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Ел мен ел 
араласса – құт

Қазақстан, Ресей және Беларусь Республика-
сы бірыңғай Еуразиялық  одақта өмір сүруде, 
сондықтан болар соңғы уақытта бұл елдердің 
арасында мемлекеттік, ресми, достық барыс-
келіс қатары өсе түсті. Соның бір көрінісіне 
теміртаулықтар да куә. Осы аптада  Астанаға 
Беларусь республикасы денсаулық сақтау 
министрлігінің  құрамында он адам бар делега-
циясы келген еді. Олардың негізгі мақсаты біздің 
елдегі  әлеуметтік маңызға ие  СПИД, туберку-
лез сияқты аурулардың  емделуі, алдын алуы, 
оған мемлекеттік тапсырыс аясында  қоғамдық 
ұйымдардың, бірлестіктердің қатысуын білу 
болатын. Бұрнағы күні бұл делегация Теміртау 
қаласына атбасын тіреді, тұңғыш Президент 
тарихи-мәдени орталығында  өткен алқалы 
кездесуде ғасыр індеті аталып кеткен СПИД-ке 
қарсы күрес, оған медицина қызметкерлерімен 
қатар  қоғамдық ұйымдардың қатысуы мәселесі 
әңгіме өзегіне айналды. 

Астана – елімнің жүрегі!
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2 Апта-ақпар

Болат балқытып, шой-
ын қорытқан құрыш қолды 
металлургтердің кəсіби мерекесі 
жыл сайын осылай ерекше 
дүрмекпен, сəн-салтанатпен 
өтеді. Ол үшін қала билігі мен 
„АрселорМиттал Теміртау„ АҚ 
барлық мүмкіндіктерді пайдала-
нып, мерекенің өз мəнінде өтуін 
қамтамасыз етеді.

- Əрине, бірінші кезекте 
қаламыздың мерекелік рəуіште 
безендірілуіне баса назар  ауда-
рылады. Себебі түсінікті, биылғы 
жылы Қазақстан Магниткасына 
55 жыл толғалы отыр, сондықтан 
Теміртау үшін айтулы мереке-
лер тұрғындар мен қонақтар 

6 шілде – Астана күні

Қалалық əкімдікте
Міне, шіліңгір шілде айы да басталды, бұл мезгілдің теміртаулықтар үшін 

өзіндік ерекшелігі бар . Өйткені жылда шілденің үшінші жексенбісінде ме-
таллургтер мерекесі аталып өтіледі. Осыған орай дайындық жұмыстары осы 
бастан басталып кетті. Бұл жөнінде қалалық әкімдіктің сейсенбі күнгі кезекті 
аппарат мәжілісінде қала әкімінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбаса-
ры Шолпан Мұқитқызы Мырзақасымова хабарлама жасап, жоспарланған 
іс-шаралармен бөлісті.

Металлургтер мерекесі қалай өтеді?

үшін ерекше əсер қалдыруы 
тиіс. Сонымен, металлургтер 
мерекесіне орай Теміртауды 
„Имидж консалтинг„ фирма-
сы безендіретін болады, олар 
атқаратын жұмыстар алдын ала 
қала билігімен жəне комбинат 
басшыларымен келісілген, дейді 

Шолпан Мұқитқызы.
Мерекелік салтанат 

өтетін қалалық мəдениет 
сарайының іші де, 
сырты да  тартымды 
болуы үшін бірқатар 
жұмыстар атқарылады. 
Баспасөз қабырғасы 
орнатылады, үрлемелі 
мүсіндер қойылады, 
тақырыптық баннерлер 
ілініп, мерекенің маңызы 
ашылмақ, сонымен қатар 
„Металлург„ стадионы-
ны сахна орнатылатын 
болады.

Сонымен, биылғы 
металлургтердің төл мерекесі 
қалай тойланады? 17 шілде күні  
кешкі сағат 17.00-де қалалық  
мəдениет сарайында салтанатты 
жиын өтеді. Əрине, мерекелік 
сауда сөрелері мен комбинат пен 
оның ардагерлері жайында сыр 
шертетін  фотомұрағат тұрғындар 

назарына ұсынылады. Біздің 
құрыш қалада еңбек жолын 
бастап, түлеп ұшқан Елбасының 
Теміртауға келген сапары да 
осы фотолардан орын алады. 
Ал салтанатты жиында аймақ 
басшысы Нұрмұхамбет Əбдібеков  
металлургтерді құттықтайды, 
кəсіпорын жұмыскерлерін 
марапаттайды. „АрселорМиттал 
Теміртау„ АҚ бас директоры Ма-
хадеван Виджай да жүрекжарды 
лебізін осы салтанатта жеткізеді. 

„Еңбек түбі – зейнет„ дейді 
дана халқымыз, осы салтанатта 
еңбегімен еленген марғасқалар 
„ІІІ дəрежелі Еңбек даңқы„ кеуде 
белгісімен марапатталады. Əрине, 
мереке сəні əн мен жыр, Қали 
Байжанов атындағы концертік 
бірлестіктің əншілерінің 
концерттік бағдарламасы көптің 
көңілінен шығары анық. 

18 шілдеде  сағат 18.00-
де  „Металлург„ стадионының 

алдындағы алаңда  
тұрғындардың жаппай серуені 
ұйымдастырылады.  Сондай-ақ 
кір тасын көтеру,  арқан тарту 
сияқты  түрлі спорттық жа-
рыстар, сурет салу конкурсы, 
викториналық сұрақтар болып, 
жеңімпаздарға сыйлықтар 
беріледі. Металлургтердің 

жұмыс киімімен тұрған бей-
нелермен фотоға түсу де 
ұйымдастырылады. Ал кешкі 
сағат 20.00 -де  „Металлург„ 
орталық стадионында отандық 
„Аll давай„ жəне шетелдік „Ace 
of Base„ топтарының гала-
концертіне ұласады. Концерт 
соңында жылдағы үрдіс бойынша 
түрлі отшашуларға кезек беріледі. 
Айтпақшы, осы күні кешкі сағат 
19.00-де Республика, Металлург-
тер даңғылдарының бойымен 
автошеру ұйымдастырылатын 
болады. 

19-20 шілде күндері  „Ар-
селорМиттал Теміртау„ АҚ 
жұмыскерлері мен  спорт сүйер 
тұрғындар үшін спорттық 
жарыстарға кезек беріліп, үстел 
теннисі, армрестлинг, арқан тарту,  
кір тасын көтеруден сайыс қыза 
түседі, сонымен қатар  баскетбол-
дан республикалық турнир өтеді. 

Қымбатты теміртаулықтар!
Сіздердің баршаңызды ҚР мемлекеттік мерекесі -Астана күнімен 

шын жүректен құттықтаймыз. 
Бұл мереке шын мəнінде əрбір қазақстандық үшін жалпы халықтық 

жəне маңызды қоғамдық-саяси мəні бар мейрам. 
Қазақстанның жаңа астанасын құру идеясына бастамашыл болып 

ел Президенті, ұлт Көшбасышсы Н.Назарбаев Астананың бейнесіне 
саяси жəне рухани терең мағына берді. Астана Батыс пен Шығыстың, 
Солтүстік пен Оңтүстіктің – əлемнің төрт құбыласындағы бар елдің  
мəдениеті мен тұрмысының үйлесімділігін ерекше көрсетіп берді. Оған 
біздің елдің астанасында үнемі өтіп жататын ірі халықаралық, саяси, 
экономикалық, əлеуметтік-мəдени кездесулер куə. Ең алдымен біздің 
Елордамыз Астана жаңа Қазақстанды жаһанға жария етті. Ең бастысы 
біз өзіміз үшін, Отанымыз үшін Астананы жаңа қырынан танып білдік.

Біздің республикамыздың Астанасы шын мəнінде №1 қазақстандық 
инновация деп айтуға болады. Елорданың ауысуы аймақтағы эко-
номи каның қарқынды дамуына негіз болды, Астана əлі де болса талай 
өміршең жобаларға мысал боларына сенеміз. Оның жүзеге асырылуына 
біздің қаланың да əрбір тұрғыны өз үлестерін қосуы керек. Біз Елбасы 
алға қойған барлық міндеттерді жұмыла орындап, мүлде жаңа экономика 
құрамыз, сөйтіп халқымыздың əл-ауқатын лайықты деңгейге көтереміз. 
Бұл ұлы мақсаттар қазақстандықтарды жаңа жеңістерге жігерлендіреді.

Қымбатты жерлестер, бəріңізді осы тамаша бейбітшілік, қайы рым-
дылық, ізгілік мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Қазақстан 
Республикасының жаңа жеңістері үшін қажырлы еңбек ете берейік.

Қала әкімі                                                                  Н.СҰЛТАНОВ

 Қалалық мәслихат хатшысы                                  В.СВИРИДОВ

Құттықтау

Қаламыздағы тұңғыш Пре-
зидент тарихи-мәдени орталығы 
Астана күніне орай танымдық-
ақпараттық іс-шаралар легін 
әлдеқашан-ақ бастап жіберген. Со-
нымен қатар ондағы кітап көрмесі 
де еңсесі биік Елордаға арналған. 
Мұнда келушілерге „Елбасы - 
елімнің тірегі, Астана - елімнің 
жүрегі„ деп аталатын сөреде 
Президент туралы, әлем таныған 
Астана туралы толыққанды 
ақпараттар мен мәліметтер бар. 
Сондықтан мұнда келушілер легі 
әдеттегіден әлдеқайда көп.

– Жыл сайын елімізде 
Астана күні кең көлемде тойла-
натыны мәлім, сондықтан біздің 
орталықтың қызметкерлері де 
ізденіп, әр жылы түрлі шаралар 
өткізіп, тұрғындардың Астана ту-
ралы білім көкжиектерін кеңейтуге 
күш салады. Мына кітап сөресіне 
қойылған кітаптар мен журнал-
дарда  Астананың қалыптасуы 
мен даму тарихы жайында нақты 
әрі қызықты мағлұматтар бар. Со-
нымен қатар кезінде батыл шешім 

Астанаға арналды

қабылдап, ел астанасын Алма-
тыдан Астанаға көшірген тұңғыш 
Президент Н.Назарбаевтың 
ұстанымдары мен жүргізіп келе 

жатқан сарабдал саясаты жайын-
да да көріп, оқып білуге болады, 
- дейді орталық қызметкерлері 
бірауыздан.
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«1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күніне» орай 
ұйымдастырылған жиында белсенді студенттердің бір тобы 
келген  қонаққа көкейде жүрген сауалдарын қойды.

Оған қоса, 1 желтоқсан – Қазақстан жылнамасындағы ұмытылмас 
тарихи күн. Естеріңізде болса, 1991 жылы 1 желтоқсанда еліміздің 
сындарлы  шағында тұңғыш рет жалпыхалықтық сайлау өткен. Сай-
лауда Тәуелсіз  Қазақстанның негізін салушы – Нұрсұлтан Әбішұлы  
көпшілік дауыспен ҚР Президенті болып сайланды. Еліміздің 
тәуелсіздік алғанына жиырма жыл толу  қарсаңында еліміздің  қол 
жеткізген жетістіктері жан-жақты саралана келе, 1 желтоқсан – Тұңғыш 
Президент күні ретінде мемлекеттік мереке болып танылды. Содан 
бері халық арасында кеңінен ұлықталып келеді.

 Сұхбат барысында Елбасымен қатар жүрген серіктесіне  қойылған 
сұрақтар аз болған жоқ. Солардың бірі...

 – Елбасымен араласып тұрасыздар ма?
 – Елбасы болса, қазақ, орыс тілдерін сол шақтан еркін меңгерген. 

Ал, украин тіліндегі әндерді тез жаттап алатын.  Сол шақта  да  өлең 
шығаратын қасиеті болды.  Ұмытпасам, ол кісінің шығармашылығында 
40 шақты әннің сөзі бар.  Бәріміздің бас қосуымыз – бұрнағы жыл 
бұрын Астанада ұйымдастырылды. Басымыз бір қосылғанда  дом-
бырада, баянда, аккардеонда ән шырқадық.  Әрқайсымыздың отба-
сыларымыз жайында сөз болды.  Бір қызығы, Елбасы әркімнің түрлі  
мінездерін ұмытпаған. Өткен күндердің бәрі есінде. Оқуда жүргенде 
де, хат жазып, құжат толтырған  шағында  да бір қате таппайтынсыз. 
Қабілетті тұлға болып қалыптасты. Тағы бір кездесуіміз  – алдыңғы 
жылы Теміртауға келгенде ұйымдастырылды. Домна пешіне арнайы 
келген.  Сонда  амандық сұрасқанбыз.

 – Металлургия мамандығына қалай келдіңіз?
 – Әке-шешем болған жоқ. Жасымнан әжеммен  бірге тұрдым. 

Жастардың көбі сол шақта Теміртауды таңдады. Комсомолдық жол-
дамамен мен де сол қалада тұрақтадым.  Жасым – 18-ге толмаған, 
жұмысқа орналасу қиын болды. Басында токарьдің оқушысы болып 
жүрдім де , кейінде металл ісін өндіру цехына сұрандым. Кезек көп 
болатын. 18 жасқа толған бетте металға алындым.  Ол шақта біз 
алатын 40-50 рубль дегенің көп ақша. Еңбек етуден қашқан жоқпыз. 
Ауырғандар, белгілі себеппен жұмысқа келе алмағандар болса, орын-
дарына жұмысқа шығып жүрдім. Екі жыл жұмыс жасап,  зауыттың 
атынан оқуға жіберді. Металлург болу  –  Елбасымыздан бастап бірге 
оқыған баршамыздың арманымыз болды. Елбасының өзі,   «Егер ме-
таллургиядан хабары болмаса, ол адамды  сауатты адам қатарына 
санамаймын» деп, айтып отыратын. Сол себепті, біздің   балалары-
мыз да металлургияны таңдаса деп, ойлайтынбыз.

 Елбасының көшбасшылығы, алғырлығы бірге оқып,  еңбек еткен 
шақтан белгілі болатын. Қазір Елбасының Қазақстан үшін еткен еңбегі 
шексіз. Ең бастысы  – халықтар достастығын орнықтырды. Сендердің 
жолдарың болды. Мұндай бақытты елде туған  сендер – бақытты 
ұрпақсыңдар,– деді Елбасының серіктесі Қуаныш Омашев.

«Көшбасшылық – 
Елбасыға тән қасиет 

болатын»,  – 
дейді серіктесі Қуаныш ОМАШЕВ

Сырлы сұхбат
 «Өткен ұрпақтардың тәуелсіз мемле-

кет құруы үшін жасаған ұлы істерін, өскелең 
ұрпақ  лайықты түрде жалғастырады деп 
сенеміз. Бабаларымыздың батырлығы, қазіргі 
ұрпақтардың қажырлы еңбегі мен жас буын 
өкілдері – Мәңгілік  Елді құрудың кілті бо-
лып табылады» деген болатын Елбасымыз 
Н.Назарбаев. Бұл ойды берік ұстанған «Нұр Отан» 
партиясының «Жас Отан» жастар қанатының 
белсенді мүшелері  Елбасының серіктесі Қуаныш  
Омашевпен сырлы сұхбат ұйымдастырды.  

