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Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез.
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Жүз томдық 
жарық көрді

Қарағанды 
облысының 
80 жылдығы 
құрметіне 
«Сарыарқа 
кітапханасы» 
деген топта-
ма бойынша 
жергілікті 
ақын-
жазушылардың 
жүз томдығы 
жарыққа 
шығып, 
жақында 
тұсаукесер 
салтанаты  
Қарағандыдағы 
С.Сейфуллин 
атындағы қазақ 
драма театрын-
да болып өтті.

Өткен ғасырдың екінші жартысы, әсіресе алпысыншы-жетпісінші 
жылдары Арқаның, оның ішінде Теміртаудың ерекше жарқырай 
танылған, жан-жақты кемелденген жұлдызды шағы болды. Қазақстан 
Магниткасы деген мақтанышты атақты иемденген алып өндірісте 
бұрын-соңды болмаған жаңа, қуатты құрылымдар бірінен соң 
бірі қатарға қосылып еліміздің байлығын еселеп молайтты. 
Сол жылдардағы тарихи жазбаларға сүйенсек, кеңестер 
одағындағы ең ірі, ең алып, ең өнімді кон вертор, домна 
пеші, кокс батареясы дәл осы біздің қаламызда салы-
нып іске қосылғанын білеміз. Бір қарағанда бұл ай-
тулы оқиғалардың бәрі де уақыт ағысымен ілесіп, 
тарихтың тереңіне батып, адамдардың жадынан 
шығып ұмыт бола бастағандай, бірақ, шын 
мәнінде қазақ Магниткасының өміріне тікелей 
қатысып, оның әрбір кірпішін өз қолымен 
қалаған, әрбір тонна болат пен шойынды өз 
күшімен құйған металлургтер үшін бұл 
күні кеше ғана болған оқиғадай ешбір 
ұмытылмақ емес.

Қой жылын қалай 
қарсы аламыз?

2 - бет

Ер дəулеті – еңбек
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2 Апта-ақпар
Наурыз – 2015

Бұл ретте мердігер 
фирмалардың иығындағы жүгі 
ауыр, олар өздеріне тиесілі 
көшелердің тазалығына тікелей 
міндетті болады. Сондықтан адам 
күшімен қатар техникалары да 
сақадай-сай болып, дер кезінде 
қар-мұздан тазалау жұмыстарын 
мінсіз атқаруы тиіс. Бұл 
Теміртаудың орталық көшелерін 
ғана емес, сонымен қатар ішкі 
орам жолдарын қардан аршиды 
деген сөз.

Былтыр қысқы маусымда 
қала жолдарын күтіп-ұстауға  
225 500,00 теңге қаражат бөлінсе, 
оның биылғы, яғни 2015 жылға 

Міне, қаһарлы қыстың соңғы айы да аяқталуға жақын. Алдағы наурыз 
–көктемнің алғашқы айы, оған қоса жыл басы саналатын Наурыз мейра-
мы. Сондықтан бұл айтулы күнге дайындық шаралары қазірдің өзінде-ақ 
басталып кетті. Қала билігі Ұлыстың ұлы күнін лайықты атап өтуге бай-
ланысты бірқатар іс-шараларды қарастырып жатыр. Өткен сейсенбі күнгі 
аппарат мәжілісінде қаралған мәселелердің қатарында осы дайындық бары-
сы пысықталып, мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің бастығы Айдос 
Бекмағамбетов хабарлама жасады.

– Наурыз –бұл  түн мен күннің 
теңелетін кезі, ол бірлік пен 
берекенің бастауы, тұрақтылық 
пен толеранттықтың жарқын 
көрінісі, яғни Елбасының «Нұрлы 
жол – болашаққа бастар жол» 
Жолдауындағы  негізгі ұстаным, 
бір сөзбен айтқанда ұлық мере-
ке. Еліміз секілді теміртаулықтар 
да бұл күнді  лайықты атап 
өтпек, өйткені Наурыз айы, 
мейрамы үстіміздегі жылғы қазақ 
хандығының 550, Ұлы Жеңістің 
70, Қазақстан халқы Ассамблеясы 
мен Конституцияның 20 жылдығы, 
сонымен қатар туған қаламыз 
Теміртаудың 70 жылдығының 
бастауы болғалы тұр, –деді бөлім 
басшысы.

Наурыз мейрамына бай-
ланысты қаламыздағы барлық 
мемлекеттік мекемелер мен 
ұйымдарда мерекелік іс-шаралар 
өтеді, қалада он бес ірі шара 
жүзеге асырылмақ. 22 наурыз-
да «Металлург» стадионының 
алдындағы алаңда «Наурыз аулы» 
бой көтермек, сонымен қатар 
үлкен сахна орналастырылып, 

Қой жылын қалай 
қарсы аламыз?

Қала шаруашылығы

Жолдар қардан 
тазалануда

Жыл сайын қаламыздың жолдарын жазғы және қысқы 
маусымдарда күтіп ұстауға қыруар қаржы бөлінетіні 
мәлім. Әсіресе қыста атқарылатын істер ауқымды, 
ауа райының қолайсыздығымен қатар қалың 
қардан көше жолдары мен жаяу жүргіншілер 
жолдарын тазалау, тайғақ жерлерге тұз 
араласқан құм төсеу секілді басқа да 
жұмыстар атқарылады. ал сапасы сын көтере ме?

барлық қажетті 
жабдықтармен 
жабдықталады. 
Ал сол алаңның 
алдына  жа-
санды жасыл 
желек төселмек, 
тігілетін киіз 
үйлер доға 
тәрізді орна-
ластырылатын 
болады.  Әрине, 
тұрғындар үшін 
сауда нүктелері 
мен ұлттық 
спорттық ойын 
жарыстары 

өтетін алаң да болады.
Наурыз мейрамы таңертеңгі 

сағат 11.00-де басталады, қала 
әкімі бастаған, мәслихат хатшы-
сы,  қаланың құрметті азаматта-
ры мен ардагерлер, Елбасының 
үзеңгілестері қостаған алаңға 
келеді, оларды этно-мәдени 
орталық өкілдері мен қала жастары 

қарсы алады. Теміртаулық қолөнер 
шеберлері мен қолданбалы өнер 
көрмесі «Сәлем, Теміртау» деген 
атпен жұртшылықтың назарына 
ұсынылмақ. Наурыз мейрамының 
екінші бөлімі сағат 12.00-де баста-
лып, құрамында қырық адамы бар 
мемлекеттік «Наз» би театрының, 
Мүсілім Жұмағалиевтың 20 

адамнан тұратын сән театрының, 
Қарағандыдағы қазақ және орыс 
драма театрларының әртістерінің, 
сондай-ақ теміртаулық өнер 
ұжымдарының күшімен керемет 
қойылымдар болады. 

Мерекенің үшінші бөлімінде, 
яғни сағат 12.40-та атақты күміс 

қарастырылғаны 186 098,00 теңге. 
Қазіргі күні Теміртау жолдарын 
тоғыз мердігер мекеме, яғни 81 
техника мен 98 адам тазалауда, 
олардың қатарында бұған дейін де 
аттары мәлім «Ескендір» ЖШС, 
«Темірбол» ЖШС, «Гордорсер-
вис» ЖШС, «Кедр» ЖШС және 
басқалары бар. 

– Бүгінгі таңда  мердігер меке-
мелер қала көшелерін қардан та-
залауда бірнеше проблемалардың 
барын айтаты. Мысалы, көліктерді 
белгіленбеген жерлерге қойып кету 
салдарынан жол жиектерін таза-
лау қиынға соғады, бұл әсіресе 3 
«а» шағын ауданға, яғни орталық 

саналатын 
Республика  
даңғылының 
бойында жиі 
кездеседі. 
Содан соң  
ірілі-ұсақты 
дүкендер 
маңындағы 
қарлар 
тазаланған 
жолдарға 

қарай жиналатыны. Нәтижесінде 
мердігерлер тазалап өтеді, ал сол 
жолдар жоғарыда айтқандай дүкен 
иелерінің әрекеттерінен қайтадан 
қарға толып қалады. Сондай-ақ 
трамвай жолдарының қардан 
тазалануына тікелей трамвай 
паркі жауапты бола тұрса да, олар 
бұл іске салғырт қарап келеді, 
нәтижесінде тұрғындар тарапынан 
түсетін арыз-шағымдар қатары 
көбеюде. 

– Бұл айтылған проблемалар 
қала әкімінің деңгейінде шешімін 
табатын мәселе емес, сондықтан 
орынбасарым А.Есмұрзаевқа 
тапсырма беремін, тиісті орын-

дармен бірге оң шешімін табуына 
ықпал етсін. Негізгі мақсатымыз, 
қала жолдарының қысқы күтімі 
өз деңгейінде болуы тиіс, бұл өз 
кезегінде жол қауіпсіздігі үшін аса 
маңызды. Ал қауіпсіздік деген-
де тұрғындарды көз алдыңызға 
елестетіңіз, – деді қала әкімі 
Нұркен Сұлтанов.

