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Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез.
Абай

  Теміртау қалалық әлеуметтік-ақпараттық газет  6 наурыз жұма  2015 жыл   №  9 (11)

Арулар, асыл жандар,
Шуақ боп шашылғандар!
8 наурыз – әйелдердің халықаралық күні құтты болсын!
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Акция

Құттықтау

Наурыз айындағы мере
кеге орай қазақстандықтар 8 
күн демалады деп хабарлай

ды Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму 

министрлігінің 
баспасөз 
қызметі.

«8 Наурыз 
халықаралық 
әйелдер күні 

жексенбіге 
сәйкес 

келгендіктен, 
демалыс күні 

дүйсенбіге 
ауыстырылды», 

 дейді ҚазТАГ 
агенттігіне 

берілген жау
апта.

Одан бөлек, 
Қазақстан халқы 

Наурызда тағы 
да 5 күн дема

лады.
«Наурыз 

мерекесі 21 
және 23 наурыз 

күндері тойлана
ды. Ал 21 және 

22 наурыз дема
лыс күндеріне 

сай келгендіктен, 
мерекелік демалыс 24 және 

25 наурызға белгіленді»,  
деп атап өтті министрлік.

Заңға сәйкес, егер ме
реке күні демалысқа сәйкес 

келсе, келесі жұмыс күні 
демалыс болып белгіленеді.

Өзара бақ сынасуға әрбірі 
5 ойыншыдан құралған 9 
топ қатысты.Сайыс бірнеше 
кезеңдерден тұр ды, бірінші 
кезеңде топтар өздерін 
таныстырса, екінші кезеңде 
әр топты бастап келген топ 
басшылары викториналық 
сұрақтарға жауап берді. Үшінші 
кезеңнің шарты бойынша 
берілген бірнеше тапсырма
ларды топпен орындай оты
рып, «Бірлік бар жерде тірлік 
бар» екенін дәлелдей білді. 
Шараның төртінші кезеңінде 
оқушылар үй тапсырмасы бой
ынша  «Қазақ хандығына 550 
жыл» тақырыбына дайындап 
келген  слайд, плакат, буклет, 
газеттерінің тұсаукесерін 
жасады.

Шара қорытындысында 
І орын ды  Ақтау кентіндегі 

Қымбатты әйелдер!
БүгінгікөктемніңшуақтыданұрлыкүніндеСіздердіңəдеміліктеріңізодансайынқұлпыра

түссін.Өйткенібақыт,махаббат,қуаныш,шығармашылық–бұлсіздердіңсұлулықтарыңыз
беннəзіктіктеріңіздіңкөрінісі.

Шуақтыкүндежербетіндегіеңжақынадам–аналарғадегеналғыссезіміжан-жүрегімізді
толтырады.Сіздердіңсүйіспеншіліктеріңізбенотбасынадегенқамқорлықтарыңызəрсəтте
айналағанұршашып,шуақтөгеді,қандайқиынжағдайболсада,бойымызғакүш-қуат
пенсенімділікберіп,табыстарменжеңістергежетелейді.

Əйел – отбасының берекесі, ұйытқысы деп саналады, өйткені ол шаңыраққа
шаттық,жанғажылылықбереді.Əжелерімізбенаналарымыздыңнегізгіміндеті
–Қазақстандыалғақарайапаратын,елжетістіктерінеселейтүсетінөскелең
ұрпақтытəрбиелеу.

Қымбатты əйел-аналар! Сіздерді шын жүректен құттықтап,
бақыт пен бейбітшілік, келісім мен  молшылық тілеймін. Бұл мереке
жылылығымен,жарықсəулесіменсіздергемахаббатəкелсін.

Қала әкімі                                            Н.СҰЛТАНОВ
Мәслихат хатшысы                             В.СВИРИДОВ

Сайыс
«Əлем» балалар мен жасөспірімдер орталығында Қазақ хандығының 

құрылғанына – 550 жыл толуына орай  қаламыздың мектептері мен Ақтау 
кентіндегі мектептің 8 сынып оқушыларының арасында зияткерлік сайыс болып 
өтті. Бұл шараны өткізудегі басты мақсат – жасөспірімдердің бойына отансүйгіштік 
қасиеттерін қалыптастырып, олардың Қазақстан Республикасының рәміздерін, 
қазақ халқының тарихын білуге және  құрметтеп, мақтан тұтуға тәрбиелеу болып 
табылады.

Көктемніңалғашқы
шуақтыкүндерімен
қатаркелген8Наурыз–
Халықаралықəйелдеркүнімен
қаламыздағыбарлықақ
жаулықтыаналарды,
сұлудасымбаттықыз-
келіншектердішынжүректен
құттықтаймыз.

Даласықандайбайтақ
болса,көңілідесондай
кеңқазақелінің,оныңішінде
тектілергетұғырболған
Теміртаудайқаламыздың
дамуынаерлерменқатарөз
үлестерінқосыпкележатқан
нəзікжандыларрасында
құрметкөрсетіп,мақтауға
лайық.Оларбіріншікезекте
отбасыныңұйытқысыбола
жүріп,балатəрбиесімен
айналысады,соныменқатар
əрсаладажемістіеңбекетіп
келеді.Еңбастысы,əйел-ана
–қоғамдағытұрақтылықпен
елбірлігінсақтаумəселесінде
шешушірөлатқарады.
Əротбасыныңбереке-
бірлігінқалыптастырып,
халқымыздыңдəстүрімен
салтын,оныңмəдениетімен
тарихын,тілінқадірлеуді
ұрпақтанұрпаққажеткізіп
кележатқанСіздергешы-
найыризашылықсезімімізді
білдіреміз.

Көктеммерекесі,ана-
ларкүніқұттыболсын,
Сіздергемықтыденсаулық,
шаңырақтарыңызғабірлікпен
береке,молшылықтілейміз.

«Құрыш қала KZ» 
газетінің редакция-

сы» ЖШС директоры        
Смағұлдың ТІЛЕУБЕРДІСІ

Құттықтау

28 ақпан күні Қарағанды қа
ла сында «Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына  70 күн» атты жас тар
дың театрланған акциясы болып 
өткені мәлім. Шараға Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері, еңбек 
ардагерлері, облыс басшылары, 
«Нұр Отан» партияның бастауыш 
партия ұйымдарының төрағалары 
мен жастар қатысты. 

Шараның ашылуына алғы сөз 
арнаған облыс әкімі, Қарағанды 
облыстық «Нұр Отан» пар
тия филиалының төрағасы 
Нұрмұхамбет Әбдібеков:

 – Тарихымыздың айтулы оқи
ға сы  Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
мерейтойына дейін 70 күн қалды. 
Дәл осы оқиғаға байланысты бүгінгі 
жастардың акциясы болып жатыр,– 
деп атап өтті. 

Сонымен қатар аймақ басшысы 
сөз барысында Жеңіс күні еліміздің 

«Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына - 70 күн» 

       акциясы 
        басталды 

«Білекті – бірді жығар,
білімді – мыңды жығар»

ең маңызды мерекелерінің бірі 
екенін, Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңісте жерлестеріміздің сүбелі 
үлес қосқанын, оның ішінде 19 
Кеңес Одағының батыры атағын 
алғандары барын айтты. 

«Бұдан бөлек, Жеңіске тыл 
ардагерлерінің де еңбегі зор екені 

белгілі. Барлық шаруашылық 
әйел дер мен балалардың мой
нында қалған болатын. Қазіргі 
тыныштықты сыйлағандарыңыз 
үшін мен сіздердің алдарыңызда 
бас иемін»,  деді облыс әкімі соғыс 
және еңбек ардагерлеріне қарата 
айтқан сөзінде.

Шара барысында соғыс арда
гері Николай Пастухов жастарға 
ұлағатын айтты. Бұл айтылған 
сөзі арнайы капсулаға салы
нып, облыстық тарихи музейге 

сақтауға жіберілді. Ол Жеңістің 
әрбір 10 жылдығы сайын ашылып, 
оқылатын болады. 

Шара соңында Мәңгілік ала
удан тұтанған шырағдан облыс 
көлемі бойынша сапарға шыға
тыны мәлімденді. Оны ал ғаш
қы болып Абай ауданы қолға 
алды. Одан соң шырағдан облыс 
көлеміндегі басқа да қалалар мен 
аудандарда болып, 9 мамыр күні 
Теміртаудан эстафетамен Мәңгілік 
алауға жеткізіледі.

 
Қанат МƏМЕТҚАЗЫҰЛЫ
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№29 ор та мектеп, ІІ орынды №9 мектеплицейі, №17 орта 
мектеп, ІІІ орынды №1 гимназия мен №10 орта мектеп  топ
тары қанжығасына байласа, №8 мектеп «Білімділер», №4 
мектеп «Білгірлер», №5 мектеп «Тапқырлар», №31 мектеп  
«Белсенділер» аталымдары бойынша марапатталды. Қатысу
шы лар мен топтарды дайындап алып келген мұғалімдерге 

мадақтамалар мен сыйлықтар тарту етілді.
Сайыс соңында қаламыздың бас ақыны Қасым Ботанов 

өскелең ұрпаққа ризашылығын білдіріп, игі тілегін арнады.

Ботагөз БЕЛГІБАЕВА,
«Əлем» балалар мен жасөспірімдер

 орталығының әдіскері
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Орталық сайлау комиссиясында

2015 жылғы 26 ақпанда Қаз
ақ стан Республикасы Пре зи 
дентінің жанындағы Орталық 
ком муникациялар қызметінде 
2015 жылғы 26 сәуірге Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
ке з ек тен тыс сайлауынының 
та  ғайындалуына байланыс
ты Қаз ақ стан Республика
сы Орталық сайлау ком
ис    сиясының баспасөз 
кон ферен  циясы өтті.

Ортсайлауком Төрағасы Қ. 
Тұрғанқұлов бұқаралық ақпарат 
құралдарының өкілдерін         26 
ақпанда Қазақстан Республика
сы Орталық сайлау комисси
ясы 2015 жылғы 26 сәуірге 
тағай ын дал ған Қазақстан Ре
спубликасы Президентінің ке
зектен тыс сайлауын әзірлеу 
мен өткізу жөніндегі негізгі іс
шаралардың күнтізбелік жо
спарын бекіткені туралы, сон
дай ақ «2015 жылғы 26 сәуірге 
тағайындалған Қазақстан Ре
спубликасы Президентінің ке
зектен тыс сайлауы жөніндегі 
сайлау құжаттарының нысан
дарын бекіту туралы» қаулы 
қабылдағаны туралы хабардар 
етті.

Қазақстан Республика сы
ның Конституциясына сәйкес 
ел Президентін Қазақстан 
Рес публикасының кәмелетке 
толған азаматтары жалпыға 
бірдей, тең және төте сай
лау құқығы негізінде жасырын 
дауыс беру арқылы бес жыл 
мерзімге сайлайды.

Республика Президенті бо
лып қырық жасқа толған, мем
ле кеттік тілді еркін меңгерген 
және Қазақстанда соңғы он бес 
жыл бойы тұратын, тумысынан 
Қазақстан Республикасының 
аза маты сайлана алады.

Президенттікке кандидат
тарды ұсыну 2015 жылғы 26 
ақпанда басталып, 15 наурыз
да аяқталады. 

Президенттікке кандидат
тар ды ұсыну құқығы белгі
лен   ген тәртіпте тіркелген 
рес     публикалық қоғамдық бір
лес   тіктерге, сондайақ өзінөзі 
ұсыну тәртібімен азаматтарға 
тиесілі.

Президенттiкке кандидат
ты об лыс тардың, Астана және 
Алматы қалаларының кем де
генде үштен екiсiнiң атынан 
теңдей өкiлдiк ететiн сай лау
шы лардың жалпы санының 
кем дегенде бiр про центi қол
дау ға тиiс. 

Президенттікке кандидат
тар ды тіркеу кандидаттар 
бар  лық қажетті құжаттарды 
ұсын ғаннан кейін басталады 
және 2015 жылғы 25 нау рызда 
аяқталады. 

Президенттікке кандидат 
тір  кел генге дейін және оның 

Жарқын 
болашаққа 
деген нық

 қадам
Міне, биылғы мерейлі 

даталарға толы жаңа 2015 
жыл басталып, көңілімізді 
қуаныш сезімі билейді. 
Өйткені, Елбасының 
биылғы Қазақстан халқына 
арнаған  «Нұрлы жол –
болашаққа бастар жол» 
атты Жолдауындағы 
міндеттерді кезең-
кезеңімен жүзеге асыруға 
былтырғы жыл соңында-
ақ кірісіп кеткендіктен, 
біз болашақтың тек 
жарқын, жемістер мен 
табыстарға толы болуына 
сеніміміз мол. Ал Қазақстан 
халқы Ассамблеясы ҚР 
Президентінің кезектен 
тыс сайлауын өткізу тура-
лы өте орынды ұсыныс жа-
сады.  Егер бүгінде әлемді 
жайлаған экономикалық 
дағдарысты ескерер 
болсақ,  елімізде 2016 
жылы екі бірдей сайлаудың 
қатар келуі  мемлекеттен 
көптеген қаржыны қажет 
ететіні өзінен-өзі түсінікті. 
Сондықтан тағы да 
қайталап айтамын, бұл дер 
кезінде ұсынылған ұсыныс. 

Президентіміз үнемі 
елдің бірлігін, ұлттар 
арасындағы татулық 
пен келісімді бірінші 
орынға қояды, со-
нымен қатар биылғы 
жыл «Қазақстан халқы 
Ассамблеясының жылы» 
болып жариялануының 
мәні де осында. Ал біз биыл 
кезектен тыс Президент 
сайлауын өткізу арқылы 
тәуелсіздігімізді нығайтып, 
әлемнің ең дамыған отыз 
елінің қатарына  бір қадам 
болса да нық басуымызға 
өз септігін тигізеді деп 
есептеймін.

Мен тұңғыш Прези-
дентпен үзеңгілес бо-
лып, жастық шағымды 
Теміртаудай тұғырлы 
қалада өткізген комбинат 
ардагерімін. Зейнетке 
шықсамда «Халықтар 
достығы» деген қоғамдық 
ұйым құрып, теміртаулық 
түрлі ұлттардың ба-
сын қосып, ел дамуы-
на, бейбітшілігіміздің 
нығаюына өз үлесімді 
қосып келемін. Үндеуді 
қолдайтынымды айта 
отырып, Елбасыға деген 
сенімімді білдіремін.

Ілияс БАЙМҰРЗАЕВ,
«Халықтар достығы» 
қоғамдық ұйымының 

төрағасы

Негізгі іс-шаралар 
жоспары бекітілді

2015 жылғы 26 ақпанда Қазақстан Республи-
касы Орталық сайлау комиссиясы 2015 жылғы 26 
сәуірге тағайындалған Қазақстан Республикасы 
Президентінің кезектен тыс сайлауын әзірлеу мен 
өткізу жөніндегі негізгі іс-шаралардың  күнтізбелік 
жоспарын бекітті.

Қазақстан Республикасы Кон
ституциясы мен «Қазақстан 
Республикасындағы сай лау ту
ралы» Конституциялық заңда 
белгіленген талаптарға сәй
кестігі, сондайақ кандидатты 
қолдап жиналған қолдардың 
рас тығы тексерілгеннен кейін 
Орталық сайлау комис сия сы

ның шотына 1 млн. 60 мың 
теңгеге жуық мөлшерде сайлау 
жарнасын енгізеді.

