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Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез.
                                     Абай
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«Шоқжұлдыз» –
оңалту орталығы

Биыл ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы, осыған орай Астананың туған 
күні Қазақстан қоғамының біртұтастығының көрінісі ретінде кең көлемде 
тойлануда. Əрине, мұндай айтулы мерекенің өз мәнінде өтуі барысында 
„Қазақстан-2050„ Стратегиясы „Нұрлы жол„ және „Ұлт жоспары- 100 нақты 
қадам„ бағдарламалары басшылыққа алынатыны белгілі. 

Туған күніңмен, Астана!

Айт қабыл болсын 
Жер бетіндегі барлық мұсылмандар отыз күн оразадан кейін шәууәл айының 

үш күнінде ораза айт мерекесін тойлайтыны мәлім.  Айлардың сұлтаны санала-
тын Рамазан айы тек ауыз бекітумен шектелмейтінін жамағат жақсы біледі. Бұл 
айда мұқтаж жандарға қайырымдылық көмектері көрсетіліп, Алла тағалаға 
құлшылық етіп, ел-жұрт пен туған-туыстың амандығын, береке-бірлігін тілейді 
мұсылмандар. Ал Рамазаннан кейінгі ораза айт осы айдың шүкіршілігі ретінде 
аталып өтілетін екі ұлық мерекенің бірі болып табылады. 

жыл 18 лет
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2 Апта – ақпар

Мерекелік шара

Жалпақ жұрттың хабары бар, 
үстіміздегі 2016 жылдың 5-21 
тамызы аралығында Бразилияда, 
яғни Рио-де Жанейрода өтетін 

Қымбатты теміртаулықтар!  
Сіздерді Астана күнімен шын жүректен құттықтаймыз.
Бұл барлық қазақстандықтар үшін ерекше мереке, өйткені 

Астананың тарихы біздің Тəуелсіз Қазақстанның жарқын 
шежіресіне толы. Аталған мерекенің ерекше маңыздылығын 
айтқан кезде алдымен Астананы осында көшіру Елбасымыз 
Нұрсұлтан Əбішлы Назарбаевтың тікелей өзінің шешімі 
екенін атап айтқан жөн. Бұл өте күрделі -  жаңа мемлекеттің 
өмірге келген жəне қалыптаса бастаған кезеңі еді. Соған 
қарамастан ұлт Көшбасшысы шын мəнінде саяси ерлік пен 
көрегендік танытып, барлық жауапкершілікті өзіне алды,ел 
тарихындағы басты жобаның авторы жəне жүзеге асырушы-
сы болды.

Бүгінгі Астана бірегей қала, ол өзіне шығыс пен 
батыстың мəдениетін тамаша үйлестіріп отыр. Мұндағы 
сəулеттік шешімдер, оның орасан көлемділігі кімді болса да 

Құттықтау таңқалдырмай қоймайды. Бас қала  əлемдік елшілік пен іскерлік 
байланыстың орталығына айналды. Қазір мұнда көптеген 
халықаралық форумдар, конференциялар, əлемдік дəстүрлі 
діндер мен конфессиялар съездері өтіп жүр. Астананың „ЭКС-
ПО -2017„ көрмесі өтетін қала ретінде таңдалуы бұл елорда-
ны əлемнің аса жоғары деңгейде дамыған Астана, лайықты 
орталық деп тануының белгісі. 

Қымбатты жерлестер! Бүгінгі таңда еліміздің алдында аса 
үлкен көлемді міндеттер тұр, ол міндеттер „Қазақстан-2050„ 
ұзақ мерзімді стратегиялық  даму жолында белгіленген, біздің 
Астанамыз «Мəңгілік ел» ұлттық идеясының жүзеге асуына 
тамаша мысал бола алады. Əрі жас, əрі сəулетті елордамыз 
Астанаға бейбітшілік, тұрақтылық, гүлдену кезеңдерінен 
сəттілікпен өтуді тілейміз.

Қымбатты теміртаулықтар! Астананың туған күні 
мерекесі құтты болсын!

Қала əкімі                                              Ғалым ƏШІМОВ
Қалалық мəслихат хатшысы         В.СВИРИДОВ.

Міне, Отанымыздың 
жүрегі саналатын  - Аста-
на күні де келіп жетті. Жыл 
сайын кең көлемде аталатын, 
тойланатын бұл күнді мен 
де тағатсыздана күтемін. 
Оның бірнеше себебі бар, 
өйткені, Сарыарқаның төсінде 
жаңа астана салу тұңғыш 
Президентіміз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың сарабдал 
саясатының жемісі екенін 
ешкім жоққа шығара алмайды. 
Оған қоса, сəулеті мен келбеті 
таңдай қақтыратын елордасы 
біздің құрыш қала Теміртаудың 
іргесінде орналасқан. Демек, 
біздің өмірге, əдемілікке құштар 
көңіліміз  асқақтаған Аста-
наны көруге құмар. Осыны 
ескеріп, ардагер металлургтер 
мен бірқатар этно-мəдени 
орталықтар өкілдерінің басын 
қосып, жыл сайын Астанаға 
саяхатқа барып, оның аспан-
мен таласқан биік те сəулетті 
ғимараттарын, мəдени орын-
дарын тамашалап қайтуды 
дəстүрге айналдырдық. Бірнеше 
жылдан бері осылайша арнайы 
барып,  жаңа нысандарымен 
танысамыз, сөйтіп, көңіліміз 
марқайып, кеудемізді мақтаныш 

Асқақтай бер, Астана!
„Астана біздің 

жүрегімізге, халықты 
біріктірген ұлттық идеяға, 
ол халықтың өзінің күші 

мен ұлы мақсатына деген 
сенімінің рәмізіне айналды„.

Нұрсұлтан 
НАЗАРБАЕВ

Олардың әрбірінің өзіндік 
ерекшелігі бар, атап айтар 
болсақ, Қазақстан Республи-
касы Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевтың 2016 жылғы 14 
маусымдағы „Көп балалы ана-
ларды „Алтын алқа„ және „Күміс 
алқалармен» наградтау туралы„  
№ 279 Жарлығы шыққан болатын. 
Сол марапатталған аналардың 
қатарында біздің жерлестеріміз 
де бар, сейсенбі күнгі қалалық 
әкімдіктің кеңейтілген аппарат 
мәжілісінде қала әкімі Ғалым 
Əшімов аналарды ардақтап, 
олардың алқаларын салтанатты 
түрде тапсырды.

Жеті бала туып, тәрбиелегені 
үшін „Алтын алқамен„ ескі қаланың 
тұрғыны Майрагүл Тапих марапат-
талды.

- Мен жеті бала тәрбиелеп 
отырмын, жолдасым Тектұрған 
Дүзбай Ақтау кентіндегі „Центра-
лАзия Цемент„ АҚ-да жұмыскер, 
өзім бала тәрбиесімен үй шаруа-
сындамын. Тұңғышымыздың жасы 
он алтыда болса, кішкентаймыз 
бір жастан енді асты. Астана күні 
қарсаңында мұндай марапатқа ие 

Аналарға 
алқа 
тақты

Биыл елордамыз Астанаға 18 жыл толып 
отыр, осыған орай еліміздің барлық өңіріндегідей 
біздің қаламызда да мерекелік іс-шаралар легі 
жалғасуда. 

болу мен үшін үлкен қуаныш, ба-
лаларымды өз елін, жерін сүйетін, 
нағыз патриот етіп тәрбиелеуге 
күш саламын,-деді бізбен болған 
әңгімесінде Тапих Майрагүл.

Ал  алты бала туып, 

тәрбиелеп, „Күміс алқаға„ ие 
болғандар қатарында Хахарман 
Бахытгүл мен Кулибай Гүлжан 
есімді аналар бар. Қала әкімі 
марапатталған аналарға  алқасын 
тағып, гүл шоқтарын сыйлады.

Сәт сапар

Олимпиадаға 
аттанды 

 Астана күніне орай  қалалық əкімдікте 
тағы бір игі шара болды. Бұл жолы спорттағы 
жетістіктерімен ел намысын қорғап, 
Қазақстанның көк байрағын əлем жұртшылығы 
алдында желбіреткен теміртаулық спортшылар 
назардан тыс қалмады.

