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10 - бет

Құрыш
қала KZ

Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез.
Абай

khurysh_khala_KZ@mail.ru

Əкім бол – халқыңа 
жақын бол!

Өткен сəрсенбінің 
сəтінде қала əкімі 
Ғалым Əбиханұлы 
Əшімов қалалық арда-
герлер кеңесіне келіп, 
қариялармен кездесіп, 
емен-жарқын əңгімелесті, 
қала үшін ортақ 
проблемаларға қатысты 
сұрақтарына жауаптар 
қайтарды.

Сыңғырла, 
қоңырау!

3 - бет

5 - бет
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2 Апта-ақпар

Қазақ хандығына – 550 жыл

Конституцияның 20 
жылдығы қарсаңында тұңғыш 
Президент тарихи-мәдени 
орталығында қала басшы-
ларын марапаттау рәсімі 
болып өтті. Ұзақ жылдардан 
бері мемлекеттік қызметте 
болып, халық алдындағы 
міндетін мінсіз атқарған, 
мереке қарсаңында еңбегі 

Мерекелік марапат

еленгендер қатарында қала 
әкімінің орынбасарлары 
Алтынбек Есмұрзаев, Шолпан 
Мырзақасымова, мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімінің 
бастығы Айдос Бекмағамбетов, 
Ішкі саясат басқармасының 
бастығы Татьяна Куринная 
және басқалары, жалпы отыз 
үш адам болды.

Салтанатты сәтте сөз 
сөйлеген қала әкмі Ғалым 
Әшімов баршаны Конституция 
күнімен құттықтап, игі тілек 
тіледі. 

Бұл сәтте облыс әкімінің 
мақтау грамотасымен және 
алғыс хатымен де еңбек 
екпінділері марапатталды. 

Жаңалық

Соцқала 
тұрғындарын 
мұнда балалар 
алаңының жоқтығы 
толғандырып келді. 
Бұл мәселе басшы-

лар алдына да талай қойылған, дегенмен бюд-
жеттен қаржы бөлінбеуі үнемі қолбайлау болды. 
Тығырықтан шығар жол «бәрін де өз күшімізбен 
жасау» деген шешімге келген болар биыл мамыр 
айынан бастап, осы іске белсене кіріскен еді. Алды-
мен бастамашыл топ қалалық әкімдікке барып, бір 
бос тұрған жер учаскесін балалар алаңын салуға 
беруді өтінді. Абырой болғанда ол жер ешкімнің 
меншігінде болмай шықты. Сөйтіп, 23 мамырдан 
бастап мұнда жұмыс қызды. Алдымен әлгі жердегі 
бейберекет төгілген күл-қоқысты, тұрмыстық 
қалдықтарды бірнеше „Камазға„ тиеп, сыртқа 
тасыды. Сосын шөпті орып, жерді тегістеді, 
осылайша арада бір ай өткенде мұнда балалар 
қалашығының құрылысы басталып кетті. 

Балаларға базарлық

- Оны біз өз бетімізше салған жоқпыз, балалармен 
ақылдастық, оларға не керектігін сұрап білдік. Балалар үлкен 
қызығушылық білдіріп, жасөспірімдер көлік дөң гелектерін 
іздестіріп, жер-жерден жинады. Ал қыздар болса қоршауға 
әдемілеп  суреттер салды, әткеншектерді де өзіміз жасадық. 
Неше түрлі шынжырларды тауып алып, біріне-бірін жалғастырып, 
осылайша кәдімгі ойын алаңы дүниеге келді, - дейді осы ауланы 
жасауға қатысқан белсенді аналардың бірі Дина Епкеева. 

Қала бюджетінде жеке мен шік үйлер маңайындағы балалар 
алаңына қаражат табылмаса да, ата-аналардың бастамасын 
қалалық мәслихат депутаты Талғат Ақышев бірден қолдады. Ол 
мұн да сырғанақ, баспалдақ сияқты құрылғылардың жасалуын 
қамта ма сыз етті. Сөйтіп, кәдімгі балалар үшін өте қызықты түрлі 
ойын жабдықтары бар тартымды алаң пайда болды. 

Бұл жұмыс мұнымен бітпейді, алдағы уақытта бала-
лар алаңын одан әрі абаттандырып, футбол алаңын, жаңа 
әткеншектер салу және жасөспірімдер де, жастар да бас 
қосып, отыратын орын жасау жоспарланған. Міне, осылайша 
соцқаладағы балалар алаңы көпшіліктің күшімен бюджеттен бір 
тиын шығарылмай тегін жасалды. Көп болып қолға алса, бәрін 
істеуге болады. Тұрғындардың бұл бастамасын қаланың басқа да 
аймақтарындағы ата-аналар қолдауға тиіс. Соцқаладағы „Көңілді 
мүйіс„ қазір балалардың ең сүйікті орнына айналып отыр.

Өз тілшімізден

Биыл еліміз үшін мерейлі 
мерекелер жылы екені рас, 
жақында ғана Конституцияның 
20 жылдығын атап өттік, 
енді Қазақ хандығының 550 
жылдығына кезек келді.  
Сөз реті келгенде Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың: 
„Қазақтың тек өз төл тари-
хы, әдебиеті мен мәдениеті 
әлі талай ұрпақ үшін таусыл-
майтын қазына.Ұрпаққа өнеге 
болар өзіміздің хан-сұлтан, 
батыр-бағлан, би-шешен, ақын-
жазушыларымыз қаншама?! 
...Ұлттық тәрбиенің өзі осын-
дайдан басталмаушы ма еді?„ 

Ел бірлігі ұрандалды

деген сөзін басшылыққа ала 
отырып, өскелең ұрпақты 
патриоттық рухта тәрбиелеу ба-
рысында  көптеген іс-шаралар 
атқарылуда.

Бұрнағы күні Қазақ ханды-
ғы ның 550 жылдығына орай 
саяхатқа шыққан байкер Дми-
трий Питрухин қаламызға атба-
сын бұрып, көк туды желбіретіп 
келді. Амангелді көшесі мен Ме-
таллургтер даңғылының қиы-
лысында дүркіреген дүрмекпен 
өңшең байкерлер еліміздің 
туын желбіретіп қалаға кіріп, 
содан орталық даңғылдардың 
бойымен жүріп отырып, тұңғыш 

Президент тарихи-мәдени 
орталығына келді.

Айтулы мерекеге орай 
осы  лайша жер-жерді аралап 
жүрген Дмирий Питрухин Ел-
басы еңбек жолын бастаған 
қалада болып, орталықтағы 
тең десі жоқ жәдігерлермен 
таны сып, естелік үшін фото ға 
түсіп, металлургтер шаһар ын-
дағы жастармен кездесіп, ел 
тұтастығын, іргенің беріктігін 
тілеп, одан әрі аттанып кетті.

Өз тілшімізден

«Ата-
бабаларымыз бізге бірліктің, 

ынтымақтың, тұтастықтың ұлы үлгісін көрсетіп 
кетті. Қазақстанның арғы-бергі тарихының ең ғибратты 

тағылымы, міне, осында»

Нұрсұлтан НазарБаЕв
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Сыңғырла, 
қоңырау!

Білім күні

Алғашқы қоңырау сал-
танатын аталған мектептің  
үш оқушысы қазақ, орыс 
және ағылшын тілдерінде 
жүргізіп, әуелі еліміздің 
Гимні асқақтады. Содан соң 
биыл мектеп табалдырығын 
алғаш рет аттағалы отырған 
бүлдіршіндерге қошемет 
ыстық ықылас пен зор құрмет 
көрсетіліп, алаңға 1„А„, 1„Б„, 
1 „В„, 1 „Г„ сынып оқушылары 
сынып жетекшілерімен бірге 
келіп жайғасты. Баршасының 
жүздері мен жанарларындағы 
жарқыл, көңілдеріндегі қуаныш 

Міне, тағы бір жаңа оқу 
жылы басталды, үш ай бойы 
жазғы каникулда сайран сап 
демалған бүлдіршіндер ал-
тын ұя мектептерімен, аяулы 
ұстаздарымен қайта қауышып, мəз-
мейрам. Білім күнінің құрметіне 
қалыптасқан дəстүр бойынша 
қаламыздағы барлық орта білім 
беретін оқу ордаларында салтанат-
ты жиын өтіп, алғашқы қоңырау 
үні сыңғырлады. Осындай алқалы 
жиын өткен білім ошақтарының 
бірі №24 орта мектеп еді. 
Таңертеңгі сағат тілі тура 10.00-
ді көрсеткенде мектеп ауласында 

пен ынтызарлық, сондай-ақ 
құшақтарындағы алқызыл гүл 
шоқтары балақайлардың үлкен 
өмірге, білім әлеміне  басқалы 
отырған қадамдарының 
оң бо лары ның хабаршысы 
секілді. Биыл бұл мектеп 
табалдырығын төрт бірдей 
бірінші сынып оқушылары 
аттап отыр. 

- Қымбатты ата-аналар, 
оқушылар мен ұстаздар! 
Баршаңызды бүгінгі Білім 
күнімен шын жүректен 
құттықтаймын. Күні кеше 
ғана еліміздің басты заңы-

Конституция күнін атап 
өткеніміз белгілі, биылғы 
жылдың осындай мерейлі 

əуезді əуен қалықтап, жиналған ата-аналар мен 
оқушылардың, ұстаздардың алдына қала əкімі 
Ғалым Əшімов бастаған, əлеуметтік мəселелер 
бойынша орынбасары Шолпан Мырзақасымова, 
қалалық білім бөлімінің басшысы Бақшагүл 
рахимова жəне мектеп директоры Нарманбет 
Ибаділденов қостаған топ келіп қосылды. 

мерекелерге толы екенін 
білесіздер, алда Қазақ 
хандығының 550 жылдығы 
тұр. Тәуелсіздік алған жыл-
дар ішінде талай белестерді 
бағындырған Қазақстан әлемге 
танылып үлгерді. 

Жас ұрпақ-біздің болашағы-
мыз, олардың бойларына 
білімнің, тәрбиенің іргетасының 
берік болып қалануына бірінші 
кезекте мұғалімдердің қосатын 
үлесі мен сіңіретін еңбегі 
ұшан-теңіз. Бүгін 1-сыныпқа 
келіп отырған бүлдіршіндердің 
болашақта терең білім алып, 
Отанымыздың мақтанышына 
айналатын азамат болып 
өсулеріне сеніміміз мол болса, 
сонымен қатар 11 сынып 
бітіретін оқушылардың да 
алдағы ҰБТ-дан сүрінбей өтіп, 
жоғары нәтиже көрсететініне 
де бек сенімдіміз, - деген 
қала әкімі Ғалым Әшімов  
жүрекжарды лебізін білдіріп, ақ 

жол тіледі.
Салтанатта мектеп дирек-

торы Нарманбет Ибаділденов 

те  құттықтау сөз сөйлеп, 
мектептің өткен жылдағы табы-
сына тоқталды.

- Біз Елбасы 
Н.Назарбаевтың алдымызға 
қойған 100 нақты қадам-ұлт 
жоспарын орындауға күш сала-
мыз, Мектебіміздегі білім са-
пасы жыл сайын түлектеріміз 
тапсыратын Ұлттық бірыңғай 
тестілеуден анық байқалады, 
биыл қала мен облыстағы 
көрсеткіштен жоғары деңгейде, 
нақты айтқанда 86 пайызды 
көрсетті нәтиже, міне, бұл 
біздің мақтанышымыз. Сондай-
ақ соңғы екі жылдан бері 
түлектеріміздің арасынан „Ал-
тын белгі„ иегерлерінің шығуы 
да білім сапасынынң жоғары 
екендігін көрсетеді,- деді мек-
теп директоры.

Ал қала әкімі Ғалым 
Әшімов биылғы жылдың басты 
ерекшелігі – Президенттің 
барлық мектеп табалдырығын 
аттаған бүлдіршіндерге сыйға 
тартқан „Менің Отаным-
Қазақстан„ атты кітабын 1-сы-
нып оқушыларына салтанатты 
түрде тапсырды. Мұнан соң 
оқушылар өнерлерін көрсетіп, 
патриоттық әндерді шырқады, 
қыздар мың бұрала би билеп, 
өнер көрсетті.

№24 мектептегі алғашқы 
қоңырауды 1 сынып оқушысы 
Әнел Манаева мен 11 сынып 
оқушысы В.Жулин қақты.

 Р. ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Елбасы сыйлығы

Биылдан бастап еліміздегі барлық бірінші сынып оқу-
шы ларына таратылатын Елбасының сыйлығы – «Менің От-
аным – Қазақстан» оқулығы баланың ел танудағы танымын 
тереңдетеді.  

Оқулықтың әр парағын парақтай отырып Қазақс танның 

«Менің Отаным – Қазақстан» – бала танымын тереңдетеді
түкпір-түкпіріне саяхаттай аласыз. Татулық пен тәртіптің та-
мыры терең тартқан егеменді елімізді таныстыратын оқулық 
арқылы әрбір бала отансүйгіштік рухпен өсетіні анық. Енді біз 
жас оқыр ман ға осы бағалы сыйлықта не қамтылғанын баян-

даймыз: 
Танымдық альбомның алғашқы беті Қазақстан Президенті 

Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тілек сөзімен басталады. 

Ел Көшбасшысының балдыр ған дар ға айтқан жүрекжарды 
лебізі – ақсақалдың ақ батасы іспетті.

Оқулықта егемен еліміздің елдік таңбалары таныс тырыл-
ған.

 «Мәңгілік елдің» мәні баяндалған.
Балалар кең байтақ даласы бар Қазақ жері мен тату-тәтті 

түрлі ұлт өкілдерімен танысады.
Еліміздің бас қаласы Астана мен мәдениет ор-

дасы Алматының әсем құрылыстары, көрікті жерлері 
таныстырылған.