Кандидат пен оның жұбайы 
(зайыбы) тіркелгенге дейін тұр
ғы лықты жері бойынша салық 
органдарына 2015 жылғы 1 
ақпандағы жағдай бой ынша та
бысы мен мүлкі тура лы декла
рация тапсырулары қажет.

Қазақстан Респуб лика сы
ның Пре зиденттігіне кан дидат
тардың сай лау алдындағы үгіті        
26 нау рыз да басталып, 24 
сәуірде 24 сағат та аяқталады.

Сайлау болатын күні және 
оның қарсаңындағы күні кез 
келген үгітке тыйым салы на ды. 
Президент сайлауы рес пуб
ли калық бюд жет қара жа тынан 
қаржы лан дыр ыла ды.

Мемлекеттің кепілдігі ретін
де бюджет қаражаты есебінен 
канди дат тардың үгіт жұмысын 
жүргізу шығыстары Орталық 
сайлау комиссиясы белгілеген 
мөлшерде ішінара жабылады.

Сондайақ, Президенттікке 
кандидаттар үгіт науқанын жүр
гізу үшін кандидаттың жеке 
қара жатынан, кандидатты 

ұсынған қоғамдық бір лес тіктің 
қара жатынан және азамат
тар мен ұйымдар ерікті түрде 
көрсететін қаржылай көмегінен 
тұратын сайлау қорларын 
құруға құқылы. Президенттікке 
канди дат тың сайлау қорының 
ең жоғары мөлшері шамамен 
577 млн. теңгені құрайды.  

Сайлаушылардың толық 
және дұрыс тізімдерін жергілікті 
атқару шы органдар тиісті 
сайлау комиссияларына 5 
сәуірден кешіктірмей жолда
уы, ал 10 сәуірден кешік тір мей 
оларды аза мат тарға танысу 
үшін  ұсынуы тиіс.

Азаматты сайлаушылар 
тізіміне енгізу үшін азаматтың 
нақты сайлау учаскесінің 
аумағында тұрғылықты жері 
бойынша тіркелуі негіз болып 
табылады.

Дауыс беру күні болатын 
жері ауысқан жағдайда, азамат 
учас ке лік сайлау комиссиясы
на дауыс беру құқығын беретін 
есептен шығару куәлігін беру 
туралы өтінішпен жүгіне ала
ды. Бұл 10 сәуірден бастап 
25 сәуірде 18.00 сағатқа дейін 
мүмкін болады.

Дауыс беру 26 сәуір күні 
жергілікті уақыт бойынша таңғы 
сағат жетіден бастап кешкі 
сағат 8ге дейін болады.

Орталық сайлау комисси
ясы 3 мамырдан кешіктірмей, 
Президент сайлауының 
қорытындыларын анық тап, 

тиісті қаулы қабылдауы тиіс.
Баспасөз конференция

сы барысында Ортсайлау ком 
Басшысы: «Сайлау науқаны 
барысында сай лау комиссия
лары сайлауды ұйымдастыру, 
әзірлеу мен өткізу дің негізгі 
халықаралық қағи дат тар 
ын, сондайақ сайлау про
цесі нің оның барлық кезең
дерінде ашық, жариялы және 
транспарентті болуын қам
та масыз етуге ерекше көңіл 
бөледі.

Бұған сайлау процесін бай
қауға отандық және халық ара
лық сарапшылардың белсенді 
қатысуы да ықпал ететін бола
ды. 

Сыртқы істер министр лі гі
мен бірлесіп халықаралық бай
қау шы лар институты ашыла
ды»  деп атап өтті.

Қуандық Тұрғанқұлов дай
ын  дық жұмыстары шеңберінде 
об лыс  тық, Астана және Ал
маты қалалық аумақтық сай
лау комиссиялары учаскелік 
сайлаукомдардың мүшелерін 
науқанды ұйымдастыру мен 
өткізудің негізгі құқықтық және  
тәжірибелік аспектілерін тал
қылау арқылы оқытуды ұйым
дас тыру қажеттігін айтты.

Ортсайлауком сайлау ор
ган  дарына қажетті ұйым
дас   тырушылық, әдістемелік 
және ақпараттық сүйе мелдеу 
көр сетеді. Тиісті әдістемелік 
құралдар, брошюралар, сон
дайақ баспа, дыбыс және бей
не материалдар әзірленеді.

Сонымен қатар азамат
тар  дың конс титуциялық сай
лау және сай лану құқықтарын 
неғұрлым тиімді іске асыруға 
көмектесетін  ақ парат тық, 
жұмыл дыру бейне және ды
быс роликтері, плакаттар, бил
бордтар, сондайақ түсін дір
мелік сипаттағы баспа өнімдері  
дайындалуда.

Сөзінің соңында Ортсайлау
ком Басшысы сайлауды әзірлеу 
мен өткізу уақытына тұрақты 
жұмыс жасайтын баспасөз 
орта лы  ғының ашылатыны ту
ралы ақпарат тан дыр ды.

«Нұр Отан» партиясы 
Қарағанды облыстық фил
иалы ның кезектен тыс XXII 
конференциясы болып өтті. 
Бұл туралы облыстық әкімдіктің 
баспасөз қызметі хабарлады. 
Кон ференция жұмысына партия 
ардагерлері, филиал басшылары 
және олардың орынбасарлары, 
партиялық бақылау комиссиясы, 
«Жас Отан» жастар қанатының 

 «Нұр Отанның» XVI съезіне Қарағанды 
облысынан 110 делегат сайланды

өкілдері қатысты. Конферен
ция ашылуында «Нұр Отан» 
партиясының Қарағанды облысы 
бойынша филиалының төрағасы 
Нұрмұхамбет Әбдібеков кезектен 
тыс өткізілгелі отырған президент 
сайлауын «Қазақстан — 2050» 
және «Мәңгілік Ел» идеяларының 
жүзеге асуын қамтамасыз етудегі 
тарихи мүмкіндік деп атап көрсетті. 
«Бүгінде, Қазақстан Республикасы 

экономикасының дамуындағы 
жаңа кезеңге көтерілген кезінде, 
облыстағы «нұротандықтар» 
партия төрағасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевты прези
дент сайлауына үміткер ретінде 
толықтай қолдап отыр», – деді 
аймақ басшысы өз сөзінде. Жиын 
соңында облыстық филиалдың 
бірінші орынбасары Қадиша 
Оспанова партияның XVI сьезіне 
делегат болып баратын 110 
адамның тізімін жасады. Бұл тізім 
конференцияға қатысушылары 
тарапынан толықтай қолдау 
тапты. 

Қарағанды облыстық 
әкімдігінің баспасөз қызметі  
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Отан отбасынан басталады

Біз Әшімхановтар әулетін теміртаулықтар жақсы біледі 
деген ойдамыз, отағасы Асылхан Шыңғысханұлы ұзақ жыл
дар бойы Қарағанды металлургия комбинатында еңбек 
еткен, қазір зейнетте болса да қаланың, қоғамның өміріне 
белсене араласады. Ал отанасы Мәрзия 1968 жылы Ащы
сай полиметалл заводында бастаған еңбек жолын 1971 
жылы Қарағанды металлургия комбинатында жалғастырып, 
бір орында табан аудармастан қырық жылға жуық еңбек 
еткен, тек басшылардың ұсынысы бойынша СДУ жолымен 
демалысқа шығып,  онда да қарап отырмай, еңбек жолын 
басқа мекемеде жалғастыруға шешім етіпті. Жеті жылдан 
бері №4 емхананың  лифтері болып жұмыс істеп келеді. 

– Мен өндіріске келгенде техникалық бақылау бөлімінің 
тексерушісі мамандығын игердім. Басында Ащысай за
водында, кейін Теміртаудағы комбинатта осы жұмыс
тар ды атқардым. Бір қарағанда жеңіл болғанымен бұл 
жұмыстың жауапкершілігі жоғары, өйткені темір кенін ар
найы сынақтамадан өткізіп, барлық көрсеткіштері жарамды 
болғанда ғана өндіріске  жіберіп отырамыз. Өйткені домна 
пешіне түсетін кен құрамы барлық талаптарға сай болуы ке
рек. Сонда ғана одан сапалы шойын алынады, – деп өзінің 
жұмысына үлкен сүйіспеншілігін білдірген біздің кейіпкеріміз 
қазіргі еңбек орнында да құрметті жандардың бірі. Оны 
емханаға келіп, осы төрт қабатқа әрліберлі тынымсыз жүріп 
тұратын жеделсаты қызметін пайдаланатын тұрғындардың  
бәрі «алтын лифтерша» деп атап кетіпті. 

– Әйелдің  қоғамдағы міндеті өзінің жұмысына тыңғы
лықты болуымен қатар отбасында балалардың анасы, 
отағасының адал жары екенін де естен ышғармайды, Мәрзия 
Әшімханова төрт бала тәрбиелеп өсіріп, олардан жеті немере 
сүйіп отырған бақытты ана, – дейді  құрбылары.

Қала ұстаушы ірі кәсіпорын 
«АрселорМиттал Теміртауда» 
жұмысшы санының қозғалысы  
қалай екенін де статистика арқылы 
біліп отыруға болады. Соңғы 
екі жылда мұнда жұмысшылар 
саны 2548 адамға азайған. Айта 
берсек, мұндай нақты деректер 
тізбеген жалғастыра беру қиын 
емес, өйткені оның бәрін Теміртау 
қалалық статистика басқармасы әр 
ай сайын нақтылап, екшеп, дайын
дап береді. 

Цифрлардың ғажап және өте 
дәл әлемімен жұмыс істейтін бұл 
мемлекеттік мекемені соңғы  он 
бес жылдан бері Айгүл Беги
мова басқарып келеді. Осында 
қаладағы ВТУЗ жоғарғы оқу орын 
бітіріп, экономист мамандығын 
алған ол басында әкімдікте еңбек 
жолын бастап, 2000 жылы осы 
қызметке ауыстырылған еді. Міне, 
содан бері шағын ұжым өздеріне 
тапсырылған жұмысты абырой
мен атқарып, өндірісті қаланың 
барлық цифрлары мен деректерін, 
мәліметтерін уақытылы жинақтап, 
дайындап беріп келеді. 

– Статистика өте дәл  цифр
лар әлемі, бізде  «шамамен, 

Статистика–
цифрлар әлемі

Қандай да бір цифрлар, деректер қажет бола 
қалса статистика мәліметтерін алға тартамыз, 
өйткені ол нағыз шыншыл және өте дәлме-дәл 
өлшемдер болып табылады. Салыстыра отырып,  
экономика мен әлеуеттің өсу деңгейін де бағамдай 
аласыз. Мәселен, біздің Теміртау қаласында қазір 
184082 тұрғын бар, осыдан екі жыл бұрын 180970 
болған еді. Екі жылдың ішінде халық саны 3112 
адамға көбейген. 

болжаммен» деген сөздер 
қолданылмайды, тек ғана нақты 
сандарға  жүгінеміз. Ол нақтылық 
әрқашан жауапкершілікті, 
тиянақтылықты талап етеді. Ешбір 
цифрдан қателесуге болмайды, 
өйткені ол сайып келгенде қандай 
да бір мекеменің, кәсіпорынның, 
қаланың экономикалықәлеуметтік 
көрсеткіштеріне өзінің ықпалын 
тигізуі мүмкін, –дейді ұжым 
жетекшісі Айгүл Жеңісқызы.

Жалпы Теміртау қалалық 
статистикалық басқармасында 
он екі адам еңбек етеді, бәрі де 
жоғары білімді экономистер. 
Тағы бір ерекшелігі, статистика 
өте ұқыптылықты, төзімділікті, 
уақытпен санаспауды қажет 
ететіндіктен, мұнда тек қыз
келіншектер, әйелдер жұмыс 
істейді. Бұл тіпті көп жылдан 
бері қалыптасқан дәстүр десе де 
боларлық. Мұндағы жұмыстың көз 
майын тауысып, ұзақ отыратын 
күрделілігіне қарамастан ұжым 
мүшелері тұрақты,  ауыстүйіс 
өте сирек. Мәселен, бас маман 
Наталья Петровна Побелянская, 
жетекші маман Эльвира Георги
евна Бородина мұнда жиырма 
жылдан аса уақыт табанды еңбек 
етіп келе жатқан білікті мамандар. 
Олардың ыждаһатты еңбегі об
лыс, қала басшылары тарапынан 
үнемі құрмет грамоталары, мақтау 
қағаздары арқылы марапатталып 
келеді. Ал ұжым жетекшісі Айгүл 
Бегимова бұрнағы жылы «Ста
тистика үздігі» төс белгісіне ие 

болды. Бірыңғай әйелдер еңбек 
ететін ұжымда қызметтестер 
ғана емес, отбасында да үлгілі 
ана, аяулы жар ретінде көрінуде. 
Мәселен басқарма басшысы төрт 
бала тәрбиелеп өсіріп отырған 
көп балалы ана санатында. Үлкені 
Айгерім өткен жылы қаламыздағы 
№17 орта мектепті бітіріп, студент 
атанды. Одан кейінгі  Бахти
яр Қарағандыдағы «Мұрагер» 
мектебінің 6 сыныбында, ал 
Мағжан №5 орта мектепте оқиды. 
Отбасының еркесі Әлмансұр бала 
бақшаға барып жүр. Отағасы 
Ерментай Байжанұлы Бегимов 
ВТУЗды бітірген жоғары білімді 
инженерметаллург. 

– Кезінде өзіміз  орыс тілінде 
білім алсақ та, атаанамыздың 
тәрбиесі арқасында ана тілімізде 
де еркін сөйлейміз. Балала
рым тәуелсіз елде туып, өсіп 
жатқандықтан, оларды қазақ 
мектебінде оқытып жүрміз. Өйткені 
елдің келешегі қазақ тілімен 
жарқын екенін жақсы түсінеміз, – 
дейді ол.  

Алдымызда көктемнің ең бір 
шуақты мерекесі 8 наурыз келе 
жатыр. Біз Теміртау қалалық 
статистика басқармасының  
басшысы Айгүл Бегимованы 
және осы ұжымның барлық қыз
келіншектерін  шын жүректен 
құттықтап, олардың барлығына 
мемлекеттік қызметте мерейлі 
табыс, ал өмірде әйел бақытын 
тілейміз.

Руза АЛДАШЕВА

Әлдилеп, аялап... 
«Отан –отбасынан басталады» дейді халқымыз, отбасы шағын мемлекет деген нақыл 

сөз тағы бар. Мұның бәрі де  сайып келгенде ең басты құндылық, байлық пен ынтымақ 
осы отбасынан бастау алады дегенді білдіреді. Кімде-кім өзінің жанұясында, үйінде  
бақытты болса, ол адамның  қоғамға да тигізер пайдасы еселене түспек. Бұл ретте дана 
халқымыздың жақсылықты алдымен өз басыңа істе, одан қалса халқыңа істе» деген сөзі 
одан әрі ашып тұрғандай. Соңғы бірер жылдан бері Елбасымыздың арнайы Жарлығымен 
«Отбасы күні» арнайы мереке ретінде аталып өтілуде, бұл да отбасы арқылы 
мемлекеттің іргетасын нығайтып, келешегін жарқын етуге, сөйтіп әлемдегі  ең дамыған 
елдермен терезені теңестіруге деген ұмтылыс. Отбасы туралы бұлай бастауымыздың бір 
себебі, әңгімеге арқау етіп отырған кейіпкердің отбасын да, жұмысты да қатар табысты 
алып жүруіне тікелей байланысты болып отыр.