Олимпиада ойындарына қатысу 
үшін теміртаулық төрт спортшы 
жолдама жеңіп алған болатын. 
Олардың бірқатары жаттығу 

үстінде болса, екіншілері таяу 
күндері жаттығу жиындарына 
аттанбақ. Астана күні мерекесіне 
орай қала әкімі Қазақстан 
құрамасының сапында өнер 
көрсететін спортшылырға ақ жол 
тілеп, сый-сыяпат көрсетті.

Академиялық ескек есуден 
халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері Светлана Германович пен 
Владислав Яковлев және олардың 
жаттықтырушысы Анна Бело-
гонова, суда синхронды жүзуден 
халықаралық дәрежедегі спорт 
шебері, апалы-сіңілі Александра 
мен Екатерина Немич пен олардың 
бапкері Елена Котоваға естелік 
сыйлықтар табыс етілді. Қос 
спортшы жаттығуда болғандықтан, 
жұртшылық алдына олардың 
жаттықтырушысы шықты.

Қ-АҚПАРАТ

сезімі билейді.
Иə, Елбасы біздің арамыз-

дан, яғни Теміртаудай тұғырлы 
қаладан түлеп ұшты, біз мұны 
да дəріптеп, өскелең ұрпаққа 
үнемі айтып отырамыз.  Тұңғыш 
Президент бір сөзінде: „Аста-
на — мемлекет дидары, халық 
мерейі. Күллі əлем атын енді 
жаттай бастаған жаңа Астана 
біздің жас мемлекетімізге деген 
назарды арттыра түсері сөзсіз. 
Оның біз жетпек биіктердей 
өрелі, біз орнатпақ қоғамдай 
тартымды болып көркейіп 
өсуі жолында күш-жігерді 
аямаймыз. Біздің жаңа Аста-
наны, жаңа Астананың бізді 
ұятқа қалдырмайтынына нық 
сенімдіміз„ деген болатын. Осы-
ны ескеріп, жастарды өз елі мен 
жерін шексіз сүйіп, нағыз патри-
от болып қалыптасуы жолында 
біз, ардагерлер өз үлесімізді 
мұнан əрі де қоса бермекпіз.

Астана күні баршамызға 
құтты болсын, қазіргі кездегі 
əлемдік дағдарыстан Елбасының 
сындарлы саясатының 
нəтижесінде аман-есен өтіп, 
жарқын күндерге жетеріміз 
сөзсіз. Астанамыз асқақтай 
берсін, ағайын!

Ильяс БАЙМҰРЗАЕВ,
„Халықтар достығы„ 

қоғамдық
 бірлестігінің төрағасы 

жыл 18 лет

ерекше сый

елорданың төл мерекесіне теміртаулық  „Бидай-нан„ 
кондитерлері дәстүрлі ерекше сый әзірледі. 

Салмағы 70 келі тартатын торттың жобасын мамандар әкімдікпен 
ақылдаса отырып жасағандарын айтады, қалалықтардың оның дәмін 
татып көруіне ыңғайлы болуы үшін астыңғы екі бөлігіне әрқайсысының 
салмағы 600 грамнан келетін тәттілер сәндеп орналастырылған. Олардың 
құрамы да, аттары да алуан түрлі, біріне шоколад, біріне жеміс-жидек, 
жаңғақ қосылған. Торттың жоғарғы қабаты  киіз үй пішіндес болып келеді, 
оған кеткен тәттінің салмағы он келіге жуық. 

-Біз Астанаға жыл сайын ерекше сыйлық жасауды дәстүрлі түрде 
жүргізіп келеміз, биыл да нағыз табиғи азық-түлікпен торт әзірледік. Бұл 
өнімнің көп сақталмайтыны белгілі, сондықтан мамандар бір тәулік бойы 
демалыссыз жұмыс істеді,-дейді кондитер цехының басшысы Л.Мусина.

Кондитерлер қолмен жасаған бұл тәтті  мереке қарсаңында 
қаламыздағы ҚарМИУ-дың дәлізіне қойылды, сол күні осында өткен 
мерекелік іс-шараға қатысушылар одан дәм татты. 

Өз тілшімізден

70 келілік торт дайындалды
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Кездесу

Астана күніне орай қаламызда 
автосусабын мен автокосметика 
өндірісімен айналысатын „Хим-
груп Казахстан„ ЖШС мен тау-кен 
өндірісіне жабдықтар мен артық 

Шақырылған қонақтар 
әуелі  қалалық тарихи-өлкетану 
мұражайы ұйымдастырған  
көрмемен танысты. Мұнда 
Астананың кешесі мен бүгінінен 
сыр шертетін тарихи құжаттар 
мен фотосуреттер қойылған. 

Жиынды қала әкімі Ғалым 
Әшімов құттықтау сөзбен 
ашып, теміртаулықтарға ақ 
тілегін жеткізді және арда-
герлерге сыйлықтар тапсыр-
ды. Өз кезегінде елбасының 
үзеңгілестері жалынды жастық 
шақтарында шырқаған әндерін 
әуелетіп, жиналғандарды бір 
серпілтіп тастады. Содан кейін 
ҚарМиУ-дың ректоры Аста-
на күніне арналған мерекенің 
құрметті қонағы, осы қара 
шаңырақты бітіріп,талай жыл 
комбинатта еңбек еткен, бүгінде 
Ресей тауар өндірушілері 
одағының президенті, қаржылық-
өндірістік топ Ассоциациясының 
төрағасы Олег николаевич 
Сосковецті сахна төріне 

Астана күніне арналған мерекелер толастар емес, 
соның бір айғағы ретінде қаламыздағы Қарағанды 
мемлекеттік индустриялық университетінде болған іс-
шараны атап айтуға болады. 

Құрметті 
профессор атанды

жыл 18 лет

Іргелі оқу орнының 
үлкен мәжіліс залына 
жиналғандар арасында 
тұңғыш Президентті 
түлеткен Теміртаудай 
шаһардың ардагер 
металлургтері, қаланың 
құрметті азаматтары 
мен осы оқу ордасын 
тәмамдаған түлектер 
және қала билігі болды.  

шақырып, „ҚарМиУ-дың 
құрметті профессоры„ атағын 
салтанатты түрде тапсырды.

– Бұл кісіні ел-жұртқа таны-
стырып жатудың өзі артық, ол 
белгілі саясаткер, сонымен қатар 
түрлі мемлекеттік қызметтерде 

жоғары лауазымда болды. ең 
бастысы, Олег николаевич өзінің 
еңбек жолын біздің қаламызда 
бастады. 1971 жылы осы оқу 
ордасын бітірген соң, комбинатқа 
барып, онда ЛЦП-2 цехында 
металл қақтаушы болды, сөйтіп, 

комбинат директоры лауазымына 
дейінгі барлық жолдан өтті,-деді 
ректор құрметті атақты тапсырып 
тұрып.

Әрине, О.Сосковец  
сөз сөйлеп, көңіліндегі 
ой-пікірлерімен бөлісіп, 

теміртаулықтарды Астана 
күнімен құттықтады. 

– Расында, осы қара 
шаңырақта оқып, білім алған 
жандардың көбі комбинатта 
басшылық қызметтер атқарды, 
бұл мұндағы білімнің өз мәнінде 
берілетіндігін көрсетсе керек.
Тіпті, ел Президенті нұрсұлтан 
назарбаевтың да осында 
оқығанын ескерсек, нағыз 
майталмандар мекені деуіміздің 
қаншалықты орынды екенін 
түсінеміз. 

Мен комбинатта болып, 
цехтардың жұмысымен таны-
стым, жұмыскерлермен жүздесіп, 
олардың әңгімелеріне, талап-
тілектеріне құлақ астым. Әрине, 
комбинаттың қазіргі жағдайы 
мұнан да жақсы болуға лайық, 
алда үлкен болашақ күтіп тұр, 
дегенмен қазіргі қиындықтарды 
еңсерері анық,-деді Олег Соско-
вец.

Мұнан әрі ол ҚарМиУ-ды 
үздік бітірген биылғы түлектерге 
диплом тапсырды. Жиын соңында 
қаламыздың белгілі әншісі Айбек 
Сахаба „Атамекен„ әнін орында-
ды, ал жұртшылық орындарынан 
тік тұрып, қосыла айтты. Осы-
лайша Астана күніне арналған іс-
шара  патриоттық рухта мәресіне 
жетті.

