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Қысқы бақтағы қызықтар

Жыл сайын маусым айының алғашқы күні балаларды қорғау күні мерекесімен 
басталатыны мәлім. Осыған орай қаламызда көптеген іс-шаралар 
ұйымдастырылып өткізіледі. Сөз реті келгенде бұл балалар күнінің тари-
хына назар аударсақ, бұл күнді мереке деп атап өту шешімі 1925 жылы 
Женевада балалар мәселелеріне арналған Дүниежүзілік конференцияда 
қабылданған екен. Бұған қоса айтарымыз, балалардың денсаулығын 
сақтау, сонымен қатар олардың хал-жағдайы мен тыныс-
тіршілігін жақсарту мәселесі  екінші дүниежүзілік соғыстан 
кейін, нақты айтқанда 1949 жылы Парижде өткен 
әйелдер конгресінің күн тәртібінде қаралған. Тарихи 
деректер балалар бақытының жалғыз кепілі ретінде 
орнықты бейбітшілікті қамтамасыз ету жолын-
да талмай күресу анты сонда қабылданғанын 
айтады. Ал 1950 жылдың 1 маусымында ба-
лаларды қорғаудың халықаралық күнінің 
алғашқы мейрамы атап өтілді, осы-
дан кейін бұл дата жыл сайын кең 
көлемде атап өтіледі. 

«Е-е, Шұға десе, Шұға еді-ау...» де-
ген күрсініспен басталатын Бейімбет 
Майлиннің «Шұға» әңгімесін оқымаған 
жұрт жоқ шығар. Сол секілді есімін 
күрсініспен еске алатын қазақтың 
қыршын ғұмыр бір қызы бар – Шах-
зада Шонанова. Мен бұл есімді 
алғаш рет Алаш арысы Міржақып 
Дулатовтың қызы Гүлнар әжейдің 
аузынан естіген едім.

Ату жазасына 
кесілген 
жалғыз 
қазақ 
қызы кім?
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2 Апта-ақпар
Балаларды қорғау күні

Әрине, «Бар жақсылық 
балаларға» дейтін атқарушы 
биліктегілер мен халық 
қалаулылары мұндай мере-
кеде балалардың ортасынан 
табылып, өздерінің жүрекжарды 
лебіздерін білдіріп, сыйлықтарын 
тапсыруды ұмыт қалдырмады.

Облыс әкімінің орынбаса-
ры Андрей Васильевич Ля-

Қаламыздағы отбасылық үлгідегі «Айналай-
ын» балалар үйі 1 маусым – балаларды қорғаудың 
халықаралық күніне үлкен дайындықпен келді.  
Мұнда тәрбиеленушілер үшін бүгінгі күннің 
маңызы ерекше, өйткені биыл  бұл шаңырақтан 
тоғыз түлек түлеп ұшқалы отырса, бір бүлдіршін 
мектеп табалдырығын аттамақ. Сондықтан ме-
реке қызығы мұндағылар үшін осындай өзіндік 
ерекшеліктерге толы. 

пунов пен қала әкімі Нұркен 
Ертайұлы Сұлтанов бастаған, 
облыстық мәслихат депутаты 
Асқар Сәрсекенов қоштаған бір 
топ меймандар «Айналайын» 
балалар үйінде болып, мереке 
қызықтарымен бөлісті.

– Бұл күн елімізде ғана емес, 
сонымен қатар бүкіл әлемде 
ерекше аталып өтіледі. Біз, 

ересектер, балалардың лайықты 
балалық шақтың қызықтарын 
көріп, алаңсыз оқу оқуларына, 
ойнап-күліп, өз қатарластарынан 
кейін қалмауы үшін қолдан 
келгеннің бәрін жасаймыз. 
Аймақта көптеген жалпы білім 
беретін және мектепке дейінді 
тәрбие беретін орындар са-
лынуда, мұның өзі балаларға 
деген қамқорлық және олардың 
сапалы білім, саналы тәрбие 
алып өсулеріне салынған сара 
жол. Сондықтар балаларға 
дұрыс бағыт-бағдар, тәрбие, 
білім беріп, жарқын болашаққа 
қарай нық қадам басамыз, 
мереке құтты болсын, – деген 
жүрекжарды лебізін білдірді аймақ 
басшысының орынбасары.

Жиналғандар ду қол соғып, 
қошемет көрсетті. Сонымен 
қатар биыл балалар үйінен 
түлеп ұшқалы отырған тоғыз 
түлек пен мектепке баратын 
бір бүлдіршінге сыйлықтар 
тапсырылды. Түлектердің 
әрқайсысына бір-бір замана-
уы планшеттер сыйға берілсе, 
бірінші сыныпқа баратын 
бүлдіршінге оқу жабдықтары 
салынған портфель берілді.

Отбасылық үлгідегі «Ай-
налайын» балалар үйінің 
тәрбиеленушілері би билеп, 
ән салып, өз өнерлеріне 
жиналғандарды тәнті етті.

Руза АЛДАШЕВА

ересектер, балалардың лайықты Жиналғандар ду қол соғып, 

«Айналайындағы» 
ауқымды шара 

1 маусым – балаларды 
қорғаудың халықаралық 
мерекесі қаламызда кеңінен 
тойланды. Мейрамнан 
қалалық балалар ауруха-
насында емделіп жатқан 
бүлдіршіндер де сырт қалған 
жоқ, оларды мерекелік 
шаралар өздері іздеп келді. 
Аурухана алдындағы орталық 
алаң түрлі-түсті шарлармен 
безендіріліп, әдемі музыка ой-
нап, сұңғақ бойлы қуыршақтар 
келіп, сырқаттанып 
жатқан балалардың түрлі 
конкурстарға, қозғалмалы 
ойындарға қатысуына, 
асфальтқа сурет салуына 
ұйытқы болды. 

– Бұл мерекеде біздің 
ауруханада ем алып жатқан 
қырық-елу бала аса тартым-
ды шараға қатысты, бәрі де 
риза болып,  көңілденді, оның 
үстіне мерекелік сыйлықтар 
балалардың шат жүздерін 
онан әрі жадыратты, – дейді 
балалар ауруханасының бас-
шысы Анисия Пя.

Мерекені 
ұйымдастырушылар тек 
қызғылықты бағдарлама 
ұсынып ғана қоймай, емдеу 
мекемесіне күтпеген сыйлық 
жасады. Қаладағы  «Теміртау 
жастар клубы» үлкен теле-
визорды сыйға тартты. Өткен 
жылы күрделі жөндеуден 
өтіп, жаңарып, қызмет ете 
бастаған емдеу орнына за-
манауи теледидар қажет-ақ 
еді. Мұндай сый сияпатты 
күтпеген аурухана ұжымы 
мен ондағы емделуші жас 
бүлдіршіндер қатты риза 
болып, алғыстарын айтумен 
болды. 

– Біз бұл балалар 
ауруханасының  бүгінгі 
талапқа сай екендігін жақсы 
білеміз, тіпті не қажеттігінен 
де хабарымыз бар. 
Сондықтан бүгінгі мере-
ке құрметіне қала әкімінің  
және жастар клубының 
атынан үлкен теледидар 
сыйлап отырмыз. Ауруханада 
балалардың уақыты тиімді 
әрі пайдалы өтуі үшін бұл 
сыйлықтың қажет болары 
анық. Мереке құтты болсын! 
– деді қала әкімінің орын-
басары Шолпан Мұқитқызы 
Мырзақасымова құттықтау 
сөзінде.

Мереке күнгі іс-шарада 
сыйлықтар тек емдеу 
мекемесіне ғана емес, осында 
емделіп жатқан әрбір балаға 
да жекелей берілді. Бұл шын 
мәнінде қамқоршы жандардың 
үлкен жүректілігінің, 
қайырымдылығының 
белгісіндей бүлдіршіндер 
есінде ұзақ уақыт қалатын іс-      
       шара болды.

Теледидар
 сыйлады

4 маусым – Мемлекеттік рәміздер күніПатриоттар форумы

Салтанатты сәт басталып, оған 
бірқатар мемлекеттік мекемелердің 
басшылары мен қала әкімінң 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі 
орынбасары Шолпан Мұқитқызы 
Мырзақасымова қатысты. Сағат 
тілі тура 11.00-ді көрсеткенде 
жиналған жастар Гимнді орында-
ды. Содан соң олардың бір легі 
осы маңға жиналған жиырмадан 
аса ақ түсті жеңіл көліктерге оты-
рып, қала көшелерін аралауға ат-
танды. Жастар осындай автошеру 
арқылы жұртшылықтың назарын 
аударып, елімізде рәміздер күнінің 
маңызын тағы бір рет ұқтырғандай 
әсер қалдырды. 

Ал екінші топ орталықтың 
үлкен залына жиналып, жастар 
форумын өткізді. Әуелі Шолпан 
Мұқитқызы құттықтау сөз сөйлеп, 
бүгінгі мерекенің маңызына 
тоқталды.

– Бүгінгі рәміздер күні 
мерекесіне қатысушы жастар! 
Баршаңызды мемлекетіміздің 
ең ұлық мерекесімен құттықтай 
отырып, ертең ел тізгінін ұстайтын 
сіздерге мықты денсаулық 
тілеймін. Нағыз патриот болу 

Кеше елімізде рәміздер күні кең көлемде 
аталып өтті, соған орай біздің Теміртауда да 
көптеген іс-шаралар бірінен соң бірі жалғасып, 
жалпыхалықтық мереке болды десек артық 
айтқандық емес. Бұл жолы қаламыздың 
жастарының белсенділігі өте жоғары болды, олар 
тұңғыш Президент тарихи-мәдени орталығының 
алдына жиналып, көк байрақты желбіретіп, 
өздерінің нағыз отансүйгіш азамат екендіктерін 
тағы бір мәрте дәлелдеді. 

дегеніміз – Отанды жан-жүрегіңмен 
сүю деген сөз, сондықтан Тәуелсіз 
Қазақстанның туын көкке көтеріп, 
намысын қорғап, гүлденуіне үлес 
қосатын сіздер осы құндылықты 
бойларыңызға сіңіріп, өсе 
беріңіздер, өрлей беріңіздер, 
бойларыңыздағы білім мен білік, 
патриоттық тәрбие осы жолда 
серік болсын, – деді әкім орынба-
сары.

Содан соң мемлекеттік 
мекемелердегі мемлекеттік 
рәміздердің орналасуын 
тексеріп шыққан комиссияның 
қорытындысы бойынша үздіктерді 
марапаттау рәсімі жалғасты. 

Олардың қатарында қалалық білім 
беру бөлімі, еңбекпен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, 
«Ақтау» бос уақыт өткізу орталығы 
және технологиялық колледж 
ұжымдары болды. 

Мереке соңында «Інжу» 
тобының әнші арулары патриоттық 
әндер шырқап, жиналғандардың 
көңілдерін желпінтті. Бұл күні 
қаламыздағы №5516 әскери 
бөлімінде, еңбекпен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінде де Гимн бір мезетте 
шырқалды. Осылайша, 1992 
жылдың 4 маусымынан бері 
ҚР тарихындағы ерекше күн –
мемлекетттік рәміздер күні аталып 
өтілді.
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Сонымен,  жаз шымылдығын түрген 1 маусым – балаларды қор-
ғау  дың халықаралық күнінің өз белгісі бар, онда жарасымдылық 
пен үйлесімдікті, балғындық пен нәзіктікті білдіретін жасыл фон-
да көрсетілген Жердің айналасына қызыл, сары, көк және ақ – 
стилизацияланған мүсіндер орналастырылыпты. Адамдардың бұл пі-
шіні алуандылық пен төзімділікті білдіреді. Ортаға орналастырылған 
Жердің белгісі – ортақ үйіміздің символы.

Қаламыздағы көптеген игілікті де ізгілікті шаралардың қатарында 
қысқы бақтағы салтанатты атап айтуға болады. Мұнда  аз қамтылған 
отбасыларында және қамқоршылықта тәрбиеленетін бүлдіршіндер мен 
мүмкіндігі шектеулі балалар арнайы шақырылды.  Сырттағы саябақта 
барлық ойын аттракциондары іске қосылып, сауда жәрмеңкелері 
ұйымдастырылып, әсем әуен әуелеп, нағыз мереке көрігін қыздыра 
түскендей. Көптеген ата-аналар балаларын жетектеп осында алып келіп, 
нағыз мерекелік көңіл-күй тарту етуде. Ал қысқы бақ ішіне жиналғандар 
мерекелік сәттің басталуын тағатсыздана күтті. Себебі, құттықтаулармен 
қатар сыйлықтар да өз иелерін күтіп тұрған еді.

Жүргізушілердің жүрекжарды лебіздерінен соң қала әкімінің 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Шолпан Мұхитқызы 
Мырзақасымова игі тілегін жеткізді.

– Қымбатты балалар мен ата-аналар! Бүгін баршамыз үшін үлкен 
мереке – балаларды қорғау күні аталып өтілуде. Әрбір ата-анамен 
қоса мемлекет те балаларға қамқорлық көрсетіп, олардың жеке тұлға, 
нағыз отансүйгіш азамат болып өсіп-жетілулері үшін бар күшін сала-
ды. Бүгінгі мерекені қала билігі балалардың жадында қалатындай етіп 
өткізуді жоспарлап, түрлі іс-шаралар жоспарын жасады, бұл салтанат 
соның бір парасы. Ең бастысы, баршаңызға мықты денсаулық тілеймін, 
әрине, аспанымыз ашық болып ертең ел тізгінін ұстайтын бүгінгі бала-
ларымыз бауырымызда аман-есен ержетіп, мемлекетіміздің дамуына өз 
үлестерін қосатынына сенімім мол, – деді әкім орынбасары.

