 
андары
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2 Апта-ақпар
Тағзым

Сонымен,  ертең, яғни 9 ма-
мыр күні «Даңқ» монументінің 
алдындағы алаңда сағат 
таңертеңгі 11.00-де мерекелік 
шара өтеді, әрине, алаң мерекелік 
рәуіште безендіріледі. Арнайы 
дыбыс күшейткіш жабдық ор-
натылып, ресми тұлғалар үшін 
сахна жасалды. Сол сахна ал-
дына гүлдестелер қойылады, 
гүл шоқтарын қою рәсіміне бір 
топ әскерилер дайындалған. 
Сағат тілі таңғы 9.30-ды көр-
сет кен сәттен бастап мұнда 
соғыс жылдарындағы әуендер 
әуелейді, арнайы шақырылған 
ардагерлер үшін үш жүздей 
орындық орналастырылмақ. Ал 
сағат 10.40-та тұңғыш Прези-
дент тарихи-мәдени орталығы 

– Өйткені, біз үшін кейбір 
кедергілер қолбайлау болу-
да,  жастары жер ортасынан 
асқан қарттарды бағып-
күтуге олардың балалары 
өз қолдарына алғандықтан, 
біздегі, яғни тұрақты тіркелген 
мекен-жайынан табу қиын 
болып тұр. Дегенмен, 
қаламыздағы барлық ұйымдар 
мен мекемелер өздерінде 
жұмыс істеп зейнетке шыққан 
соғыс ардагерлері мен 
тыл еңбеккерлеріне Жеңіс 
мерекесінің құрметіне сый-

Аймақ басшысы 
қабылдады

Жыл сайын 
ұрпақтар санасын-
да жаңғыратын 
Жеңіс күніне арналған шаралар легі бірінен соң 
бірі жалғасып, мамыр айының соңына дейін 
жалғасады. Биыл да солай болып тұр, осыдан бір 
ай бұрын ардагерлерге мерекелік медальдарды 
салтанатты түрде тапсыру басталған болатын. 
Бұл мамырдың орта шеніне дейін жалғаспақ.

сияпат көрсетіп, мерекелік 
медальдар тапсырып, ізгілікті 
іс жасауда, – дейді қалалық ар-
дагерлер кеңесінің  төрайымы 
Нина Тимофеевна Вахитова. 

Тағы бір айта кетерлік 
жаңалық, өйткені сейсенбі 
күні қаламыздың сегіз соғыс 
ардагері облыс әкімінің 
қабылдауына жол тартты. 
Оларды аймақ басшысы 
салтанатты түрде қабылдап, 
әңгімелесіп, сыйлықтар тап-
сырып, Жеңіс мерекесімен 
құттықтайды.

– Мен бүгін үстіме мен 
үшін арнайы Жеңіс күніне орай 
тігілген костюмді киіп тұрмын. 
Өте тамаша, маған өлшемі 
сәл-пәл үлкендеу болғаны бол-
маса, жалпы алғанда ұнады. 
Сәрсенбінің сәтінде Астанаға 
жол жүріп, 7 мамыр – Отан  
қорғаушылыр күні өтетін ше-
руге қатысамын, – дейді соғыс 
ардагері Николай Симонович 
Куриленко.

Қымбатты теміртаулықтар! 
Қымбатты әскери қызметшілер!

Отан қорғаушылар күні бұл бүкіл ел тарихы бойына 
біздің Отанымыздың Тәуелсіздігін сақтап қалғандарды 
есте ұстау үшін белгіленген үлкен мереке. Әр үйде, әр 
отбасында Ұлы Отан соғысы жылдарындағы әкелер мен 
аталарымыздың ерлігі мұқият сақталуда.

Бұл күні біз бүгінгі таңда  мемлекеттің мүддесін, 
халықтың амандығы мен тыныштығын қорғап тұрған 
азаматтарды ұлықтаймыз. Елбасының, Бас Қолбасшының 
тұрақты қамқорлығы нәтижесніде Қарулы Күштердің 
жауынгерлік қабілеті жылдан жылға арта түсуде, жаңа 
қару-жарақ, заманауи техника көбейіп, жоғары білімді ма-
мандар қатары толығуда. 

Әскерлердің түрлі салаларында қызмет ету нағыз 
ерліктің, патриотизмнің мектебіне айналды, өйткені От-
анды қорғау қай уақытта да нағыз құрметті әрі абыройлы 
міндет болып табылады. Өзіңнің Отаныңды, туған еліңді, 
үйің мен отбасыңды қорғаудан артық  міндет жоқ болар 
бұл өмірде!

Қымбатты әскери қызметшілер! Бүгінгі таңда әскер 
қатарында өзінің азаматтық борышын өтеп жүрген жа-
стар, сіздердің бәріңізді ерлік пен табандылықтың тама-
ша мерекесімен шын жүректен құттықтаймын! Сіздерге 
мол денсаулық, ұзақ ғұмыр және адами бақыт тілейміз.

Қала әкімі                           Н.СұлтАНов
Мәслихат хатшысы            в.Свиридов

Міне, Ұлы Отан соғысы Жеңіспен аяқталған күннен 
бізді тура 70 жыл бөліп тұр. 

Жүздеген мың қазақстандықтар майдан даласын-
да ерліктің үлгісін көрсетті, олардың көбі ерлікпен қаза 
тапты. Отанды қорғаған азаматтардың аттары біз 
үшін қымбат, сонымен бірге қасиетті. Тылда қалғандар 
да өздерінің ерен еңбегімен жеңісті жақындатты. Соғыс 
біткесін майданнан қайтқандармен бірге елімізді қалпына 
келтірді, сөйтіп, қазіргі ұрпақтың ешбір қиындықсыз 
бақытты өмір сүруіне жол салды. 

Қазір біздің ардагерлеріміз бұрынғыша сапта, еліміздің 
Президенті, ұлт Көшбасшысы Н.Назарбаевтың тама-
ша басшылығымен реформаларды жүзеге асыруға белсене 
қатысып келеді. Мемлекет, жергілікті билік олар осы өмірдің 
жылуын, жақсылығын, қызығын сезінуі үшін қамқорлыққа 
алып, барлық  мүмкіндіктерді жасап келеді. Біздің олардың 
соғыс жылдарындағы ерлігі мен табандылығы үшін айтар 
алғысымыз шексіз. Өйткені олар бейбітшілікті ғана сақтап 
қалған жоқ, қазір де көңілдері көтеріңкі, өмірлері белсенді, 
жастарға тәрбиелік тағылымды істер атқаруда. Ал бізге 
олардың өмірлік даналығы, жасампаздық іс-тәжірибесі 
ауадай қажет. Ардагерлердің отансүйгіштігі жас ұрпақ 
үшін үлгі-өнегі. 

Қымбатты соғыс ардагерлері және тыл еңбеккерлері! 
Біз сіздерге әрдайым батырлықтарыңыз үшін бас иеміз, 
Ұлы Жеңіс күнімен шын жүректен ыстық ықыласпен 
құттықтаймыз! Мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр сүріп, 
жақындарыңыздың қамқорлығына, жан жылуына бөлене 
беріңіздер. 

Қала әкімі                                                    Н.Сұлтанов
Мәслихат хатшысы                                   В.Свиридов

Қымбатты Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері 
және тыл еңбеккерлері!
Қымбатты жерлестер!

Мерекелік іс-шаралар

Жеңіс – өмір мәні,
сәні, әні

Міне, ұлы жеңістің 70 жылдығы да келіп жетті. 
Еліміз бойынша кең көлемде аталып өтетін бұл 
айтулы күнді теміртаулықтар да жылдағыдан 
ерекше тойламақ. Ең бастысы, ерлік даңқы 
мен оны жасаған жауынгерлер есімі ешқашан 
ұмытылмайды және ол ұрпақтан ұрпаққа 
жалғасып, уақыт өткен сайын жарқырай бермек. 

жағынан құрамында төрт жүзге 
тарта адамы бар «Мәңгілік полк» 
сап түзеп, «Даңқ» монументіне 
қарай жол тартады. Олардың 

баршасының қолдарында Жеңіс 
туы мен мемлекеттік көк байрақ 
желбірейді. Олармен бірге  сегіз 
адамнан құралған құрметті қарауыл 

жүреді. Мерекелік митинг басталып,  
ресми тұлғалар жұртшылық пен 
ардагерлерді Жеңіс мерекесімен 
құттықтаған соң, «Вдохновение» 
үлгілі ән-би ансамблі «Жеңіс күні» 
әнін шырқайды. Жастар болса 
флеш-моб өткізіп, сахна алдына 70 
санын бейнелейтін болады.  

Отан орғау жолында опат 
болған арыстарды бір минут 
үнсіздікпен еске алған соң, мону-
ментке гүл қойылады, одан әрі дала 
асханасында солдат ботқасы тара-

тылады, мерекелік концерт баста-
лып, тұрғындарға ән-биден шашу 
шашып, соғыс жылдарындағы  жа-
уынгерлерге жігер берген жалынды 
әуендер әуелейді. Сондай-ақ осы 
алаңда  спорттық акция бастау 
алып,  волейболшылар  жетпіс 
жеңіс добын соқпақ. 

Осылайша Жеңіс күніне ар нал-
ған іс-шара жоғары деңгейде өтеді.

Өз тілшімізден
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Алғашқы әскери дайындық

7 мамыр – Отан қорғау-
шы лар күніне орай қалалық 
білім беру бөлімінің «Алғашқы 
әскери дайындық» пәні бойын-
ша әдіскері, Ауған соғысының 
ардагері, білікті ұстаз Еркін 
Қаукенұлы Бисолтановпен 
осы салада атқарылып жатқан 
жұмыстар мен алдағы міндеттер 
жайында әңгімелескен едік. 
Сол сұхбатты назарларыңызға 
ұсынып отырмыз.

– Еркін Қаукенұлы, 
құрыш қала сана-
латын металлург-
тер шаһарындағы 
білім ошақтарында, 
оның ішінде өзіңіз 
жетекшілік ететін 
қалалық білім беру 
бөлімі «Алғашқы 
әскери дайындық» 
пәнінің оқытылуы 
деңгейін қалай 
бағалайды?

– Әңгімені бұл пәннің 
оқытылуы жайында бастар 
болсам, өскелең ұрпаққа 
патриоттық тәрбие  беру 
дегеніміздің өзі түптеп кел-
генде алғашқы әскери 
дайындықпен тығыз ұштасып 
жатқанын аңғару қиын емес. 
Өйткені жастардың әскери iстi 
жақсы меңгеруiне, төтенше 
жағдайларда қорғанудың 
тәсiлдерi мен құралдарын 
дұрыс пайдалана бiлуi осы 
сабақ арқылы беріледі. Егер 
бүгін мектеп партасында 
отырған ұл мен қыз ертең өзінің 
туған Отанын, елі мен жерін 
қорғайтын намысты, жігерлі, 
қайратты, білімді тұлға болып 

Біздің елімізде жалпы білім беретін орта мек-
тептерде, арнаулы оқу орындарында, кәсіптік-
техникалық оқу ордаларында «Алғашқы әскери 
дайындық» пәні оқытылатыны белгілі. Негізінде, 
мұндай пәннің оқу бағдарламасына енуі тектен-
тек емес, бұл Қазақстан республикасының Кон-
ституциясы, Қазақстан республикасының Әскери 
доктринасы,«Қазақстан республикасының 
Қарулы Күштері және Қорғанысы туралы» және 
«Әскери міндеттілік және әскери қызмет туралы» 
Қазақстан республикасының Заңдарының талап-
тарына сәйкес қолға алынған. Сондықтан бұл 
сабақ ел азаматтарын Қарулы Күштер қатарында, 
сонымен қатар әскер және әскери құрамаларда 
қызмет етуге дайындайтын мемлекеттiк жүйенiң 
негiзгi құрамы болып есептеледі. 

 

«Болашақта 
еңбек етіп, өмір 

сүретіндер - бүгінгі 
мектеп оқушылары, 

мұғалім оларды қалай 
тәрбиелесе Қазақстан 
сол деңгейде болады. 
Сондықтан ұстазға 

жүктелетін міндеттер 
ауыр».

Нұрсұлтан 
Назарбаев

қалыптассын десек, оларды 
осы бастан  нағыз азамат етіп 
тәрбиелеу тек ата-ананың ғана 
емес, сонымен қатар мектеп 
мұғалімдерінің де, соның ішінде 
«Алғашқы әскери дайындық» 
пәні ұстаздарының да міндеті 
дер едім. Рас, қазір ақпараттық 
технология дамыған кез, 
соған сай жастар да зерек, 
жаңалықтарды тез меңгеруге 
бейім тұрады. Ал біз, ұстаздар 
кез-келген сабақты сол 
ақпараттық-коммуникациялық 
технологияларды қолдана оты-
рып жаңа технологияларды 
қолдану арқылы оқушылардың 
білім деңгейін арттыруға күш 
саламыз. 

Енді өзіңіз сұрап отырған 
мәселеге келер болсам, 
қаладағы жалпы білім беретін 
отыз мектептің жиырма сегізінде 
«Алғашқы әскери дайындық» 
сабағы жүргізіледі. Оларда 
25 мұғалім бар, ұстаздардың 
бір бөлігінің арнауы білімдері 
бар болса, екіншілері әскери 
қызмет атқарғандар, арала-
рында үш полковник те бар. 
Сабақтың оқытылу деңгейін 
осыдан-ақ байқауға болады. 
Әр оқу жылы басталарда біз 
жоспар жасап, оны бекітеміз. 
Сабақ сол бойынша жүргізіледі. 
Мысалы, үстіміздегі оқу жы-
лында сегіз іс-шара белгіленіп, 
олардың бәрі сәтті өтті деуге 
толық негіз бар. Біздің өткізетін 
шараларымызға қалалық спорт 
бөлімі демеушлік жасап, үнемі 
қол ұшын береді. 

– Сөз реті келгенде 
сол шаралардың 
бір-екеуіне тоқтала 

кетсеңіз?
– Біз оқу бағдарламасынан 

тыс қалалық шараларға 
да қатысамыз, сондықтан 
сәлемдесу, сапта жүру, авто-
матты белгіленген уақыт ішінде 
жинау, дәлдеп ату, тактикалық 
дайындық, жүгіру, граната 
лақтыру, противогазды кию, 
пневматикалық винтовкадан 
ату, кедергілерден өту секілді 
басқа да қажетті машықтарды 
үйретеміз. Ал қыздар жағы  
алғашқы медициналық көмек 
көрсетуді оқып-үйренеді, 
тәжірибе жүзінде көрсетеді.