Руза АЛДАШЕВА

Мереке қызықтары

Туған күніңмен, Астана!Биыл ел 
Тәуелсіздігінің 25 
жылдығы, осыған 
орай Астананың 
туған күні Қазақстан 
қоғамының 
біртұтастығының 
көрінісі ретінде кең 
көлемде тойлану-
да. Əрине, мұндай 
айтулы мерекенің 
өз мәнінде өтуі 
барысында 
„Қазақстан-2050„ 
Стратегиясы 
„Нұрлы жол„ және 
„Ұлт жоспары- 
100 нақты қадам„ 
бағдарламалары 
басшылыққа алына-
тыны белгілі. 

жыл 18 лет

бөлшектер өндірісі „Weir minerals 
Кazakhstan„ ЖШС ашылды. 

– Астана күнін атап өтудегі 
басты мақсаты қоғамда Астана 
бейнесі Қазақстан халқының 

жаңа тарихындағы қол жеткен 
табыстардың бейнесі ретіндегі 
пікірді қалыптастыру, Қазақстанның 
қол жеткен табыстарын насихат-
тау, Астананың елорда болуы 

нәтижесінде даму стратегиясының 
тиімділігі мен нәтижесін көрсету, 
демократиялық мемлекет 
құруда Астананың ерекше рөл 
атқаратынын жария ету болып 

табылады,-деді мәдениет және 
тілдерді дамыту бөлімінің бастығы 
Айдос Бекмағамбетов.

Сонымен қатар қайырымдылық 
шаралары да өткізілуде, мыса-
лы, „Бос жұмыс орындарының 
жәрмеңкесі„ өтіп, оған 140 адам 
қатысып,  нәтижесінде 19-ы 
жұмыспен қамтылды. Олардың 
арасында 9-ы жастар екенін 
атап айтқанымыз жөн. Ал әр 
сенбі сайын ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесі өтіп, нарықтағыдан 
арзан бағамен азық-түлік өнімдері 
саудалануда. 

Жалпы, Астана күніне орай 
барлық еңбек ұжымдарында салта-
натты жиындар болып, бес жүзден 
аса іс-шара ұйымдастырылуда. Екі 
жүздей адам Астанаға саяхат-
тап қайтса, қала тарихынан сыр 
шертетін 26 көрме тұрғындарға 
жол тартты. 

Өз тілшімізден
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4 Өнеркәсіп
Ресми сапар

Осыдан тура сегіз жыл 
бұрын, нақты айтқанда 2008 
жылы „Бизнестің жол картасы 
– 2020„ мемлекеттік бағ дар ла-
ма сы аясында іске қосылған 
жоба- „Ast Etalon Crown„  
ЖШС-де болып, өндіріс ба-
рысын аралап көрді.  Мұнан 
соң  қала ұстаушы кәсіпорын 
саналатын „АрселорМиттал 
Теміртау„ АҚ-ның жаңғыртудан 
өткізілген №2 домна пешін 
және сорттыпрокат цехының 
жұмысымен танысты. 

Əрине, осы сапар бары-
сында Премьер-министр Кәрім 
Мәсімовтың төрағалық етуімен 
 „Қазақстан Республикасы тау-
кен металлургиялық кешенінің 
жағдайы мен келешегі туралы„ 
деген тақырыпта кеңес өтті. 
Алғашқылардың бірі болып 
сөз алған ҚР Инвестиция 
және даму министрі Жеңіс 
Махмұдұлы Қасымбек соңғы 
кездері етек алған әлемдік 
дағдарыстың экспортқа шығар-
ыла тын металлургиялық 
өнім нің бағасына өзінің кері 
әсерін тигізбей қоймағанын, 
салдарынан  нарықтағы баға 
тым төмендеп кеткенін тілге 
тиек етті. Дегенмен, мұндай 
жағдайда қол қусырып қарап 
отыруға болмайтыны анық. 
Сондықтан аталған министрлік 
өз жұмыстарын ширатып,  
өнім өндіруді көбейте отырып,  

Үкімет басшысы 
Теміртауда болды

Жұмыс сапарымен аймағымызға келген ҚР 
Премьер-министрі Кәрім Мәсімов Теміртауға 
арнайы атбасын бұрып, өндіріс ошақтарының 
тыныс-тіршілігімен танысты.

шикізатты жеткізуді үдетіп, ме-
таллургия нарығының өн бой-
ына қан жүгіртуді ойластырған. 
Дегенмен, министрдің айтуы 
бойынша,  алға қойған нақты 
мақсаттарға қол жеткізу 
үшін бірқатар заңнамалық 
құжаттарға өзгертулер енгізу 
қажеттігі туындап отыр. Соңғы 
кездері тау-кен металлугрия 
саласында даму қарқыны 
байқалғанымен, негізгі мәселе  
жұмыс орындарын сақтап 
қалуда екені анық. Бұл ретте 
Үкімет башысы:

- Жұмыс орындарын сақтау 
мәселесінде  кәсіпорынның 
ұс танымы берік болуы тиіс, 
өйткені компания өз  ұжымы 
алдында жауапкершілікті 

сезінгені абзал. Сонда ғана 
бұрынғы жұмыс орындарын 
сақтап қалумен қатар олардың 
санын өсіруді де естен 
шығармауы тиіс,- деп қадап 
айтты.

Əрине, „АрселорМиттал 
Темір тау„ АҚ қала ұстаушы 
кәсіпорын, сонымен қатар 
мұнда шағын және орта 
бизнестің де шоғырланғаны 
тағы бар. Демек, мыңдаған 
тұрғын тұрақты жұмыспен 
қамтылды деген сөз. Алдағы 
уақытты олардың қысқарып 
немесе жұмыстан шығып 
қалмауы үшін әрбір кәсіпорын  
өз жауапкершілігін түсінуі 
тиістігі осы жиын барысын-
да бірнеше мәрте айтылды.  

Сөзге шыққан ірі компания бас-
шылары мұны түсінетіндіктерін 
жеткізумен болды. 

– Ең бастысы, жұмыс 
орындары сақталуы тиіс, ал біз 
сіз дер ге көмектесетін бола-
мыз,- деді Үкімет басшысы.

Осы ретте аймақ басшысы 
Нұрмұхамбет Əбдібековтың 
сөйлеген сөзі мен келтірген 
дерек тері назар аударарлық 
екенін айтқан жөн. Мысалы,  
соңғы бес жылда „Арселор-
Миттал Теміртау„ АҚ сегіз 
мыңнан аса жұмыс орындарын 
қысқартқан. 

– Осының салдарынан 
бұрын бірнеше жұмыскер ат-
қа ратын жұмыс бір маманға 

жүк теліп, нәтижесінде 
қауіп сіздік техникасында 
жайсыздықтарға жол берілуде. 
Бұған қоса ұжымда  әлеуметтік 
шиеленістің туындауына 
әкеп соғуда. Осыны ескере 
отырып, компания басшысы 
өзінің осы кадр саясатын қайта 
қарап, жұмыс орындарының 
сақталуын қамтамасыз 
етуі тиіс,-деді облыс әкімі 
Н.Əбдібеков.

Мұнан әрі аймақ басшысы 
көмір департаментін дамытуға 
қаржы былтырғы жылмен 
салыстырғанда екі есеге аз 
бөлінгенін айтты. Мысалы, 
көмір кенішін дамытуға бар 
болғаны 35 млн. доллар 
бөлінген, бұл өткен жылмен 

салыстырғанда екі жарым 
есеге аз екен. Егер көмірге 
деген қажеттілік пен жылдық 
жоспардың 11 миллион тонна 
екенін ескерсек,  үстіміздегі 
жылдың өткен бес айын-
да мұның бар болғаны 3,8 
млн. тоннасы орындалған. 
Ал бұған дейін компания 
басшылығымен  кездесулер 
барысында айтыл ған жаңғырту 
жоспарлары, инвестициялық 
жобалар се кіл ді бірқатар 
іс-шаралар орын далмай 
отырғанын облыс әкімі жи-
ында айтты. Осыдан кецйін 
ҚР Премьер-министрі Кәрім 
Мәсімов жоғарыда айтқан 
тапсырмасын тағы бір рет 
қайталап:

– „АрселорМиттал 
Теміртау„ АҚ тек аймақтың 
ғана емес, сонымен қатар 
еліміздің дамуы кәсіпорны, 
Мұнда адамдардың көп 
бөлігі еңбек етеді, сондықтан 
сіздерден қандай қиындықтар 
болса да жұмыс орында-
рын сақтап қалуларыңызды 
сұраймын,- деді. 

