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«Нұрлы жол» – Жаңа 
экономикалық саясат 
Елбасы Жолдауына орай қала активі болып өтті

Оқырмандардың толық 
хабары бар, газетіміздің 
өткен санында Елбасының  
Жолдауын жариялан бола-
тынбыз. Өткен сейсенбі күні 
қалалық әкімдіктің үлкен 
мәжіліс залында актив жи-
налысы өтіп, онда «Нұрлы 
жол» – деп аталатын жаңа 
экономикалық саясат, яғни 
Жолдау талқыланып, онда 
айтылған басым бағыттар 
мен берілген тапсырмаларға 
сәйкес Теміртауда 
атқарылатын міндеттер 
белгіленді.

Әлеуметтік нан 
қымбаттай ма?

Қазір жұртшылық қымбатшылық жайында сөз 
қозғап, «Нан бағасы қымбаттайды» дегенді жиі ай-

татын болып жүр. Бұл шын мәнінде солай ма?

Дінім – 
діңгегім

Қазір дін туралы әңгіме өрби қалса, түрлі терминдер 
айтылатыны белгілі. Сондықтан сол терминдердің мән-
мағынасын ұғынып, түсініп алған абзал.  Біздің ислам 
дініміз  амандық пен бейбітшілік діні екені анық. Егер 
тарих тереңіне үңілер болсақ, әлемді сүйіспеншілікпен 
жаратқан Ұлы Жаратушының соңғы Пайғамбары жер 
бетіне бейбітшілік орнату үшін жіберілгенінен хабардар 
боламыз. Бұл жөнінде Құранда: «Біз сені әлемдерге тек 
рақым етіп қана жібердік» (Әнбия-107) делінген, демек біз өз 
дінімізді мақтан етіп, оны насихаттауда осыны басшылыққа 
алғанымыз жөн. Сонымен қатар басқа діндер де жікке 
бөлінуге, басқаны кемсітуге, арандатуға жол бермеген. Бұл 
дегеніміз, дін – адамдардың ойлау қабілеті мен  мен түсігіне 
деңгейіне де тосқауыл болмасы анық. Дегенмен, әрбір адам 
өз хал-қадірінше түсінеді, мұның соңы күмәнді секталарды, 
дәстүрлі емес діндердің пайда болуына әкеп соқтырмасына 
кім кепіл? 

Елбасы 
Жолдауы  –
 халықтың 
қолдауы  

3 бет
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Үнем

Баға бағамы

– Бүгінгі таңда біз Үкімет 
қау лысын күтудеміз, бізге мәлім 
болғанындай, мемлекеттік ко-
миссия нан пісірілетін бірінші 
сұрыпты ұн бағасын арзандатуға 
шешім қабылдаған. Қашан бұл 
қаулыға қол қойылады, сол күн-
нен бастап кәсіпкерлермен бай-
ланысып, осы бағытта жұмыс 
жүргізетін боламыз, – дейді қа-
ла лық ауыл шаруашылығы және 
ветеринария бөлімінің бастығы 
Раушан Адыханова.

Міне, бұған қарап, босқа дүр-
лігудің қажеті жоқтығын түсінуге 
болады.  Біздің қала мыз дағы 
«Бидай-нан» ЖШС-нан тәулігіне 
12-15 мың дана  әлеуметтік 

Экологиялық саяхатқа 
қа ла лық әкімдіктің және 
мәслихаттың және «Арселор-
Миттал Теміртау» АҚ өкілдері, 
сонымен қатар үкіметтік емес 
ұйымдар мен колледждердің 
оқушылары қатысты. 

– Біз қуат көздерін үнемдеу 
жолдарын ғана айтпаймыз, со-
нымен қатар қажетті ақпараттар 
беріп, осы саладағы қажетті 
білім көкжиегін  кеңейтеміз. 
Сонда әрбір қатысушы бұл 

Қалдамыздағы 
экологиялық оқу орны 
саналатын №16 мектеп 
түрлі іс-шараларды 
тұрақты түрде өткізіп 
келеді. Олар табиғат 
ресурстарын қолдану 
барысында тұрмыста 
үнем жасау жолда-
рын балалармен 
қатар ересектерге де 
үйретуден жалыққан 
емес. Осындай тағы 
бір экологиялық сая-
хат-ойын жуырда ғана 
болды.

Қуат көзіне        
   қамқорлық
жерден шыққан соң үйінде 
немесе жұмыс орнында бол-
сын, үнемдеу ережелерін қол-
данатын болады, – дейді №16 
мектептің экология пәнінің 
мұғалімі Елена Петровна Вар-
ганова.

Әрине, табиғат-ана байлы-
ғын қалай болса солай, яғни 
оңды-солды пайдаланудың 
соңы жақсылыққа апармасы 
анық. Сондықтан оны аялап, 
қолда бардың қадірін біліп, 

үнемшіл болудың  пайдасы-
нан басқа зияны жоқ. Аталған 
мектеп оқушылары  осы са-
лада бұған дейін де көптеген 
іс-шаралар өткізген, алдағы 
уақытта да түрлі акцияла-
рын жалғастыратын болады. 
Өйткені оқушылардың алдына 
қойған мақсаттары бар, олар 
экологиялық жобаларды жүзеге 
асырумен қатар өміршең мә се-
лелерге қоғам назарын ау дар-
мақ. 

Қазір жұртшылық қымбатшылық жайында сөз 
қозғап, «Нан бағасы қымбаттайды» дегенді жиі 

айтатын болып жүр. Бұл 
шын мәнінде солай ма?

Әлеуметтік нан 
қымбаттай ма?

нан тұрғындарға жол тартады 
екен. Əрбір бөлке нан бағасы 43 
теңгеден аспайды, ал қазіргі таңда 
ұн мөлшері де жеткілікті. 

Биылғы жылы орақ нау-
қаны ауа райының салдарынан 
тым кешігіп, біраз астық қар 
астында қалғанымен, Қаз ақс-
тан Республикасы Ауыл шар-
уа шылығы министрі Асылжан 
Мамытбековтың айтуынша, 
бірін ші сұрыпты ұн мен одан 
пісірілген нан бағасы алдағы 
2015 жылдың 1қыркүйегіне дейін 
қымбаттамайды.

Акция

«Ақырып жүріп, анық бас...»

Жыл сайын елімізде жол-көлік апатынан 
үш мыңдай адам мезгілсіз көз жұмады екен. Ал 
олардан басқа қаншама мыңдаған тұрғын дене 
жарақаттарын алып, мүгедек болып қалады. 
Айтып келмейтін апат жүргізушілерден де, жаяу 
жүргіншіден де бір-ақ нәрсені талап етеді, ол 
– жолда жүру ережелерін мұқият сақтау, сонда 
ғана әркім өз қауіпсіздігін, яғни өмірін қорғай 
алады. Егер олай болмаған жағдайда кісі өлімі 
секілді қайғылы жағдай орын алады. Сондықтан 
болар, жыл сайын елімізде қарашаның үшінші 
жексенбісінде жол-көлік оқиғаларынан опат 
болғандарды еске алу күні аталып өтіледі. 

Егер деректерге зер салар болсақ, жыл басынан бері қаламызда 
65 жол-көлік оқиғасы тіркеліп, салдарынан 13 адам бақилық болған, 
65-і түрлі дене жарақаттарын алған. Жол-көлік апаттарының 
құрбандарын еске алу күніне орай біздің қаланың жол сақшылары 
апта бойы алдын алу шараларын өткізумен болды. Сөйтіп, өткен 
аптадағы іс-шара соңы 16 қараша күнгі «Қара толқын» деп аталатын 
көлік шеруімен нақтыланды. Бұл күні  таңертеңгі сағат онда қала 
көшелерін көліктер шеруі аралады, олар Металлургтер, Бейбітшілік, 
Комсомол даңғылдарының бойымен жүріп өтті. Осылайша, олар 
Металлургтер монументінің алдына кеп тоқтады. Жол сақшылары 
көліктерді тексеру үшін емес, керісінше жүргізушілерге жолда сақ 
болуға кеңес беру үшін тоқтатып, оларға ақ ленталар тапсырды. Бұл 
жол-көлік оқиғаларынан зардап шеккендерді қолдау деген мағынаны 
білдіреді.

– Біз өз тарапымыздан қандай да бір іс-шара өткізсек те, түп-
кі нәтиже жүргізушілердің өздеріне, олардың көлік жүргізу мәде-
ниеті не, ережелерді сақтауына байланысты болады. Сондықтан 
жүргізушілер жылдамдықты шектен тыс асырмай, жол белгілеріне, 
ережелерге бағынуы тиіс, – дейді жол-патрульдік полициясының ба-
тальон командирі Бауыржан Батырбаев.

Акция соңында аспанға ақ және қара түсті шарлар ұшырылды, 
мұндағы ақ белгі – қаза тапқандардың отбасын қолдау, ал қара түс – 
жол-көлік оқиғаларынан мезгілсіз мерт болғандарды еске алу деген 
мағынан білдірді. 

Өз тілшімізден

Жаңа жабдық
Халқымыз  «Қай жерің ауырса –жаның 

сол жерде» деп бекер айтпаған, басы ау-
ырып, балтыры сыздаған жандар емдеу 
мекемелеріне жүгінетіні белгілі. Ал ондағы 
медициналық құрал-жабдықтар заман 
талабына сай ма, науқастардың дертін дер 
кезінде анықтай ала ма?

Тұрғындар игілігі үшін
Міне, көңілдегі осы секілді басқа да сұрақтардың жауабын қала емханаларындағы медициналық 

құрылғылардың қатарынан, яғни заман талабына сай жабдықтармен жабдықталуынан аңғаруға бо-
лады.  Жақында ғана №2 емхананың күрделі жөндеуден өткенін жазған болатынбыз. Бұл жолы мұнда 
флюорографиялық тексеруден өткізетін құрылғы орнатылды. Жергілікті тұрғындардың хабары бар, 
бұған дейін медициналық тексерістен өтетіндер осы емхана жанындағы «Эко-Терминалдан» ФШК-
дан өтетін. Енді бұл олқылық жойылып, №2 емхана өзінің  кабинетіне қол жеткізіп отыр. Өткен жылы 
облыстық бюджеттен қомақты қаржы бөлініп,  перзентхананың бос тұрған бір бөлмесі жөнделген 
болатын. Бұл мақсатқа  20 миллион теңге жұмсалса, тағы 19 миллион теңгеге қазіргі заманғы флюо-
рография аппараты сатып алынған. 

– Бұл сандық аппаарат соңғы үлгіде жасалған, барлық талаптарға сай келеді. Ол әрбір түсірілімді 
анық, сапалы әрі аз мөлшерде сәуле түсіреді. Аппаратпен жұмыс істейтін мамандар арнайы оқу 
курсынан өтіп, 1 қарашадан емделушілерді қабылдай бастады, – дейді №2 емхана директоры Ирина 
Кузнецова.
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Елбасы Жолдауы  – халықтың қолдауы  Лебіздер

Ол макроөңірлерді хабтар қағидаты бойынша қалыптастыру аясында жүзеге асырылатын болады

Инфрақұрылымдық қаңқа Астанамен және макроөңірлерді магистаралды автомобиль, теміржол        
     және ауа жолдарымен шуғыла қағидаты бойынша өзара байланыстырады

Батыс Қытай – Батыс Еуропа
Астана – Алматы
Астана – Өскемен
Астана – Ақтөбе – Атырау

Қарағанды – Жезқазған – Қызылорда
Атырау – Астрахань

Астана – Өскемен

автокөлік жолдары

«Кореяна» этно-мәдени орта лы ғы-
ның өкілі Лидия Цой:

– Мен өзімді шағын бизнес өкілі са-
наймын. Елбасы Жолдауында «Біз 
тұрақтылықты бағалай білгеніміздің 
арқасында бүгінгі табыстарға жеттік. 

Билік және бұқара

Теміртаудың құрметті азаматы, ком-
бинат ардагері, Елбасының үзеңгілесі 
Қуаныш ОМАШЕВ:

– Өз басым Теміртауда еңбек жолын 
бастап, құрыштай шыныққан Нұрсұлтан 
Әбішұлының жыл сайынғы Жолдауын 
теледидардан мұқият тыңдап, газеттер-
ден зер сала оқимын. Нұрсұлтан Назарба-
ев – әлем мойындаған сарабдал саясат-
кер, ел-жұрттың, мемлекеттің болашағын 
бағамдай білетін көреген Көшбасшы. Біз 
оның бойындағы осындай қасиеттерін со-
нау жас кезімізде бірге жүргенде-ақ анық 
аңғарған едік. Ол еңбекпен табысқа жетуді 
дәлелдеген адам. Ал Жолдау – ел дамының 
басым бағыттары белгіленген аса маңызды 
құжат. Алдағы 2015 жылға арналған осы 
құжаттың жыл соңына қарай, яғни мерзімінен 
бұрынырақ жариялануының да өзіндік мән-
мағынасы бар. Өйткені Үкімет елу күн бұрын 
танысып, тапсырмаларды орындауы үшін 
нақты жоспарлар жасап, оларды қолға алуы 
тиіс. Ол үшін уақыт қажет, ал Елбасы сол 
уақытты ұтымды пайдаланғанды жөн са-
напты. Міне, білгенге мұның өзі халықтың 
қамын ойлағандық. Қандай тапсырмалар 
болсын, баршасы Қазақстан халқының 
әлеуметтік-экономикалық әлеуетін көтер-
у ге бағытталады. Жолдауда жеті басым 
бағыт бар, сонда Президент әр саланың 
маңыздылығын атап көрсетіп отыр. Енді 
атқарушы билік Жолдаудағы тапсырмалар-

ды орындауға кірісті, оның бұлжымай жүзеге 
асатынына біз сенеміз.   

Президент: «Біз Жалпыұлттық идеямыз 
– Мәңгілік елді басты бағдар етіп, тәуел-
сіз дігіміздің даму даңғылын Нұрлы жолға 
айналдырдық. Қажырлы еңбекті қажет ететін, 
келешегі кемел,  Нұрлы Жолда  бірлігімізді 
бекемдеп, аянбай тер төгуіміз керек.  
Мәңгілік ел – елдің біріктіруші күші, ешқашан 
тау сылмас қуат көзі.  Ол «Қазақстан – 2050» 
Стратегиясының ғана емес, ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан мемлекетінің  мызғымас идеялық 
тұғыры!» деп атап айтты. 

Баршамыз осы Нұрлы жолда  жұдырықтай 
жұмылып, ел дауына өз үлесімізді қоса 
берейік деймін. 