Әрине, әрбір отбасының көркі – ұл-қызы, сондықтан ата-ана ба-
лаларына саналы тәрбие беріп, білім нәрімен сусындауы жолында 
ештеңесін аямасы анық. Дегенмен, кейбір жағдайларда бүлдіршіндердің 
жарық дүние есігін ашпай жатып, тағдырдың тәлкегіне ұшырап, 
мүмкіндігі шектеулі болатыны жанға батады. Әйтсе де, перзентінің 
сауығып кетуінен үмітін үзбейтін ата-аналар оларды үнемі дәрігердің 
бақылауында ұстап, қатарынан қалдырмай осындай ортадан алыстат-
пай өсірумен келеді. Қаламыздағы еңбекпен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде  мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс 
жүргізетін, олардың мұң-мұқтаждарына көңіл бөлетін арнайы бөлім 
бар. Сондай-ақ  мүмкіндігі шектеулі балалардың үйлеріне барып, олар-
мен жұмыс жүргізетін әлеуметтік педагог-тәрбиешілер де бар. Бүгінгі 
мерекеге сондай жаны жайсаң тәрбиеші М.Мырзашаева да келіпті.

– Мен мүмкіндігі шектеулі екі жастан он сегіз жасқа дейінгі алты 
баланың үйіне аптасына екі реттен барып, олармен жұмыс жасаймын. Ер-
тектер оқып беріп, сурет салуға бейімдеймін, бөлімдегі ойын бөлмесіне 
әкеліп, түрлі ойындар ойнатамын. Бізде мүмкіншігі шектеулі балаларға 
барлық жағдай жасалған, олар үнемі дәрігердің бақылауында, дефек-
толог, психолог секілді мамандар да жұмыс жүргізеді. Нәтижесінде, 
аяқтарын нық басып, тілдері шығып, жұрт қатарлы мектепке барып 
жүрген бүлдіршіндер де баршылық. Мысалы, Кәмила Дыбысова есімді 
балақай туылғанда жүрек ақауы болған. Үнемі емделудің нәтижесі 
жақсы, өз жемісін бере бастады. Мен үйіне белгіленген уақыт кестесіне 
сай барып, тақпақ жаттатамын, қалалық, облыстық конкурстарға дайын-
даймын. Жақында қаламызда өткен «Мальенкая страна» атты конкур-
ста екінші дәрежелі диплом алды. Ал былтыр Қарағандыда өткен  сурет 
салу конкурсында бас жүлде алса, биыл екінші орын алды. Ал мына 
Қанат Дайыр есімді бүлдіршін сал ауруына шалдығып, екі жастан асса 
да еңбектей алмайтын, қазір денсаулығы жақсы, көптеген өзгеріс бар, 
енді жүре бастады. Мұның өзі үлкен жетістік, – дейді тәрбиеші.

Мұнан соң мерекеге лайықталған концерттік бағдарлама басталып, 
қаламыздағы өнер ұжымдарының әнші, бишілері әсем әуен мен тама-
ша билерден шашу шашты. Мереке соңында балаларға сыйлықтар тап-
сырылды. Мүмкіндігі шектеулі балаларына қамқорлық жасап, мереке 
қызығын тарту еткен қала басшыларына ел риза болып алғыс айтумен 
болды.

Руза АЛДАШЕВА

1 маусым – балаларды қорғаудың халықаралық күні
Жыл сайын маусым айының алғашқы күні балаларды қорғау күні мерекесімен басталатыны мәлім. Осыған 

орай қаламызда көптеген іс-шаралар ұйымдастырылып өткізіледі. Сөз реті келгенде бұл балалар күнінің 
тарихына назар аударсақ, бұл күнді мереке деп атап өту шешімі 1925 жылы Женевада балалар мәселелеріне 
арналған Дүниежүзілік конференцияда қабылданған екен. Бұған қоса айтарымыз, балалардың денсаулығын 
сақтау, сонымен қатар олардың хал-жағдайы мен тыныс-тіршілігін жақсарту мәселесі  екінші дүниежүзілік 
соғыстан кейін, нақты айтқанда 1949 жылы Парижде өткен әйелдер конгресінің күн тәртібінде қаралған. 
Тарихи деректер балалар бақытының жалғыз кепілі ретінде орнықты бейбітшілікті қамтамасыз ету 
жолында талмай күресу анты сонда қабылданғанын айтады. Ал 1950 жылдың 1 маусымында балалар-
ды қорғаудың халықаралық күнінің алғашқы мейрамы атап өтілді, осыдан кейін бұл дата жыл сайын кең 
көлемде атап өтіледі. 

Қысқы бақтағы қызықтар
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– Қазір біздің бөлімше туа бітті 
ақыл-есінде кінәрат бар, Дауна, 
ДЦП сырқаттарына шалдыққан 90 
баланы өз қамқорлығына алған. 
Он бес әлеуметтік қызметкер апта-
сына екі рет олардың үйлеріне ба-
рып, көмектеседі, сонымен бірге 
мерекелерде бүлдіршіндердің 
кө ңіл күйін көтеру, қыдырту, ар-
найы қызықтарға қатыстыру, 
сый-сияпат көрсету шаралары 
жасалады, – деп мәселенің мән-
жайын түсіндірді осы бөлімшенің 
меңгерушісі Татьяна Альбертовна 
Жаналина.

Биылғы 1 маусым балаларды 
қорғау күні қарсаңында мұнда 
осындағы ойын бөлмесінде 
үлкен қызғылықты кездесу өтті. 
Оған бөлімшеге қарасты бала-
лар дың біразы өздерінің ата-ана-
ларымен бірге келіп, еріктілер 
ұйымдастырған ойындарды қыз-

Мерекелік шара
«Бірінші байлық – денсаулық» деп халқымыз бастың амандығын, деннің 

саулығын алғашқы кезекке қойған. Дегенмен, аракідік болса да, жарық 
дүниеге келісімен денсаулықтың кемдігінен зардап шегетін бүлдіршіндер де 
баршылық. Оларға қамқорлық басқа сау балаларға қарағанда мүлде көбірек 
қажет болады. Мұны ел үкіметі де, қоғамдық ұйымдар да ескерусіз қалдырған 
емес. Қалалық еңбекпен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі осыдан 
он екі жыл бұрын мүмкіндігі шектеулі балалармен жұмыс істеу үшін арнайы 
бөлім ашқан болатын. оған 1,5 жастан бастап он сегіз және одан да жоғары 
жастағы ұл-қыздар қамтылған. 

Адамның бір қызығы 
бала деген

ықтады. Мұндай мерекелік ша-
раны жоғарыда аталған бөлім 
қызметкерлері ғана емес, сонымен 
бірге балаларға жанашыр «Менің 
үйім» қоғамдық бірлестігі, 
«Жас Отан» жастар қанатының 
белсенділері ұйымдастырған еді. 

– Әрбір баланың даму дең-
гейі не қарай бірнеше ойын 
түрлерін іріктеп алдық, оларға 
көңілді музыка және көппен 
бірег ырғақты қозғалыс жасау 
ұнайды. Сондықтан бұл күні 
де түрлі ұлттардың музыкасын 
қойып, әртүрлі сұрақ-жауап тар 
беріп, балалардың сүйікті хайу-
анаттары бейнесіндегі  жүр гізу-
ші лерді шақырып, екі сағатқа 
созылған әдемі кеш өтті. Бала-
лар өте көңілді болды, – дейді 
ұйымдастырушылар.

Әлеуметтік қызметкерлер 
Людмила Дюженко, Т.Муравьева, 
Н.Поддубская, Е.Щевцова мұндай 
шараны өткізуге орталық тан-
дырылған кітап хананың әлеу-
мет тік бейім деуге арналған 
№3 филиалы қызметкерлері де 
көп үлес қосқанын ризалықпен 
атап айтты. Сондай-ақ осы 
мерекелік шараға қатысқан он жасар Шұғыла Амангелді, он 

бес жастағы Сейітжан Маханов 
сияқты бүлдіршіндер осындай 
шаралардың өздеріне көтерңікі 
көңіл күй сыйлайтынын, мұнда 
достарының көптігін тілге тиек 
етті.

Медицинаның ұлы ойшылы 
Авиценна бір сөзінде «Сырқатты 
жеңу үшін оған тек дәрігер ғана 
емес, науқастың өзі және маң ын-
да ғылары бірігіп күш салуы ке-
рек» деген екен. Біз балалар күні 

қарсаңындағы еңбек пен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінде өткен осы шараны  
өз көзімізбен көріп, шынын-
да да  аурудан жапа шеккен 
бүл дір шіндердің  қиындығын 
жеңілдетуге көпшіліктің атсалы-
сып жатқанына куәгер болдық. 
Бірі ойын ойнатса, бірі тәттілерді, 
сыйлықтарын ұсынып, қалай да 
сырқат бүлдіршіндердің көңілін 
табуға тырысып жатты. 

– Біздің мұндай ісімізді 

қолдап, көмек қолын созатын жан-
дар баршылық, солардың біразын 
атын атап, шын жүректен алғыс 
айтқым келеді. олар қалалық 
мәслихат депутаты А.Ломакин, 
«Корзина» супермаркеті директо-
ры А.Коземиров, «Бидай нан» АҚ 
басшысы Л. Гаража, қалалық білім 
беру бөлімі жетекшісі Б.Рахимова, 
№17, №10 мектеп директорла-
ры Т.Ахметжанова, К.Есенбаева, 
сондай-ақ О.Макурина, В.Цой, 
К.Майер, М.Каплинова жеке 
кәсіпкерліктері және Мирюнюк 
жетекшілік ететін «Шаңырақ» 
еріктілер орталығы, – деді осы 
бөлім бастығының орынбасары 

Әлия Амантайқызы Меңдібаева.
«Бас ауырса – жан тәтті, сау 

адамға мал тәтті» дегендей, туа 
бітті аурудан жапа шегіп, оған 
қажырлылықпен қарсы күресіп 
келе жатқан бүлдіршіндер мен 
олардың ата-аналарына осындай 
қамқорлық көмек қолын ұсынған 
жандарға барша халық риза. 
Қайырымдылық қашан да қолдау 
табады.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА

Бүгінгі таңда темекі шегіп, 
сол арқылы өзінің денсаулығына 
зиян келтіретін, сонымен қатар 
айналасындағыларға да жағымсыз 
иісі мен көк түтінін бұрқыратып, 
жайсыздық тудыратын жан-
дар қатары аз емес. Сондықтан 

Кірістер мен мүлік туралы мәлімет

«Теміртау қаласының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің басшысы  Б.Б.Қонақаеваның 2014 жылғы табысы 2 434 
695,87 теңгені құрайды, автокөлігі жоқ, 2 бөлмелі пәтері бар.»

Сведения о доходах и имуществе
Сведения о доходах и имуществе за 2014 год руководителя госу-

дарственного учреждения «Отдел внутренней политики города Те-
миртау» - Куринной Татьяны Михайловны, в соответствие с налого-
вой декларацией.

1. Вид дохода: заработная плата – 2 260 859 тенге;
2. Имущество, находящееся на праве собственности:
- доля в 3х комнатной квартире, расположенной в городе Темир-

тау по пр. Комсомольский.

Сведения о доходах и имуществе
Сведения о доходах и имуществе за 2014 год заместителя акима 

города по жилищно-коммунальным вопросам, транспорту и связи ГУ 
«Аппарат акима города Темиртау»  - Есмурзаева Алтынбека Атабеко-
вича, в соответствие с налоговой декларацией.

1. Вид дохода: заработная плата – 1 877 859,00 тенге;
2. Имущество, находящееся на праве собственности: не имеет

«Саламатты Қазақстан» бағдарламасы

Темекінің зияны 
түсіндірілді

Сведения о доходах и имуществе
Сведения о доходах и имуществе за 2014 год руководителя госу-

дарственного учреждения «Темиртауское городское управление казна-
чейства» - Хасенова Кайрата Галиевича, в соответствие с налоговой 
декларацией.

1. Вид дохода: заработная плата – 2 286 171 тенге;
2. Имущество, находящееся на праве собственности:
- 3х комнатная квартира, расположенная в городе Караганде по ул. 

Ленина;
- доля от 3х комнатной квартиры (полученная в наследство), рас-

положенная в городе Караганде.

қаламыздағы «Қайнар» жастар 
және салауатты өмір салтын 
насихаттау орталықтарының 
ұйымдастырумен әлеуметтік 
бейімдеу орталығында ак-
ция болып өтті. Темекіден бас 
тарту дың дүниежүзілік   күніне 

орайластырылған бұл шараның 
басты мақсаты – жастар арасында 
темекі шегудің алдын алу, оның 
құрамындағы никотиннің  ағзаға 
тигізетін зияны туралы нақты 
ақпарат тарату, жасөспірімдерді 
темекі шегуден сақтандыру болып 
табылады. 

– Темекінің зияны туралы ба-
ла ларға мейілінше ерте бастан-ақ 
айтып, құлақтарына сіңдіру қажет. 
Деректерге сүйенсек, қазіргі 
заманғы балалар темекінің дәмін 
небәрі он екі жаста-ақ татып көреді 
екен.  Олардың жартысы сол бой-
дан оған үйреніп, он жеті жасқа 
жеткенде темекіге тәуелді бола-
тынын ескерсек, бұның алдын алу 
үшін осындай акцияларды өткізу 
арқылы зиянды әрекеттің жолын 
кесуге болады, – дейді мамандар.