Алдағы жылыту маусымы 
- ең өзекті мәселе екені анық. 
Жиын барысында бұл мәселе 
де назардан тыс қалмады. 
„АрселорМиттал Теміртау„ 
АҚ қала балансына берген 
„Оқжетпес-Т„ коммуналдық 
кәсіп орынна бұдан былай 
да қол ұшын созып, көмек 
көрсетуі қажеттігін жеткізді. 
Расында, бұл проблема бір 
күннің немесе бір жылдың 
үлесінде емес,  коммуналдық 
желілердің әбден тозығы жет-
кен, сондықтан жылыту маусы-
мын ойдағыдай өткізу тек қала 
билігінің мой нын дағы іс емес, 
комбинат та бұл жұмыстан тыс 
қалмауы ұғындырылды.

Жиын барысында айтылған 
мәселелер алдағы уақытта оң 
шешімін табары сөзсіз, тіпті 
Үкімет отырысында да қаралуы 
әбден мүмкін.

Осылайша, ҚР Премьер-
министрі Теміртауда болып, 
„Қазақстан Республикасы тау-
кен металлургиялық кешенінің 
жағдайы мен келешегі туралы„ 
жиын өз мәресіне жетті.

Руза АЛДАШЕВА

6 шілде күні таңертең 
қала әкімінің орынбасары 
Ғалымжан Оспанұлы Спа-
беков перзентханаға барып, 
Елорданың туған күнінде 
босанған аналарды құттықтап, 
игі тілек тіледі.

- Қоғамда аналардың орны 
ерекше, бүгінгі мерекені сіздер 
Астана күнімен ұластырып, 
өмірге ұрпақ әкеліп, отбасылық 
қуанышты еселей түстіңіздер. 
Нәрестелеріңіздің бауы берік 
болсын, болашақта ел тірегі 
болатын азамат болсын,-деді 
әкім орынбасары.

Астана күні  іңгәлап 
жарық дүние есігін ашқан 

Бала – болашағымыз
„Әйел-өмір тірегі ғана емес, әйел өмірдің өзі„ 

деген болатын Елбасы бір сөзінде, Астана күніне 
орай қала билігі аяулы аналарды назардан тыс 
қалдырмай, құттықтап, сыйлықтар тапсырды. 

жыл 18 лет

„Əйел – оша ғы  мыздың ұйытқысы, 
Отаны мыз дың сақтаушысы, береке-бірлігіміздің алтын 

діңгегі, ұлттық мәдениетіміздің мәйегі„.

Елбасы Н.НАЗАРБАЕВЕлорда күні іңгәлап... нәрестелер мен олардың 
аналарына сыйлықтар тапсы-
рылды.Қуаныш иелерінің бірі 
Тәжікстан азаматы Ситорано 
есімді келіншек екен. Ол өзіне 
көрсетілген мұндай құрметке 
дән риза болып:

– Қазақстанға, ел 
Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаевқа мың алғыс, 
мен мұндай болады деп тіпті 
ойламадым, қуаныштан қатты 
толқып тұрмын,- деп ағынан 
жарылды.

Бесінші баласын туған 
ол өзінің Теміртауда он үш 
жылдан бері тұратынын, 
балаларының барлығы  метал-
лургтер шаһарында дүниеге 
келгенін айтты.

- Біздің перзентханада  

босанатын аналарға барлық 
қолайлы жағдайлар жасалған, 
білікті акушер-дәрігерлер 
өмірге келген ұл-қыздардың, 
олардың аналарының аман-
есен отбасына оралуына өз 
үлестерін қосуда. Үстіміздегі 
жылдың өткен алты айында 
Теміртауда 1319 ана боса-
нып, 1337 бала туылды,-деді 
перзентхананың директоры 
Сәуле Аманжолова.

Қ - Ақпарат
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іс сапар

 Сондықтан оқырмандарға ол 
жайында қысқаша түсінік беретін 
болсақ, яғни қарапайым тілмен 
айтсақ, трансплантация дегеніміз 
– бір адамның ағзасын келесі бір 
адамға салу. Медицинада органды 
беруші адамды донор, алушыны 
реципиент деп атайды. Жасыра-
тыны жоқ,  ішкі ағзасы ауыстыруды 
қажет ететін сырқаттар кезекте 
жылдар бойы тұрады, өкініштісі 
сол, олардың кейбірі кезегін күткен 
бойы көз жұмады. Сөз реті кел-
генде айтарымыз, елімізде орган 
донорлығы дамуы үшін мемлекет 
тарапынан қажетті қолдаудың 
бәрі жасалып, көптеген мамандар 
дамыған шетелдерде оқып келіп, 
мол тәжірибе жинап, біліктіліктерін 
арттарып, енді мұндай күрделі 
отаны жасап та жатыр. Мемлекет 
трансплантация бойынша қажетті 
нормативтік-құқықтық база жасап, 
клиникалық орталықтар қажетті 
медициналық құрал-жабдықтармен 
қамтамасыз етуде. Бұл қол жеткен 
үлкен жетістік. Солай бола тұрса 
да, бұл салада шешімін күткен 
түйткілдер де жоқ емес. Атап 
айтар болсақ, сырқаттарға аса 
қажет органдарды қайтыс болған 
адамдардан алу мәселесі әлі күнге 
дейін бір арнаға түспей отыр. 
Себебі, біздің қоғам бұған дайын 
болмай шықты. Қайтыс болған 
туыс-туғандары мен жақын-
жуықтарының мүшелерін басқа 
сырқаттарға салу арқылы қаншама 
адамның өмірін құтқаруға болаты-
нын жұртшылық жете түсінбейді.

Жиынды Президент тапсырмасына орай 
қалалық әкімдік жанында құрылған қоғамдық 
кеңес төрағасы Р.Ипкаев ашып, Астана 
күнімен, Елбасының туған күнімен түспа-
түс келген кездесудің маңызына тоқталды. 
Мұнан соң сөз сөйлеген ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаты Нұрлан Əбдіров:

– Үстіміздегі жылдың 1 шілдесінен жазғы 
демалысқа шыққан біз, депутаттар барлық 
аумақтарды аралап, қоғамдық кеңестер 
жұмысымен танысып, тұрғындардың 
ой-пікірлерімен бөлісіп, бүгінге дейін 
қабылданған 59 заңның қалай жүзеге асы-
рылып жатқандығынан хабардар болуды 
мақсат тұтып келіп қалдық,-деді.

Депуттатар  „АрселорМиттал Теміртау„ 
АҚ-да болып, мерекелік балқымаға 
қатысқан,  мұндағы жұмыскерлермен кезде-
скен. „Егер жұмыс дұрыс ұйымдастырылса, 
қала бюджеті дұрыс жоспарланса, оның 

Халық қалаулылары 
Теміртауда

Өткен сәрсенбінің сәтті күнінде қаламызға 
бір топ халық қалаулылары, ҚР Парламент 
Мәжілісінің депутаттары атбасын бұрып, комби-
натты аралап, жұмыскерлермен жүздесті. содан 

соң қалалық әкімдікте болып, қоғамдық 
кеңес өкілдерімен жиын 

өткізді.

„Мемлекеттік органдар мен 
әкімдер жанындағы қоғамдық 

кеңестердің стратегиялық жо-
спарлар мен аумақтық даму 

бағдарламаларын; бюджеттерді, 
есептерді, мақсатты 

индикаторларға қол жеткізуді, 
азаматтардың құқықтары 

мен еркіндіктерін қозғайтын 
нормативтік-құқықтық актілер 

жобаларын; бағдарламалық 
құжаттар жобаларын талқылау 

бөлігіндегі рөлдерін күшейту.  
Қоғамдық кеңестердің өкілеттері 

мен мәртебесін заңмен бекіту,  
мемлекеттік шешімдерді қабылдау 

ашықтығын арттыру„.