Сөз реті келгенде айта кетейік, 
мерді герлердің жұмыс нәтижелерін 
арнайы топ қарап шығып, егер өз 
жұмыстарына немқұрайлы қарап, 
қардан тазалауды өз мәнінде 
жүргізбесе, оларға төленетін 
төлемнің белгілі бір мөлшері 
қысқартылады. Мысалы,  бірінші 
рет ескертулер берілсе, екінші 
рет  кемшіліктерді жоймағаны үшін 
«Темірбол» ЖШС –7 пайыз, «Гор-
дорсервис»–5 пайыз  қаражаттан 
қағылды. 

 Осылайша аппарат 
мәжілісінде қысқы маусымда 
қала жолдарын күтіп ұстау үшін 
бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығарып, жұмыла жүк көтеру 
қажеттігіне баса назар аударылып, 
нақты тапсырмалар берілді.  

көмей әнші Қарақат Әбілдина 
теміртаулықтарға әннен шашу 
шашады. Сонымен қатар оның 
жетігенші шәкірттері де  өнер 
көрсетеді. Бұл күні Кентал, Роман 
Ким, Натали Янковских, Андрей 
Тихонов сынды өнер жұлдыздары 
да  Теміртау аспанын әсем 
әуенмен тербемек. 

Ел жаңалығы
Жақында 

Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік хат-
шысы Гүлшара 
Әбдіқалықова Италия 
Республикасының 
Қазақстандағы 
Төтенше және Өкілетті 
Елшісі Стефано 
Раваньян мен кездесті.

Елшімен 
кездесті

Мемлекеттік хатшы 
Италия Елшісін лауа зым-
ға кірісуіменқұттықтады 
жәнееліміз дегі дипло матия лық 
қызметіне табыс тіледі.

Г.Әбдіқалықова Қазақстан 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың  
2009 жылғы Италияға жаса ған 
ресми сапарының барысын-
да Стратегиялық серіктестік 
туралы Мем ле кет аралық 
келісімге қол қойылғаннан 
кейін Стратегиялық әріпестік 
деңгейіне көтерілген 
қазақстандық-италияндық 
қарым-қатынастардың даму 
серпініне жақсы баға берді.

Италия Қазақстанның 
әлемдегі үшінші сауда 
әріптесі болып табылады, 
сонымен қатар, еліміздің 
экономикасындағы ең ірі 
инвесторлардың қатарына 
кіреді. Қазақстанның Еуро-
па Одағы мемлекеттерімен 
арадағы тауарайналы-
мы жиынтығының 13%-ке 
жуығыИталияның үлесіне 
тиеді. Қазақстан экономика-
сына салынған италияндық 
инвестициялардыңжалпы 
көлемі6,5 млрд. долларды 
құрайды.

Қазақстан Италия 
халқымен достық пен 
ынтымақтастықтың белгісі 
ретінде Аквилде болған 
жерсілкінісінен кейін (2009 
ж.)«Амитернумдегі Қасиетті 
Биаджо» шіркеуін қайта 
қалыпқа келтіруге1,7 млн. евро 
көлемінде қаржылай көмек 
көрсетті.

Кездесу барысын-
да екіжақты әріптестіктің 
жай-күйі мен одан әрі 
ынтымақтастықтың 
келешегі, оның ішінде 
италияндық компания лардың 
индустрияландырудың екінші 
бес жыл ды ғы на, «Нұрлы жол – 
болашаққа бастар жол» ат ты 
жаңа экономикалық саясат тың 
аясындағы инфрақұрылымдық 
даму жоспарының жобаларына 
қатысуы талқыланды.

Мемлекеттік хатшы 
Г.Әбдіқалықова Қаз ақс тан 
өзінің  жеке ұлттық павильонын 
ұсыну арқылыМиланда өтетін 
«ЭКСПО - 2015»халықаралық 
көрмесіне белсене атсалысуға 
ниетті екенін атап өтті. Сондай-
ақ Гүлшара Әбдіқалықова 
италиялық әріптестердің 
Астанадағы «ЭКСПО - 2017» 
көрмесінің жұмысына белсене 
қатысатынынаүміт білдірді. 

Кездесуде Қазақстан мен 
Италия арасындағы өзге 
де іскерлік және мәдени-
гуманитарлық қарым-
қатынастарды нығайтудың 
мәселелері талқыланды,  яғни 
оғанөткен жылы, оның ішінде 
Италия да енетін 10 ел үшін 
визасыз режим енгізу жөніндегі 
қанатқақты жоба мүмкіндік 
туғызуы тиіс.
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Ақпараттық хабарлама

Жылдың қорытындысы бой-
ынша активтері 981 млрд. теңгеге 
жетті (2013 жылғы деңгейден 1,4 
есеге жоғары), меншікті капита-
лы - 379 млрд. теңге (2013 жылғы 
деңгейден 1,2 есеге жоғары). 

 Елдің тәуелсіз рейтингінің 
деңгейінде берілген 3В+ рейтингі 
расталды.  Бұл Қазақстанның 
тарихында алғаш рет Еуромен  5 
жыл мерзімге  рекордтық төмен 
жылдық 3,255% (үш бүтін мыңнан 
екі жүз елу бес пайыз) ставкамен 
600 млн. көлеміндегі еурообли-
гацияны табысты орналастыруға 
мүмкіндік берді.Олар қаржылай 
сауықтыру бағдарламасын іске 
асыруға бағытталды.  

Екі транш қорытындысы 
бойынша Холдинг үлкен тәуекелге 
барды, осы ретте несиені тек қана 
теңгемен берді.Өткен ақпандағы 
теңге бағамының түзетілуіне 
қарамастан Холдинг жылды 5,7 
млрд.теңге көлеміндегі пайдамен 
аяқтады. 

2014 жылдың қорытындысы 
бойынша саланы қаржыландыру 
көлемі 222 млрд. теңгені құрады, 
ол 2013 жылғы деңгейден  15%-ға 
артық. 

Бұл 41,2 мың адамды 
жұмыспен қамтуға мүмкіндік берді  
(оның ішінде: 7,5 мың жаңа жұмыс 
орны; 33,7 мың – жұмыс орында-
рына қолдау көрсету).

Жыл сайын ҚазАгро 
компаниясының тобы несие 
және лизинг бағдарламалары 
шеңберінде жасалатын 
шарттардың санын арттырады.  
2014 жылы 19 мың келісім жасал-
ды (с.і. 3,2 мың лизинг шарттары), 
бұл 2013 жылдан 23%-ға көп.

Холдинг компаниясының 
несие қоржынының сапасының 
деңгейіжағымды.Пайыздық став-
каны субсидиялау бағдарламасын 
енгізу және банктерді қорландыру 
механизмінің арқасында 
агроөнеркәсіп кешеніндегі 
ҚазАгроның несиелеу үлесі 3%-ға 
қысқарды. 

ҚазАгро холдингі:  
қызмет қорытындысы

Өткен жылы 
негізгі күш 
агроөнеркәсіп 
кешені субъектілерін  
қаржылай 
сауықтыруға, 
инвестициялық 
жобалар мен ше-
бер-жоспарларды, 
ауылшаруашылық 
техникасы мен 
жабдықтардың 
лизингін 
қаржыландыруға 
бағытталды.  

ҚазАгроның қызметін 
пайдаланушылардың саны  32%-
ға дейін өсті және ол 133,8 мың 
адамға жетті. 

 
Инвестициялық қызметі 

туралы 

Жалпы Холдингтің 
инвестициялық қоржынында  477 
жоба бар,оның жалпы құны 309,1 
млрд. теңгені құрайды, 365 жоба 
пайдалануға берілді, 236 жобаның 
жүктемесі 70%-дан астам  
қуаттылыққа жетті.

Холдингтің инвестициялық 
жобаларының өңірлерді қамту 
деңгейі өсті:  2013 жылмен 
салыстырғанда 28 аудан және 
аудандық маңызы бар 6 қалаға 
артық (қамту тиісінше 77,6% және 
25,9%-ды құрады). 

Өткен жылдың қорытындысы 
бойынша 73 жоба іске 
қосылды, оның жалпы құны 
39,3 млрд. теңге. 2015 жылы 
75 инвестициялық жобаны 
пайдалануға беру жоспарланады.

Көктемгі-егіс және жинау 
жұмыстарын қаржыландыру

2015 жылғы көктемгі-егіс 
және жинау жұмыстарын 
қаржыландыруға «ҚазАгро» 
Холдингіне 60 млрд.теңге сома-
сында бюджеттік несие берілді. 

Жоғарыда аталған не-
сие Холдингпен қарыз түрінде 
агроөндірістік кешен субъектілерін 
қолдау бойынша шараларды 
жүргізу бойынша қаржылық инсти-
туттар арасында /екінші деңгейлі 
банктер/ және екі оператор ара-
сында келесі тәртіпте бөлінді:

«Азық-түлік келісім шарт кор-
порациясы» ҰК» АҚ – 17,65 млрд.
теңге,

«Аграрлық несие корпрораци-
ясы» АҚ – 7,5 млрд.теңге.