Балаларды әлеуметтік бейім-
деу орталығы мұндай акция-
ны өткізуге бекер таңдалмаған, 
өйткені  мұндағы жастардың 
ба сым бөлігі көргенін тез қаб-
ыл дауға бейім тұрады, яғни 
тәуекелге бейім. Акцияға балалар 
белсене қатысып, шара барысында 
ұйымдастырылған конкурстарға 
қатысты, ақпараттық хабарлама-
лар алып, соңынан бір шыныаяқ 
шай үстінде әсерлерімен бөлісті.

Өз тілшімізден  

Сведения о доходах и имуществе
Сведения о доходах и имуществе за 2014 год заместителя акима 

города по социальным вопросам ГУ «Аппарат акима города Темиртау»  
- Мырзахасимовой Шолпан Мухитовны, в соответствие с налоговой де-
кларацией.

1. Вид дохода: заработная плата – 2 143 902 тенге;
2. Имущество, находящееся на праве собственности: 
- 1/5 доля дома и земельного участка в г.Темиртау
- квартира в г.Темиртау
- магазин в г.Темиртау
- автомобиль Фольксваген Поло
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Көзі қарақты оқырманның хаба-
ры бар, жақында ұлт Көшбасшысы, 
тұңғыш Президент Нұрсұлтан На-
зарбаев баршаға арналған қазіргі 
заманғы мемлекет туралы нақты 
жүз қадамды атап айтты. Соны 
теледидардан тыңдап, өзіміздің 
«Құрпыш қала KZ» газетімізден 
оқып, Елбасының көңіліміздегі 
жүрген жайттарды дөп басқанына 
дән риза болдық. 

Президент «100 нақты қадам 
елімізге «2050 Стратегиясын» 
жүзеге асыру мен Қазақстан мем-
лекеттілігін  нығайтуға, жолдан 
адаспауға, күрделі кезеңнен сенімді 
өтуге жағдай туғызатын беріктік 
қорын жасап беретін болады» 
деді. Егер осы айтылған сөздердің 
мән-мағынасына терең бойлайтын 
болсақ,  бұған дейін Елбасының 
еліміздің даму бағыт-бағдары 
жайындағы Жолдауларындағы 
тап сыр маларын мүлтіксіз орындау 
жолында  көптеген игілікті істердің, 
мемлекеттік бағдарламалардың 
жүзеге асырылып жатқаны анық. 
Сол жолда Елбасы атап айтқандай, 
адаспай, нық қадам басуымыз 
қажет. Оның үстіне әлем елдерін 
тығырыққа тіреп, олардың да-
муына кедергі келтіріп отырған 
дағдарыстың белең алғанын 
естен шығармауымыз керек. Қазақ 
елінің дағдарыстарды еңсеріп, 
қиыннан қысылмай өтуі үшін 
Президент көрегендік танытып, 
әрбір қадамымызды нақтылап 
беріп отыр. Мына жүз қадам да 
соның айғағы. Сондықтан, біз, 
қазақстандықтар бір жағадан бас, 
бір жеңнен қол шығарып, жұмыла 
жүк көтеріп, туған Отанымыздың 
гүлденуіне өз үлесімізді қосуға 
тиіспіз. Сонда ғана болашағымыз 
жарқын болады. 

Мысалы, «Қазақстан халқы 

Үлкен ел – үлкен отбасы

Ол үшін қаламызда ар-
найы жағажай бар. Деген-
мен, тұрғындар көп ретте 
суда шомылудың өзіне тән 
сақтық шараларын, қауіпсіздік 
қағидаларын елей бермейді. 
Мұндай салғырттық салдарынан 
қайғылы жағдайлар орын алуда. 
Қаламыздағы Төтенше жағдайлар 
басқармасы осыны айтып, дабыл 
қағуда. 

Бұл мәселенің көкейкесті 

Көңілдегіні 
дөп басты

Мүмкіндікті жіберме

Жыл соңына 
дейін жалғасады

Қымбатты 
Теміртау 

қаласы және 
Ақтау кентінің 
тұрғындары!
Біздің елімізде 2014 

жылғы 1 қыркүйектен бастап 
мүлікті заңдастыру акция-
сы басталғаны белгілі. Бұл 
үрдіс үстіміздегі жылдың 
аяғына дейін белсенді түрде 
жалғасатын болады. Тұрғындар 
еліміздегі қазіргі жұмыс істеп 
тұрған заңдарға сәйкес 
мына төмендегі мүліктерді 
заңдастыруға болатынынан 
бұрыннан да хабардар. Олар:

1.Ақша;
2. Бағалы қағаздар;
3.Заңды тұлғаның жарғылық 

капиталдағы қатысу үлесі (одан 
әрі қатысушының үлесі);

4.Басқа бір адамның 
атына рәсімделген жылжы-
майтын мүлік (ғарыштағы 
нысандар мен магистралдық 
құбырлардың жүйелік 
бөлімдерінен басқа) ҚР 
Заңдарына сәйкес ол мемле-

кетте тіркеуге жататын болған 
жағдайда:

5.Ғимараттар (құрылыстар, 
құрылғылар) ҚР аймағында  
тиісті құрылыс ережелері мен 
өлшемдеріне сәйкес соны-
мен бірге ол алып жатқан жер 
учаскесі мақсатты бағытына 
заңдастыратын нысанның жеке 
меншіктік құқыққа ие болған 
жағдайында;

6. ҚР аумағынан тыс аймақта 
орналасқан жылжымайтын 
мүліктер.

Қазіргі жұмыс істеп 
тұрған  заң заңдастырылатын 
нысандардың  2014 
жылғы 1 қыркүйекке дейін  
алынғандарына  жүреді.

Ал мына мүліктер 
заңдастыруға жатпайды:

1.Құқықтық негізі сот 
тәртібімен дау-дамайда болған 
жағдайда;

2.ҚР Заңдарына сәйкес  
құқықтық иелік ету мүмкіндігі 
болмаған кезде;

3.Несие ретінде алған 
ақшалар;

4.Мемлекет пайдасына 
берілуге тиісті мүліктер;

5.Тұрғын немесе тұрғын емес 
жылжымайтын мүліктер олар 
ҚР әлеуметтік экономикалық 
дамытуда, тұрақтандыруды 
мақсатындағы дағдарысқа 
қарсы шаралар арасында 
бюджеттік қаражат есебінен 
аяқталған ҚР Үкіметінің 2007 
жылғы 6 қарашадағы №1039 
«ҚР әлеуметтік экономикалық 
дамудың тұрақтылығын 
қамтамасыз ету жөніндегі бірінші 

кезектегі іс-әрекеттерді бекіту 
жоспары туралы) Қаулыға сәйкес 
болған жағдайда.

Міне, бір реттік акция ретінде 
өткізіліп жатқан заңдастыру 
ісінің осындай шарттары, 
тәртібі бар. Күн сайын сенбі 
және жексенбіден басқа 
күндері сағат 9.00-ден 18.00 
аралығында қалалық әкімдіктегі 
№14 кабинетте заңдастыруды 
жүргізуге байланысты құжаттар 
қабылданып, түсініктер беріледі. 
Сондай-ақ комиссия 44-46-16 
телефоны арқылы азаматтарға  
не нәрсенің заңдастырылатынын 
және түрлі анықтамалық 
сұрақтарға жауап береді. 
Заңдастырылуға байланысты 
арыз-шағымдар 30 күнтізбелік 
мерзімде қаралады. Жоғарыда 
айтып кеткеніміздей, заңдастыру 
шаралары үстіміздегі жылдың 
соңына дейін ғана жүгізіледі. 
Сондықтан асығыңыздар.

Ш.ТЕМІРБЕКОВА,
Қалалық жария ету жөніндегі 

комиссияның хатшысы

Қалалық әкімдікте
Жыл сайын жады-

рап жаз айы баста-
лысымен, күннің 
көзі қыздырған 
жұртшылық 
шомылуға асығады. 

Ықылым заманнан бері қоғамды жайлаған сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы ымырасыз күрсе жүргізіліп келеді. Бүгінгі таңда оның тамырына бал-
та шабылды деп айтуға болмайды. Мұның мәнісін күнделікті ақпараттар 
ағынынан, яғни еліміздегі жаңалықтардан қай саланың қандай басшысы, 
тіпті қатардағы мемлекеттік қызметші мен министрдің, тіпті әскери саланың 
білдей генералдарының жең ұшынан жалғасқан жемқорлыққа жол беріп, 
нәтижесінде үстерінен қылмыстық іс қозғалып, соңы әлі тергеліп, алды 
темір торға қамалып жатқанынан көріп, біліп отырмыз. 

«Аққа құдай жақ» дейді дана халқымыз, халық үшін қалтқысыз қызмет 
ету үлкен абырой, ал ұлт мұраты жолында тер төгу парыз. Олай бол-
са,  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың  «100 қадамын» оқып отырып, 
13-ші қадамда айтылған ойға толық қосыламын. Онда «Жемқорлыққа 
қарсы күресті күшейту, сонымен бірге жаңа заңнамалар әзірлей отырып, 
Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің 
құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу 
және сауықтыру үшін  жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру» деген.

Біз Президенттің әрбір сөзіне елең етіп, тапсырмаларының орында-
латынына сенеміз. Сондықтан бұл істе де алға ілгерілеушілктің болаты-
нана, жемқорлыққа тосқауыл қойылатынына шүбәланбаймыз. Халқымыз 
«балық –басынан шіриді» дегенді де айтқан, олай болса, басшы қызмет 
атқарған азаматтар осыны естен шығармай, ел игілігі жолында адал еңбек 
етсін, қазақ елінің гүлденуіне, дамуына тер төгіп, міндетін мінсіз атқарсын 
деген тілек білдіреміз.

Бірлікбай ОРДАБАЕВ,
«Магнитка» ардагерлер 

ансамблінің жетекшісі

Ас самблеясының «Үлкен ел – 
үлкен отбасы» кең көлемді жо-
басын әзірлеу және оны жүзеге 
асыру, ол қазақстандықтардың 
бірлігін нығайтады және азаматтық 
қоғамның бүтіндігін қалыптастыру 
үшін жағдай туғызады деп атап 
айтты 86-шы қадамда.  Біздің 
теміртаулықтар, әсіресе мен 
төрағалық ететін «Халықтар дос-
ты ғы» қоғамдық бірлестігінің 
мүше  лері Елбасының жұртшылық 
назарына ұсынған жүз қадамын 
оқып, әрбір қадам бойынша өз 
пікірлерін білдіріп, барлығын қуана 
құптады.  Аты айтып тұрғандай, 
қоғамдық бірлестік құрамында 
түрлі ұлт өкілдері бар, баршамыз 
бір атаның баласындай тату-тәтті 
тіршілік кешіп, туған қаламыздың 
өркендеуіне әр салада өз үлесімізді 
қосып келеміз. Қаланың қоғамдық 
өміріне белсене араласып, үне мі 
мерекелік іс-шаралар мен қайыр-
ым дылық істердің басы-қасында 
болып, өскелең ұрпақты бірлікке, 
татулыққа үндеп, олардың бойла-
рына отансүйгіштік сезімді дары-
ту ға күш салудамыз. Осы жолда 
Президенттің белгілеп берген жүз 
қадамы бағыт-бағдар болады. 

Ілияс БАЙМҰРЗАЕВ,
«Халықтар достығы» 

қоғамдық бірлестігінің 
төрағасы

Жемқорлық – жегі құрт
«Жоспардың 

негізгі мақсаты 
«Аурулардың сыртқы 

белгілерін» сылап-сипау 
емес, оларды «Жүйелі ем-

деу» болып табылатын қоғам 
мем мемлекетті түбегейлі 

қайта өзгертуге негіз 
қалайды».

Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕВ

екендігі анық, сондықтан 
болар сейсенбі күнгі кезекті 
аппарат мәжілісінде қаралып, 
тұрғындардың тілсіз жау – суға 
кетуінің алдын алу шаралары 
жайында әңгіме өрбіді.

– Егер соңғы жылдардағы 
нақты деректерге сүйенер болсақ, 
2011 жылы қаламызда шомылу 
маусымында – 2, 2012 жылы – 10, 
2013 жылы – 3, 2014 жылы – 3 
адам суға кетіп, ажал құшқан. Ал 

үстіміздегі 2015 жылдың алғашқы 
үш айының өзінде  үш адам мерт 
болып отыр. Мұндай жағдайдың 
орын алуының басты себебі, 
тұрғындар тыйым салынған 
жерлерге барады, сонымен 
қатар шомылу кезінде спирттік 
ішімдіктер ішеді, кей жағдайда 
балаларын қараусыз қалдырады, 
– дейді Төтенше жағдайлар 
басқармасы басшысының орынба-
сары Қ.Тоқметов.

Әрине, мамандар оқу ор-
даларында түрлі кездесулер 
мен сұхбаттар өткізіп, шомылу 
ережелерін жастардың құлағына 
сіңіруден жалыққан емес. Де-
генмен кейбір тыйым салынған, 
көпшілік шомылуға болмайтын 
жерлерге баруын тұрғындар 
да қояр емес. Енді барлық су 
аймағындағы мекемелер өз аула-
ларын қоршап, сақтық шараларын 
күшейтуге міндетті. Сонымен 
қатар патрульдік полицейлер де 
күзет маршруттарына бірқатар 
өзгертулер енгізіп, жағажай 
маңындағы қоғамдық тәртіпті 
бақылауға алатын болады.  Бұл 
жөнінде қала әкімі нақты тапсыр-
малар берді.