Балаларының бәрі де жоғары білімді, Абай атамыз айт 
қандай өмірден өз орындарын тауып, «бір кірпіш болып 
қаланған» ұлағатты өрендер, Ғалия қаламыздағы білім беру 
бөлімінде бухгалтер, оның жолдасы Бекзат комбинатта. Ал 
Әлия салық басқармасының қызметкері, жолдасы Асылбек 
синтетикалық каучук заводында, ұлы Талғат кәсіпкер, оның 
жұбайы Шынар медицина саласының маманы. Кенже қызы 
Баян да сол саланы таңдапты, оның жолдасы Мейрам да от
басын өрге сүйреп жүрген азамат.

Ал немерелері атааналарын, атасы мен әжесін жақсы 
оқып, спортта жоғары жетістіктерге қол жеткізіп, үнемі 
қуантып отырады. 

– Әйелдің бағы – отбасында деп білемін, үлкенге құрмет, 
кішіге ізет көрсету біздің қазақ әйелдеріне тән қасиет. Біз 
мұны ешқашан естен шығарған емеспіз, атам бәйбішесі 
қайтыс болғаннан кейін он үш жылдай қолымда болды, 
барлық жағдайын жасап, бағып, ризалығын, батасын алдым. 
Бұл енді әрбір келіннің міндеті деп санаймын, – дейді комби
нат ардагері Мәрзия Әшімханова.

Міне, біз бүгін әңгімеге арқау етіп отырған қарапайым 
қазақ әйелі,  көп балалы ана, озат еңбеккер Мәрзия 
Әшімханова осындай жан. Ол 8 наурыз күні балашағасын, 
немерешөберелерін ақ дастарқан басына жинап, көктем 
мерекесін лайықты қарсы алады. Біз де оны осы төл мереке
мен шын жүректен құттықтап, ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық 
және әйел атаулыға тән жанұялық бақыт тілейміз.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА 

ААААсыл жар,
яулы ана
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Мереке күніңмен!

«ХҚКО» РМК Қарағанды облысы бойынша 
филиалының Теміртау қаласының №1 бөлімі 
2006 жылдың 20 желтоқсанында төрешілдік 
пен әкімшілік кедергілерді жою мақсатында 
қазақстандықтарға бір терезе қағидаты бойынша 
мемлекеттік қызметтер көрсету үшін құрылды. 
Барлығы үшін тең қолжетімділікті қамтамасыз 
ету, түрлі органдардың құжаттарын дайындау 
жөніндегі қызметтерді бір жерде алу мүмкіндігін 
жасау, сонымен  қатар құжаттарды орындаушы 
мен азаматтар арасында тікелей байланысты 
болдырмау ХҚКОның басты мақсаты. Бүгінде 
ХҚКОда 160 мемелекеттік қызмет көрсетіледі, 
сонымен қоса айта кетсек  2011жылы 59 қызмет 
болса, ал 2012жылы – 113 қызмет түрлері 
көрсетілген болатын. 

Халыққа талмай қызмет етіп келе жатқан 
ұжымның басым бөлігі – қыздар. Санды 
сөйлетсек, 5еуі ер азамат, ал 40ы ару қыздар. 
Бүгінде сол ару қыздар тәуелсіз Қазақстанның 
өркендеуіне үлкен үлес қосуда. Олар ер аза
маттармен иық тіресе еңбек етіп, өз міндеттерін 
абыроймен орындап келеді. Әйел барлық 
қиындықты жеңе білетін сарқылмайтын күш, 
тірліктің қайнар бұлағы. Сол төзімділігінің 
арқасында күнделікті жұмыс барысында 
кездесетін түрлі мәселелерді ұтымды шешіп 
отырады. Заңнан, тиісті ережелерден хабар
сыз болып келетін кез келген адамға олар 
толыққанды ақпарат беріп, көмегін көрсетеді. 
Заманауи ақпарат ағымына ілестіреді. Ал бұл 
– алтын уақытты үнемдеудің бірден бір жолы. 

Халық қызметінде 
қырық ару

Тағы бір айта кетерлігі, орталық сұлулары өз 
істерінің білікті мамандары, қай істе де алдыңғы 
лектен көрініп, қаладағы қоғамдық жұмыстарда 
да белсенділік танытып жүреді. Олардың олжа
сында түрлі байқаулар мен спартакиадалардың 
жеңісі де бар. Қыздың қырық жаны бар деген 
осы болса керек. Жұмыста бар ықыласымен 
көмек сұрап келген азаматтарға қызмет жасаса, 
шаңырақтарында бірі бесігін тербеткен ардақты 
ана, асыл жар болса, енді бірі өз болашағынан 
зор үміт күттірген бір үйдің ерке назы. Барлық 

қызметкерлерде жоғары білімі бар білікті ма
мандар. Қазіргі таңда ХҚКО ашылғаннан бері 
қызмет көрсетіп келе жатқан қызметкерлер: С. 
Кожаханова, Р. Дошимова, В. Захарюк, М. Му
запарова, С. Мырзамуратова, Т. Сазонкина, Л. 
Цицкиева, Л. Ерниязова.

Біздің ұжым ұйымшыл, тату және әртүрлі  
ұлттардан құрылған. Ұжымда белсенді қоғамдық 
жұмыстар жүргізіледі. 8 наурыз халықаралық 
әйелдер күні, 22 наурыз, Қазақстан халқының 
бірлігі күні, басқа да мемлекеттік мейрамдар 

тойланады. Әсіресе жаз айларында ұжыммен 
мейрамдарды белсенді түрде табиғат аясында 
өткізіп жатамыз.   

Ұжымның бөлім басшысы Ақтөреева Свет
лана Болатқызы өз ісіне үлкен жауапкершілікпен 
қарайтын және ұжымды алға жетелеген 
нәзік жанды тұлға.  Бұл тұлға жайында ерек
ше тоқтатылып өту керек, себебі Светлана 
Болатқызы ХҚКОның ірге тасы қаланғаннан 
бері еңбек ұжымының тізгінін бастап келеді. 

Осы күнге дейін атқарған қызметінің нәтижесіне 
тоқтала кетсек, 2011 жылы  ҚР Байланыс және 
Ақпарат Министрлігі Мемлекеттік қызметтерді 
автоматтандыруды бақылау және ХҚКО ның 
қызметін үйлестіру комитетінің төрағасы Б. 
Әбішев ҚР Тәуелсіздігінің 20 жылдығына орай 
және ХҚКОның қалыптасуына сіңірген елеулі 
еңбегі үшін Құрмет грамотасымен марапат
тады, 2012 жылы Теміртау қаласының әкімі 
Н.Е.Сұлтанов өзінің қызметтік міндеттерін 
атқарғаны үшін және ҚР Тұңғыш Президенті 

мейрамына орай Құрмет грамотасымен мара
паттады, 2012 жылы ҚР Байланыс және Ақпарат 
Министрлігі Мемлекеттік қызметтерді автомат
тандыруды бақылау және ХҚКО ның қызметін 
үйлестіру комитетінің төрағасы Б. Мусин Кон
ституция күніне орай ХҚКОның қалыптасуына 
қосқан үлесі мен мінсіз қызметі үшін Құрмет гра
мотасымен марапаттады. С. Ақтөреева білікті 
басшы сонымен бірге 4 бүлдіршін тәрбиелеп 
өсіріп отырған ұлағатты ана, жолдасы Жанатбек 
кәсіпкер, отбасының үлкені Лилия халықаралық 
қатынастар институтын бітірген, Алматыда 
жұмыс істейді, Әсел жоғарғы оқу орнында оқып 
жүр, Заманбек оныншы, ал Әділбек 1ші сынып 
оқушылары.

Елбасы Н. Назарбаев: «Шығыс халық та
ры ның арасында, жалпы мұсылман әлемінде 
әйел затын ерекше бағалайтын, қарындасты 
қатты қадірлейтін халықтың бірі де, бірегейі де 
қазақ» деген еді. Аруын ардақтай білген барша 
теміртаулықтар атынан халыққа қызмет көрсету 
орталығының бикештерін шұғылалы көктемнің 
алғашқы мерекесі – 8 наурыз Халықаралық 
әйел дер күні мейрамымен шын жүректен 
құттықтаймыз. Ана қуанышы, әйел қуанышы  әр 
үйдің, отбасының, Отанның мерейі. Сондықтан 
деніңізге саулық, отбасыңызға бірлікбереке, ке
нен табыс, қызметте өрлеу және махаббат пен 
әсемдік тілейміз! 

Өз тілшімізден

Шаңырақ шаттығы
Баспана - 

басты 
мәселе

Бұл деректердің бәрін 
бізге  тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығы, жолаушылар 
көлігі және автомобиль жолдары 
мекемесінің тұрғын үй секторы 
бойынша бас маманы болып  ұзақ 
жылдардан бері  қызмет істеп 
келе жатқан Сәулеш Тоғамбекова 
жеткізді. Көгілдір көктемнің 
алғашқы мерекесі 8 наурыз 
қарсаңында  кейіпкерімізден  өзінің 
жеке өмірі, қызметі, отбасы туралы 

2015 жылдың 1 қаңтарындағы есеп бойынша 
теміртаулық 2241 отбасы мемлекеттік қордан үй алуға 
үміткер. Тізімде бір ҰОС жесірі, 681 ата-анасыз балалар, 
ал 939 отбасы әлеуметтік жағынан аз қамтылғандар, 
579-ы бюджеттік ұйымдар қызметкерлері. Қарап 
отырсақ, өндірісті шағын қала үшін бұл аз жүк емес, үй 
болмай – күй болмайды дейді халқымыз, мұны басқалардан 
гөрі баспанасыздар жақсы біледі. Өйткені олар үйсіз-
күйсіздіктің тауқыметін тартып жүрген жандар. Өткен 
жылы қала бойынша 210 отбасы пәтермен қамтамасыз 
етілген, соның тең жартысы жетім балаларға тара-
тылыпты, бұл ел Үкіметінің арнайы қаулысымен жүзеге 
асқан игілікті іс. 

айтып беруін өтінген едік, бірақ 
оның барлық әңгімесі қаладағы 
тұрғын үй жағдайына ойыса берді. 
Сөйтіп, біз жоғарыда келтірілген 
көптеген деректерге қанық болдық. 

– Қарқаралы ауданының 
Қасым Аманжолов ауылында орта 
мектепті бітіргеннен кейін, осында 
ВТУЗды тәмамдадым. Міне, содан 
бері осы мекемеде еңбек етудемін. 
Жолдасым Серік Ысқақов «Арсе
лорМиттал Теміртау» өндірісінде 

инженероператор, екеуіміз де 
бір оқу орнының түлегіміз. Қызым 
Айжан  медицина университетінің 
2курс студенті, ал ұлым Мирас 
4сынып оқушысы, –деген Сәулеш 
Сәбитқызы әңгіме өзегін тағы 
да өзінің негізгі жұмысы жайына 
ойыстырды.

Биылғы бір жаңалық, мұнда 
жас отбасыларына арналған 
жалдамалы пәтерлерге өтініштер 
қабылданған, әзірге 96 отба
сы осы бағдарламаға қатысуға 
жіберіліпті. «Бұл да баспана 
күтушілердің кезегін азайтуға 
ықпал ететін оңтайлы жол» дейді 
маман. Жалпы, аталған меке
меде жұмыс істейтіндердің саны 
жиырмадан асса, соның он тоғызы 
қызкеліншектер, дені жастар, 
бәрі де қала шаруашылығының, 
көлік қозғалысының, жолаушы 
тасымалының жоғарғы деңгейде 
болуы үшін өздерінің білімдері мен 
біліктілігін аямай жұмсап келеді. 
Соның ішінде Сәулеш Сәбитқызы 
тікелей адамдарды қабылдап, 

құжаттарды түгендеп, барлығын 
заң талаптарына сай реттеп оты
рады. Бұл енді өте ықтияттылық 
пен жоғары жауапкершілікті талап 
етеді. Тұрғын үй коммуналдық 
шаруашылығындағы оның кабинеті 
алдынан үнемі кезек тосқан кісілер 
арылмайды. Бас маман болса 
олардың бәріне де тиісті кеңес, жа
уап беріп, түсіндіріп, аныққанығын 
айтып береді.

– Менің бұл жұмысым  
адамдармен тіл табысып, 
олардың сұрақтарына білікті 
жауап беруді талап етеді. Негізі 
мұндай қасиет менің бойыма 
атаанамнан дарыған деп білемін. 
Әкем Сәбит Смағұлұлы өзіміз 
туып өскен Қасым ауылында 
ақсақалдар алқасының төрағасы. 
Мамандығы агроном болса да 
үнемі ауылдастарға қамқорлық 
жасап, ақылкеңес беріп, үлкендігін 
айтып жүреді. Анам Қайнелғаят 
Иманкәрімқызы көп жыл ауыл 
мектебінде орыс тілінен дәріс 
берген үлгілі ұстаз. Әкем зейнетке 

шыққалы  ауылдастары, туған жері  
туралы екі кітап жазып жарыққа 
шығарды. Қазір жерлес батыр 
Мартбек Мамыраев туралы үшінші 
кітабын баспаға дайындауда, –
дейді Сәулеш Сәбитқызы.

 Осылайша үлкен қоғамдық, 
мемлекеттік жауапты қызмет 
атқарып, қала шаруашылығының 
бір тұтқасын берік ұстап 
отырған кейіпкерімізді  әйелдер 
мерекесімен шын жүректен 
құттықтай отырып, оның өз 
әріптестеріне деген ыстық 
ықыласын біздің газет арқылы 
жеткізгенді жөн көрдік. 

– Барша Теміртау қаласының 
қызкеліншектерін, әйеланаларды, 
сонымен қатар бірге еңбек етіп 
жүрген әріптестерімізді көктем 
мереке сімен шын жүректен 
құттықтаймын. Мереке баршаңызға 
отбасылық бақыт, көркем сұлулық 
және шексіз махаббат сыйласын, 
– дейді ол.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
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6 Күш – бірлікте
Қазақстан халқы Ассамблеясына 20 жыл
Егер деректерге көз жүгіртсек, 1926 жылы қазақ жерінде бар болғаны қырық алты 

мыңдай әзірбайжандар ғұмыр кешіпті. Дегенмен, тарихтан белгілі, сонау өткен ғасырдың 
отызыншы жылдары қуғын-сүргінге ұшыраған көптеген халықтардың қатарында 
әзірбайжан ұлтының да сан мыңдаған өкілі кең байтақ Қазақстанға қоныс аударып, 
бейбіт еңбек ырғағын жалғастырған.  Əрине, уақыт өткен сайын олар да тату-тәтті 
өмір сүріп,  өсіп-өніп, тамырын кеңге жая бастады. Егер 1999 жылғы халық санағынан 
мысал келтірер болсақ, онда қазақ елінде әзірбайжан ұлтының өкілдерінің жалпы саны 
78295-ға жетіпті. «Елу жылда ел жаңа» демекші, бүгінгі таңда олардың саны  200 
мыңнан асса, соның  130 мыңы Қазақстан азаматы екен. Біздің бір ғана Қарағанды облы-
сында төрт мыңдай әзірбайжан бар, ал Теміртаудай тектілерге тұғыр болған шаһарда 
олардың саны 250-дей. Олар Қазақстанды, Теміртауды өздерінің екінші Отаны деп санай-
ды, өйткені ата-бабалары тарихи Отандарында туғанымен, өздерінің, ұрпағының кіндік 
қандары осында тамған, бұтағын жайған бәйтеректей Теміртауда өсіп-өркендеп келеді. 
Бұл жайында бізбен болған әңгімесінде «Достлуг» этно-мәдени орталығының төрағасы 
Ширван Пишан-оглы Абишев әңгімелеп берді.