ЕДБ – 34,85 млрд.теңге. 
Осы тұрғыдағы ЕДБ арасында 
қаражатты бөлу бойынша ақпарат 
Холдингтің Уәкілетті органының 
бекітуінен кейін жариялана-
тын болады. 11 ЕДБ бюджеттік 
бағдарламада қатысуына 
дайындығын хабарлады, өтінім 
сомасы 92 млрд.теңгені құрайды, 
қаржыландыруға АШТӨ саны 
– 198. Өткен жылы аталған 
бағдарлама бойынша 4 ЕДБ 
қатысты. 

Сонымен қатар Холдингтің 
еншілес компаниялары көктемгі-
егіс және жинау жұмыстарын өз 
қаражаты есебінен қаржыландыру 
жоспарлануда, соның ішінде:

«Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау» АҚ «Егінжай» 
бағдарламасы бойынша 1,9 млрд.
теңгеге 434 өтінім /»Ырыс» ШНҰ 
– 500,0 млн.теңгеге 1 өтінімді 
санағанда/;

«Аграрлық несие корпора-
циясы» АҚ Несиелік серіктестер 
жүйесі бойынша 6,6 млрд.теңге 
сомасына;

«ҚазАгроҚаржы» АҚ ауыл 
шаруашылығы техникасының 
лизингі бағдарламасы бойынша 
28,5 млрд.теңге сомасына 1 610 
бірлік ауыл шаруашылық техника-
сын жеткізуді жоспарлауда.

Сонымен қатар, астықтың 
мемлекеттік ресурстарын 
жаңарту шеңберінде жыл сайын 
ЕДБ кепілдемесімен ағымдағы 
жылғы астықтан мемлекеттік 
ресурстарға сатып алулар жүзеге 

асырылады /сатып алу көлемі мен 
бағасы ҚР Үкіметінің Қаулысымен 
анықталады/.

Осылайша Холдинг-
пен көктемгі егіс және жинау 
жұмыстарын жүргізуге /техника 
лизингін қоса алғанда/ 97,0 млрд.
теңге жоспарланып отыр.

Көктемгі-егіс және егін жинау 
жұмыстарын жүргізуге 2014 жылы 
Холдингпен 49,9 млрд. теңге 

бағытталды, бұл 2013 жылғыдан10 
млрд. теңгеге аз. Бұған себеп2013 
жылғы 60 млрд.теңге бюджеттік 
несиелеудің 2014 жылы 40 млрд.
теңгеге дейін қысқаруы.  Сонымен 
бірге, 2014 жылы қаржыландыру 
көлемінің төмендеуіне 
қарамастан агроөнеркәсіп кешені 
субъектілерінің өтінімдері  18%-ға 
артық қаржыландырылды (3,6 мың 
өтінім, 2013 жылы 3,1 мың өтінім).

Қабылданған шаралар 
аграрларға 5,4 млн.гектар алаңда 
егін егу науқанын жүргізуге 
мүмкіндік берді. 

Қаржылай сауықтыру

Қазіргі уақытта қаржылай 
сауықтыруға барлығы 292 
агроөнеркәсіп кешені субъектісі 
мақұлданды, негізгі қарыздың 
жалпы сомасы 312,9 млрд. теңге, 
осы ретте 245,9 млрд. теңге не-
месе 78%-ы «ҚазАгро» холдингі 
есебінен қорландырылған. 

Айыппұлдар мен өсімақының 
төмендеуі жалпы 2,9 млрд. теңгені 
құрайды,  25 мыңнан астам жұмыс 
орындары сақталған.

Аталған бағдарлама бойын-
ша Ақмола, Солтүстік-Қазақстан, 
Қостанай, Ақтөбе және Шығыс-
Қазақстан облыстарының 
субъектілері барынша белсенділік 
танытты. 

Қазагромаркетинг несие 
және лизинг бойынша пайыздық 
ставкаларды арзандату 
бағдарламасының операторы, 
оның шеңберінде субсидиялаудың 
6,3 млрд.теңге сомасына 4285 
өтінім қарастырылды. Сондай-
ақ, агроөнеркәсіп кешені 
субъектілерін инвестициялық 

субсидиялау бағдарламасы 
шеңберінде 13 млрд.теңгеге 1143 
өтінім мақұлданды.

Алматы, Оңтүстік-Қазақстан 
және Жамбыл облыстары аса 
белсенділік танытты. 

Холдингтің шығыстарын 
оңтайландыру

«ҚазАгро» Холдингінің 
шығыстарын оңтайландыруға бай-
ланысты Мемлекет Басшысының 
тапсырмаларын орындау 
шеңберінде келесі бағыттар бой-
ынша жұмыс жоспарлануда:

Бейінді емес активтерді 
шығару, 2015 жылы 559 млн.
теңге сомасына тиімді емес 
шығыстарды қысқартуға мүмкіндік 
береді;

Холдинг құрылымын 
оңтайландыру. Қысқа мерзім 
ішінде Холдингтің орталық 
аппаратының құрылымдық 
бөлімдерінің функционал-
дарын қайта қарау және 
қосарланушылық бөлімшелерді 
босату есебінен жұмыскерлер 
санын 93 бірліктен 73 бірлікке 
(20 адамға)қысқарту жоспарла-
нуда, бұл әкімшілік шығыстарды 
194,7 млн.теңгеге немесе 12%-ға 
қысқартуға мүмкіндік береді.

ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ құрамына кіретін 
акционерлік қоғамдардың 
инвестициялық активтерін тиімді 
басқару жолымен агроөнеркәсіптік 
кешенді дамытуды ынталандыру 
жөніндегі мемлекеттік саясатты 
іске асырады. Холдинг құрамына 
«Азық түлік келісім шарт корпо-
рацициясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» 
АҚ, «Аграрлық кредит корпо-
рациясы» АҚ, «ҚазагроӨнім» 
АҚ, «ҚазАгрогарант» АҚ, 
«ҚазАгромаркетинг» АҚ кіреді.

«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ баспасөз 
қызметі  

Алдағы жылдары Қазақстанның ЕҚЫҰ-
дағы қызметінің басым бағыттарының 
бірі «Қауіпсіздік қоғамдастығы жолын-
да» деп аталатын Астана декларациясын-
да  белгіленген Еуроатлантикалық және 
Еуразиялық қауіпсіздік қоғамдастығын 
құру жөніндегі стратегиялық мақсатқа қол 
жеткізу болып табылады.

Сонымен қатар, тараптар  әлеуметтік-
гуманитарлық дамудың, сот үстемдігін 
және адам құқығын қамтамасыз етудің, 
этносаралық қарым-қатынасты үндес-
тіру дің, гендерлік теңдікті қамтамасыз 
етудің бірқатар мәселелері бойынша өзара 
іс-қимылдың жай-күйі мен келешегін 
талқылады.

Г.Әбдіқалықова Астанадағы ЕҚЫҰ 
бағдарламасының Офисі өз жұмысында 

ЕҚЫҰ бағдарламасы
«Қауіпсіздік қоғамдастығы жолында»

Ақордада Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік хатшысы 
Г.Әбдіқалықова Астанадағы 
ЕҚЫҰ бағдарламасы  
Офисінің жетекшісі 
Н.Заруднамен кездесті.

ҚР Мемлекеттік хатшы-
сы Қазақстан мен ЕҚЫҰ 
арасындағы ынтымақтастық 
жоғары деңгейде екенін, оған 
еліміздің 2010 жылы аталған 
Ұйымға төрағалық етуі 
айқын дәлел болатынын атап 
өтті.

Қазақстанның мүдделелері ескерілген 
ынтымақтастықтың басым салаларына на-
зар аударудың маңыздылығына  тоқталды.

Мемлекеттік хатшы ЕҚҰЫ Тұрақты 
Кеңесінің 2014 жылғы 18 желтоқсандағы 
Вена отырысында 2015 жылдың 1 
қаңтарынан бастап Астанадағы ЕҚЫҰ 
орталығын Астанадағы ЕҚЫҰ бағдар ла-
масының Офисі болып қайта құрылатыны 
туралы №1153 шешімі қабылданды. 

ЕҚЫҰ бағдарламасы Офисінің манда-
ты Қазақстанда орталық және жергілікті 
мемлекеттік органдарымен және ведомство-
ларымен өзара іс-қимылда қауіпсіздіктің үш 
өлшемімен (әскери-саяси, экономикалық-
экологиялық, гуманитарлық) түрлі жоба-
ларды өткізуді қарастырады. 

Атап айтсақ, Офистің қызмет аясы-

на қарулануға бақылауды, шекараларды 
басқару, лаңкестікке және адам саудасы-
на, қаруға және есірткіге қарсы күресті 
қоса есептегенде қауіпсіздік, сондай-ақ 
экономика-экологиялық мәселелер, адам 
құқығы және сот үстемдігі, құқық және 
БАҚ еркіндігі мәселелері енеді.