Шомылу маусымы 
басталды
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Тілі басқа – тілегі бір

Татулық – тірегіміз

– Балалар, бүгін біз сіздермен  
«Балалар  Ассамблеясын»  
құрып көреміз. Бұл оңай іс емес, 
ал Академияда оқу өте қиын. 
Ол мектептегі оқудан мүлдем 
басқаша,  Академия аудитори-
ясында сіздерді тәжірибелі про-
фессорлар  қарсы алып, әртүрлі 
халықтардың мәдениетімен, 
салт-дәстүрімен, әдет-ғұрпымен 
таны суға көмектеседі. Әрбір ау-
диторияда белсенділіктеріңіз бен 
сұрақтарға қайтарған жауапта-
рына байланысты профессорлар 
шаңырақтың бір бөлегін беріп оты-
ратын болады. Экскурсия соңында 
сол бөліктерді мозайка сияқты жи-
нап, мектептің, топтың атын  жазып 
мына қабырғаға ілесіздер, –деді 
тарихи-өлкетану мұражайындағы 
осы шараны ұйымдастырушы.

Міне, осыдан соң іс-шара бас-
талып, балалар қызықты ойынға 
шын көңілдерімен араласып, ал-
дарында тұрған аудиторияларды 
кезең-кезеңімен аралауға кірісті.

Қонақжай аудиториясы 

Бұл аудиторияда қонақты қа-
лай күтуді үйретеді екен. Кез дес-
кенде адамдар бір-біріне  жақ сы-
лық және денсаулық тілейді. Әр 
ұлттың өз амандасу ерекшелігі 
болады. Мысалы, азиялықтар  екі 
қолымен амандасады. Ал біздің 
қонақжай, кең пейілді халқымыз, 
яғни қазақтар қалай амандасады? 
Бір оқушыны ортаға шығып, аман-
дасуды көрсетуі тиіс.

Қазақтың амандасуы. Келген 
қонақ бірінші сол елдегі ақсақалға 
сәлем береді. Үйге кіргенде тек 
қана таныс адамымен аманда-

Елімізде 2015 жыл  – Қазақстан халықтары Ассамблеясы жылы 
деп жарияланғаны мәлім. Егер деректерге көз жүгіртсек, бүгінгі таңда  
Қазақстанда жүз отыздай ұлттар мен ұлыстар өкілдерінен құрылған 17 млн 
халық тұрады және олардың әрқайсысы Ассамблея құрамына  кіреді. 

Ертең ел тізгінін ұстайтын балалар, яғни біздің болашағымыз осы Ассам-
блея туралы не біледі? Оның атқаратын міндеті мен мақсаты қандай? Міне, 
осы сұрақтарға жауап беру үшін мектептер жанындағы балалар лагерьлерінде 
сауықтырылып жатқан бүлдіршіндерге арнап, «Балалар Ассамблеясын» құрып, 
оның жұмысымен таныстырудың маңызы ерекше.  Ассамблея дегеніміз – 
Қазақстан халқын бір шаңырақтың астына біріктіріп тұратын ұйым. 

Аграрлық салаға мамандар қажет
Биылғы, 

2015 жылы, Қазақ ұлттық 
аграрлық университеті өзінің 85-жылдық мерей-
тойын атап өтеді.

Университеттің негізгі мақсаты – бәсекеге қабілетті аграрлық сектор-
ды дамыту үшін  жоғары білікті мамандарды даярлау, сондай-ақ  әлемдік 
білім және ғылым кеңістігіне ену жағдайында «Қазақстан жолы-2050: 
Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Жолдауға сәйкес жүйелі түрде 
жұмыстар жүргізу. 

Бүгінгі таңда университеттің студент-жастары арасында қомақты 
жұмыстар өткізілуде. Үздік студенттеріміз республикалық және 
халықаралық деңгейдегі ғылыми конференциялар мен олимпиадаларда 
жүлделі орындарды иеленуде.

Қазақ ұлттық аграрлық университеті Қазақстан Республикасының 
жалпыға міндетті білім беру мемлекеттік стандарттарының барлық та-
лаптарына сай 2014 жылы халықаралық аккредиттеуден, ал 2015 жылы 
аттестаттаудан және 2012 жылы № 12.0082.026 ISO 9001:2008 стандар-
тына сәйкес деп танылды. 

Қазақ  ұлттық  аграрлық  университеті  аграрлық  салаға қажетті 
мамандар даярлайды:

- бакалавриатта (біліктілігі – бакалавр, оқу мерзімі 4 жыл) - 40 
мамандық бойынша;

- арнаулы жоғары білім (біліктілігі – маман, оқу мерзімі 5 жыл) - 2 
мамандық бойынша;  

- магистратура  (академиялық дәрежесі  –  магистр, оқу мерзімі 2 
жыл) - 39 мамандық бойынша;

- PhD докторантура бойынша (ғылыми дәрежесі – доктор PhD, оқу 
мерзімі 3 жыл) - 16 мамандық бойынша.

Орта кәсіптік арнайы білімі бар талапкерлер (колледжден кейін) 
мамандықтарына сәйкес, мемлекеттік грантқа немесе ақылы келісім-
шарт бойынша оқуға түсіп, 3 жылда жоғары білімдібакалавр дәрежесіне 
ие бола алады. Ал жоғары білімі бар мамандар таңдаған мамандығы 
бойынша сырттай оқу арқылы 2 жыл ішінде ақылы келісім-шарт негізінде 
екінші  жоғары білім дәрежесін ала алады. 

Сырт-
тай оқу бөліміне 
жоғары білімі бар мамандар және 
мамандықтары сәйкес келетін, орта кәсіптік арнайы 
білімі бар (колледж) талапкерлер ғана қабылданады.

Қазақ ұлттық аграрлық университетінің әскери кафедрасы ҚР 
қарулы күштер қатарына қажетті запастағы офицерлерді даярлау 
бағдарламасына сәйкес төрт әскери есеп мамандықтары бойынша  
студенттерге білім береді.   

Жоғары білімі немесе бакалавр академиялық дәрежесі бар 
азаматтарға 39 мамандыққа конкурс бойынша магистратураға қабылдау 
жүргізіледі. Оқу мерзімі - 2 жыл. Магистратураға түсу емтихандары 
тамыз айының 01-20 аралығында жүргізіледі.

ҚР Үкіметінің 09 шілде 2013 ж. № 698 Қаулысына сәйкес ҚазҰАУ-нің 
«Білім» (5В012000), «Ауыл шаруашылығы ғылымдары» (5В080100 - 
5В081200) және «Ветеринария» (5В120100 - 5В120200) мамандықтары 
бойыншамемлекеттік білім грантына конкурсқа қатысу үшін тестілеу 
нәтижелері кемінде 60 балл жинау қажет.

Ауылдың  мұқтажын ескере отырып және ауыл жастарының 
қоғамдағы әлеуметтік жағдайын арттыру мақсатында, барлық об-
лыс және аудан орталықтарында кеңес беру және құжат қабылдау 
пункттері ашылады. Бұл пункттердекешендік тест (КТ) тапсыруға және 
Қазақстанның барлық жоғары оқу орындарына (ЖОО) түсетін талапкер-
лерден мемлекеттік білім гранты конкурсына қатысу үшін маусымның 
20-нан шілденің 9 аралығында құжаттар қабылдайды.

Құрметті ТАЛАПКЕРЛЕР, 85 жылдық тарихы бар университет 
ұжымының атынан Сіздерді ҰБТ(КТ)-ны сәтті тапсыруға тілек білдіремін 
және білікті де білімді маман болып,  еліміздің ауыл шаруашылығын 
өркендетуге сүбелі үлестеріңізді қосасыздар деп ойлаймын.

Университет әкімшілігі

«Балалар Ассамблеясы» – ұлтты ұйыстырады

су жаман әдет. Қазақтарда екі 
қолын беріп амандасады. Шығыс 
елдерінде оң қолымен аманда-
сып, сол қолын көкірегіне қояды. 
Құшақтасып көкірегіне қысып аман-
дасу көп кездеседі.     

«Ассалаумағалейкум!»  – Сізге 
Алланың нұры жаусын!, - де-
ген мағынаны білдірсе, «Уа аға-
лей күмассалам» деген сөздің 
мағынасы «Сізге де Алланың 
нұры жаусын» деген игі тілекпен 
үндеседі.

Орыс халқы.  Ресейде ер кісі 
бірінші болып қолын береді. Қол ға-
бын шешіп амандасу керек. 

Жапон халқы. Жапонияда 
жерге иіліп, еңкейіп амандасады. 
Жерге қаншалықты көп еңкейсе, 

соншалықты сыйлағанын білдіреді. 
Кешірім сұрау, алғыс айтудың да 
өзіндік осындай белгілері бар. 
Жапондықтарға қол созып ашулан-
дырмай, иіліп сәлем берейік. 

Корей және Қытай халқы 
дәстүрлі түрде иіледі. Амандасудың 
жаңа түрі қолын қусырып басына 
қояды. Қытайда дәстүрлі түрде 
амандасу «Сен бүгін тамақтандың 
ба?» деген мағынаны білдіреді 
екен.

Үндістер қолын қусырып 
көкірегіне қойып, еңкейіп басын 
иіп амандасады. Осымен бірінші 
аудиторияда әртүрлі халықтардың 
амандасуымен таныстық.  Отряд  
шаңырақтың бірінші бөлігін алады. 

Енді қонаққа тамақ әзірлеу ке-
рек. 

«Үй иесіне жәрдем бер» ой-

ынына кезек келді. Бірінші кезек-
те бірнеше ұлттық тағамдарды 
дайындаудың сәті түсті. Экран 
арқылы көрсетілген слайдқа қарап, 
керек тағамдарды балалар атады. 
Олар: ет, құймақ, кукси және палау. 
Осылайша үстел үсті аталған ас 
мәзіріне толды. 

Бұл белсенділіктері үшін бала-
лар шаңырақтың екінші бөлігіне ие 
болды.

 Достастық аудиториясы

Біздің Теміртауда 93 ұлт 
өкілі тұрады. Бұл аудиторияда 
ұл-қыздарымыз осы ұлттардың 
мәдениетімен танысуға мүмкіндік 
алды. Әр ұлттың өзінің тілі, 
мәдениеті және тарихы бар. 
Сөрелерге қойылған әр түрлі ұлт 
өкілдерінің, атап айтқанда, қазақ, 

татар, неміс, орыс, үндіс, укра-
ин, кәріс халықтарының қызықты 
ұлттық заттарын көре аласыздар. 
Біздің суретші заттарды қайта 
өндеп, жаңартқан кезде олардың 
орындарын ауыстырып жіберген. 
Балалар оларды өз ретімен, яғни 
әр ұлттың өз затын өз ретімен  ор-
нына жайғастырып қоюлары тиіс. 
Сонымен қатар әр затқа қысқаша 
түсініктеме беріледі. Белсенді 
қатыс қан оқушыға шаңырақтың 
тағы бір бөлігі тапсырылады. Ал 
олар мына заттар: сәукеле, киме-
шек, ескі үтік, гүл шеңбері, желпуіш. 

Енді музыкалық аспаптарға 
кезек келді. Аспаптар жасыры-
лып қойылған, сондықтан оларды 
дыбыстарына қарап, музыкалық 
аспаптың атын және қай ұлттікі 
екенін атау керек. Оқушылар 
бұл сынақтан да мүдірмей өтіп, 
өздеріне тиісті шаңырақ бөлігін 
алды, бұл дегеніміз «Балалар Ас-
самблеясын» құруға тағы да бір 
мүмкіндікті мүлт жібермегендігінің 
белгісі.

Қуаныш аудиториясы

Бұл бөлімде «Балалар Ас-
сам  блеясындағы» ең көңілді 
аудиторияға кіреді, аты айтып 
тұғандлай, қуаныш аудитория-
сынан нұр тарағандай. Бұл жер-
де біздің қаламызда бір-біроімен 
тату-тәтті, бірлік пен берекесі 
шалқып өмір сүріп, еңбек етіп 
жатқан әр түрлі халықтардың 
билерімен танысудың сәті түсті. 
Әуелі әртістердің орындауында 
бейнероликті көріп, биді орындау 
қимылдарын үйренгеннен кейін 
барлығы бірге билеп, жүздері жай-
нап, көңілдері қуанышқа толды.  

Соңында топқа шаңырақтың 
соңғы бөлігі берілді. 

Қазақ биі – «Қара жорға»,  
бұл би ХІІ ғасырда пайда болған.  
Билеушілер  тұлпардың ерекше 
қимылын қайталайды. Бұл жігіт 
пен қыздың биі. 2012жылы  Астана 
қаласында Тәуелсіздік мерекесінде 
400 қазақстандық «Қара жорға» 
биін орындап,  Гиннес рекордтар 
кітабына енген. 

Орыс биі «Калинка» – қыз дыра-
тын жалынды би. Негізгі қимылы 
шеңберде тұрып, қолыңды жан-
жаққа сілтеп билейді. 

Лезгинка биі – кавказ ха-
лық тарында кең тараған. Мұнда 
қыздардың нәзік қимылы мен 
жігіттердің белсенді қимылынан 
тұрады. 

Сыған биі – от-жалынды, 
бел  сенді қимылдардан турады. 
Киімдері әсерлі көркем, әр-түрлі 
әшекейлермен безендіріледі. 
Әйелдер иығын қимылдатып, жігіт-
тері қолдарын аяқтарына тигізіп 
билейді. 

Украин биі «Гопак» – кімді бол-
са да билетпей қоймайды. Қыздар 
қолдарын беліне қойып, ал жігіттер 
отырып-тұрып билейді.

Міне, енді қатысушыларға ша-
ңы рақтың соңғы бөлігі тапсырыл-
ды, ал балалар өз кезектерінде 
қабырғаға өз шаңырағын бекітеді.