«Жол картасы – 2020» мемлекеттік 
бағдарламасына қатысушы Нұргүл 
ҚҰРМЕТ:

– Менің аты-жөнім Нұргүл Құрмет, 
жасым 22-де. 2003 жылдан бері Гагарин 
селосында тұратын едім. 2012 жылы 
Қарағандыдағы Орталық Қазақстан ака-
демиясын тәмамдадым. Ауылдық жер-
лерде жастардың жұмыспен қамт ыл-
уын да проблемалар баршылық. Менің 

бақытыма «Жұмыспен қамту – 2020» 
мемлекеттік бағдарламасы жүзеге асыр-
лып, соның аясында мен Теміртауға 
қоныс аударып, екі бөлмелі пәтерге ие 
болдым. Оған қоса мамандығым бой-
ынша қаладағы №9 мектеп-лицейге 
жұмысқа тұрдым, қазір інім екеуміз өз 
пәтерімізде өмір сүріп, жұмыс істеп жа-
тырмыз. 

Мұның бәрін айтып отырғанымның 
өз жөні бар, өйткені Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев әрдайым жастарға ерек-
ше көңіл бөліп, бізді елдің болашағы 
деп бағалайды, қамқорлық көрсетіп, 
жұмыспен, баспанамен қамтылуымызға 
жағдай жасайды. Сондықтан Елбасы 
Жолдауын қолдап, шын мәнінде еліміз 
дамудың нағыз даңғыл да нұрлы жол-
дында екендігін мақтан тұтамын.

Ешкім ді кемсітпей, ешкімнің тілі мен ділін 
мансұқтамай, барлық азаматтарға тең 
мүмкіндік беру арқылы тұрақтылықты 
нығайтып келеміз. Біздің кейінгі ұрпақа 
аманаттар ең басты байлығымыз – Ел 
бірлігі болуы керек» деді. Расында солай, 
бірлігі бекем ел ғана ешқандай кедергіден 
сүрінбейді.

Біздің этно-мәдени орталық үнемі 
қаладағы мерекелік іс-шараларға бел-
сене атсалысып, өз тілімізді, өнерімізді 
барша жұртшылықтың назарына ұсынып 
келеміз. Жуық арада тағы бір өнер 
мерекесін ұйымдастырып, өткіземіз, ол 
қалалық тарихи-өлкетану мұражайында 
өтеді. Осындай шаралар арқылы жа-
старды елжандылыққа, отансүйгіштікке 
тәрбиелейміз. 

Президенттің жүргізіп келе жатқан сын-
дарлы саясаты барша қазақстандықтардың 
мерейін өсіріп, даңқын асыратыны даусыз. 
Сондықтан еліміздің болашағы жарқын 
екеніне кәміл сенемін. 

Астрахань
Атырау

Ақтөбе

Жезқазған

Қызылорда
Тараз Алматы

Қарағанды

Астана
Өскемен

Шымкент
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миллиард теңге

шағын және орта бизнестің 
сондай-ақ кәсіпкерлікті 
жеңілдікпен несиелеуге

Бұл тамақ және химия 
өнеркәсібіндегі, машина 

жасаудағы, сондай-
ақ қызмет көрсету 

саласындағы жоба-
ларды жүзеге асыруды 

қамтамасыз етеді

миллиард теңге

Банк секторын сауықтыру 
және «жаман» несиелерді 
сатып алу үшн 2015 жылы  

Проблемалы несиелер 
қорын қосымша капитал-
дандыруды қамтамасыз 

етуге

миллиард теңге

2015 жылы «құрғақ 
порттың» бірінші кешені 

құрылысын аяқтауға, 
«Қорғас-Шығыс 

қақпасы» және Аты-
рау мен тараздағы 

«Ұлттық индустриялық 
мұнай химиясы 

технопаркі» арнайы 
экономикалық аймақтары 

инфрақұрылымдарына 
бағыттау

Жаңа инвестициялар тар-
ту үшін тиісті жағдайларды 

жақсарту мақсатында

миллиард теңге

2015 жылы ЭКСПО - 
2017  кешені құрылысын 
жалғастыруды несиелеу 

үшін

миллиард теңге

2015 жылы Астана 
әуежайында жаңа терми-

нал құрлысы мен ұшу-қону 
жолағын қайта жаңғырту 

үшін 

Үкіметке бір апта мерзімде Ұлттық қордан 
қаржы бөлу үшін тиісті шешім дайындауды 
және 2015 жылға арналған республикалық 

бюджет жобасында қажетті қаржыларды 
ескеру тапсырылды

Үкіметқажетті шаралар қабылдап, осы 
қаржылардың тиімді әрі оңтайлы 

пайдаланылуын қамтамасыз етуі керек

Мемлекет басшысы құрған комиссия 
қаржының тиімді жұмсалуын қатаң қадағалап 
отыратын болады

«Нұр Отан» осы жұмысқа белсенді арала-
сып, барлық деңгейлерде қатаң партиялық  
бақылау орнатуы тиіс

Әуелі актив жиналысын 
ашып, сөз сөйлеген қала әкімінің 
міндетін атқарушы С.Тымченко 
баяндама жасап,  жаһандық 
қауіп-қатерлерге қарсы тұра 
алатын ауқымды бағдарлама 
болып саналатын Жолдаудың 
әрбір бағы ты на жеке-же-
ке тоқталды. Әрине,төрткүл 
дүниені тағы да экономикалық 
дағдарыстың күтіп тұрғаны 
анық. Ал Елбасының жаңа 
Жолдауы Қазақстан халқына 
жаңа, нұрлы жолды нұсқады. 
2014 жылдың 11 қарашасында:

– Бүгінде бүкіл әлем жаңа 
сын-қатерлермен  бетпе-бет 
келіп отыр. Әлемдік экономи-
ка әлі де жаһандық қаржы-
экономикалық дағдарыс сал-
дары нан айыға қойған жоқ. 
Қалпына келу өте баяу және 
сенімсіз қадамдармен жүруде, 
ал кейбір жерлерде әлі құл ды-
рау жалғасуда.  

Қазақстан – әлемдік эко-
но ми каның бір бөлшегі.  Алып 
мұхиттағы дауыл да, толқын да 
қапыда қалған жалғыз жұрнақ 
кеменің ескегін сындырып, 
қалқанын  қайыруы  мүмкін.  

Оның үстіне еліміз дәл қазір 
геосаяси  қысымның   кіндігінде 
отыр.  Бұл  Украинада  мүддесі 
тоғысқан алыптардың  арба-
суы. Біріншіден, біз бұл елден 
алыс жатқан жоқпыз.

Екіншіден, әлемдік нарықта  
шикізат бағасы құлдырап ба-
рады.  Бағаның бұлғақтауы да 
жасырын  саяси ойындардың 
сал дары.   Содан экономикасы 
шикізатқа тәуелді Қазақстанның  
қазынасы толмай жатыр, –деп 
атап өткен болатын Президент 
Нұрсұлтан Назарбаев. 

Қаланың активіне барлық 
мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдардың басшыла ры, 
мәс лихат депутаттары, биз-
нес құрылымдар мен шы-
ғар машылық интеллигенция 
өкілдері мен бұқаралық ақ-
пар ат құралдары және саяси 
партиялардың, үкіметтік емес 
ұйымдардың өкілдері қатысты.

– Құрметті актив қатысу-
шы лары, тәуелсіздік жылда-
рында Қазақстанның жаңа 
тарихында көптеген игілікті 
істердің дәстүрге айналғаны 
мәлім. Сол дәстүрлердің 
ішіндегі ең маңыздысы – ел 
Президентінің жыл сайынғы 
Қазақстан халқына жолдай-
тын Жолдауы болып санала-
ды.  Әрбір Жолдаудың көтер ер 
жүгі ауыр, ауқымы кең, барлық 
қазақстандықтар секілді оны 
теміртаулықтар да асыға күтеді. 
Бұл заңды да, өйткені Жолдау-
да ел дамуының әлеуметтік-
экономикалық бағыттары тіл-
ге тиек болады, бұл сөз жоқ 
әрбір қазақстандықтың өміріне, 
тұрмыс-тіршілігіне тікелей 
қатысты. 

«Нұрлы жол» – Жаңа 
экономикалық саясат 

Қалалық әкімдікте
Оқырмандардың 

толық хабары бар, 
газетіміздің өткен санын-
да Елбасының  Жолдауын 
жариялан болатынбыз. 
Өткен сейсенбі күні 
қалалық әкімдіктің үлкен 
мәжіліс залында актив 
жиналысы өтіп, онда 
«Нұрлы жол» – деп атала-
тын жаңа экономикалық 
саясат, яғни Жолдау 
талқыланып, онда 
айтылған басым 
бағыттар мен берілген 
тапсырмаларға сәйкес 
Теміртауда атқарылатын 
міндеттер белгіленді.

Елбасы Жолдауына орай қала активі болып өтті
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Президенттің «Нұрлы жол 
– болашаққа бастар жол» 
деп аталатын Жолдауында 
еліміздің бұдан әрі дамуындағы 
нақты қадамдар мен мақсаттар 
айқындалған, сонымен қатар 
басым бағыттар белгіленіп, 
Үкіметке, барлық деңгейдегі 
әкімдер мен атқарушы ор ган-
дар ға тапсырмалар берілген, 
– деп баяндамасын бастады 
Сергей Николаевич Тымченко.

Бұдан әрі Елбасы атап 
көрсеткен жеті бағытқа же-
ке-жеке тоқталып, олар бой-
ынша теміртаулықтардың ат-
қара тын жұмыстарын ек шеді. 
Оның біріншісі – көліктік-
логистикалық инфра құры-
лым дарды дамыту. Осыған 
орай негізгі автожолдар жоба-
сын жүзеге асырудың маңызы 
зор. Ал біздің облыс аумағынан 
автомобиль жолдарының 
653 шақырымы өтеді екен, 
жуық арада «ЭКСПО-2017-ге» 
дайындық аясында Астана-
Теміртау автожолының 93 
шақырымы пайдалануға 
беріледі. Бұл біздің қаламыздың 
көліктік-логистикасын дамы-
тып,  бизнес әлеуметінің да-
муында айтарлықтай рөл 
атқа ратын болады.  Соны-
мен қатар Қарағанды-Жез-
қазған-Қарағанды тас жолы 
да маңызды жобалар қатар-
ын да.  Жалпы қашықтығы 98 
шақырымды құрайтын жол 
2015 жылға жоспарланған. 

Индустриялық инфра-
құ ры   лымдарды да мы ту -
дың маңызын  Елбасы атап 
өтті Жолдауда. Осы ны жү-
зе ге асыру арқылы көлік тік-
ком муникациялық, энерге-
ти  калық, сондай-ақ құрылыс 
материалдарына деген  және 
тұрғын үй-коммуналдық салаға 
қажетті өнімдері мен қызмет 
көрсетулерге деген сұраныстың 
артатыны анық. Бұл ретте 
«Сарыарқа» әлеуметтік-эко-
но микалық аймағы инже-
нер лік инфрақұрылымның 
да м уы на дайын өндірістік 
алаң болып отыр. Инфра-
құры  лымның негізгі нысанда-
ры құрылысының аяқ тал уы 
ағымдағы жылдың соңына 
жоспарланған.  Оның құры лы-
сы на республикалық бюджет-
тен 24,8 млрд. теңге бөлінген.  

Қаламызда «Сарыарқамен» 
бірге индустриялық жобаны 
құру ісі де қолға алынған. Ол 
аймақта»Композитная доли-
на «Иссмат» кәсіпорны бола-
ды, ол үшін республикалық 
бюджет есебінен инженерлік-
коммуникациялар тартылатын 
болады.  Сөйтіп, индустриялық 
аймақтың  140 гектарға жет-
пек. Нәтижесінде жаңадан 600 
жұмыс орны құрылады және 
одан басқа ірі инвестициялық 
жобалар қолға алынады. 

– Осыған байланысты «Кә-
сіп  керлік және өнеркәсіп бөл і-
міне» жаңа индустриялық ай-
мақтың құрылысына қа тыс ты 
мәселені және нақты жоба-

лар дың жүзеге асуы бойын-
ша шаралар қабылдауын тап-
сырамын, – деді С.Тымчен ко.

Біздің қаламыз еліміздің 
индустриялық орталығы са-
налатыны мәлім, сондықтан 
қаламыздағы кәсіпкерлер ту-
ризм бизнесімен белсенді 
түр   де айналысады. Оған 

қоса «Моноқалаларды дамы-
ту – 2012-2020» мемлекеттік 
бағдарламасы аясында үш 
кәсіпкер мемлекеттік грант-
қа ие болып, өз ісін дөңге лет-
пек. Ағымдағы жылы «Сан 
 -Тропе» жағажайы ашы-
лып, қала тұрғындары мен 
қонақтарының жақсы демалу-
ына мүмкіндік жасады. Жыл 
соңына дейін ағылшын тілі 
клубы ашылады деп күтілуде, 
бұл өз кезегінде  туристермен 
қала тұрғындарының өзара 
еркін әңгімелесуіне жағдай 
жасайтыны анық. Сондай-
ақ балық шаруашылығымен 
айналысатын жеке кәсіпкер 
А.Ершов демалыс аймағын 
ашты. Міне, айта берсек, 
Теміртау кәсіпкерлері осы-
лайша  инфрақұрылым мен 
туризмнің дамуына өз үлес-
тер ін қосуда. 

Жолдауда Елбасы қа-
дап айтқан төртінші ба ғыт, 
яғни тұрғын үй-ком мун ал-
дық шаруашылық пен су 
және жылумен қам та масыз 
ету желілері инфра құр-
ылымдарын жаң ғыр ту бары-
сында да Теміртау құралақан 
емес, қолға алынып, жүзеге 
асырылған істер баршылық. 
Мысалдарды келтірер бол-
сақ, үстіміздегі жылы соц-
қа лада 13,9 шақырымды 
құрай тын канализация желісі 
жаңартылып, оған 381,5 млн. 
теңге жұмсалды. Ал «Ақ бұлақ» 
мемлекеттік бағдарламасы ая-
сында 2015 жылы 11,2 шақы-
рым кәріз жүйесі құрылысының 
бірінші басқышы жүзеге асыр-
ыл мақ. Сонымен қатар 2013 
жылы сметалық-жобалық 
құжат тары жасалған  су құ-
бы ры желісін жаңғырту ісі 

2016 жылы аяқталмақ. Бұл оң 
жағалауды, соцқаланы және 
ескі қаланы қамтиды, жалпы 
ұзындығы 36,6 шақырым. Енді 
сөз реті келгенде тұрғын үй 
құрылысына қатысты айтар 
болсақ, «Қолжетімді баспа-
на – 2020» бағдарламасына 
орай үстіміздегі 2014 жылы 
Теміртауда  120 пәтерлі екі 
тұрғын үй жаңғыртылған, 6,5 
мың шаршы метрді құрайтын 
бұл тұрғын үйге 390 млн. теңге 
жұмсалған. Сонымен қатар  
151 пәтерден тұратын  жалпы 
аумағы 4,96 мың шаршы метр 
үй жас отбасылар үшін пай-
далануға берілді. Бұлардан 
басқа алдағы 2015 жылы  42 
пәтерлік екі тұрғын үй құрылысы 
басталады деп жоспарлану-
да. Ал 9 ықшамаудандағы 
тұрғын үйлерге инженерлік-
коммцуникацияылар инфра-
құры лымының құры лысы жос-
пар лануда.