Елордаға саяхат

Теміртау Қарағандымен 
қанаттас, Астанамен сабақтас қала 
десе болғандай, арамыз қашық 
емес, Алматы-Екатеринбург күре 
жолының бойында орналасқанбыз. 
Оның үстіне, тұңғыш Президентіміз 
біздің қалада еңбек жолын бастап, 
саяси көзқарасын қалыптастырып, 
тұғырлы мекеннен түлеп ұшты. 
Бұл жалпы теміртаулықтардың 
ортақ мақтанышы. 

Сонау Қазақстан 
Магниткасының алып құрылысы 
басталғанда мен де комсомолдық 
жолдамамен келіп, тағдырымды 
құрыш қаламен тоғыстырдым. 
Тұңғыш президент Нұрсұлтан 
Әбішұлымен қатар еңбек етіп, 
аралас-құралас болдық, жастық 
шағымыздың қызықтарын бірге 
өткіздік. Ол кісінің бойындағы 
кішіпейілділік, ұйымдастырушылық 
қабілет, көрегендік сол жылдардың 
өзінде-ақ анық байқалатын. 
Мұны айтым отырғаным, аста-
наны Алматыдан көшіргенде де 
оның бойындағы осы қасиеттер, 

 Сәулеті таңдай қақтырды

Міне, 6 шілде -Астана күні де келіп жетті. Бұл 
барша қазақстандықтардың шын пейілімен, көл-
көсір қуанышымен тойлайтын мерекесі. Еліміздің 
тағдырында айшықты оқиға болып, тарихқа 
алтын әріптермен жазылып қалған бұл күннің 
маңызы да, мәні де зор. Себебі, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев Тәуелсіз мемлекетіміздің дамуы жо-
лында алдымызға айқын мақсаттар мен тың 
міндеттер қоя отырып,  Тәуелсіздігіміздің тұғырлы 
болуы жолында осындай шешім қабылдады. 
Нәтижесінде ел астанасы Алматыдан Астанаға 
көшіріліп, Сарыарқаның төсінде әсем қала бой 
көтерді. 

көрегендігі өз жемісін берді. Қазір 
Астананың сұлулығына, аспан-
мен таласқан сәнді ғимараттарға, 
білім мен өнердің, мәдениеттің 
шоғарланған ордасына айналған 
кейпіне қазақстандықтар 
тұрмақ, тіпті шетелдіктер де 
таңдайларын қағады. Сондықтан 
біз бүгін бірауыздан „Астана – 
Елбасымыздың ерен еңбегі мен 
ерлігі„ деп айта аламыз. 

Сонымен қатар Астана 
арман қуған талай білімді де 
білікті жастың бағын ашқан 
қала. Жыл сайын мұнда са-
лынып, пайдалануға беріліп 
жатқан тұрғын үйлермен қатар 
мәдениет нысандарының саны 
көп, сәулеті де көз тартады. Біз  
күнделікті ақпарат құралдарына 
көз тігіп, құлақ салып, жылдан 
жылға құлпырып, жайнап, өсіп 
бара жатқан Елордаға қарап, 
қуанамыз.  Қазір қасиетті ораза 
айы болғандықтан, Астанадағы 
керемет сәулет үлгісі болған „Нұр 
Астана„ және „Хазірет Сұлтан„ 

мешіттеріне қарап, таңдай 
қағамыз. Жақында қаламыздағы 
этно-мәдени орталықтар өкілдерін, 
„Нұр Отан„ партиясы 
 мүшелерін топтастырып, Астанаға 
бір күндік саяхатқа барып келдік. 
Сонда алған әсеріміз ерекше, 
бұл біздің Астана күніне орай 
ұйымдастырған сапарымыз 
болатын. Елорданың сұлулығын 

көзімізбен көріп, 
көңілімізге ой түйіп, осы 
жолда Астанадай қала 
салған Елбасыға деген 
алғысымызды айтып 
қайттық.

Менің ойымша, 
теміртаулықтар  үшін 
Астананың іргемізде 
болуының өзі кеудеміздге 
мақтаныш сезімін 
ұялатады. Президент-
пен үзеңгілес болған 
көптеген комбинат 
ардагерлері қазір Аста-
нада тұрады, олармен 
хабарласып, жылт еткен 
жаңалықтарды бөлісіп 
тұрамыз. 

Елбасы әлемдегі 
дәстүрлі діндер өкілдерін 
жинап, бейбітшілік пен 
тұрақтылықты, келісімді 
дәріптеп съезд өткізуді 
дәстүрге айналдырды. 

Мұның өзі бейбітсүйгіш қазақ елінің 
ұстанған саясатының  қаншалықты 
дұрыс екендігін көрсетуде. 
Әлем елдері Қазақстанға көз 
тігіп, Елбасының сарабдал 
саясатының нәтижесінде  әлемдегі 
тыныштықты қорғап қалуға бола-
тынын мойындап, айтып та, жазып 
та жатыр. Осының бәрі біздің 
болашағымыз, мемлекетіміздің 
нығайып, тәуелсіздігіміздің 
тұғырлы болуы жолындағы ерен 
еңбек екені рас. 

Президенттің осыдан он 
алты жыл бұрын Астана туралы 
қабылдаған шешімінің негізгі 
мақсаты - бірлігі жарасқан қазақ 
елінің азаттығын қамтамасыз ету 
және осы мұрат - мүддеге қызмет 
ету екенін ешкім жоққа шығара 
алмайды. Олай болса, барша 
теміртаулықтарды Астана күнімен 
құттықтап, Отанымыз гүлдене 
берсін дегім келеді. 

Ілияс БАЙМҰРЗАЕВ,
„Халық бірлігі„ қоғамдық 

бірлестігінің төрағасы 

Жатса егер қолдан келіп жарап шамам,
Талпынып биіктерге қанат қағам.
Іргеңнен көз тіктім де сымбатыңа,
Астана, бой түзедім қарап саған.

Өршіген Отан десе жалыны да,
Ірілік, көрегендік бар ұлыңда.
Жалғаған өткенім мен бүгінімді,
Бәйткерек, сенің сырың тамырыңда!

Бір жұтсаң кәусарынан құмар қанып,
Көгінде қалықтаған бір ән қалып.
Жағаңды жырға бөлеп ертелі-кеш,
Ерке Есіл, тербелесің сылаң қағып.

Қазақ пен Тәуелсіздік десіп егіз,
Ілестік ғасырлардың көшіне біз.
Төсінде Сарыарқаның салтанатты,
Астана – ұлт ырзығы, несібеміз. 

Руза АлдАшЕвА

Бой түзедім қарап саған
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Қазақстан Магниткасына 55 жыл

„Елу жылда — ел жаңа„ дейді 
халқымыз, үстіміздегі жылы 
Қазақстан Магниткасына 55 жыл 
толып отыр. Бұл айтулы датаға со-
нау бір кездері мұнда комсомолдық 
жолдамамен келіп, ауыл баласы 
үшін мүлдем жат, жаңа металлург 
мамандығын игеріп, осы жолда 
ерен еңбегімен елге танылған 
марқасқалар үшін тіпті ерекше. 

Егер қаламыздың тарихы-
на көз жүгіртсек, елімізде қуатты 
металлургиялық әлеуеті бар алып 
құрылысты жүргізу идеясы өткен 

Осылай қалықтайтын Теміртау жастарының 
әні көңілде сайрап тұр. Содан бері қаншама 
жыл өтті, бірақ талай жастың тағдырын құрыш 
қаламен байланыстырған Қазақстан Магниткасы 
сол қалпында, бейбіт еңбек ырғағын үдете түсуде. 
Иә, сонау бір жылдары комбинаттың басына бұлт 
үйірілгенде ел Президенті дер кезінде оңтайлы 
шешім қабылдап, шетелдік инвесторларды тар-
тып, нәтижесінде өндіріс ошағының оты сөнбей, 
сақталып қалды. Бұл мыңдаған адамдардың 
тұрақты жұмыспен және жалақымен қамтамасыз 
етілуіне өз септігін тигізді. Сонымен қатар комби-
нат уақыт сынағынан сыр бермей өтіп, нарықтық 
қиындықтар мен дағдарыстарға төтеп беріп, осы 
күнге жетті.

„...Орталық 
Қазақстан!... Бұл өлкенің болашағы 

зор екендігін мен анық көремін. Көп уақыт 
өтпей Қарағандының маңында елге жүздеген 

мың тонна болат беретін ғаламат металлургия 
комбинатының корпустары өркен жаяды„. 

            Қаныш СƏТБАЕВ

Өндіріс

Қазақстан Магниткасының 
бірінші домна құрылысы

ғасырдың отызыншы жылдары 
көптеген нәтижелі зерттеулер-
ден соң пайда болған еді. Бұл 
Ұлы Отан соғысы жылдарында да 
тоқтамай, 1942 жылдың сәуір ай-
ында Қазақстанда ауыр индустри-
ямен металлургиялық комбинат 
құрылысын салу жөнінде шешім 
шыққан еді.  Қандай істің баста-
масы оңайлықпен алға жылжыма-
сы анық,  соның үстіне соғыстың 
ауыртпалығы мен қиындығы 
қатар жылдары бұл мүлде мүмкін 
еместей еді. Дегенмен, КСРО 
Халық Комиссарлар Кеңесі мен 
мемлекеттік Қорғаныс Комитеті 
Қазақ металлургиялық заводының 
құрылысын салуға қол қойды, 
бұл сол жылдардағы аса батыл 
шешім болғанын ешкім жоққа 
шығара алмайды. Сөйтіп, 1943 
жылы Қарағанды металлургиялық 
комбинатының жобасы жасалып, 
жұмыс қыза түсті. Білікті маман-
дар, құрыш қолды құрылысшылар 
қажеттігі туындағаны сөзсіз, со-
нымен қатар құрылысқа қажетті 
материалдар да тапшы еді.  
Соған қарамастан қажырлылық 
пен табандылықтың арқасында 
алғашқы Қазақстан болаты 1944 
жыл дың 31 желтоқсанында алын-
ғаны белгілі. 

Сол кездегі кеңестер ода-
ғының түкпір-түкпірінен және 
Қазақстанның барлық ау ма ғынан 
комсомол жастар алып құрылысқа 
тартылып, мұнда он жеті мен он 
сегіз жастағы өңшең бозбала-

лар келе бастады. Осылайша 
1958 жылы Қазақстан Магнитка-
сы бүкілодақтық екпінді құрылыс 
болып жарияланды. Арада көп 
уақыт өтпей, яғни 1960 жылдың 
3 шілдесінде  қазақстандық 
алғаш қы шойын селі ақты, 
бұл мыңдаған құрылысшылар 
мен  металлургтердің қажы мас 
қайратының жемісі болып тарих-
та қалды.  Міне, осы оқиғамен 
Қазақстан Маг ниткасының шежіресі 
басталады. Бүгін Қазақстан Маг-
ниткасына 55 жыл толып отыр!

Осы ретте тектілерге тұғыр 
болған Теміртаудай киелі қаладан 
түлеп ұшқан тұң ғыш Президент 
Нұрсұлтан Назарбаевтың „Егер 
менің өмірім де Магнитка мен 
Теміртау болмаса, мен ешқашан 
Президент болмас едім„ деген  
сөзін айта кеткеніміз жөн.  Сондай-
ақ Нұрсұлтан Назарбаев  туған 
қаламыз Теміртау жайындағы 
әсерлерін „Без правых и левых„ де-
ген кітабында да әдемі өрнектеген. 
Содан шағын үзінді келтіре кетудің 
өз жөні бар. Елбасы сол кітабында 
былай деп жазады: „ ... орасан зор 
құрылыс алаңының ортасында 
қаланың кішкентай ғана  сілемі. 
Крандар, ұралар, қазаншұңқырлар, 
қиыршықтас үйінділеріқұм, 
құрылыстық қоқыс төмпешіктері, 
шатырлар, жолсыздық. Сол күндері 
алғашқы домна пеші мен электр 
орталығы салынды. Біз алғашқыда 
үш күн бір жертөледе болып, одан 
соң Нұра өзенінің арғы жағындағы 

Токаревка кентіндегі жатақ ханаға 
орналастық. Біз әлі жұмысқа кірісіп 
үлгерген жоқ едік, бәрімізді жи-
нап алды да, орта білімі барларға 
Днепро джзержинскіде оқып келуді 
ұсынды. Сөйтсек, республика 
басшылығы болашақ комбинат 
үшін жергілікті кадрлар даярлаудың 
қамын ойлап, еліміздің аса ірі ме-
таллургия орталықтарына  барып 
оқып келу үшін жергілікті байырғы 
ұлттың ұлдарын осылай асығыс 
түрде іріктеген екен„.

Осыдан бес жыл бұрын 
Қазақстан Магниткасының жарты 
ғасырлық мерейтойы кең көлемде 
аталынып өтті,  уақыт- зымырап 
барады, көзді ашып-жұмғанша тағы 
да бес жылды артқа тастадық,. 
Негізінде, биыл елімізде де көптеген 

айтулы мерекелер бар, оларға 
қоса Теміртау өзінің 70 жылдығын 
және Қазақстан Магниткасы 55 
жылдығын  мерекелейді. Бүгінгі 
Қазақстан Магниткасының елу бес 
жылдығына орай 30 маусым күні  
„АрселорМиттал Теміртау„ АҚ №3 
домна пешінде  мерейтойылық 
балқыма алынды. Оған ардагер ме-
таллургтер қатысып, комбинаттың 

бүгінгі тыныс-тіршілігімен танысу-
мен қатар жаңғыртылған домна 
пешінің қызметімен танысты.  Оған 
қоса  №3 домна пеші жайдан-
жай таңдалмаған, себебі  бұл 
пеш күніне 6,5 тонна шойын беріп 
келеді.  Бұл жөнінде „АрселорМит-
тал Теміртау„ АҚ атқарушы дирек-
торы Иво Хмелик:

- Бұл №3 домна пеші біз дің 
көшбастаушымыз десек болғандай, 
оның беріп жатқан шойынының 
көлемі мұнымен шектеліп қалмасы 
анық.  Егер адам өмірін алып 
қарасақ, 55 жас нағыз ердің жасы 
іспеттес, ал  комбинат үшін бұл 
жолдың тек бастауы ғана.  Біз 

бұған дейін №2 домна пешін 
жаңаладық, қазір №4 домна пешін 
жөндеуге дайындаудамыз.  Демек, 
біз тек Қазақстан Магниткасының 
55 жылдығын ғана емес, алдағы 
уақытты 110 жылдығын да лай -
ықты атап өтеміз дегенді аң-
ғар тады, - деді ардагерлермен 
болған мерейтойылық балқымады 
сөйлеген сөзінде.