7 мамыр –Отан қорғаушылар 
күні, ал 9 мамыр –Ұлы Жеңіске 
70 жыл, осы айтулы мереке-
лерге орай 7 сәуір мен 9 ма-
мыр аралғында айлық жария-
лап, соның аясында Ұлы Отан 
соғысының ардагерлерімен, 
тыл еңбекккерлерімен және 
ауған соғысына қатысқан ин-
тернационалист жауынгер-
лермен  кездесулер өтті, қала 
мектептерін бітіріп, еліміздегі 
және Ресейдегі әскери жоғары 
оқу орындарына оқуға түскен 
курсанттармен әңгімелесулер 
болды. Сонымен қатар қала 
мектептерінің қыздары арасын-
да  Әлия Молдағұлова жүлдесі 
үшін дәлдеп атудан жарыс. 
Жоғары сынып оқушылары 
арасында «Ұлан» деп аталатын 
әскери патриоттық ойын, ал 5-6 
сынып оқушылары арасында  
«Алау» әскери  байқаулар өте 
қызықты өтті. Қаламыздағы 
№17 мектептің «Алғашқы 
әскери дайындық» пәнінің 
мұғалімі Шоқан Мұхаметшин 
есімін ерекше атап айтқым 
келеді. Сондай-ақ №31 мек-
теп ұстазы да ілтипатқа 
лайық. Олар шәкірттерінен 
бөлек, өздері де облыстық жа-
рыстарда жүлделі орындар 
иеленіп, қаламыздың беделін 
көтеріп, абыройын асқақтатып 
келеді. Енді оқушылар ко-
мандасы облыстық сайыста 
әскери өнер көрсетіп, олар да 
ұстаздары мықты бол ғасын ұс-
та нымдарының мықтылығын 
көрсетпек ниетте.

– Ал материалдық-
техникалық база 
қандай? Оқу-
жаттығу үшін қажетті 
жаттығу құралдары 
жеткілікті ме? Жал-
пы арнайы кабинет-
тер өз деңгейінде 
жабдықталған ба? 

– Өкінішке орай, бұл мә се-
леде мақтана алмаймыз, та-
лап бойынша әрбір мектепте 
арнаулы кабинет болуы тиіс. 
Соған қарамастан кейбіт мек-
тептер кабинет тапшылығын 
сылтау етіп, бұл мәселеге 
көңіл бөлмей келеді. Мыса-
лы, №14 мектеп, Т.Әубәкіров 
гимназиясы, сонымен қатар 
Ақтаудағы №29 мектепте 
«Алғашқы әскери дайындық» 
кабинеті жасақталмаған. 
Қал  ғандарында бар, бірақ 
көпшілігі жөндеуді талап етеді. 
Материалдық-техник алық 
база әлі жетімсіз, осыдан 
төрт жыл бұрын алынған оқу-
жаттығу автоматтары мен 
көргізбелік плакаттардан басқа 
ештеңеге қолымыз жетпей 
отыр. Әрине, бұл ретте мен 
қаржы жетімсіздігін айтар едім. 
Сондықтан өз ісіне қызығатын, 
жан-тәнімен берілген осы 
пән ұстаздары өз күштерімен 
кабинеттерін безендіріп, яғни 
жоқтан бар жасап келеді, ол 
үшін баршасына алғыстан 
басқа айтарым жоқ.

Әр жаңа оқу жылында білім 
бөлімі мен қалалық Қорғаныс 
істері жөніндегі басқарма ма-
мандары тексеріп, кем-кеті-
гімізді анықтайды, сонда осы 
мәселені көлденең тартумен 
келеміз, ендігі жаңа оқу жылын-
да шешімін табар деген үмітіміз 
де жоқ емес. Егер материалдық-
техникалық база толық 
жабдықталса, біздің ұтарымыз 
көп, кабинеттерді қазіргі 
заманға сай жаңа ақпараттық 
құрал-жабдықтармен жаб дық-
тау, интерактивті тақталар 
мен мультимедиялық каби-
неттермен және арнаулы 
пәндер бойынша электрондық 
оқулықтармен қамтамасыз ету 

алдағы күннің үлесінде, де-
генмен, болашақтың бүгіннен 
басталатынын қаперімізден 
шығармасақ деген наз ғой бұл.

– Еркін Қаукенұлы, 
алдағы 
жоспарларыңызбен 
бөліссеңіз?

– Ертең ел тірегі бола-
тын жастарды тәрбиелеу 
баршамыздың парызымыз, 
сондықтан «Алғашқы әскери 
дайындық» пәнін басқа сабақ-
тар мен тең деңгейде оқыта 
бермекпіз.  Әр оқу жылы аяқ-
та лысымен, жоспар бойын-
ша  бес күндік «Дала жиыны» 
өтеді, өкінішке орай бізде оны 
өткізетін база жоқ. Дегенмен, 
қол қусырып қарап отырмай,  
бір мектепте өткізіп келеміз. 
Қатысатын мектептерді бес-
алты топқа бөлеміз де, күніне 
алты сағаттан практикалық 
дәріс жүргіземіз. Оқушылар 
сапта жүруді, сәлемдесуді, 
көздеуді, атуды  және басқа да 
ұрыс қимылдарын, компаспен 
жұмыс істеуді үйренеді. Алдағы 
уақытта осы пән кабинеттері 
талапқа сай жабдықталса, мат-
ериалдық-техникалық базамыз 
нығайтылса, әрине, ол үшін 
қаржы жеткілікті мөлшерде 
бөлінсе деген ниет бар.

Ал теміртаулық ардагер-
лер мен тыл еңбеккерлерін 
Ұлы Жеңіс мерекесімен және 
Отан қорғаушылар күнімен 
шын жүректен құттықтаймын. 
Мен жас кезімде ауған со-
ғы сына қатысқан ардагер 
болғандықтан, сұрапыл со-
ғыс тың зардабын, қиын ды ғын, 
бейбіт күннің қадірін бір адам-
дай білемін. Сондықтан ел-
жұртымыз аман, тыныш бол-
сын, аспанымыз ашық болсын 
деген тілек айтқанды жөн санап 
отырмын.

– Әңгімеңіз үшін рах-
мет. Сіздің де деніңізге 
саулық, жұмысыңызға 
табыс тілейміз. 
Мерекеңізбен!

Сұхбаттасқан 
Руза АЛДАШЕВА 

         Мектептегі сабақ – 
патриоттық тәрбие бастауы
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4 Жасампаздық  
Қазақстан халқы Ассамблеясына – 20 жыл

Жыл сайын елімізде 
мамыражай мамыр айымен 
бірге келетін Қазақстан халқы 
бірлігі күні мерекесі ерекше 
тойланады. Бұл күні ауа райы 
да  тосын мінез көрсетпей, 
күннің көзі бар шуақ-нұрын 
аямай төгіп, жалпақ жұрттың 
көңіл-күйімен үндесіп тұрды. 
Теміртаулықтар мен қала 
қонақтары бүл күні  «Бере-
ке бастауы – бірлік, ел іші 
тату – тірлік» деген бабалар 
нақылын ұстанып, түрлі ұлттар 
мен ұлыстардың татулығы 
мен бірлігін паш етті. Қалалық 
әкімдіктің жанындағы алаңға 
Димитров көшесінің бойымен 
екі жақтан да мерекеге ағылған 
жұртта сан-есеп жоқ, бәрінің  
жүздері жарқын, көңілдері шат-
шадыман. Қолдарына еліміздің 
көк байрағын желбіреткен, 
әндеткен үлкен де, кіші де 
сап түзеп, арнайы жасалған 
сахна маңына жиналды. 
Шерушілердің ең алдын-
да ардагер металлургтер, 
қаламыздың құрметті азамат-
тары, халық қалаулылары 
және билік өкілдері бар. 
Олардың соңын ала барлық 
мемлекеттік мекемелер мен  
кәсіпорындар ұжымдары, білім 
ошақтарының ұстаздары мен 
шәкірттері келеді. 

Салтанатты шеру соңы 
мерекелік концертке ұласты. 
Биылғы жыл айтулы мереке-
лерге толы болса, соның бірі 
де бірегейі Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығы. 
1 мамыр –халық бірлігі күні осы 
тақырып арқау болып, түрлі 
ұлт пен этнос өкілдерінің ән-биі 
жұртшылыққа тарту етілді. 

– Қымбатты 
теміртаулықтар! Бүгін біз 
Қазақстан халқының бірлігі 
күнін атап өтудеміз. Жиыр-
ма жылдан бері дәстүрге 
айналған бұл мереке біздің 
көпұлтты еліміз, тектілерді 
түлеткен Теміртауымыз үшін 
айырықша, себебі достық пен 
татулық, келісім мен  бірлік 
дәріптеледі. Ең бастысы, 
ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан 
Назарбаевты Президент 
ретінде ұлықтау рәсімімен 
сабақтасып отыр, бұл өз 
кезегінде бүкіл әлем алдын-
да  Қазақстан халқының шын 
мәнінде біртұтас ел, бір халық, 
бір тағдыр екенінің көрінісі. 
Жасыратыны жоқ, әлемнің әр 
түкпірінде қарулы қақтығыстар 
орын алып отырған 
жағдайда біздің Тәуелсіз 
мемлекетіміздегі тұрақтылық 
пен даму, өзгелерге үлгі десек 
болғандай. Осы гүлденуге, 
ілгерілеуге теміртаулықтар 
да өз үлестерін қосып келеді, 
– дей келе қала әкімі Нұркен 
Сұлтанов жұртшылықты ұлық 

мерекемен шын жүректен 
құттықтады. 

Құттықтау сөздер легі 
мұнан соң да жалғасып, 
қалалық мәслихат хатшы-
сы Василий Свиридов, 
әзірбайжандардың «Достлуг» 
этно-мәдени орталығының 
төрағасы Ширван Абишев 
және басқа да бірқатар та-
нымал жандар ақ тілектерін 
тоғытты.

Осындай жалынды сөздер 
соңы мерекелік концертке 
ұласты. Биылғы мерекеде  
ұлттық нақыштағы әндер мен 
билерге көбірек орын берілгені 
жұртшылықтың көңілінен 
шықты. Қос ішекті домбыра-
дын құйқылжыған күй төгілсе, 
белгілі әінші Айбек Сахабаның 
орындауындағы «Атамекен» 
әні тыңдарманның патриоттық 
сезімдерін тулатқандай әсерлі 
болды. Мәдениет үйінің 
көптеген өнер ұжымдарының 
орындауындағы ән-билер 
жұртшылықтың көңілінен 
шықты.

– Бүгін күннің көзі жадырап, 
бізге нағыз мерекелік  көңіл-
күй сыйлауда. Біз жыл сайын 
1 мамырды асыға күтеміз, 
себебі бұл мерекенің әрбір 
қазақстандық үшін алатын 
орны ерекше. Достық, татулық, 
бауырмалдық деген ұғымдар 
бала кезімізден бойымызға 
қалыптасқан, ата-анамыз 
«досыңа адал бол, үлкендерге 
құрметпен, кішілерге ізетпен 
қара, ешкімінң алажібін аттама, 
кемтарларға қамқор бол деп 
тәрбиеленген ұрпақпыз. Сол 
бойымызға сіңген адамгершілік 
қасиеттерді енді жастарға 
дарытуға міндеттіміз. Ең 
бастысы, Қазақстан деген 
бейбіт елде өмір сүріп жатыр-
мыз, мұнда өзге этностардың 
толыққанды өмір сүруіне, 
еңбек етуіне, тілі мен ділін, 
тарихы мен мәдениетін 
дамытуға барлық жағдай 
жасалған. Ол үшін Елбасыға, 
сарабдал саясаткер, осы 
Теміртаудай қаладан түлеп 
ұшқан Нұрсұлтан Назарбаевқа 
айтар алғысымыз шексіз. 

Мен қаладағы әзірбайжан 
этно-мәдени орталығын 
басқарамын, Теміртауда 
туған қаламыз, Қазақстанды 
туған Отанымыз деп санай-
мыз. Сонымен қатар өзіміз 
секілді басқа этностармен тең 
жағдайда өзара келісіммен, 
татулықпен қоян-қолтық 
араласып, ортақ мүдде, 
бір мақсат аясында жемісті 
еңбек етіп келеміз. 1 мамыр 
– Қазақстан халқының бірлігі 
күнінде теміртаулықтарға 
ақ жүрегіммен ақ тілегімді 
білдіріп, шын жүректен 
құттықтағанды жөн көрдім., 
– дейді әзірбайжандардың 
«Достлуг» этно-мәдени 
орталығының жетекшісі Шир-
ван Пишан-оглы.

Мерекеде аспанға түрлі-
түсті шарлар ұшырылып, 
жиналған жұрт мәре-сәре 
болды.

Р.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Күш – бірлікте, 
береке – тірлікте
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Оқу ордасында

– Біздің 8 шағын аудан-
да 3 соғыс ардагері және он-
да ған тыл еңбеккері тұрады. 
Олардың өткен ғасырдың қыр-
қын шы жылдарындағы  екін-
ші дүниежүзілік және ҰОС-ы 
ту ралы әңгімелерін балалар 
әрдайым ықыласпен тыңдайды. 
Сондықтан бұл кейінгі ұрпақ үшін 
де ұмытылмас сабақ болатын 
бір зұлмат кезең екенін ұмытпау 
қажет. № 17 мектепте мұражай 
ашу мақсатымыз да осы, – дейді 
қалалық ардагерлер кеңесі 
бөл імшесіне басшылық ететін 
Бірлікбай Ордабаев ағамыз.

Мұражай ашу салтанаты-
на соғыс ардагері 97 жастағы 
Василий Тимофеевич Зайцев 
және көптеген тыл еңбеккерлері 
жиналды, лента қию құрметіне 
ие болған қадірменді қария 
қос таяққа сүйене тұрып «бұл 
балалардың тарихты білуі үшін 

№ 17 орта мектепте жауынгерлік 
даңқ мұражайы ашылды

«Соғыс жайлы сұра сен, мың өлімді қарсы 
алған, солдаттар мен маршалдан» деп жазады 
өзі де ұоС-на қатысқан сырбаз ақын Сырбай 
Мәуленов. Кейінгі жас ұрпақ өткен ғасырда 
адамзаттың басына бұрын-соңды болмаған 
ауыртпалық әкелген сұм соғыс туралы аз біледі, 
сондықтан ол туралы үнемі айтып, оқытып, 
көрсетіп, жазып тұру қажет. Бұл  сол сұрапыл 
жылдары отан үшін жан берген, қан төккен аза-
маттар үшін емес тарихтан тағылым алатын келе-
шек үшін керек. Бұл ретте қаламызда Жеңістің 70 
жылдығы қарсаңында атқарылып жатқан игілікті 
істер аз емес, соның бірі осы аптада № 17 орта 
мектепте ашылған жауынгерлік даңқ мұражайы 
дер едік. 

өте қажет іс» деп ризалығын 
білдірді. Қалалық ардагерлер 
кең есінің төрайымы Нина Вахи-
това әдеттегідей бұл басқосуда 
да кешегі зұлмат жылдардың 
бүгінге дейінгі жетіп жатқан зар-
дабын жеріне жеткізе айтып 
берді.

– Жеңістің 60 жылдығы кезін-
де Теміртауда 384 соғыс ардагері 
болған, он жылда олардың қа-
тары мүлде азайды қазір небәрі 
47 адам, соның 15-і ғана өз 
аяқтарымен жүріп тұра ала-
ды. Тыл еңбекерлерінің саны 
3194 олардың да көбі сексеннің 
сеңгіріне асқан кейуаналар, – 
дей келе ол тарихтың тағылымын 
жас ұрпаққа жеткізу үшін осын-
дай мұражай орындарының аса 
қажет екендігін айтты. Салтанат-
та сөз сөйлеген мектеп директо-
ры Т. Ахметжанова, «НұрОтан» 
партиясы филиалы төрағасының 

орынбасары Т. Ақышев игілікті 
істің мектеп оқушыларына пат-
риоттық тәрбие беруде өлшеусіз 
рөл атқаратынына зор сенім 
білдірді. 