Әрине, баспана мәселесі 
өзінің өміршеңдігін ешқашан 
жоғалтқан емес, сондықтан 

бұл бағыттағы жұмыстар бұл 
айтылғандармен шектелмек 
емес. Мысалы, Тольятти көше-
сіндегі № 44 үйді қалыпқа 
келтіруге  332 535 мың теңге 
жұмсалып, 90 пәтер тұрғындар 
игілігіне ұсынылмақ. Активте 
қала әкімінің міндетін атқарушы 
С.Тымченко осы мәселелерге 
тоқталып, алдағы уақытта 
жалдамалы тұрғын үйлерге 
қатысты  қажетті іс-шараларды  
оныншы желтоқсанға дейін жа-
сауды  құрылыс бөліміне тап-
сыр ды. 

Елбасы Жолдауда «Агломе-
рациялар қалыптастыру айтар-
лық тай тұрғындар ағынымен 
қатарласа жүреді. Бұл еңбек 
нарығы мен қалалардың инф-

ра құрылымына, соның ішінде, 
тұрғын үй қорына қысым ту-
ғыз ады. Сондықтан жалға 
берілетін тұрғын үй құрылысына 
көзқарасты қайта қараған жөн. 
Мемлекеті әлеуметтік жалда-
малы баспананы салып, оны 
тұрғындарға сатып алу құқын 
бере отырып, ұзақ мерзімді 
жалға ұсынады»  деп атап 
айт қаны белгілі. Осыған орай 
алтыншы бағыт – әлеуметтік 
инфрақұрылымды дамы-
ту туралы да активте кеңі нен 
айтылды. Бұл ретте те мір-
тау лықтардың жолы болды, 
өйткені қаламызда апатты 
жағдайда тұрған немесе үш ау-
ысыммен бала оқытатын мек-
тептер жоқ. Алты жасқа дейінгі 
балаларды мектепке дейінгі 
тәрбиемен қамту 87 пайыз. 
Алдағы уақытта бала бақшаға 
деген сұранысты толығымен 
өтеу мақсатында  қазір жүйке 
жүйелері ауыратын науқастар 
диспансерін босатып, 300 
балаға арналған бала башқа  
пайдалануға беріледі деп жо-
спарлануда. Бұдан бөлек № 
22 мектеп ғимаратында 100 
орындық шағын орталық ашы-
лады. 

Шағын және орта бизне-
спен пен іскерлікті қолдау 
бойынша атқарылатан жұмыс-
тар тізбегі де реттелген. 
Қаламыздағы №1 халыққа 
қызмет көрсету орталығында 
кәсіпкерлікті қолдау орталығы 
жұмыс істейді, онда кәсіп-
керлердің мемлекеттік бағдар-
ла маларды жүзеге асыруына 
көмектеседі. Иә, мемлекет та-
рапынан кәсіпкерлікті қолдауға 
айралықтай көңіл бөлінуде, 
сондықтан өз кезектерінде 
кәсіп керлер де мүмкіндіктерін 
мүлт жібермей, жұмыстарын 
белсенді атқаруы тиіс. Бұл 
ретте Жолдауда «Сондықтан 
шағын және орта бизнес үшін  
2015-2017 жылдары жалпы 

сомасы 155 млрд. теңге не-
сие желілерін АДБ, ЕҚДБ, 
Дүниежүзілік банк» есебінен 
тиміді пайдалу қажет» деп бе-
кер атап көрсетілмеген. 

– «Нұрлы жол» – жаңа эко-
номикалық саясат жуық ара-
да ғы біздің экономикалық 
өсуі міздің көрінісі болмақ. 
Сондықтан біздің қаламызда 
да экономика саласының ба-
сым бағыттары белгіленді, 
енді оған барынша назар ау-
дарып, қолдау көрсетеміз, атап 
айтқанда олар металлургиялық 
кешен, химиялық және құры-
лыс өнеркәсібі, – дей келе ба-
яндамашы «Кәсіпкерлік және 
өнеркәсіп бөліміне» тиісті тап-
сырмалар берді. 

Мұнан соң да жастармен 
жұмыс орталығына, еңбекпен 
қамту және әлеуметтік бағ дар-
ла малар бөліміне де бірқатар 
тапсырмалар берілді және 
алдағы жылы Ұлы Жеңістің 
70 жылдығы, Конституцияның 
және Қазақстан халықтары 
Ассамблеясының 20 жылдығы 
кең көлемде аталып өтіледі. 
Соған орай Ішкі саясат бөліміне 
де іс-шараларды лайықты 
ұйым дастыру тапсырылды. 

Жолдауды ел арасында 
насихаттау ісіне де ерекше 
көңіл аударылады, сондықтан 
үгіт-насихат топтары құрылып, 
жұмыстарын ширатады. 

Елбасы Нұрсұлтан На-
зарбаев «Нұрлы жол» – 
болашаққа бастар жол» Жол-
дауында «Ел бірлігі – біздің 
барша табыстарымыздың 
кілті. Тұрақты дамудың қазақс-
тан дық моделі бүгінде бүкіл 
әлемге үлгі» деген болатын. 

Қала активіне жиналғандар 
арасынан әр саланың өкілдері 
өздерінің жүрекжарды лебіз-
дерін білдіріп, Жолдауға қол-
дау көрсететіндіктерін жеткізді. 
Олардың арасында «Бидай-
нан» ЖШС директоры Лидия 
Назарова, «Инкар-1» ЖШС 
диркторы Қуандық Нұрпейісов,  
кәріс этно-мәдени орта-
лы ғының өкілі Вера Цой, 
«Еңбекпен қамту – 2020» 
мем ле кеттік бағдарламасына 
қатысушы Нұргүл Құрмет, поли-
тех никалық колледжі жастар 
ұйымының жетекшісі Оралбек 
Шамшиев болды.

Руза АЛДАШЕВА
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6 Жастар саясаты
Ұрпақ тәрбиесі

Ислам басқа дін өкілдеріне, 
жалпы адамзатқа құрметпен 
қарайды және ешкімді 
дініне, ұлтына, нәсіліне және 
жынысына қарап бөлмейді. 
Ислам діні елімізде  қарқынды 
дамып келеді. Бұның нәти-
жесінде қалалар мен елді 
мекендерде, ауылдарда 
мешіт тер дің саны артып, 
иман дылыққа бет бұрғандар 

Қазір дін туралы әңгіме өрби қалса, түрлі терминдер 
айтылатыны белгілі. Сондықтан сол терминдердің мән-
мағынасын ұғынып, түсініп алған абзал.  Біздің ислам 
дініміз  амандық пен бейбітшілік діні екені анық. Егер 
тарих тереңіне үңілер болсақ, әлемді сүйіспеншілікпен 
жаратқан Ұлы Жаратушының соңғы Пайғамбары жер 
бетіне бейбітшілік орнату үшін жіберілгенінен хабардар 
боламыз. Бұл жөнінде Құранда: «Біз сені әлемдерге тек 
рақым етіп қана жібердік» (Әнбия-107) делінген, демек 
біз өз дінімізді мақтан етіп, оны насихаттауда осыны 
басшылыққа алғанымыз жөн. Сонымен қатар басқа 
діндер де жікке бөлінуге, басқаны кемсітуге, арандатуға 
жол бермеген. Бұл дегеніміз, дін – адамдардың ойлау 
қабілеті мен  мен түсігіне деңгейіне де тосқауыл болмасы 
анық. Дегенмен, әрбір адам өз хал-қадірінше түсінеді, 
мұның соңы күмәнді секталарды, дәстүрлі емес діндердің 
пайда болуына әкеп соқтырмасына кім кепіл? 

қатары көбеюде. Алайда 
ислам атын жамылып, арам 
пиғылдарын жүзеге асырмақ 
болған ағымдардың да көбейіп, 
өзінің кері әсерін, яғни зиянын 
тигізіп жатқанын жоққа шығара 
алмаймыз.

Біз зайырлы, құқықты 
мем    ле кетпіз, сондықтан заң 
алдында баршамыз бір  д-
ейміз. Мұны айтып отыр-

ғаны мыз, сана-сезімі жат 
ағымның насихатымен ула-
нып, Сириядағы соғысқа ат-
тан ған темір таулықтардың 
барын есті генде жағамызды 
ұс тамасқа амал жоқ. Жоғарыда 
айтып өткені міздей, ислам – 
бей бітшілік діні, сондықтан  
дінді қалқан етіп, «жаратушы 
жолында өлуге» немесе «жеңіс 
пен жұмақ» деп, жатжұртта 

қолына қару алып, соғысқа 
кіріскен өскелең ұрпақты қалай 
сақтаймыз, жат ағымнан қалай 
сақтандырамыз? 

Қалалық әкімдікте өткен 
жиында осы мәселелер әңгі-
ме өзегіне айналып, ҚМДБ 
жанынан құрылған рес-
публикалық ақ парат тық-наси-
хат тобының мүшесі, «Нұрлы 
білім» қоғам дық бір лестігінің 
төрағасы,  дін тану шы, тарих-
шы Рүстем Сыздықов  рес-
пуб ликадағы діни экст ре мизм 
мен терроризмнің алдын 
алуға бағытталған іс-шара-
ларды жүзеге асыру бой-
ынша топ мүшелерінің діни 
сауатын арттыруға бағыт тал-
ған әдістемелікпен бөлісіп, 
діни терминдерге түсінік бер-
ді. Соны мен қатар қала мек-
тептерінен жиналған мұ-
ғалімдермен, имамдармен пікір 
бөлісіп, сұр ақтарына жауаптар 
берді.

Мұғалімдер бала тәрбиесіне 
қатысты ойларын ортаға салды. 
Олар кейбір ата-аналар «Ұл-
қызымды мектепке киіндіріп, 

дәптер-қаламын әперіп жібер-
гені ме алғыс айтыңдар, оқыта-
тын, тәрбиелейтін сендер» 
деп, барлық жауапкершілікті 
мұғалімдерге артатынын қын-
жыла әңгімеледі. Баланың 
бой ын дағы, мінез-құлқындағы 
өз геріс терді ең бірінші кезекте 
ата-ана аңғаруы керек, десек 
те, тәрбиеге мән бермейтіндер 
қатары көп, Сондықтан «ата-
ананың жауапкершілігін арт-
тыру керек» деген ой басым 
айтылды. Сондай-ақ жоспар 
бойынша айына кем дегенде 
бір-екі рет дін өкілдері келіп, 
түрлі әдістемелерді қолданып 
өскелең ұрпаққа дін туралы 
шынайы ақпаратттарды беру 
мәселесі де тілге тиек етілді.  

Тоқсан ауыз сөздің 
тобықтай түйіні – бүгінгі таңда 
қауіп-қатерлердің ең бастысы 
халық ара лық лаңкестік пен 
діни экстремизм болып 
отыр. Осыған орай елімізде 
«Экстремистік қызметке қарсы 
қимыл жасау туралы» Заң 
қабылданып, Астанада өткен 
Әлемдік және дәстүрлі діндер 
басшыларының съездерінде 
әлем дік қауымдастыққа діни 
экстремизмге қарсы күрес 
шараларын қабылдау жөнінде 
Үндеу де жолданды. Бұндай 
бастама Елбасының жүр гізіп 
отырған сындарлы сая сатының 
нәтижесі екені анық. 

 Ислам діні әрдайым 
адамның абыройы мен ар-
ожданын бәрінен де жоғары 
қойып, отбасы мен қоғам 
бірлігін, ынтымағын сақтауға 
күш салады, әлеуметтік әді-
лет тілікті қолдап, он сегіз мың 
ғаламдағы барлық тіршілік 
иесіне ешқандай қиянат жа-
сал мауын басты ұран етіп ұс-
тана ды. Қазіргі таңда әлемде 
қақтығысқа толы неше түрлі 
күрделі жағдайлар орын ал-
ып отырғанын да еліміздің 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету  
әрбіріміздің маңызды міндетіміз 
болып табылады. Қоғамда 
бүлік ші лік пен алауыздықты 
тоқтату әрбір мұсылманның 
мін деті. Әкімдіктегі жиындағы 
ойлар тоғы сы осыны білдірді.

Р.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Дінім – 
діңгегім

Теміртау политехникалық колледжінің 
3-курс студенті Оралбек ШӘМШИЕВ:

– Біз – жастар, Елбасымыздың күні 
кеше ғана халыққа паш еткен «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» атты кезекті Жолда-
уын үлкен қызығушылықпен қабыл алдық. 
Себебі, Елбасымыз өзінің әрбір Жолдауын-
да жастарға ерекше көңіл бөліп, алдымызға 
үлкен мақсаттар қояды. 

Тікелей өз қызметіме тоқталатын бол-
сам, колледжіміз биыл «Мәңгілік ел жаста-

Жолдауды қолдаймыз
Күш-жігерімізді

 аямаймыз

ры — индустрияға» бағдарламасы аясындағы «Серпін-2050» 
жобасының оқу грантына ие болған еліміздің Оңтүстік 
аймақтарынан 20 талапкерді қабылдады. Жалпы облыс бойын-
ша 170 студент білім алуда. Ел бойынша олардың саны 2050-ні  
құрап, қазіргі уақытта қоғамға қажетті мамандықтардың қыр-сырын 
игеруде. Мен Теміртау политехникалық колледжінде жастар ісі 
жөніндегі комитеттің төрағасы қызметін атқарғандықтан,  жас 
түлектердің маңызды мәселелерін білемін. Соның бірі – жұмысқа 
орналасу мәселесі. Бұл сұрақтың шешімін біздің колледж оң 

шешу де. Себебі, біз оқытудың жаңа  дуал-
ды жүйесіне көшкенбіз.

Егемен елімізде 130-дан астам ұлттар 
мен ұлыстар бір жағадан бас, бір жеңнен 
қол шығарып, бірлік пен татулықта өмір 
сүруі,  оны бар жаһанға мойындату, мемле-
кет төңірегіне тұтас елді топтастыру идея-
сын жүзеге асыру шын патриоттың қолынан 
ғана келетін іс. 