Кездесудің қорытындысы бойын-
ша тараптар Қазақстан мен Астанадағы 
ЕҚЫҰ бағдарламасының Офисі арасын-
дағы қолданыстағы жобалар шеңберінде 
жұмысты жалғастыру туралы уағдаластыққа 
қол жеткізді.

(Материалдан мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс негізінде әзірленді)
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Ел жаңалықтары

 Астанада «Қазақстан 
2050» Жалпыұлттық 
қозғалысының 
белсенділері  
«Қазақстанда жасалған» 
республикалық акциясын 
бастады. 

2015 жылғы 11 ақпанда өткен 
Үкіметтің кеңейтілген отырысында 
ҚР Президенті Нұрсұлтан На-
зарбаев отандық өндірушілерді 
қолдауға шақырған болатын. 
Онда Елбасы «Қазақстанда 
жасалған» жалпыұлттық акция-
сын бастауды ұсынған еді.  Акция 
барысында сауда желілерінде 

БАБАЛАР СӨЗІ:  «ҚазАқпарат» халықаралық ақпараттық 
агенттігі Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
2015 жылы Қазақ хандығы құрылуының 550 
жылдығын өткізу туралы бастамасына орай 
«Қазақ хандығына 550 жыл» атты арнайы жо-
баны іске қосты. Бұл жоба аясында «Бабалар 
сөзі», «Қазақ хандары», «Ежелгі қалалар тари-
хы», «Халық қазынасы» қатарлы жаңа айдарлар 
ашылды.

«Бабалар сөзі» айда-
ры негізіне «Мәдени мұра» 
бағдарламасы аясында 
шыққан 100 томдық ауыз 
әдебиетінің жыр-толғаулары, 
қисса-дастандар, сөз ұстаған 
шешендер мен билерімізден 
қалған нақылдар, тарихи 
жәдігерлер алынды. «Қазақ 
хандары» айдарында та-
рихымызда еліне қорған 
болған хандардың өмірі 
туралы деректер беріледі. 
Ал «Ежелгі қалалар тарихы» 
айдарына қазақ даласындағы 
өркениеттің ордасы болған 

көне қалалардың тарихы ту-
ралы жазбалар жарияланады. 
«Халық қазынасы» айдары 
бойынша, Қазақстандағы тари-
хи, мәдени ескерткіштер, қазақ 
халқының салт-дәстүрлері, 
қолөнер, қару-жарақтары тура-
лы мағлұматтар берілмек. 

  ***
Ағыбай батырдың кенже 

ұлы Қашқынбай он шақты 
жігіттің батпаққа батқан атты 
шығара алмай жатқанын көріп, 
қиналған жануарға жаны ашып, 
белінен батпаққа кіріп жалғыз 
өзі атты жағаға алып шығады.

Таңқалған елдің арасында 
баласының ерлігіне сүйсіне 
қарап отырған Ағыбай ішінен: 
«Жел жаққа ұстар, жауға 
салатын ұлым осы екен», - деп 

мақтаныш тұтады.
Сол күні кешке 

Қашқынбайдың денесі ісіп, бе-
луардан төменгі жағы қарайып 
кетіп, келесі күні қайтыс 
болады. Он жеті жасар ұлының 
қазасы жанына батқан, әрі 
«өзімнің көзім тиді» деп қатты 
қапаланған Ағыбай күңіреніп, 
қайғырып төсегінде жатып 
қалыпты.

Сонда игі жақсылары 
қасында, Ұлытаудан келген 
Найман Балта ақын батырды 
құшақтап көрісіп, жұбатқаны:

Алла ісінде бұзық жоқ,
Өлмесін деп әзелде.
Жазып қойған сызық жоқ,
Ұлы өлмейтін Ұрымда жоқ,
Қызы өлмейтін Қырымда жоқ,
Қатыны өлмейтін халықта жоқ,
Әсте өлмейтін тарихта жоқ,
Қойын толы саф алтын
Сарқылмаған қайда жоқ.

«Ұлы өлмейтін Ұрымда жоқ, 
қызы өлмейтін Қырымда жоқ»

Елордада 
«Қазақстан-2050» 
демократиялық күштердiң 
жалпыұлттық коалици-
ясы Қазақстан халқы 
Ассамблеясының ке-
зектен тыс президенттік 
сайлау өткізу бастамасын 
талқылауда. 

«Қазақстан-2050» демократия-
лық күштердiң жалпыұлттық коали-
циясының жұмысы елiмiздегi ең 
бiр беделдi де, өкiлеттi диалог 
алаңына айналды. Азаматтық 
қоғам ның түрлi әлеуметтiк топ-
тары мен жалпы тұрғындардың 
мүддесiн көздеген коалиция әр 

Кезектен тыс президенттік 
сайлау бастамасы талқылануда

алуан көзқарас пен 
ұстанымдар иесi, са-
яси күштердiң ашық 
пiкiрталасы мен салиқалы 
үнқатысуын қамтамасыз 
етедi. «Кеңес қылған ел 
азбас», дегендей коали-

Солтүстік Қазақстанда Тайқазан екі күн болып, басқа қалаларға 
жеткізіледі. ҚХА эстафетасы СҚО Аққайың ауданындағы қарттар мен 
мүгедектерге арналған Смирнов интернат үйіне жеткізілді. Кейін ол ата-ана-
сыз қалған балалар мен жетімдерге арналған Соколов мамандандырылған 
мектеп-интернатына табысталды. Бұл мекемеде 38 бала тәрбиеленіп жа-
тыр. Тәрбиеленушілерге қонаққа келген этномәдени бірлестіктің өкілдері 
балаларға сыйлық беріп, концерттік бағдарлама қойды.

«Тайқазан - жақсылық пен қайырымдылықтың символы.  Ол біздің 
барлық аймағымызды аралап өтеді. Ертең Тайқазан Павлодарға жіберіледі. 
Ол әр аймақта игі істерге толтырылады. Интернаттағы балалардың 
барлығына жақсылық тілеймін», - деді еврей этномәдени орталығының 
төрағасы Рашбиль Евдаев.

Еске сала кетейік, 6 ақпан күні эстафета Астанада басталған бола-
тын, ал 22 сәуір күні ҚХА-ның 22-ші сессиясында ізгі істерге толтырылған 
Тайқазан Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевқа табысталады.

«Қазақстан халқы Ассамблеясы - 20 ізгі іс»

Ақмола облысының 
этномәдени 
бірлестігінің 
өкілдері солтүстік 
қазақстандықтарға 
«Қазақстан халқы 
Ассамблеясы - 20 ізгі 
іс» эстафетасының 
символы Тайқазанды 
табыста ды.

 «Қазақстанда жасалған» акциясы
сатылатын қазақстандық 
өнімдер көзге бірден түсердей 
ерекше көрсетіліп қойылады. 
Отандық өндірушілердің та-
уарын сатып алғысы келетін 
азаматтарға бұл өте қолайлы.  
«Барлық қазақстандықтарды, 
бүгінгідей қиын жағдайда, біздің, 
қазақстандық тауарларды сатып 
алуға шақырамын. Бұл Қазақстан 
экономикасына қосқан үлесіміз деп 
білейік», деген болатын Мемлекет 
басшысы. 

Ел Президентінің үндеуінен 
кейін «Қазақстан 2050» 
Жалпыұлттық қозғалысының 

белсенділері бірден ірі дүкен 
желілерімен және өндірушілермен 
келіссөз жүргізуді бастап кетті. 
Қоғамдық ұйымның акция өткізу 
туралы ұсынысын алғашқылардың 
бірі болып «А2» супермаркеттер 
желісі қолдап, дүкендерінің бірінде 
«Қазақстанда жасалған» акциясы 
бастау алды.

Отандық өндірушілердің 
өнімдері орналасқан сауда 
сөрелерінің тұсына «Қазақстанда 
жасалған» деп жазылған түрлі-
түсті белгі-тақтайшалар қойылды. 
Бұл қазақстандық өнімді ерек-
шелеп, сатып алушылар үшін 

тартымдылығын арттырады.
«Жылдар бойы еліміз мені 

және мен сияқты мыңдаған 
қазақстандықтарды қолдап келді. 
Жоғары білім алып, біліктілігімізге 
сай көңілге қонымды жұмыс 
таптық, отбасын құрып, қуанышқа 
бөлендік. Қазақстанымызға, 
елімізге қолдау көрсететін 
кезек ендігіде бізге келіп отыр. 
Қазақстандық өнімді сатып алу 
арқылы біз тек ел экономикасы-
на ғана көмектесіп қоймаймыз, 
сондай-ақ отандық кәсіпорындарда 
еңбек етіп жүрген мыңдаған 
адамдарға қолдау көрсетеміз. 