99-қадам,Ұлт жоспары

оң әсері болары сөзсіз. Сондықтан барлық 
игіліктерге қол жеткізу өз қолдарыңызда„ 

дегенді айтты Н.Əбдіров.
Елбасының „100 нақты қадам - Ұлт 

Медицина жетістігі

Трансплантация: донор 
болуға дайынсыз ба?

Өткен бейсенбі күні қаламызда бүгінгі таңдағы 
ең бір өзекті мәселе -  „Қазақстан Республика-
сында трансплантация мәселелерін үйлестіру 
және мәйіт донорлығын дамыту„ тақырыбында  
аймақтық жиын болып өтті. Тақырыптың аты ай-
тып тұрғандай, трансплантация — медицинаның 
жетістігі, сонымен қатар шешімін күткен тұстары бар 
аса ауқымды мәселе.

– Бүгінгі басқосуда біз осы 
мәселені талқыламақпыз, негізгі 
мақсат- қоғамдық тарту, түсіндіру 
жұмыстарын жандандыру, мәйіт 
донорлығын дамыту арқылы  
басқа науқастарға көмек көрсете 
алатынымызды ұғындыру. 2012 
жылы қолға алынған бұл істе ауыз 
толтырып айтарлықтар жетістіктер 
көп. Мысалы, облысымызда содан 
бері өткен төрт жылдың ішінде 
он үш мәйіттен  екі жүрек, төрт 
бүйрек,  бес бауыр ауыстырылды. 
Қазіргі таңда бүйрек ауыстыруды 
қажет ететін 330 сырқат кезек 
күтуде. Міне, осыны ескере келе, 
тұрғындар арасында транспланта-
ция мәселесіне қатысты түсіндіру 
жұмыстарын жүргізудің маңызы 
зор,-дейді Қарағанды облысы 
бойынша трансплантацияны 
үйлестіруші Салтанат Сариева.

Басқосуда транспланта-
ция бойынша республикалық 
үйлестіруші орталық 
директорының орынбасары 
Жұмат Бапаев баяндама жа-
сап, қазіргі таңдағы атқарылып 
жатқан жұмыстар мен әлемдік 
тәжірибені байланыстыра отырып 
толыққанды ақпарат берді және 
деректер мен дәйектерді тілге тиек 
етті. Мысалы, тірі донордан  2012 
жылы елімізде 56 бүйрек транс-
палантацияланса, мәйіттен тек 
бір ғана  бүйрек алыныпты. 2015 
жылы бұл көрсеткіштің едәуір 
өскенін байқаймыз, тірі донор-
дан — 183, ал мәйіттен — 36 
бүйрек ауыстырылған. Егер кезек 

күткендер саны  сан мыңдаған 
екенін ескерсек, бұл бағыттағы 
жұмыстарды ширата түсудің 
қажеттігін түсінеміз.

Жиында сөз алған Ақшатау 
ауылында тұратын Мақсұтов Қуат 
есімді азамат сөз алып, өзінің 
басынан кешкендерін айтып берді. 
Ол 1980 жылы ҚарМУ-ды дене 
тәрбиесі мамандығы бойынша 
тәмамдаған, салауатты өмір сал-
тын ұстанып, зиянды әдеттерден 
аулақ жүріп, ел қатарлы өмір сүріп 
келген. Алайда 2015 жылы жүрегі 
ауыстырылған. „Отадан кейін 
оңалту шараларынан сәтті өтіп, 
қазір толыққанды өмір сүремін, 
күніне он шақырым жаяу жүріп, 
аптасына үш рет жүзумен айналы-
самын„ дей келе, елімізде меди-
цина ғылымының дамығаны үшін 
ақ желеңді абзал жандарға алғыс 
айтып, донор болудың маңызына 
тоқталды, жұртшылықты осы 
мәселеге түсіністікпен қарауға 
шақырды.

Трансплантация мәселесінде 
елімізде маман дайындау 
мен олардың біліктілігін арт-
тыру мәселесінде ешқандай 
қиындықтар мен кедергілер жоқ 
десек артық айтқандық емес. Со-
нымен қатар тиісті орталықтардың 
қажетті медициналық техникалық 
жабдықталуы тұрғысынан 
ешқандай кемшін тұстар жоқ. Ең 
басты мәселе тек адамдардың 
қалыптасқан таным-түсінігіне әсер 
етуде, яғни мәйіт донорлығын 
дамытуды жолға қоюда болып 
отыр. Бұған дініміз не дейді? 
Əрине, Ислам шариғат талаптары 
аясында және білікті дәрігерлердің 
мақұлдауымен донорлыққа рұқсат 
беріледі екен. Осы ретте ескеретін 
бір жайт, мұнда донор болған 
адамның өзінің денсаулығына зиян 
тимеуі ескерілгені абзал, сонымен 
қатар донор болу арқылы қомақты 
қаражатқа немесе мал-мүлікке ие 
болуды көздемеу керек, керісінше, 
мұндай сауапты іс арқылы екінші 
адамның өмірін ажалдан араша-
лап қалу басты назарда болғаны 
жөн.  

Міне, трансплантация 
мәселесіне арналған жиын осын-
дай өзекті мәселелерді талқылап, 
жұртшылық назарына жеткізуді 
мұрат тұтты.

Руза АЛДАШЕВА 

Өткен сейсенбі күні қалалық әкімдіктің кіші мәжіліс залында жиын 
өтіп, онда қоғамдық  кеңес жанынан медиация кабинеті ашылатыны ту-
ралы айтылды. Жиынды бастаған қала әкімі Ғалым Əбиханұлы Əшімов:

- Бүгін сіз бен біз игілікті істің басталуына куә болып отырмыз. 
Қазақстан Республикасының «Медиация туралы» Заңы 2011 жылы 
28-қаңтарда қабылданып, қазіргі таңда елімізде жүзеге асырылуда. 
«Медиация туралы» Заңы Қазақстан Республикасында медиация-
ны ұйымдастыру саласындағы қоғамдық қатынастарды оны жүргізу 
қағидаттары мен рәсімін реттейді. Медиацияның негізгі мақсаты - дауды 
шешудің медиацияның екі тарапын да қанағаттандыратын нұсқасына 
қол жеткізу болып табылады. Кешегі өткен ата-бабаларымыздың, би-
шешендердің тәрбиеге, өсиетке толы тағылымын ескерер болсақ, 
медиацияның түп-тамыры сонда жатқанын аңғару қиын емес,-деді.

Мұнан соң қала әкімі Ғалым Əшімов, қалалық сот төрағасы Талғат 
Нығметов және қалалық қоғамдық кеңес төрағасы А.Ипкаев үшжақты 
келісімге қол қойды. Мұнан соң жиналғандар әкімдік ғимаратының бірінші 
қабатында жабдықталған медиация кабинетін барып көрді. Мұндағы 
жұмысты ұзақ жылдар бойы құқық қорғау саласында еңбек еткен, бүгінде 
отставкада болса да, қоғамдық өмірден қол үзбей, тұрғындарға құқықтық 
кеңестер берумен айналысып жүрген Валерий Карлаш жүргізетін болады. 

- Медиация – тараптардың ерікті келісімі бойынша жүзеге асыры-
латын болады. Тұрғындар арасында күнделікті тұрмыс-тіршілікте түрлі 
деңгейдегі дау-дамайлар мен жанжалдар болатыны жасырын емес. 
Осындай жағдайда тараптар дереу сотқа шағымданып, біріншіден уақыт, 
екіншіден қаражат жоғалтады. Міне, медиация осындай жағдайда керек, 
себебі медиатор екі тарапты  тыңдап, істі сотқа жеткізбей оларды өзара 
келістіреді, яғни  мәмілегер, бітімгер болады. Ең бастысы, бұл медиация 
кабинетінің жұмысы тегін, - дейді қалалық сот төрағасы Талғат Нығметов.

Руза АЛДАШЕВА

жоспарының„  99- тапсырмасына сәйкес 
қазіргі таңда елімізде 225 қоғамдық кеңес 
құрылып, өз жұмыстарын бастаған. Оның 
құрамына мемлекеттік мекеме басшылары 
мен қызметкерлері, қоғам белсенділері, 
яғни өз пайым-парасатын ұлт мүддесі 
жолына жұмсауды мұрат тұтқан кез-келген 
тұрғын мүше бола алады. Ендігі жер-
де  осы қоғамдық кеңес жұмысын дұрыс 
ұйымдастырып, оны пайдалана білу міндеті 
тұр.