Әрине, қазіргі заман талабына 
сай жаңартылған домна пештері 
өткен ғасырдағыдан мүлдем өзге-
ше,  бүгінде домна шылардың көп 
уақыты компьютер жанында өтеді, 
процестерді осылай бақылайды, ал 
бұрын пеш жанында аяқтарынан тік 
тұрып еңбек ететін.

- Уақыт деген зымырап өтіп ба-
рады, дегенмен біздің көңілімізде 

комбинаттағы еңбек еткен кез-
деріміз күні кеше ғана сияқты сай-
рап тұр.  Еңбек жолымды мұнда  
газдан құтқару станциясында ба-
стап, соңынан №2 домна пешінде 
жалғастырған едім.  Соңғы рет 
осыдан он жыл бұрын ком бинатта 
болған едім, содан бері он жыл өте 
шығыпты, сондықтан бүгінгі күнді 
менің де мерейлі күнім деп айту-

ыма толық негіз бар. Уақытпен 
бірге мұнда да жаңарулар, тың 
өзгерістер болғанын көріп тұрмын,  
пештің маңайы тап-таза, көңілге 
қуаныш ұялатады, дейді Владимир 
Гумешеймер.

Бұл күні оннан аса комбинат 
ардагері мерекелік балқымада бо-
лып, өздері еңбек еткен ортаны 
көздерімен көріп, ерекше көңіл-
күйде болды. Әрбір ардагердің өз 
айтары бар, жалындаған жастық 
шақтарын осында өткізіп, қазір 
бейнетінің зейнетін көріп, көбісі 
еңбек эстафетасын балаларына, 
балалары немерелеріне тапсы-
рып, металлургтер әулеті атанып 

жүргендері де аз емес. 
Тағдырлары Теміртаумен то-

ғысқан ардагер металлургтерді 
Қазақстан Магниткасының 55 жыл-
дық мерейтойымен біз де шын 
жүректен құттықтаймыз. Біздің ара-
мызда Елбасының үзеңгілестері, 
қаламыздың белгілі азаматтары, 
Еңбек Ері Арғын Жүнісов, Ермек 
Төлеубев, Қуаныш Омашев, Ілияс 
Баймұрзаев, Тоқтархан Ысқақов, 
Олжабай, Иманбаев, Бірлікбай 
Ордабаев, Алтынбек Асанов сын-
ды басқа да ардагерлеріміз бар. 
Баршасын айтулы мерейтойымен 
құттықтап, дендеріне саулық, ұзақ 
ғұмыр тілейміз. 

Руза АЛДАШЕВА
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Беларусь делегациясы Теміртауда

Астанадан атарытып жет-
кен қонақтарды Теміртау қаласы 
əкімінің орынбасары Шолпан 
Мұқитқызы Мырзақасымова қар-
сы алып, орталықтың Елбасы 
өміріне арналған  жəдігерлік за-
лымен таныстырғаннан кейін, 
əңгіме тақырыбы бірден СПИД-ке 
қарсы күреске ойысты. Өйткені 
бұл індет белорустық мамандарды 
да толғандыратыны сөзсіз. 

Алдымен Қарағанды облыстық 
СПИД орталығының бас дəрігері 

Ел мен ел 
араласса – құт

Қазақстан, Ресей және Беларусь Республика-
сы бірыңғай Еуразиялық  одақта өмір сүруде, 
сондықтан болар соңғы уақытта бұл елдердің 
арасында мемлекеттік, ресми, достық барыс-
келіс қатары өсе түсті. Соның бір көрінісіне 
теміртаулықтар да куә. Осы аптада  Астанаға 
Беларусь республикасы денсаулық сақтау 
министрлігінің  құрамында он адам бар делега-
циясы келген еді. Олардың негізгі мақсаты біздің 
елдегі  әлеуметтік маңызға ие  СПИД, туберку-
лез сияқты аурулардың  емделуі, алдын алуы, 
оған мемлекеттік тапсырыс аясында  қоғамдық 
ұйымдардың, бірлестіктердің қатысуын білу 
болатын. Бұрнағы күні бұл делегация Теміртау 
қаласына атбасын тіреді, тұңғыш Президент 
тарихи-мәдени орталығында  өткен алқалы кезде-
суде ғасыр індеті аталып кеткен СПИД-ке қарсы 
күрес, оған медицина қызметкерлерімен қатар  
қоғамдық ұйымдардың қатысуы мәселесі әңгіме 
өзегіне айналды. 

Б.Сағымбаев жиналғандарға 
қо н ақтарды аттарын атап, же-
ке-жеке таныстырды.  Олар: 
Беларусь Республикасы қаржы 
министрлігі денсаулық сақтау, 
əлеуметтік қорғау жəне спортты 
қаржыландыру басқармасының 
бастығы И.Путькова, Гомель 
облыстық денсаулық, тазалық 
жəне эпидемиология орталығы 
бас дəрігерінің орынбаса-
ры Р.Зинович, республикалық 
СПИД-тің алдын алу бөлімінің 

меңгерушісі Е.Фисенко жəне осы  
сырқатқа қарсы мамандармен 
бірге  бел шеше еңбек етіп жүрген 
қоғамдық ұйымдардың төрағасы, 
үйлестірушісі О.Еремин, Л.Трухан 
жəне Біріккен ұлттар ұйымының 
Беларусьтағы  үйлестірушісі 
А.Отращенко. Таныстықтан кейін 
қалалық əкімдіктің бақылау жəне 
əлеуметтік бағдарлама бөлімінің 
бас маманы Анна Стриковская 
еліміздегі заңдар мен 2011-2015 
жылдарға арналған „Саламатты 

Қазақстан„ бағдарламасы талапта-
рына сəйкес жергілікті атқарушы 
құрылымдардың мемлекеттік 
əлеуметтік тапсырмаларды орын-
дауы туралы  ақпаратпен бөлісті. 

- Теміртау ВИЧ жұқпасымен 
өмір сүретін адамдарға  қолдау 
көрсетуге əрдайым дайын жəне 
бұл арнайы мемлекеттік тап-
сырма аясында оған мүдделі 
қоғамдық ұйымдармен бірлесе 
отырып жүзеге асырылуда. 
Бұл ретте „Шапағат„ қоғамдық 
қайырымдылық қоры, „Менің 
үйім„ бірлестігі жəне „Қызыл 
жарты ай„ бөлімшесі сияқты 
осы іске машықтанған  бірнеше 
жылдық тəжірибесі бар үкіметтік 
емес ұйымдар арқылы жүзеге 
асырылуда,-дей келе маман  
өткен жылы ғана „Шапағат„ 
қайырымдылық қоры 1 млн. 
293 мың теңгені игеріп, СПИД-
ке қарсы күрес жəне оның ал-
дын алу бағытында көптеген 
жұмыс жүргізгенін атап айтты. 
Əсіресе жұқтырмасы бар 150 
адамның арттерапия еміне тар-
тылып, олардың  141-і тиянақты 
ем алғаны жəне қайырымдылық 
ретінде сырқаттарға 783 азық- 
түлік себеттері таратылуы 
жиналғандардың көңілінен шық-
ты.

Облыстық СПИД орталығы-
ның жетекшісі Бейбіт Сағымбаев 
жергілікті бюджеттің осы сырқатқа 

қарсы жыл сайын арнайы қаражат 
бөліп, жүйелі қолдау көрсетіп 
отырғанына тоқталды. Мəселен, 
2011 жылы осы мақстақа 4,152 
млн. теңге бөлінсе, 2014 жылы - 
4,574 млн. теңге қарастырылған. 
Мұның өзі мемлекет бюджет 
арқылы адамдардың  осындай 
келеңсіз сырқаттан сақтануына 
жəне оған қарсы күресуге шынайы 
қамқорлық жасап келеді.  Əрине, 
бұл кездесудің Теміртау қаласында 
өтуінің өзіндік мəні бар, өйткені 
мұнда СПИД ауруының таралуы 
республикалық деңгейдегіден үш 
есеге жуық артық. Қазір облыс 
көлемінде екі мыңнан аса сырқат 
тізімде тұрса, соның тең жарты-
сы теміртаулықтар. Бұл цифрдың 
айтылуы Беларусьсияның Гомель 
облысынан келген маманды бей-
жай қалдырмады. 

– Мұндай жағдай біздің об-
лыста да бар, біздің бір қаламызда 
көрсеткіш республикалық дең-
гейден дəл осындай мөлшерде 
болып отыр. Сондықтан сіздердің 
тəжірибелерінің біз үшін аса 
құнды,-деді белорустық маман.

Қонақтар жергілікті маман-
дар əңгімелерін мұқият тыңдап, 
мұндағы СПИД-тың алдын алу 
жайымен біршама қаныққаннан 
кейін „Менің үйім„ қоғамдық 
бірлестігі жəне  əйелдерге қысым 
көрсетуден қорғайтын орталықта 
болып, солардың жұмыстарымен 
танысты. Теміртаулық дəрігерлер 
Беларусь елінде бұл сырқатқа 
қарсы қандай жұмыстар атқары-
лып жатқанын да тыңдап, қонақ-
тарға бірнеше сауалдар берді. 
Мұндай тəжірибе алмасу екі 
жаққа да пайдалы болары сөзсіз.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА

Қаржылық бақылау маман-
дары тексеріс барысында  қабыл-
даған шаралар негізінде  мем-
ле кеттік бюджетке 36476,6 мың 
теңге қайтарылды.  2015 жылғы  
1 шілдедегі қаржылық жағдай 
бойынша  „Теміртау қаласының 
№55524 əскери бөлімшесі„ ММ 
34,8 мың теңге  қаражатты əлі  ор-
нына келтірген жоқ. 

Осы жылғы бірінші жарты 
жылдықта жүргізілген тексерістер 
бойынша материалдарды сараптай 
келіп, салықтық емес төлемдердің 
1996,5 мың теңгесі  бақылау іс-

Қала бюджеті

Тексеру нені көрсетті?

Қарағанды облысы бойынша  қаржылық бақылау инспекциясы 2015 жылдың 
бірінші жарты жылдығында  салықтық емес төлемдердің мемлекеттік бюджетке  
толық әрі дер кезінде түсуі мәселелерін бақылау мақсатында облыстың 91 мекемесі 
мен кәсіпорнын тексеріп,  көптеген қаржылық тәртіп бұзу  фактілерінің бетін ашты. 
Нақтылап айтсақ, осы тексерістер барысында  жалпы құны 36511,4 мың теңгені 
құрайтын 23 салықтық емес төлемдер тәртіп бұзушылығы анықталды. 

шаралары басталғанға дейін 
бюджетке аударылғаны белгілі 
болды, оның ішінде  бюджеттік 
сараптаудың тиісті  кодтары бой-
ынша былай анықталады:

206109 „Жергілікті бюджетке 
салықтық емес төлемдердің түсуі„ 
-1338,7 мың теңге;

105304 „Орманды пайдалану-
дың төлемі„ - 657,8 мың теңге.

Тексерілген барлық нысан дар-

дың ішінде  ең көп тəртіп бүзу-
шы лыққа жол берген „Қарағанды 
қаласының құрылыс бөлімі ММ 
жəне „Теміртау қалалық Перзент-
ханасы„ КМК.

Мəселен, „Қарағанды қала-
сы ның құрылыс бөлімі„ ММ 
2013 жылғы 16 сəуірдегі №58 
несиелік келісімшарттың 5.1 ба-
бын бұзып, 91273,0 мың теңге 
несие қаражатын  басқа мақ-

сат қа пайдаланған, сол үшін 
республикалық бюджеттің пай-
дасына  22 818,2 мың теңге көле-
мінде  айыппұл аударылуы керек 
еді. 

„Теміртау қаласының пер-
зентханасы„ КМК 2013 жылғы 
мемлекеттік тапсырыс қаражаты 
есебінен коммуналдық қызмет 
көрсететін „Оқжетпес„ ЖШС-на 
көрсетілген қызмет үшін 2075,0 
мың теңгені  ешбір негізсіз заңға 
қайшы түрде аударған, сондай-ақ 
„Теміртау қалалық №2 емхана„  

КМК мекемесіне коммуналдық 
қызмет бағасы есебінен  47,3 
мың теңге өтемақы жасалған. Со-
нымен қоса 2014-2015 жылдары 
ағымдағы қаржылық жыл үшін 
артық төленген жалақы есебінен 
жалпы көлемі 6,9 мың теңге бюд-
жет кірісі есебінде аударылған. 

Г. ҚҰЛАТАЕВА,
Қарағанды облысы бойынша 

қаржылық-бақылау инспекци-
ясы №1 бөлімінің жетекшісі
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Мерекеге дайындық

Теміртауға – 70 жыл

«Теміртау – бәрінің 
бірлігі және әркімнің 

бірегейлігі»
Биыл Теміртау қаласы өзінің мерейтой-

ын – құрылғанына 70 жыл толуын атап өтеді. 
Мерекеге дайындық аясында ұйымдастыру 
комитеті құрылып, жұмысшы топтарының 
құрамы бекітілді. Қала күнін тойлауға бай-
ланысты ерікті бағдарлама құрастырылды. 
Негізгі іс-шараларды өткізуге қаланың барлық 
қызметтері тартылған, олардың жоспары, 
міндеттері мен мақсаттары нақтыланды. 
Қазір ұйымдастыру комитетінің бірнеше 
мәжілістері мен түрлі деңгейдегі жиналыстар 
өткізілді. Тұтасымен алғанда мерекелеу кон-
цепциясы патриотизм, туған қалаға деген 
сүйіспеншілік, өз қалаңды заңды мақтану 
және туған жерді сүю сезімін қалыптастыру 
және адамдардың көп бөлігін осы мерейтойға 
дайындыққа белсенді түрде қатыстыру 
мақсатында жасалды. Теміртау біздің туған 
қаламыз сондықтан ол өзінің тұрғындары та-
рапынан жоғары баға мен құрметке, даңқ пен 
мадаққа ие болуға лайық. Біз осында тудық, 
біз бұл қаланы жақсы көреміз.

Теміртаулық деп атану әрқайсымызға 
ұнайды. Біз қаламызбен мақтанамыз 
және оны қазіргіден де артық ете аламыз. 
Сондықтан бекітілген, жарияланған кон-
курс тардың, байқаулардың бәріне әр қала 
тұрғыны өз шама шарқынша қатысып сол 
арқылы қаланың дамына елеулі үлес қоса 
алады.

Қала күнін ресми түрде атап өту 1 қазанға 
белгіленген. 

Қазір мерейтойлық салтанаттардың ар-
найы логотипі жасалды.

 Осы логотиптің негізінде конкурстардың 
жеңімпаздарына берілетін «Теміртау қаласы 
әкімінің алтын белгісі» дайындалатын бола-
ды.