Мектеп табалдырығын аттаған бүлдіршіндер еліміз дің 
көз тартар көрікті мекендеріне картиналар арқылы саяхат 
жасап, ұланғайыр даланың байлығымен танысады.

Тамыры терең тарих пен танымал тұлғалармен таныса-
ды.

Оқушыларға құнарлы білім сыйлайтын бұл оқулық тура-
лы БҒМ Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 
төрағасының орынбасары Әлтайыр Ахметов былай дейді: 
«Елбасының атынан сыйға таратылатын «Менің Отаным 
- Қазақстан!» атты осынау кітаптың өсіп келе жатқан жаңа 
толқын жастарға берері көп. Бұл оқулық патриоттық сезімді 
ұштайтын және жастайынан отансүйгіштікке баулуды 
үйрететін бірден-бір жинақ». 

Өз тілшімізден
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4 Билік жəне бұқара

1995 жылғы 30 тамызда 
қа был данған Конституция ту-
ралы тұңғыш Президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаев:«Біз үшін 
дамудың әртүрлі сатыларында 
тұрған, сан алуан әлеуметтік-
мәдени, ұлттық және басқа да 
ерекшеліктері, әртүрлі құ қық-
тық жүйесі бар елдердің Кон-
ституциясы басты мәселені 
– тұрақтылықты нығайтудағы, 
халықтың әл-ауқатын жақсарту-
дағы және демократияны 
дамытудағы қол жеткен табы-

Мерекелік салтанат

«1995 
жылғы 
Консти-

туция тақыр 
жерде пайда 

болған жоқ. Ол 
егемен Қазақстанда 

конституциялық 
құрылыс орнату үшін 

бұрыннан жинақталған 
тəжірибелерді, сондай-

ақ біздің жағдайымызға 
сəйкес келетін ең 

прогресшіл шетелдік 
тəжірибелерді барынша 
толық пайдаланған еді. 
Сондықтан да, кімде-
кім еліміздің Негізгі 
заңының рухы мен 

маңызын терең түсінгісі 
келсе, оны жасаудың, 

қалыптастырудың 
тарихын жақсы білуі 

керек».

Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕВ

Əрбір Қазақстан азаматының  хабары, толық 
мəліметі бар, осыдан тура жиырма жыл бұрын, 
яғни 1995 жылдың 30 тамызында  жаңа Кон-
ституциясын қабылдау үшін бүкілхалықтық 
референдум өтіп, оған 10 233 сайлау учаскесінен 
сайлаушылардың 90,58 пайызы қатысқан бо-
латын, сөйтіп олардың 89,14 пайызы жаңа 
Конституцияның қабылдануын қолдап, өз дау-
ыстарын берді. Сөз реті келгенде айта кетуіміз 
керек, Конституция барлық қазақстандықтардың  
айтқан ой-пікірін ескере отырып жасалған 
құқықтық-саяси құжат болды. Сөзіміз 
дəлелді болуы үшін айта кетейік, сол жылы 
қазақстандықтардан жұртшылық тарапынан 31 
886 ұсыныс түсіп, соның 1 мың 100-і Конституция 
жобасына енгізілген.

Ата Заңымыз ардақталды

старын ұғыну маңызды бол-
ды. Ізденіс географиясы да 
ауқымды болатын – ол Еуро-
паны, Азияны, Солтүстік және 
Латын Америкасын қамтыды. 
Мен өз басым тікелей әлемдегі 
жиырма елдің конституциясын 
талдап, олардан конспекті жа-
сап алдым. Нәтижесінде, жаңа 

Конституцияның қажеттігі тура-
лы шешім қабылдамас бұрын 
бізде бес жылдық жинақталған 
тәжірибе болды. Біз со-
дан негізгі басымдықтарды, 
мақсаттарды ажыратып, оларға 
жетудің құралдарын үйрендік. 
Конституцияны қабылдау қар-
саңында ондаған жылдар 

бойы азаматтарымыздың ой-
санасында қордаланып қалған 
стереотиптерді жою үшін, мем-
лекет пен қоғамды түбегейлі 
реформалау барысында пайда 
болатын көптеген объективті 
және субъективті проблема-
ларды шешу үшін бірнеше 
жылға созылған табанды 
жұмыс тар атқаруға тура келді. 
Иә, кейде біздің шешімдеріміз 
жартыкеш, ымырашыл сипатта 
да болды. Кез келген жаңа істе 
болатыны сияқты, қателіктер 
де жіберілетін. Осының бәрі 
сол кездерде анық өтпелі си-
патта болған мемлекеттік ин-
ституттар мен заңнамалық 
қызметтерден көрініс тауып 
отырды. Бірақ, сол бір қиын-
қыстау жылдарды еске алғанда, 
елімізді күрделі әлеуметтік 
катаклизмдерге соқтырмай, 
аман сақтап, әлемдік қауым-
дастықтың тең құқықты мүшесі 
ретіндегі осы заманғы мем-
лекет құру үшін не керектің 
бәрін істегеніме, мемлекетті 
құруға қызмет жасағаныма 
сенімдімін», - деп жазған еді. 
Осылайша, үстіміздегі жылы 
мерейлі жиырма жылдығын 
атап өтіп отырған біздің Ата 
Заңымыз өзінің өміршеңдігімен 
бүгінгі күнге жетті. Осы 
Конституцияның 20 жылдығына 
арналған салтанатты жиын 

қалалық мәдениет сарайында 
өткен жұма күні болып, оған 
Теміртаудың еңбек ұжымдары 
мен этно-мәдени орталықтары, 
ардагерлер қатысты.

- Жылдар бойы аңсаған 
азаттықты алып, Тәуелсіз ел 
болдық, жас мемлекетімізде 
іргелі істер атқарылып, бей-
біт шілік пен келісім салтанат 
құрды. Халықтың әл-ауқаты 
артып, тұрмысы түзелді. Міне, 
мұның бәрі құқықтық, зайыр-
лы мемлекетіміздегі тұрақ-
ты лықтың, басты заңымыз-
Конституцияның жүзеге 
ас  уы   ның нәтижесі. Сондықтан 
осы айтулы мерекемен бар-
шаңызды шын жүректен құт-
тықтап, дендеріңізге саулық, 
отбасыларыңызға амандық 
тілеймін, келешегіміз кемелді 
болсын! - деп құттықтау сөз 
сөйледі қала әкімі Ғалым 
Әшімов.

Сонымен қатар  қала әкімі 
Теміртаудың экономикалық-
әлеу меттік әлеуеті жайында 
қысқаша тоқталып, білім беру, 
денсаулық сақтау, кәсіпкерлік 
секілді басқа да салалардағы 
қол жеткен жетістіктер мен 
ел игілігі үшін жүзеге асы-
рылып жатқан мемлекеттік 
маңызды бағдарламалар тура-
лы айтты. Мұнан соң мерекелік 
марапаттарға кезек беріліп, 
бірқатар белсенді азаматтық 
ұстанымымен қаланың даму-
ына үлес қосып келе жатқан 
жерлестеріміздің кеудесіне 
„ҚР Конституциясына 20 жыл„ 
мерекелік медалін тақты. 
Мұндай жоғары марапатқа ие 
болғандар қатарында  қала лық 
ардагерлер кеңесінің төрайы-
мы Нина Вахитова, „Қала 
көлік„ ЖШС директоры Марат 
Әбілдинов пен „ТТS„ ЖШС 
директоры Марат Берқалиев, 
„Асқар және компания„ толық 
серіктестігінің директоры, об-
лыстық мәслихат хатшысы 
Асқар Сәрсекенов, қалалық 
мәслихат хатшысы Кеңесхан 
Басқарбаев және басқа да 
бірқатар азаматтар болды.

Ал қала әкімінің алғыс ха-
тымен біздің „Құрыш қала 
KZ„ газетінің редакциясы 
ЖШС директоры Смағұлдың 
Тілеубердісі мен газет ұжымы 
марапатталды. 

Мерекелік салтанат соңы 
концерттік бағдарламаға ұл-
ас  ты. Бұл күні сахнадан қала-
мыздың белгілі әншісі Жанна 
Хасенова мен Қара ған дыдағы 
Қали Байжанов атындағы 
концерттік бірлес тік тің әншілері 
өнер көрсетті.

Руза АЛДАШЕВА
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Əлеуметтік жəрмеңке

– 6 шағын аудандағы базар-
да ет, көкөніс бағасымен біз-
дегі бағаны салыстырып қара-
ған қарапайым тұтынушы 
жəрмеңкенің пайдалылығына 
көз жеткізеді. Біріншіден баға 
арзан, екіншіден өнімдер тікелей 
қоймадан, саяжайлардан, ауы-
л дардан əкелінген. Біз мұндай 
жəрмеңкеге үнемі қатысып келе-
міз. Бұл жолы өзіміздің жеке 
шаруашылығымыздан бір жылқы, 

Конституция – алтын заң аясында тең құқылы жағдайда өмір сүріп 
жатқан халықтың мəртебелі мерекесі. ал мереке əрдайым сый-сияпатқа, 
жағымды жаңалықтарға толы болатыны мəлім. Мұны қалалық əкімдік, 
оның арнайы бөлімдері ертерек ескерген. Сөйтіп қалада төмен бағамен жəне 
тікелей ауылдан жеткізілген азық-түліктің бау-бақша, мал-құс өнімдері, 
жергілікті тауарлар жəрмеңкесін өткізу белгіленген еді. Биылғы маусымдағы 
бұл алғашқы сауда əдеттегідей «Есдəулет» шағын базары алаңында 
ұйымдастырыдды. Таңғы 7-ден бастап түрлі көліктерге тиелген өнімдер 
сауда сөрелерінен орын алды. Жəрмеңке дегенде əдетте қазіргі нарықтағы 
бағаның біршама төмен болғандығы үшін оны тұрғындар асыға күтеді. 
Бұл жолы да солай. Бір жағынан доллардың өсуі, екіншіден қыр астында 
тұрған қысқа дайындық қамы мұндай жəрмеңкенің ел үшін өте қажеттігін 
айқындай түскендей. 29 тамыз сенбі күні өткен жəрмеңкеде халыққа 
қажетті ауылшаруашылығы өнімдерінің түр-түрі болды жəне баға қазіргі 
нарықтағыдан 20-30 пайыз деңгейінде төмен қойылды.

екі сиыр, екі қой сойып жас ет 
əкелдік, оны саудаға шығарып 
тезарада өткізуге бала-шағамыз 
бəрі бірдей атсалысуда. Мұндай 
жəрмеңке мал өсірушілерге пай-
далы. Өнім сатқан кезде тұрған 
орынға жəне салыққа ешқандай 
ақша төлемейміз, бəрі тегін 
халықтың арзан қолжетімді 

азық-түлік алуы үшін жергілікті 
билік осындай жағдай жасауда, 
– деді бізбен əңгімесіндегі қала 
маңындағы Ростовка ауылынан 
келген Кəкей Отарбай.

Ет сатылып жатқан қатарға 
қарап шынында да мұндағы кейбір 
сауда сөрелеріндегі еттің енді 
ғана сойылған жас мал екеніне 

көзіміз жетті. Бəрі де кəсіперлік 
жəне ауылшаруашылығы бөлімі 
жəрмеңке үшін белгілеген бағамен 
саудалануда. Теміртаулық «Е. 
Малярова» жеке кəсіпкерлігінің 
«Дəм көшбасшысы» деп атала-
тын шұжық цехы өнімі қала 
тұрғындарына жақсы таныс. Бұл 
өнім шығарушы 16 жылдан бері 

жұмыс істейді. Бүгінгі жəрмеңкеде 
де олар өз өнімдерін көтерме сауда 
бағасымен сатып тұрғындардың 
көңілінен шығуда. Ал өзін Айман 
Байгелдиева деп таныстырған 
сатушы Тараздан жеткізген халал 
шұжық өнімдерінің əр келісін 650-
750 теңгеден саудалап бұл бағаның 
дүкендерде, базарда жиырма пай-
ызға артатынын жеткізді.

Көкөніс бау-бақша өнімдерінің 
саудасы да қызу. Бұл тұрғындардың 
қысқа дайындалатын түрлі жер 
өнімдерін консервілеп ұзақ 
мерзімді пайдалануға əзір-
лейтін уақыт. Сондықтан олар-
ды көптеп сатьып алады. Ал 
əлеуметтік жəрмеңкедегі баға 
осылай етуге əбден қолайлы. 
Мұнда жеке кəсіпкерлер де, қала 
маңындағы «Айхан» көкөніс 
шаруашылығы да тонналаған 
өнімдерін саудаға шығарды, ал 
баға қолжетімді. Мəселен картоп, 
сəбіз, қырыққабат 50-60 теңгеден, 
қызанақ 70 теңгеден саудалануда. 

Сауда сөрелерін жағалап 
жүріп «ет алыңыздар, жаңа ғана 
сойылған жас мал» деп қазақша 
сайрап тұрған орыс келіншегіне 
таяндық. Оның қазақша еркін 
сөйлеуі жəне жайдары қалпы 
барлық тұтынушыларды өздеріне 
еріксіз тартып тұрғандай. Өзін 
Ирина Викторовна Труфанова 
деп таныстырған ол қазақтың 
келіні екенін жеткізді. Қасында 
тұрған қараторы жігіт те оның 
сөзін растап туған жеңгем деді. 
Осылайша жəрмеңкеде халыққа 
қолжетімді бағамен ет сатып, 
оның үстіне мемлекеттік тілдің 
мəртебесін асырып тұрған орыс 
қызына «саудаңыз жүрсін» деген 
жылы лебізімізді білдірдік. Бұдан 
кейінгі қатарда ерлі-зайыпты 
Үмбетқұл мен Майра Рахметовтер 
əр келісін 60 теңгеден қартоп сат-
ып тұр екен.