«Балалар Ассамблеясы-
на» белсенді қатынасқан бала-
лар ұлттар мен ұлыстардың, 
халықтардың бірлігі мен достығын 
дәріптеп, мәдениеті мен тарихы, 
әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрі жай-
ында біраз мағлұмат алды. Бұл 
алдағы уақытта жасөспірімдердің 
бойында олардың ұлтына, тіліне, 
түріне қарамастан бір-біріне деген 
сенімдері мен құрметін, татулығын 
арттыра түсері даусыз.  

Светлана ТРЕщЕВА, 
қалалық тарихи-өлкетану 

мұражайының аға-ғылыми 
қызметкері
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Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу

Гүлнар МІРЖАҚЫПҚЫЗЫ: 
– 1936 жылы мен сту-

дент едім, демалыс үйіне 
барғанымда бірде Телжан 
Шонанұлының жұбайы Шах-
зада апайды көргенім бар. Бір 
көрмекке керемет сұлу, өзі 
оқыған, білімді, Халық комис-
сариатында қызмет істейтін 
апай да сол жерде демалып 
жатса керек. Мені көргеннен 
жанына жақын тұтқан сол 
кісі бір күні: «Жүр, екеуміз 
саяхат жасайық», – деді. Сол 
серуенде екеуміз тау басына 
шықтық. Әлден уақытта үлкен 
бір жартастың жанына жете 
бергенімізде, Шахзада апай 
жартасқа сүйеніп тұрды да, 
бір керемет өлеңдерді бірінен 
соң бірін оқуға көшті. Таңдана 
қарап қалған маған кенет: «Бұл 
сенің әкең жазған «Бақытсыз 
Жамалда» жазылған өлеңдер 
емес пе?» – деді. Сөйтіп, мен 
«Бақытсыз Жамалды» бірінші 
рет Шахзада Шонанованың 
аузынан естідім...

Осыған дейін естімеген 
соң, әлгі есім жадымда қалып 
қойған еді. Солайша бұл есім 

«Е-е, Шұға десе, Шұға еді-ау...» деген күрсініспен басталатын Бейімбет 
Майлиннің «Шұға» әңгімесін оқымаған жұрт жоқ шығар. Сол секілді есімін 
күрсініспен еске алатын қазақтың қыршын ғұмыр бір қызы бар – Шах-
зада Шонанова. Мен бұл есімді алғаш рет Алаш арысы Міржақып 
Дулатовтың қызы Гүлнар әжейдің аузынан естіген едім.

Ату жазасына кесілген 
жалғыз 
қазақ 
қызы кім?

әрі қарай ізденуге 
жетеледі. Бұл қыз 
кім? Алаш арыс-
тары еңбегімен 
қалай таныс? 
Қазақ қызының 
ол тұста Халық 
комиссариатында 
қызмет етуі – 
сирек құбылыс. 
Соңында 
білгенім, мені 

елең еткізгені Шахзаданың 
Алаш арыстарымен бірдей ай-
ыпталып, қуғыннан көз ашпай, 
соңында дәл сол арыстардай 
атылып кеткендігі болды. 
Әрине, ерлердің қасында 
жүріп, солардың жары болғаны 
үшін «халық жауы» деген 
жала жабылып, Ақмоладағы 
АЛЖИР лагерінде жазасын 
тартқан Күләнда Қожанова, 
Дәмеш Жүргенова, Гүлбаһрам 
Сейфуллина, Гүлжамал 
Майлина, Әзиза Рысқұлова 
сынды көптеген апамыз болды, 
бірақ бір жұбанарлығы – олар 
лагерьде белгілі бір уақыт жа-
засын өтеп, тірі қалды ғой. Ал 

Шахзада неге атылды?
Өмірдің қызығы былай 

тұрсын, аңдусыз өткен бір 
күнге зар болатындай осы 
бір аяулы ару кімге не жазып 
еді? Ол неліктен қуғындалды? 
Шахзада 1903 жылы Батыс 
Қазақстан облысы Жымпиты 
ауданында дүниеге келген. 
Әкесі Арон Қаратаев сол 
жылдары елге танымал болған 
азамат Бақытжан Қаратаевтың 
інісі болатын. Сонда 
Шахзаданың бүкіл өмірін 
астан-кестен етіп, басқан ізінің 
аңдуда болуына, қуғыннан 
көз ашпауына себеп осы ғана 
екен.

Айгүл 
ІСМАҚОВА, 

алаштанушы: 
– 1937 жылы 

қаңтар айында Шахза-
да Шонанова Алматыдағы 

Қазақ мемлекеттік университеті 
биология факультетінің 2-курс 
студенті атанады. Сонда «осы 
34 жасына дейін ол қайда 

Көшбасшылар съезі

Әлемдік және дәстүрлі 
дін дер лидерлері Съезі Хат -
шылығының Басшысы  
-  Қаз ақстан Республика-
сы Парламенті Сенатының 

Әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің V 
Съезі 2015 жылғы 10-
11 маусымда Астанада 

өтеді 

Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 
бесінші Съезі 2015 жылғы 10-11 маусымда Астана-
да болады. Алдағы форумның басты тақырыбы 
ретінде «Бейбітшілік және даму жолындағы діни 
және саяси қайраткерлердің үнқатысуы» болып 
белгіленді. Бүгін Съезд Хатшылығының ХІІІ 
отырысының қорытындылары бойынша осындай 
шешім қабылданды. 

Төрағасы Қасым-Жомарт 
Тоқаев қорытынды сөзінде 
Қазақс тан Президенті 
Н.Назарбаевтың төртінші Фор-
ум дағы «әлемнің «өркениеттер 

қақтығысының» шыңырауына 
құлдырамауына съездердің 
көмегі аз болған жоқ» деп атап 
өткен сөзіне назар аударды. 

Мемлекет басшысының 
бас тамасымен шақырылған 
Әл ем дік және дәстүрлі діндер 
лидерлері Съезі былтыр он 
жылдығын атап өтті. Осы жыл-
дар бойы Астана форумы-
на қатысушылар «үнқатысу, 
өзара түсіністік пен құрмет 
алуан мәдениеттер мен діндегі 
адамдардың жайлы және 
бейбіт өмір сүруін қамтамасыз 
ете алатын қуатты жасампаз 
күш» екенін паш етіп келеді. 

Алдағы діни форумның 
міндеттеріне қатысты Хатшы-
лық тың Басшысы Әлемдік 
және дәстүрлі діндер лидерлері 
V Съезі діни деңгейлер мен 

саяси жетекшілердің жер 
жүзіндегі орнықты бейбітшілік 
және келісім жолындағы өзара 
іс-қимылының оңтайлы үлгісін 
іздестіру жөніндегі жұмыстарды 
жалғастыратынына сенім 
білдірді. 

«Әлемдегі тепе-теңдік 
көп  теген жағдайда адамдар 
арасындағы үнқатысу мен 
келісімге байланысты бола-
ды. Сондықтан діни негіздегі 
дүрдараздық пен оқшалануға 
біз діни үнқатысуды, мәден-
иет тің рухани ынтымағы мен 
адамзаттың келісімін қарсы 
қоямыз. Осындай ізгілікті істер-
де бізге сәттіліктер серік бол-
сын», - деді Сенат Төрағасы.

Отырысқа қатысушылар 
Күн тәртібіне енгізілген 
мәселелердің бәрін қарады, 

Хатшылықтың он үшінші 
отырысының Хаттамасын бе-
кітілді, сондай-ақ Әлемдік және 
дәстүрлі діндер лидерлері 
Съезі Хатшылығының ХІV оты-
рысы өткізілетін уақыт пен орны 
белгіленді. Ол 2015 жылғы 9 
маусымда болады.

(Мемлекеттік 
тапсырыс бойынша)

болды, немен айналысты?» 
деген сұрақ туындайды ғой. 
Оған дейін алты жыл мектепке 
дейінгі тәрбие әдіскері, ғылыми 
хатшы, мектеп инспекторы 
қызметтерін атқарған екен. 
1937 жылғы анкетасында тоғыз 
жыл кеңес мекемелерінде 
қызмет атқарғаны айтылған. 
Бүкіл арманы жоғары білім 
алу еді, өкініштісі, өмір бой-
ына қаншама оқу орнының 
табалдырығынан аттап, 
бірақ әлгіндей тегіне бола 
оқудан шығарыла-шығарыла, 
ақыры сол арманына жете 
алмаған күйі кетті. Алдымен 
ол Орта Азия университетінің 
медицина факультетіне 

оқуға түскен, екінші курсын-
да шығарып жіберді. Кейін 
Алматы медициналық оқу 
орнына түсіп, ол жерден де 
шығарылған. Басқан ізі аңдуда 
болған ол арасында ғана 
оқуын жалғастыруға рұқсат 
алып отырыпты. 1932 жылы 
12 наурыздан 11 сәуірге дейін 
Қарағанды қаласы маңындағы 
Прибалхаш стройдың Спасск 
бөлімшесіне (АЛЖИР-дің 
бір бөлімшесі) Шахзаданы 
медицина қызметкері ретінде 
жұмысқа жібереді. Ал ол 
бүкіл Қарағанды, Балқаш 
маңындағы ел сүзек ауруынан 
қырылып жатқан тұс болатын. 
Сонда ол жерден тірі қайтуы 
екіталай деп, әдейі өлімге 
айдалып отыр ғой. Дегенмен 
Жаратқанның көзі түзу ғой, 
жас қыз сол өлім жайлаған 
өлкеден дін аман болғаны 
былай тұрсын, абыройлы 
анықтамамен оралады. 1936 
жылы Қазақ мемлекеттік 
университетінің биология 
факультетіне қайтадан түскен 
Шахзаданың тегі бұл жолы 
да алдын тұйықтайды. Бұл 
жолғы кінә жұбайына бай-
ланысты еді. Ал жұбайы 
алаштықтардың қатарындағы 
белгілі тарихшы, аударма-
шы ғалым Телжан Шонанов 
еді. Қаратаева деген тегіне 
шүйліге берген соң, тұрмыс 
құрып, күйеуінің тегін алғанда 
да, Шахзада бәрібір қуғынның 
құрығынан құтылмайды. 
Ал Телжан Шонанұлы 
тілтанушы- түркітанушы 
ғалым, Алашорданың оқу 
комиссиясының мүшесі еді. 
Зерттеу жұмыстарындағы 
А.Байтұрсыновқа, жал-
пы, Алаш істеріне қатысты 
тұстарына байланысты «халық 
жауы» деген айып тағылған 
Телжан Шонанұлы 1937 жылы 
шілденің 20-сында Алматы 
қаласында тұтқынға алынды. 
Сөйтіп, 1938 жылы 27 ақпанда 
ату жазасына кесілсе, араға 
бір айда емес, небәрі 10 күн 
салып, 9 наурыз күні әйгілі 
Қаратаевтардың тегі, қазақтың 
маңдайалды мақтанышы 
дерлік бір қызы Шахзада Шо-
нанова атылып кете барады.

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

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

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 Телесериал
12.55,02.35 Ашығын айтқанда
13.45,20.40 Телесериал
14.35,22.20 Телесериал
15.30 112
15.40 Судебные истории
16.45 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Телесериал
03.30 Контрольная закупка

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

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00 Апта
08.10 Әсем әуен
08.55 Телесериал
11.10 Қуырмаш
11.45 Күлегеш
12.00 Телесериал
13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
18.30 2050
19.00 Ойталқы
19.35 Ғибрат
20.00  Қорытынды жаңалықтар
20.45,22.45 Уақыт. кз
21.10 Телесериал
23.10 Кино

07.00  «Таңшолпан»
10.00,21.50  «Көк тарландары»
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Телесериал
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 Жаңалықтар
12.45 Спорт
13.10,16.00 Еңбек түбі - береке
13.10 «Алаң»
14.00,00.50 Сыр-сұхбат
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,01.55 Келбет
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 «Айналайын»
19.05 Қылмыс пен жаза
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
01.25 Телесериал
03.35 Қылмыс пен жаза

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 
Жаңалықтар
10.15 Мультсериал
10.50 Мен көрген соғыс
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.15,00.05 Драма
11.45 Магия кухни
12.20  Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.20 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.45 «Экономкласс»
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Бюро расследований
22.15 Телесериал
23.00 «Арнайы хабар»

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. Фильм
12.50,02.00 Ашығын айтқанда
16.00 Новости
16.05 Доска почетных
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Кино
22.20 Телесериал
23.45 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30  Таңертеңгілік «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 визит
08.00,13.00 Новости
08.30 «Наши дети»
14.15,17.45 Азия айнасы
14.35 «Прямой эфир»
16.00 «Сау болайық»
16.10 Телесериал
17.00 «Менің шындығым»
18.10 Моя Караганда
18.10 5-арнадағы ән-әуен + ТV – ЧАТ
18.30 В ритме нашего города
19.00 Ваш день
21.00 «Моя планета»
22.50 Худ. фильм
01.00  Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ
02.30 Док. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.55, 13.20  Әсем әуен
08.50 Телесериал
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Ойталқы»
11.40 Ғибрат
18.30 Жеңіс солдаты
18.50 Мәңгілік мұра
19.00 «Жаңғырық»
19.30 Дін мен дәстүр
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал

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

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00,01.30 
Жаңалықтар
10.15 Мультсериал
10.50 Моя история войны
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,00.35 Драма
11.45 Магия кухни
12.20,21.30 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.50 «Бұйымтай»
15.45 Драма
16.25 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.50 Незабытые истории
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 100 бизнес- истории
22.00 Телесериал