Қ - Ақпарат

Бітімгерлік
Елімізде «Медиация туралы» Заңның 

қабылдануы не береді? Əрине, бұл дамудың даңғыл 
жолына түсіп, айқын болашаққа қарай нық қадам 
басқан біздің қоғамымызда нәтижелі өзгерістердің 
жүзеге асырылып жатқандығының көрінісі.

Медиация кабинеті ашылды

„Сот ресімдерін оңайлату және сот процестерін 
жеделдету үшін азаматтық-құқықтық даулар жөніндегі 
соттарға ПРОКУРОРДЫҢ ҚАТЫСУЫН қысқарту. 
Азаматтық іс жүргізу кодексіне тиісті өзгертулер енгізу„.

6-қадам, Ұлт жоспары „100 нақты қадам„
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6 Қала тынысы
Бар жақсылық – балаларға

«Шоқжұлдыз» –
оңалту орталығы

– Менің Сейітжаным 6 
шілдеде – Елбасымен бір 
күнде дүниеге келген, оның 
үстіне бұл қазір Астананың 
туған күні, – деп әңгімесін 
бастаған Райхан Исаева-
мен қаламыздағы «PRIME» 
бизнес орталығында ашылу 
салтанаты өткен денсаулығы 
кем жеткіншектерді оңалту 
орталығында таныстым. 
Чайковский көшесі бойындағы 
5 қабатты тұрғын үйдің бірінші 
қабатындағы кеңселер көптен 
бос тұрған, енді оған күрделі 
жөндеу жүргізіліп, он беске 
жуық түрлі мекеме орналасты. 
Соның ең бастысы балаларға 
арналған оңалту орталығы, 
бұған дейін еңбекпен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде 
шағын ойын бөлмелер болған 
еді. Енді міне арнайы орталық 
ашылды. 

«Бала ата-ананың 
бауыр еті, көз нұры» дейді 
халқымыз. Ал әлдеқалай 
өмірге денсаулығы кем, дамуы 
қатарластарынан артта қалған 
сәби келсе бұл ата-ана үшін 
үлкен қасірет, оны жеңілдету 
қоғамға да біраз міндет 
жүктейді. Бұл ретте жоғарыда 
аты аталған мемлекеттік 
мекемеден басқа жеке 
адамдар, ұйымдар атсалысуы 
құптарлық іс. Жеке кәсіпкер 
Артем Козловский есімі 
теміртаулықтарға танымал. Ол 
бірқатар әлеуметтік жобаларды 
жүзеге асырып келеді. Енді 
міне арнайы оңалту-дамыту 
орталығын ашуға бас болып 
балалармен жұмыс жасайтын 
бірқатар мамандарды тарта 
білген. «Шоқжұлдыз» деп 
атағанындай мұнда дамуында 
көптеген ауытқушылық 
бар балалармен психолог, 
дефектолог, логопед 
мамандар жұмыс істейтін 
болады, сонымен қоса емдеу 
шаралары да жүргізіледі.

Орталықтың ашылу 
салтанатына қала әкімінің 
әлеуметтік мәселелері 
жөніндегі орынбасары 
Ғалымжан Спабеков қатысып 
сөз сөйледі:

Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздік алғалы 25 жыл 
толғалы отыр, Астана жыл 
сайын 6 шілдеде туған күнін 
тойлайды. Əр мереке тар-
ту таралғысыз өткен емес. 
Міне, теміртаулық балалар 
үшін осындай атаулы күн 
қарсаңында «Шоқжұлдыз» 
деп аталған тамаша 
орталықтың тұсауы кесілді. 
Мұнда жеткіншектердің 
денсаулығын жақсартуға 
түрлі өнерге, спортқа, 

мәдениетке бейімдеуге жағдай 
жасалған, тіпті балалардың 
жануарларды жақсы көретіні 
ескеріліп, ит өсіретін клуб 
та қатыстырылмақ, – деген 
ол барлық жиналғандарды 
мерекемен шын жүректен 
құттықтады.

Бизнес орталықта бірнеше 
кабинетте орналасқан 
оңалту мекемесі шынында 
да балаларға өте қажет.  
Өйткені бізде бірінші осындай 

мекеме, ал сұраныс өте 
жоғары, себебі Теміртау 
қаласындағы әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінде 
денсаулығында түрлі кемістігі 
бар 90-ға жуық бала есепте 
тұр. Əрқайсымен әлеуметтік 
қызметкерлер жұмыс істейді. 
Дегенмен осындай бір жерде 
бас қосатын орынның аздығы 
қолбайлау болып келген-ді. 
Енді, міне, ол проблема да 
өзінің шешімін тауып, жаңа 
орталық есігін айқара ашты. 

– Біз бұған дейін Текелі 
қаласында тұрған едік, онда 
сырқат балалар үшін баратын 
арнайы орындар жеткілікті, 
енді міне Теміртауда да 
осындай орталық ашылғанына 
қуанып отырмыз. Менің балам-
мен тәрбие жұмысын жүргізетін 
әлеуметтік қызметкер Гүлбахар 
Əділханқызы Атаеваға айтар 
алғысымыз шексіз. Ол апта-
сына екі рет баламды тиісті 
ойын-сауық болатын жерлер-
ге алып барады, бір мезгіл 
қыдыртып, оқытып дегендей 
уақытының тиімді өтуіне көп 
септігін тигізіп жүр, – деп 
Райхан әңгімесін сабақтаған 
тұста жанымызға тәрбиешінің 
өзі де келе қалды. Қолында 
тағы бір тәрбиеленушісі – 5 
жастағы Болат Нұрдәулет 
бар. Осы мекемеде жұмыс 
істей бастағанына 6 жыл 
болыпты. Қазір қарауында 
6 бала бар. Бәрі де түрлі 
сырқатқа байланысты күтімге 
зәру, әртүрлі дәрежедегі 
ақыл-ой, дене кемістігі бар 
бүлдіршіндер.

– Мұндай балаларға 
ерекше қарау керек екенін 
жақсы түсінемін. Олардың 
көңіл-күйі өзгермелі, сондықтан 
арнайы бағдарлама бойын-
ша шаралар ұйымдастырып 
уақыттарын тиімді өткізуге, 
сонымен бірге ата-аналарына 
жеңілдік жасауға ұмтыламыз. 
Енді міне, «Шоқжұлдыз» деп 
аталған орталық ашылды. 
Мұнда оларға мамандар 
қарайды, бірқатар қызметтер 
тегін көрсетіледі. Бұл, әрине, 
балалар үшін өте тамаша 
қайырымдылық деп білемін, – 
деді Г. Атаева.

Шын мәнінде 
«Шоқжұлдыз» балаларды 
оңалту орталығында қала 
тұрғындарына танымал 
мамандар жұмыс істейтін 
болады.Олар «Ақыл 
санаңды сергіт» деген өзіндік 
ұранмен балаларды оңалту, 
денсаулығын қалпына келтіру 
және ерекше күтім жасау 
міндеттерін атқармақ.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА

Коммуналдық қызметтің  
өтемақысын төлеу жолы екі 
айырылғалы есептесетін кассалық 
орталықтар саны көбеюде.

-Қазір бізде  „Оқжетпес-Т„ 
қызмет ақысын  үш жерде — 
қаланың шығыс бөлігінде Блюхер 

көшесі, 13, Менделеев, 
2 және орталық ауданда 
жүзеге асыруға болады,-
дейді мамандар.