– Бүгінгі жəрмеңкеге 2 тоннна 
100 келі картоп əкелдім, өнімнің 
сапасы өте жақсы. Тұрғындар 
үлкен ризалықпен сатып алуда. 
Келер жəрмеңкелерде картоптың 
бағасын бұдан да төмендетіп сатуға 
мүмкіндік бар. Өйткені биыл өнім 
жақсы, – деген кəсіпкерлер кезекті 
тұтынушыларға қызметтерін жал-
ғастырып жатты.

Сағат тілі түскі 12-ге қараған 
кезде жəрмеңке қыза түсті. 
Тұрғындар сүт, бал, жұмыртқа, 
құс еті, шəй сияқты күнделікті 
тұтыну тауарларын да үлкен 
ықыласпен сатып алды. Өйткені 
бұған дейін де айтқанымыздай 
жəрмеңкеге шығар ылған əр 
заттың бағасы дүкендердегіден 
біршама төмен. Жалпы бұл күні 
қалалықтарға 2,5 тонна жылқы, 
2,7 тонна сиыр, 570 келі қой 
еттері, 100 келі құс жəне 50 келі 
балық сатылды. Ал бау-бақша 

өнімдерінен 12 тонна картоп, 3 
тонна сəбіз жəне осыншаға жуық 
пияз саудаланды. Əсіресе сату 
бағасының бұрынғыдан арзан 
болуына байланысты жұмыртқаны 
тұтынушылар көптеп сатып алды, 
сондай-ақ 80 литр сүт, 40 литр бал, 
жүз келіге жуық шұжық өнімдері 
қалалықтардың дастарханына 
аттанды. Міне осылайша алғашқы 
жəрмеңке жұртышылықтың 
көңілінен шықты. Дегенмен 
бір айта кетерлігі бұл жолы 
тұтынушылар қатары бұрынғыдан 
аз болды. Бұл бір жағынан 
осындай жəрмеңкенің болатыны 
жөнінде жарнама, ақпараттың 
аздығы деуге болады. Белгіленген 
кесте бойынша жəрмеңке болатын 
уақытта тұрғындар көп жүретін 
жерлерге жазып іліп алдын-ала 
хабарласа сатып алушылар қатары 
молая түсері сөзсіз.

– Бұл биылғы бірінші жəр-
мең ке, мұны Конституция күні 
қарсаңында тұрғындар дастар-
ханы ның мол əрі арзан бағамен 
жайылуы үшін ұйымдастырдық. 
Бір айта кетерлігі бұл бірінші 
болғанымен соңғысы емес күзгі 
жəрмеңке легі қыстың алғашқы 
айына дейін жалғасады, – деді 
кəсіпкерлік жəне ауыл шар уа-
шылық бөлімінің басшысы 
Ғалымжан Спабеков.

Қаламызда өткен бұл жəр мең-
кені қала əкімі Ғалым Əшімов 
қасына орынбасарын жəне бір не-
ше тиісті сала басшыларын ертіп 
жүріп аралап көрді. Сұраныс пен 
ұсыныстың қазіргі деңгейіне, 
бағаға, өнімнің сапасына назар 
салғ ан ол мұндай жəрмеңкенің 
ең алдымен халыққа пайдалы 
болуына көңіл бөлу керек деген 
тапсырма берді.

Серікгүл аЛТаЙБаЕва 

„АрселорМиттал Теміртау„ АҚ жұмыс-
шылары арасында денсаулық апта лығын 
өткізу дəстүрге айналған. Биылғы кезекті 
бесінші мұндай апталық 2 қыркүйекте ба-
сталды. „Қозғалу арқылы аурудың алдын 
ал„ ұранымен өтіп жатқан бұл апталықтағы 
басты мақсат-денешынықтыруға жұмыс-
шы лардың ең көп бөлігін қатыстыру жəне 
оларды зиянды əдеттерден арылту болып 
табылады. 

- Қаладағы салауатты өмір салтын 
сақтау орталығының мамандары жүрек-
қан тамырлары ауруларының алдын-алу 
туралы лекциялар оқып, зиянды əдеттердің 
зардаптары жөнінде шағын кітапшаларды 
таратты,-дейді кəсіпорынның медициналық 
мəселелермен айналысатын басшысы Алек-
сандыр Окунев.

Осы апталыққа байланысты1-2 қыр-
күй ек күндері таңертеңгілік жаттығу жа-
салып, аурудың алдын-алуға байланысты 
түрлі сұрақ-жауап ойындары өтті. Шынығу 

Металлургтер спортпен дос
жаттығуларын жасаған жұмысшылар жаяу 
жүріп, түрлі қимыл-қозғалыстар жасады, 
кардиолог дəрігердің əңгімесін тыңдады. 
Ал 3 қыркүйекте донор күні өтті. Апталық 
аясында „Самал„ шипажайында 50 арда-
гер жəне көптен жұмыс істейтін метал-
лург демалады, онда  „Əкем, шешем жəне 
мен - спорттық отбасы„ деген конкурсқа 
жеті отбасы мүшелері қатысады. Сондай-
ақ осы демалыс орында жаңа медициналық 
жабдықтың тұсаукесері өтеді. Ал СПИД-
ке қарсы күрес орталығының мамандары 
барлық жұмысшыларды өз қалауларымен 
тегін тексерістен өткізеді. Денсаулық 
апталығында суға жүзуден жарыс өтеді. 

- Биылғы бұл апталық барысында ма-
рафон жарысы болады, сөйтіп бір жетіге 
созылған спартакиада қорытындысы жаса-
лады, жеңімпаздарға əрі дене шынықтыру 
шараларына белсене қатысқандарға сый-
лық тар беріледі.

Өз тілшімізден

аң аулау маусымы басталды
Күзгі аң аулау мерзімі биылғы 2 қыркүйектен басталды, енді әуесқой 

аңшылар алдағы жылдың 15 ақпанына дейін рұқсат етілген кейбір жабайы 
аңдарды аулау мүмкіндігіне ие болды. Ал суда жүзетін жабайы құстарды аулау 
желтоқсанға дейін жалғасады. 

Дегенмен біздің аймақтағы ауа райының ерекшелігіне орай алғашқы аяз-
дардан кейін-ақ құстар басқа су көздеріне қарай ұшып кетеді. Аңшылардың 
қалалық қоғамына 2 млн. гектардай жер бекітілген, сонымен бірге кейбір жеке 
адамдардың, кәсіпорындардың жерлерінде де аңшылық жасауға болады. Бұл 
жөнінде қалалық қауымдастықтың мамандары елімізде аң аулаудың белгіленген 
шаруашылықтарда ғана рұқсат етілетінін және оның заң жүзінде тәртіптері бар 
екенін еске салады. Мұнда негізгі құжат аң аулаушы куәлігі болып табылады, ол 
тиісті сынақтардан кейін беріледі және жыл сайын ұзартылып тұрады. 

Аң аулауға шығу үшін әрбір адамда жеке басының куәлігімен қатар рұқсат 
қағазы, жолдамасы, қаруды сақтауға, алып жүруге Ішкі істер басқармасы тара-
пынан берілген рұқсаты, басқа да белгіленген тәртіптегі құжаттары болуы тиіс.

Аң аулаушылар бұл іске арнайы мемлекеттік  баж салығын төлеу керектігін 
де естен шығармауы тиіс, ол биылғы жылы 0,1 айлық есептік көрсеткіш 
деңгейінде. Аң аулау демалыстың өте бір тамаша түрі, мұны тиімді пайдала-
нып, ел үкіметі заң арқылы белгілеген тәртіпті мұқият орындау қажет.

Өз тілшімізден
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Сәлемдесу кеше немесе 
бүгіннің ғана дәстүрі емес, 
ол адамзатқа ортақ қасиет. 
Сәлемдесудің мәні, ең алды-
мен, бетпе-бет кездескен 
адамдардың бір-бірінің кейіп-
кескінін тану, болмысын байқау 
және тілек арқылы өзінің 
ниетін білдіру. Сондай ақ, бір-
бірінің аман-саулығын сұрасу, 

Əр дәстүрімізді «харамға» 
баласақ, неміз қалады?

Жаратушыға шүкіршілік ету, 
ниеттерінің ақ екенін білдіру. 
Мұсылман баласының бір біріне 
сәлем беруі сүннет, қабыл алуы 
уәжіп. Себебі Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.): «Бір мұсылманның 
сәлемін алу – уәжіп. Бір мұсыл-
ман ның кездескен мұ сыл манға 
сәлем беруі оның мой нындағы 
ақысы», – деген (имам 
Мүслім). 

Жалпы, мұсылман бала сы 
кезіккенде «әссәләму алей-
кум» (Сіздерге Алла Тағаланың 
бейбітшілігі болсын) деп 
сәлемдесу арқылы бір-бірінің 
амандығы мен есендігін, 
достық һәм бірлігін тілескен. 
Ардақты Елші (с.ғ.с.) «Сіздер 
сүйсінетін, оны істеген кезде 
қуанатын бір нәрсені айтайын 
ба?» «Өз араларыңда сәлем  -

ді жайыңдар, яғни сәлем-
де сіңдер!»,- деген бола тын. 
(Шарафуддин ад-Димяти. әл-
Матжару ар-рабиху фи сауаби 
әл амал ас салих. Бейрут. 1990. 
36-б.)

Сәлемдесу - әдептіліктің 
білгісі. Әр нәрсенің өзіндік әдебі 
болған секілді қазақтың ұлттық 
дәстүрінде де сәлемдесудің 
өзіне тән әдебі бар. Жасы 
кіші үлкенмен, көліктегі жаяу 
жүргіншімен, жүріп бара жатқан 
отырғанмен, аз адам көп адам-
мен сәлемдескен. Келіндер ата-
енесімен, қайын ағаларымен 
немесе үлкен кісілермен, 

тізесін сәл бүгіп, басын иіп, 
ибалық сәлем жасап, ишарат-
пен амандасқан. Мұның өзі 
қазақтың ең тамаша моральдық 
қасиеті болып табылады. Жасы 
кішінің үлкенге бірінші болып 
сәлем беруі – үлкенге деген 
сый-құрметі, көліктегінің жаяуға 
сәлем беруі – көлектегінің 
такәппарлануға жол бермей 
оны қарапайымдылық, сыпайы-
лыққа тәрбиелеуі, жүріп келе 
жатқанның отырғанға сәлем 
беруі – бөлмеге кіріп келген 
адамның міндетіндей болуы, 
келіннің сәлем беруі–ата-
ене сіне ізеттілік көрсетуі деп 
түсіндіріледі.

Келіндер ата-енесіне, үл-
кен дерге басын иіп, ибалық 
сәлем салады демекші, осы 
тақырып қозғала қалса кей-

бір жастарымыз ғаламтор 
беттерінде иіліп сәлем салу, 
намаздағы рүкүғқа ұқсайды 
деп, сәлем салуды ширкке 
теңеп, шулап кетеді. Егер 
әрбір иілуді рүкүғқа теңер 
болсақ, тік тұрып сәлем беру 
де намаздағы қиямға ұқсағаны 
ма? Онда әр қимылымыз ширк 
пе? Кез келген нәрсенің өзіндік 
өлшімі бар емес пе? Осы кезге 
дейін қазақ «келіннің сәлемін 
ширк» екенін білмей келген бе? 
әлде кейінгі кезде ширк бола 
қалды ма? Халқымыздың әрбір 
салт-дәстүрін «ширкке» яки 
«харамға» балайтын болсақ 
неміз қалады? Шариғатта 
«келіннің сәлем салуы ширк» 
деген нақты үкім де жоқ емес 
пе? Келіннің үлкендерге сәлем 
салуы қазақтың көнеден жал-
ғасып келе жатқан әдет-ғұрпы 
емес пе?

Ұлы Жаратушы иеміз адам 
баласын ең кемел әрі көркем 
бейнеде жарата отырып, оны 
сансыз нығметтерге бөлеген. 
Бұған қоса, сол нығметтердің 

Материалдық 
игіліктермен ешқандай бай-

ланыспайтын даусыз ұлы құндылықтар 
бар, олар адам үшін əрдайым басым жəне негіз 

қалаушы болып қалады.
Олардың бастаулары – руханият, адамгершілік. Бұларды 

өз бойына жинақтаушы дін болып табылады, ол ғасырлар 
бойы қалыптасқан ұлттық жəне діни дəстүрлерді əр 
халықтың төлтума тарихи жəне мəдени тəжірибесін 

сақтап келеді.

Нұрсұлтан НазарБаЕв

қадірін түсіндірсін, адамның 
әрі бүкіл болмыс атаулының 
жаратылыс мақсаты мен сыр-
ларын ұғындырсын деп әр 
қауымға  өз елшілерін жіберіп 
отырған. Осы орайда пай-
ғам барлар – адамзатқа әр 
нәрсенің өзіндік мән-мағы-
на сы мен міндеті бар екенін 
ұқтыратын тәлімі мол ұстаз-
дар. Бізді қоршап тұрған 
жаратылыстарды танып-біл-
іп, Ұлы құдіретке бас июге 
шақырушы ардақты асыл тұл-
ғалар да осы пайғамбарлар. 
Пайғамбарларға иман – Ислам 
дініндегі иман негіздерінің 
бірі. Ал, оларға келген ақиқат 
ортақ. Құранда Меккеде түскен 
111 аяттан тұратын Жүсіп 
пайғамбармен қатысты оқиға 
баяндалады. Онда «Жүсіп ата-
анасын құрметтеп өзінің тағына 
отырғызды. Ата-анасынан бас-
тап барлық бауырлары оған 
тағзым етіп, бас иді. Сонда 
Жүсіп әкесіне: «Әкей! Бұрын 
бала күнімде көрген түсімнің 
жоруы, міне, осы. Раббым сол 

түсімді расқа шығарды»,- деген 
аят бар(«Жүсіп» сүресі 100-
аят.)