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

5 КАНАЛ
06.30,20.40 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
14.15 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Док. фильм
17.00 Азия айнасы
19.00 Ваш день
21.05 «Моя планета»
22.50 Худ. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
08.50 Телесериал
09.45 Мультфильм
10.45 Уақыт.кз
11.05 «Жаңғырық»
11.35 Дін мен дәстүр
12.00 Телесериал
18.30 Заң және заман
19.00 Прямой эфир
19.35 2050
21.00 Телесериал
23.00 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Көк тарландары
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35,19.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,00.55 Еңбек түбі - береке
12.50 Агробизнес
13.15 Журналисттік зерттеу
13.35,03.30 Сіз не дейсіз?
14.10 Жан жылуы
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00 Док. фильм
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Кино
19.10 Индустрияландыру
23.30,02.00 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
01.00 Қылмыс пен жаза
01.55 Мәлім де беймәлім Қазақстан

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

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
11.55 Худ. Фильм
12.50 Ашығын айтқанда
13.45,20.40 Телесериал
14.35,22.20 Худ. Фильм
15.30 112
15.40 Судебные истории
16.40 Давай поженимся
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
23.45 Телесериал
03.30  Контрольная закупка

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

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
08.50 Телесериал
11.05 Прямой эфир
11.40 2050
12.00 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Ас болсын!
19.35 Я здоров!
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал
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8 маусым - 14 маусым

     12 маусым, жұма                     13 маусым, сенбі                 14 маусым, жексенбі

07.00 Концерт
08.00 Қымызхана
08.30 Ақсауыт
09.00 Бүгін Воскресенье
10.30 Баламен бетпе-бет
10.50 Шетелдегі қазақ балалары
12.45 Концерт
13.45 Жарқын бейне
14.15,02.30 Телесериал
16.35 Док. фильм
17.05 Концерт
19.10 Әзіл әлемі
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.05 Ұлттық шоу
22.15 «Алаң»
23.05  Драма
01.45 Көкпар

ХАБАР
07.00 Ду-думан
08.00 Магия кухни
08.30 Айбын
09.00,10.00 Жеті күн
10.00 Ас арқау
10.20,03.20 Спорт әлемі
10.50 Кино
14.00 Бенефис-шоу
15.15 Кино
1800 Кино
17.45 Док. фильм
18.30 Концерт
20.00 Қызық times
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
23.40 Кино
01.50 Док. фильм

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

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

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
10.05 Кино
11.20 Жайдарман Қарағанды
12.25 Худ. Фильм
14.05 Концерт
15.20 Худ. Фильм
16.00 Худ. Фильм
18.00 Ас болсын!
18.35 Руханият
19.00 Апта
20.00 Кино
21.00 Обсудим
21.35 Руханият
22.10 Кино

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

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,01.00,02.30 
Жаңалықтар
10.15 Мультфильм
10.55 Подари детям жизнь
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.25,18.15 Телесериал
13.15 Док. фильм
13.55 Телесериал
15.15 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.25 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым?
18.15 Телесериал
19.05 Орталық хабар
20.30 Сильные духом
21.30  «Жеті ән»
23.00 Худ. Фильм
01.10 Кино

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

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

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар
08.50 Телесериал
10.00 Мультфильм
11.05 Ас болсын!
11.40 «ДАТ»
12.00 Док. фильм
18.30 Это наша с тобой биография
19.00 Қуырмаш
19.35 Шеберхана
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал

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

ХАБАР
07.05 Ду-думан
08.00 «Сиқырлы ас үй»
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.05 Спорт без границ
11.55 Кино
13.30 Орталық хабар
14.25 «Жеті ән»
15.55 Бұйымтай
17.15 Худ. Фильм
17.50 Мен көрген соғыс
18.05 Кино
20.00 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
23.50 Кино
01.50 Док. фильм

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
08.00 Таңғы пошта
08.50,21.30 Жаңалықтар
09.00 Новости
09.10 Смак
09.45 Худ. Фильм
11.40 Фабрика грез
12.05,01.45 Ду қол  шоколад
13.00 Караоке такси
13.30, 101 кеңес
14.50 Идеальный ремонт
15.50 Худ. Фильм
20.00 Первая программа
20.30 «Лучший город»
21.30 Кешкі кездесу
23.10 Тілші түйіні
23.55 Худ. фильм

    5 КАНАЛ
10.05 Дәмдес болайық
10.30 Док. фильм
11.10 Сыр сандық
11.40 «Нольден бастап»
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.30 Қазақ тілін үйренейік
13.00 Мусульмане
13.15, 18.20, 22.40 Рекламный визит
13.25 Субботник
14.00 «Будем здоровы»
14.20 Кино
15.00 Специальный корреспондент
16.40 Концерт
18.30 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.30 Городок
20.20,22.30 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан
02.30 Док. фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
11.05 Я здоров!
12.00 Док. фильм
14.00 Концерт
15.05 Худ. Фильм
18.00 Қуырмаш
18.35 2050
19.00 Жаңғырық
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Жайдарман Қарағанды
21.05 Док. фильм
21.30 Худ. фильм
22.10 Кино

Биыл да 18 сәуірден басталған 
бұл жұмыс ұдайы өткізіліп, қала 
көшелерін, жолдарды реттеудің 
сәті түсті. Тұрғын үй коммуналдық 
шарушылығы, автомобиль жолда-
ры және жолаушылар тасымалы 
мекемесінің мәліметтері бойынша, 
бұл жұмысқа қаланың 120 еңбек 
ұжымы тартылып, 29 мың адам 
қатысқан. Сондай-ақ техника күші 
де жұмылдырылды, 30 гектар 
жердің  тазалығын қамтамасыз 
етуге барлығы 74 техника 
атсалысқан. Соның нәтижесінде  
белгіленбеген жеті жердегі 
тұрмыстық күл-қоқыстар үйіндісін 
қаладан тыс жерге тасып, 57 
тұрғын үйдің жертөлесін құрғату 
мүмкін болды. 12 650 шаршы 
метр жол бойы жөндеуден өтті, 
1570 дана ағаш басы қырқылып, 
реттелді және 1500 түрлі ағаш 
және 210 түп бұта отырғызылды. 
Бұл шаралардың бәрі де қаланың 
сәулетін арттырып, тазалықты 
жолға қоюға өзінің айтарлытай 
ықпалын тигізді деуге болады. Екі 
айлықтың барысында белгіленген 
барлық жұмыстар толық орындал-
ды. Бұл жөнінде тиісті тексеруші 
органдардың 33 рет өткізілген 
рейдтері барысында анықталды. 

Енді қала көшелерінің жол-
дарын жөндеу ісі басталмақ. 
Осыған орай тиісті жұмыстар 
өткізіліп, мердігерлер анықталған. 
Қаланың басты көшесі саналатын 
Республика даңғылының жолда-
ры жамап-жасқалып жатқанын 
тұрғындар күнделікті  бақылап 
жүр. Белгіленген жоспарға сәйкес 
тиісті жұмыстар мерзімінде орын-
далары анық.

Қалалық 
әкімдікте

Тазалықтың 
екі айлығы

Жыл сайын көктемде 
қаланы тазалау, абат-
тандыру, көгалдандыру, 
тұрмыстық қалдықтарды 
сыртқа тасу жұмыстарын 
белсенді жүргізу қажет 
болатын тазалықтың екі 
айлығын жариялау дәстүрі 
жалғасып келеді.
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«Дуслык» – 
   татар     
      фольклорлық 
ансамблiне 26 жыл

Қазақстан Ассамблеясына 20 жыл
Сабантой – достық мерекесі

– 7 маусым күні татар 
халқының дәстүрлі Сабантой 
мейрамын өткізбекпіз, бұл әр 
жыл сайын егіс науқаны өтісімен 
жасалатын рәсім әрі халықтық 
мейрам. Онда ән-бимен бірге 
түрлі ұлттық ойындар, спорттық 
жарыстар бағдарламасы 
белгіленді. Қарағанды 
қаласындағы екі татар  этно-
мәдени орталығы да бізге 
көмектесіп жатыр, – деп бірден 
істің жайын баяндаған Разина 
Жантимирқызы «Дуслык» татар 
фольклорлық ансамблінің  тари-
хын баяндап берді.

1989 жылы Теміртауда 
тұңғыш рет татар халқының 
ұлттық ән-биін, сонымен бірге 
әдет-ғұрпы мен салт-дәстүрін 
насихаттауға арналған өнер 
ұжымын Венера Абдулловна 
Халиуллина ұйымдастырған 
еді. Міне, содан бері «Дуслык» 
қала мәдениетінің, өнерінің, 
ұлттық дамудың бір ажыра-
мас бөлігіне айналып келеді. 
Р.Саяфарованың оны өз қолына 
алғанына да он бес жылдың 
жүзі болды. Теміртауға өткен 
ғасырдың жетпісінші жылдары  
қонаққа келген ерлі-зайыпты 
Саяфаровтар осы шаһарды 
өздеріне тұрақты мекен-жай етіп 
қалып қойды. 

– Бұл жастар қаласы, 
әрі үлкен өндіріс ошағы 
болғандықтан бірден ұнады. 
Оның үстіне мамандығым 
бойынша медбикелік жұмыс та 
табыла кетті. Жолдасым Саги-
тьян құрыш білекті құрылысшы 
ғана емес, сан қырлы өнерпаз, 
әрі суретші, әрі бірнеше аспап-
та ойнайды. «Дуслыктың» 
белсенді мүшесі, сырнайшы, 
қазір «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ өндірісінде ыстық металл 
конвейерінің жүргізушісі болып 
жұмыс істейді, – деген Разина 
ансамбльдің осынша уақыт 
үздіксіз жұмыс істеп, үлкен өнер 
ұжымы ретінде танылуына үлес 
қосқан өнерпаздар жөнінде 
де үлкен мақтаныш сезімімен 
жеткізді.

Ансамбль ұйымдасқалы 
ширек ғасырдан асты, оның 
алғашқы мүшелері қазір жоқ, бірі 
демалыста, бірі қоныс аударған 
дегендей. Ал Клара Шахме-
ева, Набиулла Мирьякубов, 
Фания Курмалеева, Зульфия 
Галиева, Фазила Шегебаева, 
Гулия Мухамедгалиева, үш 
апалы-сіңілі Юмагуловтар 
осы бүгінгі «Дуслыктың» қала 
мәдениеті мен өнеріне өз ізін 
қалдыруға айтарлықтай үлес 
қосып келеді. Бос уақыттарында 
аптасына екі-үш рет мәдениет 
сарайында дайындық өтеді, 
одан қалса қаланың барлық 
мерекелік және айтулы іс-

Қалалық мәдениет 
сарайының үшінші 
қабатында орналасқан 
№306 кабинет іші 
кәдімгідей аласапы-
ран, мұнда алдағы 
демалыс күні өтетін  
Сабантойға дайындық 
қызу жүріп жатыр. Бір 
бұрышында кезекті 
ән дайындығы, ал 
бір жерде берілетін 
сыйлықтар, 
енді біреулер би 
қимылдарын 
жетілдіруде.

шараларына қатысып, өз 
өнерлерін көпшілікке тарту етеді. 
Бүгінде өнерлі аға ұрпақтың ізін 
басып, олардың тағылымды 
ұлағатынан  үйренген жастар 
ансамбль қатарын толықтыруда. 
Соның бірі «Мирас» колледжінің 
студенті Рифат Хакимов осы 
ансамбльдің белді мүшесінің 
біріне айналған. Ол жөнінде 
«Жас келсе – іске» дегендей, 
«Рифат тек өнерлі бозбала ғана 
емес, біздің қолғанатымыз, әрі 
идеялық жетекшіміз» деген 
пікір білдірді алдыңғы толқын 
ағалары.

«Дуслык» ансамблінің 
қол жеткен табыстары, өнер 
жарысындағы марапаттары 
ілінген дипломдар мен грамота-
лар кабинеттің бір қабырғасын 
тұтас алып тұр. Барлық қалалық, 
облыстық жарыстар,  конкур-
стар, байқаулар барысында 
алған  жүлделерімен бірге Ұлы 
Жеңістің 50 жылдығы құрметіне 
өткен бүкілодақтық  «Ойна, 
сырнай» байқауында лауреат 
атануы бұл өнер ұжымының 
үлкен мақтанышы деуге бо-
лады. Жиырма жыл бұрынғы 
бұл жеңіс ізі көмескіленбей, 
одан әрі біліктілігін шыңдаған 
ұжым биылғы Қазақстан 
халқы Ассамблеясының 20 

жылдығы аясында өткен «Менің 
Қазақстаным, сен ұлы халықтың 
бесігісің» деген аймақаралық 
байқауда да үлкен жеңіске 
жеткендері осы көрнекті 
ақпараттан көрініп тұр. Онда 
«Дуслык» Қарағанды аймағында, 
сонымен бірге Қазақстан 

Республикасында ұлтаралық 
өзара достықты, төзімділікті, 
бауырмалдықты насихаттап 

жүрген үздік өнер ұжымдарының 
бірегейі деген баға беріліпті. 
Бұдан артық үлкен марапат бола 
ма?!

– Сабантой бағдарламасы 
қандай?– деген сауалымызға 
Разина Жантимирқызы қала 
халқының бәріне ортақ мерекеге 

он түрлі спорт жарысының да 
қамтылғанын жеткізді.

– Біз жыл сайын бұл 

мерекені маусым айының 
басында өткіземіз, сондықтан 
жұртшылық оны жақсы біледі. 
Әсіресе, татар халқының  ұлттық 
қап киіп жүгіру, иінағашпен су 
алып жарысу, ауызға қасық 
тістеп мәреге жету сияқты ойын-
дарын аса қатты қызықтайды. 

Сондай-ақ сырнайға қосылып 
татар әндерін, татарша әзіл-
қалжыңдар, тақпақтар айтудан 
талаптыларды  бәстестіреміз,– 
дейді басшы.