Тәуелсіз елде дүниеге келген  біз, жастар – елімізде этнос 
арасындағы қақтығыстарды, 90-жылдардың қиыншылықтарын 
көр гені міз жоқ. Елбасымыз Жолдауда «Жастар – болашақтың 
тірегі»  деп зор сенім, үлкен үміт сыйлады.Тек қана елдің 
бірлігінің арқасында жалпыұлттық идея - «Мәңгілік елді» өміршең 
етеміз. Гүлденген Қазақстан елінің Сарыарқа жастары, біз 
Елбасының Жолдауын толық қолдап, бірлігі жарасқан, қуатты 
жаңа Қазақстанды әрі қарай дамытуға өз күш-жігерімізді аянбай 
жұмсайтынымызға уәде береміз.
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– Қымбатты әріптестер! Бүгін біз компанияның үшінші 
тоқ сандағы қызметінің нәтижесін шығарып отырмыз. Сол 
қорытындының әрбір санының сараптамасын айтпай тұрып, 
әуелі негізгі көрсеткіштермен танысқанды жөн көрдік. 

Еңбекті қорғау бойынша көрсеткіштер жақсарды. Жұмыс 
уақытын жоғалтатын жарақаттану коэффиценті 0,78-ді құрайды. 
Ал металл өнімдерін  жөнелту – 21,5 млн. тонна, бұл өткен 
жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 3,9 тоннаға көп. 
Өзіміздің темір кеніміз 15,8 млн. тонна, бұл да өткен жылдың 
сәйкес мерізміндегіден 6 пайызға артқан. 

Мен еңбекті қорғау саласындағы нәтижелерге ризамын. 
Жұмыс уақытын жоғалту жарақатының коэффиценті  0,87-
ден  екінші тоқсанда 0,78-ге шілде мен қыркүйек айларында 
төмендеген, – деді басшы. 

Сонымен қатар қаржылық  қорытынды да металлургиялық 
бизнестің жақсы өсу қарқынын байқатады.  Дегенмен, қазіргі 
нарықта кен бағасының көтерілуі өзінің кері әсерін тигізері анық, 
дегенмен біз бағаның арзандауын бақылауда ұстай алмаймыз. 
Әйтсе де, 2014 жылы  тау-кен сегменті шығынды азайтуға қол 
жеткізді. Сонымен қатар дайын металды жөнелту барысы да 
көңіл көншітерлік жағдайға жетті. 

Нәтижесінде үстіміздегі жылдың үшінші тоқсанында біздің 
жақсы табыстарымыз  жұмыскерлердің, яғни барлық компа-
ния қызметкерлерінің  еңбегінің жемісі екенін көрсетіп берді. 
Сондықтан жыл соңына дейінгі біздің көздеген мақсатымыз бен 
болжамдарымыз сол күйінде қалады, көңілімізде АҚШ-тың ме-
талл өнімдеріне деген сұранысы артады деген үміт пен сенім 
бар. 

Бұған дейін де айтылғандай, бұған дейін, компанияның 
құралдар мен агрегаттарға деген деңгейді жоғары көтеруі тиіс. 
Сонда ғана қаржылық нәтижелерді де жақсарта аламыз. Бүгінгі 
таңда Украинадағы экономикалық жағдайдың бірқалыпты бол-
мауына қарамастан біздің кәсіпорындар ұжымдары  маусым-
қыркүйек айларында  оң нәтижелерге қол жеткізді. Міне, мұның 
бәрі құрал-жабдықтар мен агрегаттардың  деңгейін көтеру 
арқылы қолға алынған іс-шаралар жемісі. 

Үндеуде Лакшми Миттал мырза әлем елдерінде орын 
алып отырған жағдайларға да кеңінен тоқталды. Сонымен 
қатар бірқатар нақты деректерді келтірді. Сөзінің соңында ол 
компанияның басқару жүйесіндегі өзгерістер туралы да а 
йтты. 

– Бұл өзгеріс «АрселорМиттал» компаниясының әрбір жұ-
мыс керіне қатысты. Сондықтан мұндай жаңалықтар компанияны 
одан әрі қуатты етіп, жаңа мүмкіндіктер әкеледі және өндірістік 
нәтижелерді арттырады деп сенемін, – деді Лакшми Миттал мыр-
за.

Әрине, үшінші тоқсандағы көрсеткіштерге тоқмейілсімей, оны 
жыл соңына дейін жеткізу, сөйтіп, әрбір жұмыстың тыңғылықты 
атқарылуын қамтамасыз ету әрбір жұмыскердің абыройлы 
міндеті. Қалай болғанда да бәсекелестер алдында мерейі үстем 
болып, сапалы өнім шығару жолында жұмыла еңбек ету арқылы 
толағай табыстарға қол жететіні белгілі. Сондықтан бұл Үндеу 
комбинат жұмыскерлері арасында қызу талқылануда.

Руза АЛДАШЕВА

Комбинат жаңалығы

Үздік жеткізуші 
болып қаламыз

Қаламыздағы іргелі кәсіпорын «Арселор-
Миттал Теміртау» АҚ еңбек ырғағын бір сәт те 
бәсеңдеткен емес. Жыл бойы инновациялық жо-
балар мен жаңа технологиялар өндіріске енгізіліп, 
цехтардағы күрделі жөндеу жұмыстарының 
қарқыны басылар емес. Міне, осындай жұмыстар 
нәтижесінде үстіміздегі 2014 жылдың үшінші 
тоқсаны көңіл көншітерлік нәтижелермен 
аяқталып отыр. Осыған орай Лакшми Миттал 
компания жұмыскерлеріне Үндеу жариялады. 

– Бұған дейін комбинат 
жұмыс керлері Əділет басқар ма-
сы ның мамандарынан кеңестер 
алатын. Біз алдағы жылдан ба-
стап қандай маманның қай күні 
қабылдау жүргізетіні жөнінде 
арнайы кесте жасап, сол бойын-
ша жұмыс жүргізетін боламыз, – 
дейді Алексей Борисович. 

Арнай жабдықталған авто бус-
та маман отырады, оған кезегі-
мен келген жұмыскер өзінің 
көңіліндегі сұрағын, яғни өз 
басындағы проблемаларын айта-
ды. Егер маман кеңесі сол сәтте-
ақ мұндай жағдайда не істеу 
керектігін айтып түсіндірумен 
шектелсе, құба-құп. Ал егер 
нақтылайтын мәселелер болса, 
арада белгілі бір уақыт өткесін 
ресми жауап беріледі. Дегенмен, 

Қоғамдық қабылдау

Құқықтық 
кеңес берілді

Бүгінгі таңда тұрғындарды құқықтық сауаттандырудың маңызы ерекше, 
заң талаптары баршаға бірдей болғандықтан, қандай да бір жағдай болғанда 
«мен бұл заңды білмеген едім» деп, ешкім жауапкершіліктен жалтара алмайды. 
Сондықтан осындай игілікті іске «АрселорМиттал Теміртау» АҚ жанындағы 
«Нұр Отан» партия филиалының басшысы, қалалық мәслихат депутаты Алек-
сей Ломакин мұрындық болды. Ол комбинат жұмыскерлерінің жұмысқа ба-
рар немесе одан шығар уақытында, яғни қолайлы кезде қоғамдық қабылдау 
ұйымдастырып, сұрақтарға жауаптар қайтаруды жөн санапты. Сөйтіп, өткен 
аптада бір топ білікті де кәсіби заңгерлер партиямен арадағы меморандумға 
сәйкес өз жұмыстарын бастап кетті.

барлық жұмыскерлердің мәсе ле-
лері журналға тіркеліп, сол бой-
ынша мәселенің мән-жайы жазы-
лып отырады. 

Тұрғындардың партияның бұл 
бастамасына сеніп, өздерінің про-
блемаларымен ашық ой бөліскені  
көңілге қонымды. Əрине, әрбір 
адам өз алдына бір-бір тағдыр, сол 
тағдырдың өзіндік мұң-мұқтажы 
болады. «Нұр Отан» партиясы 
әрбір жұмыскердің көңіліндегі 
жауабы жоқ сұрақтарына қолдан 
келгенше көмек көрсетіп, 
проблемаларының шешімін табу-
ына мұрындық болып отыр осы-
лайша. 

Бүгінге дейін жетпістей адам 
құқықтық көмекке зәру екен, 
сондықтан алдағы уақытта да 
мұндай қоғамдық қабылдаулар 

жалғасатын болады. Осыған 
орай әр қабылдау әр тақырыпқа 
арналмақ, мысалы, бір жолы 

кәсіпкерлікке байланысты бол са, 
келесісінде тұрғын үй-ком мун-
алдық шаруашылығына қатысты 
мәселелер төңірегінде кеңестер 
берілмек. Сол секілді білім беру, 
денсаулық сақтау секілді сала-
лар да ұмыт қал май ды. Бұл өз 
кезегінде жұмыс өнімділігін, ең 
бастысы жұмыскерлердің сенімін 
арттыратын болады.

Осылайша, сыртындағы «Нұр 
Отан» партиясының қоғамдық 
қабылдау орын» деген жаз уы 
менмұндалаған автобус өз мін-
дет ін мінсіз атқарды деуге толық 
негіз бар. Ал ондағы кәсібіи ма-
мандар құқықтық кеңес беруге 
қашанда дайын.

Р. ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Қауіпсіз компания

Өткен күнде белгі бар
«АрселорМиттал» компаниясының Қазақстанға қадам басқанына дүйсенбі күні, яғни 17 қарашада 

19 жыл толды. Сонау 1995 жылы шетелдік инвесторлар Теміртауға келген-ді.  Бүгінгі таңда «Арсе-
лорМиттал Теміртау» еліміздің металлургиялық секторындағы ең ірі кәсіпорын болып саналады. 
Сондықтан өндіріс алыбының алдағы мақсаты да айқын, ол  – тұрақты даму мен әлемдік деңгейде 
бәсекеге қабілеттілікті сақтап қалу. Сонымен қатар әлеуметтік әріптестік, жұмыскерлердің денсаулығы 
мен қауіпсіз еңбек мәселелері басым бағыттардың бірі де бірегейі ретінде қалып отыр. 

Өткен өмір тізбегіне көз жүгіртсек, компания елге келгенде металлургиялық заводта бір жылда 1475 
оқыс оқиға тіркеліп, салдарынан 23 жұмыскер мерзімінен бұрын жұмыста көз жұмған екен. Ал былтыр 
болат департаментінде бар болғаны 14 оқыс оқиға тіркеліп, одан екі жұмыскер мерт болған. Мұндай 
нәтижеге қол жеткізу барысында қаншама тер төгіліп, қыруар жұмыстар атқарылғанын бір ауыз сөзге 
сыйдырып айту қиын. Басты мақсат нөлдік деңгейге қол жеткізу. 

–Біздің компания қауіпсіз болуы тиіс, осы жолда қарқынды еңбек етеміз. Алдағы жылы компанияның 
Қазақстанға келгеніне жиырма жыл толған тұста әрбір жұмыскер «Мен «АрселорМиттал Теміртауда» 
еңбек етемін, өйткені ол ең қауіпсіз компания» деп мақтан тұтуы тиіс, – дейді  «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ атқарушы директоры Иво Хмелик.

Өз тілшімізден
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8 Телебағдарлама8 24 қараша – 30 қараша

    24 қараша, дүйсенбі                25 қараша, сейсенбі                26 қараша, сәрсенбі              27 қараша, бейсенбі

07.00  «Таңшолпан»
10.00 Дауа
10.35,00.50 Арнайы репортаж
10.50,21.05 Айтуға оңай
11.35,19.30 «Сұлтан Бейбарыс»
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00   Жаңалықтар
12.45 Апта.kz
13.50 «Ақсауыт»
14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты» 
16.10, 00.30 «Келін» Т/с
17.00 Менің Қазақстаным
17.50  Өзекжарды
18.05 «Шын жүректен»
19.00 «Заң және біз»
21.05 Айтуға оңай...
21.50 «Қара шаңырақ»
23.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
00.50 «Көкпар»
01.15 «Шарайна» Т/с

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
09.00,10.00 Жеті күн
11.00,15.50 Сәтті сауда
11.30 Мультфильм
13.00,17.00,20.00,00.50 Жаңалықтар
13.15 Док. фильм
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости
15.15,00.50 Худ. Фильм
16.25 Мультсериал
16.55 Подари детям жизнь
17.15 Көзқарас
17.45 Бизнес сыры
18.18 Ду думан
19.00 ТВ Бинго
20.30 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
23.10 Жекпе-жек
00,00 «След» Т/с

ЕУРАЗИЯ
06.00,03.15 Телесериал
07.00,18.00 Жаңалықтар
07.10 Худ. Фильм
11.00 Телесериал
12.00,02.15 Модный приговор
13.00,22.50 Х фактор
13.25 «Ашығын айтқанда»
14.30 Худ. Фильм
15.30 112
15.45 «Судебные историй»
16.45 Давай поженимся!
18.55 «Сүйген жар» Т/с
19.50 Телесериал
21.00 Новости
21.40 Телесериал
23.00 Пусть говорят
00.10 Телесериал
02.20 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30,06.35,09.00 «Таңертеңгілік 5-арнада»
07.00,13.00,20.40 Вести-Россия
07.10,08.35 «Дәмдес болайық»
07.35 «Бодрое утро»
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.00 Апта репортажы
08.20 Наши дети
08.25 Азбука спорта
13.00 Вести недели
14.45 Жақсылардан ғибрат
15.05,02.30 Деректі фильм
16.15 Диалоги о животных
17.15 Сам себе режиссер
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.25 Спокойной ночи, малыши!
19.35,21.40 Шарайна
20.00,22.00 Новости
21.00 Будем здоровы
21.15 Военная прграмма
22.55 Кино

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00 Апта
08.00,11.00,18.50,21.50 Реклама
08.10 Әсем әуен
08.55 Телесериал
09.45 Правосудие
11.10 Бумеранг
11.45 Күлегеш
12.00 «Құрдастар» Т/с
12.35 Мультфильм
17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
18.30 2050
19.00 Ойталқы
19.35 Руханият
20.00  Қорытынды жаңалықтар
20.45,22.45 Уақыт кз
21.00 «Карусель» Т/с
23.10 Кино

07.00  «Таңшолпан»
10.00,21.55 Қара шаңырақ
11.00 Айтуға оңай
11.45,19.40 «Сұлтан Бейбарыс» Т/с
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 Жаңалықтар
12.45 Спорт
13.10 «Алаң»
14.00,00.35 Док. фильм
14.55 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,00.05 «Келін» Т/с
17.00,01.55 Жарқын бейне
17.50,01.50 Ас болсын!
18.35 Арнайы тележоба
19.05,02.10 Жан жылуы
19.30 «Сұлтан Бейбарыс» Т/с
21.05 Айтуға оңай
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен

ХАБАР
07.00 «Айтұмар» 
08.00 Жаңа күн
10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 00.40 Новости
10.10 «След»
11.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 Жаңалықтар
11.10 Дело вкуса
11.45,21.30 Телесериал
12.35 101 бизнес-истории
12.55,16.55 Подари детям жизнь
13.15 Док. драма
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.15,00.30 Телесериал
15.50 Сәтті сауда
17.15 Көзқарас
17.45 Экономкласс
18.15 Телесериал
19.10 Нүкте
20.30 Бюро расследований
23.10 Арнайы хабар