Тәпсірші ғалымдар аяттағы 
Жүсіптің ата-анасымен бауыр-
ларының тағзым етіп, бас 
июін (сәжде етуін) екі тұрғыда 
жорамалдайды. 

Бірінші жорамал бойынша 
Жүсіпке құрмет сәлемі ретінде 
тағзым етілген. Бұл Жүсіп 
сүресінің «Әкешім! Мен түсімде 
аспандағы он бір жұлдыздың 
және күн мен айдың маған 
тағзым жасап, сәжде етіп тұр-
ғанын көрдім»,- деген 4-аятын 
растайды дейді.

Екінші жорамал бойынша 
Жүсіпке қауышқаны үшін Алла-
ға шүкір ету мақсатында сәжде 
жасалған. Аяттағы «олардың 
маған тағзым жасап, сәжде етіп 
тұрғанын көрдім» деген аятты 
«олардың мен үшін тағзым 
жасап, сәжде етіп тұрғанын 
көрдім» деп те аударуға бола-
ды. Сонда бұл екінші ойды 
құптайды дейді.

Жүсіп (а.с.) те бұл әмірді 
Алладан екенін біліп, шүкір 
еткен. Бауырларының жаса-
ған әрекеті мен жасаған 
қастанығына үндемеген. Де-
мек мұндағы сәжде (тағзым) 
«құлшылық сәждесі» емес 
екені аян болып тұр. 

Ендеше шариғатта ерекше 
саналатын сәлем беруді неге 
ширкке балаймыз. Сәл ем-
десудің түпкі мақсаты адам-
дар дың және жанұяның тату-
тәтті, бақытты өмір сүруіне 
негізделген емес пе?!

Жастарымыздың өзге ел-
дің салтына ергенін, яки 
асыл дініміздің бұрмаланып, 
халық арасында бүлік шығуын 
көздегендер осы секілді мә се   -
лелерді күн тәртібіне қойып, 
қоғамда қарама-қай шы лық тар-
дың болғанын қалай ды.  

«Әр елдің салты басқа, 
иттері қара қасқа» демекші, әр 
ел өз дәстүрін өз еліне дәріп-
те гені жөн. Онсызда халқы-
мыздың алтын қазынасы са-
на  латын ата-дәстүрімізді, 
салт-санамыздыжастардың жа-
ды   на сіңіре алмай жатқанда әр 
нәрсені ширк деп жұртты маза-
ламасын.

Сөз соңы келіннің сәлем 
салуын ширкке теңей бермей, 
Жаратушы Жаббар Иенің 
сәлем есімімен сәлем беруші 
сәлем алушының есіне сәлемді 
салғаны үшін бір дәреже ар-
тық сауапқа ие болатынын 
ұмыт пай, бір-бірімізді көргенде 
сәлем беріп жүрейік ағайын.

Қалмахан ЕРЖАН, 
теология ғылымдарының 

докторы, «Нұр-Мүбарак» 
Египет ислам мәдениеті 

университеті Дінтану 
кафедрасының меңгерушісі 

Азан тек азаншылармен 
шектелетін құлшылық емес. 
Сондықтан да азанды естіген әрбір 
адамға қатысты бес сүннет амал 
бар. Олар:

1. Азаншының соңынан ілесіп, 
азан сөздерін қайталау.

Әбу Сағид әл-Худри (р.а.): 
«Егер азан үнін естісеңдер, азаншы 
айтқан сөздерді қайталаңдар[1]», – 
деген риуаят жеткізген.

Тек «Хайа ъаләс-солә және 
хайа ъаләл фәләх» (мағынасы: 
Намазға асық, мәңгілік бақытқа 
асық) сөздерінен кейін «Лә хәулә 

Азан айтылған кезде тыңдаушы не істеу керек?
уә лә қууәтә иллә билләһ», – деп 
айтуы қажет. Мұғауия бин Әбу 
Суфиян (р.а.) «Хайа ъаләс-солә» 
сөзін естіген кезде «Лә хәулә 
уә лә қууәтә иллә билләһ» деп, 
мұны Пайғамбарларыңнан (с.ғ.с.) 
естідім[2]», – деген екен;

2. Азаннан кейін 
Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) салауат 
айту.

Абдулла бин Амр (р.а.): «Сосын 
маған салауат айтыңдар. Өйткені, 
маған салауат айтқан адамға Алла 
он салауат береді[3]», – деген хадисті 
баяндайды.

3. Пайғамбарымызға (с.ғ.с.) ең 
жоғарғы дәрежені сұрау.

Хадисте: «Сосын мен үшін ең 
жоғары дәрежені сұраңдар. Ол –
жәннаттағы мекен. Ол тек Алла 
құлдарының біріне берілетін. Сол 
пенде менмін деп үміт етемін. Кімде-
кім маған ең жоғары дәрежені сұраса, 
оған шапағат беріледі...[4]», – деп 
айтылған.

4. Таухид кәлимасын айту.
Сағд бин Әбу Уәққас (р.а.): 

«Кімде-кім азан естіген кезде: 
«Әшһәду әллә иләһә иллә Аллаһу, 
уахдаһу лә шәрикә ләһ. Уә әннә 

Мұхәммәд ъабдуһу уә расулуһ» 
(Алла Тағаланы Раббым деп, 
Мұхаммедті Елші деп, Исламды 
дін деп разымын) десе, оның 
күнәсі кешіріледі», – деген 
хадисті риуаят етеді.

5. Азаннан соң дұға-тілек 
жасау.

Абдулла бин Амрдан (р.а.) 
риуаят: «Бір кісі келіп: Уа, Алла 
елшісі! Азаншылар бізден артық 
болуда, – дейді. Сонда Алла 
Елшісі (с.ғ.с.): «Олар айтқан сөзді 
қайтала, біткен соң сұра (дұға 
жаса), тілегенің беріледі[5]», – 
деген.

Өз тілшімізден
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Бүгінде елімізді ғана 
емес, бүкіл әлемді дүр 
сілкіндірген Сирия мен 
Ирак жеріндегі содырлар 
туралы блогыма көптеген 
сұрақтар келіп түсіп жа-
тыр. Сол сұрақтардың 
басым көпшілігі «жиһад» 
жасаймыз деп атта-
нып жүрген жастар 
жөнінде. Исламдағы жиһад 
ұғымы мен содырлардың 
көксеген «жиһады» туралы.

Сирия мен Ирактағы 
содырлардың жасап 
жүргендері «жиһад» емес. 
Олар мұсылмандармен 
соғысуда. Оның ішінде 
бейбіт халықтың қанын 
төгуде. Олардың көксегені 
«мұсылманның қанын төгу» 
деп атасақ дұрыс болады. 

 «Жиһад» сөзі – араб 

№ Апта күні
Таң 

намазының 
кіруі

Мешітте 
оқылуы

Күннің 
шығуы

Бесін 
намазы

Екінті 
намазы

Ақшам 
намазы

Құптан 
намазы

1 Сейсенбі 04.22 05.32 06.22 13.30 17.48 20.10 21.40
2 Сәрсенбі 04.22 05.32 06.22 13.30 17.48 20.10 21.40
3 Бейсенбі 04.25 05.35 06.25 13.30 17.45 20.06 21.38
4 Жұма 04.27 05.37 06.27 13.30 17.43 20.04 21.36
5 Сенбі 04.28 05.38 06.28 13.30 17.41 20.02 21.34
6 Жексенбі 04.30 05.40 06.30 13.30 17.40 20.00 21.32
7 Дүйсенбі 04.31 05.41 06.31 13.30 17.38 19.58 21.30
8 Сейсенбі 04.33 05.43 06.33 13.30 17.36 19.56 21.28
9 Сәрсенбі 04.34 05.44 06.34 13.30 17.33 19.53 21.26
10 Бейсенбі 04.36 05.46 06.36 13.30 17.31 19.51 21.24
11 Жұма 04.37 05.48 06.37 13.30 17.29 19.49 21.22
12  Сенбі     04.38 05.50 06.38 13.30 17.28 19.47 21.20
13 Жексенбі 04.40 05.51 06.40 13.30 17.26 19.45 21.18
14 Дүйсенбі 04.41 05.53 06.41 13.30 17.24 19.42 21.16
15 Сейсенбі 04.43 05.54 06.43 13.30 17.22 19.39 21.14
16 Сәрсенбі 04.44 05.56 06.44 13.30 17.20 19.37 21.12
17 Бейсенбі 04.46 05.57 06.46 13.30 17.19 19.35 21.10
18 Жұма 04.47 05.59 06.47 13.30 17.17 19.33 21.10
19 Сенбі 04.49 06.00 06.49 13.30 17.15 19.31 21.07
20 Жексенбі 04.50 06.03 06.50 13.30 17.13 19.28 21.04
21 Дүйсенбі 04.52 06.04 06.52 13.30 17.11 19.26 21.02
22 Сейсенбі 04.53 06.04 06.53 13.30 17.09 19.23 21.00
23 Сәрсенбі 04.54 06.07 06.54 13.30 17.09 19.21 20.58
24 Бейсенбі 04.54 06.09 06.54 13.30 17.06 19.21 20.56
25 Жұма 04.57 06.10 06.57 13.30 17.04 19.17 20.54
26 Сенбі 04.59 06.12 06.59 13.30 17.02 19.14 20.52
27 Жексенбі 05.00 06.13 07.00 13.30 17.00 19.12 20.50
28 Дүйсенбі 05.02 06.15 07.02 13.30 16.58 19.10 20.48
29 Сейсенбі 05.03 06.15 07.03 13.30 16.56 19.08 20.46
30 Сәрсенбі 05.05 06.15 07.05 13.30 16.56 19.06 20.44

Қыркүйек айының намаз кестесі

Сирия мен Ирактағы 
содырлардың жасап 

жүргендері «жиһад» емес
«Алайда адам баласы күнә жасауды қалап тұрады» 

Құран Кәрім, «Әл-Қияма» сүресі, 5-аят. 
тіліндегі [жахд] «тырысу, күш 
салу, талпыну, ынталану» де-
ген түбір етістіктен шығады. 
«Жиһад» ұғымының аясы 
өте ауқымды. Бүгінгі таңда 
деструктивті ағымдар мен 
жат пиғылды саяси топтар 
«жиһадты» қару алып соғысу 
деп біржақты түсіндіріп жүр. 
Бұндай түсінік жиһадтың 
мағынасын шектейді. Ал, 
«Жиһад» сөзінің дұрыс 
мағынасы белгілі бір асыл 
мақсатқа жету үшін, яки бір 
игі істі істеу үшін ең қымбат 
саналатын уақытыңды, 
дәулетіңді, бар қажыр-
қайратың мен ынта-жігеріңді 
жұмсау, сол үшін тырысу, 
күресу деген мағыналарды 
білдіреді. 

Менің пайымдауымша, 
Алла Тағаланы дұрыс танып, 

білім алып белгілі бір салада 
маманданып, өз мамандығын 
жетік меңгеруге бар қажыр-
қайратын жұмсап, сол 
арқылы адамзатқа, өз отаны-
на, еліне, халқына пайдасын 
тигізу, өркендеуіне үлес қосу 
да нағыз жиһадқа жатады.

«Жиһад жасаймыз» деп 
Сирия мен Иракқа аттанған 
жастар не үшін, кім үшін 
соғысып, кімнің қанын не 
үшін төгіп жүр?

Сирия мен Иракқа 
аттанған жастар «Ат-
такфир уаль-хиджра», яғни 
«Тәкпіршілер» жамағатының 
өкілдері. Олар адамдарды 
сенім мен күпірлік (таухид 
пен ширк), бірқұдайлық пен 
серік қосу (иман мен ширк) 
мәселесінде адастырып, 
кәпірге шығаруда. «Таза 

Ислам», «таза Таухид» деген 
сөздерді бетперде еткен 
жамағат өкілдері жастарға 
жарқын болашақты уәде етіп, 
бүлікке бастайды

Әбу Бәкра есімді са-
хаба (Алла оған разы 
болсын) былай дейді: 
«Пайғамбарымыздың 
(Оған Алланың салауаты 
мен сәлемі болсын): «Егер 
екі мұсылман қолдарына 
қару алып соғысатын 
болса, өлтіргені де, өлгені 
де тозаққа түседі», – 
дегенін естідім. Мен: 
«Уа, Алланың елшісі! 
Өлтіргеннің тозаққа түсуі 
түсінікті. Ал өліп қалған 
байғұс не үшін тозақы?» 
– деп сұрадым. Ол: 
«Өйткені, ол (өлген адам) 
өз бауырын өлтіруге 
қатты тырысқаны үшін 
(тозаққа түседі)» деп жау-
ап берді». Әйгілі сахаба Ибн 
Аббас қасақана кісі өлтіруші 
тозақта мәңгі қалады де-
ген пікір білдірген. Қасиетті 
Құранда бір адамды өлтіру 
бүкіл адамзатты өлтірумен 
бірдей деген аят та бар.

Содырлардың шығарған 
сорақы шешімдерінің бірі – 
«жиһаду ан-никах» жыныстық 
жиһад немесе «әз-зауажу 
әл-мунакаха» уақытша 
некелесу деп аталады. 
Некенің бұл түрі шариғатқа 
қайшы келеді. Бейбіт 
халықты қойдай қырып, қан 
төгіп, бас кесуді қасиетті 
жиһад санайтын Сирия мен 
Ирак жеріндегі лаңкестік 
топтардың содырларына 
тәнін ұсынып, біраз күн неме-
се бірнеше сағат «әйел» бо-
луды бүгінгі шейх-сымақтар 
қыз баланың жыныстық 
жиһады деп атап жүр.