«Ізгілікті көктен іздеме, 
халық бірлігінен ізде» 
дейді екен даналар. Бірлігі 
жарасқан қала тұрғындары 
қандай халықтың болмасын 
ұлттық, елдік, мемлекеттік 
мерекелерге бір кісідей 
қатысып, үлкен ұйымшылдық, 
жасампаздық үлгілерін көрсетіп 
келеді. Қалыптасқан тари-
хи жағдайларға орай біздің 
Теміртау қаласы да көп ұлтты 
боп өсіп, өркендеуде. Қазір 
тоқсан үш ұлттың өкілдері бір 
кісінің баласындай өмір сүріп 
жатқан металлургтер мекенінде 
бес мыңға жуық татарлар 
тұрады. Осы халықтың «Дуслык» 
фольклорлық өнер ансамблі 
қаламыздағы он этно-мәдени 
орталықтар санатында халыққа 
қызмет етуде. Жиырмасыншы 
ғасырдың басында алғашқы жер 
аударушылар қоныс тепкенде, 
одан кейін отызыншы жылдары 
мұнда  сегіз мыңнан аса түрлі 
ұлт өкілдері келген. Бір дерек-
терде соның арасында екі татар 
ұлтының өкілі болған делінеді. 
Кейін Қазақстан Магнитка-
сы құрылысына да кеңестер 
одағының түкпір-түкпірінен кел-
ген жастардың бірқатары татар, 
башқұрт өкілдері болатын. Міне, 
солардың ұрпағы өсіп, өркендеп, 
қазір металлургтер қаласының 
гүлденіп, жайнап жасаруына 
өздерінің еңбегімен, өнерімен 
қомақты үлес қосып келеді. 

Разина Жантимирқызы 
Саяфарова жасаған  Сабантой 
мейрамының бағдарламасында:

Сабан туе – дуслык туе,
Жәйнең матур чагында, шул,
Гөлләр чәчәккә күмелген,
Табигать кочагында, –деген 

жолдарды оқып, оны:
Сабан той – достық тойы.
Жайнаған қызық бағымда.
Гүл шешекке көмілген,
Табиғат құшағында, –деп 

қолма-қол қазақшаладық. 
Шындығында түркі тектес 
бауырлас татар халқының қай 
сөзі болмасын бізге ұғынықты, 
сондықтан болар оларды 
тілмашсыз, тәржімасыз түсіністік. 
Бұл нағыз бауырмалдықтың, 
достықтың белгісі. Қазақстан 
халқы Ассамблеясына 20 жыл 
толып отырған биылғы жылы 
Теміртау халқы оны осындай 
үлкен достық, өзара төзімділік, 
түсіністік жағдайында ұлттық 
мерекелермен бөлісе, ортақ 
мейрамдарды қызықтап өткізуде. 
Сабантой соның бір көрінісі ғана.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
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Көрме

Қоғам өміріндегі ең бір өзекті 
тұстар мен жат қылықтарды өз 

26 мамыр күні 11.00-де қаламыздағы тұңғыш 
Президент тарихи-мәдени орталығының көрме 
залында белгілі суретші Аңсаған Мұстафаның 
әлеуметтік тақырыптарға арналған «Сөйле, сурет!» 
көрмесінің ашылу рәсімі өтті. 

өнеріне арқау еткен суретшінің ту-
ындылары әлемнің сегіз тіліне ауда-

рылып сан жүз мыңдаған әлеуметтік 
желі қолданушыларының қызығу-
шыл ығын тудырған.  «Мамам мені 
өлтіретін шығар» деген жалғыз 
туындысының өзінен еліміздегі 
ғана емес ғаламдық деңгейдегі 
өзекті мәселені көтеріп отырғанын 
байқауға болады. 

Еліміздің Астана, Алма-
ты, Шымкент  пен Талдықорған 
қалаларынан кейінгі бесінші қала 
болып Теміртауда өткізіліп отырған 
көрменің ашылу рәсіміне автордан 
бөлек жоғарғы оқу орындарының 
студенттері мен оқытушылары, 
БАҚ өкілдері мен металлург-
тер шаһарының ардагерлері 
қатысты. Тарихи-мәдени орталық 
директорының міндетін атқарушы 
Сайда Жамантайқызының құт тық-

тау сөзінен кейін  сөз кезегін алған 
«Халықтар достығы» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Ілияс 
Баймұрзаев ақсақал да тамаша 
туындыларды жұртшылыққа тарту 
еткен өнер иесіне ақ жарма тілегін 
жеткізді. 

– Тек қана ақ пен қара түстерді 
пайдалана отырып салған  
суреттерімді алғаш рет фейсбук 
желісіне сала бастадым.  Содан 
кейін жұрттың қызығушылығы 
артып көрермендер қатары өсе 
бастады. Суреттерімді өзгемен 
бөлісіп, өз парақшаларында 
тарат қан көрермендерімнің саны 
көбейе түсті. Оның жалғыз се-
бебі әлеуметтік жағдай мен 
қоғамның шынайы бет бейнесі, 
алкоголизм мен өзге де жа-
ман қылықтардан аулақ болуға 
үндеу сияқты мақсаттарды көз-
деп салғандығымнан шығар. 
Бұл көрмеде жастардың қарым-
қатынасы, қарттар мен отбасы 
құндылықтары да ұлттық нақышта  
өрнектелді, – дейді суретші өз 
сөзінде.

Не десек те, жат жұрттардың 
мәдениеті мен дәстүрі күнделікті 
өмірімізге ене бастаған осынау 

уақытта ұрпақты тәрбиелейтін, 
«Үлкенге - құрмет, кішіге – ізеттің» 
үлгісін жаңа формада ұғындыру 
керек екені анық. Бұл тұрғыда 
суретші Аңсаған Мұстафаның 
мақсаты орындалып жатыр деп 
айтуға болады. 

Аталмыш көрме тарихи-мәдени 
орталықта  бір айға жуық уақыт 
болады. Көрмеге кіру тегін. Қала 
тұрғындары мен қонақтарына 
тарихи-мәдени орталықтың есігі 
ашық. Келіңіздер.

Қуаныш ТЫНЫБЕК,
Тұңғыш Президент тарихи-

мәдени орталығы қызметкері

Үстіміздегі жылдың 1 мамырына дейін пәтер кезегінде тұрған 
59 тұрғын баспанамен қамтылған. Егер тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығы, автомобиль жолдары және жолаушылар тасымалы 
бөлімінің сектор меңгерушісі И.Губарьдың мәліметтеріне сүйенсек, 
қалада пәтерлерді өз еріктерімен заңсыз иемденгендер, бос үйлер мен 
қираған көпқабатты үйлердегі пәтерлер тізімделіп, тұрғын үй қорына 
есепке алынады екен. 

– Егер өткен жылдармен салыстырып айтар болсам, 2011 жылы 110 
пәтер, 2012 жылы – 63, 2013 жылы –15, 2014 жылы –11 пәтер иесіз деп 
танылып, есепке қойылды. Сонымен, үстіміздегі  2014 жылдың 1 маусы-
мына дейінгі мәлімет бойынша қаламызда 673 пәтер иесіз деп танылған. 
Олардың 501-і Школьная, Тольятти көшелеріндегі қираған көпқабатты 
үйлердегі пәтерлер. Бұл орамда 10 бос үй болатын, олардың екеуі, яғни 
Школьная көшесі, 55 үй мен Тольятти көшесі 44 үй 2014-2015 жылда-
ры қайта қалыпқа келтіріліп, тоқсан пәтер коммуналдық меншікке өтті. 
Қазіргі уақытта Школьная көшесіндегі 57 үй мәселесі қаралуда, –дейді 
И.Губарь.

Әрине, мұндай қираған үйлердегі пәтерлерді коммуналдық меншікке 
алу айтуға ғана оңай, негізінде тиісті құжаттары жиналады, ол сотта 
қаралады. Кейбір үйлердің қаңқасы қалғанымен, олардың заңды иелері  
немесе олардың мұрагерлері болады. Сондықтан тиісті анықтамалар 
мен құжаттар жинау үшін біршама уақыт қажет болады. Одан соң іс сот-
та қаралады. Есепке алынған 172 пәтердің тағдыры әлі шешілген жоқ, 
жоғарыда айтқандай қажетті құжаттар рәсімделуде.

Өз тілшімізден

Заңсыздыққа жол жоқ

Сырға толы суреттер

Қалалық әкімдікте

Мемлекеттік тұрғын үй қоры

Қай кезеңде де баспана мәселесі күн тәртібенен 
түскен емес, біздің қаламызда да мемлекеттік 
тұрғын үй қорынан пәтер алу кезегінде тұрғандар 
саны әжептәуір. Сондықтан олардың баршасын 
баспанамен қамту бағытында көптеген жұмыстар 
атқарылуда. Атап айтар болсақ, азаматтарды 
тұрғын үймен қамту екі бағытта жүзеге асыры-
лады, біріншісі – жаңа тұрғын үй салу және қайта 
жаңғыртылған тұрғын үй есебінен, соңғысы – 
екінші деңгейлі тұрғын үй, яғни иесіз пәтерлерді 
заңдық тұрғыдан тазалап, коммуналдық меншікке 
алғаннан соң беру.  Нақтырақ айтқанда, бос 
қалған, қираған, иесіз пәтерлер есепке алынып, сот 
арқылы коммуналдық меншікке қайтарылады, 
содан соң ғана кезекте тұрғандарға беріледі. 

Аталған заңнама қоғамдағы 
сыбайлас жемқорлық көріністерін 
болдырмау мен оның алдын алуға 
негіз болды. Бүгінгі таңда еліміздегі 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл жаңа бір деңгейге көтерілді.

Өткен жылдың соңында 
Қазақстан Рес публикасы Прези-
дентінің 2014 жылғы 26 жел тоқ сан-
дағы №986 Жарлығымен Қазақстан 
Республикасының 2015–2025 
жыл  дарға арналған сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы стратегиясы 
қабылданды. Аталмыш құжат – 
осы маңызды мәселелер бойынша 
еліміздің қағидаттық ұстанымын 
білдіретін басты стратегиялық 
бағдары ретінде мемлекеттің 
алдағы жылдардағы сыбайлас 
жем қорлыққа қарсы саясатының 
негізі екенін айқындап берді.

Құжатта сыбайлас жемқорлық 
деңгейін түбегейлі қысқартуға, 
мемлекет пен қоғам өмірінің түрлі 
салаларында оны тудыратын се-
бептер мен жағдайларды жоюға 
қабілетті кешенді шараларға 
басымдық беріліп отыр. Яғни, ба-
сты назар сыбайлас жемқорлықтың 
салдарымен күреске емес, оның 
алғышарттарын жоюға аударылды. 
Бұл жұмысты нәтижелі жүргізуде 
құзыретті мекеме азаматтық 
қоғам институттарына иек арта-
ды. Мемлекеттік қызметтегі сы-
байлас жемқорлықтың деңгейін 
азайту үшін шенеуніктердің 
еңбекақысы мен әлеуметтік жеңіл-
дік терін мемлекеттің қаржы-
лық мүмкіндіктерінің кеңеюіне 
қарай, одан әрі кезең-кезеңімен 
жоғарылату көзделген. Сы-
байлас жемқорлық көріністері 
үшін алғышарттың бірі ретінде 
шенеу ніктің азаматпен тікелей 
байланысының болуы да есеп-
ке алынады. Осыған байланысты 
бірқатар мемлекеттік міндеттерді 

Еліміз тәуелсіздік алғаннан бас тап, құқықтық мемлекет құрудың 
негізгі алғы шарттарын іске асыра бастады. Қоғамдық қатынастардың 
демократиялық құндылықтары аясында реттелуін қамтамасыз 
ету мақсатында өмірдің әр саласын қамтыған заңнамалық актілер 
қабылданды. Соның бірі — тәуелсіз еліміз үшін маңызды рөл атқарған 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңның қабылдануы еді.

мемлекеттік емес секторға – өзін-
өзі реттейтін ұйымдарға кезең-
кезеңімен беру бойынша шаралар 
қабылданбақ.

Сыбайлас жемқорлықтың 
ал  дын алудың пәрменді тетігі 
– қоғамдық бақылау. Мұндай 
бақылауды енгізу азаматтық қоғам 
институттарын жандандыруды ғана 
емес, тиісті  заңнамалық реттеуді де 
талап етеді. ҚР «Қоғамдық бақылау 
туралы», «Жария ақпаратқа 
қолжетімділік туралы» Заңдарының 
қабылдануы азаматтық бақылауды 
ұйым дастыру мен жүзеге асырудың 
базалық қағидаларын нормативтік-
құқықтық бекіту арқылы алғашқы 
рет оның біртұтас жүйесін құру-
ға мүмкіндік берері cөзсіз.
Осы Стратегияда көзделген сы-
байлас жемқорлыққа қарсы ша-
ралар кешені жұртшылықтың кең 
қатысуымен сүйемелденуі тиіс. 
Мемлекет пен қоғамның тығыз 
серіктестігі ғана сыбайлас жем-
қорлыққа табысты қарсы тұруға 
мүмкіндік береді.

Осы тарапта Қазақстан Ре-
спубликасы Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл агенттігінің Қара-
ғанды облысы бойынша деп-
артаменті жанындағы Тәртіптік 
және Қоғамдық кеңестері жұмысын 
ерекше атап өтуге болады. Бүгінде 
облысымыздың мемлекеттік ме-
кемелер мен бұқаралық ақпарат 
құралдары басшыларынан, ең белді 
қоғам қайраткерлерінен тұратын 
кеңестер өлкеміздегі сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл, 
мемлекеттік  қызметшілердің ар-
намыс кодексін сақтау, мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасын 
бақылау мәселелеріне өз шегінде 
қатысып, бұл қажырлы жұмыстың 
жүргізілу барысына бірталай 
ұсыныстар мен ұсынымдарды 

енгізіп, халық мүддесін білікті біл-
діруде.