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00,03.00 Модный приговор
13.00,22.50 Х фактор
13.35 «Ашығын айтқанда»
14.30 Телесериал
15.30 112
15.50 Судебные истории
16.45 Давай поженимся!
18.55 «Сүйген жар» Т/с
20.00 Телесериал
21.00 Новости
21.30 Телесериал
23.00 Пусть говорят
00.10 Телесериал
00.15 Телесериал
03.20 «Дәрігер Ахметова» Т/с

5 КАНАЛ
06.30  Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30, 20.40  Вести-Россия
07.00, 19.35, 21.40 Шарайна
07.35, 09.15 «Бодрое утро»
07.50, 14.35, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.00, 13.00, 20.00, 22.00 Новости
08.30 «Наши дети»
13.40,17.45 Азия айнасы
14.45 «Прямой эфир»
16.00 Сау болайық
16.10 Телесериал
17.00 «Менің шындығым»
17.30 Жастар
18.10 5-арнадағы ән-әуен + ТV – ЧАТ
19.00 Ваш день
19.25 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Касается всех
21.00 «С новым домом!»
22.50 Худ. фильм
00.35  Әуенді Қазақстан + ТV - ЧАТ

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.45, 11.00, 18.50,  21.50, 23.00 Реклама
07.55, 13.20  Әсем әуен
08.50, 21.00 Телесериал
09.45 Сот төрелігі
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Обсудим»
11.45 Руханият
12.05 «Құрдастар» Т/с
18.30 Дневник памяти
19.00 «Жаңғырық»
19.30 Я здоров!
19.50 «Мәңгілік мұра»
21.00 «Карусель» Т/с
23.15 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 Қара шаңырақ
11.10,21.05 Айтуға оңай
11.35,19.30 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 Тағдыр
13.00 Поэзия әлемі
13.30 Заң және біз
14.05 Мың түрлі мамандық
14.55 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін»  Т/с
17.00 Ұлт мақтанышы
17.50,23.45 «Өзекжарды»
18.10,03.35 «Ғасырлар үні»
18.40 «Шарайна» Т/с
19.05 Қылмыс пен жаза
21.05 Айтуға оңай...
23.30,02.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
00.35 Ұлт мақтанышы

ХАБАР
07.00 «Айтұмар» 
08.00 Жаңа күн
10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости
10.10,00.00 «След» Т/с
11.00,13.00,17.00,20.00,23.20 Жаңалықтар
11.10 «Дело вкуса»
11.45,21.30 Телесериал
12.35 Экономкласс
12.55,16.55 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.15,00.20 Худ. Фильм
15.50 Сәтті сауда
17.15,22.50 Көзқарас
17.45 Бизнес сыры
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Док. фильм
20.30 Телесериал
23.10 «Нүкте»

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00,02.50 Модный приговор
13.00 Х фактор
13.35 «Ашығын айтқанда»
14.30 Телесериал
15.30 112
15.50 Судебные истории
16.50 Давай поженимся
18.00 Жаңалықтар
18.55 «Сүйген жар» Т/с
19.50 Телесериал
21.00 Новости
21.40 Телесериал
22.50 Х фактор
23.00 Пусть говорят
00.10 Телесериал
02.40 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30 «Таңертеңгілік 5-арнада»
06.30,20.40 Вести-Россия
10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.50,14.35,17.35,21.50 Рекламный визит
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Буду верным другом
08.35 Наши дети
08.40 Азбука спорта
13.30,20.30,22.30 Р.S
13.50 Эколайф
14.10 Азия айнасы
14.45 «Прямой эфир»
16.10 Телесериал
17.00,02.30 Деректі фильм
17.50 Моя Караганда
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.35 «Спокойной ночи малыши!»
21.00 Баршаға қатысы бар
21.20 «С новым домом!»
22.50 Худ. фильм
00.35 Әуенді Қазақстан

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,13.00,17.50,20.00,22.00 
Жаңалықтар-Новости
07.45,11.00, 12.50,15.50,18.50,  21450 Реклама
07.55 Док. фильм
08.55 Телесериал
09.45 Правосудие
10.00 Жаңалықтар-Новости
10.45,20.45,22.45 Уақыт.кз
11.10 «Жаңғырық»
11.40 «Я здоров!»
11.55 Мәңгілік мұра
12.05  «Құрдастар» Т/с
18.30 Арена
19.00 Прямой эфир
19.35 2050
21.00 «Карусель» Т/с
23.10 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 «Қара шаңырақ»
11.00 Айтуға оңай...
11.45,19.40 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 Агробизнес
13.10 Сіз не дейсіз?
13.30 Жан жылуы
14.00 «Ұлт мақтанышы»
14.55  Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.50,00.35 Қылмыс пен жаза
18.10 Мәлім де беймәлім Қазақстан
18.40 Поэзия әлемі
19.05 Жаңа Қазақстан-2050
21.05 Айтуға оңай...
23.35,02.35 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев

ХАБАР
07.00 «Айтұмар»
08.00 Жаңа күн
10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 00.30 Новости
10.10,23.50 «След» Т/с
11.00,13.00,17.00,20.00,23.40 Жаңалықтар
11.10 «Дело вкуса»
11.45,21.30 Телесериал
12.20 «Табиғат тартуы» Т/с
12.55,16.55 Подари детям жизнь
13.15 Док. фильм
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.15 Худ. Фильм
15.50 Сәтті сауда
17.15 Көзқарас
17.45 101 бизнес-истории
18.15 Телесериал
19.10 Жекпе-жек
20.30 Энергия будущего
23.10 «Біздің үй»

         ЕУРАЗИЯ
06.00,02.00 Телесериал
06.50,18.00 Жаңалықтар
07.00 «Доброе утро»
11.00 Телесериал
12.00 Модный приговор
13.00 Х фактор
13.35 «Ашығын айтқанда»
14.30 Телесериал
15.30 112
15.50 Судебные истории
16.50 Давай поженимся
18.55 «Сүйген жар» Т/с
19.55 Телесериал
21.00 Новости
21.40 Телесериал
23.00 Пусть говорят
00.15 «Чудотворец» Телесериал
02.40 Телесериал

    5 КАНАЛ
06.30,08.45 «Таңертеңгілік 5-арнада»
06.30,20.30 Вести-Россия
07.00 Шарайна
07.30 «Дәмдес болайық»
07.50,14.35,18.00,22.30 Рекламный визит
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
13.30 Р.S
13.50,02.30 Деректі фильм
13.55 «Однажды в Караганде»
14.45 «Прямой эфир»
15.40 Будем здоровы
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
16.10 Телесериал
17.00 Менің шындығым
17.45 Азия айнасы
18.10 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.25 Спокойной ночи, малыши!
19.35,21.35 Шарайна
21.10 «Хочу стать звездой»
21.40 «За высокую культуру!» 
22.45 Кино
00.05 Әуенді Қазақстан + ТV - ЧАТ

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
07.45,11.00,13.50,15.50,17.50,18.50,21.50 Реклама
07.55 Әсем әуен
17.45 «Джаз» Д/ф
09.45 Сот төрелігі
10.45,20.45,22.45 Уақыт
11.10 Прямой эфир
11.45 Арена
12.05 Телесериал
18.30 «ДАТ»
19.00 Шаңырақ
19.35 Дневник памяти
21.00 Телесериал
23.10  Кино
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Конкурс

07.00 «Таңшолпан»
10.00 «Қара шаңырақ»
11.00 Айтуға оңай
11.35,19.30 Телесериал
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 «Менің Қазақстаным»
13.20 «Көкпар»
13.55 Ұлт мақтанышы
14.25 Телесериал
14.55 Мультсериал
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.55 «Келін» Т/с
17.00 Жан жылуы
17.25 Еңбек түбі – береке
17.50,02.40 Өзекжарды
18.15 Қазақстан-2050
18.25 «Ұлы дала дүбірі» Д/ф
18.40,02.35 Парламент
19.05,02.15 Иман айнасы
21.05 Айтуға оңай
21.50 «Шын жүректен»
23.30 «Сіз не дейсіз?»
00.35 Кино

ХАБАР
07.05 «Айтұмар»
08.00 Жаңа күн
10.00,  15.00, 18.00, 21.00, 02.00 Новости
10.10 «След» Т/с
11.00,13.00,17.00,20.00,23.40 Жаңалықтар
11.10 «Дело вкуса»
11.45 Телесериал
12.35 Энергия будущего
13.15 Док. фильм
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.15 Худ. фильм
15.50 Сәтті сауда
16.25 Ұлт саулығы
16.50 Подари детям жизнь
17.15 Бармысың, бауырым!
18.15 Телесериал
19.00 Орталық Хабар
21.30,22.00 Фестиваль
00.00 Худ. фильм

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
07.00 Доброе утро
11.00 Телесериал
12.00,03.45 Модный приговор
13.00 Жұма уағызы
13.25 Мужское/женское
14.30,15.45 Телесериал
15.30 112
15.45 «Дознователь»
16.50 Жди меня
18.55 «Сүйген жар» Т/с
19.50 Премьера
21.00 Новости
21.30 Поле чудес
23.00 Худ. Фильм

    5 КАНАЛ
06.30 «Таңертеңгілік 5-арнада»
06.30,20.50 Вести-Россия
07.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35,08.40 Дәмдес болайық
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 «Азбука спорта»
13.40 Эколайф
14.00 Бірде Қарағандыда
14.45 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 «Жастар»
17.30 «Ғажайып адам»
18.10 Ислам: сауалдар мен жауаптар
18.45 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Моя Караганда
21.10 «С новым домом!
21.25 Все о налогах
22.50 Худ. фильм
23.45 Әуенді Қазақстан + ТV - ЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,20.00,22.00 
Жаңалықтар-Новости
07.45,11.00,13.50,15.50,17.50,18.50,21.40 Реклама
07.55 Әсем әуен
08.50 Док. фильм
09.45 Правосудие
10.45,20.45,22.45 Уақыт.кз
11.10 Шаңырақ
11.45 «Дат»
12.05 «Құрдастар» Т/с
18.30 Ғибрат
19.00 Бумеранг
19.35 Док. фильм
20.00 Қорытынды жаңалықтар
21.00 Телесериал
23.15 Кино

07.00 Концерт
08.00 Агробизнес
08.30 «Субботалық ТАҢ»
10.00 Дауа
10.35 Ас болсын!
11.25 Қазақстан дауысы
12.50 Еуразия барысы
19.45 Тағдыр
20.05,23.10 Арнайы репортаж
21.00 Ұлттық шоу
22.25 «Өнерім мені шақырады»
00.35 «Шерлок»
02.10 Келбет

ХАБАР
07.05 «Шаншар»
08.30 Мультфильм
09.30 Бармысың бауырым!
09.45 Продвопрос
10.10 Спорт без границ
12.10 Кино
14.00 Орталық Хабар
14.50 Жұлдызды дода
16.40 Жансарай
18.00 «Кеше ғана»
18.55 «Под прицелом»
19.50 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Мегахит
00.00 Кино
02.00 Телесериал

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
08.00,13.45 Караоке такси
08.30 Таңғы пошта
09.00, 21.00 Новости
09.10 Смак
09.55 Худ. фильм
11.35 «Фабрика грез»
12.15 Идеальный ремонт
13.20 Паутина
14.20 «Черно-белое»
15.30 Телесериал
20.00 Х фактор
21.00 Новости 
21.30,22.15 Субботалық жаңалықтар
21.45 Тілші түйіні
22.35 «Кешкі кездесу»
00.30 Худ. фильм

    5 КАНАЛ
10.05 Шарайна
10.50 P.S.
11.00 «Моя Караганда»
11.10 «Жастар»
11.40 Нольден бастап
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.25 «Қазақ тілін үйренейік»
13.00 Мусульмане
13.15, 18.20, 22.40 Рекламный визит
13.25 Субботник
14.15 «Клетка» Шоу
15.00 Специальный корреспондент
16.15 «Субботний вечер»
18.30 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.30 «В ритме нашего города»
20.00 Апта репортажы
20.20,22.25 Кино
22.00 «Жоғары мәдениет үшін»
23.00 Прогноз погоды
00.05 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
10.45,13.45 Уақыт.кз
11.00,12.50,15.50,17.50,21.55 Реклама
12.05 Док. фильм
14.00 Концерт
16.00 Худ. фильм
18.00 Бумеранг
19.00 «Жаңғырық»
19.30 «Дат»
19.50 «Мәңгілік мұра» 
20.00 Жайдарман Қарағанды 
21.05 «Тау тұлға»
21.45 Док. сериал
22.10 Кино

07.00 Концерт
08.35 Мәлім де беймәлім Қазақстан
08.30 Мультфильм
09.45 «Айгөлек»
11.35 Ақсауыт
11.55 «Шарайна» Т/с
12.40 Сыр-сұхбат
13.10 Ұлттық шоу
14.15 «Жедел жәрдем»
17.05 «Ғасырлар үні»
17.20 Концерт
19.10 Әзіл әлемі
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.00 Қазақстан дауысы
22.50 «Алаң»
23.20 Көкпар
00.00 Кино

ХАБАР
07.05 «Шаншар»
08.30 Айбын
08.30 Мультсериал
09.00,21.00 Жеті кү
10700 Ас арқау
10725 Спорт әлемі
10.00 Мульфильм
12.45 Сказка
14.00 Бенефис шоу
15.00 Кино
17.20 Ой-жүйрік
18.20 Концерт
20.10 Ду думан
22.00 Худ. Фильм
23.30 Кино
01.00 Кино
02.50 Телесериал

 ЕУРАЗИЯ
06.0,07.25,13.00,04.15 Кино
07.50,08.30 Субботалық жаңалықтар
08.00 Тілші түйіні
08.25,13.20 Караоке такси
08.45 Воскресные беседы
09.00 Новости
09.10 ЗДОРОВЬЕ
10.10 Казлото
10.55 Большие гонки
12.30 101 кеңес
12.25 «Паутина
14.00 Х фактор
16.00 Добрый вечер, Казахстан!
16.30 Телесериал
21.00 Аналитика
22.00 КВН
00.45 Кино

    5 КАНАЛ
10.00 Апта репортажы
10.20 Моя Караганда
10.45 «Жақсылардан ғибрат»
11.10 «Тұжырым»
11.40 «Хочу стать звездой»
12.00 Уьренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Сто к одному
13.30 Премьера
16.30 «Моя планета»
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!
22.00 «Пятая передача»
22.15 Худ. Фильм
00.00 «Әуенді Қазақстан» +TV-ЧАТ
02.30  Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00, 13.50, 15.50, 17.50, 22.05 Реклама
11.15 Мультфильм
11.30 Жайдарман Қарағанды
12.30 Худ. Фильм
14.00 Концерт
16.00 Кино
18.00 Шаңырақ
18.35 Арена
19.00 Апта
20.00 «Ойталқы»
20.35 «Дневник памяти»
21.00 Док. сериал
21.35 Док. фильм
22.10 Телесериал

Қаламыздағы «Әлем» балалар мен 
жасөспірімдер орталығында  бастауыш 
сынып қыз оқушыларының арасында 

«Маленькая Фея-2014» атты 
байқауы болып өтті. Балғын қыз 
балаларды өнерге бейімдеуге, 
олардың тіл байлықтарын 
байытуға, сонымен қатар 
бойларындағы шығармашылық 
қабілеттерін дамыту мақсатында 
ұйымдастырылған бұл сайысқа  
жеті  бүлдіршін қатысып, өзара 
бақ сынасты. Мұндай іс-шараға 
белсене қатысуға ниет білдірген 
орта мектептер қатарында  
№1,2,5,17,19,21,28 мектептер 
болды. 