Қонақтар мұражай залын ара-
лап, ондағы «Қазақ хандығына 
550 жыл»,  «Жеңістің 70 жыл-
ды ғы» стендтерін тамашала-
ды. Бұдан кейін ардагерлерге 
ҚР Президенті Н.Назарбаевтың 
жарлығымен берілген мерекелік 
медальдарды тапсыру рәсімі өтті. 
Тыл еңбекерлері В.Буханова, 
Ж.Ғабдуллина, А.Жданова, 
В Полякова, ерлі-зайыпты 
Гурьев тер, Н.Евсюкова, А.Цой, 
М.Жүнісбаева және көптеген 
қариялар өздерінің соғыс кезін-
дегі тылдағы еңбектерін еске 

түсіріп, оны еліміз ұмытпай ар-
найы марапат берілгеніне риза-
лықтарын білдірді. 

– Мен соғыс басталған 
1941 жылы небәрі 11 жастан 
асқан тұлымшақты қыз едім, 
әкем Қатай Шахаманов туған 
інісімен бірге қан майданға ат-
танды, өзіміз тұратын Егіндібұлақ 
ауданының Шарықты ауылында 
бүкіл жұ мыс шал-кемпірлер мен 
бала-шағаның мойнында бол-
ды, шөп шаптық, сиыр саудық, 
майданға киім-кешек, азық-
түлік дайындап жіберіп тұрдық, 
міне, осылайша еңбекпен ерте 
есейдік. Ал әкем болса сол кет-
кеннен оралған жоқ, тіпті еш 
хабар да болмады. Міне, соғыс 
деген осындай алапат, оның зар-

дабын тартпаған бірде-бір адам 
жоқ, бәрі  күні бүгінгідей көз ал-
дымда, – деді қазір 87 жасқа аяқ 
басқан Маргува Жүнісбаева ана 
көзіне жас ала тұрып. Кеудесінде 
3 медалі бар кейуана оның қа-
сына тағы да 70 жылдыққа ар-
налған мерейтойлық медальді 
жарқырата таққан азаматтарға 
алғысын айта тұрып, бүгінде 4 ба-
ладан 8 немере, 4 шөбере сүйіп 
отырғанын үлкен мақтанышпен, 
көңілі марқая тұрып жеткізді. 
«Енді соғыс болмасын, тек 
бейбіт заман тілеймін» деген ақ 
тілегіне басқалар да бірауыздан 
қосылды.

Болды, болды бәрін де  
  білесіңдер,

Бұл жеңісті әркім де үлесім  
  дер.

Аждаһалар тіріліп келе 
  жатыр,
Сақтаныңдар, адамдар, кү-

ре  сіңдер, – деген екен ақиық 
ақын Мұқағали Мақатаев. Иә 
ақынның дуалы ауызы айтып 
кеткендей бүгін де сол зұлматты 
білмейтін де, біле тұра әдейі 
бұрмалайтындар да кездесіп 
қалып жүр. Олай болса осы № 
17 орта мектепте ашылғандай 
мұражайлардан тарих сабағын 
тереңдей үйренген жас жеткіншек 
енді ондайдан сақтана да, күресе 
де білері сөзсіз.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
Суреттерді түсірген:

Гүлнәр АСЫЛБЕКОВА, 
№ 17 мектептің музыка 

пәнінің мұғалімі

Ұлы Отан соғысындағы 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
қаламыздағы барлық мекеме-
лер мен кәсіпорындарда, оқу 
ордаларында түрлі іс-шаралар 
легі жалғасып, ардагерлерді 
ардақтау акциясы өтуде. Осындай 
тағылымы мол шара ескі қаладағы 
тамақтану және сауда колледжінде 
де өтті. Мұндағы талапты жастар 
өз беттерінше ізденіп, шағын 
бейнефильм түсіріпті. Онда 
соғыстың салған сойқаны мен 
кеңес әскерлерінің, оның ішінде 
қазақстандық жауынгерлердің ерен 
ерліктері кадрдан тыс қалмаған. 

Тұсаукесер
Ананы баласынан, баланы әкесінен, әйелін күйеуінен, ағаны ініден, 

қарындасты ағадан айырып,  қалалар мен кәсіпорындарды қиратып, елді-
мекендерді жермен жексен етіп, кәрі мен жасты заң еңіреткен сұрапыл 
соғыстың аяқталғанына жетпіс жыл толып отыр. Ауызбен айтуға ғана оңай 
бұл жылдар бір адамның өмір жасы десек те болғандай.

Сонымен қатар ескі қалада 
тұратын соғыс ардагерлері мен 
тыл еңбеккерлерімен кездесіп, 
олардың естеліктерін  түсіріп, 
жазып алыпты.  

Осы бейнефильмнің 
тұсаукесерін салтанатты түрде 
өткізіп, оған арнайы қонақ етіп тыл 
ардагерлері Нина Николаевна 
Сысоева мен Нина Николаевна Ку-
рагинаны шақырыпты. Студенттер 
соғыс тақырыбындағы жырларға 
кезек беріп, адамзат өмірінде 
өшпес із қалдырған сол сұрапыл 
жылдарды тілге тиек ете отырып, 
бір минут үнсіздікпен есіл ерлерді 

еске алып, ауақтарына тағзым етті. 
– Соғыс басталғанда біз бала 

едік, ауылдағы ерлердің бәрі 
майданға аттанды, ал бойжет-
кен қыздарды «Еңбек армиясы-
на» алды. Сондықтан тылдағы 
ерен еңбекті қарттармен біз, 
яғни балалар атқардық. Таңның 
атысымен, күннің батысына дейін 
белжазбай егіс даласында еңбек 
еттік. Қас қарайғанда үстіміздегі 
киімімізбен шөптің үстіне құлай 
кетіп, ұйықтайтынбыз. Ал таңертең 
ерте тұрып, қара суды қайнатып, 
оған шөп қосып ішетінбіз, міне, 
бұл біздің таңғы асымыз болатын, 

– деп естелік айтты Н.Н.Курагина 
жастарға. 

– Ұлы Отан соғысы 
басталғанда біздің ескі қаладағы 
№1 орта мектептің 10-11 сы-
нып оқушылары түгел әскер 
қатарына алынып, Отан қорғауға 
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімімен бірге аттанған. Мынау 
сол самарқандтық сарбаздардың 
аты-жөндері мен суреттері, бұл 
«Естелік кітабында» бар. Бір жолы 
бірге аттанған сол отыз оқушының 
17-сі оққа ұшқан, қазір солардың 
тек біреуі ғана тірі, – дейді 
мектептегі «Даңқ» мұражайының 

жетекшісі Нина Николаевна Сы-
соева.

Жастардың аға ұрпақ алдын-
да, олардың ерлік істері мен ерен 
еңбектеріне тәнті болып, мәңгілік 
есте сақтау үшін осындай фильм 
жасағаны колледж тарихына 
алтын әріптермен жазылып 
қалары сөзсіз. Жылдар  жылжып 
өткенімен, Жеңіс жаңғырығы, қан 
майданда өмірлерін оққа тосып, 
құрбан болған жауынгерлердің 
ерліктері мен есімдері ешқашан 
ұмытылмайды. 

Тұсаукесер соңында арда-
герлерге игі тілектер тілеп, гүл 
шоқтары мен естелік сыйлықтар 
тапсырылды.

Р.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Балалар соғыс 
жайлы білуі үшін

Өткен күнде белгі бар
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Ешкім де ұмытылмайды

Жеңіске – 70 жыл

Менің қос бәйтерегім
Ерліктің алуан түрлі үлгілерін көрсетті, 

адамзаттың басына келген шығын бұрын-
соңды болмаған деседі. Жиырма миллион-
дай адам опат болды, жиырма бес миллион 
жан үйсіз-күйсіз босып кетті. Екі мыңға жуық 
ірі қала  қирап, еліміз  ұлттық байлықтың жар-
тысынан айырылды. Осындай сұрапылды 
төндірген неміс басқыншылығына халықтың 
өшпенділігі  орасан еді. Сол сұм соғысқа 
қатысқандардың ішінде он мыңнан аста-
мы батыр атанса, соның 96-сы қазақтар 
еді.  Мыңдаған адамдар ордендер мен 
медальдарға ие болды, әрине көпшілігіне 
ерлікпен қаза тапқаннан кейін түрлі ма-
рапаттар беріліп жатты. Міне, осы қанды 
қырғынның  Жеңіспен аяқталып, кең-байтақ 
жерімізге бейбіт заман орнағалыбиыл 70 
жыл толып отыр. Бұл аз уақыт емес, сол 
қуанышты көктемде өмірге келген сәбилердің 
өзі жетпіс жасқа толып, ақсақал атанып 
отырғандықтан бір ұрпақ алмасатын уақыт 
өтті деуге болады. Бірақ оның  ауыртпалығы 
әр адамның жүрегіне салған қаяу-мұңы және 
сол қырғынның ортасында болып, елді, жерді 
қорғаған азаматтардың есімі ұмытылмайды. 
Өйткені  бұл соғыс бірде-бір отбасын, бір-
де -бір жанды айналып өткен жоқ. Оның 
ауыртпалығын,  ащы дәмін соғыстан кейін 
бейбіт заманда туған ұрпақтар да татты. Әлі 

ұлы отан соғысына қатысқан  әкем Жапарбай 
тасмағамбетов пен қайын атам Елемес Қаңтарбаев 

туралы бір үзік сыр

Жер күңіреніп, су тасып, қара бұлт көшкенде,
Ел күйзеліп, ер қажып, қара түн басқа түскенде.
Ата тегі, жері үшін, туысқан-туған елі үшін,
Ел ерлері майданда, белуардан қан кешкенде, – деп ақын 

жырлағандай, 1941-45 жылдары  төрт жыл бойы кеңес одағының 
халқы неміс фашистеріне қарсы жанқиярлықпен соғысты. 

де соғыс жарасы жазылған жоқ, мәселен, 
осы жолдарды жазып отырған менің де Ұлы 
Отан соғысы дегенде жүрегім зырқ ете түседі. 
Әкем  де, қайын атам да соғыс ардагерлері 
болған.

Әкем Жапарбай Тасмағамбетов Қара ған-
ды облысы бұрынғы Жезді, қазіргі Ұлытау ау-
данынан  1941 жылы соғысқа алынған. Батыс 
Украина майданында, Воронеж бағытында  
жан алып, жан беріскен қырғында екі 
рет жараланып, алты айдай госпитальда 
жатқан екен. Жаратылысынан мінезі тұйық 
болғандықтан ба, ол тақырыпта көп айта 
бермейтін. Кейде тәптіштеп сұрағанда ғана 
соғыс жайлы үзік-үзік сыр шертер еді. Бірде 
ол  құрамында болған полк орман арасында  
тұрғанда  қызыл жұлдыз белгісі бар самолет-
тер келіп, құйтырқы әккілік әрекеттермен бом-

баны төгіп-төгіп, біраз жауынгерлер қапыда 
көз жұмған екен. Сөйтсе, бұл өзіміздің емес, 
әдейі алдап соққан фашистердің самолеті 
болып шығады. Міне, соғыс кезінде осындай 
да алдамшы әрекеттерге барған немістер  
1942-1943 жылдары кеңес жауынгерлерін  
аяусыз қырып-жойды. Осындай бір айқаста 
әкеміз ауыр жараланып, алты ай госпи-
тальда емделгеннен кейін елге қайтарылған 
еді. Кейін он-он бес жылдай екі аяғын тең 
басып, сау кісідей еңбек еткенімен, кейінгі 
өмірінің отыз бес жылында  фашист оғының 
денеде қалған жарықшақтарынан зардап 
шегіп бақты. Өйткені  дәрігерлер дене-
де бытыраның қал  дықтары барын білмей, 
«суықтан болар» деп неше түрлі қыздыратын 
ем бергенде темір онан сайын ысып, тұрған 
орнын күйдіріп, жан шыдатпайтындай хал-
ге жеткізетін еді. Кейін қалаға барып, рент-
генге түскеннен кейін ғана аурудың негізгі 
себебі анықталған. Сондайда әкеміз өзінің 
қиналғанын бала-шағасы көрмесін деп, ды-
бысын да шығармай, тас бүркеніп жатып 
та қалатын. Ал біз болсақ, дәрігерден еш 

жәрдем болмай бүк түсіп жатқан әкемізді 
көріп, жүрегіміз қан жылап, дәрменсіздіктен 
аһ ұрушы едік. Сондай соғыс салған азап-
тан қиналса да, ол кісі өмірінің соңына дейін 
Байқоңыр ауылының түрлі шаруашылығында 
еңбек етті, басында ферма меңгерушісі, кейін 
шөп бригадирі, жабдықтаушы болып жұмыс 
істеді. Әйтеуір ауыл шаруашылығының қай 
саласы болмасын  ештеңеден тартынып 
қалған емес. Сонымен бірге елге қадірлі, 
қатарластарына сыйлы, отбасында сегіз 
бала тәрбиелеп өсірген ұлағатты әке болды. 
Алпысыншы жылдары  ауылымызға  алғаш 
рет Қытайдан қазақ отбасылары келіп, соны 
орналастыру бірқатар кісілермен бірге менің 
әкеме де жүктелген еді. Сонда папам «Елге 
ел қосылса – құт, елден ел кетсе – жұт» деп 
әбден орналасқанша барлық жағдайды жа-

сап, бірнеше күн үйде қонақ етіп, кейін сол 
кісілердің бәрімен туыстай болып арала-
сып кеттік. Ол келген кісілерді қазіргідей 
Атажұртына оралған оралман деп ат қойып, 
айдар тақпай, ағайын деп айтуды да сол 
әкелеріміз бастаған. Папам үнемі салауатты 
өмір салтын ұстанған, темекі шегу, арақ ішу 
дегенге әуестігі болмаған. Ылғи тазалықты, 
адалдықты, бауырмалдықты өсиет етіп ай-
тып отыратын. «Жерге, суға түкіруге болмай-
ды» деп ақылын айтатын. Қазір кез-келген 
жерге түкіріп, қақырынған жағдайды жиі 
көреміз. Бұл да адамзаттың  денсаулығына 
бір кереғар нәрсе ғой.  Анам Әнипа Әлімқызы 
тыл еңбеккері болды, соғыс жылдары күндіз-
түні егіс даласында жұмыс істеп, бидай тарт-
тып, түн болса майданға киім-кешек тігіп 
жөнелтіп, бүкіл ауыртпалықты ауыл әйел-
дерімен бірге көтеріскен жан еді. Екеуі де өз 
қатарластарына сыйлы болды, сегіз баланы 
тәрбиелеп, бәрін жеткізіп, немерелерін көріп, 
сексен жастан аса дүниеден озды.