Жуырда жаңа қызмет 
көрсету орны Металлург-
тер даңғылы бойындағы 
9 А үйде өз жұмысын ба-
стады. Мұнда ыстық және 
суық суға, кәріз жүйесіне 
тиісті ақыларды төлеуге 
болады. Төлем қосымша 
комиссия ақысынсыз 
қабылданады. Әзірге 
орталық сенбі күні де 
жұмыс істеуде, егер алдағы 
уақытта да осындай жұмыс 
кестесі тұтынушылар 
тарапынан қолдау тапса, 
сенбі тұрақты жұмыс күні 
ретінде қалады. Бір айта 
кетерлігі, тұрғындардың 
қаланың қай жерде 
тұратынына қарамастан 
төлем орталықтары бәрі 
бірдей қызмет ете береді. 
Өйткені тұтынушылардың  
базалық деректері 
кәсіпорын үшін ортақ 
етіп жасалған.  Маман-
дар  қызмет ақыларын 
уақытылы төлеуге шақыра 
отырып, кәсіпорынмен 
арадағы жеке келісім шарт-
тарды жасауға  асықпауды 
өтінуде. Өйткені  әзірге 
қажетті дайын  бланкілер 
жоқ. Тендердің өткізілуі 
ұзаққа созылғандықтан  
оны қосымша алу да 
мүмкін болмай отыр. 
Түптің түбінде мұндай 
келісімшарттар әрбір 
тұрғын аудан бойынша 
ПиК-тер арқылы жасалуы 
да мүмкін. Тұрғындардың 
назарына сала кетеріміз, 
жаңадан ашылған есептесу 
кассалық орталығы күн 
сайын таңертеңгі сағат 
10.-00-ден 18.00-ге дейін, 
13.00-ден 14.00-ге дейін 
үзіліспен жұмыс істейтін 
болады. Жаңа орталықтың 
ашылуы кезекті азайтып, 
тұрғындардың уақытын 
үнемдеуге мүмкіндік 

береді. 
Металлургтер даңғылы 

бойындағы бұл есептесу кассалық 
орталығы әзірге сенбіде 10.00-ден 
14.30-ға дейін жұмыс істейтін 
жалғыз қабылдау орны болып 
отыр. Халыққа қызмет ететін 
жаңа орталықтың жұмысы  
теміртаулықтарға ұнары анық.
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Ұлық мереке

Өткен сейсенбіде, яғни 
5 шілде күні теміртаулықтар 

№ Апта 
күндері

Таң 
намазы 

кіруі
Мешітте  
оқылуы

Күннің 
шығуы

Бесін 
намазы

Екінті  
намазы

Ақшам 
намазы

Құптан 
намазы

1 Жұма 03:03 03.30 05.03 13.30 18.44 21.30 23.00
2 Сенбі 03.04 03.30 05.04 13.30 18.44 21.30 23.00
3 Жексенбі 03.05 03.30 05.05 13.30 18.43 21.30 23.00
4 Дүйсенбі 03.06 03.30 05.06 13.30 18.43 21.30 23.00
5 Сейсенбі 03.06 04.20 05.07 13.30 18.43 21.28 23.00
6 Сәрсенбі 03.07 04.20 05.08 13.30 18.43 21.28 23.00
7 Бейсенбі 03.08 04.20 05.09 13.30 18.43 21.27 23.00
8 Жұма 03.09 04.21 05.10 13.30 18.43 21.27 22.56
9 Сенбі 03.10 04.22 05.11 13.30 18.42 21.26 22.55

10 Жексенбі 03.11 04.23 05.12 13.30 18.42 21.25 22.55
11 дүйсенбі 03.12 04.24 05.13 13.30 18.42 21.24 22.54
12 Сейсенбі 03.13 04.25 05.14 13.30 18.41 21.23 22.53
13 Сәрсенбі 03.14 04.26 05.15 13.30 18.41 21.22 22.52
14 Бейсенбі 03.15 04.27 05.16 13.30 18.40 21.21 22.51
15 Жұма 03.16 04.28 05.17 13.30 18.40 21.20 22.50
16 Сенбі 03.17 04.29 05.18 13.30 18.39 21.19 22.49
17 Жексенбі 03.18 04.30 05.19 13.30 18.39 21.17 22.48
18 дүйсенбі 03.19 04.30 05.21 13.30 18.38 21.17 22.47
19 Сейсенбі 03.21 04.31 05.22 13.30 18.38 21.16 22.46
20 Сәрсенбі 03.22 04.32 05.23 13.30 18.37 21.15 22.45
21 Бейсенбі 03.23 04.33 05.24 13.30 18.37 21.14 22.44
22 Жұма 03.24 04.35 05.25 13.30 18.36 21.12 22.43
23 Сенбі 03.25 04.36 05.27 13.30 18.35 21.11 22.42
24 Жексенбі 03.27 04.37 05.28 13.30 18.35 21.10 22.40
25 дүйсенбі 03.28 04.38 05.29 13.30 18.34 21.08 22.39
26 Сейсенбі 03.29 04.39 05.31 13.30 18.33 21.07 22.38
27 Сәрсенбі 03.31 04.41 05.32 13.30 18.32 21.06 22.36
28 Бейсенбі 03.32 04.42 05.33 13.30 18.32 21.04 22.35
29 Жұма 03.33 04.43 05.35 13.30 18.31 21.03 22.34
30 Сенбі 03.35 04.45 05.36 13.30 18.31 21.02 22.32
31 Жексенбі 03.37 04.46 05,36 13.30 18.30 21.00 22.29

Шілде   айының намаз кестесі
Теміртау қаласы бойынша 2016 жыл

Айт қабыл болсын 

Жер бетіндегі барлық мұсылмандар отыз күн оразадан кейін шәууәл айының 
үш күнінде ораза айт мерекесін тойлайтыны мәлім.  Айлардың сұлтаны са-
налатын Рамазан айы тек ауыз бекітумен шектелмейтінін жамағат жақсы 
біледі. Бұл айда мұқтаж жандарға қайырымдылық көмектері көрсетіліп, Алла 
тағалаға құлшылық етіп, ел-жұрт пен туған-туыстың амандығын, береке-
бірлігін тілейді мұсылмандар. Ал Рамазаннан кейінгі ораза айт осы айдың 
шүкіршілігі ретінде аталып өтілетін екі ұлық мерекенің бірі болып табылады. 

Қайырымдылық

- Қадір түнінің сауабы ерекше, бұл түн мың айдан қайырлы, өйткені 
Алла тағалы намаз оқып, тілек тілеген барлық жанның тілегін қабыл 
етеді. Сондықтан бұл кеште дұға-тілектер көп оқылып, айтылғаны жөн. 
Бұл түннің шығу тарихы жөнінде мынадай мәлімет бар: Пайғамбарымыз 
(с.а.с.) Алла тағалаға: «Уа, Раббым, менің үмметімнің өмірлері қысқа, 
амалдары аз» – деп дұға еткен. Сонда Алла тағала Пайғамбарымызға 
Қадір түнін сыйлады және былай: «Қадір түні саған және сенің 
үмметіңе мың айдан артық деді»- дейді орталық мешіттің найб имамы.

Шілденің 1-нен екісіне қараған түні екі мешітке де жиналған 
жамағаттың қарасы көп болды, олар намаз оқып, таңды кірпік ілмей 
құлшылық етумен атырды.

-Қадір түнінде  Құран кітабымыз түскен. Құран Кәрім – мұсылмандар 
өміріне басшылық ететін, пайда мен зиянның, жақсы мен жаманның, 
тура жол мен адасудың ара жігін ажыратып беретін баға жетпес құнды 
кітап. Сондықтан мұсылмандар үшін бұл кітап түскен түннің қадірі 
аса жоғары, қадірлі. Біздің қалалық мешітке келген жамағатқа арнайы 
дастарқан жайып қойдық. Қазір намаз оқылар алдында сумен, құрмамен 
ауыз ашамыз, сосын намаз, ал одан соң ауызашар беріледі. Жалпы, Қадір 
түнін өткізуге келген жамағаттың ұзын саны 800-900-дай, сондықтан ар-
найы жайылған дастарқанға лек-легімен кіріп, дәм татады,- дейді мән 
жайды түсіндірген қалалық мешіттің бас имамы Әлімбек Мирзоев.

Ал орталық мешітте әлеуметтік жағынан аз қамтылған және көп ба-
лалы, жетім-жесір 40 отбасыға қайырымдылық көмегі көрсетіліп, бар-
шасына азық-түлік салынған қорап тарту етілді. Бас имам Ақылбек Ал-
тынсариев сөз сөйлеп, Рамазан айының қадір-қасиетіне тоқталды, бұл 
айда атқарылатын игілікті істер жайында айтты. Содан соң қала әкімінің 
әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Ғалымжан Спабеков сөз 
сөйлеп, елге амандық, тыныштық тілеп, сауабы мол Рамазан айында 
атқарылып жатқан ізгілікті істер жалғасын табатынын жеткізді.