Кішкентай арулар конкурс 
бағдарламасына сәйкес «Өзін-
өзі таныстыру», «Ғаламшарлар 
мен шоқжұлдыздар», «Мен өзім», 
«Менің жұлдызды сәтім»  атты 
бөлімдерде  бар  өнерлерін 
ортаға  салып, жиналған 
көрермендердің көзайымына 
айналды. Сахна төріне көтерілген 
балдырғандардың үстеріне киген  
киім үлгілері аса сәнді және 
жарасымды, әдемілігі  бірінен-бірі 
өтеді. «Атына заты сай» демекші,  
олардың өнерлері де таңдай 
қақтырарлық болды. Көптің көңілін 
көтеріп, өнерлерімен, жарқын 
күлкілерімен баршаны баурап 
алды. 

«Жақсының жақсылығын айт, 
нұры тасысын» демекші «Аян М» 
сүт өндіруші зауыт өз өнімдерімен 
ал, «VIKTORIA tour» туристік 
агенттігі  қаржылай  демеушілік  
көмек көрсетіп, нәтижесінде 
байқауға қатысқан барлық бала 
марапатсыз, сыйлықсыз қалған 
жоқ.  

Аталмыш байқауда екі 
балғын қыз жеңімпаз атанды. 
Олар: Ғ.Мұстафин атындағы № 
5 қазақ орта мектебінің  оқушысы 
Бақтыбаева Аружан  және 
№1 орта  мектептің  оқушысы 
Лисиченко Виолетта.  Ал №17 
орта мектеп оқушысы  Шынуар  
Сабина – «Фея Модница», №28 
орта мектеп оқушысы Сайфу-
лин Мөлдір «Фея Грация», №21 
мектеп оқушысы  Корепанова Лиза 
«Фея Очаравание», №2 мектеп 
оқушысы Райым Еркеназ – «Фея 
Улыбка», №19 мектеп  оқушысы 
Пехотина Лейла «Фея Нежность»  
атауларына  ие болды. 

Байқау жеңімпаздары 
«Қазақстан – 2050» жалпы ұлттық 
қозғалысының ұйымдастыруымен 

республикалық деңгейде өтетін «Малень-
кая мисс «Казахстан - 2050» байқауына 
қатысуға жолдама алды.

 Ботагөз БЕЛГІБАЕВА, 
«Әлем» БЖО халық шығармашылығы 

және мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі 
әдіскері

байқауы болып өтті. Балғын қыз 
балаларды өнерге бейімдеуге, 
олардың тіл байлықтарын 
байытуға, сонымен қатар 
бойларындағы шығармашылық 
қабілеттерін дамыту мақсатында 
ұйымдастырылған бұл сайысқа  
жеті  бүлдіршін қатысып, өзара 
бақ сынасты. Мұндай іс-шараға 
белсене қатысуға ниет білдірген 
орта мектептер қатарында  
№1,2,5,17,19,21,28 мектептер 
болды. 

бағдарламасына сәйкес «Өзін-
өзі таныстыру», «Ғаламшарлар 
мен шоқжұлдыздар», «Мен өзім», 
«Менің жұлдызды сәтім»  атты 
бөлімдерде  бар  өнерлерін 
ортаға  салып, жиналған 
көрермендердің көзайымына 
айналды. Сахна төріне көтерілген 
балдырғандардың үстеріне киген  
киім үлгілері аса сәнді және 
жарасымды, әдемілігі  бірінен-бірі 
өтеді. «Атына заты сай» демекші,  
олардың өнерлері де таңдай 
қақтырарлық болды. Көптің көңілін 
көтеріп, өнерлерімен, жарқын 
күлкілерімен баршаны баурап 
алды. 

нұры тасысын» демекші «Аян М» 
сүт өндіруші зауыт өз өнімдерімен 
ал, «VIKTORIA tour» туристік 
агенттігі  қаржылай  демеушілік  
көмек көрсетіп, нәтижесінде 
байқауға қатысқан барлық бала 
марапатсыз, сыйлықсыз қалған 
жоқ.  

балғын қыз жеңімпаз атанды. 
Олар: Ғ.Мұстафин атындағы № 
5 қазақ орта мектебінің  оқушысы 
Бақтыбаева Аружан  және 
№1 орта  мектептің  оқушысы 
Лисиченко Виолетта.  Ал №17 
орта мектеп оқушысы  Шынуар  
Сабина – «Фея Модница», №28 
орта мектеп оқушысы Сайфу-
лин Мөлдір «Фея Грация», №21 
мектеп оқушысы  Корепанова Лиза 
«Фея Очаравание», №2 мектеп 
оқушысы Райым Еркеназ – «Фея 
Улыбка», №19 мектеп  оқушысы 
Пехотина Лейла «Фея Нежность»  
атауларына  ие болды. 

«Қазақстан – 2050» жалпы ұлттық 
қозғалысының ұйымдастыруымен 

С
ах

н
ад

а 
– 

к
іш

к
ен

та
й

 х
ан

ш
ай

ы
м

да
р



№ 46 (156)  21 қараша 2014 жыл

Ққ

10
Ел жаңалықтары

Халықаралық көрме

 Орталық коммуникаци-
ялар қызметінде Мемле-
кет басшысының Жолдауын 
ақпараттық-түсіндіру мақ сатын-
да ұйымдастырылған баспасөз 
мәслихатында «Астана ЭКС-
ПО-2017» ҰК» АҚ Басқарушы 
директоры Салтанат Рахым-
беко ва «Астана ЭКСПО 
2017халықаралық көрмесін 
өткізу үшін Ұлттық қордан 
бөлінетін 40 млрд теңгенің 

ЭКСПО-ға бөлінетін 
40 млрд. теңге қалай 

жұмсалады?
қайда, қалай жұмсалатындығы 
жайында баяндады.

- Осыдан бірнеше күн 
бұрын ғана Мемлекет басшы-
сы өз жолдауында «Астана 
ЭКСПО-2017 халықаралық 
көрмесін ойдағыдай өткізу мен 
оны ұйымдастыру, құрылыс ны-
сандарын жүргізу мақсатында 
Ұлттық қордан 40 млрд теңге 
бөлуді тапсырған болатын. 
Ендігі жерде біз бұл қаражатты 

«Бәйтерек» ҰБХ» АҚ арқылы 
игеретіндігімізді айтқым ке-
ле ді. Себебі, Елбасының өзі 
ел кәсіпкерлеріне мем ле-
кеттік тұрғыдан және үкі мет-
тік деңгейде қолдау көрету 
керектігін үнемі айтып ке-
ле ді. Сондықтан да ЭКСПО 
құрылысына отандық кәсіп-

кер лермен жергілікті бизнес 
қауымдастықты барынша тарту 
мақсатына басымдық беретін 
боламыз. Осылайша, Ұлттық 
қордан бөлінетін қаражатты ел 
экономикасының өркендеуіне 
жұмсауды жоспарлап отырмыз, 
- дейді Салтанат Темірқұлқызы.

Такое мнениена брифинге 
в Службе Центральных Комму-
никаций озвучила управляющий 
директор АО «НК «Астана Экспо 
– 2017» СалтанатРахимбекова.

По ее словам, в отличие от 
других выставок ЭКСПО, на ЭКС-
ПО-2017 Казахстан создаёт так 
называемую Зону Лучших Прак-
тик, где на конкурсной основе 
будут выставлены научно-техни-
ческие разработки, информаци-
онно-образовательные материа-
лы и лучшие зелёные практики от 
физических и юридических лиц 
из любой страны, самодеятель-
ных новаторов и изобретателей.

«Именно самодеятельным 
новаторам, небольшим компа-
ниям, лабораториям при вузах, 
особенно из бедных и развиваю-
щихся стран, трудно попасть на 
различные международные вы-
ставки, где взимается немалая 
оплата за само участие и аренду 
выставочной площади», - доба-
вила она.

ЭКСПО - 2017 
может стать 

катализатором 
инновацион-

ного развития 
страны

На ЭКСПО-2017 
Казахстан 

создаст Зону 
лучших практик

В отличие от других выставок 
ЭКСПО, на ЭКСПО-2017 Казахстан 
создаст Зону лучших практик.  Об 
этом на брифинге в Службе Цен-
тральных Коммуникаций сообщи-
ла управляющий директор АО «НК 
«Астана Экспо – 2017» Салтана-
тРахимбекова.

«В отличие от других выставок 
ЭКСПО, на ЭКСПО-2017 Казахстан 
создаёт так называемую Зону Луч-
ших Практик, где на конкурсной 
основе будут выставлены научно-
технические разработки, инфор-
мационно-образовательные мате-
риалы и лучшие зелёные практики 
от физических и юридических лиц 
из любой страны, самодеятельных 
новаторов и изобретателей», - рас-
сказала она.

Салтанат Рахимбекова отме-
тила, что именно самодеятельным 
новаторам, небольшим компаниям, 
лабораториям при вузах, особенно 
из бедных и развивающихся стран, 
трудно попасть на различные меж-
дународные выставки, где взимает-
ся немалая оплата за само участие 
и аренду выставочной площади.

(Материалдар мемлекеттік 
тапсырыс бойынша әзірленді)  

Первые итоги конкурса «Online Expo-2017» будут продемон-
стрированы на выставке Мини-ЭКСПО-2015 в рамках VIII 

Астанинского Экономического 
Форума

Об этом на брифинге в Службе Центральных Коммуникаций сообщила управляющий дирек-
тор АО «НК «Астана Экспо – 2017» СалтанатРахимбекова.

«24 октября 2014 г. в рамках Первого Международного Форума ЭКСПО-2017 «Энергия буду-
щего: сокращение выбросов СО2» по инициативе ведущих неправительственных организаций, 
институтов развития и государственных органов создан Республиканский штаб в поддержку про-
ведения онлайн конкурса для ЭКСПО-2017. Участники закрепили создание Республиканского 
штаба подписав меморандум по проведению международного конкурса «зелёных» инноваций и 
проектов «Online Expo-2017». Меморандум подписали 15 сторон», - рассказала она.

Астанада өткен «Болашақ энер-
гиясы: ауаға шығарылатын СО2 
мөлшерін азайту» тақырыбындағы 
I Халықаралық форум ЭКСПО 
көрмесі кезінде талқыланатын 
бірқатар мәсе ле лерді айқындап 
алуға мүмкіндік берді. Форум бары-
сында стра тегиялық маңызы бар 
тақырыптар бойынша халық ара лық 
диалогқа жол ашылды. Осының 
арқасында көрменің бас тақырыбы 
- «Болашақ энергиясы» және оның 
ішіне кіретін парниктік газдардың 
көлемін азайту, энергия тұтыну 
жағынан тиімді технологиялар-
ды енгізу және тұрақты энергияға 
жалпыға бірдей қол жеткізу сияқты 
бөлімдері бойынша ғылыми жоба-
лар қолға алынбақ.

- Бүгінде СО2 қалдықтарын 
азайтудың барлық жолдарын 
қарастыру қажет. Инно вациялық 
сипаты бар саяси шешімдер, сан 
алуан экономикалық тетіктер, сон-
дай-ақ жаңа технологиялар мен 
инвестициялар - бұның барлығын 
тиімді пайдалана білу керек. Ол 
үшін «Болашақ энергиясы» деген 
тақырыпты жан-жақты ашу қажет. 
Осы саладағы тың жаңалықтарды 
- бүгінгі ғылым мен прогресстің 
соңғы жетістіктерін көрсетудің 
арқасында біз ол мәселені шешу 
жолдарын ұсынып қана қоймай, 
2017 жылғы ЭКСПО көрмесін өткізу 
жұмысына сүббелі үлесімізді қоса 
аламыз деп сенемін - дейді «Аста-
на ЭКСПО-2017» ұлттық компания-
сы» АҚ басқарма төрағасы Талғат 
Ермегияев.

Форумға энергетика саласы-
ның 500-ден астам жетекші са-
рапшылары, ғалымдар, қо ғам дық 
және үкіметтік емес ұйымдардың 
көшбасшылары, мемлекеттік ме ке-
ме лердің өкіл де рі қатысуда. Олар 
климаттың өзгеруі, эко логиялық 
және энергетикалық қауіпсіздік, 
ауа ға шығарылатын заттар дың 
мөлшерін азайту және қал дық-
тарды кәдеге жарату жобаларына 
инвести ция құю мәселелерін тал -
қы  лайды. Сессиялар ба  ры  сында 
қатысушылар бір қатар мәселелер 
бойынша ақпараттық-зерттеу 
жұмыс тар ын өткізіп, талдау жа-
сайды. Осы жұмыстың нәтижелері 
ЭКСПО-2017 аясында өтетін 
«Бола шақ энергиясы» форумында 
таныстырылады.

Астанадағы форум аясын-
да «Online Expo-2017» атты 
халықаралық байқауды ұйым-
дастыру туралы ынты мақ-
тас тық меморандумына қол 

ЭКСПО-2017 көрмесінің 
ғылыми негізі

қойылды. Конкурстың арқасында 
Қазақстанның ғылы ми әлеуетін 
бір мақсатқа бағыттауға мүмкіндік 
бар. Сол себепті аталған шараны 
ұйымдастыру жұмысына 15 меке-
ме атсалысып отыр. Олар - ұлттық 
компаниялар, даму институтта-
ры, министрліктер мен білім беру 
ұйымдары (олардың толық тізімі 
баспа сөз хабарламасының қосым-
шасында бар). Алдағы уақытта 
«жасыл» жобалар мен инновация-
ларды анықтауды көздейтін «Online 
Expo-2017» халықаралық байқауы 
бойынша арнайы штаб құрылады 
деген жоспар бар. Ол үздік жоба-
ларды алдын ала іріктеп, Астана 
экономикалық форумы аясында 
өтетін мини-ЭКСПО көрмесінде та-
ныстырылады.