– Біз өзімізді қазақтардан 
ешқашан бөліп қараған емеспіз, 
түбі бір халықтармыз деп 
есептейміз. Оның үстіне жиырма
сыншы ғасырдағы зұлмат кезінде 
бабаларымыз тарихи Отанымыз
дан күштеп көшірілгенде қазақ 
халқы құшағын ашып, бауырына 
басты. Жатсынбай төрін ұсынды, 
осында тұрақтап, ел қатарлы жай
лы ғұмыр кешуге барлық жағдайды 
жасап, қамқорлық көрсетті, – дейді  
Ширван Пишаноглы.

«Достлуг» этномәдени 
орталығы қаламызда 2008 
жылы заңды тіркеуден өтіп, өз 
жұмысын бастаған. Орталық 
ешқандай коммерциямен айна
лыспайды, Жарғыларында атап 
көрсетілгендей, ұлтының дәстүрі 
мен салтын, мәдениеті мен 
тарихын, тілі мен өнерін ұлықтап, 
халықтар достығын дәріптейді. 
Сонымен қатар тарихи Отанда
рынан қоныс аударып немесе 
қонаққа келген қандастарының 
құжаттарының  заң талаптарына 
сай болуына көмектеседі. 

Ширван Пишаноглы отстав
када подполковник, бар саналы 
ғұмырын Ішкі істер саласын
да өткізген. Сондықтан болар 
өмірлік ұстанымы – «Тәртіпке 
бағынған құл болмайды» деген
мен астасады. Өзі кешегі кеңес 
заманында, дәлірек айтсақ 
1975 жылы Қазақстанға әскер 
қатарына алынғанда алғаш рет 
қадам басқан.Сол кездегі жігіттер 
екі жыл Отан алдындағы әскери 
міндеттерін өтейтін болған ғой, 
ол соның бір жылын Балқашта, 
ал екіншісін  Теміртаудағы әскери 
бөлімде өтеген. Сөйтіп, біржола 
қазақ жерінде қалып, бұдан 
былайғы тағдырын құрыш қаламен 
тоғыстырған. 

– Бастапқыда ескі қаладағы 
синтетикалық каучук заводында  
комсомолдық жолдамамен төрт
бес ай жұмыс істедім, соңынан 
қаладағы құрылыс техникумын 
бітірдім, – деп жастық шағын еске 
алады ол.

Содан соң ол Ішкі істер са
ласына ауысып, арнайы жоғарғы 
оқу орнын сырттай бітіреді, 
подполковник шеніне дейін өсіп, 
2010 жылы зейнетке шыққан. 
Зейнетке шығып, қолы ұзарған соң 
әзірбайжандардың басын босып, 
ұлттық  этномәдени орталығының 
жұмысына кіріскен.

– Егер ағымнан жарылатын 
болсам, «бізге бұл орталық не үшін 
керек?» деген сұрақ бірінші кезекте 
туындайды. Әрине, ұлтымыздың 
салтдәстүрлері мен тілімізді, 
дінімізді әрбір әзірбайжан өзінің 
отбасында ұстанады. Сондықтан 
біз айтулы мерекелерде сол 
ғұрыптарымызды баршаның 
назарына ұсынып, өзіміздің 
Қазақстанда, бейбітшілік пен 
келісім салтанат құрған тәуелсіз 
елде өзгелермен тізе қосып, жұрт 
қатарлы еңбек етіп, тіршілік жасап 
жатқанымызды паш еткіміз келеді. 
Осы тұрғыдан алғанда ұлттық
этно орталық біздің, теміртаулық 
әзірбайжандардың басын қосатын 
ұйым, – дейді төраға. 

Орталық құрылған жылдары 
ана тілін үйрететін жексенбілік 
мектеп ұйымдастырылған екен, 

Бұдан әрі біздің әңгімеміз 
Қазақстан халқы Ассамблеясы 
ұсынған президенттік сайлауды 
мерзімінен бұрын өткізу жайында 
өрбіді. 

– Бұл өте орынды ұсыныс 
болды, ал оны халықтың 
қолдауын көрген Президент 
құптады, біз соған қуандық. Біз 
Қазақстанда өмір сүріп келеміз, 
ал Отанымыздың алыста екенін 
мүлдем  сезінбейміз, себебі –

кейін ол қаржыландырудың  бол
мауынан жұмысын тоқтатыпты. 
Бұл тіл мәселесінде проблема 
бар дегенді білдірмейді, жоғарыда 
айтқанымыздай, әрбір әзірбайжан 
отбасы  атабаба тілі мен діліне 
құрметпен қарап, үйінде, бала
шағасының ортасында ана 
тілдерінде сөйлеуді бір сәт те 
ұмытпақ емес. Оған қоса «бауыр
лас  түркі халқымыз ғой, кейбір 
сөздеріміз бен салтдәстүрлеріміз 
ұқсайды» дегенді айтады Ширван 
Пишаноглы.

 Айтса айтқандай, мысалы, 
Наурыз мейрамын алайық, мұны 
әзірбайжандар Новрузбайрам 
(Наурызмейрамы) деп атайды 
екен, көктемгі күн мен түннің 
теңелген күні ретінде  тура біздегі 
секілді 2122 наурызда тойлай
ды.  «Наурызға дайындықты біз 
тіпті ертерек бастаймыз, өйткені 
бұл күні біз дастарқанға Сама
ни  қоюымыз керек. Саманиді 
дайындаудың өзіндік тәсілі бар, 
әуелі бидайды бір күн бойы суға 
салып қоямыз, сосын жұқа матаға 
орап, жылы жерде ұстаймыз. 
Арада онон бес күн өткенде әлгі 
бидай көктеп,  сегізон сантимертге 
дейін өседі.  Бұл көктемнің, жыл 
басының хабаршысы, сондықтан 
оны дастарқанға қоямыз» дейді 
ол түсіндіріп. Әрине, үйлері, 
аулалары тазартылып,  ағаштар 
отырғызылады, палау, шекербора, 
шашлық, долма секілді басқа да 
ұлттық тағамдары пісіріледі екен.  

– Новрузбайрам – отбасылық 
мейрам деп есептелінеді, 
сондықтан ол күні отбасы 
мүшелері қара шаңырақтарына 
жиналып, ұлттық киімдер киіп, 
әнжырларына кезек беріп деген
дей көңілді өткізеді. Отбасының 
берекесі дегенде біз татулықты, 
бірлікті айтамыз, өйткені бұдан 
артық байлық жоқ. Осы рет
те өзімсініп бауырына тартқан 
қазақтарға, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаевтай Президентімізге 
алғыстан басқа айтарымыз жоқ. 
Біз қай ұлттың өкілі болсақ та, 
ортақ мүдде, бір мақсат жолын
да тер төгіп, еңбек етеміз. Қазақ 
елінің аспаны ашық, іргесі мықты, 

достығы мен бірлігі жарасқан 
– бұдан артық қандай байлық, 
қандай бақыт керек?! – дейді ол 
тебіреніп.

– Ширван Пишаноглы, тарихи 
Отаныңызбен байланыстарыңыз 
бар ма? – деп сұрадық.

– Әрине, жыл сайын де
малыс алғанда міндетті түрде 
атабабаларымыздың мекеніне 
табан тіреп, олардың зират
тарына барып, аруақтарына 
дұға бағыштаймыз. Туған
туыстармен кездесіп, мәресәре 
боламыз. Оларға Қазақстанның 
жаңалықтарын, жеткен 
жетістіктерін айтып, мақтанамыз. 
Біз тамыры тереңде жатқан түркі 
тілдес халықтармыз ғой, бір ғана 

мысал айтайын сөз 
реті келгенде. Егер 
«Аминьаумин» 
деген бір ғана сөзді 
алып қарасақ, бұл 
қасиетті Құранда 
да бар, сонымен 
қатар ұлты бөлек, 
мұраты бір, тілі 
бөлек тілегі бір 
халықтардың 
баршасында да 

кездеседі. Сондықтан қай ұлттың 
өкілі болғанымызға қарамастан, 
адам деген атқа лайықты болуы
мыз керек деп есептеймін.

Иә, өмірден өз орнын тауып, 
мамандығына адалдық таны
тып жүрген әзірбайжандықтар 
Теміртауда аз емес. Солардың 
қатарында үй шаруасында бала 
тәрбиесімен жүрсе де, отандаста
ры жайында кітап жазған Кифай
ат Рустамованы, ескі қаладағы 
емханада бөлім меңгерушісі 
болып табысты еңбек етіп келе 
жатқан дәрігер Севинч Гулиеваны 
атап айтуға болады. Сондайақ 
кәсіпкерлікпен айналысатын Вахид 
Исмаилов та қандастарының 
мақтанышы. 

Қазақстан екінші Отанымыз, туған 
жеріміз, өскен мекеніміз. Біздің 
болашағымыз Қазақстанмен, Пре
зидентпен бірге,–деп көңіліндегі 
ойпікірін білдірді «Достлуг» этно
мәдени орталығының төрағасы 
Ширван Пишаноглы.

Биылғы жыл бірқатар 
мерекелердің қатар келуімен 
ерекшеленетінін  ескерсек, аталған 
этномәдени орталық солардың өз 
мәнінде өтуіне атсалысатындарын 

айтуда. Олар қалалық әкімдікпен 
және басқа да  өздері секілді 
орталықтармен қоянқолтық ара
ласып, қоғамдық өмірге белсене 
қатысып келеді.

Алдағы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының, Конституцияның 
20 жылдығын, Ұлы Жеңіс пен 
Теміртаудың 70 жылдығын 
лайықты атап өту жолында жо
спарларын жасап, дайындықтарын 
бастап та жіберген. Бірлігі бекем 
елдегі істердің де берекелі бола
тыны анық. Сондықтан әзірбайжан 
бауырларымыздың табыстары 
тасысын деген тілек білдірмекпіз. 

Руза АЛДАШЕВА

мысал айтайын сөз Қазақстан екінші Отанымыз, туған 

Мақсат – 
ортақ, 

Отан бір
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«Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағ
дар  ламасының нысаналы индикатор лары
ның бірі – ана өлімжітімінің 100 мың тірі 
туылғандарға шаққанда 2013 жылға қарай 
28,1ге дейін, 2015 жылға қарай 24,5ке дейін 
төмендеуі және нәресте өлімжітімінің 1000 
тірі туылғандарға шаққанда 2013 жылға қарай 
14,1ге дейін, 2015 жылға қарай 12,3ке дейін 
төмендеуі. Осы бағытта атқарылып жатқан 
жұмыстар көп, нәтижесі де жоқ емес. Сондықтан 
өзім осы салада жүргендіктен  ойпікірлеріммен 
бөлісуді жөн көрдім. 

Әйелдің негізгі міндеті – өмірге ұрпақ әкелу 
десем, артық айтқандық емес. Халқымыз  
қызды құрметтеп, ананы ардақтап, оларға үнемі 
қамқорлық көрсетіп келгені белгілі. Ал жарық 
дүниеге дені сау ұрпақ әкелу атаананың ба
сты міндеті, сондықтан әйелдер жүктілік кезінде 
өз денсаулығына деген жауапкершілікті одан 

Қара темірдің қазанын қайнат
қан «АрселорМиттал Теміртау» 
ком  па ниясының басқа шетелдік кә
сіп   ор ын дардан ерекшеленетін бір 

Еңбегімен елеулі
Халқымыздың 

данышпан жазушы-
сы Мұхтар Əуезов 
«Əйел-ана бір қолымен 
бесікті тербетсе, 
екінші қолымен әлемді 
тербетеді» дейді екен. 
Бұл сөздің мағынасы 
әйелдің үйдегі  ана болу, 
бала тәрбиелеу міндеті 
тек бір шаңырақтың 
шамасымен ғана 
шектелмей, бүкіл 
адамзатқа да әсер 
ететінін білдірсе керек. 
Бұл қазіргі тәуелсіз 
елімізде тіпті үлкен 
мағынаға ие болған 
ұлағатты сөз. Қазір 
біздің қоғамымызда 
қазақ қыздары ара-
ласпайтын сала 
жоқ, статистикаға 
сүйенсек, Қазақстан 
халқының 52 пай-
ызы әйелдер екен. 
Сондықтан олар 
тек әр отбасының, 
бір жанұяның ғана 
емес, тұтас бір 
мемлекеттің сүйеніші, 
әр азаматтың 
демеушісі деуге бола-
ды. Сондай үйде ана, 
түзде қайраткер болып 
жүрген әйелдердің 
бірі Салтанат 
Бектемірова.

Үйде – әйел, 
түзде – басшы

ар   тық  шылығы бар. Ол қазақ мәдени 
ор талығы, кәдімгі өндірістік цехтар
мен қатар жұмыс істейтін бұл орталық  
жергілікті  қазақ халқының салт
дәстүрін, әдетғұрпын насихаттап, 
ұлттық құндылықтарды ұлықтап, 
тарихты таразылап, тіл мен өнерді 
ұстартып келеді. Ол Тәуелсіздіктің 
ақ таңымен қатар өмірге келді. Биыл 
тура жиырма үш жыл жұмыс істеп 
тұр. Өндірісті қалада ол орталық 
қазақтың бетбейнесін көрсететін бір 
шаңыраққа айналған. Оны тәжірибелі 
ұстаз, халқының салтдәстүрін, әдет
ғұрпын, өнерін жоғары бағалайтын 
Салтанат Жолдыбайқызы есімді 
нәзік жан басқарып келеді. Украина
дағы Нежин педагогикалық инсти
тутын және ҚарМУдың филология 
факультетін бітіріп, жоғарғы санатты 
ұстаздар қатарында еңбек ете жүріп, 
кәсіпорынның осы маңызды учаскесін 
басқаруға шақырылды. Өйткені басқа 
этномәдени орталықтардың жұмысы 
бір басқа да, өз жерінде ашылған 
мұндай орталықтың атқаратын жүгі 
тіпті бірнеше есе маңызды.

– «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ әлемдегі  танымал және жүзде
ген шетелдік байланыстағы үлкен 
кәсіпорын, мұнда алысжақын ел
дерден келіп жататын қонақтар да аз 
емес. Компанияның өзінде де шетел 
азаматтары жұмыс істейді. Сондықтан 

біз сырттан келген қонақтарды 
қабылдап, оларға өзіміздің қазақ 
халқының өнерін, әнбиін, ұлттық 
киімдерін, саз аспаптарын көрсететін 
бетбейне секілдіміз. Ал бұл өте 
маңызды жүк, соның үдесінен шығу 
үшін бірнеше көркемөнерпаздар 
үйірмесімен бірге қолөнермен де ай
налысатын жастар бар. Солардың 
басын қосып, ұлттық бұйымдар да жа
саймыз, оны заман талабына қарай 
дамытып, шетелдіктерге кәдесыйға 
ұсынып  та жатамыз, –дейді Салтанат 
Жолдыбайқызы.