Мерейтойлық алтын 
белгі

«Теміртау қаласының 70 жылдығына 
дайындық үшін» Теміртаудың атақты адам-
дары үшін мерейтойлық белгі тағайындау.

«Теміртау қаласының 70 жылдығына 
дайындық үшін» мерейтойлық белгісімен 
Теміртау қаласының құрылғанына 70 жыл то-
луын тойлауға дайындыққа белсене қатысқан 
азаматтар мен ұйымдар қала алдындағы 
ерекше еңбегі, қайырымдылығы, қоғамда 
танымалдылығы үшін марапатталады.

Алтын мерейтойлық белгі құрмет грамо-
тасы мен құрметті азамат атағы арасындағы 
орталық звено болады. 

Мерейтойлық белгімен марапаттауға 
ұсыну құқығы мемлекеттік билік, қалалық 
өзін-өзі басқару органдары, ұйымдастыру-
құқықтық және меншік түрлеріне қарамастан 
еңбек ұжымдары ұйымдарына, қоғамдық 
бірлестіктерге жарияланған конкурстардың 
қорытындылары бойынша және Теміртау 
қаласына сіңірген үлесіне қарай беріледі. 
Ұсыныс Теміртау қаласы мерейтойын дай-
ындау жөніндегі кеңесші органның қарауына 
енгізіледі. Кеңесші орган бір айдың ішінде 
түскен ұсынымдарды қарайды.

Мерейтойлық белгімен марапатталған 
адамдарға тапсырылады:

– Белгіленген үлгідегі мерейтойлық белгі; 
– куәлік;
Мерейтойлық белгімен марапаттауды 

салтанатты жағдайда Теміртау қаласының 
әкімі немесе өкілетті тұлға қаланың 70 
жылдығына арналған іс-шарада жүзеге асы-
рады.

Мерейтойлық белгінің реттік саны бола-

Қала мерейтойын өткізуге 
арналған концепция

ды.
Мерейтойлық белгімен марапаттау 

жө ніндегі шешім БАҚ арқылы халыққа 
жеткізіледі.

Тапсырылатын мерейтойлық белгілердің 
жалпы саны белгілі мөлшермен шектеледі.
белгінің дәрежелік қосымша өлшемдері 
ережесі жасалуда.

1 қазан күні салтанатты жағдайда 
өткізіле тін тұсаукесерлер мен кон курс
тардың  қорытындылары туралы

Бойтұмар байқауы
2015 жыл Теміртау қаласының 70 

жылдығы болғандықтан қаланың ең 
үздік бойтұмарын жасауға және оған ат 
тағайындауға жалпы қалалық ашық конкурс 
жарияланады. Бойтұмар – бұл сәттілік, 
бақыт әкелетін белгі, ол сонымен бірге қорған 
қызметін де атқарады. 

Конкурстың ережесі
1.Конкурстың мақсаты
Теміртау қаласының 70 жылдығына 

ең үздік бойтұмар жасау жөніндегі жалпы 
қалалық ашық конкурстың мақсаты 
– тартымды ізгілікті, көңілді кейіпкер 
бейнесіндегі бойтұмар жасау, ол Теміртау 
қаласының 70 жылдығы іс-шарасын барынша 
танымал етуге тиісті. 

2.Конкурстың міндеті
Ақ-қара және түрлі-түсті графикалық 

макетте баспаның және мултипликацияның 
барлық құралдарымен қайта көшіруге 
болатын, сондай-ақ көлемді салынатын 
граф икалық кескіндеме макетін жасау.

3.Конкурсты ұйымдастырушы
Конкурсты ұйымдастырушы «Мәдениет 

және тілдерді дамыту бөлімі» ММ
4. Конкурсқа қатысушыларға қойыла

тын талаптар
Конкурсқа қатысуға барлық қажетті 

құжаттарды дер кезінде ұсынған талап-
керлердің бәрі жіберіледі. Конкурсқа қа тысу-
шы автор бір адам, сондай-ақ ұжым болуы да 
мүмкін.

5. Конкурсқа жоба ұсыну талаптары
Жоба мынадай құрамдағы құжаттармен 

рәсімделеді.
– А4 форматынан кем емес қағазда түрлі-

түсті және ақ-қара түспен бойтұмардың но-
байы – эскизі;

– Бойтұмар эскизінің электронды түрі;
– талисманның белгілерін жазған 

түсініктеме қағаз.
Салынған графикалық кескіндемелік 

сурет 3 өлшемді нысанда қайта салу 
және анимациялық өнер құралдарымен 
орындалатын мүмкіндікке ие болуы керек.

6. Конкурсқа материалдарды ұсыну 
тәртібі.

6.2. Конкурстық материалдар «Мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі»ММ, Герцен 
көшесі 1 мекен-жайына конвертте жабылған 
конкурсқа қатысуға өтінішімен мыналар 
көрсетілген жағдайда беріледі;

– азаматтар үшін – тегі, аты, әкесінің 
аты, туған мерзімі, мекен-жайы, байланыс 
телефоннының нөмірі;

– ұйымдар үшін – ұйымдық-құқықтық 
форма атауы, заңды және нақты мекен-
жайы, байланыс телефонының нөмірі;

Жобаға қоса конверт ішінде автордың 
(авторлық ұжымның) тегі, аты-жөні 
көрсетіледі.

6.3. Өзінің көлемі немесе мазмұны 
жағынан осы ереже талаптарына жауап 
бермейтін сондай-ақ белгіленген мерзімнен 
кейін ұсынылған жобалар конкурсқа жі беріл-
мейді. 

7. Эскиздерді бағалау
7.1. Конкурстың өткізу және оның қоры-

тын дыларын шығару мақсатында кон курстық 
комиссия құрылады.

7.2. Конкурстық комиссияның отырысы 
конкурстық комиссия құрамының ең кем де-
генде жартысы қатысқан кезде өкілетті деп 
танылады.

7.3. Бойтұмардың эскиздерін бағалауды 

конкурстық комиссия атқарады. Жеңімпазды 
анықтау шешімі қатысып отырған конкурстық 
комиссия мүшелерінің ең көп дауыс беруімен 
анықталады.

8. Конкурсты өткізу мерзімдері
Конкурсқа материалдарды қабылдау 

2015 жылғы 10 қыркүйекке дейін жүргізіледі. 
9.1. Конкурстың сыйақы қоры негізгі 

бір және екі ынталандыру сыйлықтары 
негізінде атаулы сертификаттар түрінде 
және жыл бойы қаланың спорттық, мәдени 
мекемелеріне тегін кіру абонементтері 
беріледі. 

9.2. Бойтұмарға авторлық құқық беру 
жөнінде жеңімпазбен авторлық келісім-шарт 
жасалады. 

Қорытынды 2015 жылғы 15 қыркүйекте 
шығарылады.

Марапаттау 2015 жылғы 1 қазанда.
Қаланың бойтұмары қандай болуы 

керек?
Жобалауымызша кейіпкердің кейпі болат 

қорыту пешіндегі оттай жалындап тұруы 
керек. Ол уақыттың өзіндей ұшқыр үнемі алға 
қарайтын жасампаз жан. Ол Теміртау туралы 
көптеген қызықты тарихтарды біледі және 
оны адамдарға айтқанды, өзін тыңдатқанды 
жақсы көреді. Міне шамамен осындай бейне 
қаланың бойтұмары бола алады. Ендігі кезек 
тұрғындарда. Теміртаудың бойтұмарын жа-
сап оған лайықты ат беріңіздер.

3. «Теміртаудың сазды 
әуені мен сиқырлы 

шектері» –
 интерактивті қала 

танушы симпозиум
Бұл жоба Теміртауға оң көзбен қарауды 

қалыптастыруға деген өсіп келе жатқан 
сұранымды жүзеге асыруға жауап ретінде 
жүзеге асатын жоба.

Конкурстың мақсаты мен міндеттері:
* Тұрғындарды шығармашалық және 

мәдени процесстерге көптеп қатыстыру, қала 
тарихына деген қызығушылықты арттыру;

* Интерактивті симпозиумге қаланың 
аумағында тұратын және оған қатысуға ынта-
лы барлық тұрғындар қатысады. Жасқа шек 
қойылмайды.

Қала тұрғындары ұсынылған негізгі 
сұрақтарға берген жауаптары арқылы және 
интернет дауыс беру жөнімен шақырылады:

– «Теміртаудың мағынасы қандай және 
оның келесі 70 жылдағы тағдыры қалай 
болуы мүмкін?

– Теміртау тарихында қандай оқиғаны ең 
басты деп есептейсіз?

– Оның дамуына барынша ықпал еткен 
кім?

– Қандай материалдық нысанды 
эстет икалық жағынан жетілдірілген және 
Теміртаудың мәнін барынша ашатын деп 
есептейсіз? 

Нәтижесінде «Теміртау ондығы қалып-
тас тырылады:

* Теміртаудың он есімі;
* Теміртаудағы он оқиға;
*Тарихи-мәдени мұраның он нысаны, 

сондай-ақ осы интерактивті симпозиум ая-
сында Теміртауды тарихтың әрбір кезеңіне 
лайық өзінің мінезін көрсете алатын және 
қалалық ортаға, әрбір тұрғынға ықпал жа-
сайтын қала ретінде көрсететін ең үздік 

өлең, жыр, сурет, мақала, әңгіме, очерк, жеке 
тағылымды әңгімелерге конкурстар өткізілуі 
мүмкін. Барлық материалдар осы ақпарат ор-
наластырылатын және сол бетте интерактивті 
дауыс берілетін жеке бет ретінде ішкі саясат 
бөлімінің сайтына жіберіледі.

Конкурстық қорытындысы бойынша 
Теміртау қаласының тарихына арналған 
журнал жарыққа шығатын болады.

4. «Сәнді аула – сүйікті 
қалаға сыйлық» 

қалалық байқау конкурсы
Бұл конкурс 1 шілдеден бастап жария-

ланады. 
Қорытындысы 25-30 қыркүйек ара-

лығында шығарылады.
Қалалық байқау конкурстың ережесі
1.Жалпы ереже тазалық пен тәртіпті 

сақтау аулаларды абаттандыру мен 
көгалдандыру жұмыстарына қалалықтарды 
мейілінше көптеп тартып олардың 
бастамашылдығы мен белсенділігін дамыту.

Конкурсқа қатысушылар:
Байқау конкурсқа меншіктің барлық 

түрлері бойынша көп пәтерлі үйлердің 
тұрғындары қатысады, конкурсқа қатысу үшін 
өтінішті 2015 жылғы 1 қыркүйекке дейін өткізу 
керек. Конкурстың қазылар алқасы мәслихат 
депутаттарынан, қоғамдық бірлестіктер өкіл-
дерінен, Теміртау қалалық тұрғын үй инс пек-
циясы мамандарынан құралады. 

2. Байқау конкурсының шарттары мен 
өткізу тәртібі

2.1. «Сәнді аула – сүйікті қалаға сыйлық» 
конкурсына қатысу үшін өтініш тұрғын үй 
инспекциясы бөлімінде қабылданып одан әрі 
конкурстың қазылар алқасына беріледі.

2.2. Сарапшылар әрбір өтініш бойынша 
барып конкурсқа қатысушылардың жұмысын 
он балдық жүйе бойынша бағалайды.

(Осы ережеге № 1 қосымша) 
Бағалау карточкасы 
Қалалық байқау конкурсқа қатысушы 

«Сәнді аула – сүйікті қалаға сыйлық» кон кур-
сы 

Үйдің мекен-жайы, үйдің басқарушы сы-
ның немесе конкурсқа қатысуды ұйым дас-
тыру шының аты-жөні, байланыс телефоны.

Жеңімпаздарды таңдау өлшемі;
Аула аймағының эстетикалық тартым-

дылығы – 10 баллға дейін
Аула аймағының ойын, спорт және басқа 

жабдықтарға ыңғайлылығы мен қауіпсіздігі, 
жарықтануы, қоршауы – 10 баллға дейін;

– Ауланың көгалдандырылу сапасы, 
тазалығы – 10 баллға дейін;

Ауланы абаттандыруға балалар мен 
жасөспірімдерді қатыстырғаны үшін қосымша 
5 балл.

Конкурстың қорытындысы 2015 жылғы 
15 қыркүйкете шығарылады. Конкурстың 
нәтижесі бойынша қорытындысы шығары-
лып, жеңімпаз анықталады.

 Конкурстың қорытындысын хабарлау 
және жеңімпаздарды анықтау қала күні 
салтанатты жағдайда жүргізіледі.

«Сәнді аула – сүйікті қалаға сыйлық» 
байқау конкурсының сыйлығы 2016 жылы 
ауланы абаттандыруға арналған сер тификат:

1 орын – корт + балалар алаңы
2 орын балалар алаңы
3 орын ауланы көгалдандыру үшін гүлдер 

мен ағаштардың өскіндері.



Ққ

№ 25 (27)  3 шілде 2015 жыл 75. «Сүйікті қалаға сыйлық» 
кәсіпкерлерге, 

бизнесмендерге, 
банкирлерге арналған 

конкурс
Туған күнге сыйлық жасау дәстүрлі 

іс. Біздің даңқты қаламыз Теміртаудың 
туған күні таянып келеді, жәй ғана туған 
күн емес қала атанғанына 70 жыл тола-
тын мерейтой «Сүйікті қалаға сыйлық» 
конкурсы қандай да бастаманы құптайды. 
Гүл шоғын отырғызасыз ба немесе өзіңізге 
тиісті нысанның маңайын әдемілейсіз бе, 
ол жерге кіші сәулет мүсінін орнатасыз ба, 
ағаш отырғызасыз ба, әлде өз қолыңызбен 
жасалған мүсінді әлемге паш етесіз бе өз 
еркіңіз, қандай сыйлық болса да қаланың 
сәнін келтіретін бұрынғыдан жарық әрі таза 
қалаға айналдыратын, қалалықтардың 
жүре гіне қуаныш беретін сыйлыққа елдің 
бәрі қуанады. Ал Теміртау қаласының жур-
налистері болса ондай жаңалықтарды естісі-
мен жедел жетіп, сіздің бастамаңыз туралы 
газеттерге репортаж жазады. 

«Сүйікті қалаға сыйлық» конкурсының 
ережесі:

Жалпы тәртібі.
Тазалық пен реттілікті орнықтыруда 

тұрғындардың бастамашылдығын  белсен-
ділігін арттырып қаланың 70 жылдығы 
қарсаңында аулаларды абаттандыру, көгал-
дандыру.

Конкурсқа қатысушылар
Байқау конкурсқа кәсіпкерлер, биз нес-

мендер, 25 жастан жоғары қаланың белсенді 
азаматтары қатыса алады.

Конкурстың әділ қазылар құрамы мәс-
ли хат депутаттарынан, қоғамдық бір лес-
тіктерден кәсіпкерлік және ауыл шаруа-
шылығы бөлімі, кәсіпкерлер палатасы 
маман дарынан құралады.