Сондай-ақ «Астана ЭКС-
ПО -2017» ұлттық компаниясы 
ЭКСПО кезінде ашылатын Үздік 
тәжірибелер аймағына тиісті жо-
баларды іріктейтін халықыралық 
комиссияны құру жұмысын ба-
стады. Негізі, бұл аймақ көрменің 
басты алаңы болады деуге бола-

ды. Себебі ол жерде «Болашақ 
энер гиясы» тақырыбы бойынша 
үздік технологиялар, тауарлар 
мен құрал-жабдықтар, жобалар 
мен стратегиялар таныстырлмақ. 
«Астана ЭКСПО-2017» ұлт-
тық компаниясының нысан дар-
ды көрмеден  кейін пайдалану 
департаменті дирек торының орын-
басары Меруерт Нұрахметованың 
айтуынша, ағымдағы жылдың 
соңына дейін арнайы комитет 
құрылады. Аталған құрылым үздік 
тәжірибелерді таңдаудың басты 
шарттарын анықтап береді. «Ша-
мамен, биыл желтоқсан айында біз 
барлық талаптарды ЭКСПО-ның 
ресми сайтына жариялаймыз», - 
дейді ол.

Форум барысында «Жасыл 
көпір: болашағы және іске асы-
ру жолдары» Серіктестік бағ дар-
ламасы» атты панельдік сес сия 
да өтті. Бағдарлама халық аралық 
институттар мен жеке секторды 
қолдау арқылы Еуропа мен Азия 
елдерінің тығыз байланыстарын 
нығай туды көздейді. Ал кәсіби 

сарап шылардың қатысуымен өт-
кен мәжілістерде «Жасыл көпір»  
бағдарламасының қауым дас тығын 
және онымен аттас институтты 
құру туралы құжат тардың жобала-
ры таныстырылды.

Жалпы, Астанадағы форум 
биыл қыркүйектің 23-і күні АҚШ-тың 
Нью-Йорк қаласында өткен БҰҰ-
ның климат бойынша I саммиттің 
жалғасы іспет тес. Сол саммитке 
120 елдің президенттері, үкімет 
басшылары, бизнесмендер, фи-
нансистер мен ғалымдар жиналған 
болатын. Олар пар никтік газдардың 
мөлшерін барынша азайтып, келесі 
жылы Париж қаласында климаттың 
өзгеруі бойынша жаңа келісімді 
рәсімдеуге уағдаласқан еді.

«Болашақ энергиясы» халы-
қаралық форумы - ЭКСПО көр-
месіне арналған алғашқы шара-
лар дың бірі.  2017 жылға дейін осы 
іспетті тағы екі форум өткізілмек. 
2015 жылы күзде энергия тұтыну 
жұмысын тиімді жүргізу мәселесіне 
арналса, 2016 жылда энергияға 
жалпыға бірдей қол жеткізу фору-
мы ұйымдастырылады.
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Тілі тәуелді елдің тәуелсіздігі күмәнді. 
Осыны тез түсінген төңіректегі ел түгел 
тіл төңкерісін әлдеқашан жасап үлгерді. 
Латынға өткені латынға өтті, өтпегені 
қосарланған тілден құтылып, туған тілін 
ұлықтап, лайықты тұғырына қондырды. Ал 
біз, жиырма жыл болды, «әлеуләйліммен» 
әлі жүрміз. Енді «хәләуләйлімге» көштік. 
Онымен қанша жүрерміз беймәлім. 

Жағаласса жауды жеңген, дауласа дауды 
жеңген тілге шешен, ойға көсем батыр да 
дана, рухы асқақ қазақтың бүгінгі ұрпағы 
осынша енжар, бей-жай, сүлесоқ халге 
дейін қалай төмендеді? Мұндай мүшкіл 
халге қалай түсті? 

Тәуелсіздіктің алғашқы жылдары тіл 
мәселесі айтыла бастаса, «ойбай үндеме, 
бір бәле шығып жүрмесін, тыныштық ке-

Әсіресе, қазақ  елінің  тәуел-
сіз дігін   талап  етіп, автономия  
алу үшін  аянбай  тер  төккен  
алашордашылардың   ерен  
еңбектерін  ерекше  атап  көр-
сету  заңдылық.

Соның  ішінде  қазақ со-
вет әдебиетінің негізін салу-
шы лардың бірі, ақын, қоғам, 
мемлекет қайраткері  Сәкен  
Сейфуллиннің   де  сіңірген ең-
бе гі  мол. 

Мәдени мұра

Сырлы да жырлы Сәкен
Жаны  жайсаң, пейілі  жазира  даласындай  кең  қазақ  даласынан  осы  

күнге  дейін  талай  дүлдүлдер мен  халқы  үшін  жанын  қияр  асыл  аза-
маттар  шыққан. Қазағымның  ұлт  ретінде  қалыптасуы  жолында  бұл  өр  
тұлғалардың   тарих  беттерінде  алатын  орны  тым  бөлек. 

Қазақтың  маңдайына  біт кен  
біртуар  азаматының  ту ғаны -
на  биыл  120 жыл  толып  
отыр. Осыған  орай  Қарағанды  
қаласындағы  Ж. Бектұров  
атындағы   балалар мен  жасөс-
пірім дер  кітапханасында,  
«Бота» интелектуалдық  жастар 
орталығының  басшылары  Гау-
хар  Абушахманқызы мен  Гүлсім 
апайдың  ұйым дас тыруымен  
«Сырлы  Сәкен, жырлы  Сәкен»  

атты  І Сәкен  оқулары   болып  
өтті.  Бұл  іс-шараға  Қарағанды  
қаласындағы  мектеп  оқушы-
лары,  колледждер  мен  жоғар ғы  
оқу  орындарының  сту дент тері   
қатысып, Сәкеннің  поэзиясы  
мен   поэтикасын  дәріп  теуге  
ауыз  толтырып  айтарлық  үлес  
қосты. 

Сәкен  оқуларына  қатысу ға  
ниет  білдіріп  келген  қатысу-
шы ларды  реттестіргенге  

дейін  көрермендер  қауымы  
мен  Республикамыздың  әр  
аймағынан  келген  кітап ха-
на шылар  музейіміздің  құн-
ды лықтарын  тамашалады. 
Кешке  жиналған  қолдаушы  
көрер мендер  қауымы  өте  көп  
болғаны,  бүгінгі  жастардың  
бойында қазақи рухтың  биіктігін 
дәлелдегендей. 

Кеш   шымылдығы «Сәкен-

нің  аманаты» атты  Қараған-
ды  политехникалық  кол леджі  
студенттерінің   орын дауындағы  
сахналық  көрініс пен  ашыл-
ды.  Небары  5 минут тық   
көрініс  баршаны  сонау  та-
мыры  тереңде  жатқан  та-
рих  беттеріне тағы   да  бір  
үңілткендей  болды. 

Алғашқы  сөз  кезегі  белгілі  
ақын, «Бота» орталығының  
белді  мүшесі   Руслан  Нұрбайға   
берілді.  Онан  кейін  боталықтар  
Ерболат  Қуатбек, Аян  Ме-
раш, Ақмарал  Демеу, Мақпал  
Жанарбек, Ерік  Нарын   ортаға  
шығып  «Сәкенге  арнауларын»  
оқыды. 

 Онан  кейінгі  кезек  Сәкеннің   
туындыларын   мәнерлеп  оқу  
үшін  қатысушыларға  берілді.  
Әсіресе, Оңбай  Саламат, 
Медетова  Алима, Сәрсенбаева  
Аружанның   Сәкеннің  ғажап  ту-
ындыларын  нақышына  келтіре   
мәнерімен   жатқа  айтуы  бар-
шамызды  қуантты.  Сәкеннің  
әр  туындысын  тыңдай  отырып, 
аз ғана  ғұмырында  өлмейтін  
мәдени  мұра  қалдырғанын   
санңызға  түйесіз. Ол  өз  
шығармаларында  халық  
өмірінің  ең  бір  көкейкесті   
тақы рыптарын  қопара  көтеріп,  
жан ды  бейне, көркем  образдар  
арқылы, терең  идеялар  айтып, 
эстетикалық  игіліктер  жасады.

Боталық  Бекарыстың   
орын дауындағы   « Тау ішінде» 
әні   кең  байтақ   атырапты  

Тіл мерейі – ел мерейі
рек» деумен болдық. Бейбітшіл қазақ оған 
көнді. Бері келе «сыйластық керек, тату – 
тәтті, ынтымақты болайық» дедік. Ақпейіл 
қазақ «е, дұрыс» деді. Уақыт өте «қазақ осы 
елдің иесі ретінде басқа ұлттарға, олардың 
тілі мен мәдениетінің дамуына қорған болу 
керек» дегенді шығардық. 

Кезінде қазақ даласына аш – жалаңаш, 
қиналып келгендердің құшақ жая қарсы 
алып, төрінен орын беріп, өзі төменге 
жатқан қонақшыл да қайырымды қазақ со-
лармен бүтіннін бөліп жеді, жартысын жы-
рып жеді. 

Одан бері де қанша уақыт өтті, сырбаз 
қазақ сыпайлықтан аттаған емес. Олай бол-
са, силастық деген екі жаққа бірдей емес 
пе? Олар неге өздеріне қамқор болған кең 
пейіл қазаққа, оның тіліне қалқан болмай-
ды. 

Осы орайда, «ши шығып кетпесінді» 
сылтауратыр, өзгелерді қолдан құбыжық 
етіп көрсетіп жүрген жоқпыз ба осы деген 
ой қылтияды. өйткені, тіл туралы сөз бола 
қалса, өзгелерден бұрын өзіміздікілер өре 
түргеледі. Алдымен байбалам салып қазақ 
тіліне қарсы шығатындар да солар. Солар 
деп отырғаным туған тілдің тағдырына 
бас қатырмайтын, қайта оның болашағына 
балта сілтеп қалғысы келіп тұратын билік 
тізгініндегі кейбір тіл білмес қазақтарымыз. 
Олар осында туды, өсіп - өнді, оқыды, 
білім алды, жоғары лауазымға ие болды. 
Енді келіп ел мен жерге, туған халқына 

тағзым етіп, адал еңбек сіңірудің орнына, 
мемлекеттік қызметіне отырып, мемлекеттік 
тілді аяқасты етеді, шет мемлекеттің тілін 
ту ғып көтереді. 

Парламентте, билік тізгінінде, басқа 
да лауазымды қызметтерде ой санасы 
жоғары парасатты терең, білімді де білікті, 
ұлтжанды азаматтар аз емес. Енді алдағы 
уақытта ұлт болашағына немқұрайды 
қарайтын рухсыздардан батыл түрде ары-
лып, олардың қатарына ұлттық қасиеттерді 
бойына дарытқан, қазақы тәрбиесі, ұлт деп 
соққан жүрегі бар, ойлы да отты, іскер жа-
старды көптеп тартса жөн болар еді. 

Қазақпын деген қаны бар әрбір аза-
мат тілім тәуелсіздігімнің тірегі, тілім – 
болашағым, тілім мақтанышым деген биік 
сезімді мұрат ету шарт. Бұл әсіресе билік 
басындағылар мен халық қалаулары қатаң 
ұстанар қағидаға айналуы қажет.

Байқап қарасақ, «Қазақстанның бола-
ша ғы қазақ тілінде» екеніне ден қойған 
өзге ұлт өкілдері қазірдің өзінде – ақ 
мемлекеттік тілді меңгеруге құлшына 
кірісіп кеткен секілді. Балаларын, неме-
рел ерін қазақша бала бақшаға беріп, қазақ 
мектептерінде оқытып, солар арқылы 
өздері ауызекі сөзге икемделіп қалғандары 
жөнінде мақтанышпен айтып жатқан оларға 
ризашылықпен қарайсың. Керсінше, бала-
ларын орыс мектептерінде оқытып, бәз – 
баяғы мұздай қалыптарынан міз бақпаған 
қандастарымызға қарап қаның қайнайды. 

Ана тілін ықыластана үйреніп, тіпті 
мемлекеттік тілде баяндауға құлшыныс та-
нытып жатқан жекелеген шенеуніктердің 
ұмтылысы әрине қуанарлық жағдай. Ал, 
өз тілін жетік біле тұра, өзге тілде сай-
рай жөнелетін шіркіндерге қарап оты-
рып қайран қаласың. Орысша сөйлемесе 
кісілігіне мін, лауазымына нұқсан 
келетіндей. Ондайлар өзге тілде сөйлесе 
өзін зор сезініп, ана тілінде сөйлеуге 
қорланатын секілді. Керсінше, өз тіліңде 
көсіліп сөйлей алмағаннан асқан қорлық, 
тіпті сорлылық жоқ та шығар сірә?!

Қазақ тілінің қанатынан қайырылған 
құстай, еркін самғай алмауына орыста, 
өзге ұлт өкілдеріде кінәлі емес. Кінәлілер 
қазақ тілін менсінгісі келмейтін, оған 
мұрын шүйіре қарайтын шұбар тілді 
қандастарымыз. Балаларын қазақша оқыт-
пақ тұрмақ, тәуелсіздіктің жиырма жылын-
да жиырма сөз үйренбеген, үйренуге құлқы 
танытпаған өз қазақтарымыз. 

«Ана тілі – бәріміздің анамыз, өйткені 
ол ұлтымыздың анасы» деп өте дәл айтқан 
Елбасы. Ендеше ана тілін ардақтау әрбір 
азаматтың абыройлы борышы екені 
ешқандай дау туғызбауы керек.  

М.СЕКЕРОВА
Бұқар жырау ауданының № 2 

аудандық сотының 
бас маманы                                                                                                                                            

 

алып  жатқан  қазақ  даласының  
сұлулығын  елестетті. Па, шір кін, 
неткен  ғажап  көрініс  десеңізші!  

Кеш  қонағы  болған  
Жаңар қа  аудандық  көпшілік  
мәдени іс-шаралар   ұйым-
дас  тыру  меңгерушісі, ҚР  
мәден иет  қайраткері  Жа-
лын  Айтбекұлының  Сәкенге  
арналған  жыры  көрермендер  
қауымын  бір  серпілтіп  таста-
ды. Қарағанды  политехникалық  
колледжі  студенті   Демеу  
Яхияның  орындауындығы  
«Біз дің  жақта»  әні  өз  алды-
на  тамаша  көңіл-күйге  бөлеп, 
Сәкеннің  жеріне, еліне  деген  
махаббаты мен сағынышын  
жеткізгендей...

Кеш  соңында  барша  
қатысушылар Сәкеннің  мұра-
сын  насихаттауда  өз  үлестерін  
қосқандары  үшін  алғыс  хаттар-
мен  марапатталды. 