Қаламыздағы басшы қызмет ат
қар ып жүрген санаулы қазақ әйел
дерінің бірі болғандықтан біз Салта
нат Жолдыбайқызына  әйелдің қазіргі 
жаһандану және егеменді ел болу 
кезіндегі рөлі, мін деті мен артықкемі 
туралы да сұрақтар берген едік. Ана 
тек өз отбасынынң ғана емес, жалпы 
ұлттың тәрбиешісі. Өзінің қазіргі қыз
меті арқылы ұлттық өнерге жүздеген 
жастарды баулып, басын қосып 
отырған мәдени орталықтың бүгінгі 
жұмысына қарап, шынында да қазақ 
әйелінің қоғамдағы рөлі аса маңызды 
және соншалықты жауапты екенін 
байқаймыз. Бүгінде қазақ мәдени 
орталығында «Сарыарқа әжелері» 
деп аталатын ансамбль жұмыс 
істейді, құрамында он аяулы ана 
бар. Олардың бәрі де алтын, күміс 

алқалы алтыдан онон бір балаға 
дейін тәрбиелеп өсірген,  бүгінде 
зейнетте жүрсе де өздерінің өмірлік 
тәжірибесін кейінгі жастарға үлгі
өнеге етіп, ұлттық өнерді дамыту үшін 
уақыттарын аямай, осындай  ізгілікті 
іс атқарып жатыр. Мұнда «Шолпы» би 
ансамблі, домбыра оркестрі, «Ама
нат» металлургтер әншілер тобы, 
шағын театр және үнді биі үйірмесі 
көп уақыттан бері жемісті жұмыс істеп 
жүр. Қаладағы мерекелік және басқа 
да мәденикөпшілік шаралар қазақ 
мәдени орталығы өнерпаздарының 
қатысуынсыз өтпейді. «Сарыарқа 
әжелерінің» құрамындағы ана лар
дың әрқайсысы туралы Салтанат 
Жолдыбайқызы ерекше ілтипатпен, 
шынайы сүйіспеншілікпен әңгіме
лейді.

– Мен әйелананың қоғам
да ғы рөлі дегенде алдымен сол 
апа ларымыздың өміріне, жан ұя
ларына тәнті боламын. Шетел дік
тер мен кездескен кезде солардың 
өмірінен көптеген мысалдар кел
тіріп, өздерін де қатыстырып, аса 
бір тартымды әңгімедүкен ұйым
дастырамыз. Шын мәнінде он бала 
туып, тәрбиелеп өсіріп, шаршап
шалдықпай, қартайдым деп қатардан 
қалмай, сахнаға жайнап шыға келу, 
ұлттық киімді өз қолыңмен тігіп алу 
екінің бірінің қолынан келе бермес. 
Бірақ біздің қазақ әйелінің өжеттігі, 
намыс шыл дығы, ісмерлігі ерекше, 
олар бәріне де қол жеткізеді, – дейді 
басшы.

Еуропа ойшылы Шекспир бірде 
«Әйелдің күші – әлсіздігінде» деген 
екен, сонда әлсіз бола тқұрып қалай 
күшті болуға болады? Бұл жерде әйел 
жанының нәзіктігі әрдайым бірінші 

кезекте болу керек дегенді меңзесе 
керек. Тек мықты, батыл әйел ғана 
өзінің отбасын, қоғамды бақытты ете 
алады. Жиырма бірінші ғасырдағы 
әйел осындай болуы керек.

Жыл сайын көгілдір көктеммен 
бірге әйеланалардың мерейлі мере
ке сі 8 наурыз да келіп жетеді. Бұл 
кезең қазақ мәдени орталығы үшін 
ерекше, қауырт, қызық пен думанға 
толы уақыт. Өнерпаздар көпшілік 
орындарда концерт береді, сахналық 
қойылымдар көрсетеді. Ал сырттан 
келген қонақтар мәдени орталықтың 
жұмысымен танысып, ұлттық үрдіс
терді тамашалайды. 

– Қазіргі көптеген экономикалық 
қиындықтарға қарамастан біздің 
мәдени орталықтың жұмысы жылдан
жылға дамып, ширай түсуде. Өйткені 
компанияның бас директоры Вид
жай Махадеван мырза және басқа  
басшылар бізге үнемі көңіл бөліп, 
қамқорлық жасап келеді. Соның 
нәтижесінде негізгі цехтармен қатар 
қаржыландырылып, қазақтың ұлттық 
мәдениетін дамытуға күшжігерімізді 
жұмсаудамыз, – дейді С.Бектемірова.

Әйелдер мерекесі қарсаңында 
комбинаттың нәзік жанды арула
рына және қаланың барша қыз
келіншектеріне, әйеланаларға  шы
найы құттықтау сөзін арнаған  өнер 
ұжы мының басшысы Салтанат 
Жолдыбайқызының бұл тілегіне 
қосыла отырып, барша әйеланаға  
ізгі тілектерді жеткіземіз. 

Өз тілшімізден

«Саламатты Қазақстан» бағдарламасы
Елімізде Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау саласын дамытудың 

2011 - 2015 жылдарға арналған «Саламатты Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы 
қабылданғанын теміртаулықтар да жақсы біледі. «Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты 
не?» дегенге келсек, айтпаса да түсінікті, ең бастысы Қазақстан азаматтарының 
денсаулығын жақсарту. Сонымен қатар  тұрғындардың денсаулығын сақтау және 
санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылықты қамтамасыз ету мәселелері 
бойынша сектораралық және ведомствоаралық өзара іс-қимылды күшейту, бірыңғай 
ұлттық денсаулық сақтау жүйесін дамыту және медициналық, фармацевтикалық 
білімді жетілдіру, медицина ғылымын және фармацевтикалық қызметті дамыту болып 
табылады. Бүгінгі таңда бағдарламаняың 2011-+2013 жылдарға арналған бірінші кезеңі 
аяқталып, енді 2014-2015 жылдарды қамтитын екінші кезеңі жүзеге асырылуда. 

сайын арттырғаны жөн. Мен қалалық перзент
ханада көп жылдардан бері анестезиолог бо
лып еңбек етемін. Жаным қалаған мамандық 
болғандықтан «Ақ желеңді абзал жандар»деген 
халық берген атауға лайықты болуға тырысып, 
үнемі ізденемін. Жүкті немесе жас босанған 
аналардың қасқабағына қарап, оларға лайықты 
емдом жасаумен қатар сөзбен де жанына 
шипа болудың орны бөлек. Негізгі айтпағым 
«болашақ ана нені білуі керек?» деген мәселе 
төңірегінде, өйткені босануға дейінгі кезең де 
маңызды. Шындығында, жүктілік кезеңі әйел 
өміріндегі ерекше сәт деуге болады. Себебі, 
құрсақ көтеріп, өмірге ұрпақ әкелу –зор бақыт, ал  
көңілді қуанышпен қатар күдік пен қорқыныштың 
билейтіні де рас. Біздің қаламыздағы перзент
ханада жүкті әйелдердің аманесен босану
ына барлық жағдай жасалған. Емханадағы 
«Жас аналар» мектебіне  қатысып, дәріс алып 

жүрген болашақ аналар перзентханаға кез
келген уақытта экскурсияға келіп, мұндағы 
мәнжаймен толық таныса алады. Сонымен 
қатар біздің перзентхана  соңғы он жылдан аса 
уақыттан бері «Қауіпсіз жүктілікті ұйымдастыру» 
бағдарламасы аясында жұмыс жүргізіп келе
ді. Бұл бағдарлама қазіргі таңда өзінің оң 
нәтижелерін беріп те үлгерді. Бағдарламаның 
негізгі мақсатына сәйкес, жүкті әйел босанатын 
кезде өзін  тура үйіндегідей сезінуі үшін перзент
ханада барлық мүмкіншіліктер мен жағдайлар 
жасалған.  Сондайақ болашақ ана босанатын 
кезде жанында жақын адамдарының біреуі 
болуына да, яғни серіктестік босануға да жол 
ашылған. Кейбір жүкті әйелдер  құрбысының 
немесе туысының, ал кейде күйеуінің жанын
да болғанын қалайды. Сонда босану процесі 
анағұрлым жеңіл өтеді, бүгінгі таңда бұл да 
мүмкін болып отыр. Осылайша, медицина сала
сы дамыған сайын  перзентханадағы жағдай да 
жақсарып, аналардың өздерін емінеркін сезін
уіне баса назар аударылып келеді. 

Туылысымен анасының кеудесіне жат

қыз ыл ған  нәресте анасымен бірге босан
дыру бөлмесінде екі сағаттай жатады. Осы 
кезде анасының бойындағы микрофлораны 
қабылдап, оған бейімделеді. Сонымен қатар 
анасының кеудесіне сүт жинала бастайды. 
Нәрестеде инстинкт дами түседі. Нәрестесі 
қасында болғандықтан, анасы да алаңсыз, оны
мен өзінше тілдеседі, емізеді, күтім жасайды. 
Осылайша, ана мен бала арасындағы қарым
қатынастың негізі қалыптаса бастайды.

Міне,  көңілдерге  нұр сыйлаған көктем айы да 
келіп жетті. Бұл айдың ерекшелігі, оның алғашқы 
мерекесі қызкеліншектердің, аналардың мере
кесі. Сондықтан барша теміртаулық аналарды 
8 наурыз төл мерекесімен құттықтап, дендеріне 
саулық тілеймін және өмірге дені сау ұрпақ 
әкеліп, еліміздің демографиялық ахуалына үлес 
қоса беріңіздер демекпін.

Мағира МЫРЗАШАЕВА,
қалалық перзентхана жансақтау 

бөлімінің медбикесі

Адамның бір              қызығы

бала деген...
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8 Ресми бөлім8 Қалалық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға 
(жалға алуға) беру кезіндежалдау ақысының 

мөлшерлемесін есептеу қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңына, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

2014 жылғы 13 ақпандағы № 88 «Мемлекеттік мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларын бекіту туралы» қаулысына 
сәйкес, Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңының 37-бабының  1-тармағын басшылыққа ала отырып,Теміртау қаласының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Қоса берілген Қалалық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу 
қағидалары бекітілсін.

2. «Теміртау қаласының экономика және қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі қолданыстағы заңнамаға сәйкес осы қаулыдан туындайтын 
қажетті ісшараларды қабылдасын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау қала әкімінің орынбасары Сергей Николаевич Тымченкоға жүктелсін.
4. Осы қаулыны ресми алғаш жариялағанкүннен бастап қолданысқа енгізіледі.

    Қала әкімі                              Н. СҰЛТАНоВ

Теміртау қаласы әкімдігінің 
2015 жылғы «___» ___________
№ ____қаулысымен бекітілген

Қалалық коммуналдық 
мүлікті мүліктік жалдауға 

(жалға алуға) беру кезінде жал-
дау ақысының мөлшерлемесін 

есептеу қағидалары
1. Осы Қалалық коммуналдық мүлікті 

мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде 
жалдау ақысының мөлшерлемесін есеп
теу қағидалары (бұдан әрі – Қағидалар) 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 
жылғы 13 ақпандағы № 88 «Мемлекеттік 
мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру 
қағидаларын бекіту туралы» қаулысымен 
бекітілгенМемлекеттік мүлікті мүліктік 
жалдауға (жалға алуға) беру қағидаларының 
50тармағына сәйкес әзірленді және 
қалалық коммуналдық мүлікті мүліктік 

жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жалдау 
ақысының мөлшерлемесін есептеутәртібін 
айқындайды.

2.Қалалық коммуналдық заңды тұлға
лар дың балансында тұрған мемлекеттік 
тұрғын емес қордың объектілерін мүліктік 
жалдауға (жалға алуға) беру кезінде жылдық 
жалдау ақысын есептеу осы Қағидалардың 
қосымшасына сәйкес құрылыс үлгісі, 
тұрғын емес үйжайдың түрі, инженерлік 
коммуникациялардың бар болуы, аумақтық 
орналасуы, жалдаушының қызмет түрі, 
жалдаушының ұйымдыққұқықтық ныса
ны ескерілетін қолданылатын базалық 
мөлшерлемесі мен коэффициенттердің 
мөлшерлері негізінде анықталып, мына 
формула бойынша жүзеге асырылады:

Ап = Рбс х S х Кт х Кв х Кик х Кр х Квд х 
Копф,

мұнда:
Ап – жылына қалалық коммуналдық 

заңды тұлғалардың балансында тұрған 
мемлекеттік тұрғын емес қордың 
объекті лерін мүліктік жалдау ақысының 
мөлшерлемесі;

Рбс  1 шаршы метрге жылына теңге жал
дау ақысының базалық мөлшерлемесі;

S  жалға алынатын алаң, шаршы метр;
Кт  құрылыс үлгісін ескеретін коэффици

ент;
Кв  тұрғын емес үйжайдың түрін ескере

тін коэффициент;

Кик  инженерлік коммуникациялардың 
бар болуын ескеретін коэффициент;

Кр  аумақтық орналасуын ескеретін ко
эффициент;

Квд  жалдаушының қызмет түрін ескере
тін коэффициент;

Копф  жалдаушының ұйымдыққұқықтық 
нысанын ескеретін коэффициент.

3.Жабдықтарды, автокөлік құралдарын 
және өзге де тұтынылмайтын заттарды 
мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде 
жылдық жалдау ақысының есеп айырысуы 
мына формула бойынша жүзеге асырылады:

Ап = С х Nam /100 х Кп
мұнда:
Ап  жылына жабдықтар, көлік құралдары 

және өзге де тұтынылмайтын заттар үшін 
жалдау ақысының мөлшерлемесі;

С  бухгалтерлік есеп деректері бойынша 
жабдықтардың қалдық құны.

100 пайыз тозуы есептелген жабдық
тарды, көлік құралдарын және өзге де 
тұтынылмайтын заттарды мүліктік жалға 
(жалдауға) беру кезінде қалдық құны 
бастапқы (қалпына келтіру) құнынан 10 пай
ыз мөлшерінде қабылданады;

Nam  Қазақстан Республикасының 2008 
жылғы 10 желтоқсандағы«Салық және бюд
жетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» Кодексінің (Салық кодексі) 120ба
бына сәйкес амортизацияның шекті норма
лары;

Кп  төмендету коэффициенті (жабдық
тар ды, көлік құралдарын және өзге де 
тұтынылмайтын заттарды алпыс пайыз
дан аса тозу кезінде қолданылады  0,8 
мөлшерінде).

4.Қалалық коммуналдық заңды тұлға
лардың балансындағы мемлекеттік тұрғын 
емес қордың объектілерін, сондайақ жаб
дықтар мен көлік құралдарын және басқа да 
тұтынылмайтын заттарды сағат бойынша 
мүліктік жалдауға (жалға алу) ұсыну кезінде 
жалдау ақысын есептеу мынадай формула 
бойынша жүзеге асырылады:

Ач=Ап/12/Д/24, 
мұнда:
Ач – сағатына қалалық коммуналдық 

заңды тұлғалардың балансындағы мем
лекеттік тұрғын емес қордың объектілері, 
жабдық, көлік құралдары және басқа 
да тұтынылмайтын заттар үшін жалдау 
ақысының мөлшерлемесі;

Ап – жылына қалалық коммуналдық 
заңды тұлғалардың балансындағы мем
лекеттік тұрғын емес қордың объектілері, 
жабдық, көлік құралдары және басқа да тұты
нылмайтын заттар  үшін жалдау ақысының 
мөлшерлемесі;

12 – жылдағы айдың саны;
24 – тәуліктегі сағаттың саны;
Д – объектілерді мүліктік жалдауға беру 

жүзеге асырылатын айдағы күндердің саны.