Қайын атам Елемес Қаңтарбаев есімі 
осы Қарағанды аймағына танымал, жас 
кезінде арабша оқып, білім алған зерек 
кісі еді. Бұрынғы ақын-жыраулардың, би-
шешендердің сөздерін жатқа айтатын және 
тыңдаушыларын жалықтырмай, бір айтқанын 
екі қайталамай халқымыздың ертедегі тарихи 
тұлғалары туралы нешетүрлі тың деректерді 
әңгімелеп отыратын. Батырлар жырын, хис-
саларды әндетіп, әуезді мақамға салғанда 
тыңдаушының құлақ құрышын қандыратын. 
«Батыр Баян» жырын мен алғаш рет сол 
атамнан естідім Кейде бұрын естілмеген, еш 
жерде оқып көрмеген бір жырларды  айтып, 
«Мұны кім жазғанын білесіңдер ме?» деп 
бізден сұрап қоюшы еді. Ал біз болсақ өзіміз 
білетін сол кездері мектептің әдебиеттерінде 
оқылатын ақын-жазушылардың есімін жа-
рысып айта бастасақ, «Жоқ, олай емес, 
түбі білерсіңдер» дейтін де қоятын. Сөйтсек 
атамыз кеңес заманында тыйым салынған 
Мағжан Жұмабаевтың өлеңдерінің бәрін 
жатқа оқиды екен. Бірде радиодан «Бәрінен 
де сен сұлу» әні беріліп жатқанда үнсіз 
мұқият тыңдап отырды. Әлден уақытта «Бұл 

әннің өлеңін жазған Майшекин деп жүр, 
ол бекер. Бұл өлеңнің сөзін жазған Мағжан 
ақын, кейбір сөздерін өзгертіпті» деді. 
Еліміз егемендік алып, Алаштың үш арысы 
ақталғаннан кейін атамның бұл әңгімесінің 
мағынасына көзіміз жетті. Ол кісі әңгімеге 
шешен, есте сақтау қабілеті күшті болуымен 
қатар те талантты қаламгер, әрі шежіреші еді. 
Үйге Қарағанды, Алматыдан шежіре жинаған 
кісілер жиі келіп, атамнан сұрап, жазып алып 
жүретін. Ол кісі де соғыстан кейін бірден 
ауыл шаруашылығына араласып, мал бақты, 
кейінгі жылдары Шет ауданында «Крас-
ная поляна» кеңшарында жабдықтаушы 
болды. Осы жылдары Қарағанды мен 
Жезқазғанның игі жақсылары, тарихшыла-

ры, ғалымдары арасында біздің атамыздың 
үйіне түспегендері кем де кем. Жуырда 
ес кі альбомдарды қарап отырып, өте бір 
қызықты екі суретке назарым түсті. Соғыс 
кезінде түсірілген бұл суреттердің сыртында 
ол кісінің өзі жазған қолтаңбасы көмескілеу 
болса да әлі оқылады. Оның бірінде «Па-
риж 5.01.45. Алыс қиырдан ескерткіш үшін 
жіберіп отырмын. Солдан оңға қарай Еле-
мес Қаңтарбаев және Ғанибек Қазақбаев» 
делінсе, екіншісінде «2.10.44.Қаңтарбаев Е., 
Сағымбеков С., Сағиев М., Халелов Ж.» де-
ген жазулар бар. Бұдан ол кісінің 1944-1945 
жылдары Парижде болғанын білуге болады. 
Қасында бірнеше солдаттар бар. Өзі де ылғи 
көптеген елдерді көрдім, Еуропаның жарты-
сын жаяу жүріп өттім» деп айтып отыратын 
Ал мына жансыз бейнелер осыдай жетпіс 
жылдай бұрынғы сұрапыл жылдардың сы-
рын үнсіз ғана жасырып тұр. Атамның Ұлы 
Отан соғысы кезіндегі  наградалары әлі 
күнге сақтаулы, ол кісі «Ұлы Отан соғысы» 
орденінің толық дәрежесімен және жиырмаға 
жуық медальдармен марапатталған. Бейбіт 
күнде алған «Ерен еңбегі үшін» медалі де 
бар.

Иә, уақыт ұшқыр, бір орында тұрмайды, 
неміс басқыншыларына қарсы туған ел үшін, 
тулақтай жер үшін соғысып, кейін халық 
шаруашылығын қалпына келтіруге жан ая-
май еңбек еткен әкелеріміз, аталарымыз 
өмірден озғалы да жиырма жылдың жүзі бо-
лыпты. Бірақ олардың өмірі  балаларының, 
немере-шөберелерінің  өмірімен ұштасып, 
жалғасуда. Өйткені кейінгі ұрпақ сол бір 
қиын-қыстау кезеңнің даңқын өшірмей, әлі 
күнге дейін есте сақтап келеді. 

Жыл сайын 9 мамырда олардың рухын 
еске алып, ерлік істерін тағы бір рет көз 
алдымызға келтіріп, бүгінгі бейбіт заманның 
солардың қанымен, терімен келгенін өз 
балаларымызға, немере-шөберелерімізге 
әң гімелеп береміз. Рухтарына тағзым етеміз, 
өйкені ол күндердің даңқы ешқашан өшпейді.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
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Тылдағы күндіз-күні тоқтаусыз 
жалғасқан еңбек ырғағына 
өлшеусіз үлес қосқан, Сырда-
рия өзеніндегі плотинаны салу 
жұмыстарының басы-қасында бол-
ған ардагерлер қатарында Тас-
бө геттің қарт тұрғыны Игілікұлы 
Шәкен ақсақал да бар. Бүгінгі таңда 
жасы тоқсанға таяп қалған қарттың 
айтары көп, ең бастысы, «біздің 
көрген бейнетімізді ешкімнің ба-
сына бермесін, бейбіт заманның 
қадір-қасиетін әрбір шаңырақ 
түсінсе екен, бағаласа екен» деген 
ақ тілегін үнемі қайталап айтудан 
жалыққан емес. 

– Менің әкем Игілік – осы 
өзіміздің Қызылорда, Қармақшы 
өңірінде туып-өскен, «Түстік өмірің 
болса – күндік мал жина» де-
ген бабалар ұстанымымен және 
іскерлігі мен еңбексүйгіштігінің 
нәтижесінде ауқатты отбасы бо-
лып, жиған-терген төрт түлігінің 
қарасын көбейтіп, бай атанған 
Науқанбайдың баласы. Сонау 
1925-1929 жылдары кәмпескелеу 
науқаны белең алғанда 
Қызылқұмның бойымен көше оты-
рып, Өзбекстанның біздің облы-
спен шекаралас аумағына мәжбүр 
қоныстанған екен. Сондағы Нысан 
деген құдықтың басында отырғанда 
мен дүниеге келіппін, бұл 1927 жыл 
екен, –дейді өзі жайында әңгімені 
әріден бастап ақсақал.

1932-33 жылдары халық ара-
сында Бадаба деп аталып кет-
кен жұқпалы аурудан Игілік бай 
көз жұмады, ал оның бәйбішесі, 
Керейтқожа қызы Базаркүлді 
қы зы Дәржан, ұлдары Саржан 
мен Шәкен төртеуін Тереңөзек 
жанындағы «Қызыл Октябрь» кол-
хозына  нағашысы, яғни Базаркүл 
ананың інісі Құлқожа баласы Ібай 
қожа 1936 жылы көшіріп алады. 
Осы жылы бала Шәкен бірінші 
сыныпқа барып, сауатын ашады. 

– Есімде қалған оқиғалар 
көңілімде сайрап тұр, мен төртінші 
сыныпты бітіргенде Дәржан апам-
ды күйеуге берді, үйде анам, Сар-
жан ағам үшеуміз қалдық. 1941 
жылы соғыс басталды, ал  келесі 
жылы  мен бесінші сыныпқа бару-
ым керек еді, дегенмен сол кездегі 
қиындықтардың салдарынан оқуды 
жалғастыру үшін мені  Қалжан ақын 
мешіті бар ауылға оқуға жіберді, 
сөйтіп, туғандарымнан арам ажы-
рап кетті. Күндіз-түні ауылдағы ере-
сектермен бірге еңбекке араласып, 
қолғабыс еттік. Келесі жылы ауылға 
келдім, алдымнан ешкім шықпады, 
үйім қаңырап бос тұр. Баламын 
ғой, не істерімді, қайда барарымды 
білмей, есік алдында солқылдап 

Алдыңғы толқын

Міне, ұлы Жеңістің 70 жылдығы да келіп 
жетті. осы айтулы мереке қарсаңында жа-
лынды жастық шағында қолына қару 
алып, қан майданға аттанып, отан 
қорғаған есіл ерлер мен осы жолда оққа 
ұшқан боздақтар жайында әлі айтып 
та, жазып та тауыса алғанымыз жоқ. 
Алдыңғы толқынның кешегі ел 
басына күн туған 
шақтағы жанқияр 
ерлігі мен Жеңісті 
жақындатуға тылдағы 
қажымас қайраты 
бүгінгі өскелең 
ұрпаққа, яғни кейінгі 
толқынға үлгі-өнеге 
екені анық. Сонымен 
қатар соғыстан соңғы 
қалыпқа келтіру 
жұмыстарының бел 
ортасында жүрген 
жандардың іс-
қимылдары да өз ал-
дына бөлек әңгіме.

жылап ұзақ отырдым. 
– Әй,  байғұс бала, неге жылай-

сың? Анаңды ақ жуып, арулап 
жерледік, жүр, моласына апарай-
ын, – деп шамасы 18-20 жастағы 
бір келіншек мені  бейіт басына 
жетеледі. 

Осылайша мен ата-анасыз 
тұлдыр жетім қалдым, ал Саржан 
ағамның қайда екенін білмеймін. 
Енді не істемекпін, қайда барам, 
қалай күн көрем? «Үйге жүре ғой, от 
жағып, үй жылыту қолыңнан келеді 
ғой» – деп әлгі келіншек маған 
қам қор лық көрсетті. Міне, бұл ол 
кездегі ауыл адамдарының  қандай 
қиын шақ болса да, жетімді жылат-
пайтын кеңпейілділігі ғой, –деп бір 
тоқтады.

«Ол келіншектің есімі Аманкүл 
екен, күйеуі соғысқа кеткен. Уыз-
дай жас келіншек, күндіз кол-
хоздың жұмысына жегіледі, ал қас 
қарайғанда бала Шәкен қамыс 
жағып, үйді жылытып қоюға тыры-
сады. Жатар алдында  үстіне ақ 
көйлек киіп алған Аманкүл:

– Ақ көйлегім етегі,
Көлбең-көлбең етеді.
Соғысқа кеткен жарымның,
Хаты қашан келеді, – деп іштегі 

сағыныш-запыранын көз жасына 
ерік берумен басады екен. «Ал 

таңертең «жұмысқа  шығыңдар» 
деп бір қолы мен бір аяғы жоқ кісі 
келеді, Аманкүл сыртқа жүгіріп 
шығады, соңынан мен де шығам. 
Сонда әлгі кісі қамшысымен 
келіншектің арқасынан осып-осып 
жібереді де, жөніне кетеді. Тағы 
бірде Аманкүл: 

– Таулардың болар қиясы,
Перзент деген адамзаттың миуасы.
Алмаханнан хат келмеді,
Таусылды ма екен, қаламы 

мен сиясы», – деп секіріп-секіріп, 
зар еңірейді» деген әңгімеден 
соғыстың зардабын майданға ат-
тан ғандармен қатар, тылдағы ата-
әжелердің, шиеттей бала-ша ға-
лардың, сондай-ақ жастық жамалы 
үлбіреген қыз-келіншектердің де 

тартқанын анық аңғаруға, жан-
дүниеңмен түсінуге болады.

Арадан бір айға жуық уақыт 
өткенде «бір топ бала көрші ауылға 
оқуға барады екен» деген хабарды 
есітіп, солармен еріп кете бара-
ды. Мектеп-интернатқа келіп, Са-
хабаш, Жалау деген екі баламен 
бірге ішіп-жеп, достасады. Үшеуі 
пойыз жолға шығады, қызыл ва-
гондармен кетіп бара жатқандар 
талқан, нан лақтырады екен, соны 
талғажау етеді, ауылдағы бейнеті 
басым еңбекке жастайынан ара-
ласып, қозы-лақ бағады, егін 
алқабында жұмыс істейді, әйтеуір 
ересектерден қалыспай, таңның 
атуы, күннің батуы  бір тыным тап-
пайды. Бір күні көрік басып отырған 
Мешітбаев Шәкір деген кісі «Әй, 
бала, қайда жүрсің?» деп, жанына 
алады. Сөйтіп, таңнан кешке дейін 
осында көрік басады, бұлардан 
басқа қырық-елу әйел тағы бар. 
«Шәкір ағай мені үйіне апарды, ал 
әйелі мені жақтырмай, жиі ұрады, 
сонда: «Әй, жетімді неге ұрасың?» 
деп Шәкір ағай әйелін ұрады» 
дейді.  Осылай күндер өтіп жатады. 
Бір күні ойда-жоқта Саржан ағасы 
ақ есек мініп ғайыптан келе қалады. 
Сондағы ағыл-тегіл жылағаны есі-
нен кетер емес. 

– Мен сені іздеп келдім, Сары-
бай Есқазының үйінде апам бар, –
деп Тереңөзектегі «Ынтымақ» кол-
хозына әкеледі. 

Міне, осы колхозда  сақалы 
омы рауына түскен, үстінде сары 
тоны бар үлкен бір ақсақалды 
көреді. Ол:

– Игіліктен бала қалатынын кім 
білген, – деп көзіне жас алып, бау-
ырына басады. 

Сөйтсе, бұл Науқанбай атасы 
екен. Міне, жетімдіктің, аштықтың 
зарын тартып кісі есігінде ауыр бей-
нетпен бұғанасы бекіп, қабырғасы 
қатқан жасөспірімді осылайша, 
тағ дыр ту ғандарымен қайта табыс-
тыр ады. Мұнан соң Дәржан апа-
сын із деп тапқанының өзі ұзақ 

әңгі ме. 1946 жылы  22 қазан күні  
жаңа плотина жұмысы басталып,  
соған кіріседі. Саржан ағасы сто-
ляр, өзі бетоншы болып  өңшең 
шешендер мен орыстардың ор-
тасында  осы алып құрылыстың 
бас-қасында өз қолтаңбаларын 
қал дырып еңбек етеді. Әрине, 
бұл кезде он тоғыз жасқа жет-
кен бозбала еді, бойындағы күш-
қайратымен қиындық атаулығы 
қас қая қарсы тұрып, жұмыстан 
бір сәт те қол үзбеді. Жерге құбыр 
көміп, насос станциясын салды, 
сөйтіп, соңында платинаға су  ай-
дады. Бұл шақта ол моторист бо-
лып еңбек етті. Әрине, мұндай 
мамандық меңгеру үшін білім ке-
рек, дегенмен, ол өзінің бойындағы 
икемділігімен, көзімен көргенін 
дереу іліп әкететін зеректігімен 
ерекшеленді. Сөйтіп жүргенде 
кешкі мектепке барып, 1949 жы-
лы оныншы сыныпты бітірді. 1951 
жылы  ауылшаруашылығы тех-
никумына барып, емтихандар-
дан сүрінбей өтті. Дегенмен, 
осы жылдың 7 қазанында әскер 
қатарына шақыру қағазы келіп,  
жеті жігіт Отан алдындағы бо-
рышын өтеуге аттанады. Шығыс 
Қазақстан облысындағы №2017 
әскери бөліміне түседі. Мұнда 
да зеректігімен ерекшеленген 
Шәкен Игілікұлын  Әлисұлтанов 
деген майор дереу аңғарып, оны 
контрбақылау ерекше бөліміне 
алады, мұнда Монголиямен ше-
караны ат үстінде жүріп күзетіп, 
міндетін мінсіз атқарады.