Дегенмен, қоғамның қолдауын-
сыз жоғары дан жүргізіліп жатқан 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы ша-
ралар тек ішінара нәтиже береді. 
Қарағанды облысындағы азаматтық 
қоғам институттарын тұрғындарда 
сыбайластық жемқорлыққа қарсы 
мәдениетті қалыптастыруға шақ-
ыра  мын. Қоғамдық кеңес жұмы-
сы на қатысу Сіздерге өлкеміздің 
әрбір тұрғынының сыбайлас 
жемқорлықпен жан аянбас күресіне 
қосатын үлесін жүзеге асыруға 
құқық береді.

Сыбайлас жемқорлыққа деген 
төзбеушілік әрбір қазақстандықтың 
азаматтық ұстанымына, ал Адал-
дық пен Әділдік мінез-құлық нор-
масына айналуы тиіс. Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы оқыту курстары 
барлық оқу орындарын, мемлекеттік 
органдар мен тұтастай алғанда 
барлық азаматтық қоғамды қамтуы 
қажет. Бұл жұмысты азаматтардың 
мемлекеттік қызметтерді пайдала-
ну, өз құқықтары мен заңды мүд-
де лерін қорғау тетіктерін түсінікті 
және білікті жеткізетін түрлі 
салалардың мамандарын тарта 
отырып, кәсіби негізде өткізген жөн. 
Дәстүрлі рухани құндылықтар мен 
үздік халықаралық стандарттардың 
үйлесуі азаматтардың заңды мінез-
құлқының канондарын жаңадан 
жасауға мүмкіндік береді. Сыбайлас 
жемқорлықты ұлттық мәдениетке 
жат құбылыс ретінде түйсіну 
және қабылдау – қоғамымыздың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
мәдениетінің негізі.

Ержан ЫБЫРАЙЫМОВ,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл агенттігі 
Қарағанды облысы бойынша 

департаментінің басшысы

Сыбайлас 
жемқорлыққа 
сермер семсер
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Тәрбие – талбесіктен

Кітап «Ұстаз бақыты» деп ата-
лады. Сол себептен жүргізушілер 
тұсаукесер рәсімін бастамас бұрын 
студенттер арасында мынадай 
сауал тастады: «Бақыт деген не 
өзі?». Студент жастар да тосыла 
қойған жоқ, бірі: 

«Бақыт деген барлық, байлық 
емес пе,

Керегінше киіп-ішсең, 
бақыттысың емес пе?» десе, енді 
бірі: 

«Жоқ, бақыт деген қолың жет-
пес мансап қой,

Жұрттан гөрі жүрсең ерек, 
соның өзі жақсы ат қой»... 
деп бірін-бірі іліп әкетіп, 
қазақ поэзиясының танымал 
тұлғаларының шығармаларымен 
жақсы таныс екендігін аңғартты. 

Әркімнің бақыт туралы ойы 
әр түрлі. Ендеше осы «бақыт» 
деген түсініктің мәнін одан әрі 
ашу үшін «Қазақстан тарихы және 
жалпы білім беретін пәндер» 
кафедрасының меңгерушісі 
Хамитов Сапар Бағдатұлы ортаға 
шақырылды. Сапар Бағдатұлы 
ұйымдастырылып отырған іс-
шараның негізгі мақсаты студент-
тер өнегелі адамдардың өмірінен 
үлгі алып, әрқашан да жақсылыққа 
ұмтылып, еліміздің дамуына үлес 
қосуына ықпал ету екендігін және 
«Бақыт деген адам үшін  жақсы 
отбасы, шынайы дос, қаржылық 
кең мүмкіндікке қол жеткізу, бұл 
– бақыттың сыртқы түрі болып са-
налады; бірақ ол уақытша бақытты 
болуға көмектеседі, өйткені адам 
табиғатынан бір нәрсеге қол 
жеткізісімен, екінші бір нәрсеге қол 
жеткізуді аңсап тұратыны белгілі. 
Меніңше, рухани өсіп-өркендеген 
адам ғана бақытты бола ала-
ды; рухани жағынан өсіп, жеке 
басының кемелдігін арттырған 
адам жан-жағына шапағатын тигізе 
алады» дей келіп, М. Мақатаевтың 
«Үш бақытым» өлеңін нақышына 
келтіре орындады.  Одан соң 
«Ұстаз бақыты» кітабындағы басты 
кейіпкердің  өмір жолы, артында 
қалдырған игі істері және кітаптан 
алар ғибрат, тәлім-тәрбие жөнінде 
ХТОВ-14к тобының студенті 
Рахымберлин Аян мен ТМО-

«Болмасаң да ұқсап бақ
Бір ғалымды көрсеңіз,
Ондай болмақ қайда деп
Айтпа ғылым сүйсеңіз» деген Ұлы Абайдың сөзінің мəні өткен ап-

тада Қарағанды мемлекеттік индустриялық университетінде  атал-
мыш университеттің «Электронды микроскопия жəне нанотехноло-
гиялар» зертханасының меңгерушісі, Халықаралық Ақпараттандыру 
академиясының академигі, 200-ге жуық ғылыми мақала жəне 15-тен 
астам ғылыми-əдістемелік оқулықтар мен монографиялардың авто-
ры, техника ғылымдарының докторы, профессор Нұрымғалиев Асыл-
бек Қабадашұлының кең байтақ қазақ даласының батыс өлкесінде 
дүниеге келіп, талай-талай шəкірттің жүрегіне жол тауып, артына 
өшпес із қалдырған қарапайым да ұлық жанның – ардақты əкесінің 
ғибратты ғұмыры жайында жазған кітабының тұсаукесер рəсімі 
кезінде тағы да бір рет салмақталды.

14к тобының студенті Пірманов 
Ермек дайындаған слайд-
презентацияларын таныстырды. 

Келесі кезекте кітаптағы шағын 
эпизод бойынша көрініс берілді, 
оның мәнісі мынада екен: «Көкеміз 
үйде негізінен қатал болатын, 
бала кезімізде әртүрлі ойын ойнап 
жүріп, ойынның қызығына түсіп 
кеткенде, кестеден тыс кештетіп 
үйге келген кездер болды. Сонда 
көкеміз өз кабинетіне шақырып 
алып қатты ұрыспайтын, бірақ 
өте қатты шымшып алатын-ды; 
сол бөлмеден шыққанда үндемей 
қып-қызыл болып шығатынбыз. 
Ағаларым Асқар, Абай үлкендіктері 
бар ғой ондайларды білетіндіктен, 
бірнеше шалбар киіп алатын-ды 
кабинетке кірер алдында. Ал мен 
ондай шымшығаннан кейін оны 

ұзаққа ұмытпай кешікпейтіндей 
болатынмын». Осындай көңіл 
түпкіріндегі қимас сәттерден 
соң «ең көп шымшылған» 
қара домалақ бала, бүгінде 
Халықаралық Ақпараттандыру 
академиясының академигі, 
техника ғылымдарының докто-
ры, профессор, «Ұстаз бақыты» 
кітабының авторы Нұрымғалиев 
Асылбек Қабадашұлы ортаға 
шақырылып, студенттермен 
емен-жарқын сұхбат басталды. 
Студенттердің батыс өлкеде туып-
өсіп, қасиетті Арқа жеріне келіп 
жеткен 16 жастағы жеткіншектің 
арманы орындалды ма; әкеңіз сіз 
үшін қандай адам болды деген 
сұрақтарынан соң М-14к тобының 
бір студенті әке туралы өлең 
оқыды. 

 Іс-шараға қатысушылардың 
назары бір сәт көгілдір 
экранға аударылып, Қабадаш 
Нұрымғалиұлының 1966 жылы 
«...Асылбекті ұшқыш, саясатшы 
немесе ғалым болады деген үмітім 
бар» деп жазған хаты оқылып, «Сіз 
әке үмітін ақтап, ғалым болдыңыз. 
Қиын да күрделі ғылым жолына 
қалай келдіңіз?» деген сұрақты 
УиА-14к тобының студенті Қалдан 
Мағжан қойды. Проф. Асылбек 
Қабадашұлы  бала кезіндегі 
құрастыру-бұзу тәрізді қабілетін 
байқай білген әкесінің мықты 
педагог-психолог болғандығын 
және ғылым жолына әкенің сенімі 
де, өзінің жүрек қалауы да әсер 
еткендігін айтып берді. 

«Ұстаз бақыты» кітабының 
кейіпкері Ұлы Отан соғысына 
қатысып, елге аман-есен оралып,  
соғыстан кейінгі бейбіт өмірге 
айтарлықтай үлес қосқандығын 
ескере отырып, барлық ержүрек 
майдангерлерге арнап, Кеңшілік 
Мырзабековтің «Туысқан туралы 
балладасын» М-14к тобының 
студенті Қаражанов Мирас оқыды.  
Ендігі бір сәт кітап авторының 
ғылымға әкелген жаңалығы мен 
болашақтағы жоспарларына ойы-
сып, ғылым жолына түскісі келетін 
жастарға айтар ақыл-кеңесімен 
бөлісті және Абайдың ғылым 
жайлы 32 қара сөзі тыңдалды.  
«Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» 
дегендей, Асылбек Қабадашұлы 
қазақтың біртуар перзенті Е.А. 
Бөкетовтің алдын көріп, ғылым 
жолын Евней Арыстанұлының  

жетекшілігімен бастағанымен, ұлы 
тұлға өмірден мезгілсіз озғаннан 
кейін, кандидаттық диссертаци-
ясына жетекшілік еткен проф. 
Байсанов Сайлаубай Омарович 
және  марқұм Тәкенов Тұрған 
Жұмабаевич тәрізді белгілі 
химик-металлург ғалымдардың 
арқасында ғылым жолындағы нық 
қадамы басталғанын еске алды. 
Тұсаукесер рәсіміне қатысып 
отырғандар осындай жаны жайсаң 
ұстаздардың құрметіне қосылып 
ән салды және кітаптағы әкесінің 
балаларына айтатын өсиетін 
автордың өз аузынан естіді. Бұдан 
кейін сөз алған Қазақстан тарихы 
және жалпы білім беретін пәндер 
кафедрасының доценті, филология 
ғылымдарының кандидаты Нұрзия 
Әбдікәрімқызы қазақтың «атадан 
мал қалғанша, бір түп тал қалсын» 
деген сөзін еске ала отырып,  
кітаптың бас кейіпкері Қабадаш 
Нұрымғалиұлының Нарынқұмның 
қып-қызыл шағылына жап-

Өнегелі адамдар өмірі – жастарға үлгі
жасыл бақ орнатқан Ғұмар деген 
ұстаздың, ұстаз болғанда, сол 
кезде түрмеге отырған, совет 
өкіметіне ғайбат сөз айтқан, «саяси 
қауіпті» адам,  ал сол «қауіпті 
адамды» ешкімге жалтақтамай 
қолдап, өмірге екінші рет 
әкелгендігі және артына жайқалған 
бақ қалдыруға ықпал еткендігі 
қазіргі бізден алыстап бара жатқан 
батылдық, ерліктің үлгісі  дей келіп,  
бүгінгі өткізіліп отырған іс-шараға 
алтын уақытын арнап, студент-
жастарға үлгі-өнеге боларлық 
пікірімен бөліскен профессор 
Асылбек Қабадашұлына және  
ұйымдастыруға ат салысқан Хами-
тов Сапар Бағдатұлына, Қапашева 
Жания Құдайбергенқызына және 
т.б. оқытушыларға алғыс айтты. 

Жүргізушілер – М-14к тобының 
студенті  Қаражанов Мирас 
пен АиУ-14к тобының студенті 
Елібаева Инабат: Міне, біз бүгін 
«Ұстаз бақыты» кітабының 
тұсаукесер рәсімінде «Бақыт 
деген не өзі?» деген сұраққа 
жауап іздей отырып, ұстаздық, 
адамгершілік, жақсының шарапа-
ты, ғалым, ғылымды шын ниетімен 
көксеу,  игі жандардың ізгілік 
істерінен үлгі алу тәрізді көптеген 
мәселелердің сырына үңілдік деп 
ойлаймыз.  Осы айтылған сөздер, 
құрметті студент-жастар, сіздердің 
көкірек көздеріңізге  қозғау салып, 
қажеттіліктеріңе жарап жатса, нұр 
үстіне нұр болады. «Ұстаз бақыты» 
кітабы өз оқырманымен қауышып,   
өнегелі адамдардың өмірінен үлгі 
алатын жастарымыз көп бол-
сын, – деді. Тұсаукесер рәсіміне  
ән-шашу ретінде ТМО-13кс 
тобының студенті Мұратбекұлы 
Амангелді әуелетіп ән салды.  
Осындай көтеріңкі көңіл-күймен 
өткен іс-шараға университетіміздің 
маңдай алды ғалымы Асылбек 
Қабадашұлы алғысын білдіріп, жа-
старды ата-аналарын құрметтеп, 
игі істің жаршысы болып 
жүрулеріне тілектестігін жеткізді. 

Бұл тұсаукесер рәсімінен 
студент-жастар болашақ өмірі 
мен еңбек жолына азық боларлық 
көптеген мәселелердің сыры-
на үңіліп, бойларына рухани 
қасиеттер дарығандай әсер алды. 
Қазақтың асыл тұлғалары көп бол-
са екен және де осындай кездесу-
лер жиі өткізіліп тұрса екен деген 
тілек әрқайсымыздың көкейімізде 
ұялады.

Мерей ӘУБӘКІРОВА, 
Қарағанды мемлекеттік 

индустриялық университетінің 
М-14к тобының студенті