Байқау конкурстың шарттары мен тәртібі
2.1. «Туған қалаға сыйлық» байқау 

конкурсына қатысу жөнінде өтініш «Кәсіп-
керлік және ауылшаруашылығы» бөлі мінде 
қабылданып конкурстың әділ қазыларына 
беріледі.

2.2. Сарапшылар әрбір өтініш бойын-
ша сол жерге барып жұмысты бағалайды. 
Конкурстың қорытындысы 2015 жылғы 15 
қыркүйекте шығарылады.

«Туған қалаға сыйлық» конкурсының 
қорытындысы шығарылып жеңімпаздар 
анықталады. Конкурстың нәтижесін хабарлау 
және марапаттау қала күні салтанатты 
жағдайда жүргізіледі. 

«Туған қалаға сыйлық» байқау кон-
курсы ның сыйлығы қала әкімінің грамотасы 
мен құрметті азамат атағы аралығындағы 
Алтын мерейтойлық белгі болып табылады. 
Бұл белгіге ие болған жеңімпаз автоматты 
түрде Теміртау қаласының құрметті азаматы 
атануға талапкер болады. Мерейтойлық 
белгімен марапаттауды қала әкімі немесе 
өкілетті адамы Теміртаудың 70 жылдығына 
арналған іс-шараларда жүзеге асырады.

«Туған қаланың 
бейнесі» сурет конкурсы 

жарияланады
Конкурс Теміртау қаласының тұрғын-

дары ның назарын бірінші кезекте жас 
ұрпақты туған қаланың сәулетіне, тарихы 
мен дәстүрлеріне аударып келер ұрпақ үшін 
оның қазіргі бет-бейнесін сақтау мақсатында 
өткізіліп отыр.

Бұл конкурсқа 7 жастан бастап және одан 
жоғары барлық талапкерлер қатыса алады.

Конкурстың міндеті Теміртаудың сәулеттік 
құрылғыларын, ескерткіштерді қызықты 
жерлерін бейнелейтін шығармашалық жұ-
мыс тар жасау басқа сөзбен айтсақ өз 
еңбектерінде талғамдары бойынша Теміртау 
қаласының бет-бейнесін көрсетіп беру.

Жұмыстарға қойылатын талаптар:
– Жұмыс А3 форматымен қағазға сызы-

лады;
– суреттер акварель, гельді қаламсап, 

гуашь, фастель, көмір, түрлі-түсті қарындаш, 
майлы бояу, акриль қолданылып салынады.

– Автор өзінің шығармасына бір ат беріп 
суретте көрсетілген сәулетті құрылыстың 
ескерткіштің қай жерде екенін көрсетуге тиіс.

Ең үздік суреттер Теміртау қаласының 
билбордтарына автордың портреті және 
қолы қойылып мерейтой қарсаңында орна-
лас тырылады.

Ең үздік жұмыстар 2015 жыл бойы 
түрлі мерекелерде көпшілік орындардың 

холлдарын әдемілеуге қолданылатын бола-
ды.

Байқау конкурстың шарттары және 
өткізілу тәртібі

«Туған қалаға сыйлық» байқау кон-
курсы на қатысу үшін өтініштер «Білім беру» 
ММ, Димитров, 11/1, +7(7213) 98-49-63, 
«Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ 
Теміртау қаласы, Герцен, 1, телефоны: (7213) 
92-21-59, E-mail:temirrau_kultura@mail.ru 

Конкурстың қазылар алқасына беріледі, 
қорытынды 2015 жылғы 15 қыркүйекте 
шығарылады.

 

«Қала жастардың көзімен»
жас тар мен жасөспірімдер 
үшін граффити стиліндегі 

суреттердің қалалық 
конкурсы

Конкурстың мақсаты мен міндеттері
Теміртау қаласы жастарының шығар-

машылықта өздерін-өздері көрсетуіне 
жағдай туғызуы, өнерлі жастарды анықтау 
және оларды қолдау.

Конкурсқа қатысушылар
Конкурсқа көркем өнерге ыңғайы бар 

жасөспірімдер, студенттер, жастар 2015 
жылғы 15 қыркүйекке дейін граффити 
стилінде суреттер салуға байқауға қатысу 
үшін өтініш берген жағдайда қатыстырылады.

Бұл байқауға А4 форматымен граффи-
ти стилінде қарындаш, гельді және шарикті 
қалам, гуашь және тағы басқа құралдар 
қолданған суреттер қатыса алады. Сурет 
салу кезінде қабырғаларға орналастыры-
латын бейнелердің ерекшеліктерін ескеру 
қажет болады.

Конкурсты өткізу шарттары
Конкурсқа қатысу үшін 2015 жылғы 15 

қыркүйекке дейін тиісті қосымшаға сәйкес 
өтініш және дайындалған қабырғаға немесе 
басқа да бір жазықтыққа орналастырыла-
тын суреттің эскизі қоса «Жастармен жұмыс 
жөніндегі орталық» КМУ тапсыруы керек.

Конкурсқа берілетін эскиздер санына шек 
қойылмайды. 

Конкурсқа қатысуға берілген эскиздерді 
ұйымдастырушылар қандай да бір түрде 
бағаламайды, қайтармайды, түсініктеме 
бермейді, олар авторы сақталынып жарнама 
компаниялары үшін конкурс ұйым дас тыру-
шылары қосымша шартсыз, авторлық сыйақы 
төлемей, басқа да өтемақы жұмсамай пайда-
лана алады.

Конкурстың жеңімпаздары алдын-
ала дайындалған жазықтықта граффи-
ти стилінде өздерінің эскиздерін орындау 
құқығына ие. Граффити жұмыстарын орын-
дау үшін қажетті материалдарды конкурсты 
ұйымдастырушылар береді.

 Жеңімпаздар үшін граффити стиліндегі 
қолтаңбаларды орындауға үйлердің 
қабыр ғасы, қоршаулар немесе қала 
аймағындағы басқа да ыңғайлы жерлер 
ұйымдастырушылардың белгілеуімен бө-
ліне ді.

«70 ізгі іс – туған қалаға 
сыйлық» қалалық 

әлеуметтік марафон

Әлеуметтік марафонға қатысу үшін 
ұсыныстар 1 шілдеден бастап жиналады 
және 3 айға созылады. Мерейтойлық 70 
күндіктің салтанатты ашылуы 20 шілдеде бо-
лады. Әрине қаланың туған күніне арналған 
игілікті істер көп болуы әбден мүмкін бірақ 
ең маңызды 70-і тарих кітабына жазылып 
суреттерімен Теміртау қалалық тарихи-
мәдени мұражайына өткізіледі.

Мақсаты мен міндеттері: мұндағы басты 
мақсат Теміртау қаласының тұрғындарын 
шаһардың әлеуметтік проблемаларын 
шешуге қатыстыру, бизнесті, билікті, ком-
мерциялық ұйымдарды БАҚ-тарды біріктіре 
отырып аймақтағы әлеуметтік проб-
лемалардың шешілуіне қалалықтарды 
барынша кеңінен қатыстыру.

Бағдарламаға қатысушылар қала ның 
барлық тұрғындары, еріктілер, жастар, 
ұйымдар, бизнесмендер, қала кәсіп орын-
дары.

Қысқаша идея:
Бұл бастама тұрғындардың өздерінің 

сүйікті қаласын одан әрі дамытуға белсендірек 
қатысуын ынталандыру қоғамдық пайдалы 
істерге ересектерді, балаларды, кеңінен 
қатыстыру табиғатты қорғау, нысандарды 
абаттандыру жалпы көпшіліктің ортақ 
мүддесіне айналуы тиіс. Бұған қатысушылар 
өздерінің игілікті істерінің қысқаша мазмұнын 
баяндап жазып ішкі саясат бөліміне өтініш 
береді. Жүзеге асырылған игілікті істердің 
қорытындысы ішкі саясат бөлімінің сайтына 
«Қаланың мерейтойына 70 ізгілікті іс» бө-
лімінде жарияланады.

Игілікті істер жобасының тақырыптары:
«Қаланы бұрынғыдан да жақсырақ 

етейік – саябақтарды, гүлзарларды басқа да 
жерлерді абаттандыру, арт нысандар орнату.

«Әлеуметтік көмек» бос орындар жәрмең-
ке лері, төмен бағамен ауыл шаруа шылығы 
өнімдерін сату, қайырымдылық акциялары.

«Жаңа өндірістер ашу», абаттандыруға, 
мәдени, қайырымдылық және басқа жо ба-
ларға байланысты ұсыныстар қабыл да нады.

Қала мерейтойының жақындауын күтпей 
игілікті істерді қазірден бастап қолға алудың 
маңызды екені сөзсіз. Қазір бұл бағытта 4 
ұсыныс бар. Олар: білім беру бөлімі жаңа оқу 
жылы қарсаңында көп балалы аз қамтылған 
отбасылары үшін өткізілетін «Мектепке жол» 
қайырымдылық акциясы.

Этно-мәдени және үкіметтік емес 
ұйымдар «Теміртау бейбітшілік пен келісім 
аймағы» тақырыбын дамыта отырып 
«Шығыс» базары жобасын бастайды. Бос 
жұмыс орындары жәрмеңкесі өтеді. Бұл 
бағыттағы ұсыныстар қыркүйек айына дейін 
қабылданады. 70 күндіктің ашылу салтанаты 
2015 жылғы 20 шілдеге дейін.

«Бір қала – бір тарих» 
тарихи театр ландырылған 

мерекелік шеру
Бұл мерекелік шеру 2015 жылғы 1 қазанда 

өтеді. Оның негізгі тәртібі – бұл қаланың 
70 жылдығын тойлаудағы нағыз орталық 
оқиға, ол барлық көзқарастағы, кәсіптегі 
дін сеніміндегі адамдарды біріктіреді. 
Тарихи театрландырылған шеруде қала 
тұрғындары өздернің барлық ой-қиялдарын, 
шығаршылығын, ой жүйріктігін көрсетуге тиіс.

Театрландырылған тарихи шерудің 
құрылтайшылары Теміртау қаласының 
әкімдігі, мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі.

Мақсатты міндеттері:
Іс-шара елдің әлеуметтік белсенділігін, 

шығармашыл мүмкіндігін ашып көрсетуі үшін 
өткізіледі;

Мерекелік мәдениетті, дәстүрлерді сақ-
тап жалғастыру тұрғындарға қуанышты 
көңіл-күй сыйлау;

3.1. Негізгі идея қала күнін тойлау үшін 
Теміртаудың қалыптасу тарихи кезең дерін-
дегі барлық ұрпақтар өкілдерінің кездесуіне 
жағдай жасау.

– Ұйымдардың колонналары.
Олар түрлі кезеңдегі тарихи дәуірлердің 

өкілдері. Сондықтан әр колоннаның өзінің 
тақырыбы болады. Шерушілер колонннасы 
түрлі үрлемелі құрылғылармен, көлемді 
мүсіндермен, костюмдермен сондай-ақ 
аталған тақырыпты ашып көрсететін басқа 
да заттармен әшекейленуі, әрлендірілуі 
мүмкін. Қатысушылардың өтінішімен ақпар-
аттар 2015 жылғы 25 тамызға дейін ішкі 
саясат бөлімінде қабылданады. Шеруге 
қатысушылардың кезегін белгілеу2015 
жылғы 20 қыркүйекте аяқталады.

4.1.Әрбір колонна ішкі саясат бөліміне 
өздері жөнінде ақпараттық анықтамалар тап-
сырады.

4.2. Колоннаның тақырыбын қаланың 
ұйымдастыру комитеті белгілейді.

1.Тарихи бөлім (қаланың құрылуы 
алдындағы кезең, Жауыртау туралы аңыз)

2.Самарқанд кенті.
3.Қаланың пайда болуы (соғыс жылдары).
4.Индустрияландыру кезеңі.
5.Қазіргі заманғы Теміртау.
Шеруге қатысушылардың саны, өтетін 

жері, оған қатысатын барлық адамдардың 
мүдделерін ескере отырып ұйымдастыру 
комитеті белгілейді.

«Теміртау қаласы ішкі саясат бөлімі» ММ

Теміртауға – 70 жыл



№ 25 (27) 3 шілде 2015 жыл

Ққ

88 6 шілде - 12 шілде

  6 шілде, дүйсенбі                  7 шілде, сейсенбі                           8 шілде, сәрсенбі                    9 шілде, бейсенбі

Телебағдарлама
 6 шілде, дүйсенбі                  7 шілде, сейсенбі                           8 шілде, сәрсенбі                    9 шілде, бейсенбі 6 шілде, дүйсенбі                  7 шілде, сейсенбі                           8 шілде, сәрсенбі                    9 шілде, бейсенбі 6 шілде, дүйсенбі                  7 шілде, сейсенбі                           8 шілде, сәрсенбі                    9 шілде, бейсенбі

07.00  «Таңшолпан»
10.00 Апта
11.05 Концерт
12.00,03.35 «Мен көрген Елбасы: қиырдан 
қайтқандар»
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00   
Жаңалықтар
12.45,01.40 Дауа
13.25,00.35 «Әлем таныған Қазақстан»
15.00 «Аялаған Астана»
17.50 «Мен астаналықпын!»
18.00 «Астана-арқау»
19.15,00.55 Елбасының ерекше 
қолтаңбасы
19.40 Айтуға оңай...
21.05 Роза шақырады
22.25 Кино

ХАБАР
07.00 Астана қаласының мерекесіне 
арналған концерт
08.30 Кино
10.00 Жеті күн
11.00 Кино
12.30 Док. фильм
13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
13.15 Худ. Фильм
14.15,15.15 Кино
15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
16.30 Әсем әуен
17.15 Док. фильм
17.45,18.15 Ледовое шоу
20.30 Док. фильм
21.30 Худ. Фильм
23.00 Лазерное шоу
23.30 Телесериал
02.00 «Опералия-2014»

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.45,02.40 Худ. Фильм
08.15 Таңғы пошта
08.50 Жаңалықтар
09.00 Новости
09.10 Нурсултан! Большая игра президента
10.10 Кино
12.00 Телесериал
12.55,20.40 Телесериал
14.10 Ашығын айтқанда
15.05 Кино
16.50 Худ. Фильм
21.00 Телесериал
23.40 Телесериал

5 КАНАЛ
10.05 «Дәмдес болайық»
10.30 Жақсфлардан ғибрат
10.50 Назарбаев феномені
11.15 Концерт
13.00 Астана – новый город
13.25 Феномен Назарбаев
13.45 Док. Фильм
14.50 Док. фильм
15.45 Концерт
17.10 Концерт
19.00 Ваш день
19.35,21.40 Худ. Фильм
21.15 «будем здоровы»
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАНҚАРАҒАНДЫ
10.00,13.00 Апта
11.10 Қуырмаш
12.00 Худ. Фильм
13.25 Док. фильм
14.00 «Асыл анам»
16.00 Худ. Фильм
18.00 Жаңа индустрияландыру
18.30 Менің елім - Қазақстан
19.00 Ойталқы
19.35 Это наша с тобой биография
20.00 Концерт
20.50 Әлем таныған Қазақстан
21.00 Телесериал
22.00 Док. фильм
22.30 Кино