– Әке, өткен өміріңіздің жарқын 
елестерін айтып отырсыз, әрине, 
балалық шақтағы жетімдік, соғыс 
жылдарындағы қиындықтар мен 
тылдағы тынымсыз еңбек тура-
лы ұзақ-ұзақ айта беруге болады. 
Әйтсе де, сіз енді жиырмадан асқан 
жігітсіз, сондықтан сүйіспеншілік 
мәселесін сөз етсек айып болмас, 
бұған қалай қарайсыз? –дедім мен.

– Әрине, Абай хакім «Махаб-
батсыз дүние бос» демей ме, 
Аллаға шүкір, Салтанат аналарыңа 
үйленіп, он баланың әкесі атан-
дым, тағдырыма айтар өкпем жоқ. 
Дегенмен, әрбір адамның жүрек 
төрінен орын алып, жан-сарайында 
өшпестей із қалдыратын алғашқы 
махаббат деген болады. Кейінгілер 
«Төрінен көрі жақын қалған кезде, 
мына кісінің махаббаты несі» деп 
сөге-жамандай көрмесін. Менің де 
жас болғаным, «Ой-хой, жиырма 
бес» деп жалындап жүргенімнің 
бір белгісі ғой, ол сезім, сондықтан 
аз-кем айтып берсем, жаным жа-
дырап, бір жасап қаларым анық, 
қалқам.

– Ал онда бастаңыз...
– Сол Өскеменде әскери бо-

рышымды өтеп жүрген күндердің 
бірінде,  бір күнге демалыс алып, 
қаланы қыдырғанбыз. Ол кез-
де қалада қазақ қыздары жоқтың 
қасы, татар қыздары көп екен. Би 
алаңына бардық, сонда  кескін-
келбеті келіскен, қасы-көзі қиылған 
бір қызға көзім түсті. Таныстық, 
сөйлестік, бір қызығы, ол – орыс-
ша, мен – қазақша сөйлеймін. Аты-
жөні – Қайсанова Нұрбағи екен, өзі 
студент, құрбылары оны Нюша деп 
атайды. Әңгімеміз жарасып, бұдан 
соң да реті келген кезде кездесіп 
жүрдік. Содан не керек, елге қайтуға 

екі-үш ай қалған кезде ол қыз мені 
іздеп келді де: «Әке-шешем мені 
Алматыға жібермекші, ал мен 
сені мен кетемін» деді. Әскерден 
қайтарда онымен кездесіп, жеті 
күн жатақханасында жаттым. Елге 
келіп, баяғы ауылшаруашылығы 
техникумына түскенім бар емес 
пе, соны жалғастырмақ болдым. 
Сөйтсем, ол Қазалыға көшіріліпті, 
жанымдағы жолдас жігіт екеуміз ав-
томектепке оқып, жүргізуші куәлігін 
алдық. Тасбөгетке келіп, плотина 
құрылысын жалғастырдық. Мұнда 
краншының көмекшісі, соңынан 
краншы болдым. Нұрбағимен хат 
алысып тұрдым, оған кетпек бол-
дым, бірақ ағам жібермеді. Ұзақбай 
деген кісінің қызына құда түсіп 
қойған екен, ақыры не керек 1955 
жылы осы Салтанат аналарыңа 
үйлендім. Арада екі-үш ай өткенде 
Нұрбағидан хат алдым, онда ақ 
қайыңның жанында жылап тұрған 
қыздың суретін салған да «О дү-
ние де кездесеміз» деген жазу 
жазған екен. Кейін естідім, ол мына 
жалғаннан өз-өзіне қол салып, 
бақиға аттаныпты. Оны ойласам, 
әлі күнге дейін беймаза күй кешіп, 
жылағым келеді, – деп Шәкен 
әкем жанарына толған мөлдір 
тамшы ларды жасырғысы келді ме, 
әлде бір нүктеге қадалып, үнсіз 
кемсеңдеді. 

Мұндайды күтпеген мен басын-
да абдырап қалғаным рас, соңынан 
махаббат деген ұлы құдіреттің 
барын, оның екінің біріне бұйыра 
бермейтінін ұғып, сол сезімнің бая-
ны болмаса да, Шәкен әкемнің жа-
нына шуақ төгіп, өткен күндерінің, 
жастық шағының жарқын елесі бо-
лып қалғанын ұқтым.

Бейбіт еңбекті еселеген Шәкен 
Игілікұлы 1956 жылы Мәскеуде 
өткен ВДНХ-ға барып, он сегіз 
күн болып қайтады. Плотинадағы 
барлық жұмысты өз қолымен ат-
қар ып, басында краншы, соңын-
да жүк көлігін жүргізуші болып 
жұмыс істеген қарапайым еңбек 
адамы бойындағы адалдығымен, 
жұртшылықпен тіл табыса біле тін 
қарапайымдылығымен басшылық-
тың назарына ілігіп, қоғамдық 
тамақтану саласына ауысады, ор-
талық қойма меңгеруші қызметі 
сеніп тапсырылады. Кейінірек ат-
алған саланың бас инженері бо-
лып та қызметін жалғастырады, 
сол жылдары Тасбөгеттегі алғашқы 
дүкенді салған да осы Шәкен 
Игілікұлы Науқанбаев болатын. 

Әрине, әрбір адам өз алды-
на бір тағдыр, бір тарих. Сырт 
көзге қамшының сабындай қысқа 
ғұмырдың әрбір қалтарыстарында 
таңды таңға жалғап айтсаң да 
тауыса алмайтын қиындықтары 
мен қызықтары, қуаныштары мен 
сағыныш-мұңдары жатады.  Біз 
бүгін солардың бір парасын әңгіме 
өзегіне айналдырып, жастық шағ-
ын да бейнет кешіп, қартайғанда 
соның зейнетін көріп отырған 
Тасбөгеттің төл перзенті Игілікұлы 
Шәкен ақсақалдың өткен өмірінен 
бір үзік сыр шерттік. Тереңіне 
бойлағанға өмірдің бекер өтпегенін, 
адал еңбек етсең, еленіп, қадіріңнің 
артатынын аңдатары анық. 

Руза АЛДАШЕВА

Игілікұлы Шәкен туысы 
Таздарбайұлы Исамен
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Қарағанды облысы әділет департаментінде 2015 жылғы 24 
сәуірде № 3169 болып тіркелген

Теміртау қаласының бюджетінен 
қаржыландырылатын атқарушы 

органдардың«Б» корпусының 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 

қызметін жыл сайынғы бағалаудың 
әдістемесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 23 шілдедегі «Мемлекеттік 
қызмет туралы» Заңының 16 бабына, Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 31-бабының 
2-тармағына сәйкес, Қазақстан Республикасы Президентінің 2000 жылғы 
21 қаңтардағы № 327 «Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметіне 
жыл сайынғы бағалау жүргізу және оларды аттестаттаудан өткізу 

қағидаларын бекіту туралы»Жарлығымен бекітілген Мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізу және оларды ат-
тестаттаудан өткізу қағидаларының27-тармағын, Қазақстан Республикасы 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
агенттігі Төрағасының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 86 «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың 
үлгілік әдістемесін бекіту туралы» бұйрығын (Нормативтік құқықтық 
актілерді мемлекеттік тіркеу тізімінде № 10130 болып тіркелген) орындау 
үшін Теміртау қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса беріліп отырған Теміртау қаласының бюджетінен қар жы лан-
дырылатын атқарушы органдардың «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесі бекітілсін.

2. «Теміртау қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің персо-
налды басқару қызметі «Теміртау қаласы әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің, «Ақтау кенті әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің және 
қалалық бюджеттен қаржыландырылатын атқарушы органдардың «Б» 
корпусының мемлекеттік әкімшілікқызметшілерінің қызметін бағалауды 
өткізсін.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау «Теміртау қаласы әкімінің ап-
параты» мемлекеттік мекемесінің басшысы Серікжан Ғабдұлғазизұлы 
Көшімбаевқа жүктелсін.

4. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күннен бастап қолданысқа 
енгізіледі.

Теміртау қаласының әкімі  Н. СұЛТАНОВ

Теміртау қаласының бюджетінен қаржыландырылатын 
атқарушы органдардың «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік 

қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесіне 
1-қосымша

Тікелей басшысының бағалау парағы

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә.(бар болған жағдайда): _____________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: _____________________________________
 
№
р/н

Өлшем
 Көрсеткіштіңмәні (саны) Баға 

(балл)
1. Бастамашылығы 2-ден 5-ке дейін  
2. Лауазымды міндеттерін орындау сапасы 2-ден 8-ге дейін  
3. Әрекеттестікке икемділігі 2-ден 5-ке дейін  
4. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін  

БАРЛЫҒЫ (барлық бағалардың бағасы)   

Таныстым:      Тікелейбасшы
Қызметші     Т.А.Ә.(бар болған жағдайда)
Т.А.Ә.(бар болған жағдайда)    
_______________________  __________________________

күні____________________   күні ______________________

қолы___________________   қолы _____________________

Теміртау қаласының бюджетінен қаржыландырылатын атқарушы 
органдардың «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 

қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесіне 2-қосымша
Айналмалы бағалау парағы
 
Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә.(бар болған жағдайда): ________________________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы: ________________________________________

2015 жылғы «2» сәуірдегі
№ 13/1қаулысымен бекітілген
 

Теміртау қаласының 
бюджетінен 

қаржыландырылатын 
атқарушы органдардың «Б» 

корпусының мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің 

қызметін жыл сайынғы 
бағалаудың әдістемесі

1. Жалпы ережелер
 
1. Осы Теміртау қаласының бюджетінен 

қаржыландырылатын атқарушы орган дар-
дың «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы 
бағалаудың әдістемесі Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің 2000 жылғы 21 
қаңтардағы № 327 «Мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің қызметіне жыл сайынғы 
бағалау жүргізу және оларды аттестатта-
удан өткізу қағидаларын бекіту туралы» 
Жарлығын іске асыру мақсатында әзірленген 
және «Б» корпусы мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілердің (бұдан әрі – қызметшілер) 
қызметіне жыл сайынғы бағалау жүргізу 
тәсілін айқындайды.

2. Қызметшілердің қызметін жыл сайынғы 
бағалау (бұдан әрі – бағалау) олардың 
жұмыс тиімділігі мен сапасын айқындау үшін 
жүргізіледі.

3. Бағалау мемлекеттік әкімшілік қыз-
мет те болған әрбір жыл өткен сайын, 
көрсетілген мерзім басталған күннен бастап 
үш айдан кешіктірілмей, бірақ осы лауазымға 
орналасқан күннен бастап алты айдан ерте 
емес мерзiмде жүргізіледі.

4. Қызметшілерді бағалау мыналардан:
1) қызметшінің тікелей басшысының 

бағалауы;
2) айналмалы бағалау (қызметшінің қара-

ма ғындағы немесе олардың әріптес терінің 
бағалауы).

Қызметшінің тікелей басшысы оның 
лауазымдық нұсқаулығына сәйкес  өзі бағы-
на тын тұлға болып табылады.

5. Бағалау нәтижелері бойынша қыз-
мет шілер қызметіндегі кемшіліктерді жою 
бойынша ұсыныстар әзірленеді, олардың 
қызметіндегі жақсартуды қажет ететін 
бағыттар айқындалады, тағылымдамадан 
өткізу, ілгерілету бойынша ұсыныстар әзір-
лене ді.

6. Қызметшінің соңғы үш жыл бойы екі 
«қанағаттанарлықсыз» деген баға алуы, оны атте-
статтаудан өткізуге негіз болып табылады.

Аттестаттаудан өткізу туралы шешім 
қабылдау кезінде алдыңғы аттестаттаудан 
өткізуге негіз болған бағалау нәтижелері 
ескерілмейді.

7. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға 
алған қызметші мемлекеттік әкімшілік 
лауазымға алғаш қабылданған тұлғаға 
тәлімгер ретінде бекітілмейді.

8. Қызметшінің қорытынды бағасын 
тұрақты жұмыс істейтін Бағалау жөніндегі ко-
миссия (бұдан әрі - Комиссия) бекітеді, оны 
қызметшіні лауазымға тағайындау және лау-
азымнан босату құқығы бар адам құрады.

9. Комиссия кемінде үш мүшеден, соның 
ішінде төрағадан тұрады.

10. Дауыс беру қорытындысы Ко-
миссия мүшелерінің көпшілік дауысымен 
айқындалады. Дауыс саны тең болған 
жағдайда, Комиссия төрағасының дауысы 
шешуші болып табылады.

Комиссия төрағасы болып мемлекеттік 
органның басшысы табылады.

Комиссия хатшысы мемлекеттік 
органның персоналды басқару қызметінің 
(кадр қызметінің) (бұдан әрі – персоналды 
басқару қызметі бөлімі) қызметкері болып 
табылады. Комиссия хатшысы дауыс беруге 
қатыспайды.

Егер Комиссия құрамына оған қатысты 
бағалау жүргізілетін қызметшінің тікелей бас-
шысы, сондай-ақ осы Әдістеменің 4-тармағы 
2) тармақшасында көрсетілген қызметшілер 
кіретін болса, олар осы қызметшіге қатысты 
дауыс беруге және шешім қабылдауға 
қатыспайды.   

  
2. Бағалау жүргізуге дайындық
 
11. Персоналды басқару қызметі бөлімі 

Комиссия төрағасының келісімі бойынша 
бағалауды өткізу кестесін әзірлейді.

Персоналды басқару қызметі бөлімі 
бағалау өткізуге дейін бір айдан кешіктірмей 
бағаланатын қызметшіге, сондай-ақ осы 
Әдістеменің 4-тармағында көрсетілген 
тұлғаларға бағалау жүргізілетіні туралы ха-
барлайды және оларға толтыру үшін бағалау 
парағын жібереді.

3. Тікелей басшының бағалауы
 
12. Тікелей басшы осы Әдістеменің 

1-қосымшасына сәйкес нысан бойынша 
тікелей басшысының бағалау парағын пер-
соналды басқару қызметі бөліміненалған 
күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тол-
тырады, қызметшіні толтырылған бағалау 
парағымен таныстырады және екі жұмыс күні 
ішінде толтырылған бағалау парағын персо-
налды басқару қызметі бөлімінеқайтарады.

Қызметшіні толтырылған бағалау 
парағымен таныстыру жазбаша немесе элек-
тронды нысанда жүргізіледі.

Қызметшінің танысудан бас тартуы 
құжаттарды Комиссия отырысына жіберуге 
кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда персо-
налды басқару қызметі бөлімінің қызметкері 
және тікелей басшы танысудан бас тарту ту-
ралы еркін нұсқада акт жасайды.