   Ең  алғаш  рет  өткізілген  
Сәкен оқулары  тегіннен- тегін  
ұйымдастырылмағанына  көзі-
міз  жетті. Кештің  әр  қатысушы 
мен  әр  көрерменге  берері  мол  
болды  дей  аламыз . 

Сымбат ТӨРЕҚҰЛОВА.
 ҚарМУ-дың журналистика 
бөлімінің 1-курс  студенті

Асыл қазына
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Біле жүріңіз
Денсаулыққа
пайдасы көп 
кеңестер

Денсаулыққа пайдасы тиетін кеңестерімізді ұсынамыз:
1. Дүкеннен күнделікті алып ішіп жүрген газдалған сусындардан бас 

тартып, орнына таза ауыз суды ішуді бастаңыз.
2. Екі апта бойы аш қарынға ұйықтауға тырысыңыз. Жағымды 

түстер көріп, таңертең жақсы көңіл-күйде оянатын боласыз.
3. Екі апта бойы кофе мен шай ішпесеңіз, тыныш әрі терең 

ұйықтайтын боласыз. Бетіңіздегі әжімдер де азаяды.
4. Бір апта бойы жүргенде де, отырғанда да денеңізді тік ұстаңыз, 

есте сақтау қабілетіңіз жақсарып, тез ойлай бастайсыз.
5. Ұйықтауға 1-2 сағат қалғанда компьютер, теледидарды өшіріңіз. 

Армандарыңыз бен ойларыңыз айқындала бастайды.
6. Көліктер қозғалысы мен қала шуынан алысырақ жерге барып, 

ағаштардың арасында, шөп үстінде жатып, біраз демалыңыз.

1. Жаңа орын
 Ешқашан көрмеген неме-

се өте сирек баратын жер лерді 
аралаңыз. Ол үлкен саябақ, 
көрме немесе зергерлік дүкен бо-
луы мүмкін.

2. Жаңа иістер
Эфир майы құйылған кішкен-

тай флаконды немесе хощ 
иістендірілген кез келген зат са-
тып алыңыз.Әр таңда ояна сала, 
сол жаңа иісті иіскеп жүріңіз — 
бұл миды «оятуға» көмектеседі.

3. Жұмулы көз
Кешке үйіңізде жарықты 

жақпай, біраз нәрсені ойша тау-
ып көріңіз. Бұл жаттығу зейініңіз 
бен есте сақтау қабылетін 
жақсартады. Сондай-ақ, душқа 
түскенде де көзіңізді жұмып 
алыңыз. Ештеңе көрмегендіктен 
басқа мүшелеріңіздің сезгіштігі 
арта түседі.

4. Қол жұмысын ауыстыру
Әдетте тісіңізді жуғанда щет-

каны оң қолыңызға ұстайсыз ба 
— ауыстырыңыз. Тамақты сол 
қолмен жейсіз бе — ауыстырып 
көріңіз. Тінтуірді де біраз уақыт 
сол қолмен пайдалануды әдетке 
айналдырыңыз.

5. Жаңа гардероб
 Әр күні әр түрлі киім киіңіз. 

Ғалымдардың аатуынша, адам-

Мидың 
жұмысын 

арттыру үшiн 
не iстеу керек?
дар дың киіміне қарай ойы да 
өзгеріп отырады екен.

6. Ымдау және қимылдармен 
түсіндіру

Сөзбен емес, қолдарың-
ыз дың көмегімен әңгіме айып 
көріңіз. Түсінбегендерге түсін-
діруге тырысыңыз.

7. Жаңа жол
 Жұмысқа таныс емес, бұрын 

жүрмеген жолдармен барыңыз 
(қайтыңыз). Ол жол алыс болса, 
тіптен жақсы, мидың жұмысына 
пайдасын тигізіп қана қоймай, 
денеге жаттығу болады.

8. Өзіңізге деген сенімділік
Үнемі өзіңізге сенімді болың-

ыз. Тіпті сіз жақсы білмейтін 
қызметті ұсынса да, келісе 
беріңіз. Сіз бәрін дұрыс білмей 
тұрғанда ми белсенді қызмет 
атқарып, бір амалы табыла кете-
ді.

9. Стандарттан тыс жауаптар
Жауабы қалыпты сұрақ-

тардың өзіне басқаша жауап 
беруге тырысыңыз. Мысалы, 
«қалың қалай?» деген сұраққа 
өте ұзақ әрі креативті қылып жа-
уап беруге болады. Таптаурын 
болған әдеттерден арылыңыз7

10. Тиындар
Тиынның қанша теңгелік 

екенін саусақтарыңызбен си-
пап анықтауға тырысыңыз. Бұл 
жаттығу, әсіресе, кезек күтіп 
отырғанда іш пыстырмайды әрі 
пайдалы.

11. Жаңа журналдар
 Газет-журналдар сөресіне 

жақ ындағанда мүлде назар 
ау дар майтын журналдарды 
алыңыз. Мысалы, сезді сән жур-
налдары қызықтырса, экономи-
ка саласына арнал ған журналды 
алыңыз. Басқа елдер мен сая-

хат туралы оқығагды ұнатасыз 
ба? Онда жануарлар туралы 
қызықты жазбаларға көңіл 
аударыңыз.

12. Дыбыссыз теледидар
Теледидардың дауысын 

өшір іп тастаңыз да, экрандағы 
кескіндерге қарап, диалог не 
монолог құрастырып көріңіз. 
Бұл жаттығуды достарыңызбен 
отырып жасаған анағұрлым 
қызықты өтеді.

13. Әр түрлі демалыс
Демалысыңызды тек қала-

да өткізіп жүрген болсаңыз, 
келесіде қала сыртына, таби-
ғатқа шығыңыз. Музыка тыңда-
ған ды аса ұнатпайсыз ба? 
Концерттерген барыңыз, түрлі 
сезімдер болары сөзсіз. Тіпті 
ұнамай бара жатса, кетіп қала 
саласыз.

14. Жаңа қарқын
Бұл жаттығуларды демалы-

ста қолдануға кеңес береміз. Егер 
кез келген істі асықпай істейтін 
болсаңыз, 2-3 есе қарқын қосып, 
шапшаңдатуға тырысыңыз. Ал, 
егер бір орында отыра алмай-
тын тынымсыз болсаңыз, бәрін 
өте баяу атқаруға тырысыңыз. 
Байыппен қараңыз.

15. Әзілдер
Жаңа әзілдер мен анекдоттар 

ойлап табу — миға өте пайда-
лы. Бұл ақыл-ойдың жұмысын 
жақсартып қана қоймай, 
креативті ойлау жағын да дамы-
тады.

Қыз баласы үшін ең қиыны 
өз салмағымен алысу шығар. 
Спортпен жастайыңызнан біте 
қайнасып өспесеңіз, үнемі 
шұғылданып жүру де оңай емес. 
Кенеттен еріншектікке беріліп, 
тастап кетуіңіз мүмкін. Диета да 
солай. Қашанғы өзіңізді тамақтан 
шектей бересіз, бір күні қолды 
бір-ақ сілтейсіз. Бәріне төзіп, 
айтарлықтай салмақ тастаған 
күннің өзінде да біраз уақыттан 
соң қайтадан томпақ қалыпқа 
келіп алуыңыз да әбден мүмкін. 

Нәтижеге қол жеткізу үшін 
алдымен өзіңізді әбден дайын-
дап алыңыз. Салмақ тастауға 
тәніңізді ғана емес, жаныңызды 
да көндіріңіз. 

1. Не үшін салмақ тастай-
сыз?

 Өйткені, деніңіздің сау 
болғанын қалайсыз ба? Артық 
салмақ – бұл денсаулығыңыздың 
нөмірі бірінші жауы. Артық 
салмақ салдарынан: сәтсіз 
жеке өмір, өз-өзіңді жек көру, 
адамдармен қарым-қатынаста 
қиындықтар, гормонды 
ауытқулар туындайды, жүрек қан 
тамырларының бұзылады, со-
лай-солай жалғасып кете береді. 

Алдымен, артық салмақ 
дегеннің не екенін түсіну керек. 
Ол қайдан келеді? Артық 
салмақ бірінші кезекте дұрыс 
тамақтанбау мен қозғалыстың 
аздығынан жиналады. Ал дұрыс 
тамақтанбау – семіру ғана 
емес, асқазан, жүрек, бүйрек, 
бауырыңыздың дұрыс жұмыс 
істемеуі. 

Өзіңіздің семіздігіңізден 
ұяласыз ба? мүмкін жақын 
арада күйеуге шыққалы 
жүрген шығарсыз? Әлде 
күйеуіңіздің сізге көзқарасы арық 
кезіңіздегіден өзгерді ме? Не-
месе ұзақ өмір сүргіңіз келе ме? 
Арықтаудың себебін анықтаңыз.

2. Мақсат қойыңыз. 
Белгілі бір мерзімде 

қанша килограмм салмақ 
тастауыңыз керек екенін 
анықтаңыз. Сол анықталған 
уақытта мақсатыңызға жетуге 
тырысыңыз. 

3. Қасыңызға серік табыңыз. 
Артық салмақтан арылғысы 

келіп жүрген адам бар болса, 
әрекетті бірге бастағандарыңыз 
дұрыс. Бұл тәсілдің әсері мол. 
Өйткені, бір-біріңізге қолдау 
көрсетіп, қажет болған жағдайда 
жалқаулыққа тиым салып, 
көздеген мақсатқа жету жолын 
жеңілдетесіздер.

Дайын 
болсаңыз,
арықтау 
оңай!

4. Жаттығуға тырысыңыз. 
Ары-бері қисайып қана қоя 

салмай, арықтауға арналған 
жаттығуды күнделікті жасап 
тұрыңыз. Ерінбеңіз. Жаттығудың 
көмегімен өзіңіз армандаған 
салмаққа тез жетесіз. 

Алайда, бірден көп 
қимылдап, денеңізге күш түсіріп 
алмаңыз. Аптасына 1-2 сағаттан 
екі рет шыныққаннан гөрі, күн 
сайын 10-15 минуттан жаттығып 
тұрған тиімді.

5. Күнделік жазыңыз.
Артық салмақпен күресуді 

бастаған күнгі салмағыңызды, 
өлшемдеріңізді күнделікке 
түртіп қойыңыз. Екі-үш күн 
өткен сайын өзгерістер 
мен қиыншылықтарды, 
артықшылықтарды жазып 
жүріңіз. Егер ойыңыз бұзылып, 
ортан жолдан бәрін тастай 
салғыңыз келетін жағдай 
туындап жатса, күнделігіңізге 
қараңыз. Қанша қиындықтарды 
артта қалдырып, мақсатқа 
жетуге аз қалғанын көресіз. Тіпті 
ештеңе жазбастан, суреттеріңізді 
қыстырып жүрсеңіз де бола-
ды. басынан бастап, қалай 
өзгергеніңізді көресіз.

6. Қимыл қосыңыз.
Күнделікті ісіңізден бөлек 

күн сайын артық қимыл қосып 
отыруға тырысыңыз. Бір аял-
дама артық жүріңіз, бесінші 
қабатқа жаяу түсіп-мініңіз, кешке 
бір сағат таза ауада серуендеп 
қайтыңыз, қалау өзіңізде.   

Түптеп келгенде, артық 
салмақтан арылу қиын емес, 
өзіңізді іштей дайындау, іштей 
қайрау қиын. Өзіңіз белгілеген 
уақытта шыдамдылық 
танытсаңыз, бәрі болады. 
Қалаған киімді киесіз, ер-
жігіттердің назарын аударасыз, 
денсаулығыңыз жақсарып, 
өзіңізді жеңіл сезінесіз, бастысы, 
жас көрінесіз.  

(Ғаламтордан алынды)

Ыстық-суық душтың пайдасы қандай?
Ыстық-суық душтың ден сау-

лық қа да, әсемдікке де пайдасы көп 
екені бұрыннан белгілі. Денедегі 
температураның бірден төмендеуі 
қан тамырларымызға жақсы жаттығу 
болмақ. Сонымен қатар, бойға 
сергектік жинап, иммунитетті көтеруге 
сеп болады. Ыстық су мен суық суды 
кезек-кезек ауыстырып жуынғанда 
дене температурасы 36,6 градустан 
жоғарылайды да, ағза микроб және 
вирустармен белсенді күреседі. 
Нәтижесінде мықты иммунитет, 
мықты денсаулық.

Денсаулыққа тигізетін тиімді 
әсерінен бөлек ыстық-суық душ-
тың тағы бір пайдасы бар. Ыстық-
суық душ қабылдағанда теріміздің 
қылтамырлары бірден тарылып 
қалады да, тері балғындығын 
сақтайды.

Бұл душта дене тым ысып, не тым 
суып кеткенше тұра берсе, нәтиже 
болмайды. Сондықтан бәрін де жасау 
ретімен орындаған дұрыс:

Душтың астына тұрып, жылы суды 
қосамыз. Назар аударыңыз, су ыстық 
емес, жылы болуы керек. Ары қарай 
ақырын-ақырын ыстық суды көбейте 
береміз, бірақ тері күйетіндей ыстық 
болмауы керек. Осы судың астында 
бір минуттай тұрамыз.

Енді бірден ыстық суды өшіріп, 
суық суды қосамыз. Суық судың астын-
да ыстық суға қарағанда 30 секундтай 
артық тұру керек.

Одан кейін қайта ыстық суға 
ауысамыз, сосын суық су. Осылай 
үш реттен ғана қайталап, ыстық-суық 
душты мұздай сумен аяқтаймыз.

Душтан шығып, денені орамалмен 
дене қызарғанша ысқылау керек.

Ыстық-суық душ – омырау 
терісінің тонусын арттырудағы керемет 
әдіс. Әсіресе босанғаннан кейін және 
емізулі кезде жақсы көмектеседі. Ол 

үшін душты күнде қабылдау керек, 
омырауға арналған маскаларды бірге 
қолдансаңыз, тіптен жақсы.

Арықтағысы келгендерге де 
ыстық-суық душты қабылдаған өте 
тиімді. Ескере кететін жайт, бұл душ 
өздігінен арықтатпайды, процесс ар-
найы жаттығу не диетамен бірге жүру 
керек. Және де денедегі целлюлитті 
кетіріп, терінің созылған жерлерін 
азайтады, ағзаның зат алмасуын 
жақсартады.

Ыстық-суық душтың зиянды 
жақтары бар ма? Өкінішке қарай, бар. 
Біріншіден, сізді тамақ аурулары мен 
ангина мазалап жүрсе, ыстық-суық 
душты ұмытыңыз. Әйтпесе, артық 
қылам деп, тыртық қылып аласыз. 
Екіншіден, цистит (қуықтың қабынуы) 
ауруы бар адамға да зиянды. 
Жүрек қантамырлары аурулары бар 
адамдарға да бұл душ қауіпті боп 
табылады. Дегенмен, дәрігерден  
сұраған жөн.