Ғалымдардың пікірінше, 
«әз-зауажу әл-мунакаха» де-
ген терминді алғашқы болып 
радикалды Ислам ағымының 
жақтаушысы Мұхаммед әл-
Арифи шығарып, сунниттік 
бағыттағы мұсылман 
қыздардың өз еріктерімен 
Сирияға барып, сол жақта 
Башар әл-Асадтың режиміне 
қарсы соғысып жатқан 
әскерлердің жыныстық 
құмарларын қандыруға 
шақырған. «Бұл барып 
тұрған зинақорлық» деген 
ғалымдарға Арифи «Ниса» 
сүресінің 24-ші аятын дәлел 
ретінде көрсетеді. Ол аятта 
былай делінген: «Сендер 
олардан алған ләззаттарың, 
көрген қызықтарың үшін 
оларға тиісті мәһірлерін 
(сыйақыларын) беріңдер».

Бұл аятты «тұрақты ақ 
некелі әйелден алынған 
ләззат үшін мәһір ақысын 
төлеңдер» деп түсінген 
мақұл. Себебі, әйгілі тәпсірші 
Ибн Аббас та, Хасан Бас-
ри де, Мужаһид те, өзге де 
көптеген тәпсіршілер бұл 
аятты осылай түсіндірген. 
Міне, бұл шектен шыққандар 
мұсылмандықтан да, 
адамшылықтан да 
ауытқығандығы даусыз. 

Кейінірек Мұхаммед әл-
Арифи бұндай радикалды 
пікірді айтпағаны жөнінде 
мәлімдесе де, өкінішке орай 
ол содырлардың арасына тез 
тарқап, бүлікшілдіктің белең 
алуына себеп болды.

Шынайы мұсылман 
адам еш уақытта лаңкес 
болмайды. Құран Кәрімде 
«Кімде-кім шаң тозаңындай 

жақсылық жасаса, соның 
(сауабын алады), кімде-кім 
шаң тозаңындай жамандық 
жасаса, соның жазасын 
тартады» («Зилзал» сүресі, 
7-8 аяттар), – деп, пенденің 
әрбір ісі үшін Ахиретте жауап 
беретіндігін білдірген.

Мұсылман жамағатының 
назарын Пайғамбарымыздың 
(с.ғ.с.) мына бір хадисінде 
аударсақ. Алла Елшісі (Оған 
Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын): «Денеде 
бір ет бөлшегі бар, егер 
ол жақсы, түзу болса бүкіл 
дене жақсы болады. Ал 
егер ол бұзылса бүкіл дене 
бұзылады. Біліп қойыңдар 
ол – жүрек»-деген болатын. 
Пайғамбарымыздың (Оған 
Алланың салауаты мен 
сәлемі болсын) бұл сөзінен 
кейін мұсылманның жүрегін 
дұрыстау жолы үлкен жиһад 
болмағанда не болады? 
Мұсылман кісі ойлау арқылы 
бұл ақиқатқа жеткеннен кейін 
оны орындауға тырысып, 
Ислам әдебіне сай, әрі шарт-
тарына қатты көңіл бөлуі тиіс. 
Өз бойында түрлі кемшілік 
бола тұра, басқаларды 
жақсылыққа шақырып, 
жамандықтан тыйған адам 
тура жол көрсеткендігі 
үшін сауап алғанымен, өзі 
жақсылықтан мақрұм қалып, 
жамандықтан жиренбегені 
үшін күнәлі болады. Өйткені 
«жақсылықты кешіктіру, 
жамандыққа аяқ басу» деген 
сөз. 

Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасы еліміздің 
Бас мүфтиі Ержан қажы 
Малғажыұлының бастамасы-
мен «Тәкпіршілерге» қатысты 
арнайы пәтуа шығарған бо-
латын. Сол пәтуада «тәкпір 
– дінге енген жаңалық» екені 
туралы үкім берілді. Бұл 
пәтуа бұқаралық ақпарат 
құралдарында жарияланды. 
Сенімде шектен шыққан 
тәкпіршілердің іс-әрекеті 
мұсылмандыққа мүлдем жат. 
Діни басқарма Сириядағы 
соғысқа не үшін барғанын 
білмейтін, мақсаты айқын 
емес жастарды мұндай 
фитнаға (бүлінушілікке) 
қатыспауға шақырады.

Ершат ОҢҒАРОВ,
Исламтанушы, 

теолог PhD доктор, 
ҚМДБ Ғұламалар кеңесінің 

хатшысы

Теміртау уақыты бойынша
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Телебағдарлама

07.00 «Таңшолпан»
09.55 Апта
10.55,21.05 Айтуға оңай
11.40 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00 Жаңалықтар
12.45,01.40 Дауа
13.20 Білгірлер бәйгесі
14.05 Ақсауыт
14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты» 
16.10,22.40 Телесериал
17.00 Менің Қазақстаным
17.50,00.50 Өзекжарды
18.00 Көк тарландары
19.05,00.10 Тарих толқынында
19.30 Телесериал
21.50 Жарық
23.40 Түнгі студияда Н.Қоянбаев
01.10 Көкпар

ХАБАР
07.00 Білгенге маржан
08.00 Жаңа күн
10.00 Жеті күн
11.00,01.05 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.25,12.35 Мультсериал
13.00,17.00,20.00,00.05,01.40 
Жаңалықтар
13.15 Док. фильм
14.05 Телесериал
15.00,18.00 Новости
15.15,23.10 Бұйымтай
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Телесериал
18.10 Телесериал
19.00 ТВ Бинго
20.30,01.25 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
22.00 Теле Телесериал

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. фильм
13.00 «Әйел сыры»
14.00,22.20 Телесериал
15.20,23.50 Х-Фактор
15.40 Судебные истории
16.45 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30-09.30 «Таңертеңгілік «5-арнада»
06.40,07.10,08.45 «Дәмдес болайық»
07.00 Апта репортажы
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.15 Новости регионов
08.15 Наши дети
08.20 Время творить
13.00 Вести-недели
14.45 Жақсылардан ғибрат
15.05,02.30 Деректі фильм
16.05 Диалоги о животных
17.10 Сам себе режиссер
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.35,21.40 Шарайна
20.00,22.00 Новости
21.00 Будем здоровы
21.25 Военнная программа
22.50 Худ. Фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00 Апта
08.50 Телесериал
09.45 Ближе к делу
11.05 Арнадым саған...
11.40 Қуырмаш
12.00 Телесериал
13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
18.30 20501
19.00 Обсудим
19.30 Тарих тағлымы
20.00  Қорытынды жаңалықтар
20.45,22.45 Уақыт. Кз
21.10 Телесериал
23.10 Кино

07.00  «Таңшолпан»
10.00,21.50 Жарық
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.15,03.00 
Жаңалықтар
12.45 Спорт
13.10,02.05 Тарих толқынында
13.30  Концерт
14.25,14.50 Мультсериал
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 Телесериал
17.05,01.35 Келбет
17.50,00.50 Өзекжарды
18.10 Көк тарландары
19.05,01.10 Қылмыс пен  жаза
19.30 Телесериал
23.40 Түнгі студияда Н.Қоянбаев

ХАБАР
07.00 Білгенге маржан
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.15,00.05 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.20,21.30 Телесериал
12.50 Экономкласс
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.20 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Телесериал
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Бюро расследований
22.50 Көзқарас
23.20 Арнайы хабар

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.50,02.20 Ашығын айтқанда
14.40,22.20 Телесериал
15.20,23.50 Х-Фактор
15.30 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.50 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30  Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30,20.40 Вести-Россия
07.00,19.30,21.40 Шарайна
07.35 Дәмдес болайық
07.50,14.35, 18.00, 22.40 Рекламный ви-
зит
08.00,13.00 Новости
08.30 «Наши дети»
14.15,17.45 Азия айнасы
14.35 «Прямой эфир»
16.10 Телесериал
17.10 Шындықты іздеу жолында
19.00 Ваш день
21.05 Док. сериал
22.50 Худ. Фильм
02.30 Док. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.55, 13.20  Әсем әуен
08.50 Телесериал
09.45 Мультфильм
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Обсудим»
11.35 Тарих тағлымы
12.00 Телесериал
18.30 100 шагов
18.50 Мәңгілік мұра
19.00 Ас болсын!
19.30 Заң және заман
21.00 Телесериал
23.10 Кино

08.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Жарық
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 
Жаңалықтар
12.45 Қылмыс пен жаза
14.00 Поэзия әлемі
13.40 Ғасырлар үні
14.25 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 Телесериал
17.00 Док. фильм
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Көк тарландары
19.05,01.05 Журналисттік зерттеу
19.30 Телесериал
23.40,02.30 Түнгі студияда Н.Қоянбаев

ХАБАР
07.00 Білгенге маржан
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00,01.30 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,00.35 Драма
11.45 Магия кухни
12.25 Подари детям жизнь
12.20,21.30 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,19.05 Біздің үй
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Телесериал
18.15 Телесериал
20.30 Мерейлі отбасы
22.50 Көзқарас
23.20 Бюро расследований
22.00 Телесериал

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
13.00 Ашығын айтқанда
14.00,22.20 Телесериал
15.20,23.50 Х-Фактор
15.30 Судебные истории
16.30 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.00 Новости
00.00 Телесериал

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

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
08.50 Телесериал
10.45 Уақыт.кз
11.05 Ас болсын!
11.35 Заң және заман
12.00 Телесериал
18.30 Это наша с тобой биография
19.00 Тікелей эфир
19.35 Қуырмаш
21.00 Телесериал
23.00 Кино

08.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Жарық
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35,19.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 
Жаңалықтар
12.45 Агробизнес
13.10 Журналисттік зерттеу
13.35,01.15 Шетелдегі қазақ балалары
14.10 Жан жылуы
14.25,14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 Телесериал
17.00,02.05 Док. фильм
17.50,02.45 Өзекжарды
18.10 Көк тарландары
19.05 Индустрияландыру
19.30 Телесериал
23.40 Түнгі студияда Н.Қоянбаев

ХАБАР
07.00 Білгенге маржан
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 
Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,20.30 Мерейлі отбасы
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.15,21.30 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15  Біздің үй
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Телесериал
18.15 Телесериал
19.10 Жекпе-жек
20.30 Док. фильм
22.50 Көзқарас
23.20 100 бизнес тарихы
00.50 Драма

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
13.00  Ашығын айтқанда
14.40,22.20 Телесериал
15.20,23.50 Х-Фактор
15.30 Судебные истории
16.40 Давай поженимся
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.45 Телесериал

    5 КАНАЛ
06.30,20.30 Вести-Россия
07.00 Шарайна
07.35 «Дәмдес болайық»
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
14.10 Азия айнасы
14.35 Прямой эфир
15.40 Будем здоровы
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
15.35 Телесериал
17.00 Менің шындығым
19.00 Ваш день 
21.05 Док. фильм
22.40 Худ. Фильм
00.25 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
08.50 Телесериал
11.05 Прямой эфир
11.40 Это наша с тобой биография
12.00 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Шаңырақ
19.35 Здорово и модно
21.00 Телесериал
23.10 Кино
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Телебағдарлама

07.00 Концерт
08.30 Қымызхана
09.00 Ақсауыт
09.30 Бүгін воскресенье
11.50 Баламен бетпе-бет
12.20 Айтыстан үзінді
13.00 Б.Сәмединованың концерті
13.45 Жарқын бейне
14.15,00.45 Худ. Фильм
16.20 Концерт
17.50 Қара шаңырақ
19.30 Әзіл әлемі
20.00,02.30 Апта
21.00 Ұлттық шоу: Роза шақырады
22.25 Драма
00.00 Көкпар

ХАБАР
07.00 Қалжың қоржыны
08.30 Айбын
09.00 Жеті күн
10.00 Ас арқау
10.30,10.40,11.55 Мультфильм
12.35 Худ. фильм
13.45 Дет. Конкурс
14.55 Ду-думан
16.10 Драма
16.45 Док. фильм
18.25 Концерт
19.45 Бенефис-шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Мерейлі отбасы
23.00 Худ. Фильм
01.00 Худ. фильм

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар
06.30 Телесериал
08.35 Жаңалықтар
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.45 Кино
11.55 «Кешкі кездесу»
13.05 Караоке такси
14.00 «Әйел сыры»
15.05 Х-Фактор
16.35 Мелодрама
21.00 Аналитика
00.10 Премьера

    5 КАНАЛ
10.00 Шарайна
10.20 Моя караганда
10.35 Жақсылардан ғибрат
10.55 Азия айнасы
11.35 Время творить
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Сто к одному
13.30 Живой звук
15.15 Планета собак
16.00 Кулинарная звезда
17.00  Мир православной духовности
17.40, 21.55 Прогноз погоды
17.45 «Сайгез»
18.15  5-арнадағы ән-әуен + TV-ЧАТ
19.00  Ваш день
19.30 Честный детектив
20.00 Худ. Фильм
21.50 Худ. фильм
23.50 «Әуенді Қазақстан» +TV-ЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.10 Мультфильм
11.35 Ойталқы
12.00 Худ. Фильм
13.35 Мультфильм
14.00 Концерт
15.25 Отбасы құндылықтары
16.00 Худ. Фильм
17.30 Ғибрат
18.00 Ас болсын!
18.30 Арена
19.00 Апта
20.00 Обсудим
20.35 2050
21.00 Арнадым саған...
21.30 Док. сериал
22.15 Худ. Фильм