4. Айналмалы бағалау
 
13. Айналмалы бағалау қызметшінің 

қарамағындағы адамдардың, ал 
қарамағындағы адамдар болмаған жағдайда 
– қызметші жұмыс істейтін құрылымдық 
бөлімшеде лауазымды атқаратын адамның 
(олар болған жағдайда) бағалауын білдіреді.

Мұндай адамдардың тізімін (үш адам-
нан аспайтын) қызметшінің лауазымдық 
міндеттері және қызметтік өзара әре-
кеттестігіне қарай персоналды басқару 
қызметі бөлімібағалау жүргізілгенге бір айдан 
кешіктірмей анықтайды.

14. Осы Әдістеменің 13-тармағында 
көрсетілген тұлғалар осы Әдістеменің 
2-қосымшасына сәйкес нысанда айналмалы 
бағалау парағын толтырады.

15. Осы Әдістеменің 13-тармағында 
көрсетілген тұлғалармен толтырылған 
бағалау парағыоларды алған күннен екі 
жұмыс күні ішінде персоналды басқару 
қызметі бөліміне жіберіледі.

16.Персоналды басқару қызметі бөлімі 
осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген 
тұлғалардың орта бағасын есептейді.

17. Осы Әдістеменің 13-тармағында 
көрсетілген тұлғалармен бағалау жасырын 
түрде жүргізіледі.

5. Қызметшінің қорытынды бағасы
 
18. Персоналды басқару қызметі бөлімі 

қызметшінің қорытынды бағасын мына фор-
мула бойынша Комиссия отырысына дейін 

бес жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:
a = b + c,
a – қызметшінің қорытынды бағасы;
b – тікелей басшының бағасы;
c – осы Әдістеменің 13-тармағында 

көрсетілген тұлғалардың орта бағасы.
19. Қорытынды баға мына шкала бойын-

ша қойылады:
21 баллдан төмен – «қанағат танар лық сыз»;
21-ден 33 балға дейін  – «қанағат танар лық»;
33 балдан жоғары – «тиімді».

6. Комиссияның бағалау 
нәтижелерін қарауы
 
20. Персоналды басқару қызметі бөлімі 

Комиссия төрағасыменкелісілген кестеге 
сәйкес бағалау нәтижелерін қарау бойынша 
Комиссияның отырысын өткізуді қамтамасыз 
етеді.

Персоналды басқару қызметі бөлімі 
Комиссияның отырысына мына құжаттарды:

1) толтырылған тікелей басшының 
бағалау парағын;

2) толтырылған айналмалы бағалау 
парағын;

3) қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) осы Әдістеменің 3-қосымшасына 

сәйкес нысан бойынша қорытынды 
баға көрсетілген Комиссия отырысы 
хаттамасының жобасын тапсырады.

21. Комиссия бағалау нәтижелерін 
қарастырады және мына шешімдердің бірін 
шығарады:

1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нәтижелерін қайта қарау ту-

ралы шешім қабылдаған жағдайда Комис-
сия хаттамада тиісті түсіндірмемен келесі 
жағдайларда бағаны түзетеді:

егер қызметшінің қызмет тиімділігі 
бағалау нәтижесінен көп болса, бұл ретте 
қызметшінің қызмет нәтижесіне құжат та-
малық растау беріледі;

қызметшінің бағалау нәтижесін санауда 

қате жіберілсе.
Бұл ретте қызметшінің бағасын төмен-

дету ге жол берілмейді.
22. Персоналды басқару қызметі бөлімі 

бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң бес 
жұмыс күні ішінде қызметшіні таныстырады.

Қызметшіні бағалау нәтижелерімен таны-
стыру жазбаша немесе электронды нысанда 
жүргізіледі.

Қызметшінің танысудан бас тартуы баға-
лау нәтижелерін оның қызметтік тізіміне 
енгізуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда 
персоналды басқару қызметі бөлімінің 
қызметкерітанысудан бас тарту туралы еркін 
нұсқада акт жасайды.

23. Осы Әдістеменің 20-тармағында 
көрсетілген құжаттар, сондай-ақ комиссия 
отырысының қол қойылған хаттамасы персо-
налды басқару қызметі бөліміндесақталады.

 
7. Бағалау нәтижелеріне шағымдану
 
24. Комиссия шешіміне қызметшінің 

мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
уәкілетті органға немесе оның аумақтық 
департаментіне шағымдануы шешім шыққан 
күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге 
асырылады.

25. Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
жөніндегі уәкілетті орган немесе оның 
аумақтық департаменті қызметшіден 
шағым түскен күнінен бастап он жұмыс күні 
ішінде шағым қарайды және бұзушылықтар 
анықталған жағдайда, мемлекеттік органға 
Комиссия шешімінің күшін жою туралы 
ұсыныс жасайды.

26. Қабылданған шешім туралы ақпарат-
ты мемлекеттік орган екі апта ішінде 
мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі 
уәкілетті органға немесе оның аумақтық 
департаментіне береді.

Ресми бөлім
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№
р/н Өлшем Көрсеткіштің

мәні
Баға 

(балл)
Бағыныштыадам

1. Жұмысты жоспарлай алу қабілеті 2-ден 5-ке дейін  

2. Жұмысқа ынталандыру қабілеті 2-ден 5-ке дейін  

3. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін  
 Барлығы (барлық бағалардың бағасы)  

Әріптесі
1. Топта жұмыс істей алу қабілеті 2-ден 5-ке дейін  
2. Қызметтік этиканы сақтауы 2-ден 5-ке дейін  
3. Лауазымдық міндеттерін орындау сапасы 2-ден 5-ке дейін  

 Барлығы (барлық бағалардың бағасы)   
 

 
Теміртау қаласының бюджетінен қаржыландырылатын 

атқарушы органдардың «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік 
қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы бағалаудың әдістемесіне 

3-қосымша
 
Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы
______________________________________________________
(мемлекеттік орган атауы)
 

№
р/н

Қызметшінің Т.А.Ә.(бар 
болған жағдайда)

Тікелей 
басшының бағасы

Айналмалы
баға

Қорытынды
баға

1.     
…     

Комиссия қорытындысы:
___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________
 
Тексерген:
 
Комиссия хатшысы:________________________ Күні: ________________
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), қолы)
 
Комиссия төрағасы:________________________ Күні: ________________
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), қолы)

Комиссия мүшесі:_________________________ Күні: ________________
(Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), қолы) 

Постановление акимата города Темиртау
Карагандинской области

от 2 апреля 2015 года  № 13/1

Зарегистрировано Департаментом юстиции Караган-
динской области 24 апреля 2015 года № 3169

об утверждении мето-
дики ежегодной оценки 

деятельности администра-
тивных государственных 

служащих корпуса «Б» ис-
полнительных органов, 

финансируемых из 
бюджета города темиртау

 
 В соответствии со статьей 16Закона Респу-

блики Казахстан от 23 июля 1999 года «О госу-
дарственной службе», пунктом 2 статьи 31За-
кона Республики Казахстан от 23 января 2001 
года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республике Казахстан», во 
исполнение пункта 27 Правил проведения еже-
годной оценки деятельности и аттестации адми-
нистративных государственных служащих, ут-
вержденных Указом Президента Республики 
Казахстан от 21 января 2000 года № 327 «Об ут-
верждении Правил проведения ежегодной оцен-
ки деятельности и аттестации административных 
государственных служащих», приказа Председа-
теля Агентства Республики Казахстан по делам 
государственной службы и    противодействию 
коррупции от 29 декабря 2014 года № 86 «Об ут-
верждении Типовой методики ежегодной оценки 
деятельности административных государствен-
ных служащих корпуса «Б» (зарегистрировано в 
Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов № 10130), акимат городаТе-
миртау ПоСтАНовлЯЕт:

1. Утвердить прилагаемую методику еже-
годной оценки деятельности административных 
государственных служащих корпуса «Б» испол-

нительных органов, финансируемых из бюджета-
города Темиртау.

2. Службе управления персоналом государ-
ственного учреждения «Аппарат акима города 
Темиртау» провести оценку деятельности ад-
министративных государственных служащих 
корпуса «Б» государственного учреждения «Ап-
парат акима города Темиртау», государственного 
учреждения «Аппарат акима поселка Актау» и 
исполнительных органов, финансируемых из го-
родского бюджета.

3. Контроль за исполнением данного поста-
новления возложить на руководителя государ-
ственного учреждения «Аппарат акима города 
Темиртау» Кушумбаева Серикжана Габдулгази-
зовича.

4. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие со дня его первого официального опубли-
кования.

Аким города темиртау   Н. СултАНов

постановлением акимата
города Темиртау
от«2» апреля  2015 года
№ 13/1
 

Методика ежегодной оценки 
деятельности административных 

государственных служащих корпу-
са «Б» исполнительных органов, 

финансируемых из бюджета города 
темиртау

 
1. общие положения

1. Настоящая методика ежегодной оценки де-
ятельности административных государственных 
служащих корпуса «Б»исполнительных органов, 
финансируемых из бюджета города Темиртау, 
разработана в целяхреализации Указа Президен-
та Республики Казахстан от 21 января 2000 года 
№ 327 «Об утверждении Правил проведения 
ежегодной оценки деятельности и аттестации 
административных государственных служащих» 
и определяет методы ежегодной оценки деятель-
ности административных государственных слу-
жащих корпуса «Б» (далее – служащие).

2. Ежегодная оценка деятельности служащих 
(далее – оценка) проводится для определения эф-
фективности и качества работы.

3. Оценка проводится по истечении каждо-
го года пребывания на государственной службе, 
не позднее трех месяцев со дня наступления, но 
не ранее шести месяцев со дня занятия данной 
должности.

4. Оценка служащего складывается из:
1) оценки непосредственного руководителя 

служащего;
2) круговой оценки (оценки подчиненных 

или коллег служащего).
Непосредственным руководителем служаще-

го является лицо, которому он подчиняется со-
гласно своей должностной инструкции.

5. По результатам оценки вырабатываются 
предложения по устранению недостатков в дея-
тельности служащих, определяются направления 
их деятельности, требующие улучшения, выраба-
тываются предложения по карьерному продвиже-
нию и стажировке служащих.

6. Получение служащим двух оценок «неу-
довлетворительно» в течение последних трех лет 
является основанием для проведения аттестации.

При принятии решения о проведении атте-
стации не учитываются результаты оценки, кото-
рые являлись основанием для проведения преды-
дущей аттестации.

7. Служащий, получивший оценку «неудов-

летворительно», не закрепляется наставником за 
лицами, впервые принятыми на административ-
ные государственные должности.

8. Итоговая оценка служащего утверждает-
ся постоянно действующей Комиссией по оцен-
ке (далее – Комиссия),которая создается лицом, 
имеющим право назначения на должности и ос-
вобождения от должностей служащих.

9. Комиссия состоит не менее, чем из трех 
членов, в том числе председателя.

10. Результаты голосования определяются 
большинством голосов членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим.

Председателем Комиссии является руководи-
тель государственного органа.

Секретарем комиссии является сотрудник-
службы управления персоналом (кадровой служ-
бы) государственного органа (далее – отдел служ-
бы управления персоналом). Секретарь комиссии 
не принимает участие в голосовании.

В случае, если в состав Комиссии входит не-
посредственный руководитель служащего, в от-
ношении которого проводится оценка, а также 
служащие, указанные в подпункте 2) пункта 4 
настоящей Методики, они не принимают участия 
в голосовании и принятии решений по данному 
служащему.

2. Подготовка к проведению оценки

11. Отдел службы управления персоналом 
формирует график проведения оценки по согла-
сованию с председателем Комиссии.

Отдел службы управления персоналом уве-
домляет служащего, подлежащего оценке, а 
также лиц, указанных в пункте 4 настоящей Ме-
тодики, о проведении оценки не позднее одного 
месяца до проведения оценки и направляет им 
оценочные листы для заполнения.

 
3. оценка непосредственного руководителя
 
12. Непосредственный руководитель запол-

няет оценочный лист непосредственного руково-
дителя по форме согласно приложению 1 к насто-
ящей Методике в течение трех рабочих дней со 
дня его получения от отдела службы управления 
персоналом, ознакамливает служащего с запол-
ненным оценочным листом и направляет запол-
ненный оценочный лист в отдел службы управ-
ления персоналом в течение двух рабочих дней.

Ознакомление служащего с заполненным 
оценочным листом осуществляется в письмен-
ной или электронной форме.

Отказ служащего от ознакомления не может 
служить препятствием для направления докумен-
тов на заседание Комиссии. В этом случае работ-
ником отдела службы управления персоналом и 
непосредственным руководителем служащего в 
произвольной форме составляется акт об отказе 

от ознакомления.
 
4. Круговая оценка
 
13. Круговая оценка представляет собой 

оценки подчиненных служащего, а в случае от-
сутствия подчиненных – лиц, занимающих долж-
ности в структурном подразделении, в котором 
работает служащий (в случае их наличия).

Перечень таких лиц (не более трех) опреде-
ляется отделом службы управления персоналом 
не позднее одного месяца до проведения оценки, 
исходя из должностных обязанностей и служеб-
ных взаимодействий служащего.

14. Лица, указанные в пункте 13 настоящей 
Методики, заполняют оценочный лист круговой 
оценки по форме согласно приложению 2 к на-
стоящей Методике.

15. Оценочные листы, заполнен-
ные лицами, указанными в пункте  
13 нас тоящей Методики, направляются в отдел 
службы управления персоналом в течение двух 
рабочих дней со дня их получения.

16. Отдел службы управления персоналом 
осуществляет расчет средней оценки лиц, указан-
ных в пункте 13 настоящей Методики.

17. Оценка лицами, указанных в пункте 13 
настоящей Методики, осуществляется анонимно.

 
5. итоговая оценка служащего
 
18. Итоговая оценка служащего вычисляется 

отделом службы управления персоналом не позд-
нее пяти рабочих дней до заседания Комиссии по 
следующей формуле:

a = b + c,
где a – итоговая оценка служащего;
b – оценка непосредственного руководителя;
c – средняя оценка лиц, указанных в пункте 

13 настоящей Методики.
19. Итоговая оценка выставляется по следу-

ющей шкале:
менее 21 балла – «неудовлетворительно»;
от 21 до 33 баллов – «удовлетворительно»;
выше 33 баллов – «эффективно».

6. рассмотрение результатов оценки 
Комиссией

 20. Отдел службы управления персоналом 
обеспечивает проведение заседания Комиссии 
по рассмотрению результатов оценки в соответ-
ствии с графиком, согласованным с председате-
лем Комиссии.

Отдел службы управления персоналом пре-
доставляет на заседание Комиссии следующие 
документы:

1) заполненный оценочный лист непосред-
ственного руководителя;

2) заполненный лист круговой оценки;
3) должностнуюинструкцию служащего;

4) проект протокола заседания Комиссии по 
форме согласно приложению 3 настоящей Мето-
дики.

21.Комиссия рассматривает результаты оцен-
ки и принимает одно из следующих решений:

1) утвердить результаты оценки;
2) пересмотреть результаты оценки.
В случае принятия решения о пересмотре ре-

зультатов оценки Комиссия корректирует оценку 
с соответствующим пояснением в протоколе в 
следующих случаях:

если эффективность деятельности служаще-
го превышает результат оценки, при этом пред-
ставляется документальное подтверждение ре-
зультатов работы служащего;

при допущении ошибки отделом службы 
управления персоналомпри расчете результата 
оценки служащего.