07.00  «Таңшолпан»
10.00,21.50 Телесериал
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Телесериал
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 
Жаңалықтар
12.45 Спорт
13.10 «Алаң»
13.55,01.30 Ел бірлігін жырлаған, Сүйінбай 
пірің мен болам
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00 Елбасының ерекше қолтаңбасы
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 «...Үй болу қиын»
18.45 Фильм
19.15 Жеңіл өнеркәсіп
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 
Жаңалықтар
10.10 Лазерное шоу
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
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 ТВ Бинго
20.30 Бюро расследований
21.30 Телесериал
22.20 Телесериал
23.10 Арнайы хабар

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
10.55 Телесериал
11.55 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
15.40 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.40 Телесериал
22.20 Телесериал
23.50 Телесериал
02.55 Кино

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
13.55 Бірде Қарағандыда
14.35 «Прямой эфир»
16.00 «Сау болайық»
16.10 Телесериал
17.00 «Менің шындығым»
18.10 5-арнадағы ән-әуен + ТV – ЧАТ
19.00 Ваш день
21.05 Док. фильм
22.50 Худ. фильм
01.00  Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ
02.30 Док. фильм

 ҚАЗАҚСТАНҚАРАҒАНДЫ
09.50 Худ. Фильм
11.10 Ойталқы
11.45 Это наша с тобой биография
12.05 Телесериал
13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
18.30 Дневник памяти
18.50 Мәңгілік мұра
19.00 Жаңғырық
19.30 Уроки истории
21.00 Телесериал
23.10 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Телесериал
10.55,21.05 Айтуға оңай
11.40,19.30 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 «Мен астаналықпын»
13.10 Поэзия әлемі
13.40 Ғасырлар үні
14.15 Ғажайыпстанға саяхат
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 «Бапкер»
18.45,03.35 Қазақстан би әлемі
19.00 Әлем таныған Қазақстан
19.10 Журналисттік зерттеу
23.30,02.30 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
04.00 Телесериал

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
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
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.50 «Бұйымтай»
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.50 Незабытые истории
18.15 Драма
18.45 Телесериал
19.15,23.10 Біздің үй
20.30 100 бизнес- истории
22.00 Телесериал

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
10.55 Телесериал
11.55 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
15.40 Судебные истории
16.55 Давай поженимся!
17.50 Пусть говорят
18.55 Телесериал
20.00 Новости
20.40 Телесериал
23.50 Телесериал
02.55 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 Телесериал
17.00 Азия айнасы
17.45 Моя Караганда
19.00 Ваш день
21.05 Док. фильм
22.50 Худ. фильм

 ҚАЗАҚСТАНҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
08.55 Док. фильм
09.45 Мультфильм
10.45 Уақыт.кз
11.10 «Жаңғырық»
11.40 Уроки истории
12.05 Телесериал
18.30 Қазақстан -  бірліктің бесігі
19.00 Прямой эфир
19.35 2050
21.00 Телесериал
23.00 Кино

10.00,21.50 Телесериал
10.50,21.05 Айтуға оңай...
11.35,19.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,03.35 Агробизнес
13.15 Журналисттік зерттеу
13.35,03.30 Сіз не дейсіз?
14.10 Жан жылуы
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,02.10 Шетелдегі қазақ балалары
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 «Бапкер»
18.55 «Әлем таныған Қазақстан»
19.10 Индустрияландыру
23.30,02.00 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
03.30 Еңбек түбі - береке

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
10.10,21.30 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.40 Бұйымтай
16.00 Драма
16.30 Телесериал
17.15 Көзқарас
17.15 Бизнес сыры
18.15 Телесериал
19.05 Жекпе-жек
20.30 Деректі фильм
22.10 Телесериал
23.00 Біздің үй

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
10.55 Телесериал
11.55 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35,02.20 Ашығын айтқанда
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
14.00,02.30 Деректі фильм
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 Кино
22.40 Худ. Фильм
00.00 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАНҚАРАҒАНДЫ
10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
08.55 Док. фильм
11.05 Прямой эфир
11.40 2050
12.00 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Шаңырақ
19.35 Қазақстан -  бірліктің бесігі
21.00 Телесериал
23.10 Телесериал



Ққ
9№ 25 (27)  3 шілде 2015 жыл Телебағдарлама

6 шілде - 12 шілде

     10 шілде, жұма                           11 шілде, сенбі                    12 шілде, 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
14.15,01.30 Кино
16.15 Концерт
17.55 Ерлікке тағзым
18.25 Телесериал
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.05 Ұлттық шоу
22.25 Кино
00.45 Көкпар

ХАБАР
07.05,02.30 Қалжың қоржыны
08.30 Айбын
09.00,10.00 Жеті күн
10.00 Ас арқау
10.20,03.20 Спорт әлемі
11.00 Сказка
14.00 Бенефис-шоу
15.15 Кино
18.30 Концерт
20.00 Ду-думан
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
23.50 Кино
01.40 Док. фильм

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар
06.35,04.40 Контрольная закупка
07.00,03.50 Телесериал
08.35 Жаңалықтар
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Новости
09.10 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.45 Премьера
11.55 «Кешкі кездесу»
13.05 Караоке такси
13.40,03.15 101 кеңес
14.05 «Ән дария»
15.05 Кино
16.50 Телесериал
21.00 Кино
23.05 Худ. Фильм
01.10 Не? Қайда? Қашан?

    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 «Улица веселая»
13.30 Один в один!
16.15 Док. фильм
17.00  Мир православной духовности
17.40, 21.55 Прогноз погоды
17.45 «Сайгез»
18.15  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

ҚАЗАҚСТАНҚАРАҒАНДЫ
10.10 Мультфильм
11.20 Жайдарман Қарағанды
12.25 Худ. Фильм
14.05 Концерт
16.00 Худ. Фильм
18.00 Шаңырақ
18.35 Қазақстан – бірліктің бесігі
19.00 Апта
21.00 Ойталқы
21.35 Дневник памяти
22.00 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00 Телесериал
10.55 Айтуға оңай...
11.40,19.35 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.30,03.00 Жаңалықтар
12.40 Иман айнасы
13.05 Индустрияландыру
13.25 Көкпар
14.10 Баламен бетпе-бет
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.40 «Келін»
17.05 Жан жылуы
17.25 Еңбек түбі – береке
17.50,00.40 Ауыр өнеркәсіп
18.10 Ғасырлар үні
18.45 Әлем таныған Қазақстан
19.00 Жайдарман
21.50 «Шын жүректен»
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
01.00 Кино

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.30 Аймақтар аламаны
10.00,13.00,17.00,20.00,01.00,02.30 
Жаңалықтар
10.10 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.20 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
13.55 Телесериал
15.15 «Бұйымтай»
16.00 Драма
16.30 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым?
18.15 Телесериал
19.05 Орталық хабар
20.30 Сильные духом
21.30 Худ. Фильм
23.30 Худ. фильм

         ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
10.55 Телесериал
11.55 Худ. Фильм
12.55,20.40 Телесериал
13.45,22.20 Телесериал
14.35 Жұма уағызы
14.50 «Қылмыстық іс №»
15.40 Худ. фильм
17.40 «Жди меня»
18.50 Телесериал
20.40 Телесериал
23.50 Три аккорда

    5 КАНАЛ
06.30 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
14.00 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 Жастар
17.30 Ғажайып адам
18.10 Ислам: Сауалдар мен жауаптар
19.00 Ваш день
20.40 Моя караганда
21.25 Комната смеха
22.50 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ

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

07.00 Концерт
08.10 Қымызхана
08.40,03.20 Агробизнес
09.00 «Субботалық ТАҢ»
10.05,02.40 Дауа
10.40 Док. фильм
11.50 Ұлттық шоу
13.00,03.40 Білгірлер бәйгесі
13.45 Поэзия әлемі
14.15 Худ. Фильм
16.05 Концерт
17.30,20.30,00.30,03.15 Жаңалықтар
17.50 Әзіл әлемі
18.55 Телесериал
21.00 Субботалық кездесу
22.35 Жайдарман

ХАБАР
07.05 Қалжың қоржыны
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.05 Спорт без границ
11.55 Кино
13.30 Орталық хабар
14.10 Тур де Хабар
14.45 Жұлдызды дода
16.25 Кино
18.00 Концерт
19.45 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
00.00 Телесериал
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 Угадай мелодию
16.40 Худ. Фильм
20.00 Первая программа
21.30 Кешкі кездесу
23.30 Ән-дария
00.05 Худ. Фильм
01.45 Большая разница

    5 КАНАЛ
10.05 Шарайна
11.00 Моя караганда
11.15 Сыр-сандық
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 Субботник
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
02.30 Док. фильм

ҚАЗАҚСТАНҚАРАҒАНДЫ
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
11.10 Сіз қайда жүрсіз?
14.00 Концерт
15.30,16.00 Худ. фильм
18.00 Бумеранг
18.35 2050
19.00 Жаңғырық
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Жайдарман Қарағанды
21.05 Сөнбес сәуле
21.30 Док. фильм
22.05 Кино

Жыл сайын жадырап жаз айы ба-
сталысымен суда шомылу маусымы 
қатар келетіні мəлім. Əсіресе, мынадай 
шілденің шіліңгір ыстығында тұрғындар 
қаламыздағы жағажайға, тіпті кейбірі 
беліленбеген жерде шомылуға əуес. Өрт 
секілді су да тілсіз жау, сондықтан сақтық 
шараларына ерекше мəн берген жөн. Бұл 
жөнінде судан құтқару қызметінің маман-
дары  жағажайлардағы тұрғындар арасын-
да айтуын айтып, ескертулер жазылған 
парақшалар таратып-ақ келеді. Дегенмен, 
оларға құлақ асып жатқандардың қарасы 
аз. Бұлай деуге негіз де жоқ емес, атап ай-
тар болсақ, шомылу маусымы басталғалы 
бері  бес адам суға батып бара жатқан 
жерінен дер кезінде құтқарылды.

– Басқасын айтпай-ақ, өткен аптадағы 
мысалды келтірсек те жеткілікті,  судан 
құтқару қызметіне Самарқанд су қой-
ма сынна катамаранмен  жүріп, жағадан 
ұзап кеткен екі адам жайында хабар келіп 
жетті.  Олар жағадан бес жүз метрдей 
жер ге дейін кетіп қалған, ал ауа райының 
қолайсыздығынан, яғни жел көтеріліп, 
салдарынан  катамаранның двигателі істен 
шығып,  желдің екпіні оларды көл ортасы-
на қарай алып кеткен.  Құрамында үш ада-
мы бар құтқарушылар  дер кезінде көмек 
қолын созып,  оларды құтқарды, - дейді 
ма ман дар.

Расында, көптеген тұрғындар шомы-
лу үшін жағажайдан аулағырақ, нақты 
айтқанда белгіленбеген жерлерге барады. 
Көбісі ішімдік ішіп алып, ойланбастан 
алысқа жүзеді, тағы бір топ тұрғындар 
отба сымен барып, сəбилерін қараусыз 
қалдырады. Осындай салғырттық салда-
ры өкіншіке əкеп соқтырады. Сондықтан 
бірінші кезекте тұрғындар өз өмірлеріне 
өздері жауапты екенін естен шығармай, 
шомылу мəдениетін сақтап, қауіпсіздік 
шараларын ұстанғанда ғана тілсіз жаудан 
аман болады. Бұл барлық азаматтардың 
қаперінде жүретін жайт.

Өз тілшімізден

Шомылу 
маусымының 

барысы
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10 Мемлекеттік қызмет
Ветеринария

- Раушан Аманқызы, 
бұған дейін сіз басқаратын 
бөлім ветеринария және 
ауыл шаруашылығы деп 
аталатын-ды, қазір соның 
екіншісі кәсіпкерлікке 
беріліп, сіз бірыңғай ве-
теринария деген бөлімді 
басқарасыз. Бұл өзгерістің 
өзі ауыл шаруашылығын тек 
күнкөріс емес, агробизнес-
ке айналдырған шақта мал 
дәрігерлік қызметтің маңызы 
өскенін көрсететін болар?

- Иə, біздің бөлім атқаратын 
жұмыс ауқымы аз емес, тəуелсіз 
елімізге дені сау, салауатты, 
сала матты адам керек десек, 
олардың денсаулығын қорғау 
үшін ветеринарлық-санитарлық 
қауіпсіздікті арттырудың маңызы 
зор. Мұндай қауіпсіздік халықты 
үй жануарлары арасында бола-
тын көптеген жұқпалы аурулар-
дан сақтау үшін де маңызды. 
Сондықтан біздің міндетіміз 
ветеринарлық тексерістерді 
,қауіп сіздік талаптарын барын-
ша мұқият орындау. Сөйтіп ауыл 
шаруашылығы жануарларының 
денсаулығын бүгінгі əлемдік 
талаптарға сай деңгейге жеткізіп 
күту болып табылады. Бұл рет-
те бөлімге жүктелетін жұмыс 
көп, алдымен осы саладағы 
мем лекеттік саясатты жүзеге 
асыру, жұртшылық арасын-
да  ағарту жұмыстарын жүргізу, 
адамның денсаулығына қауіпті 
мал өнімдерін залалсыздандыру, 
егер ауру білінген жағдайда де-
реу емдік жəне карантиндік ша-
раларды қабылдау, зертханалық 
тексерістер жүргізу, сауда орында-
рында ветеринарлық-санитарлық 
бақылаудың талапқа сай болуы, 
малдарды бірегейлендіру — міне 
мұның бəрі де біздің мамандардың 
қолымен атқарылатын жұмыстар. 
Елімізде мал шаруашылығы 
дəстүрлі іс, ал өндірісті қаламыз 
Теміртауда жəне Ақтау кентінде 
тұрғындардың қолындағы үй 
жануарларының дер кезінде 
тиісті ауруларға қарсы екпе 
алуы, тексерілуі - мұның бəрі 
белгіленген жоспар бойынша 
жүргізілетін ауқымды жұмыстар. 
Бұған қалалық бюджеттен жыл 
сайын қыруар қаржы бөлініп 
келеді, оның көлемі жыл өткен 
сайын өсе түсуде. Мəселен, 
2010 жылы үй жануарларын-
да кездесетін түрлі ауруларға 
қарсы шараларға 856 мың теңге 
бөлінген болса, биыл бұл мақсатқа 
3 млн. теңгеден артық қаражат 
қарастырылған.