Олар біздің арқамызда жұмысын 
жалғастырады, отбасын асырап, 
ұрпақ өрбітеді, дәрігерлер мен 
мұғалімдердің еңбекақысы үшін 
салық төлейді. Біз қазақстандық 
өнімді қажет болғандықтан емес, 
солай дұрыс болғандықтан сатып 
аламыз», - деді «Қазақстан 2050» 
Жалпыұлттық қозғалысы Кеңесінің 
төрағасы Данат Жұмин.    

Бүгінде белсенділер еліміздегі 
барлық ірі сауда желілерімен 
келіссөздер жүргізуде.

ҚазАқпарат

Қабындап келген қайғыдан,
Тіріге тиер пайда жоқ.
Елге пана, Ағыбай,
Жерге пана, Ағыбай,
Ердің ері емес пе едің,
Егеудің сынығы емес пе едің,
Көтер бері басыңды,
Қайғы жейді жасыңды...
Ертеден бірге келе жатқан 

досы Балта ақынның осы 
сөзінен кейін Ағыбай ойланып, 
тәубаға келіп, біраздан соң 
басын көтеріпті.

ция басқосулары барысында қызу 
талқылаулар жолымен әлеуметтiң 
ең бiр өзектi, әрi маңызды 
мәселелерi бойынша тұтас 
қоғамның ұстанымы қалыптасып 
жатады», - деді жиынды ашқан 
Б.Байбек.

Оның атап өтуінше, ел игiлiгi үшiн 
мемлекет тарапынан қабылданған 
iлкiмдi шаралар жөнiнен қалың 
жұртышылықты хабардар етуге, әрi 
азаматтардың оған деген сенiмiн 
нығайтуға сүбелі үлес қосушы 
жалпыұлттық коалиция қоғамның 
жұдырықтай жұмылуына, осы 
арқылы Елбасының мемлекеттiк 
бағытының жүзеге асуына өз 
септiгiн тигiзу үстiнде. 

«Естерiңiзге сала кетсем, бiз 
мәселен, Қазақстанның ЕАЭО-қа 

енуi, сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
ұлттық стратегияны қабылдау 
мәселелерiн жан-жақты сараладық. 
Әкiмдерді сайлау, жергiлiктi өзiн-өзi 
басқару, кәсiподақтар туралы аса 
маңызды жобалар баршамыздың 
өзара қызу талқылауымыздан өттi. 
Осының барлығы елде iске асыры-
лып жатқан реформалар барысы-
на өзiндік ықпал етiп, ел мүддесiн 
дiттеген қажеттi заңдардың қабыл-
дануы на жол ашты», - деді ол.

Партия Төрағасы бірінші 
орынбасарының айктынша, коа-
лиция бүгiнде 6 жетекшi партия 
мен 18 iрi республикалық қоғамды 
бiрлестiктiң, сондай-ақ 500-ден 
астам өңiрлiк үкіметтiк емес 
ұйымның басын қосқан әлеуеттi 
ұйымға айналды.

«Сондықтан да, ұзын саны 6,5 
млн-нан астам адамның мүддесiн 
көздеген жалпыұлттық коалиция 
бүгiн аса маңызды мәселе, ел 
Президентi сайлауын 2015 жылы 
өткiзу бастамасын талқылауа жи-
налып отыр», - деді Б.Байбек.
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Ешкім де ұмытылмайды

ендерді мəңгі есте сақтаймыз!
амарқандтық жауынгерлер!с

КАЛГАНОВ 
Григорий Михайлович

Қатардағы жауынгер. 1921 жылы 
Сталинград облысы Котельниковский 
ауданының Жутово  поселкесінде туған.

Самарқан поселкесіндегі ҚарГРЭС-
1-де  слесарь болған. Әскер қатарына 
1942 жылы 20 мамырда Қарағанды 
қаласындағы Киров әскери комиссариа-
тынан шақырылған.

1943 жылы қазанда хабар-ошарсыз 
кеткен.

КАЗАНКОВ 
Александр Макарович

Қатардағы жауынгер, 327-ші атқыш-
тар дивизиясының 1100 атқыштар 
полкінің атқышы.

1903 жылы туған. Самарқанд посел-
кесіндегі ҚарГРЭС-1 жатақханасының 
коменданты болған. 

Әскер қатарына 1942 жылы 22 ма-
мырда Қарағанды қаласындағы Киров 
әскери комиссариатынан шақырылған. 
Волохов майданының Синявинскі бағы-
тын да соғысқан. Ауыр жараланып,  1942 
жылы 30 қыркүйекте  жара қатынан гос-
пи тальда көз жұмған.  Ленинград облы-
сы ның  Назия станциясынан  шығ ысқа 
қарай үш шақырым жерде жерленген.

ҚАҚАРМАНОВ 
Ысқақ

Қатардағы жауынгер. 1912 жылы 
Қарағанды облысы Тельман ауданының 
5-ші ауылында туған. 

Самарқан поселкесіндегі әскери сау-
дада жүргізуші болған.

Әскер қатарына 1941 жылы 15 
шілдеде Қарағанды қаласындағы Киров 
әскери комиссариатынан шақырылған. 
Сталинградты қорғаған, Украинаны азат 
еткен.  Бірінші Украина майданында 
жүргіңзуші болған.  1944 жылы наурыз-
да  шайқаста оққа ұшқан.  Винницкий 
облысы, Липовецк ауданының Снечен-
цы поселкесінде жерленген.

Уақыт өткен сайын қатары сирап бара 
жатқан теміртаулық Ұлы Отан соғысының  
ардагерлеріне қамқорлық ерекше, олар 
бұдан біраз жыл бұрын-ақ  коммуналдық 
төлемдерден босатылған. Биылғы жыл 
ерекше, өйткені Ұлы Жеңіске 70 жыл 
толады, осыны басшылыққа алған Ел-
басы жаңа 2015 жылмен құттықтауын 
еліміздегі барлық ардагерлерге жеткізгені 
жайында жазғанбыз. Осыған орай біздің 
қаламыздағы 54 ардагерді қала әкімі мен 

Ардагерлер арамызда
Біздің қаламыз Ұлы 

Жеңістің 70 жылдығына 
дайындықты әлдеқашан 
бастап жіберді, бүгінде 
барлық оқу ордаларында 
ерлік сабақтары жалғасып, 
өскелең ұрпаққа патриоттық 
тәрбие беру жұмыстары 
ширатылған. Сонымен қатар 
арамызда жүрген соғыс және 
тыл ардагерлерімен кездесу 
кештері өткізіліп, алдыңғы 
буынның ел басына күн 
туған қиын кездегі көрсеткен 
ерліктері мен Отан қорғау 
жолында төккен қаны мен 
тері жайында түрлі фильм-
дер көрсетілуде.

Өмірдің өлшемі бір 
медаль болған еді

оның орынбасарлары құттықтап, арнайы 
жазылған құттықтау хат пен себет толы 
сыйлықты және гүл шоғын тапсырған бо-
латын. Өтіп бара жатқан уақытпен ілесіп, 
келместің кемесіне мінген қарттарымызды 
қимай шығарып салудан басқа қолымыздан 
келер қайран жоқ. Егер жыл басында 54 
соғыс ардагері болса, содан бері төрт арда-
гер бақиға аттанды. Олардың ең жасы 88-
де болса, ең үлкені 99 жаста, ал аяғынан 
тік тұрып жүргендері 14, қалғаны төсекке 
таңылған.  

Ұлы Отан соғысының ардагері Алек-
сандр Добромелов биылғы жаңа жылда 
90 жасқа толды, тіліміз тасқа, денсаулығы 
жақсы, бес қабатты тұрғын үйдің бесінші 
қабатында тұрады, құдай қосқан қосағы 
екеуі балалары мен немере-шөберелерінің 
қызығын көріп, бақытты ғұмыр кешуде. 
Ол Ұлы Отан соғысы жүріп жатқан кезде 
тоғызыншы сыныпты бітірер-бітірместен 
майданға аттанған. Сонда небәрі он жеті жа-
ста ғана екен. Соғыстың бар қиындығы мен 
ауыртпалығын басынан кешкен қарт жау-
ынгер Белоруссия, Польшада, Германияға 
дейін жеткен. Әрине, гвардия сержанты 
шенімен танк командирі болған, өйткені 
сол жылдары танк мектебін оқып бітірген, 
кейін ол  жараланып, госпитальда емделген. 
Жарақатынан жазылған соң  Нижный Тагил-
де Т-34 танкін алып, соғысқа қайта кірген. 
Ал соғыс кеңес жауынгерлерінің Жеңісіпен 
аяқталған соң да  әскери қызметтен қол 
үзбей, Румынияда, Германияда, Венгрияда 
сегіз жыл бойы қызмет атқарған. 

 – Мен үшін  омырауымдағы орден-
медальдардың әрбірінің құрметі ерекше, 
дегенмен солардың арасында «Ерен ерлігі 
үшін» медалінің орны бір бөлек. Мұны 
Белоруссиядағы шайқаста көрсеткен 
ерлігім мен ептілігім, қырағылым үшін 
алғанмын. Ол күндер көз алдымда әлі күні 
кешегідей тұр, – деп қарт жауынгер өткен 
күндерді еске алады. 