При этом не допускается снижение оценки 
служащего.

22. Отдел службы управления персоналом 
ознакамливает служащего с результатами оценки 
в течение пяти рабочих дней со дня ее заверше-
ния.

Ознакомление служащего с результатами 
оценки осуществляется в письменной или элек-
тронной форме.

Отказ служащего от ознакомления не может 
служить препятствием для внесения результатов 
оценки в его послужной список. В этом случае 
работником отдела службы управления персона-
лом в произвольной форме составляется акт об 
отказе от ознакомления.

23. Документы, указанные в пункте 20 насто-
ящей Методики, а также подписанный протокол 
заседания Комиссии хранятся в отделе службы 
управления персоналом.

7. обжалование результатов оценки
 
24.Обжалование решения Комиссии служа-

щим в уполномоченном органе по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции 
или его территориальном департаменте осущест-
вляется в течение десяти рабочих дней со дня вы-
несения решения.

25.Уполномоченный орган по делам государ-
ственной службы и противодействию коррупции 
или его территориальный департамент в течение 
десяти рабочих дней со дня поступления жало-
бы служащего осуществляет ее рассмотрение и 
в случаях обнаружения нарушений рекомендует 
государственному органу отменить решение Ко-
миссии.

26. Информация о принятом решении пред-
ставляется государственным органом в течение 
двух недель в уполномоченный орган по делам 
государственной службы и противодействию 
коррупции или его территориальный департа-
мент.

(Прод. стр. 11)
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10 Хабар-ошар
Еске алу

Қазақстан бірлігі күні қар-
саң ында қала депуттары үнемдеу 
нәтижесінде жинақталған 253 
млн. теңгені қайтадан бөліске сал-
ды. Оның негізгі бөлігі әдеттегідей 
қаланы көркемдеуге, жол, мектеп 
жөндеуге тағы басқа да әлеуметтік 
мақсаттарға жұмсалатын бол-
ды. Сессияда мемлекеттік сатып 
алу қорытындысында үнем-
дел ген 175 млн. теңге бар, бас-
аяғы 253 млн. 232 мың теңгені 
бірауызды келісіммен қайта 
бөлді. Республикалық және об-
лыс тық бюджеттегі өзгертулер 
нәтижесінде біздің қала мақсатты 
трансферт арқылы келетін 1 млрд. 
399 мың теңгеден қағылды, соның 
салдарынан  Қарағанды тас жолы 
және Республика даңғылы және 
Оң жағалау көшелерін күрделі 
жөндеу кейінгі қалды. Сондай-ақ 
Ұлы Отан Соғысы Жеңісінің 70 
жылдығына байланысты шара-

Теміртаулықтар қалалық мә-
ден иет сарайының алдына жи-
налып, өздерінің сүйікті әншісі 
Батырды еске алды. Оның пор-
треті алдына балауыз шамдар 
жағылып, қалампыр гүлдері қой-
ылды.  Мәдениет сарайының ал-
дына саксафон мүсіні қойылды, 
әртістің суреттері ілініп, оның 
орындауындағы әндер шырқалды. 
Əрине, жиналғандардың бәрі 
қазіргі заманғы қазақ әншісін өте 
жақсы көретін. Өнер сүйер қауым 
бәрі бірдей  әртісті жекелей таны-
маса да, оның өнеріне тәнті болған 
табынушылар.

– Біз осы қайғылы хабар-
ды естісімен әлеуметтік желі 

Батырхан Шүкеновпен қоштасты

Қазақстан өнер сүйер қауымын көпшіліктің 
сүйікті әншісі, білікті сазгер Батырхан Шүкеновтің 
кенеттен өмірден өткені туралы хабар қатты 
күйзелтті. ол 18 мамыр күні 53 жасқа толатын еді. 
Еліміздегі көптің сүйіктісіне айналған «А-Студио» 
тобын ұйымдастырушы, көптеген патриоттық 
әндердің авторы әрі тамаша орындаушы Батырхан 
Шүкеновты тыңдармандары өте жақсы көретін.  
Сондықтан 29 сәуір күні келген қаралы хабар  
көпшілікті қатты  қамықтырды.

арқылы артиспен қоштасу кеші 
өтетінін хабарладық, өйткені біз-
дің Теміртауда оның өнеріне тәнті 
болып жүрген жандар көп. Мен 
өзім жас кезімнен осы Батырхан 
Шүкеновтың әндері мен әсем 
саздарын тыңдап өстім. Оның 
«Джулия» әні алғаш рет эфир-
ге шыққанда мен он бес жаста 
ғана едім. Менің қатарымдағы 
барлық бойжеткендер мен бозба-
лалар осындай әнмен тәрбиеленді 
десек артық болмас. Барша-
мыз жақсы көретін Батыр аға 
Қызылорданың тумасы, ол өнер 
жолын Роза Рымбаеваның тобын-
да саксафонда ойнаудан бастаған. 
Бұдан кейін де жарық жұлдыздай  
жарқырап көріне білді. Мәскеуде, 
басқа шетелде жұмыс істесе де, 
Қазақстанды ешқашан ұмытпаған 
отансүйгіш азамат ретінде та-
нылды. Сондықтан Батырхан 

Шүкенов есімін, оның жүрек 
қылын тербететін нәзік саздарын 
ешқашан ұмытпаймыз, –деді осы 
кешті ұйымдастырушылардың 

бірі Алтынай Бегімова.
Теміртаудық «Акапелло-апри-

ори» тобы Батырхан Шүкеновтың 
«Құсни Қорлан», «Отан Ана» атты 

екі композициясын орындады, 
ал жиналғандар хормен  бірнеше 
әндерді қосыла шырқады. Бәрі де  
қабырғадағы көпшілікке мей ір-
іммен қарап тұрған әншінің жан-
сыз бейнесімен «Біз сені еш  қ ашан 
ұмытпаймыз, өнерің мәңгі жа-
сай береді» деп қимай қоштасты. 
Көпшіліктің көкейінде Батырхан 
Шүкенов «халық артисі  болмаса 
да немесе басқа да атақ-даңқ ие-
ленбесе де өзінің тамаша өнерімен 
қазақ халқының есінде мәңгі 
сақталады, ол нағыз аңыз адам» 
де ген лебіздерін білдіріп тарасты.

Өз тілшімізден

Мәслихат сессиясы

Үнемделген 253 миллион 
қалалық сессияда қайта бөліске түсті

лар қаражаты белгіленгендегіден 
4 млн. 581 мың теңгеге азайды. 
Көптеген мектеп, бала бақша 
және  соцқаланың қалдық сулар 
жүйесін жөндеуге де қаражат 
болмай отыр. Сессияда баян-
дама жасаған экономика және 
қаржы бөлімінің жетекшісі 
Б.Қонақаева республикалық бюд-
жеттен бөлінген 8 млн. 953 мың 
теңге  мақсатты трансферттің 
6 млн.-ы жаңадан құрылған 
ветеринария бөлімі аппара-
тын ұстауға, ал 2 млн. 953 мың 
теңгесі  азаматтық хал-актілерін 
тіркеу бөлімін ұстауға берілетінін 
жеткізді. Ал үнемделген 200 
млн. теңгенің біразы еңбекпен 
қамту және әлеуметтік бағдар-
ла малар бөліміне «Өрлеу» жо-
басын жүзеге асыру үшін қарас-
тыр ылды. Білім бөліміне 26 
млн. теңге бөлініп, оған №27 
мектептің шатырын жөндеу және 

мектептердегі интернет ақысын 
төлеу көзделіп отыр. Тұрғын үй 
коммуналдық шаруашылығы бө-
лімінде мемлекеттік сатып алу-
лар нәтижесінде үнемделген 163 
млн. 556 мың теңгенің 13 млн. 
200 мыңы «Металлург» стадионы 
аумағындағы спорт қалашығын 
абаттандыруға, 21 млн. Жеңіс күні 
қарсаңында мерекелік безендіруге, 
ал 13 млн. теңге гүл алаңдарын 
жасап, жасыл шалғынды кесуге 
жұмсалады. Металлург даңғылы 
бойында салынып жатқан рутон-
да құрылысының құны бастапқы 
бағасынан қымбатқа түскелі отыр, 
оған қажетті қаражат осы жолы 
бөлінді. Қала жолдарын ұстауға 
және №16 мектепке баратын жолға 
жаяу жүргіншілер жолағын салып, 
орта жөндеуден өткізуге 15 млн. 
теңге қарастырды. Бұл жөнінде 
әкімнің жұртшылықпен есепті 
кездесуінде мектеп директоры 
өтінген болатын. «Киім» сауда 
үйі алдынан бағдаршам орнатуға 
депутаттар өздері ұсыныс жасап, 
5,6 млн. теңге бөлді. Бұл көлік 
жүргізушілері үшін қуанышты 
жаңалық болып отыр. Сонымен 
бірге баяндамашы үстіміздегі 
жыл ғы су тасқыны жағдайына 
бай ланысты биылғы қосалқы қор 
қаражаты 30 млн. теңге көлемінде 
екенін айтты. Ол қаражат су 
тасқынынан зардап шеккен от-
басыларына  шығынды өтеу үшін 
бөлінетін болады. Жалпы бұл 
мақсатқа 400 млн.-дай теңге қажет 
болып отыр. 

Өз тілшімізден

Тағзым

Мереке қарсаңында барлық соғыс ардагерлеріне, тыл еңбек кер-
лері не мерекелік медальдар, алғыс хаттар табыс етілуде. Солардың 
бірі қала тұрғындарына есімі жақсы таныс, Теміртаудың қарт 
тұрғындарының бірі соғыс ардагері және ұзақ жылдар бойы метал-
лургия комбинатында маңдай терін төккен Василий Тимофеевич За-
йцев осы жылғы 15 наурызда 97 жасқа толған еді. Бірақ әлі де тың, 
жүріп-тұрудан қалған жоқ, тіпті жазда саяжайға барып жұмыс істейді. 

Жуырда ардагер компанияда қонақта болды, ол өзінің әріптес-
теріне соғыс ардагері ретінде қошеметтеп, қонаққа шақырғандары 
үшін алғыс айта отырып, фашистік Германияға қарсы қанқұйлы 
соғыс эпизодтарынан қызықты әңгіме айтып берді.

– Мені кеңес әскер қатарына 1938 жылы шақырды, содан бастап 
соғысқа бастан-аяқ қатыстым. Жеңіс күнін Прибалтика жерінде қарсы 
алдым. Қуанғанымыз сондай, қолымыздағы автоматтан аспанға оқ 
жаудыра беріппіз. Әрине, бірден елге қайтарған жоқ, жапондықтарға 
қарсы соғысу үшін Харвинге  жіберді. Онда 1946 жылдың аяғына 
дейін әскери қызметте болдым. Сөйтіп, елге келісімен Қарағанды 
металлургия комбинатының ЛПЦ-2 цехында 1975 жылға дейін тауар 
жөнелтуші аға бригадир болып еңбек еттім, – дейді қария.

Қартайса да соғыс және еңбек жолы туралы ештеңені де мүлт 
жібермей, кейінгі ұрпаққа үлгі-өнеге боларлық тағылымды есте-
лік айтып берген Василий Зайцевті барша металлургтер үлкен 
ризашылықпен шығарып салды. Шынында да  ардагерлердің әңгі ме-
сін тыңдау бір ғанибет, өйткені олардың қатары қазір сиреді. Соғысқа 
қатысып, одан кейін металлургия комбиантында еңбек еткен арда-
герлер қазір небәрі он бір-ақ адам қалды. 

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында ардагерлерді құрметтеп, 
олардың ерліктерін, еңбектерін жас ұрпаққа өнеге ету арқылы кейінгі 
толқынды отансүйгіштік рухта тәрбиелейміз. Сондықтан барша соғыс 
солдаттарына мықты денсаулық тілеп, Жеңіс күнімен құттықтаймыз 
және бейбіт еңбектегі жеңістер еселене берсін демекпіз. 

Р. ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Ардагерді құрметтеді

«АрселорМиттал теміртау» АҚ дирекциясы мен кәсіподақ 
комитеті  ұлы отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығына, 
оған қатысқан әрбір ардагерге 50 мың теңге көлемінде сыйақы 
беруде. Бұл марапаттан тыл еңбеккерлері де құр қалған жоқ. 
Сондай-ақ фашистік концлагерьде болғандар, Жеңіс үшін  күн 
демей, түн демей еңбек еткен жандарға 5,5 мың теңге көлемінде, 
ал ауғандық интернационалист жауынгерлерге 10 мың теңге 
көлемінде беруде. Жалпы «АрселорМиттал теміртау» ком-
паниясы соғыс ардагерлерін қай уақытта да назардан тыс 
қалдырған емес. Үнемі моральдық, материалдық тұрғыдан 
қолдау жасап тұрады. Жекелеген цехтар өздерінде бұрын еңбек 
еткен, қазір зейнеттегі қарияларды шефтік қамқорлыққа алған. 
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Приложение 1
 к методике ежегодной оценки деятельности административных 

государственных служащих корпуса «Б» исполнительных органов, 
финансируемых из бюджета города темиртау

 
оценочный лист непосредственного руководителя 

Ф.И.О. (при его наличии) оцениваемого служащего ______________________________________
Должность оцениваемого служащего: __________________________________________________
 
№
п/п Критерий Значение показателя Оценка (баллы)

1. Инициативность от 2 до 5  

2. Качество исполнения 
должностных обязанностей от 2 до 8  

3. Способность к сотрудничеству от 2 до 5  

4. Соблюдение служебной этики от 2 до 5  

ИТОГО (сумма всех оценок):   
 
Ознакомлен(а):     Непосредственный руководитель     
Служащий     Ф.И.О. (при его наличии) 
Ф.И.О.(при его наличии)  
____________________________ ____________________________

дата _______________________  дата _______________________

подпись ____________________ подпись ____________________ 

Приложение 2
к методике ежегодной оценки 

деятельности административных 
государственных служащих корпуса «Б» исполнительных органов, 

финансируемых из бюджета города темиртау
 
лист круговой оценки 
Ф.И.О.(при его наличии) оцениваемого служащего:_____________________________________
 
Должность оцениваемого служащего: _________________________________________________

 

№ п/п Критерий Значение 
показателя Оценка (баллы)

Подчиненный

1. Умение планировать работу от 2 до 5  
2. Умение мотивировать к работе от 2 до 5  
3. Соблюдение служебной этики от 2 до 5  
 Итого (сумма всех оценок)  

Коллега
1. Умение работать в команде от 2 до 5  
2. Соблюдение служебной этики от 2 до 5  

3. Качество исполнения должностных 
обязанностей от 2 до 5  

 Итого (сумма всех оценок)   
 

  
Приложение 3

к методике ежегодной оценки 
деятельности административных 

государственных служащих корпуса «Б» исполнительных органов, 
финансируемых из бюджета города темиртау

Протокол заседания Комиссии по оценке
______________________________________________________
(наименование государственного органа)

 

№
п/п

Ф.И.О. 
(при его наличии) 

служащего

Оценка 
непосредственного 

руководителя
Круговая 
оценка

Итоговая 
оценка

1.     
…     

Заключение Комиссии:
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

 
Проверено:

Секретарь Комиссии:_______________________ Дата: ________________
(Ф.И.О.(при его наличии), подпись)

Председатель Комиссии:____________________ Дата: ________________
(Ф.И.О.(при его наличии), подпись)

Член Комиссии:___________________________ Дата: ________________
(Ф.И.О.(при его наличии), подпись)

Проект

о повышении тарифа на
регулярные автомобильные

перевозки пассажиров и 
багажа в городе темиртау

В соответствии с статьей 19 Закона Респу-
блики Казахстан от 04 июля 2013 года «Об ав-
томобильном транспорте», руководствуясь ста-
тьями 31, 37 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Ка-
захстан» акимат город а Темиртау ПоСтАНов-
лЯЕт:

1. Установить единый тариф на регулярные 
автомобильные перевозки пассажиров и багажа 
в размере семидесяти тенге.