№
р/р Коэффициенттер түрі Коэффициент мөлшері

1

Құрылыс үлгісін ескеретін коэффициент (Кт):  

1.1 ғимарат 1,0

1.2 спорттық имараттар (стадион, спорттық зал, спорттық алаңдар және басқалар) 0,7

1.3 басқа құрылыстар (имараттар) 0,9

2

Тұрғын емес үйжайдың түрін ескеретін коэффициент (Кв):

2.1 жер үсті қабатында орналасқан үйжай 1,0

2.2 үй асты қабатында (жартылай подвал) орналасқан үйжай 0,9

2. жер төле қабатындағы үйжай 0,8

2.5 басқа (шатыр,шатырдағы жай, тамбур, мансарда, лоджия, спорттық құрылыс және басқа) 0,7

3

Инженерліккоммуникациялардың бар болуынескеретін коэффициент (Кик):

3.1 барлық инженерліккоммуникациялары бар үйжайлар үшін (жылумен, электрмен, сумен жабдықтау, және кәріз) 
коммуникациялардың қандай да бір түрлері жоқ болса, әрбір түрге 0,1ге азаяды 1,0

4

Аумақтықорналасуы ескеретін коэффициент (Кр):

4.1 Теміртау қаласы үшін

4.1.1 қала 2,5

4.1.2 әлеуметтік қала, ескі қала және Оң жағалау үшін 2,0

4.2 Ақтау кенті үшін 0,5

5
 

Жалдаушының қызмет түрін ескеретін коэффициент (Квд):

5.1 банктердің есеп айырысукассалық орталықтары, Қазақстан Республикасы ұлттық почта операторы, банкоматтар, төлеу терминалдары (мультикассалар) үшін 2,5

5.2 брокерлік қызметті жүзеге асыру және кеден қызметтерін көрсету, айырбастау пункттері және қызметі бағалы қағаздар нарығымен байланысты ұйымдар, сақтандыру, инвестициялық 
компаниялар, нотариалдық кеңселер, адвокаттық кеңселер үшін

3,0

5.3 сауда, қонақ үй қызметтерін ұйымдастыру, сату автоматтары үшін 2,5

5.4 қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру (асхана, буфеттер) үшін 1,5

5.5 оқу орындарында (мектептерде, гимназияларда, лицейлерде, колледждерде және спорттық мектептерде) қоғамдық тамақтануды ұйымдастыру (асхана, буфеттер) үшін 0,5

5.6 денсаулық сақтау, мәдениет, дене шынықтыру және спорт салаларында қызмет ету (қызметтерді) және ісшараларды ұйымдастыру үшін 1,0

5.7 ұялы байланыс, интернет желісі саласында қызмет ету үшін (телекоммуникация жабдықтарын орналастыру және басқа) 5,0

5.8 5.15.7тармақтарында көрсетілген қызмет түрлерін қоспағанда, басқа қызмет түрлері үшін 2,0

6
 
 

Жалдаушының ұйымдыққұқықтық нысанын ескеретін коэффициент (Копф):

6.1 қайырымдылық және қоғамдық бірлестіктер, коммерциялық емес ұйымдар үшін 0,5

6.2 жеке кәсіпкерлер, шаруалар қожалықтары үшін 0,9

6.4 жарғылық капиталындағы акционерлік қоғам акцияларының бақылау пакеті немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына қатысуының бақылау үлесі Теміртау қаласының 
әкімдігіне тиесілі акционерлік қоғамдар және жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер үшін* 0,5

6.4 қалғандары үшін 1,0

Қалалық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде 
жалдау ақысының мөлшерлемесін есептеу қағидаларына қосымша

Қалалық коммуналдық мүлікті мүліктік жалдауға (жалға алуға) беру кезінде құрылыс үлгісі, тұрғын емес үй-жайдың түрі, 
инженерлік коммуникациялардың бар болуы, аумақтық орналасуы, жалдаушының қызмет түрі, жалдаушының ұйымдық-

құқықтық нысаны ескерілетін коэффициенттердің қолданылатын базалық мөлшерлемесі мен мөлшерлері

Базалық мөлшерлеменің мөлшерлері – тиісті жылға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасының Заңымен белгіленген 2 (екі) айлық есептік көрсеткіш.

* Акционерлік қоғамның акцияларының бақылау пакеті немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталына қатысуының бақылау үлесі тиісінше акционерлік қоғамның дау
ыс беретін акцияларының елу пайызынан астамы немесе жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің елу пайызынан астамы мемлекетке тиесілі екендігін 
білдіреді.
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Об утверждении Правил расчета ставки арендной платы при 
передаче городского коммунального имущества в 

имущественный наем (аренду)
В соответствии с Законом Республики Казахстан от 1 марта 2011 года   «О государственном имуществе», постановлением Правительства 

Республики Казахстан от 13 февраля 2014 года №88 «Об утверждении Правил передачи государственного имущества в имущественный 
наем (аренду)», руководствуясь пунктом 1 статьи 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года   «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»,еРе акимат города Темиртау ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила расчета ставки арендной платы при передаче городского коммунального имущества в имущественный 
наем (аренду).

2. Государственному учреждению «Отдел экономики и финансов города Темиртау» в соответствии с действующим законодательством 
принять необходимые меры, вытекающие из настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима города Тымченко Сергея Николаевича.
4. Настоящее постановление вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

                                                Аким города                                                                                           Н. СУЛТАНоВ

Утверждены постановлением акимата 
города Темиртау 

от «___» _________   2015 года
№ ______

Правила расчета ставки 
арендной платы при передаче

городского коммунального 
имущества в имущественный 

наем (аренду)
 1. Настоящие Правила расчета ставки 

арендной платы при передаче городского 
коммунального имущества в имущественный 
наем (аренду) (далее – Правила) 
разработаны в соответствии с пунктом 
50 Правил передачи государственного 
имущества в имущественный наем 
(аренду), утвержденных постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 
13 февраля 2014 года №88 «Об утверж
дении Правил передачи государствен
ного имущества в имущественный наем 
(аренду)» и определяют порядок расчета 
ставки арендной платы при передаче 
городского коммунального имущества в 
имущественный наем (аренду).            

2. Расчет ставки годовой арендной пла
ты при предоставлении в имущественный 

наем (аренду) объектов государственного 
нежилого фонда, находящихся на балансе 
городских коммунальных юридических лиц, 
определяется на основании базовых ставок 
и размеров применяемых коэффициентов, 
учитывающих тип строения, вид нежилого 
помещения, наличие инженерных коммуни
каций, территориальное расположение, вид 
деятельности нанимателя, организационно
правовую форму нанимателя согласно при
ложению к настоящим Правилам и осущест
вляется по формуле:

Ап = Рбс х S х Кт х Кв х Кик х Кр х Квд х 
Копф, 

где:
Ап – ставка арендной платы объектов 

государственного нежилого фонда, 
находящихся на балансе городских 
коммунальных юридических лиц, в год;

Рбс – базовая ставка арендной платы за 
1 квадратный метр, тенге в год;

S – арендуемая площадь, квадратный 
метр;

Кт  коэффициент, учитывающий тип 
строения;

Кв  коэффициент, учитывающий вид не
жилого помещения;

Кик  коэффициент, учитывающий нали
чие инженерных коммуникаций;

Кр  коэффициент, учитывающий терри
ториальное расположение;

Квд  коэффициент, учитывающий вид 

деятельности нанимателя;
Копф  коэффициент, учитывающий ор

ганизационноправовую форму нанимателя.
3. Расчет ставки годовой арендной платы 

при предоставлении в имущественный наем 
(аренду) оборудования, автотранспортных 
средств и других непотребляемых вещей 
осуществляется по формуле:

Ап = С х Nam /100 х Кп
где:
Ап  ставка арендной платы за 

оборудование, транспортные средства и 
другие не потребляемые вещи в год;

С  остаточная стоимость оборудования 
по данным бухгалтерского учета.

При сдаче в имущественный наем 
(аренду) оборудования, транспортных 
средств и других непотребляемых вещей 
с начисленным износом 100 процентов 
остаточная стоимость принимается в 
размере 10 процентов от первоначальной 
(восстановительной) стоимости;

Nam  предельные нормы амортизации 
в соответствии со статьей 120 Кодекса 
Республики Казахстан от 10 декабря 2008 
года «О налогах и других обязательных 
платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

Кп  понижающий коэффициент (при
меняется при износе оборудования, 
транспортных средств и других непо
требляемых вещей более шестидесяти 
процентов  в размере 0,8).

4. Расчет арендной платы при предостав
лении в имущественный наем (аренду) по 
часам объектов государственного нежилого 
фонда, а также оборудования, автотран
спортных средств и других непотребляемых 
вещей, находящихся на балансе городских 
коммунальных юридических лиц, осущест
вляется по следующей формуле:

Ач=Ап/12/Д/24,
где:
Ач – ставка арендной платы за объекты 

государственного нежилого фонда, 
оборудование, транспортные средства и 
другие непотребляемые вещи, находящиеся 
на балансе городских коммунальных 
юридических лиц, в час;

Ап – ставка арендной платы за объекты 
государственного нежилого фонда, 
оборудование, транспортные средства и 
другие непотребляемые вещи, находящиеся 
на балансе городских коммунальных 
юридических лиц, в год;

12 – количество месяцев в году;
24 – количество часов в сутках;
Д – количество дней в месяце, в котором 

осуществляется передача объектов в 
имущественный наем.

Приложение           
к Правилам расчета ставки арендной платы при передаче городского коммунального имущества в имущественный наем (аренду)

Базовая ставка и размеры применяемых коэффициентов, учитывающих тип строения, вид нежилого помещения, наличие инженерных ком-
муникаций, территориальное расположение, вид деятельности нанимателя, организационно-правовую форму нанимателя, при передаче город-

ского коммунального имущества в имущественный наем (аренду)

Размер базовой ставки – 2 (два) месячных расчетных показателя, установленного Законом Республики Казахстан о республиканском бюджете на соответствующий год.

№ п/п Вид коэффициентов Размер коэффициента

1

Коэффициент, учитывающий тип строения (Кт):  
1.1 здание 1,0

1.2 спортивное сооружение (стадион, спортивный зал, спортивные площадки) 0,7
1.3 прочие строения (сооружения) 0,9

2

Коэффициент, учитывающий вид нежилого помещения (Кв):

2.1 помещение в надземном этаже 1,0

2.2 помещение в цокольном (полуподвальном) этаже 0,9

2.3 помещение в подвальном этаже 0,8

2.5 прочее (крыша, чердак, тамбур, мансарда, лоджия, спортивные сооружения и другое) 0,7

3
Коэффициент, учитывающий наличие инженерных коммуникаций (Кик):

3.1 для помещений со всеми инженерными коммуникациями (тепло, электро, водоснабжения и водоотведения) при отсутствии какихлибо видов коммуника
ций уменьшается на 0,1 за каждый вид 1,0

4

Коэффициент, учитывающий территориальное расположение (Кр):

4.1 для города Темиртау

4.1.1 город 2,5

4.1.2 соцгород, старый город и правый Берег 2,0

4.2 поселок Актау 0,5

5

 

Коэффициент, учитывающий вид деятельности нанимателя (Квд):

5.1 для расчетнокассовых центров банков, Национального оператора почты Республики Казахстан, банкоматов, терминалов оплаты (мультикасс) 2,5

5.2 для брокерской деятельности и оказания таможенных услуг, обменных пунктов и организаций, деятельность которых связана с рынком ценных бумаг, 
страховых, инвестиционных компаний, нотариальных контор, адвокатских контор 3,0

5.3 для организации торговли, гостиничных услуг, торговых автоматов 2,5
5.4 для организации общественного питания (столовая, буфет) 1,5
5.5 для организации общественного питания (столовая, буфет) в учебных заведениях (школах, гимназиях, лицеях, колледжах и спортивных школах) 0,5
5.6 для организации услуг (деятельности) и мероприятий в области здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта 1,0
5.7 для организации услуг в сфере сотовой связи, сети интернет (размещение телекоммуникационного оборудования и другое) 5,0
5.8 для иных видов деятельности, за исключением видов деятельности, указанных в пунктах 5.15.7 2,0

6

 

 

Коэффициент, учитывающий организационноправовую форму нанимателя (Копф):
6.1 для благотворительных и общественных объединений, некоммерческих организаций 0,5
6.2 для индивидуальных предпринимателей, крестьянских хозяйств 0,9
6.3 для акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью, в уставном капитале которых акимату города Темиртау принадлежит кон
трольный пакет акций акционерного общества или контрольная доля участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью* 0,5

6.4 для остальных 1,0

* контрольный пакет акций акционерного общества или контрольная доля участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью означает, что государству 
принадлежит соответственно более пятидесяти процентов голосующих акций акционерного общества или более пятидесяти процентов доли участия в уставном капитале товарищества 
с ограниченной ответственностью.
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ШАЛҒЫНДА

Хауызынгүлдерашқандағажап,
Төккендешуақшапағын.
Шалғындықұшып,аспанғақарап,
Қиялғабатыпжатамын.

Еліктепосыкереметтерге,
Еркелепсамалеседі.
Үқсайтынаппақкөбелектерге,
Көгімдебұлттаркөшеді.

Гүлдердікезіпараныңелі,
Таппайдыпайызтұрақтап.
Туғанымқандайғажайыпеді,
Жераттымынаужұмақта.

Поэзия

ТАТЬЯНА  ДУБОВСКАЯ

Күлім қағады 
тағдырым

 МАША

Жауынгердейжасанып,
ҚудыМашамасаны.
Кіпкішкентайтүрімен,
Ұйқыбермейтүнімен,
Ызыңдағанмазасыз,
Қалмаукерекжазасыз.
Үкімайттықысқаша,
«Күлқыламынұстасам!»
Қуамындепқұрғырды,
Вазаныдасындырды.
Диванғакепжайлана
Қарапедіайнаға,
Мазаққылып,
қырындап,
Масаотырмұрнында.
«Ах,сендейқанқұмардың,
Бізтұмсығынжұлармын.»
Ұрмақболдықұлаштап,
Аяпкеттібірақта,
Кімайтадыаяғын,
Кімніңмұрынынаяды?

КАПИТАН

Капитанмынұқыпты,
Елімсенімжүктеді.
Кетемшарлапмұхитты,
«Қошбол,мама,күтмені.»

Штурвалдытүзеген,
Морякпынмен,батырмын.
Теңіздердітізеден,
Кешіпкележатырмын.

Шайқаламынкемемде,
/Қиялдасамеркімғой./
Қалғанқалақеденде,
Теңіздегідельфинғой.

Қуыршақтықарғыннан,
Құтқарамынбұлданбай.
Антарктидаалдымнан
Күтіпменітұрғандай.

Ойынымдыкезінде
Алайыншыбүтіндеп.
Мұхиттарментеңіздер,
Менөскеншекүтіңдер.

ҚУАНЫШ

Қанатыжеңілтолқындартынбай,
Ояттытербептаңнұрын.
Қуанышсезімкеудемесыймай,
Күлімқағадытағдырым.

Ашықаспандақұстарəнсалып,
Ояндықайыңертерек.
Желөкпесамалқұшып,қарсыалып,
Айтадыназынеркелеп.

Көкжиеккөркем,кереметқандай,
Алтынқұмтөсепжағажай.
Сəулесікүнніңжанарыналмай,
Толқынменойнар,баладай.

Еркелепсамал,сипапбетімді,
Лəззатқакөңілтоймайды.
Жігіт-желмынаунеткенөтімді,
Етегімдіашыпойнайды.

Шалғынныңшайқапғашықтұманын,
Ұйпалапкейдекекілді.
Саладыжүрекшаттықтыңəнін,
Таңдағыторғайсекілді.