- Раушан Аманқызы, 
Теміртау да, Ақтау кенті де 
негізінен өндірісті мекендер. 
Бірақ тұрғындардың қолында 

Мал дәрігері атқаратын     
                іс ауқымды

Теміртау қалалық ветеринария бөлімі бұрынғы аттас мекемені 
қайта құрудың нәтижесінде  құрамында төрт адам жұмыс істейтін 
тиісті мемлекеттік қызметтерді атқаруға мүдделі мекеме. Соңғы 
жылдары елімізді инновациялық-индустриялық негізде дамы-
тумен қатар ауыл шаруашылығына, әсіресе халықты қауіпсіз 
азық-түлікпен қамтамасыз етуге ерекше маңыз беріліп, сауда 
сөрелерінде Қазақстанда жасалған өнімдерді барынша ұлғайту 
міндеті көкейкесті мәселеге айналған шақта ветеринарлық 
қызметтің мән-маңызы бұрынғыдан да еселеп өсе түсті. Бұл 
жөнінде Елбасымыз Н.Назарбаев „Қазақстан-2050„ стратегиялық 
даму жоспарында және дамыған отыз елдің қатарына кіруге 
бағытталған ұлт жоспары „100 нақты қадамда„ қадап айтты. 
Біз бүгін Теміртау қалалық ветеринария бөлімі ММ жетекшісі 
Раушан Аманқызы Адыхановамен  осы мәселенің  бүгіні мен 
келешегі жөнінде әңгіме қозғаған едік. 

өсірілетін үй жануарларының 
басы жылдан жылға өсіп 
келеді. Сондықтан оларға мал 
дәрігерлік қызмет көрсету 
уақыт талабынан туындаған 
іс. Сіздер қандай ауруларға 

қарсы тиісті тексеріс, екпе 
жұмыстарын жүргізесіздер?

- Жергілікті бюджеттен бөлін-
ген қаражаттың басым бөлігі ірі 
қара жəне ұсақ малда кездесетін 
жұқпалы ауруларды болдырмауға, 
оларға қарсы екпе жасауға 
арналған. Осы жылдың бес айын-
да 1713 бас ірі қара мал бруцеллез 
ауруына байланысты тексерілді. 
Сонда үш бастан осы аурудың 
барлығы анықталды, бұл əрине, 
барлық тексерілгеннің 0,18 пайы-
зы екенін айтсақ, жұқпалы індет 
көп тарамаған. Дегенмен, сол үш 
сиырдың өзінен сауылған сүт та-
лай адамға залалын тигізуі əбден 
мүмкін. Сондықтан тексерістің 
жəне соның нəтижесінде тиіс-
ті ветеринарлық жұмысты жүр-
гізудің маңыздылығын осыдан 
ұғуға болады. Жыл басынан бері 
1618 бас ұсақ мал тексеріліп, мұнда 
тек бір ғана бастан бруцеллез та-
былды. Бұл көрсеткіштер аймақта 
ірі жəне ұсақ қара малдардың ба-
сым бөлігінің денсаулығы жақсы 
екенін көрсетеді. Үй жануарлары 
арасында кездесетін аурулардың 
алдын алу үшін екпе жасау биыл 
қажетті құралдардың дер кезінде 
түспеуінен сəл кешікті, бірақ 
қазір бұл жұмыс өз деңгейінде 
жүргізілуде. Ал ауру деп табылған 
мал басы қалалық мал өлексесін 
көму орнында  жойылды.

Жыл басынан бері биылға 
белгіленген, жоспарға сəйкес 
сібір жарасы, туберкулез, құс 
тұмауы, құтырма ауруларына 
қарсы екпелер жасалды. Соны-
мен бірше ауыл шаруашылығы 
малдарын бірегейлендіру де 
ауқымды істердің бірі. Жыл ба-
сынан бері  жергілікті бюджеттен 
бөлінген 32314,56 млн. теңгеге  
236 бас бірегейлендірілді, сөйтіп 
олар бүгінгі талапқа сай ауыл 
шаруашылығы жануарларының 

веб-порталына тіркелді. Сондай-
ақ малдың денсаулығы мен 
қауіпсіздігін, олардағы жұқпалы 
сырқаттардың жайылмауын 
жүзеге асыру үшін қаламызда 
соңғы бірнеше жылдан бері типтік 
мал өлексесін көметін орын жұмыс 
істеп келеді. Оның ұсталуы, күтімі 
де жергілікті бюджеттен бөлінген 
қаражат арқасында ойдағыдай бо-
лып отыр.

- Соңғы жылдары мал со-
ятын арнаулы орын жарақтау 
жөнінде айтылып келеді. 
Біздің қаламызда және Ақтау 
кентінде сойылатын малдар 
шын мәнінде арнайы орында 
тиісті талаптарға сай сойылып 
келе ме?

-Иə, біздің қалада екі мал со-
ятын алаң бар, бірі Қарағанды 
тас жолы көшесі бойындағы 1/7 
Б. Труханов жеке кəсіпкерлігі, ал 
екіншісі Западная көшесіндегі 
33 Б үйде А.Семиониди же-
ке кəсіпкерлігі еншісінде. 
Сойылуға тиісті малдар осында 
жеткізіледі, алдымен жануардың 

денсаулығы, етінің қауіпсіздігі, 
нақты дəрігерлік зерттеулермен  
анықталады. Содан кейін ғана мал 
сойылып, оның етіне белгілер ба-
сылады, сосын сауда орындарына 
жөнелтіледі.

-Раушан Аманқызы, 
біздің қаламызда иесіз ит пен 
мысықтың мәселесі әлі күнге 
толық шешімін тапқан жоқ. 
Тіпті Теміртаудың адам көп 
жүретін орталық көшелерінің, 

балалар мекемелерінің жан-
дарында топ-тобымен жүрген 
иттерді көреміз. Əр үйдің аула-
сында, подъездерде мекендеп 
жүрген қаңғыбас мысықтар 
да көп. Солармен күрес қалай 
жүріп жатыр?

-Иə, дұрыс айтасыз, бұл біздің 
қаланың үлкен проблемаларының 
бірі десек артық емес, биылғы бес 
айда ғана ветеринар дəрігерлер 
ит пен мысықтың адамдарға  ша-
буыл жасап, залал келтіруінің 
81 жағдайын тізімге алған. Ал 
былтыр жыл ішінде 225 жағдай 
тіркелді. Бұл адамдардың ден-
сау лығына қандай да бір за-
лал келтіретін жағдайлар. Ит 
қапқан адам он күн бойы маман-
дəрігерлердің бақылауында бо-
лып, əлгі өзіне шабуыл жасаған 
ит-мысықтың денсаулығы тура-
лы анықтамаларды біліп, қажет 
болса, ұзақ уақыт емделуі керек. 
Сондықтан қаланың тазалық 
жағдайы бір жағынан сол ит пен 
мысықтың санына да байланысты. 
Қалалық бюджеттен жыл сайын 
қаңғыбас ит-мысықты аулауға 

жəне оларды жоюға қаражат бө-
лі ніп келеді. Биылғы бес айда 220 
бас ит жəне 10 мыысық ауланып, 
олардың көзі жойылды. Жал-
пы бұл жұмыс 2011 жылдан бері 
түбегейлі тиянақты жүргізілуде. 
Мəселен, 2011 жылы 654 мың 
теңге бөленсе, оның көлемі өсіп, 
биыл 2006,0 мың теңгеге жетіп 
отыр. 

- Қала базарларында 
түрлі мал өнімдері саты-
лып жатады. Олардың 
қауіпсіздігі, жарамдылығы, 
сапасы сіздердің зертханада 
тексерілетін болар?

- Күн сайын біздің бөлімнің 
мамандары қаланың сауда орын-
дарына түсетін мал шаруашылығы 
өнімдерінің тиісті дəрігерлік 
құжаттары болуын, сондай-ақ 
өнімдердің „Вет-сараптама„ ЖШС 
мал дəрігерлік зертханаларын-
да тиісті тексерулерден өтуін 
қадағалайды. Үстіміздегі жылғы 
бес айда Теміртау қаласының ба-
зарларында көптеген өнімдерге 
сараптамалар жасалды. Мəселен, 
сиыр еті сəуір-мамыр айларын-
да 200-ден аса зертханалық сы-
намадан өткен, ал жыл басы-
нан бері 1332 тексеріс жасалды. 
Сондай-ақ құс, балық, жұмыртқа, 
шошқа еттері де ең көп тексеріске 
ұшыраған өнімдер санатын-
да. Көшенің бойында, бұрыш-
бұрышта, белгіленбеген жерлерде 
сатылатын өнімдер мұндай зерт-
ханалардан өтпейді, сондықтан 
нақты зертханалық тексерістен 
өткізілетін өнімдерді пайдаланған 
жөн болады. 

Бір айта кетерлігі, Теміртау 
қаласы мен Ақтау кенті  
тұрғындарының қолындағы 
үй жануарларының арасында 
ерекше қауіпті жұқпалы ауру-
лар тіркелген емес. Мұның өзі 
біздің қала мал дəрігерлерінің үй 
жануарларының екпесіне, есеп-
ке алуға, бірегейлендіруге жəне 
зертханалық тексерістерге ерек-
ше маңыз беретінін көрсетсе 
керек. Бөлім тиісті мемлекеттік 
қызметтерді абыроймен атқара 
отырып, азық-түлік қауіпсіздігі 
жолында аянбай еңбек ететін бо-
лады.

- Əңгімеңізге рахмет.
Сұхбаттасқан 
Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
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– Экспозицияда Астананың қа лып тасу 
кезеңдері туралы тарихи деректер, мұрағат 
құжаттары жəне кітаптар қойылып, қала 
тұрғындары мен қонақтарының көзайымына 
айналатын болады, – дейді мұражай қыз мет-
керлері.

Ұйымдастырушылардың айтуынша, экс-
позиция төрт бөлімнен тұрады,  алғашқысы 
мыңдаған жыл тарихы бар орта ғасырлық 
Бозоқ қалашығынан бастап Целиноград 
қаласы болып қалыптасқан аралықты қамтыса,  
екінші бөлім  Астананың Қазақстанның бас 
қаласы ретіндегі қалыптасу кезеңдерінен 
сыр шертеді. Ал үшінші бөлім Астананың 
сəні мен сəулеті жарасқан  ғимараттарымен, 
көркіне көз тоймайтын ғажайып жерлерімен 
танысу интерактивті ойын түрінде жалғасады.  
Сондай-ақ соңғы, яғни төртінші бөлімде  
„Астана — болашақтың қаласы„ ретінде 
келу шілердің назарына ұсынылып,  ЭКС-
ПО көрмесі туралы, соған дайындық барысы 
жайындағы толыққанды мəліметтер айтыла-
ды. 

Сондықтан келушілер бұл экспозицияны 
көріп, Астанада болып қайтқандай əсер алары 
сөзсіз.

Өз тілшімізден

Іскер әйелдер кеңесі
2015 жылғы 1 шілдеде Астанада Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік хатшысы, Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Əйелдер істері және отбасылық-демографиялық саясат 
жөніндегі ұлттық комиссияның төрайымы Г.Н.Əбдіқалықованың 
қатысуымен Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық 
кәсіпкерлер палатасының Іскер әйелдер кеңесінің І Конгресі өтті. 

Гүлшара Əбдіқалықова Конгреске қатысушылар алдында 
сөйлеген сөзінде, Мемлекет басшысының бастамасымен жүргізіліп 
отырған «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» жаңа экономикалық 
саясатты, бес институционалдық реформаны, Ұлт жоспары – «100 
нақты қадамды»  әйелдердің  қатысуынсыз іске асыру мүмкін 
еместігін атап өтті. Қазіргі уақытта ел бойынша орта есеппен 41,5% 
астам шағын және орта бизнес субъектілерге әйелдер жетекшілік 
етіп отырғанын, 1086,5 мың жеке кəсіпкерлердің ішінде 542,9 мың 
кəсіпкер əйел азаматтар екендігін атап айтты. 2014 жылы əйелдер 
794,5 мың жұмыс орнын қамтамасыз етті, бұл шағын және орта биз-
нес секторындағы барлық жұмыс орнының  30% құрайды.  Мұның 
баршасы әйелдер бизнесін одан әрі дамытуда және олардың еңбек 
нарығындағы бәсекеге қабылеттілігін арттыруда қолданылып 
отырған жүйелі шаралардың нәтижесі.   

Мемлекеттік хатшы Іскер əйелдер кеңесінің алдына бірқатар ба-
сым міндеттерді белгілеп берді. Атап айтқанда, кəсіпкерлік қызметтің 
əйелдерге тəн дəстүрлі түрлерін қолдау; өңірлік деңгейде əйелдер 
кəсіпкерлігі мектептерін (клубтарын)  жаппай құру жəне ашу; əйелдер 
бизнесін дамытуға көрсетіліп отырған мемлекеттік қызметтерге тұрақты 
түрде мониторинг жүргізу;  бизнестегі əйелдер көшбасшылығын ынта-
ландыру. 

Іскер əйелдер кеңесінің төрайымы Лəззат Рамазанова Конгресте 
сөйлеген сөзінде, ағымдағы жылы еліміздің барлық облыстары, Аста-
на жəне Алматы қалаларында іскер əйелдер кеңестері құрылғанын 
мəлімдеді.  Сондай-ақ Кеңес төрайымы республикалық кеңес əйелдердің 
бизнес-процестерге жəне «Атамекен» Ұлттық кəсіпкерлер палатасының 
бастамаларын жүзеге асыруға белсенді түрде жұмылдырылатынын атап 
өтті. 

Конгреске қатысушылар кәсіпкер әйелдердің іскерлік 
әріптестігін республикалық және өңірлік деңгейде одан әрі дамыту 
жолдарын талқылады. Өңірлерде жаңадан құрылған Іскер әйелдер 
кеңестерінің өкілдері әр өңірге тән мәселелер жайында айтып, 
мәселелерді шешуге қатысты ұсыныстарын білдіріп, оның ішінде 
еңбекпен қамту, бизнестің əлеуметтік жауапкершілігі, отбасылық-
демографиялық саясатқа қатысты ойларын ортаға салды. 

І Конгресс жұмысының қорытындысы бойынша елімізде 
әйелдер кәсіпкерлігін одан әрі дамыту жолында атқаратын Кеңестің 
стратегиясы мен негізгі бағыттары белгіленді. 

Анықтамалық үшін телефондар:  
87172 919399, 87718305910 (Эльмира) 

Совет деловых женщин
          
1 июля 2015 года, в Астане с участием Государственного секре-

таря Республики Казахстан, председателя Национальной комиссии по 
делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте 
Республики Казахстан Г.Н.Абдыкаликовой состоялся I Конгресс Совета 
деловых женщин Национальной палаты предпринимателей Республики 
Казахстан «Атамекен».