08.00 «Таңшолпан»
10.00 Жарық
10.50 Айтуға оңай...
11.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 
Жаңалықтар
12.40 Иман айнасы
13.05 Индустрияландыру
14.10 Баламен бетпе-бет
13.55 Жүзден жүйрік
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 Телесериал
17.05 Жан жылуы
17.25,00.35 Өзекжарды
18.10 Ғасырлар үні
19.00 Менің Қазақстаным
19.30 Телесериал
21.05 Серпіліс
21.50 Шын жүректен!
23.40 Жайдарман
00.35 Худ. фильм

ХАБАР
07.00 Білгенге маржан
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,01.00,02.30 
Жаңалықтар
10.10 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.10,20.30 Мерейлі отбасы
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
12.20 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15 «Бұйымтай»
16.00 Драма
17.15 Бармысың, бауырым?
18.30 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым?
18.15 Телесериал
19.05 Орталық хабар
20.30 Док. фильм
21.30 Жанды дауыс
23.00 Телесериал
01.20 Драма

         ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00 Худ. Фильм
13.00 Ашығын айтқанда
14.00 Жұма уағызы
14.15,22.20 Телесериал
15.40 Худ. фильм
17.40 «Жди меня»
18.50 Поле чудес
23.50 Музыкальный фестиваль

    5 КАНАЛ
06.30,20.55 Вести-Россия
07.00,10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35,08.40 Дәмдес болайық
08.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 Время творить
14.10,02.30 Деректі фильм
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 Жастар
17.30 Ғажайып адам
18.10 Ислам: Сауалдар мен жауаптар
19.00 Ваш день
20.40 Моя караганда
21.25 Все о государственных доходах
22.50 Док. фильм
00.10 Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар
08.50 Телесериал
11.05 Шаңырақ
11.40 «ДАТ»
12.00 Телесериал
18.30 Арена
19.00 Арнадым саған...
19.35 Шеберхана
21.00 Телесериал
23.25 Кино

07.00 Концерт
08.10 Қымызхана
08.35 Агробизнес
09.00 «Субботалық ТАҢ»
10.05,02.30 Дауа
10.05 Мультфильм
12.15 Айтыстан үзінді
13.00 Білгірлер бәйгесі
13.45 Поэзия әлемі
14.15,00.50 Худ. Фильм
16.20 Концерт
17.30,20.30,00.30,03.15 Жаңалықтар
17.50 Телесериал
19.30 Әзіл әлемі
21.00 Субботалық кездесу
22.35 Жайдарман

ХАБАР
07.05 Қалжың қоржыны
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.00 Ұлт саулығы
10.35 Мультфильм
12.05 Кино
13.45 Дет. Конкурс
15.30 Жанды дауыс
17.00 Тур де Хабар
17.30 Худ. Фильм
18.35 Бенефис шоу
19.45 Ду-думан
21.05 «Жеті күн»
22.00 Мерекелік қойылым
23.30 Худ. Фильм
00.40 Абылай хан

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Қылмыстық іс
06.30,03.30 Телесериал
08.00 Таңғы пошта
08.50,21.30 Жаңалықтар
09.00 Смак
09.40 Худ. Фильм
11.40 Фабрика грез
12.05 Ән дария
13.00 Караоке такси
13.45,03.10 101 кеңес
15.30 Телесериал
20.00 Первая программа
20.30 Х-Фактор
22.00 Кешкі кездесу
00.00 Худ. Фильм

    5 КАНАЛ
10.05 Шарайна
11.00 Моя караганда
11.15,02.30 Деректі фильм
11.40 «Нольден бастап»
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.30 Тұжырым
13.00 Азия айнасы
13.15, 18.20, 22.40 Рекламный визит
13.25 Планета собак
14.00 «Будем здоровы»
14.15 Премьера
15.00 Специальный корреспондент
16.45 Субботний вечер
18.30 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.30 Городок
20.00 Апта репортажы
20.20,22.30 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
11.05 Шеберхана
14.00 «Ана жүрегі»
15.00,16.00 Худ. Фильм
18.00 Шаңырақ
18.35 Это наша с тобой биография
19.00 Здорово и модно
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Ойталқы
20.30 100 шагов
21.00 «Сөнбес сәуле» С.Бәйтереков
23.55 Худ. Фильм

Өткен бір аптада қаламыздағы 
Төтенше жағдайлар басқармасының 
өрттен қорғау қызметі мамандары 
бірнеше шақыртулар бойынша барып, 
тілсіз жауды ауыздықтады. Солардың 
бірқатары жөнінде әңгімелейтін болсақ, 
25 тамыз күні кешке қарай 68 орамдағы 
„Металлург„ гараждар қоғамдастығында 
болған өрт туралы айтқан жөн. Оның 
басты себебі, бұл жерде тұрмыстық 
газдан ауа қосылған қоспаның сыртқа 

шығуынан ашық от-жалын 
тұтанған. Әрине, зардап 
шеккен адам болмағаны бұл 
жағдайды жеңілдеткенімен, аз 
уақытта 30 шаршы метр жер 
өртеніп, бірқатар материалдық 
зиян келуі өрттен қорғау 
талаптарының орындалма-
уы қандай жағдайға әкеп 
соқтыратынын еске салады.

Бейбітшілік даңғылы 
бойындағы сауда 
павильондарының бірінде 10 
шаршы метр алаң әп-сәтте 
жанып, өрттен қорғау қызметі 
келгенше ондағы жылылау 
материалдары түгелдей 
жанып кетті. Бұған басты 
себеп, электрмен дәнекерлеу 
жұмыстары кезінде өрттен 
қорғау тәртібінің сақталмауы 
болып отыр. Адам зардап 
шеккен жоқ, дегенмен бірқатар 
материалдық зиян келгені 
тіркелген.

Тағы бір осындай 
жағдай Тәуелсіздік гүлзары 
бойындағы тұрғын үйлердің 
бірінде орын алды. Өрт 
сөндірушілер жеткен кезде 
мұнда балконнан басталған 
өрт жоғары жақтағы басқа 
пәтерлердің балконына 
да жайылған. Бұл жолы 
да жоғары жақтан сіріңке, 
немесе сөндірілмеген 
темекі тұқылының таста-
луы өртке себепші болып 
отыр. Осы үш мысалдың 
өзі ғана адамдардың әлі де 
қауіпсіздікке жете мән бермей, 
тілсіз жаудың орын алуына 

себепкер болатынын көрсетеді.
Мемлекеттік өрттен қорғау бөлімінің 

мамандары тұрмыста да, жұмыс 
орнында да өздеріңіздің өмірлеріңізді 
және материалдық игіліктерді қорғау 
үшін сақтық шаралары мұқият есте 
болуы керектігін тағы да ескертеді. 

Н.БОПЫШЕВ,
өрттен қорғау қызметінің 

инженері

101 хабарлайды
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10 Алдыңғы толқын

Əкім бол – халқыңа 
жақын бол!

Ардагерлер арасында

- Ойлап қарасам, біздің 
арамызға келген әкім соңғы 
жылдары мүлде болмапты, 
сонау 1997-2001жылдары 
Ә.Қарабалин әкім болған тұста 
ғана ол кісі қала әкімі ретінде 
ардагерлермен кездескен 
еді, содан соңғы өзіңіз болып 
отырсыз, сондықтан айтар 
алғысымыз шексіз,-деп әңгіме 
бастаған қалалық ардагерлер 
кеңесінің төрайымы Нина Ти-
мофеевна Вахитова одан әрі 
кеңес жұмысы туралы қысқаша 
баяндап берді.

Иә, қаламыздағы ар-
дагерлер кеңесі ұзақ жыл-
дардан бері жемісті еңбек 
етіп келе жатқан қоғамдық 
ұйым. Өңшең Ұлы Отан 
соғысы қатысушылары 
мен мүгедектерінен, тыл 
еңбеккерлері мен зейнет-
керлерден құралған ұйым 
қаланың экономикалық-
әлеуметтік өміріне белсене 
араласып келеді. Сонымен 
қатар ардагерлердің тұрмыс-
тіршілігіндегі шешімін күткен 
проблемалардың да дер 
кезінде оң шешімін табуына 
ықпал етіп, қала билігімен 
қоян-қолтық араласып, 
өскелең ұрпақ тәрбиесіне де 
өз үлестерін қосудан жалыққан 
емес. „Өткендердің қадірін білу, 
олардың арман-мүдделерін 
жалғастыру- адамгершілік 
парыз ғана емес,  қоғамдық 
дамудың, ілгері басудың негізгі 
алғы шарттарының бірі„деген 
болатын ұлт Көшбасшысы 
Нұрсұлтан Назарбаев. 
Өскелең ұрпақтың кешегі ата-
бабаларының ел басына күн 
туған тұста жасаған ерліктерін, 
жасампаз еңбектерін арамыз-
да көзі тірі жүрген қарттардың 
өздерінен естіп- білудің 
маңызы ерекше. Оқу жылы 
бойы мектеп ұжымдары арда-
герлермен кездесулер өткізіп, 
сұрапыл соғыс жылдары жай-
ында әңгіме өрбітіп, Отанды 
сүюдің, ел қорғаудың, патриот 
болудың қаншалықты маңызы 
барын оқушылар бойына 
сіңірумен келеді. Осылайша, 
Елбасы атап көрсеткендей, 
қоғамның дамуына ардагерлер 
де, жас ұрпақ та өз үлестерін 
қосуды мұрат тұтқан.

Бүгінгі таңда қалада 27 284 
зейнеткер бар болса, олардың 
44-і Ұлы Отан соғысының 
ардагері, 2994-і тыл 
еңбеккерлері, 8-і Ленинград 
қоршауында болғандар, ал 
19-ы концлагерь тұтқындары 
және 1-і майданда оққа ұшқан 
жауынгердің жесірі. Олардың 
баршасын 14 жергілікті жердегі 
18 бастауыш ұйым мен 8 
тұрақты комиссия біріктіріп, 

Өткен сəрсенбінің сəтінде қала əкімі Ғалым 
Əбиханұлы Əшімов қалалық ардагерлер кеңесіне 
келіп, қариялармен кездесіп, емен-жарқын 
əңгімелесті, қала үшін ортақ проблемаларға 
қатысты сұрақтарына жауаптар қайтарды.

жұмыс жүргізеді. Кеңестің 
атқаратын негізгі міндеті - осы 
аталған ардагерлердің бірде-
бірін ескерусіз қалдырмау, 
әсіресе биылғы мемлекеттік 
мерекелерге толы жылы, 
Сондықтан қала билігімен, 
кәсіпорындар мен мекемелер 
басшыларымен тығыз бай-
ланыс жасап, ортақ мүдде 
тұрғысында күш біріктіріп, 
жұмыстарын жалғастыруда. 

-Әрбір ардагердің жеке 
мәліметтер жиынтығы бар, 
сол бойынша Ұлы Жеңістің 
70 жылдығын атап өтер тұста 
қарттарға мобильді (кноп-
ка)тетік орнаттық,  біздің 
жұмысымыздың жемісті 
болуына қала мектептерінің 
қосқан үлесі зор. Әр мектепте 
„Даңқ„ мұражайы ашылды,  
білім мекемелері ардагерлерге 
құшақтарын ашып, дастархан 
жайып, сол салтанатта Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығының 
құрметіне марапатталған 
ардагерлердің медальдарын 
тапсырдық. Оқушылардың 
құрметіне, концерттік 
бағдарламасына дән риза 
болған ардагерлер көздеріне 
жас алып, алғыстарын айт-
ты. Ал қала әкімдігімен, 
қалалық мәслихатпен 
жұмыла отырып, Отан соғысы 
қатысушыларының пәтерлерін 
жөндеуден өткізіп, кем-кетігін 
түгендедік,-деді Нина Тимофе-
евна.

Әрине, қол жеткізген 
жетістіктер өте көп, олардың 
бәрін тізбелеп айта беру-
ге де болады, дегенмен, 
күні бүгінге дейін күрмеулі 
күйінде қалып жатқан про-
блемалар да баршылық. 
Солардың бастысы, ардагер-
лер кеңесі жыл өткен сайын 
қатарларын толықтыруды 
жоспарлағанымен, қоғамдық 
негізде болғандықтан енді 
ғана зейнетке шыққан жандар 
мұндай іске келгісі жоқ, оған 
қоса ардагерлер кеңесі мен 
бастауыш ұйымдарының, 
көпқабатты үйлердегі цехтық 
ұйымдарының отыратын, 
бас қосып, ортақ мәселені 
талқылайтын орындары жоқ. 
Сондықтан жеке нысан, яғни 
қолайлы ғимарат болғанын 
қалайды бәрі. 

- Әрине, сіздердің атқарып 
келе жатқан жұмыстарыңыз 
қала билігінің құзырындағы 

істердің тең жартысы де-
сек те болады, -деп әңгіме 
бастаған қала әкімі Ғалым 
Әбиханұлы одан әрі бұл 
ұсыныстың оң шешілуін жан-
жақты қарастыратынын айтты. 
-„Сырт көз-сыншы„ деген бар, 
өздеріңіз де байқаған болар-
сыздар, мен қалаға келгеннен 
бері абаттандыру, тазалық 
мәселелеріне көңіл бөліп, 
көшелерді жаяу аралап жүрмін, 
тіпті жеке секторда да болдым. 
Ортақ мақсат, бір мүдде жо-
лында сіздермен бірлесіп әлі 
талай жұмыстар атқарамыз. 
Менің есігім баршаңыз үшін 
ашық, егер қаласаңыздар әр 
тоқсан сайын араларыңызға 
келіп, ой-пікірлеріңізге құлақ 
асуға дайынмын.

Осылайша қала әкімі 
Ғалым Әшімов ардагерлер-
мен тоқсан сайын кездесуге 
келісті. Мұнан соң көптен бері 
ойларында жүрген сұрақтарын 
беріп, ашық диалогқа көшті 
қарттар.