Руза АЛДАШЕВА

 Қырық отбасыға  көмек көрсетті 

Жыл сайын шаһарымыздағы орталық және қалалық 
мешітте Қадір түнінің құрметіне  айтулы іс-шаралар 
ұйымдастырылады. Бұл жолы да сол жылдағы дәстүрден 
айнымай, құтпан және тарауық намазына жиналған 
және қасиетті Қадір түнін күткен жамағатқа арнап 
дастарқан жайып, ауызашар берді. Мұның сыртында 
әлеуметтік жағынан аз қамтылған және көп балалы 
отбасыларға қайырымдылық көмектерін көрсетті.

қалалық және орталық мешітке 
таң атар-атпастан жиналып, 

айт намазын оқу үшін сапқа 
тұрды.  Жамағаттың көп 
болғаны соншалық, олар мешіт 
ішіне сыймай, далаға арнайы 

төселген кілемдердің үстіне 
жайғасты. Орталық мешіттің 
бас имамы жұртшылықты айт 
мерекесімен құттықтады.

- Міне, қасиетті Рамазан 

айы аяқталып, айт мерекесі 
салтанат құрды, бұл күн 
мұсылмандар үшін ұлық 
мереке. Сондықтан ортақ 
қуанышымызбен бөлісе оты-
рып, баршаңызға амандық, 
елімізге тыныштық тілеймін. 
Ораза айт мерекесінде бір-
бірімізді құттықтаумен қатар 
жетім-жесірлерге, мүгедек 
жандарға, көп балалы от-
басылар мен ауру-сырқау  
мұсылмандарға ізгі ниет-
тілектер тілеп, мүмкіндігімізге 
орай көмек қолын созып, 
қайырымдылық көрсету 
парызымыз. Ораза айт 
мейрамының қадір-қасиеті ту-
ралы бұған дейін де жамағатқа 
айтудан жалыққан емеспіз. 
Бұл күн – Рамазан айымен 
қимай қоштасып, келесі 
Рамазанға есендікте жетулерін 
тілеп, құлшылық ететін күн 
болғандықтан баршаңызға 
амандық-саулық, бірлік-береке, 
молшылық мен имандылық 
тілейміз, - деді.

Мұнан соң қала әкімінің 
әлеуметтік мәселелер бой-
ынша орынбасары Ғалымжан 
Оспанұлы Спабеков 
жамағатты құттықтап, ыстық 
ықыласын жеткізді. Сөйтіп, 
жиналған жамағат айт намазын 
оқыды. Намаздан соң бірін-бірі 
ұлық мерекемен құттықтаған 
көпшілік: «Айт құтты болсын!», 
«Айтсын!», «Жақсылығы бірге 
болсын!», «Айтыңыз қабыл 
болсын, ақ мол болсын!», 
«Айтың амандық әкелсін, ісіңді 
оңдасын, өзіңді қолдасын!» 

деп тілектер тиегін ағытты. Ал 
мешіт ауласына тігілген ақбоз 
үйде ақ дастарқан жайылып, 
мұнда да тілектер тіленіп, 
уағыздар айтылды. Дастарқан 
басына жиналған ақсақалдар 
мен аналардың арасында 
мәртебелі мейман, арнайы 
Тәжікстаннан келген қари да 
болды.

Кешке қарай жастар жағы 
арқан тарту, қазақша күрес, кір 
тасын көтеру секілді басқа да 
ұлттық спорт түрлерінен өзара 
жарысқа түсіп, мереке көрігін 
қыздырды.

Рауза ЖАҚЫПҚЫЗЫ
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Күмбірлетіп кеудені бір ән керім,
Оттай ыстық ықылас мынау демім.
Құтты болсын туған күн тойлап жатқан,
Жаны жайсаң құрметті құдам менің.

Жолдас болып бақ, дәулет, ырыс саған,
Жылдар өтті қаншама жылыстаған.
Туған-туыс, ел-жұртың алдында енді,
Беріледі азамат дұрыс бағаң.

Жарқыратып маңдайда жұлдызыңды,
Ұясынан ұшырдың ұл-қызыңды.
Қуанамыз құдам деп қауқылдасып,
Көрген сайын өзіңнің нұр жүзіңді.

Тойың тойға ұлассын, таусылмасын,
Төрден орын алсын тек алтын басың.
Бал-бұл жайнап бақыттан жаныңызда,
Гүлдей ару бәйбішең жарқылдасын.

Ажырамас құдамыз ірге мүлдем,
Күндеріміз көп болсын бірге жүрген.
Тілек айтып жырменен тойыңызда,
Ұзақ ғұмыр тілейміз шын көңілден.

Игі тілекпен: 
                          Ермек пен Мәкен ЖҰМАДІЛОВТЕР отбасы

Қасиетті Қадір түні Бас 
имам отыз күн тарауых намазын 
өткізген қарилардың иығына ша-
пан жауып, рахмет айтты.дәл осы 
түні тарауых намазынан кейін 
жазғы лагерьде діни сауаттарын 
шәкірттерден сынақ алынып, со-
ңы нан үздіктері марапатталды. 
Мақтау қағазы беріліп, сый-сияпат 
көрсетілді. Бас имам Алтынсариев 
пен қалалық мешіттің бас имамы 
Мирзоев балаларға білім жолында 
«қанаттарың талмасын» деп ақ ба-
тасын берді.

Өз тілшімізден

Құттықтау
Қаланың қарт тұрғыны,  „Алтын алқа„ 

иегері, тыл еңбеккері Сыздыққызы Аманбала 
12 шілде күні 80 жастың сеңгіріне толады.

Алтын құрсақты ана өзі тәрбиелеп өсірген 
тоғыз ұл-қызынан бүгінде  19 немере, 11 
шөбере сүйіп, жастық шағындағы ауыр 
бейнетінің зейнетіне кенелуде.

Ақ жаулықты анамызды мерейлі 80 жа-
сымен құттықтап, деніне саулық тілейміз, 
ұрпағымен мың жасап, ортамызда аман-сау 
жүре беруіне тілекшіміз.

Қатайтқан қанатымды самғап қағам,
Келеді әке жолын жалғап балаң.
Жайқалған бәйтерегім саясы мол,
Туған күн құтты болсын, ардақты анам!

Игі тілекпен: ұл-қыздары мен немере-шөберелері

Тойға тілек
Жадыраған жаз айы елімізде түрлі айтулы мерекелерге толы бол-

са, соның қатарында отбасылық той-думандардың да орны бөлек. 
Біздің қадірлі құдай қосқан құдамыз Көпбай Мусин  күні кеше ғана 
Пайғамбар жасы - 63-ке толды. Туған күн иесін осы қуанышымен 
шын жүректен құттықтаймыз. 

Салауатты өмір салтын ұстанып, ұзақ жылдардан бері жылқышы 
болып адал еңбек етіп, тер төгіп келе жатқан ол үлгілі отбасының ба-
лалары да әр салада жемісті еңбек етіп келеді. 

Ақ бата

Құрмет

Осындай құрыш қолды 
құрылысшыларды Астана 
күні мерекесі қарсаңында 
марапаттаудың сәті түсті. 

- Астананың қалыптасып, 
құрылыс нысандары мен әртүрлі 
ғимараттарының бой көтеруіне 
үлес қосып, қажырлы еңбек еткен 

жыл 18 лет

Бас қалада қолтаңбасын қалдырған 

Әрине, қазіргі таңда ару Астананың келбетіне 
сүйсінбейтін жан жоқ, оның сәулетті де биік, біріне-бірі 
ұқсамайтын ғимараттарының көріністері көз қуантады. 
Астананың құрылысына біздің теміртаулықтар да 
белсене қатысып, өздерінің кәсіби шеберліктерімен 
қолтаңбаларын қалдырғаны анық. 

жерлестерімізді біз де мақтан 
тұтамыз, - деді қала әкімі Ғалым 
Әшімов. 

Содан соң бірқатар 
мамандарға қала әкімінің құрмет 
грамотасы тапсырылды. Аттарын 
атап айтар болсақ, „Техол-Т„ 
ЖШС директоры евгений 

Кудряшов, осы кәсіпорынның 
металлқұрастыру цехының аға 
шебері николай Пряхин, панел 
цехының бастығы Лев Ли, 4-ші 
разрядты монтажшы нұрлан Бай-
далиев осындай құрмет грамота-
ларына ие болды.

Өз тілшімізден

Ұландарға ұлағат