Иә, сол сұрапыл жылдардың бір кешінде 
неміс-фашист басқыншыларына жақын 
қалады, екі жақ та өз окоптарында, тіпті 
дауыстары да бір-біріне естіледі екен. Ал 
алда қандай қиянкескі ұрыс күтіп тұрғаны 
айтпаса да түсінікті. Біздің минометші 
жауынгерлер немістердің тұрған жерінен 
аз-кем жаңылысқаны анықталып, осы-
ны хабарлауға  ашық алаңмен баруға тура 
келеді. А.Добромеловқа дейінгі жіберілген 
екі сарбаздың бірі оққа ұшса, екіншісі жа-
раланады. Сонда командир шақырып алып: 
«Сен комсомол мүшесісің бе?» деп сұрапты. 
Ол «Иә» деп жауап берген.

– Егер тапсырманы орындасаң, мара-
паттаймыз,  қорқақтық танытсаң – жазаға 
тартамыз, оққа ұшсаң – батырлар қатарына 
қосамыз, Түсіндің бе? – депті командирі.

– Түсіндім, – деп оң қолын шекесіне 
апарған  жауынгер тапсырманы орындауға 
кіріседі.

 Міне, сол жолы омырауына осы 
«Ерен ерлігі үшін» медалі тағылған екен. 
Ардагердің мұнан басқа «І дәрежелі Отан 
соғысы» ордені, «Ұлы Отан соғысына 
қатысқаны үшін», Ерлігі үшін және Жу-
ков медальдары кеудесінде жарқырайды. 
Бүгінде оның екі ұлы, төрт немересі, төрт 
шөбересі бар, теміртаулық ардагерлердің 
бірі де бірегейі. Алдағы Ұлы Жеңістің 70 
жылдығына аман-есен жетуіне тілектеспіз.

Р.ЖАҚЫПҚЫЗЫ
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Алдыңғы толқын

Ер дəулеті – еңбек

Алпыс жылға жуық тари-
хы бар Қарағанды металлургия 
комбинатында ұзақ уақыт бойы 
маңдай терін төккен аптал аза-
мат тардың бірі бүгінде зейнетке 
шығып ардагер атанып отырған 
Талап Кенжебайұлы Ибраев осы 
кәсіпорында отыз жылдан аса 
уақыт еңбек етті.

Өткен ғасырдың екінші жарты-
сы, әсіресе алпысыншы-жетпісінші 
жылдары Арқаның, оның ішінде 
Теміртаудың ерекше жарқырай 
танылған, жан-жақты кемелденген 
жұлдызды шағы болды. Қазақстан 
Магниткасы деген мақтанышты 
атақты иемденген алып өндірісте 
бұрын-соңды болмаған жаңа, 
қуатты құрылымдар бірінен соң 
бірі қатарға қосылып еліміздің 
байлығын еселеп молайтты. Сол 
жылдардағы тарихи жазбаларға 
сүйенсек, кеңестер одағындағы 
ең ірі, ең алып, ең өнімді кон-

вертор, домна пеші, кокс батареясы дәл осы біздің қаламызда салынып іске 
қосылғанын білеміз. Бір қарағанда бұл айтулы оқиғалардың бәрі де уақыт 
ағысымен ілесіп, тарихтың тереңіне батып, адамдардың жадынан шығып 
ұмыт бола бастағандай, бірақ, шын мәнінде қазақ Магниткасының өміріне 
тікелей қатысып, оның әрбір кірпішін өз қолымен қалаған, әрбір тонна болат 
пен шойынды өз күшімен құйған металлургтер үшін бұл күні кеше ғана болған 
оқиғадай ешбір ұмытылмақ емес.

– Мен барлық жастық жігерімді, 
күш-қайратымды Қазақстан Маг-
ниткасына жұмсадым, маңдай 
терімді сыпырып жүріп ел бай-
лы ғын еселеуге атсалыстым, 
бұған еш өкінбеймін, өмірім осы 
Темір таумен бірге өрілді даңқы 
елден елге асқан бұл бірегей 
кәсіпорынның менің тағдырыма да 
көптеген оң өзгерістер сыйлағанын 
ешқашан ұмыта алмаймын, ол 
жылдары біз алаңсыз еңбек еттік, 
соның нәтижесінде барлық игі лік-
терді пайдаландық, үй де, маши-
на да алдым. Ең бастысы осында 
жақсы сыйлас достарымды тап-
тым, сондықтан менің бақытым, 
тағдырымның тұғыры осы Теміртау 
қаласы деп ойлаймын, – дейді ол.

Өткен ғасырдың алпысыншы 
жылдары Алматыдан берілетін  
хабарлар ең алдымен Қазақстан 
Магниткасында болып жатқан 
өзгерістерді баяндаудан басталу-
шы еді. Ал «Теміртау жастарының 
жыры» бүкіл қазақстандық қыз-
жігіттердің әнұранына айналды.

Нұрлы Нұра даласы,
Міне бүгін қарашы.
Жас ұландай жайнап өскен,
Теміртаудың қаласы, – деген 

ән қайырмасы сонау бір қиырда 
Батыс Қазақстан облысының 
Тас қала ауданындағы екінші 
Ше жин кентінде комсомол жас-
тар бригадасын құрып, еліміздің 
ауылшаруашылығын өркендетуге 
үлес қосып жүрген бозбалалардың 
да жүрек лүпілімен үндесіп жатты.

– Сол жылдары Семейдегі 
шұбар таулықтардың бастамасы-
мен орта мектепті бітіргеннен кейін 
екі жыл ауылда қалып мал шаруа-
шы лығында еңбек ету дәстүрі 
кеңінен қолдау тапты. Мен де 
өзімнің жиырма шақты сыныптас-
тарыммен бірге ауылда мал бағып 
жүрген едім. Сол жылдардағы жас-
тардың бастамашылдығын, Отанға 
деген патриотизмін қазір де ерек-
ше сүйсіне еске аламын. Мектеп 
бітірген соң бәріміз бір кісідей туған 
ауылымызда еңбек еттік, – дейді 
Талап Кенжебайұлы өзінің алғашқы 
еңбек жылдары жөнінде еске 
алғанда.

Екі жылды бітіріп одан кейін 
Отан алдындағы міндетті әскери 
борышын өтеп елге оралысымен 
көңіл түкпіріндегі Теміртауға қарай 
тартып кетті. Бұл 1977 жыл бо-
латын. Қарағанды металлургия 
ком бинаты алғашқы қалыптасу 

кезеңінен өтіп кең байтақ кеңестер 
одағындағы ірі өндіріс ошағына 
айналған кез. Мұндағы цехтар, 
басқа да бөлімдер, домналар 
толық қуатында жұмыс істеп 
тұрған. Жылына 1 млн. тонна 
кокс шығаратын №7 батареяның 
пайдалануға берілгені де осы тұс. 
Сол жылдары теміртаулық ме-
таллургтер алғашқы елу миллион 
тонна шойын, отыз миллион тонна 
болат балқытып жөнелтті. Ол кез-
де еңбектегі бәсеке – социалистік 
жарыс ерекше маңызды бол-
ды. Сонымен бірге тәлімгерлік 
қозғалыс, тәжірибелілердің шәкірт 
тәрбиелеуі сияқты жақсы дәстү р-
лер қалыптасты. № 1 мартен це-
хында атақты Арғын ағамызбен 
украиндық Николай Ужба бәсекеге 
түсіп достық балқымасы алынаты-
ны да осы жылы болатын. Сырттай 
болса да металлургтердің ерен 
еңбегіне қанығып оларға ерекше 
сүйіспеншілікпен, заманның ба-
тырлары деп қарайтын жас жігіт 
Теміртауға табан тіреген алғашқы 
күні Арғын Жүнісовты іздеп ба-

рып арнайы сәлем беруі де от-
жалынның ортасында маңдай терін 
төгіп жүрген металлургтерге деген 
ерекше ықыласының белгісі болса 
керек.

– Менің еңбек өтілім және 
әскер қатарында қызмет етуім 
ком бинаттың кадрлар бөлімінің 
талабына дөп келсе керек, ә де-
генде ықыласпен қабылдады. 
«бізге қолының қаруы бар тас 
қалаушылар қажет болып тұр, сол 
жұмысқа барыңыз» деді ондағылар. 
Бұған дейін Оралдағы ауыл 
шаруашылығы техникумын бітіріп 
алған агрономдық дип ломым бой-
ынша да жұмыс ұсынылды, бірақ 
мен өзім көңілге түйіп беталып 
келген комбинаттағы ең қиын да 
әрі шешуші салада жұмыс істеген 
дұрыс болар деп түйдім, – дейді 
Т.Ибраев 

Әрине мыңдаған градусқа шы-
дайтын от екпініне төтеп бере тін 
пештерді, отқа төзімді ауыр кір-
піш тер ді қалау, жоғары шебер лік-
ті, қайраттылықты қажет етеді. Ол 
дәл осы салада табан аударма-

стан он екі жыл еңбек етті және өз 
ісінің ең жоғары дәрежелі мама-
нына айналды. Жұмыс істей жүріп 
оқу комбинатында бірнеше рет 
кәсіби шеберлігін арттыру арқылы 
пеш қалаудың қыр-сырын жетік 
меңгерді.