Обращаясь к участникам Конгресса, Гульшара Абдыкаликова 
подчеркнула, что работа по реализации инициированных Главой 
государства новой экономической политики «Нұрлы жол – путь в 
будущее», Пяти институциональных реформ, Плана нации «100 
конкретных шагов невозможна без участия женщин. Она отметила, что,  
на сегодняшний день, в среднем по стране более 41,5% субъектов малого 
и среднего бизнеса страны возглавляют женщины.   Из 1 086,5 тыс. 
индивидуальных предпринимателей 542,9 тыс. – это женщины.    В 2014 
году женщины обеспечили  794,5 тыс. рабочих мест, что составляет  30% 
всех рабочих мест в секторе малого и среднего бизнеса Казахстана. Все 
это является результатом принимаемых системных мер по дальнейшему 
развитию женского бизнеса, повышению их конкурентоспособности на 
рынке труда. 

Государственный секретарь поставила перед Советом деловых 
женщин ряд приоритетных задач по поддержке традиционно 
женских видов предпринимательской деятельности; повсеместному 
созданию на региональном уровне школ (клубов) женского 
предпринимательства;  проведению на постоянной основе 
мониторинга оказания государственных услуг женскому бизнесу; 
поощрению женского лидерства в бизнесе. 

На Конгрессе также выступила председатель Совета деловых 
женщин   Лаззат Рамазанова, которая сообщила, что в текущем году 
региональные советы деловых женщин  созданы во всех  областях, 
городах Астана и Алматы. Республиканский Совет будет всемерно 
содействовать  активному вовлечению женщин в бизнес-процессы 
и  реализации  инициатив Национальной палаты предпринимателей 
«Атамекен».   

Участники Конгресса обсудили дальнейшие пути развития 
делового партнерства женщин-предпринимателей как на 
республиканском, так и региональном уровнях. Представители  
региональных женских советов проинформировали о  
специфических проблемах регионов и путях их  решения, в том числе 
по вопросам занятости, социальной ответственности бизнеса, семейно-
демографической политики.

По итогам работы I  Конгресса были определены стратегия 
и основные направления деятельности Совета по дальнейшему  
развитию женского предпринимательства в стране. 

Телефоны для справок: 87172 919399, 87718305910 (Эльмира)

Қазіргі таңда елімізде  есірткіге 
тəуелідлерді  емдеу мен оларды 
оңалту бағытында көптеген бағ-
дарламаларды жүзеге асыруда, 
дегенмен оңалту орталықтары 
жетіспейді.  Біз мұндай жағдайға 
тап болғандарды темір торға қамап 
жазалауды емес, керісінше олар-
ды емдеп, бейімдеуді қолдаймыз, 
сондықтан өткізетін шаралары-
мызда алдын-алу мəселелеріне 
ерекше назар аударамыз, – дейді 
„Шапағат„ қоғамдық қорының 
жетекшісі Зоя Ружникова.

- Есірткінің заңсыз айналымы-
на, есірткі пайдаланушылардың 
құқығын қорғау мақсатында осын-
дай іс-шара өткізуді жөн көрдік.  
Акцияны «Жазалауға болмай-
ды! Қолдаймыз!» деген ұранмен 
өткізудеміз, өйткені  нашақорлық 
бұл ауру, сондықтан оларды ем-
деу керек деп есептейміз.  Шын-
дап келгенде бұл аса маңызды, 
ауқымды проблема, сондықтан 
көзқарас та түбегейлі өзгеруі тиіс, 
– дейді  «Шапағат»  қоғамдық 
қорының үйлестірушісі Вера Ла-
рина.

Бұл күні қала көшелеріндегі 
автобустар мен трамвайда  баста-
машыл топ тұрғындарға  есірткіге 
тəуелділік пен  оның проблемала-
ры жөнінде айтты.  Қазіргі дерек-

Акция
Қаламыздағы „Шапағат„ қоғамдық қоры мен денсаулық сақтау саласының 

мамандары бірлесе отырып, өткен аптада акция өткізді.  

тер бойынша  наркологиялық дис-
пансер есебінде 590 нашақор бар, 
бұл цифр бұдан да көп болуы əбден 
мүмкін.  Есірткіге тəуелділер өз 
еріктерімен емделеді, ал оларды 
тек сот ғана емделуге мəжбүрлей 
алады.

Теміртаудағы СПИД-ке қарсы 
күрес орталығы, наркологиялық 
диспансер маңы мен қоғамдық 
көліктерде өткен акция тұрғын-
дарға ой салғаны анық.

Өз тілшімізден

«Жазалауға болмайды, 
қолдаймыз!»

Экспозиция

Астананың қалыптасу 
кезеңдері

Бұл аптада қаламыздағы барлық мекеме-
лер мен ұйымдарда Астана күніне арналған 
іс-шаралар легі толастаған жоқ. Солардың 
қатарында бүгін қалалық тарихи-өлкетану 
мұражайында ашылатын „Астананың қалыптасу 
кезеңдері„ деген экспозицияны атап айтуға бола-
ды.

Ел жаңалығы
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Оқу-жаттығу əр тақырыптар 
бойынша бұған дейін де өткен, 
сондықтан тиісті қызметтер 
сақадай-сай тұрды, соған 
қарамастан алғашында техника-
лар тексерілді, содан соң олардың 
құтқару қызметі барысындағы 
іс-əрекеттеріне кезек берілді. Бұл 
ретте  Төтенше жағдай орын ала 
қалған жағдайда интернет пен 
сымсыз байланысты қосатын 
„Қазақтелеком„ қызметкерлері 
жылжымалы генераторды қосып,  

Оқу-жаттығу

Төтенше жағдайға 
дайынбыз ба?

Қандай жағдай болмасын жауапты органдар дайын болуы тиіс. Осы 
қарапайым қағиданы басшылыққа алған қаламыздың құтқарушылары  
«Бейбіт және  әсерки кезеңде төтенше жағдай орын алғанда,  тұрғындарға қауіп 
төнгенде апаттан құтқару қызметі мен  басқарманың іс-әрекеті» тақырыбында 
командалық-штабтық оқу-жаттығу өткізді. 

байланысты толыққанды орна-
туы тиіс. Содан соң ғана  алты 
ұйымның отыздан аса адамы 
он инженерлік техниканы 
теміржол көлігіне тиеді. Ал жедел 

əрекет ету отряды  көпқабатты 
тұрғын үйдегі газ жарылған 
жағдайдағы іс-қимылдарын 

Зекет

 Пітір садақаның 
пайдасы

Барша айлардың ұлығы, сұлтаны болған қасиетті рамазан 
айында шамасы келетін адамдарға пітір садақасын беру уәжіп 
саналады.пайғамбарымыз с.ғ.с. ның хадисінде: «Кімде-кім 
Рамазан айында ораза ұстап, бірақ пітір садақасын бермесе, ол 
кісінің оразасы (сауабы) жер мен көктің арасында ілініп қалар»,- 
деді.

Пайғамбарымыздың хадисінде: «Пітір садақа – сәһу 
сәждесі сияқты, яғни сәһу сәжде намаздың жаңылысқан жеріне 
каффарат болса, пітір садақа тұтқан оразаның кемшіліктерінің 
өтеуі», - деді. 

Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) айтты: «Ораза тұтқан адамның 
оразасының сауабы пітір садақа бергенге дейін толық болмас», 
- деді.

Хазіреті Осман (р.а.) өз заманында ұмытып кетіп пітір 
садақа бермеген-ді. Бірақ уақыт өткен соң есіне түсіп, пітір 
садақасының каффараты үшін деп бір құлды азат етті. Сол кезде 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) айтты: «-Ей, Осман, сен жүз құлды азат 
етсең де пітір садақасының сауабын таба алмайсың», - деді.

Пітір садақасы өз уақытында, яғни Рамазан айының ішінде 
немесе соңғы күні айт намазына дейін беріледі. Айт намазы 
оқылғаннан кейін берілген пітір жай садақа болып есептеледі.

Дінімізде пітір, зекет сияқты садақалар Алланың ризалығы 
үшін жасалатын ғибадаттың бір түрі саналады. Пітір садақасының 
сауабы туралы Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): «Кім пітір садақасын 

берсе, Алла Тағала он жақсылық береді», - деп айтқан.
Бұған тоқталар болсақ, олар:
Тозақ отынан азат болар.
Барлық күнәларынан тазарар.
Тұтқан оразасы қабыл болар.
Ол кісіге жәннатқа кіру уәжіп болар.
Алла Тағала ол кісінің осы жылғы істерін қабыл етер.
Қиямет күні Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) шапағат етер.
Сират көпірден найзағайдай жарқ етіп өтер.
Тұтқан оразасы қор болмас.
Мизан таразысында сауап жағы басым болар.
 Ол кісінің аты сауап кітабына жазылар.

 Шын ниетімен пітір садақасын берген адамға Алла Тағала 
осындай сауабы мол жақсылықтар береді.

Аллах тағала баршамызға ораза айының берекесін пітірдің 
сауабын нәсіп еткей.

Қанат АНАСҰЛЫ, 
Теміртау қалалық мешітінің бас имамы 

Парыз

көр сетті. Бұл эаттығуды көрсету 
үшін Тольятти көшесіндегі бос 
тұрған бес қабатты үй таң да-
лып, құтқарушылар мен тəртіп 
сақшылары жəне алғашқы меди-

циналық көмек көрсететін дəрі-
гер лер жұдырықтай жұмылды.  
Өрт сөндірушілер шартты түрде 

газ жарылған жердегі өртті 
ауыздықтады, „зардап шеккендер-
ге„ медиктер көмек көрсетті.  Бұл 
оқу-жаттығуға 21 техника мен 70 
адам күші тартылды. 

– Егер өткенге көз жүгіртсек, 
шын мəнінде мұндай жағдайлар 
қаламызда орын алғанын естен 
шығармауымыз керек. Сондықтан 
жедел əрекет ету органдары  
көпқабатты үйдің құлау қаупін, 
немесе ондағы өрт қауіпсіздігін  
ескеріп, нақты іс-қимыл жасауға 
дайын тұруы шарт, дейді  

облыстық Төтенше жағдайлар 
департаменті бастығының 
орын басары, полковник Мұрат 
Қатпанов.

Осындай оқу-жаттығудың 
құтқарушылар үшін маңызы 
ерекше, сондықтан олар №4 
емханада  шартты түрде Төтенше 
жағдай жариялап,  чумадан 
ауырған жанды  анықтауға кірісті. 
Емхана əп-сəтте жабылып,  
жедел жəрдем мен санитарлық 
қызмет дəрігерлері шақырылды.  
Дəрігерлер чума ға қарсы 
костюмдерін киіп,  қауіпсіздік 
шаралар сақтады.  Сөйтіп, ау-
руды, онымен қарым-ақтынаста 
болғандарды оқшаулап,  жұқпалы 
аурулар ауруханасына жеткізді. 

Соңынан оқу-жаттығу 
барысында құтқарушылардың 
біліктіліктері шыңдалып, олар 
төтенше жағдайға дайын деген 
баға алды. 

Р.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Балиғат жасқа толған, 
денсаулығы жақсы, ақыл-есi дұрыс 
адамдарға ораза ұстау – парыз. 
Бұл туралы Аллаһ Тағала қасиетті 
Құранда: «Әй, иман келтiргендер! 
Ораза сендерден бұрынғыларға 
парыз болғандай, Аллаһқа қарсы 
келуден сақ болатын шығарсыңдар 
деп санаулы күндерде сендерге де 
парыз қылынды…» (Бақара сүресi, 
183-184 аят), – деп әмір еткен. 

Ораза ақыретте жәһәннамнан 
қорғайтын, күнәларымыздың 
кешiрiлуiне себепшi болады. Бұл 
жөнiнде пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.ғ.с): «Кiмде-кiм сене отырып, са-
уабын Аллаһтан күтiп, Рамазан 
оразасын тұтса, өткен күнәлары 
кешiрiледi», – дейді. 

Ораза – мiнез-құлықтарды 
жақсартады. Үнемi Аллаһты 
есiмiзге салып, жауапкершiлiк 
сезiмiн арттырады. Жүрегiмiздi жа-
ман сезiмдерден тазартып, харам 
нәрселерді жасаудан сақтандырып, 
керісінше, жақсылық істеуді 
үйретедi. 

Ораза – көздi харам нәрселерге 
қараудан сақтайды.

Ораза – құлақты харам 
дүниелердi тыңдаудан тыяды.

Ораза – тiлдi өтiрiк айтпауға, 
бiреудi ғайбаттамауға үйретеді.

Оразаның 10 сауабы
Ораза – асқазанды харам 

тағамдарды (доңыз етi, арақ-
шарап, жалпы, Исламдағы тый-
ым салған нәрселер) ішіп-жеуден 
қорғайды. 

Ораза – аяқ-қолымызды күнәға 
бастайтын iстердi iстеуден, жаман 
жерлерге барудан, т.б. қорғайды. 

Ораза – адамның өзгелерге де-
ген мейiрiмiн арттырады. Өмiрiнде 
аштықтың не екенiн белмей кел-
ген бай-бақуат адамдарға кедей-
кепшiктердiң жағдайын ұқтырады. 

Ораза – мұсылмандарды са-
бырлы болуға шақырады. Ауыз 
бекіткен адам өзін белгiлi бiр 
уақытқа дейiн iшiп-жеуден тыя-
ды. Нәпсісін жеңуге тырысады. 
Сөйтiп, ол өмiрде кезедесетiн 
кейбір қиыншылықтарды сабырмен 
жеңуге бел байлайды. 

Ораза – адам денсаулығын 
жақсартады. Бұған 
пайғамбарымыздың мына хадисi 
дәлел: «Ораза ұстаңдар дендерiң 
сау болады». Дәрігерлердің айту-
ынша, 11 ай бойы ас қорытумен 
шаршап, бөгiп қалған дене 
мүшелерi ораза кезiнде демалады 
екен. Тиісінше, Рамазаннан кейiн 
жақсы жұмыс iстейтiн көрiнедi. Но-
бель сыйлығының иегерi, француз 
ғалымы Алексей Корель оразаның 

адам денсаулығына пайдасы ту-
ралы ойын былай түйiндейдi: 
«Денедегi жинақталып қалған 
қоректiк заттар ораза кезiнде iске 
қосылады. Содан кейiн оның ор-
нына жаңалары келедi. Осылайша, 
денедегi жаңару процесi жүзеге 
асады. Жалпы, ораза денсаулық 
тұрғысынан өте пайдалы».

 Он бірінші. Он екінші. Он 
үшінші… Оразаның сауабы 
бұлармен ғана шектелмейді. Те-
ологтар Рамазан айының біз 
білмейтін бұдан басқа көптеген 
сауаптарының барын айтады. Ис-
лам ғалымдарының пәтуаларына 
қарағанда, қасиетті айда оқылатын 
тарауих намазына (күн сайын түнгі 
намаздан кейін оқылатын намаз) 
қатысқан адамға сан сауап жазы-
лады екен. 