ДƏРІГЕРЛЕР

В.М.Ивановқа,В.Я.Правичке,
К.В.Кучинскийге,О.М.Лиге,
М.И.Мошковскийге.

Иыққаіліпарындайтазаақхалат,
Сырқатқабірсəткөмегітисебақ
   санап,
Тəуліктетынбайажалғақарсы 
  шығатын,
Өміргеқұштарперіштешығарақ
   қанат.
Періштедеймін,
адамғойбұлдакəдімгі,
Қарғаларқорлап,қасіреткейде 
  жамылды.
Құрғатыпжасын,
жүйкесінжамап 
  сырқаттың,

Жанынабұныңқаншамажара 
  таңылды.
Дəріменемдеп,
жаныменемдепғасырды,
Ізгілікістеншаршағанындажасырды.
Сендердіңшексізшапағатыңныңалдында,
Адамғабіткениеміналтынбасымды.

***
Зерлішапанжамылып,
Көлеңкелеркөлеңдеп,
Аспанжұлдызтағынып,
Төңкелілдітөбемнен.

Сүмбілсабақиіліп,
Даламдадəнпіседі.
Көктенжұлдызүзіліп,
Көкшалғынғатүседі.

Сырнайүніүзілді,
Тынақалдыайнала.
Айна–көлгеүңілді,
Күмісалқа–айжаңа.

Құсұйқылыкеңдала,
Аунаптүсті,күрсінді.
Бəріұйқыда.
Менғана
Күзетемінбұлтүнді.


***

Туғанжердіңбілуүшінқадірін,
Аралаймынорман,тауын,мүйісін.
Теректердіңжапырағынжамылып,
Жатамтыңдаптыныштықтың

   тынысын.

Жасылмайсатабаныматөселіп,
Сіміремінкүмісшықтыңшырынын.
Құстарəнікөңілімдікөтеріп,
Өріпберемқайыңдардыңбұрымын.

Жұпаршанақгүлдеріңменкөрісіп,
Кешіпөтемтаржол,тайғақ

   жылғаңнан.
Қуанышпенқасіретіңдібөлісіп,
Менөзіңдіжалықпаймынжырлаудан.


НӨСЕР

Құйдынөсеркүркіреп,
Қарағайларсілкінді.
Қарабұлттардүркіреп,
Қаралыаспанкүрсінді.

Үрпиісіпағаштар,
Мауқынəзербасады.
АшулыЗевсаластап,
Жергежасыншашады.

Аспаннұрғатолғанда,
Көкжиеккеқонарма.
Кіреқалсаңорманға,
Тұншығасыңозонға.

Жарқылдайдыжырақта,
Найзағайдыңқылышы.
Қарағайлыжұмақта,
Тарылмайдытынысым.

***

Қапелімдеалдымбаөкпелетіп,
Жүрушіедіктөбемізкөккежетіп.
Күйкітірлікмеңдегенжүрегімді,
Жіберушіеңбірсəттекөктеметіп.

Əнсалуғазауқымжоқ,өлеңгеде,
Тұнақалдытоғайдакөлеңдемей.
Мəнсізқалдыөзіңсізмынажалған,
Оралсаңшы,кешікпейкелемдепең.

Кіріпкелшіесіктіқақпайашып,
Қаңыраптұрөзіңсізтасқалашық.
Кешірмені,О,Муза,өзіңедің,
Махаббаттыңміндетін 

   атқаратын.

Қазақшағааударған
  Қасым БОТАНОВ

Өнерде – шекара болмайды, 
ал сезімнің селт еткен сәтінен 
өлең өретін ақындар әлемі тіпті 
ғажайып. Қаламыздың белігілі 
ақыны Татьяна Дубовскаяның 
қаламынан туған өлең-жырлар 
оқырманды бей-жай қалдырмасы 
анық. Оның бірнеше жыр 
жинақтары жарық көрген, сонымен 
қатар өлеңдеріне әндер де жазылған. 
Өткен күзде қала күніне орай өткен 
қалалық ән конкурсында Татьяна 
Дубовскаяның қаламынан туған 
Теміртау туралы ән жеңімпаз деп 
танылғанын оқырмандар ұмыта 
қойған жоқ. Бүгін 8 наурыз мерекесі 
қарсаңында автордың бірқатар 
өлеңдерін Қасым Ботановтың ауда-
руымен ұсынып отырмыз.
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Күні Таң Күн Бесін Екінті Ақшам Құптан
1  Жексенбі 6:51 7:51 13:30 17:00 19:01 20:36
2  Дүйсенбі 6:51 7:51 13:30 17:00 19:02 20:36
3  Сейсенбі 6:47 7:47 13:30 17:03 19:05 20:40
4  Сәрсенбі 6:45 7:45 13:30 17:04 19:06 20:41
5  Бейсенбі 6:43 7:43 13:30 17:06 19:08 20:43
6-Жұма 6:41 7:41 13:30 17:07 19:09 20:44
7  Сенбі 6:38 7:38 13:30 17:09 19:11 20:46
8  Жексенбі 6:36 7:36 13:30 17:10 19:13 20:48
9  Дүйсенбі 6:34 7:34 13:30 17:11 19:14 20:49
10  Сейсенбі 6:32 7:32 13:30 17:13 19:15 20:51
11  Сәрсенбі 6:30 7:30 13:30 17:14 19:17 20:52
12  Бейсенбі 6:28 7:28 13:30 17:15 19:19 20:54
13-Жұма 6:26 7:26 13:30 17:17 19:21 20:56
14  Сенбі 6:24 7:24 13:30 17:18 19:22 20:57
15  Жексенбі 6:22 7:22 13:30 17:19 19:24 20:59
16  Дүйсенбі 6:20 7:20 13:30 17:20 19:25 21:00
17  Сейсенбі 6:17 7:17 13:30 17:22 19:27 21:02
18  Сәрсенбі 6:15 7:15 13:30 17:23 19:28 21:03
19  Бейсенбі 6:13 7:13 13:30 17:24 19:30 21:05
20-Жұма 6:11 7:11 13:30 17:25 19:33 21:13
21  Сенбі 6:09 7:09 13:30 17:27 19:34 21:14
22  Жексенбі 6:07 7:07 13:30 17:28 19:36 21:16
23  Дүйсенбі 6:05 7:05 13:30 17:29 19:37 21:17
24  Сейсенбі 6:03 7:03 13:30 17:29 19:37 21:17
25  Сәрсенбі 6:00 7:00 13:30 17:32 19:40 21:20
26  Бейсенбі 5:58 6:58 13:30 17:33 19:42 21:22
27-Жұма 5:56 6:56 13:30 17:34 19:443 21:23
28  Сенбі 5:54 6:54 13:30 17:35 19:45 21:25
29  Жексенбі 5:52 6:52 13:30 17:36 19:46 21:26
30  Дүйсенбі 5:50 6:50 13:30 17:37 19:48 21:28
31  Сейсенбі 5:47 6:47 13:30 17:38 19:49 21:29

Ардақты  Пайғамбарымыз  Мұхаммед (c.ғ.с) былай деген: 
«Намаз – ақиқатқа барар жолды шуаққа бөлейтін  нұр, садақа - иманның 
шынайылығын көрсететін айғақ, сабырлық болса, адамның өмірлік 
жолын жарқын  ететін шуақ».

 Құрметті   Теміртау  
қаласының  тұрғындары!

Өздеріңізге   белгілі  жыл   сайын   дәстүрге   айналған   сүйікті  
пайғамбарымыз    Мұхаммед    Мұстафа  с.ғ.с -ның  туған   күнін  әлем    
мұсылмандары  атап     өтетіні    баршаңызға      мәлім.   Әр  жылы    
келе тін   Мәулід     мерекесін    атап    өткізуде    Теміртау  қаласының   
мешіт  тері де    қалыс   қалмауда.  Мәулід   тойын  атап  өткізудің      
маңызы;   Алланың   құлы,   әрі  елшісі  болған  пайғамбарымыз  
Мұхаммед  Мұстафа с.ғ.с-ге  салауаттар  айтып,  оның  (с.ғ.с.)  салып  
кеткен  сара  жолын  дәріптеп, айтып   кеткен  сан   мың  хадистерін 
(өсиет)  кейінгі  ұрпаққа   өнеге   етіп  көрсету  содан   нәр    алу   бо-
лып    табылады.                                                                                          

Осы  орайда  Теміртау  қаласы  Орталық   мешітінің  ұйым дас тыр-
уы мен   өтетін  шара   төмендегі   бағдарлама   бойынша   өтеді: 

1.Құран  оқу 
2.Пайғамбарымыздың   өмір   тарихы                         
3.Пайғамбарымызға  салауат                                                                
4.Діни  қойылымдар                                                                                   
5.Діни   әндер                                                                                                  
 Кеште  облыс  өңірінен   құрметті   меймандар   болады    деп 

күтілу де.                                                                                                 
  Қадірлі    ағайын!                                                                                      
 Сіздерді  18.03.2015 жыл  сағат   11.00 де   Теміртау  қаласының   

Орталық   мәдениет  үйінде  өтетін 
«Ғаламның   Рахым  Нұры»  атты    мерекелік   кешті  тамашалауға   

шақырамыз.   Кешті  тамашалау   тегін   екенін   хабарлаймыз. 

 Теміртау   қаласының  Орталық  мешіті

Көңіл айту

Көктемнің алғашқы сама лы 
ескен қоңыр кешінде қала мыз
дың ең ұзақ өмір сүрген тұрғыны 
өмірден озды. Ғасырдан ұзақ 
жасаған кейуана Қисықова Есен
бике Кәдірқызы 1911 жылы 15 
қыркүйекте Жамбыл облысының 
Мойынқұм ауданында дүниеге 
келген екен. Ерте есейіп, ауылдың, 
колхоздың барлық жұмыстарына 
араласады, тұрмысқа шығып, он 
құрсақ көтереді. Төрт перзенті ер
терек шетінеп, қалған алтауының 
тілеуін тілеген ана жүз жастан 
асып, нақтырақ айтсақ 104 жасқа 
қараған шағында өмірден озды. 

Ұлы Отан соғысы кезінде 

Өмірден кім 
өткенін 

білесіз бе?

(Теміртау қаласы)

Наурыз 
айының намаз кестесі

тылдағы ерен еңбектің бел орта
сында жүріп, ала таңнан қара кеш
ке дейін жеңісті жақындатуға үлес 
қосқан ол мал бағып, киім тігіп, жүк 
тасып, бейнетпен біте қайнасып, 
жаны нәзік әйел заты болса да, 
ауыртпалықты бір кісідей көтере 
білді. 

Есенбике Кәдірқызы Тем ір 
тау ға 1993 жылы  қоныс ау дар 
ған, мұнда кенже ұлы Жұмағазы 
мен келіні Гүлғайша асыл ананы 
күтіпбағып, аялы алақандарында 
ұстады. Бүгінде кейуананың 24 
немересі, 6 шөбе ре сі және 8 
шөпшегі бар. 

Теміртаудың тарихында жүз 
жастан асқан адамдар ретінде 
қалатын анамыздың Алла алды
нан жарылқасын, топырағы торқа, 
жатқан жері жайлы болсын дейміз.

Бірлікбай оРДАБАЕВ,
8 ықшам аудан ардагерлері

 бастауыш ұйымының 
төрағасы

«ҚарМет» Мемлекеттік  АҚ 
қарыздары бойынша

«ҚарМет» Мемлекеттік АҚ бұрынғы жұмысшыларының есіне 1995 
жыл үшін жалақы және әлеуметтік төлемдер бойынша қарыздары 
бар азаматтар, соның ішінде  сот шешімдері бойынша да, егер 
сіздер қарызды қайтаруға мүдделі болсаңыздар бұл жөнінде жеке 
өтініштеріңізді Комсомол даңғылы, 11 мекенжайдағы 316кабинетке 
(бұрынғы техникалық бөлім ғимараты) беруге болады. Өздеріңізбен 
бірге  ИИН бар жеке бас куәлігі болуға тиіс.

Анықтама телефондары 87013865851 немесе  ғимараттың  кіре 
берісіндегі 919383 телефоны.

 Құрметпен «Жақтау» 
кәсіподағы ұйымы

Қазанама
2015 жылы 2 наурызда  Ұлы Отан соғысының ардагері, 

Теміртаудың құрметті азаматы, белгілі шығармашылық қайраткер, 
суретші Михаил Степанович Подлесных өмірден өтті.

Михаил  Подлесных 1924 жылы 22 қаңтарда  Мәскеу түбіндегі 
Чаплыгин (бұрынғы Ранненбург) қаласында шаруа отбасында туған. 
1936 жылы Подлесных отбасы Қарағандыға жераударылған. Мұнда, 
кеншілер астанасында 18 жасқа толған Михаил Қызыл Армия 
қатарына  алынып,  Волховский майданында соғысқан, Сталинград 
түбіндегі шайқасқа қатысқан,  екі рет жараланған. Михаил Подлес-
ных автоматчиктер бөлімшесінің командирі болып сержант шенімен 
соғыс аяқталғанша қызмет еткен. 

Михаил Степанович ерте жасынан сурет салған, сонымен қатар 
майданда да  бұл кәсібін жалғастырған. Картиналарының  негізгі 
тақырыбы  жеңіске деген құлшыныс пен сүйіспеншілікті бейнелеген. 
Оның осы майдандағы суреттемелері дивизиондағы сурет көрмелеріне 
қатысуына мүмкіндік берген. Дивизия командирінің  ұсынысымен  
М.С.Подлесных Ұлы Отан соғысы аяқталғаннан кейін  И.Е.Репин 
атындғы Ленинград суретшілер  институтына қабылданады. Михаил 
Степанович аталған оқу ордасын аяқтай алмайды, өйткені сол кезде 
әкесі қатты науқастанған. Сөйтіп, ол Қарағандыға қайта оралады.  Ал 
1950 жылы  суретші Подлесныхтің жас отбасы Теміртауға қоныс ау-
дарады.

Михаил Степанович қырық жылға жуық  Теміртаудағы суретшілер 
студиясын басқарып,  мыңдағын талантты өрендердің ақылшысына 
айналды. Оның 87 тәлімгері дипломды кәсібіи суретші, мүсінші, 
сәулетші, сән әлемінің майталманы болды, олар қазір әлемнің әр 
түкпірінде табысты еңбек етуде. М.С.Подлесныхтың қаламынан 
туындаған картиналар  теміртаулықтардың үйлерінің сәніне айна-
луда, мысалы, бір кездері Теміртауда тұрып, кейін АҚШ, Германия, 
Греция, Израил, Мәскеу секілді елдер мен қалаларда өмір сүретін 
жерлестеріміз суретшінің картиналарының жағымды аурасы ба-
рын, тіпті сауығып кетуге әсер ететінін айтады.  Оның суреттері 
Венгрияның, Польшаның, Германияның, Францияның және ТМД 
елдерінің басқа да  қалаларында бар. 

Михаил Степанович І дәрежелі Отан соғысы орденімен, «Герма-
ния түбіндегі Жеңіс үшін», «Ерлігі үшін», «Ленинградты қорғағаны 
үшін» медальдарымен марапатталған.

Михаил Степановичке деген оның айналасындағы адамдардың, 
туыс-туғандарының, ұжымның құрметі ерекше болды. Оның еңбегі 
ескеріліп, «Теміртау қаласының құрметті азаматы»  деген атақ берілді.