– Негізі біздің бригадада ылғи 
өз ісін бес саусақтай меңгерген 
жігіттер болды. Мысалы тас 
қалаушылар Валерий Игзали-
ев, Тілектес Айтжанов, Николай 
Падапед және басқалары бір-
біріне үйретуден, көмектесуден 
жалыққан емес. Әр жерден кел-
ген, әр ұлттың өкілі болсақ та ара-
мызда алауыздық, кемсітушілік 
болған емес. Бұл да сол тари-
хы кезеңнің өзі қалыптастырған, 
уақыт сынынан сүрінбей өткен 
биік, адалдық үрдістердің бірі ғой. 
Ұлтаралық татулыққа, төзімділікке, 
отансүйгіштікке бағытталған тәр бие 
жұмысының тамаша нәти  жесі деп 
еске алады ол өзінің әріптестерін.

Т. Ибраев осылайша комбинат-
та тас қалаушы бола жүріп жоғары 
білім алуды мақсат етті. Орта мек-
тепте де жақсы оқығандықтан оған 
оқу аса қиынға түскен жоқ. 1985 
жылы қаламыздағы металллургия 
институтына емтихан тапсырып 
кешкі бөліміне түсіп, арада 5 жыл 
өткенде инженер-механик ди-
пломы бар жоғары білімді маман 

дәрежесіне де жетті.
– Мектептен орта білім алғаны-

ма 15 жылдан аса уақыт өткенде 
институтқа қабылдау емтиха-
нын тапсырдым, міне сол кезде 
өзімнің мектептегі ұстаздарыма 
шын жүректен алғыс айтумен 
болдым. Өйткені осынша жыл 
өтсе де химия, физика сияқты 
пәндер еш ұмытылмай қайта жа-
дымда жаңғырығып жатты. Осы 
пәндерден сабақ берген Ғалия 
апайымыздың: «менен алған үштік 
баға институтта төрт пен бес бо-
лып қайтады» деген көрегендік 
тағылымына қалай бас имессіз. 
Жалпы мені өмірімде де, оқуда да, 
еңбекте де ең бір тамаша адамдар-
мен жолықтырған тағдырыма риза-
мын, – дейді Талап Кенжебайұлы. 
Бүгінгі таңда алпыстың асқарына 
шығып зейнеткер атанған ол біраз 
достарының әлі де еңбек сапында 
жүргенін мақтан етіп айтып отыра-
ды, өзі сияқты заңды демалысын 
пайдаланып отбасының қамымен 
жүргендері де баршылық бірақ 
еңбектес достар бір-бірінен хаба-
рын, байланысын үзбейді.

Жоғары білім алғаннан кейін 
комбинаттың қалыпты құю цехын-
да учаске басшысы болып жұмыс 
істеген Т.Ибрев осы цехтың механигі 
Владимир Ақбиев, цех бастығының 
орынбасары Григорий Вышего-
родкин, бұрынғы сұрыпты прокат 
цехының бас инженері Геннадий 
Филиппов, мартенде цех механигі 
болған Сәдуақас Медетбековпен 
әлі күнге достық байланыста-
рын үзбей, реті келгенде кездесіп 
сол бір жалынды жылдар туралы 
қызықты еске алулар, тартымды 
басқосулар өткізіп тұрады. Өйткені 
олардың бәрі де Қарағанды мета-
лургия комбинатының қаз тұрып 
қарышты еңбек етуіне өздерінің 
сүбелі үлестерін қосқан сыйлы аза-
маттар.

Біз әңгіме етіп отырған Талап 
Кенжебайұлы Ибраев өзінің ерен 
еңбегімен танылып әріптестерінің 
құрметіне бөленуімен қатар елі-
міз дің жоғары марапатына ие 
болған орденді азамат. Ол 1986 
жылы Жоғарғы Кеңес президумы 
жарлығымен «Халықтар достығы» 
орденін алды. 5 жыл бойы қалалық 
кеңес құрамына депутат бо-
лып сайланып, елдің аманатын 
бұлжытпай орындаған абыройлы 
жан. Өткен жылдардағы қалалық 
«Теміртау жұмысшысы» газеті 
бетінде 80-шы жылдардың стаха-
новшысы айдарымен берілген ма-
териалдарда Талап Кенжебайұлы 
Ибраевтың жоғары еңбек жетістігі 
жөнінде аз жазылмапты, оның 
бірін де Т.Ибраев жетекшілік ететін 
отқа төзімді тас қалаушылар бри-
гадасы мартен пешін мерзімінен 
бір ай бұрын жөндеп бітіріп, соның 
нәтижесінде жүздеген тонна сапа-
лы болат алынғаны жазылыпты.

Міне осылайша өзінің еңбек 
жолын, өмірін, отбасылық бақытын 
Теміртаудай тұғырлы қаламен 
ұштастырып, қара металлургияның 
қазанын қайнатысқан, сөзі аз, ісі 
саз  Талап Кенжебайұлы Ибраев 
абзал азамат.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
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Жүз томдық 
жарық көрдіДіннің қоғам өмірімен үйлесім табуы ұрпақ тәрбиесіне игі әсерін тигізеді. 

Бұдан діни сауаттылықты өрістетудің қажеттілігі туындайды. Діни істердің 
бүгінгі жайы осы саладағы шараларды жүзеге асыру тетіктерінің дұрыс 
жолға қойылуын қажет етеді. Дінмен түбірлес өзекті мәселелерді межелеп 
берген тұжырымдама мен тұғырнама біздің осы тұрғыда тәрбие тетіктеріне 
айналатын тиімді жоба ретінде таптырмас құрал. Ендігі жерде осы 
тұжырымдаманың мақсат-міндеттерін іске асырудың негізгі бағыттарына 
басымдық беріп, одан күтілетін нәтижелердің сапалы болуына ықыласпен 
бірлескен жұмыс жасау қажет. Осы тұрғыда дінбасымыз Ержан қажы 
Малғажыұлы хазіреттің сенім артып тағайындаған әрбір дін қызметкері 
жауапкершілік жүгін арқалап, діни-рухани істерді мемлекетіміздің 
бейбітшіліксүйгіш саясатымен үйлестіріп, бағыт-бағдар беруімен қатар 
жұртшылықты ынтымаққа ұйыту үшін бар қажыр-қайратымен еңбек 
етіп келеді. Бұл үрдісті барынша сауатты және сапалы дамыту алдағы 
уақыттың еншісінде. «Іс мақсатына қарай бағаланады» дегендей, осын-
дай ортақ мақсаттарға жұмылып, екі дүниеге пайдалы сауапты істермен 
шұғылдану дін қызметкерлерінің абыройлы міндеті. Діни басқармамыздың 
әр жылға атау беріп маңызды істерді жолдап отыруы жаңаша сипат алды. 
Мысалы, 2014-ші жылды «Дін мен Дәстүр» жылы деп белгілеп оның ая-
сында көптеген іс-шаралар атқарылған болатын. Осы тақырыпты ашу 
үшін көптеген имамдарымыз көнеден келе жатқан немесе ұмытылып бара 
жатқан салттарымызды көнекөз қариялардан сұрастырып, әдебиеттерден 
қарастырып ізденіс жасады. 