- Мен сонау  бір жылдары 
Оралдан Теміртауға жол-
дамамен келіп, бар саналы 
ғұмырымды комбинатта 
өткізген ардагер металлургпін. 
Тұрғылықты жерім 6-орамдағы 
көше жолы көңілімнен 

шықпайды, үнемі ағатын су 
жолды шайып кетуде, ол жол-
мен балалар мектепке барады, 
мен өзім де бірнеше рет сүрініп 
құладым, сөздің қысқасы-
асфальт төсеу қажет,-деген 
өтінішін айтты...

- Мәселені жазып алдық, 
барып көреміз, мән-жайын 
анықтап, шешілуіне күш 
саламыз,-деді әкім.

- Қаламызда отыздан аса 
қоғамдық ұйымдар мен оннан 
аса этно-мәдени орталық 
бар, солардың бәрінің ба-
сын қосатын „Достық үйі„ 
қажет-ақ,-дегенді жеткізді 

ардагер металлург, „Халықтар 
достығы„ қоғамдық бірлестігінің 
жетекшісі Ілияс Баймырзаев.

- Әрине, мұндай үйдің 
қаншалықты маңызды екенін 
түсінеміз, ол Қарағандының 
өзінде енді ашылады. Ескі 
қаладағы „Энергетиктер„ 
мәдениет үйі қолайлы екен, 
барып көрдім, бірақ ол жекенің 
қолында, алдағы уақытта 
басқа да варианттарын 
қарастырамыз, - деді Ғалым 
Әбиханұлы.

- Мен сізді қаламызға әкім 
болып келуіңізбен ардагерлер 
атынан құттықтаймын. Ал 
айтайын дегенім, қаламыздағы 
зираттарға баратын жол 
мәселесі, осыған көңіл 
аударсаңыз, бұл мұсылмандар 
зиратына да қатысты. Соны-
мен қатар діни мерекелерде 
зират басына барудың өзі 
мұң, таксиге мінуді қалтамыз 
көтермейді. Арнайы автобус 
кестеге сәйкес жүретін болса 
игі,- деген тілегін жеткізді бір 
қария.

- Бұл өте орынды мәселе, 
„Өліге-иман, тіріге-береке„ 
дейді халқымыз, жазып алдық, 
тиісті кәсіпорын басшылары-
мен кездесіп, оңтайлы шешім 
қабылдайтын боламыз,- де-

ген жауап алды бұл сұраққа 
ардагер.

Мұнан кейін де арда-
герлер қала көшелерінің 
тазалығына, Самарқанд 
су қоймасының жиегіндегі 
қоқыстар мәселесіне, жы-
лына екі рет жөнделетін жер 
асты құбырларынан соң 
қайта қалыпқа келтірілмейтін 
жолдарға қатысты мәселелерді 
көтеріп, ой-пікірлерімен бөлісті. 
Содан соң алдарына келіп, 
бетпе-бет сөйлескен қала 
әкіміне ризашылықтарын 
білдіріп, алғыстарын жаудыр-
ды. Сонымен қатар ардагер-

лерден құралған екі хор мен 
үш ансамбль барын айтып, 
солардың бірі, білім беру са-
ласы ардагерлерінің  ансамблі 
өнерін көрсетіп, қазақ-орыс 
тілдеріндегі әндерді әуелетті.

Әрине, қалалық арда-
герлер  кеңесі бұл кездесуге 
дайындалып, шағын қолөнер 
көрмесін де ұйымдастырыпты. 
Қабырғадағы көргізбеліктермен 
қатар өз қолдарынан шыққан 
бұйымдар мен мұндалайды. 
Өз ретінде әкім алдыңғы 
буынның өмірге құштарлығын, 
қаламыздың дамуы жолындағы 
белсенділіктері үшін оларға 
тәнті болып, мүмкіндігінше 
көмек көрсетуге дайын 
екендігін жеткізді.

„Жарқын болашақ тура-
лы ойлаған кезде жарқын 
өткеніміз туралы ойлауды да 
ұмытпайық„ деген болатын 
Елбасы Нұрсұлтан Назар-
баев. Бұл рас, кешесіз бүгін, 
бүгінсіз ертең жоқ, сондықтан 
ардагерлердің алдына келіп, 
қарапайымдылығын көрсеткен 
әкімнің бұл қадамын біз де 
жақсылыққа баладық.

Руза АЛДАШЕВА
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Арқаның солтүстігінен ба с  та-
латын жазық дала осы тұс қа кел-
генде жатаған шоқы, төбе лер мен 
ұласады. Әрі сол кездегі суы мол 
Нұра өзенін жағалай қоныстанған 
жергілікті халық бір шыбық өспеген 
төбені Жауыртау (кейбір деректер-
де Жауырөткел) деп атаған. Ол 
кезде Нұраның жағасында ат бойы 
құрақ өсетін. Жазық даланың орта 
тұсындағы осы төбе сырт көзге биік 
тауға ұқсап, кез-келген жолаушыны 
өзіне тартатын. Бұл жер жергілікті 
халықтың жайлы мекені еді. Алайда 
өткен ғасырдың басында Ресейден 
қоныс аударып, сулы, нулы жерді 
таңдағандардың бір шоғыры осы 
Жауыртау етегін ұнатады. Тари-
хи деректер „Саратов облысынан 
көшіп келген алғашқы қоныс ауда-
рушылар 1905 жылы Жауырөткел 
поселкесінің іргетасын қалады„ 
дейді. Көмір кенішінің іргеде бо-
луы, өзен суының молдығы қоныс 
аударушылардың шаруашылығын 
шапшаң дөңгелетуіне мүмкіндік 
берді. 1909 жылы елді мекеннің 
атауы Самарқан деп өзгерді.

Орталық Қазақстанның адыр-
лы-төбелі далалық жазығындағы 
Самарқан поселкесінің сол кездегі 
тұрғын саны 200 адам болған екен. 
Арқаның қатал ауа райы осы өңірге 
де тән. Ол климаты күрт континен-
талды аймаққа жатады. Көмірдің 
мол қорының бары ғылыми негізде 
тұжырымдалып, анықталған соң 30 
жылдардың басында Қарағанды 
аймағында толық металлургиялық 
циклдағы кәсіпорын салу идеясы 
көтерілді. Оның бастамашыла-
ры Қаныш Имантайұлы Сәтбаев, 
Михаил Петрович Русаков тәрізді 
белгілі академиктер болды. Осы 
пікір басқалар тарапынан да кең 
қолдау тапты. Алайда әр өндіріс 
үшін алдымен мол су қорының 
керек екендігі белгілі. Өндіріске 
қажетті негізгі алғышарттартың 
басым бөлігі болғанымен су 
тапшылығы мәселенің оң 
шешілуіне кедергі болды. Дегенмен 
оған қарамастан сол 30-шы жыл-
дары болашақ ірі мақсаттардың 
негізі қаланып, біршама істер қолға 
алынды. Бұл Қарағанды кенішінің 
қар қын мен дамып, бір кездегі 
жұмысшы поселкесінің қала мәрте-
бе сін алған кезеңі болатын. Ал 
Самарқан болса Қарағандыдан 
небәрі 35-ақ шақырым жерде еді. 
1934 жылы кенді өңірге белгілі 
мемлекет қайраткері  Сергей Ми-

Қала шежіресі
1945 жыл 1 қазанда ҚазССР Жоғары Кеңесінің 

Президиумы Қарағанды қаласының маңындағы 
аймақтан Самарқан жұмысшылар кентін 
шығару және облысқа қарасты Теміртау қаласы 
деген атаумен қайта құру туралы„ Жарлық 
шығарды.

* 1946 жылы Теміртау қаласы бойынша ай сайын қала 
кəсіпорындары мен мекемелеріне нан тағамдарына карточка 
беру  лимиті белгіленді. Мысалы, қараша айында 15797 адамға, 
7877 жұмысшыға, 2500 асыраудағы жанға жəне 5420 балаға нан 
карточкесі берілген. 

* 1947 жылы  2 маусымда мартен цехы болат қорытудың жарты 
жылдық жоспарын мерзімінен сегіз күн бұрын орындады. Ващен-
ко, Дəрібаев, Гусев сияқты болатшылар жоспардан артық 500 мың 
тонна металл балқытты.

* 1948 жылы 9 қаңтарда бірінші қалалық еңбекшілер депу-
таттар кеңесі сайланды. Осы айда мал санағы өткізіліп, қала 
тұрғындарының қолында 3000 ірі қара, 1271 қой, 490 ешкі, 429 
жылқы, 8 түйе, 770 шошқа болғаны тіркелген. 

* 1949 жылы 19 ақпанда қалалық əскери комиссариат құрылды, 
белсенді əйелдердің тұңғыш слеті өтті.

* 1950 жылы 7 наурызда республика Жоғарғы кеңесінің 
ждарлығымен бір топ металлургке ордендер тапсырылған. 
9 сəуірде қазақ металлургия заводы балаларына арналған 70 
орындық бала бақша пайдалануға берілді жəне сол жылы асфальт-
бетон заводының құрылысы басталды.

* 1951 жылы оқушылар санының артуына байланысты Теміртау 
қаласында үш мектеп жаңадан ашылды. 1 наурызда тас жолдардың 
ұзындығын 45 шақырымға дейін, ал жарықтандырылған көшелерді 
20,6 шақырымға дейін ұлғайту белгіленді. Перзентхана 40 төсекке 
жеткізілді. 

* 1952 жылы қаңтар айында Панфилов атындағы орталық 
көшеде үш қабатты үй, 15 шақырым жол, 17 шақырым су құбыры 
жəне 20 мың шаршы метрден астам жылыту жүйелері пайдалануға 
берілді. 

* 1953 жылы 13 қыркүйекте қалада 64 бала оқитын тұңғыш 
музыкалық мектеп ашылды жəне осы жылдың қазан айында 
Теміртау-Қарағанды тас жолының құрылысы басталды.

* 1954 жылы 3 шілдеде Теміртау медбикелер мектебі алғашқы 
орта білімді 48 медбикені түлетті. 2 қазанда Металлургтер 
сарайының құрылысы басталды. Осы жылғы 6 қарашада 31 орам 
пайдалануға берілді, онда жалпы көлемі 5500 шаршы метр 112 
пəтер болды, 560 тан астам ағаштар мен бұталар отырғызылды.

* 1955 жылы 20 қарашада „Советтік Қазақстан„ журналын-
да қазақ ақыны Тайыр Жароковтың Теміртау жұмысшыларына 
арнаған „Далада туған болат„ поэмасы жарық көрді.

* 1956 жылы 28 наурызда Панфилов көшесіндегі жал-
пы пайдалы алаңы 3529 шаршы метр Металлургтер сарайы 
пайдалануға берілді.  Осы жылғы 23 мамырда Теміртау Қазақстан 
Магниткасының құрылысына Алматыдан келген жастардың 
алғашқы легін қарсы алды. Еліміздің əр түкпірінен 800-ден астам 
қыз-жігіттер келді. 

* 1957 жылы қаңтарда 100 млн. тонна магнитид қоры табылды. 
Бұл жаңалық Қазақстан Магниткасы үшін үлкен маңызға ие бол-
ды. Осы жылы қазақ металлургия заводында №3 мартен пеші қайта 
жаңғыртылды. 27 мамырда Теміртау трамвай жолын салу үшін жер 
қазу жұмыстары басталды.

* 1958 жылы  маусымда „Восток„ балалар кинотеатры өз есігін 
ашты. 20 шілдеде қала алғаш рет бүкілодақтық металлургтер күнін 
тойлады. 

* 1959 жылы 30 маусымда қалалық жедел жəрдем стан ция-
сының құрылысы басталды. 20 қазанда жаңа домнаның іргетасы 
қаланды. 6 қарашада „Қазақ жерінде„ атты Қазақстан Магниткасы 
құрылысшыларына арналған киноочерк шығарылды. 30 қарашада 
Қазақ синтетикалық каучук заводының бояу цехының құрылысы 
басталды.

* 1960 жылы 2 шілдеде комсомолдың 40 жылдығы атындағы 
№1 домна пеші алғашқы қазақстандық шойын шығарды. Бұл күн 
Қарағанды металлургия заводының туған күні. 

* 1961 жылы  24 маусымда Қазақстан Магниткасының №2 
домна пеші іске қосылды. Металлургтер сарайында бірінші 
қалалық гүлдер көрмесі ашылды. 25 тамызда  800 орындық кең 
форматт„Комсомолец„ кинотеатры есігін айқара ашты.

* 1962 жылы бүкіл қаланы сумен қамтамасыз ететін Серги-
ополь су жүйесі іске қосылды. Осы жылы 7 тамызда қаламызда 
түрлі-түсті бетон шығару əдісі игерілді. 30 қыркүйекте Қазақ ме-
таллургия заводы 500-ші қорытпасын шығарды. 

Қарағанды өңірінен 
таскөмір кенішінің 
ашылуына байла-
нысты жер асты 
қазба байлықтарын 
зерттеушілер, гео-
логтар қазақтың кең 
сахарасына ерсілі-қарсылы келіп, оның басқа да 
байлықтарын тиянақты түрде іздестіре бастады. 
аймақта таскөмір ғана емес, басқа да көптеген 
құнды кендердің бары белгілі болған соң, келесі 
кезекте оның қоры қаншалықты деген сауалға 
жауап іздестірілді. Жалпы осы өңірдің үлкен 
болашағы ХІХ ғасырдың басында-ақ белгілі 
болды.