М.С. Подлесныхтың өмірден өтуіне байланысты оның жақындары 
мен туған-туыстарына  қайғыларына ортақтасып көңіл айтамыз.

Қала әкімі Н.Е.Сұлтанов, ҚР Парламент Мәжілісі депута-
ты А.А.Бегенеев, қалалық мәслихат хатшысы И.В.Свиридов,  
В.Нехорошев, А.Есмұрзаев, С.Тымченко, Ш.Мырзақасымова, 
С.Көшімбаев, Н.Вахитова. Қалалық ардагерлер кеңесі және 8 ықшам аудан ардагерлерінің бастауыш 

ұйымы тыл еңбеккері, 104 жас ғұмыр кешіп дүниеден өткен 
                 Қисықова Есенбике Кәдірқызының
қайтыс болуына байланысты марқұмның отбасына, ұрпақтарына көңіл 

айтады.

Қалалық ардагерлер кеңесі және 8 ықшам аудан ардагерлерінің бастауыш 
ұйымы Теміртаудың құрметті азаматы, Ұлы Отан соғысының ардагері 

                  Михаил Степанович Подлесныхтың
қайтыс болуына орай марқұмның туған-туыстарына көңіл айтады.

   Хабарландыру
ҚР «Сайлау туралы» Заңына сәйкес үгіт-насихат материалдары үшін 

«Құрыш қала KZ» газетінің бір шаршы сантиметрінің бағасы 50 теңге екенін 
хабарлаймыз.

                        Редакция

Қазір  әлемді  экономикалық 
дағдарыс дендеп бара жатқаны 
белгілі, осыған орай «Арселор
Миттал Темірту» АҚ компаниясы 
дайын өнімнің өзіндік құнын және 
жалпы өндіріске жұмсалатын 
шығынды азайтуға бағытталған 
бағдарламаны  жүзеге асыруда. 
Бүгінгі күннің талабы – аздан да, 
көптен де үнемдеу. Олай етпеуге 
де болмайды,  өйткені компа
ния шығаратын өнімнен Ресей 
заводтары өндіретін дәл сондай 
ұқсас тауарлардың бағасындағы 
айырмашылық  әр тоннасына 
130 доллар көлемінде айналып 
отыр. Мұндай жағдайда бәсекеге 
қабілеттілік, нарықтың талаптарын 
орындау  мүмкін болмайтыны 
өзіненөзі белгілі. Кәсіпорынның 
атқарушы директоры  Иво Хмелик  
үнемшілдік талаптары жөнінде 
нақты цифрларды тілге тиек етті. 

– Әр тонна өнімге жұмсалатын 
шығынды бұрынғыға қарағанда 
85 долларға дейін азайту міндеті 
тұр.  Әсіресе, тура өндірістің өзіне 
жұмсалатын шығын ең аз дегенде 
3035 долларға азаюы тиіс. Бұған 
қол жеткізуге болады, – дейді 
басшы. 

Бірақ қол жеткізудің өзіндік 
алғышарттары бар. Домна пештері  
бірқалыпты жұмыс істеп, тәулігіне 
он мың тоннадан шойын құйып 
шығаратын болса, бұл көрсеткішті 
де орындауға болады. Оның үстіне 
қазір  металлургия комбинатының 
үшінші домнасы күрделі жөндеуден 
кейін қайтадан іске кірісті. Өнімнің 
өзіндік құны арзандап, кіріс 
бұрынғыдан артатын болса, нақты 
ақша да түседі. Бұл да уақыттың 
кезек күттірмейтін талабы. 
Өйткені наурыз айында  комбинат 
еңбеккерлеріне он үшінші жалақы 
төленуі керек, нақты ақша сол үшін 
ауадай қажет. Қазір  басшылар 
әрбір цех үшін нақты міндеттерді 
алға тартты. Мәселен, домна 
цехы барлық пештердің жұмысын 
реттеп,  бірқалыпқа түсіріп,  
жаңаланған №3 пешті  өндірістік 
қуатына жеткізу, ЛЦП1 жарамды 
өнім көлемін ұлғайту, ал газ цехы 
газды барынша оңтайлы бөлуі 
керек. Сонымен бірге жуырда ғана 
қайта құрылған жөндеу қызметіне 
үлкен үміт артылып отыр. Барлық 
жабдықтардың сапалы әрі тиімді 
жұмыс істеуі керек. 

Өз тілшімізден

Үнемшілдік

Компания 
дағдарысқа қарсы 

жұмыс істейді
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Шаш күтiмiнiң ережелерi

«Əйелдегенəдеміғой,əдемі...»

Отвсейдушипоздравляем
сМеждународнымженским
днем8мартанашихсамых
веселых,дорогих,заботли-
вых,умныхженщингород-
скогоСовета
ветеранов.
ИэтисловаВам:

Милыеженщины,добрые,
 верные!
Сновойвеснойвас,
 скаплямипервыми!
Мирногонебавам,солнца
 лучистого,
Счастьязаветного,самого
 чистого!
Многоввасласки,тепла,
 добраты
Пустьисполняютсяваши
 мечты!

ДолголетияВам,здоровья,
счастья,любвииудачиво
всем!

С поздравлением  мужчины
 городского Совета 

ветеранов

Шынында да әйел қауымы 
табиғаттың ерекше бір сұлу 
жаратылысы, олар қай кездегіден 
де мерекедуман, тойтомалақ 
кезінде ерекше көріктеніп кететіні 
баршаға мәлім. Сол сұлулықты 
өз қолдарымен жасайтын да әйел 
қауымының өкілдері. Соның бірі 
Гүлнұр Таукеева есімді ару. Ол 
қаламыздағы ЦУМ сауда үйінің 
екініш қабатында орналасқан шаш
тараз салонының иесі. 

Жоғарғы дәрежелі шаштараз, 
әрі әмбебап, әйелдерге де, еркек
терге де шашын сәндеп, замана
уи үлгіде қиып, бояп, бұйралап 
дегендей түрлі әдістерді қолдану 
арқылы әр адамның ажары мен 

Сұлулық сыры

Əйелдер-ай!
Əйелдер!
Қандайсың?!
Əдемі боп кетіпсің ғой әрқайсың.
Жанарлардың жауын алып   
   тұрғаны-ай,
Əйелдер-ай, әй-әйлар-ай, қулар-ай, 
– деп келетін дауылпаз ақын 
Мұқағали жыры əйел ананың 
сұлулығын өте дəл сипаттаған 
жампоз жырлардың бірі. 

келбетін аша түсетін маман.
– Мен бұл жұмысқа бала 

кезімнен  ыңғайлы болдым, 
мектепте оқып жүргенде құрбы 
қыздардың шашын сәндеп, қиып, 
бұрымдарын өріп дегендей қарап 
отырмайтынмын. Сондықтан 
болар, еңбекке қадам басқанда 
бірден осы мамандықты қаладым. 
Алматы қаласында арнайы 
технологиялық оқу орнында 
оқыдым, онда Гүлмира есімді аса 
жоғарғы санатты шебер апайдан 
сабақ алдым. Осы салада еңбек 
еткеніме он жылдай болды, өзімнің 

жеке салон ашқаныма да төрт 
жылдан асты. Қазір Жанар, Каро
лина есімді шәкірттерді үйретіп 
шығардым, – дейді шаштараз 
Гүлнұр Таукеева.

Шаштараз салонының 
қабырғаларында ілулі тұрған 
түрлі дипломдар көзге бірден 
байқалады. Олардың көбі  
шетелдік мамандардың атынан 
біздің кейіпкерімізге берілген. Бұл 
жөнінде ол жыл сайын Алма
ты, Астана қалалырында өтетін 
халықаралық шеберлік сынып
тарына қатысатынын жеткізді. 

Дәрістерді Польша, Германия, 
Ресей сияқты сұлулыққа баса мән 
беретін жоғарғы деңгейдегі шебер
лер өткізеді дейді. Гүлнұр болса 
үйренгендерін өз жерлестерінің 
сұлулығын  жарқырата паш ету 
үшін аянбай қолдануда. Сөз 
реті келгенде біз биылғы жылы 
қандай шаш үлгісінің көбірек сәнге 
айналғанын сұраған едік.

– Әдеттегідей биыл да қысқа, 
іскерлік кейіптер көбірек сәнге 
айналып отыр. Сондайақ ұзын, 
қалың шаштар үшін бірнеше 
үлгілер пайдаланылуда. Ал 
шаштың түріне келсек, кәдімгі 
табиғи түстер, бояу қажет болған 
жағдайда ашық және мыс, алтын 
түстес реңдер көбірек сұранысқа 
ие, – деп жауап берді ол.

– Гүлнұр, шаш сәндеудің, 
қиюдың бағасында қандай 
өзгерістер бар?

– Соңғы екі жылда бұл 
қызметтің бағасы біршама өсті, де
генмен келушілердің сұранымына, 
жұмыстың көлеміне қарай келісімді 
түрде баға қойылады. Әрине, 
әлеуметтік жағдайы, зейнеттік 
жасты да ескеремін, – дей келе 
ол әйелдердің төл мерекесі 
қарсаңында өзінің барлық тұрақты 
клиенттерін, барша теміртаулық 
әйелдерді, әріптестерін 8 наурыз 
мерекесімен құттықтауын жеткізді.

Әйел деген әдемі ғой, әдемі,
Әдемілік бізге көптік етпейді, – 

деп аяқтаған екен Мұқағали ақын 
өзінің жоғарыда келтірілген жырын. 
Одан асырып айту біздің де 
қолымыздан келе қоймас. Гүлнұр 
Таукеевадай әр әйелге әдемілік 
сыйлап жүрген қыздарымыздың 
еңбегі табысты болып, әлемді 
әдемілікпен әрлей берсін.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА

Шаңтозаңнан кірлеп, тез майлана
тын шашты белгілі бір уақыт аралығында 
сумен сабындап жуу арқылы құрғатуға 
болады. Шашымыз ғана емес, бас 
терісіне де жағылатындай етіп сабынды 
көпірткен жөн. Артынша бірнеше мәрте 
жақсылап шаю керек.

Сабын кермек суда дұрыс көпірмей, 
шашта ақсұр түсті болып қалып қояды. 
Ал кермек суды жұмсарту үшін қайнату 
барысында мүсәтір спиртін қосу керек. 
1 литр суға ½ шай қасық немесе 1 литр 
суға 1 шай қасық ас содасын, бураны 
қосуға болады.

Ал қатты майланбайтын шаш үшін 
түрлі отбасылық, жұмыртқа қосылған су
сабындарды, хош иісті сабындарды пай
далана беруге болады. Кір сабынның 

құрамында сілті көп болатындықтан, бас 
терісін жыбырлатуы мүмкін.

Балалар сабынын, жұмыртқа 
қосылған сусабын және «Қызыл мак» 

сынды құралдарды құрғақ шашты жууға 
пайдалануға болады. Шашты жумастан 
бір тәулік бұрын майлап алу керек. 
Ол үшін 40 грамм үпілмәлік майы мен 
60 грамм вазелин майын, 45 грамм 
керосинді өзара араластыру керек. Дай
ын болған қоспаны тараққа мақтамен 
жағамыз. Артынша шашымызды тарай
мыз. Осылайша қайызғақты да кетіруге 
болады.

Құрғақ шашты қалыпқа келтіру үшін 
34 аптада бір рет жылы сумен жуу ке
рек. Жұмыртқа сарыуызымен сабынсыз 
жууға болады. Ол үшін бір стақан суға 
2 жұмыртқаның сарыуызын саламыз. 
Артынша жақсылап жуамыз. Сабынның 
орнына ашыған сүтті де пайдалануға 
болады.

Көптеген сырқат, аурудың 
алдын алатын әдістің бірі – дұрыс 
тамақтану. Бостон мамандарының 
зерттеу нәтижесі бойынша, әйел 
адамдарға пайдалы тағамдардың 
тізімі құрылды.

Қызанақ. Әйел адамдар 
міндетті түрде қызанақ жеуі 
керек. Оның құрамында жүрек ау-
руы, кеуде ісігінің алдын алатын 
ликопин бар.

Зығыр майы. Оның 
құрамында жасұнұқтың құрамына 
кіретін майлы омега-3 қышқылы 
көп. Қан құрамындағы холесте-
рин қалыпты болуы үшін күніне 2 
ас қасық ішу керек.

Орамжапырақ. Ол 
иммунитетті нығайтып, сүйекті 
мықты етуге көмектеседі. Қызыл 
балық пен лосось балығында 
күйзеліспен күресуге көмекші 
майлы қышқылдар көп. Күніне 
30 грамм грек жаңғағын жеп, 
сүйектеріңізді мықты ете аласыз. 
Ал йогурт асқазан мен ішекті 
қалыпқа келтіреді.

Ашытқан 
қырыққабат. Бұл 
әйел ағзасы үшін ең 
пайдалы тағам. Ол 
ас қорыту жүйесін 

қалыпты ұстайды.
Одан кейінгі пайдалы 

тағамның бірі – авокадо. Оның 
құрамында шаш пен бет терісіне 
пайдалы дәрумендер бар. Ал 
құрамындағы заттар қандағы 
қажет емес холестериннен 
арылуға көмектеседі.

Киви. Кивидің көмегімен 
бетіңіз жас әрі жұмсақ қалпын 
ұзақ уақытқа сақтайды.

Сыр мен қозықұйрық та (шам-
пиньон) әйел адамның ағзасына 
өте пайдалы.

Нәзік жандылардың ағзасына 
зиян тағамдар туралы да бір-екі 
ауыз айта кетсек. Италиядағы 
Ұлттық онкологиялық институт 
ғалымдарының пайымдауын-
ша, көмірсуға бай тағамдар 
сіздің ағзаңызға өте зиян. Ондай 
тағамнан кейін ағзамыздағы 
глюкоза жоғарылап, жүрек ауру-
ына алып келуі мүмкін. Ондай 
тағамдарға: қант, ақ күріш, ақ нан, 
сұлы қауызы жатады.

Адамның шашы үнемі өсу үстінде болады. Бірі түссе, екіншісі 
орнына өсіп шығады. Күнделікті 30-120 шаш түсіп, қалғаны 0,4 
милиметрге ұзарып отырады. Бір шаш шамамен 4 жыл өмір сүреді.

Шаштың бір-бірін алмастыруы жүйке жүйесінің, ішкі секреция 
бездерінің қызметімен, оның дұрыс қоректенуімен тікелей байла-
нысты. Мұнымен қатар, қан айналымының қызметіне де тәуелді.

Әлсіздіктен, қан аздығынан және инфекциялық аурулардан 
шаш түсуі мүмкін. Мысалы, А дәрумені жетіспеген жағдайда 
бас терісі құрғап, шаштың көп түсуіне әкеліп соқтырады. Жүйке 
жүйесіне зақым келген жағдайда нақты бір жерде ғана шаш 
түседі. Мұнымен қатар, шаштың дұрыс өсіп, қайратты болуы 
тұқымқуалаушылықпен де байланысты.

Қартайған шақта бастың шаш өсетін бөлігінде майдың 
жетіспеуі көрініс табады. Осындайда бас терісі қабынып, жыл-
тыры азайып, сынғыш, құрғақ болады. Бас терісі қабынуын 
тоқтатпаған жағдайда түскен шаштың орнына жіңішкесі өсіп 
шығады. Уақтылы емделмесе, шашты қоректендіретін жасушалар 
өліп, шаш қарқынды түрде түседі.

Адамның шашы 
4 жыл ғана өмір сүреді

Әйелдерге пайдалы 
тағамдар