2. Руководителем государственного учреж-
дения «Отдел жилищно-коммунального хозяй-
ства, пассажирского транспорта и автомобиль-
ных дорог города Темиртау» Акуловой Татьяне 
Михайловне произвести мероприятия в поряд-
ке, установленном действующим законодатель-
ством Республики Казахстан, по исполнению 
данного постановления.

3 Признать утратившим силу постановле-
ние акимата города Темиртау от 06 октября 2011 
года № 39/1 «О повышении тарифа на регуляр-
ные автомобильные перевозки пассажиров и 
багажа в городе Темиртау», зарегистрированное 
в Департаменте Юстиции Карагандинской об-
ласти  Управление юстиции города Темиртау № 
8-3-125 от 31.10.2011г., опубликованное в газете 
«Теміртау» № 44 от 02 ноября 2011года.

4. Контроля за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя акима 
города Темиртау Есмурзаева Алтынбека Атабе-
ковича.

5. Настоящее постановление вводится в 
действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опу-
бликования.

Аким города  Н.СултАНов

СоГлАСовАНо
Секретарь темиртауского
Городского маслихата
_____________в. Свиридов
«___» _________2015год

Жобасы

теміртау қаласында 
жолаушыларды

және багажды қалалық 
автомобильмен

тұрақты тасымалдауға 
тарифті көрету туралы

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 4 
шілдедегі «Автомобиль көлігі туралы» Заңының 
19 – бабына сәйкес, Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңының 
31, 37 – баптарын басшылыққа ала отырып 
Теміртау қаласының әкімдігі ҚАулЫ ЕтЕдІ:

1. Жолаушыларды және багажды автомо-
бильмен тұрақты тасымалдауға бірыңғай тариф 
жетпіс теңге көлемінде белгіленсін.

2. «Теміртау қаласының тұрғын үй ком-
мун алдық шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі басшы Татьяна Михай-
ловна Акулова осы қаулыны орындау бойын-
ша Қазақстан Республикасының қолданыстағы 
заңнамаларында белгіленген тәртіпте іс-әрекет 
жасасын.

3. 2011 жылы 31 қазанда Қарағанды 
облы сының әділет департаменті Теміртау 
қаласының әділет басқармасында № 8-3-125 
тіркелген, 2011жылғы 2 қарашадағы «Теміртау» 
газетінің № 44 жарияланған, Теміртау қаласы 
әкімшілігінің 2011 жылғы 6 қазандағы № 39/1 
«Теміртау қаласында жолаушыларды және 
багажды қалалық автомобильмен тұрақты 
тасымалдауға тарифті көтеру туралы» қаулысы 
күшін жойды деп танылсын.

4. Осы қаулының орындалуын бақылау 
Теміртау қаласы әкімінің орынбасары Алтынбек 
Атабекұлы Есмұрзаевқа жүктелсін.

5. Осы қаулы оны бірінші ресми жария-
ла ғаннан кейін он күнтізбелік күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі.

Қала әкімі              Н.СұлтАНов

КЕлІСІлдІ
теміртау қалалық мәслихатының
Хатшысы
_______________в. Свиридов
«___» ___________2015жыл

Біздің Теміртау қаласы мен 
оған қарасты аймақта көктемгі су 
тасқынынан 74 үй зардап шеккені 
белігілі. Оның әрқайсысында тәуелсіз 
бағалаушылар болып, табиғат апаты-
нан келген зиянның көлемін  есептеп 
шығарды. Енді ол үйлердің иелері 
әкімдікке өтініш жазуға тиіс. Бағалаушы 
комиссия судың беті қайтысымен 
өз жұмысына бірден кіріскен еді. 
Мүліктің  қаншасы табиғи апаттан 
жарамсыздыққа ұшырағаны оның 
иелерінің қатысуымен құжатталды. 
Сөйтіп, өтемақының алғашқы со-
масы да жария етілді. Енді жапа 
шеккендердің арнайы есеп-шотына 
ақша аудару ісі мерекелерден кейін 12 
мамырда басталғалы отыр. Қала әкімі 
Н.Сұлтанов бұл жөнінде су тасқынынан 
зардап шеккен 74 үйдің әзірге тек 50-і 
тиісті арыз бергенін, ал 11-і одан бас 
тартқанын хабарлады.

 Қала бюджетінде Төтенше 
жағдайлар бойынша бұл мақсатқа 
бөлінген қаражат бар, бірақ кейбір 
үйлердің, әсіресе Теміртаудың шеткі 
жағындағы Огородная, Мусалимов 
көшелерінің кейбір тұрғындары әлі 
тиісті арыз жазбағаны белгілі. Олар 
өтемақының жалпы сомасы жөнінде 
де келісімге қол қойған жоқ. Тиісті 
құжаттарға қол қойылғаннан кейін 
өтемақыны аудару басталады. Бұл 
ретте қала басшылары зардап шеккен 
үй иелерінің тезірек қимылдап, тиісті 
өтініштерін жазуды және де басқа да 
қажетті құжаттарға қол қоюды ұсынуда. 
Уақыт күтіп тұрмайды, ал хаттамалар 
кейінге шегерілген уақытпен толтырыл-
майды. Сондықтан уақытты оздырмай, 
тезірек әкімдікпен хабарласқан жөн. 

Өз тілшімізден

Су тасқынынан кейін

Өтемақы беріле 
бастайды
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Ер есімі – ел есінде

Самарқан елді мекенінен 
майданға шамамен 270 адам 
аттанды. 

Соғыс басталар алдында 
Самарқанда  300-дей отба-
сы тұрып жатты, соғыс әрбір 
үйдің табалдырығын аттады. 
Алғашқы шақырылым  1941 
жылдың 15 шілдесінде болды. 
Майданға өрт сөндірушілер, 
теміржолшылар, әскери күзет 
қызметкерлері аттанды. Жап-
пай шақырылым  1942 жылдың 
19 мамырында болды. Бірден 
115 адам жұмылдырылды. 
Көбісі майданға мектеп 
қабырғасынан аттанды. 
Олардың ең үлкені 40 жаста, 
ал ең кішісі – 18 де бола-
тын. Самарқаннан майданға 
кеткендердің нақты саны жоқ, 
өйткені Киров аудандық әскери 
комитетінің мұрағаттары 
сақталмаған. 

Соғыс майданында 184 
Самарқан елді мекенінің 
тұрғыны қаза тапты, соның 
ішінде – 51 хабар-ошарсыз 
жоғалып кетті.

 Самарқандтықтар Ұлы 
Отан соғысының барлық ірі 
шайқастарына қатысқан  – жау-
ды Мәскеуден, Сталинградтан, 
Курсктан қудалап, одақтас ре-
спубликаларды, Шығыс және 
Орталық Еуропаны азат етіп,  
Берлинге шабуыл жасаған.  

КСРО ның 34 476 700  
жауынгері қаза тапқан,  
5 059 000 адам іс-түссіз 
жоғалып кеткен. Іс-түссіз 
жоғалып кеткендер саны 
1941 және 1942 жылдары өте 
жоғары болды.  Қаза тапқан 
жауынгерді тану өте қиын 
болатын, бұл да бірден бір 
себепші болған. Экспозици-
яда бірегей экспонаттардың 
бірі «өлім бойтұмары».  КСРО 
армиясында жауынгердің жеке 
тану белгісі ретінде «өлім 
бойтұмары» қолданылған. 
Бұл жауынгер туралы мәлімет 
жазылған қағаз оратылып 

ұлы отан соғысы Жеңісінің 70-жылдығына 
теміртау қалалық тарихи-өлкетану мұражайында  
«Сананы сансыратқан соғыстың сойқан сандары» 
атты экспозиция ашылды. Биік мемориалдық стел-
лада кішігірім Самарқан елді мекенінде бейнесін 
тапқан ұлы отан соғысының қазалы да қайғылы 
статистикасы көрсетілді. Сөрелерде бірегей 
жәдігерлер -  киім кешек, марапат қағаздары, соғыс 
жылдарындағы хаттар мен құжаттар.

ананы сансыратар 
оғыстың сойқан 
андары

ананы сансыратар ананы сансыратар ананы сансыратар 
оғыстың сойқан оғыстың сойқан оғыстың сойқан 
андарыандарыандарыандарыандарыандарыандарыС

Политехникалық колледж студенттері экскурсияда

Экспозиция «Сананы сансыратар соғыстың сойқан сандары»

«Өлім бойтұмары»

Майданға шақыру қағазы

салынған қара пластмасса 
сауыт. Мәлімет жауынгердің 
өз қолымен жазылған, суреті 
болмаған, әскери бөлімшесі 
де жазылмаған. Егер де бұл 
«бойтұмар» соғыста жоғалып 
қалса, жауынгердің кім екенін 
анықтау қиын болған. Жеке 
тану белгілерінің болмауы жау 
тыңшыларының бейқам жұмыс 
істеуіне мүмкіндік туғызған. 
1942 жылдың көктеміне 
дейін жауынгердің тұлғасын 
анықтайтын бірегей зат болған. 
1941 жылы 7 қазанда КСРО 
ХҚК №330 «Майдандағы және 
тылдағы мекемелерде, әскери 
бөлімшелерде қызылармиялық 
кітапша енгізу туралы», 
соңынан  «бойтұмарларды» 
ЖШҚА жабдығынан алып тас-
тау туралы бұйрығы шығады.

Самарқан елді мекенінде 
ұлы Отан соғысы жылдары 
5 ірі өнеркәсіп мекемесі іске 
қосылды

Ұлы Отан соғысы жыл-
дары Қазақстан аймағында 
460 зауыттар, фабрикалар, 
шахталар және жеке өндірістер 
салынды. Олардың ішінде 
220 мекеме эвакуация сал-
дарынан көшіп келгендер. 
Самарқан елді мекенінде 5 
ірі өнеркәсіп мекемесі іске 
қосылды. 1941 жылдың 
қарашасында Самарқан елді 
мекенге Украинаның Ште-
ров электростансасынан 
көшірілген адамдар мен құрал- 
жабдықтар бар соңғы эшелон 
келді. Жабдықтардың құрылуы 
цех құрылыстарымен қатар 
жүріп отырды. 1942 жылы 18 
қазанда ҚарМАЭС-1 алғашқы 
өнеркәсіптік  ток берді. 

1942 жылы 30 желтоқсанда 
КСРО Электростанса-
сы ХалықКомиссариаты 
1- ҚарМАЭС  жөндеу  
шеберханасының негізінде 
Қарағанды жөндеу-
механикалық зауытын 
ұйымдастыру туралы бұйрық 
шығарды. Оның алғашқы 
өнімі қарапайым ас қасық 
еді, өйткені жан сақтап 
келгендердің көбісінде осының 
өзі тапшы болды. 

1941 жылдың сәуірінде 
Самарқан поселкесінде 
стратегиялық маңызы зор 
«СК - Совпрен -2 зауытының 
құрылысы басталды. 1942 
жылы зауыт құрылысына «Дю-
пон» компаниясының техно-
логиясымен салынған Ереван 
химиялық «СК – Совпрен-1» 
зауытынан білікті жұмысшылар 
мен инженерлер келеді.  
Зауытқа құрал-жабдықтар 
Кеңес әскерлері азат еткен 
Польшадан әкелінді, онда 
Освенцим өлім лагерінде 
тұтқынға алынған 60 мың 
адамның күшін пайдаланып, 
фашистер алып химиялық 
комбинат салған. 

1943 жылдың шілдесінде 
№ 727 деп аталатын СК 
зауыты тұңғыш карбид каль-
ции берді. 1946 жылы «СК 
- Совпрен» зауыты Қазақстан 
химия өнеркәсібінің тұңғышы 
болды. «Совпрен-2» зауытына 
соғыс жылдарында Освен-
цим концлагерінің мыңдаған 
тұтқындарының күшімен 
салынған әскери-химия 
алыбы «И.Г. Фарбенинду-
стри» мекемесінен жабдықтар 
әкелінді. 

1944 жылы 31 желтоқсанда 
Самарқан елді мекенінде 
Қазақ металлургиялық зауыты 
Отанымызға тұңғыш Қазақстан 
құрышын көлдей ағызды. 

1945 жылы Самарқан 
елді мекенінде ұлы Отан 
соғысынан қайтқан 523 
мүгедек болды. 

Ұлы Отан соғысы жылда-
ры 2 500 000 Қызыл Армия 
жауынгерлері мүгедектік алып, 
әскерден қайтты. Оның ішінде 
жалғыз аяқтылар, жалғыз 
қолдылар – 450 000 адам.

1946 жылы Теміртау 
қаласында «Красный пище-
вик» деп аталатын мүгедектер 
артелі құрылды. Оның 
құрамына тігін және етік тігіп-
жөндеу шеберханалары, қыш-
құмыра кәсіпшілігі, колбаса 
мен кондитерлік өндіріс цех-
тары, фотоателье, шаштараз, 
сағат шеберханасы кірді.

Ұлы Отан соғысы жылдары 
Самарқан (Теміртау қ.) елді 
мекенінің тұрғындар саны 1810 
адамнан 15 000 адамға өсті. 
Бұл жағдайға себепші болған 
КСРО-ның жаулап алынған 

жерлерінен жан сақтап 
эвакуациямен келгендер, ірі 
өнеркәсіп нысандарының 
құрылысына арнайы келген 
мамандар мен олардың от-
басы, ашылған өндірістерде 
жұмыс істеуге жұмылдырылған 
жастар, жер аударылған 
халықтар. Осы өзгерістер 
Самарқан елді мекенінің 
мәртебесін өзгертті. 1945 
жылы 1 қазанда Самарқан елді 
мекені Теміртау деп аталып, 
қала мәртебесіне ие болды. 

Ұлы Отан соғысына 
қатысты осы және басқа да 
сананы сансыратар сойқан 
сандарды мұражай экспо-
зициясынан көре аласыздар. 
Ұлы Отан соғысы тақырыбына 
сонымен қатар «Еске алу» 
залының экспозициясы,  «Ару-
лар отты жылдарда» атты экс-
позиция және «Соғыстың бір 
сәті» деп аталатын фотокөрме 
арналады. 

 Татьяна ХМЕЛЕВА,
қалалық тарихи-өлкетану 

мұражайының
 аға ғылыми қызметкері 