ронович Киров келіп кеткен соң 
Самарқан поселкесінің іргесінен, 
Нұра өзенінің бойында  ірі су 
торабының құрылысы басталды.  
Осы құрылыс екі жылға созыл-
ды. Сөйтіп Нұра өзенінің бой-
ында  биіктігі 20 метр, ені 300 
метр үлкен плотина орнатыл ды. 
Бұл республикамыздағы сыйым-
дылығы 250 млн. текше метр аса ірі 
алғашқы су  қоймасы еді, ол іргедегі 
елді мекеннің атауына орайласты-
рылып „Самарқан су қоймасы„ деп 
аталды. Айта кету керек Самарқан 
су қоймасы сол кездегі Кеңестер 
одағындағы ірі гидротехникалық 
құрылыстың бірі болды. Оның са-
лынып, іске қосылуы келесі кезекте 
өндірісті өз деңгейінде дамытуға 
, электр қуатын өндіруге жол 
ашты.  Ол ғылыми еңбектерде: 
„Теміртау қаласының және оның 
басты өндіріс объектілерінің 
қатарға қосылуы Қарағанды көмір 
кенішін игеру кезеңімен байла-
нысты, әсіресе 1930 жылы 1 
қыркүйекте КСРО Еңбек және 
Қорғаныс кеңесінің „Қазақстан эко-
номикасын жаппай көтеру туралы„ 
қаулысынан кейін қарқынды дамы-
ды. Бірақ іргеде табиғи су көздері 
болмады, сондықтан жасанды су 
қоймасын жасау үшін қолайлы 
орын Қарағандыдан 35 шақырым 
жердегі Самарқан елді мекенінің 
жанындағы  Нұра өзенінің алқабы 
болды„ деп жазылды...

Қазақ ССР Жоғары кеңесінің 
1945 жылғы 1 қазандағы Жарлы-
ғы мен Қарағанды қаласы нан 
Самарқан жұмысшы кенті бөлініп, 
жеке қала болды. Оған Теміртау 
деген атау берілді. Шын мәнісінде 
қаланы осылай атаудың негізі бар 
болатын. Алғашқы шағын метал-
лургия заводы жұмыс істеп тұрды. 
Жаңа қалаға Ұлы Отан соғысында 
жанқиярлық ерлік көрсеткен 
ұшқыш Нұркен Әбдіровтың есі-
мін беру жөнінде ұсыныстар бол-
ғанымен, жалпы көпшілік жаңа 
қаланың Теміртау деген атқа ие 
болғанын дұрыс қабылдады. Осы 
аймақтың келешекте темір ден тау 
тұрғызатын, құрыш қайнат қан, бо-
лат балқытқан ерен еңбектің мекені 
болатындығы меңзеліп тұрды. 

Осы 1945 жылдың 1 қазан-
ын да бұрынғы жұмысшы кенті 
облыстық бағыныстағы қала бо-
лып құрылғанда ондағы жалпы 
әлеуметтік жағдай мынадай еді: 
Елді мекенде 110 орындық бір ауру-

хана, 3 емхана, 120 орындық бала 
бақша, 4 денсаулық сақтау пункті, 
990 оқушыға арналған бір орта мек-
теп, 400 адамдық екі ФЗО мектебі, 
2 клуб және 2 байланыс бөлімшесі 
болды. Су құбырының ұзындығы 8 
шақырым, сонымен қатар халыққа 
қызмет ететін 2 монша, 25 орындық 
бір мейманхана, 4 шаштараз, 3 кір 
жуатын орын жұмыс істеді. Ал жал-
пы елді мекендегі тұрғындар саны 
15 мыңнан сәл асқан. 

Қаланы дамытудың бас жоспа-
ры елуінші жылдардың үлесінде, 
оның авторы  және сәулетшісі 
мәскеулік Ю.Соколов. Мамандар 
қала құрылысы үшін өндірістің 
көптеген қосалқы салаларын қабат 
дамыту қажет деген мәселеге, 
соның ішінде құрылыс индустрия-
сына баса көңіл бөлді. Теміртауда 
темір-бетон заводы қолға алынды, 
сол кездері облыстық деңгейдегі 
қандай да бір жиын болмасын, 
Теміртаудағы құрылысқа ерек-
ше маңыз бергенін көреміз.  Шын 
мәнісінде елуінші жылдардың 
ортасында Қазақстандағы 
барлық құрылыстың басым бөлігі 
Қарағанды өңірінің үлесінде еді. 
Соның ішінде Теміртау қаласы 
адам таңданарлық қарқынмен өсті. 
Мақсат Теміртауды үлкен жұмысшы 
кентінен осы заманғы сәулетті 
қалалар қатарына қосу болды. 
1955 жылдың ақпанында „Казме-
таллургстрой„ тресі 36 мың шар-
шы метр тұрғын үй, екі мектеп, екі 
бала бақша, кинотеатр, металлург-
тер сарайы, екі асхана құрылысын 
жеделдетіп аяқтауға міндеттеме 
алған. Жалпы Теміртауды 
зерттеушілер мұндағы құрылыстың 
дамуындағы екі кезеңді ерекше 
атап өтеді. Оның біріншісі 1944-
1964 жылдардағы жиырма жылға 
жуық кезеңді қамтитын – яғни 
1964 жылдың 1 қазанында үлкен 
заводтың 1-ші домна пеші іске 
қосылуына дейінгі мерзім. Дәл 
осы жылдар Теміртаудың қала 
ретіндегі қалыптасу кезеңі алғашқы 
бас жоспардың жүзеге асырылған 
уақыты, соның нәтижесінде ал-
пысыншы жылдардың соңында 
қаланың алғашқы бас жоспары өз 
міндетін толық орындап, енді екінші 
жаңа бас жоспар жасау міндеті күн 
тәртібіне қойылды. 

„Тұғыры биік Теміртау„ 
кітабынан алынды
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Талбесік

Құрметті 
қарағандылықтар!

2015 жылдың 12 
қыркүйегінде Астана 
қаласында Мемлекет басшы-
сы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысуымен «Мерейлі от-
басы» Ұлттық конкурсының 
жеңімпаздарын марапаттау 
рәсімі өтеді.

Биылғы жылы 
республикалық конкурста 
Қарағанды облысының на-
мысын Ұлытау ауданында 
тұратын Мусиндер отбасы 
қорғайды. Мусин Оразалы 
мен оның жұбайы Камила 53 
жыл бірге отасты. Олар үлкен 
де тату отбасын құрып, 10 
бала өсіріп-тәрбиеледі, олар-
дан 36 немере, 20 шөбере 
сүйіп отыр.

Конкурстың жеңімпаздары 
2015 жылдың 7-11 қыркүйегі 
аралығында өтетін 
интерактивті СМС және 
интернет арқылы дауыс беру 
нәтижесінде анықталатын 
болады.

Сіздерден жерлестерімізге 
қолдау көрсетуді сұраймыз.

Ұлттық конкурста 
Қарағанды облысының 
үміткерлеріне 3 тәсілмен 
дауыс беруге болады:

6284 нөміріне 09 
мәтінімен СМС-хабарлама 
жіберу.

8 803 080 00 (09) нөміріне 
қоңырау шалу.

Отбасында адам 
бойындағы қасиеттер 

жарқырай көрініп, 
қалыптасады. Отанға 

деген ыстық сезім 
жақындарына, туған-
туысқандарына деген 

сүйіспеншіліктен 
басталады.

Ұлт Көшбасшысы 
Н.НАЗАРБАЕВ

Kaztube.kz сайтындағы 
«Мерейлі отбасы» -  «Дауыс 
беру» бөлімінде дауыс беру

 «Мерейлі отбасы» Ұлттық 
конкурсының  республикалық 
кезеңіне қатысатын 
Мусиндер отбасы туралы 
АҚПАРАТ

Мусиндер отбасы  үлгілі 
көп балалы 4 ұрпақтан 
тұратын отбасы. Отбасында 
10 бала, 36 немере, 20 
шөбере бар. 2014 жылы 
отбасы «Алтын тойын» 
тойлады.

Шаңырақ иесі – Мусин 
Оразалы 71 жаста, зей-
неткер, имам. Ауданның 

қоғамдық өміріне белсене 
ат салысады. Халықпен 
араласа отырып, дәстүрлі 
исламның құндылықтарын 

насихаттайды, діни 
экстремизмнің алдын алу 
жұмыстарын жүргізеді.

Жұбайы – Күлалова 
Камила 71 жаста, зейнеткер, 
«Алтын алқа» алқасымен, 
«Батыр ана» орденімен (1984 
ж.) марапатталған.

Мусиндер облыстың 
ауыл шаруашылығын 
дамытуға айтарлықтай үлес 
қосып келеді – 1995 жылы 
олар «Қазыбек» шаруа 
қожалығын құрды. 20 жылғы 
еңбектің нәтижесінде олар 
өнім сапасында және өтім 
нарығын кеңейтуде жоғары 
көрсеткіштерге қол жеткізді: 

ауыл шаруашылық өнімдерін 
Жезқазған, Сәтбаев қ., 
Ұлытау ауданына жеткізеді. 
Жергілікті халықты қолдау 

мақсатында қайырымдылық 
қызметімен айналысады.

Балалары мен 
немерелері ауданның 
қоғамдық өміріне белсене 
қатысады, кәсіби табыста-
ры үшін алған грамоталары 
бар. Шығармашылықпен 
айналысады -  ән салады, би 
билейді.

Отбасының басты 
құндылықтары – Отанға 
деген сүйіспеншілік, қазақ 
халқының салт-дәстүрін 
сақтау.

Ішкі саясат бөлімі

Тұрмысқа 
пайдалы 
кеңестер

 Қаңылтыр қағаз əр ас 
үйде табылатын болар. 
Аспаздықта қолданып 
үйренген қаңылтырды үй ша-
руасында да пайдаланса бола-
ды. Қасық-шанышқыларыңыз 
күмістен жасалынған болса, 
олар жататын қораптың 
түбіне қаңылтыр қағазын 
төсеп қойыңыз. Бұл күмістің 
қараюына жол бермейді. 
Егер күміс қасықтарды сирек 
қолдансаңыз, əр қасықты 
бөлек қаңылтырға орап 
қойған абзал. Қайшының 
жүзі өтпей қалса, онымен 
қаңылтыр қағазын кесіп 
жіберсеңіз жеткілікті. Ал 
айнаның бетінде қара дақтар 
пайда болса, артындағы 
күміс шаңдатуы тозып бара 
жатқан болар. Сол жерлерге 
қаңылтыр қағазын жабы-
стырып қойсаңыз, айнаңыз 
жаңарып қалады.

Тұздың пайдасы мен үй 
шаруасында қолданылуы 
мүмкіндіктерінің кеңдігі 
жайлы бұрын-соңды көп 
айтқан едік. Əйтсе де, табиғи 
тұздың берер пайдасы 
бітер емес. Тұз кір жуғанда 
ақ заттардан терлегеннен 
қалған сары дақтарды жақсы 
кетіреді екен. Бір литр суда 4 
ас қасық тұзды ерітіп, губка 
көмегімен дақты кетіріңіз. 
Ал стақан шетінде далаптан 
қалған іздерді тұздан жақсы 
кетіретін құрал жоқ. 

Ас содасы да əр үйде 
бол ғаны абзал. Соданы 
аспаздықта қолданып, бəліш 
пісірген бір бөлек. Маса 
не ара шаққан жерге сода 
сеуіп қойсаңыз, кейін жара 
қышымай, тез жазылады. Ал 
содамен жуылған шыны ыды-
старда дақ қалмай, жылтырап 
тұрады.

Кофе қазірде əр ас үйде 
табылады. Ал одан кофе 
скрабын жасауға болатынын 
білесіз бе? Өзіңізге ыстық 
кофе жасап, қалған қоюын 
кəдімгі душқа арналған 
гельге қосыңыз. Кофе 
қоюын жинағыңыз келмесе, 
кəдімгі ұсатылған кофені 
қолданыңыз. Бұл скраб теріні 
түзулетіп, целлюлиттен де 
құтқара алады.

Денсаулық Бүлдіршіндерге қамқорлық

Туберкулез бұрынғыша 
өте қауіпті әлеуметтік 
дерттердің бірі болып 
отыр. Жыл сайын одан 
жүздеген адамдар зардап 
шегіп, тіпті мүгедек болып 
қалуда. Ересектерді әр 
жылы флюорографиялық 
тексерістен өткізеді, ал 
балаларға тек екпе жасала-
ды. Өкінішке орай,  манту 
деп аталатын бұл екпенің 
қорытындысы денсаулықтың 

Қыркүйек айының 
ішінде барлық мектеп-
терде биыл 1-сыныпқа 
барған бүлдіршіндерді 
туберкулез сырқатына 
қарсы тексерістер 
жүргізеледі. 

нағыз деңгейін көрсете 
бермейді, кейде күмәнді 
нәтижелер, аллергия беруі 
де мүмкін. Алайда бүгінгі 
таңда туберкулезді тек осы 
манту екпесі арқылы анықтау 
мүмкіндігі бар. Сондықтан 
медицина қызметкерлері 
үстіміздегі жылы 10-30 
қыркүйек аралығында 
барлық мектептерде 1-сы-
нып табалдырығын аттаған 
бүлдіршіндерге манту 
жасалатынын хабарлап, 
одан ешбір қауіптенбеуге 
шақырады. Ол ешқандай 
күрделі асқынушылыққа 
апармайды, егер баланың 
бойында туберкулез 
таяқшаларының бар екені 
анықталмаса, онда бір айдан 

кейін БЦЖ екпесі жасала-
ды. Кейде баланы қосымша 
тексерістерден өткізуге 
жіберу де мүмкін, қалай 

дегенде де әрбір бүлдіршін 
өзінің денсаулығы үшін осын-
дай тексерістен өтуі қажет. 

Өз тілшімізден 