Бұл турасында жергілікті БАҚ беттерінде және ресми сайтымыз-
да бірнеше мақалалар жарияланды. Дінбасымыздың «Дін мен Дәстүр» 
кітабының таныстырылымы кең көлемде аталып, оған бұқара халық 
қатыстырылды. Халық жиылған орталарда және АНТ топтарының түрлі 
саладағы кездесулерінде дініміздің құндылықтарын ұлттық дәстүрмен 
сабақтастырып уағыз айтуға дағдыландық. Тағы бір айта кететін жайт, 
түрлі бағыттағы кездесулер мен сұхбаттарда «Дін мен Дәстүр» «Таным 
тұғыры» «Жұма уағызы-2» «Он ғасыр жырлайды» «Кемелдік кемеңгері» 
«Қазақ мәдениеті және Ислам құндылықтары» «Ғибратнама» «Тәпсір 
тұнығы» кітаптарынан алынған уағыздар қамтылып отырады. Осы 
негіздегі уағыздар халықтың жүрегіне жетуге және салт-санамызбен 
сабақтастырып жеткізуге септігін тигізіп келеді. Имандылық иірімдері оның 
ішіндегі сүннетіміз салтпен, хадисіміз ғұрыппен байланысты болғандығы 
халыққа кеңінен түсіндірілуде. Бұл әрекетіміз де дәстүрден жерініп жүрген 
жастарға «жүген» болып тиіп жатыр. Биылғы және алдағы жылымызды 
«Әбу-Ханифа» және «Матуриди» жылы етіп жариялауымыз үлкен бе-
лестерге жетелейді деген үміттеміз. Осылай алдымызға мақсат қойып, 
Аллаға тәуекел етіп, еңбегімізге сүйеніп, ортақ мақсатта ауызбіршілікпен 
жұмыс жасайтын болсақ, руханият саласындағы көптеген мәселелер 
дұрыс жолмен дамиды. Сонымен қатар, уақыт талабынан туындап отырған 
ақпараттық уағыз-насихат тобының қала, ауданнан бөлек ауылдарға жол 
тартуына басымдық бере отырып «ҚМДБ- ауылға жол» бағдарламасын 
бекітуі бұрын-соңды болмаған жайт екендігі белгілі. Бұған дейін шалғай 
мекендерде имамдарымыз жұма намазын өткізіп, мектептермен кездесу-
лер ұйымдастырылған болатын. Алдағы уақытта да осы шараны барынша 
дамытып, оның өміршеңдігін арттыруға аталмыш бағдарлама басшылыққа 
алынатын болады. Тұжырымдаманы сала-салаға бөліп, жіктеп, маңызды 
мәселелерді толықтай қамтып «тайға таңба басқандай» етіп ұсынған 
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының тұғыры биіктеуіне бірлескен 
іс-қимыл жасауымыз қажет. Осындай игі істерді жан-жақты атқару үшін 
үстіміздегі жылдың 19-ақпанында Астана қаласында тұңғыш рет І-ші 
республикалық имамдар форумы өткізіледі. Келелі басқосуға өңірімізден 
24 имамның қатысуына мүмкіндік берілген. Халқымыздың рухани дамуы-
на өз деңгейінде септігін тигізетін алқалы жиыннан күтеріміз мол. 

Бекқожа Өмірзақ ҚАЗКЕНҰЛЫ,
ҚМДБ-ның Қарағанды өңірі бойынша өкіл имамы

Тұжырымдама мен тұғырнама 
биік тұғырға жетелейді

Халқымыз 
ғасырлар бойы 
Ислам дінін 
берік ұстанып, 
оның қасиетті 
құндылықтарын 
атадан балаға 
мирас етіп 
сабақтастырып 
келеді.  Ақиқат 
Ислам діні – адам-
зат баласының 
өміріндегі барлық 
саласын қамтитын 
кемел дін. Ғылым 
дамып, заманауи 
жетістіктер жетілген 
сайын діннің қыр-
сыры да ашы-
ла береді. Осы 
орайда, еліміздегі 
мұсылман 
қауымының бетке 
ұстар басқармасы, 
бағытымызды 
айқындап дұрыс 
жолға бастайтын 
рухани ұйытқысы 
Қазақстан 
мұсылмандары 
діни басқармасы 
2020-жылға дейінгі 
қызметін дамыту 
тұжырымдамасы 
мен тұғырнамасын 
дайындап берді. 
Осы құжаттарда 
көрсетілген уақыт 
талабынан ту-
ындап отырған 
мәселелердің 
оң шешімі дін 
қызметкерлеріне 
тың серпіліс береді. 
Себебі, Қазақстан 
Республикасында 
қалыптасқан діни 
ахуал – Исламның 
даму деңгейінің 
көрсеткіші. 
Шындығында 
бүгінгі күндері дінді 
ұстанып, оның 
шариғи үкімдерін 
орындаушылардың 
басым бөлігі 
жастар. Соның 
нәтижесінде асыл 
дініміз дамудың 
жаңа сапалық 
деңгейіне көтерілді.

Батыл көшбасшылық«АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ компания-
сында өндірістік жарақатты 
және апатты жағдайларды 
азайтуға бағытталған жобалар, 
бағдарламалар көп. Жақында 
«Батыл көшбасшылық» деп 
аталатын тағы бір жоба мәреге 
шықты, бұған металлургия 
комбинатының отыз еңбеккері 
қатысуда. Олардың арасында бас 
мамандар, цех басшылары мен 
орынбасарлары, бөлімдердің 

менеджерлері, инженерлері бар. 
Бұл тренингті «Өркен» ЖШС 
қызметкері И.Шубалова өткізуде. 
Ол мұнда арнайы келіп, болат 
департаментіндегі әріптестерін 
жобаның алғы шарттарымен 
таныстыруда.

– «Батыл көшбасшылық» – 
бұл әрбір ұжымда қауіпсіздіктің 

сақталуына, оның барша 
мүшелерінің жауапкершілігі 
мен мүдделілігі, әрбір адам 
өзінің және өзі еңбек ететін 
топтың, бригаданың, учаскенің 
қауіпсіздігіне жауап береді. 
Әріптестерінің ісіне бей-жай 
қарамай, қай жерде болмасын 
қауіпсіздік үшін жанын салады, – 

дейді мамандар.
Бұл жоба осыдан бірнеше 

жыл бұрын көмір кеніштерінде 
қолданыла бастады, былтыр темір 
кеніші департаменті қолға алды. 
Тәжірибе бұл бастаманың жақсы 
нәтижеге жеткізетінін көрсетіп 
отыр. Мәселен, кеніштерде 
өндірістегі жарақат саны күрт 
азайды. Ал темір кенішінде 
бірде-бір апаттық жағдайға жол 
берілмеді. Енді металлургтер де 
осы жоба арқылы қауіпсіздікке 

жетпек. Жобаның тұсаукесеріне 
атқарушы директор Иво Хмелик, 
техника қауіпсіздігі жөніндегі 
директор қатысып, өз тілектерін 
білдірді. Екі аптаға созылатын 
бұл тренингтен кейін батыл 
көшбасшылар өздерінің жұмыс 
орындарында осы үйренгендерін 
жүзеге асыратын болады.

Өз тілшімізден 

Сүйінші!

Тұтас бір кітап «Елбасына 
тұғыр болған Сарыарқа» деген ат-
пен Қазақстан Республикасынынң 
тұңғыш Президенті, ұлт 
Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың 
еңбектегі және саяси қайраткерлік 
қызметі басталған Қарағанды 
облысымен байланысына 
арналған. Мұнда журналистердің 
Нұрсұлтан Әбішұлының алғашқы 
еңбек қадамдары туралы жазған 
очерк-суреттемелері, ол туралы 
мақалалары мен сұхбаттары 
топтастырылған. Қоғам 
қайраткерлері, достары мен 
әріптестері, белсенді авторлар, 
болашақ мемлекет басшысының 
Днепродзержинскінің техникалық 
училищесінде, Қазақстан 
Магниткасының домналары 
мен алып цехтарында, комсомол 
және партия қызметінде қалай 

Қарағанды 
облысының 80 
жылдығы құрметіне 
«Сарыарқа 
кітапханасы» деген 
топтама бойынша 
жергілікті ақын-
жазушылардың жүз 
томдығы жарыққа 
шығып, жақында 
тұсаукесер салтана-
ты  Қарағандыдағы 
С.Сейфуллин 
атындағы қазақ дра-
ма театрында болып 
өтті.

өсіп шыңдалғанын, 
қайраткерлік 
қасиеті қалдай 
қалыптасқанын 
ілтипатпен еске 
алады. Ол мате-
риалдар кезінде 
республикалық 
баспасөзде, жеке-
леген кітаптарда 
жарияланған. 

Кітапқа 
теміртаулық ин-
женер-металлург, 
қарымды қаламгер, 
«Құрыш қала KZ» 
газеті редакция-
сы» ЖШС дирек-
торы Смағұлдың 
Тілеубердісінің  
бірнеше деректі 
шығармасы енген. 
Ал тағы бір томын-
да ақындардың 
өлең-жырларына 

кезек берілген. Қарағанды об-
лысына есімдері белгілі ақындар 
Тілеуғазы Бейсембек, Руслан 
Нұрбай және біздің қаланың 
бас ақыны Қасым Ботановтың 
өлеңдері топтастырылған.

Сонымен Қарағанды 
облысының сексен жылдығына 
орай жарыққа шыққан жүз 
томдықта біздің қаламыздың  
қаламгерлері Смағұлдың 
Тілеубердісі мен Қасым 
Ботановтың  шығармалары 
қалың оқырманға қарай жол 
тартты. Бұл жағымды жаңалықты 
сүйіншілей отырып, қаламыздың 
қаламгерлеріне мықты денсаулық, 
шығармашылық табыстар 
тілейміз.

Редакция ұжымы 
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07.00  «Таңшолпан»
10.00 Апта
11.05,21.05 Айтуға оңай
11.45,19.30 Достар
12.15 Ғажайыпстанға саяхат
12.25,00.50 Еңбек түбі - береке
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00   Жаңалықтар
12.45,01.40 Дауа
13.15 Мәлім де беймәлім Қазақстан
13.50 «Ақсауыт»
14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты» 
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00 Менің Қазақстаным
17.50  Өзекжарды
18.05 «Шын жүректен»
19.00 «Заң және біз»
20.00 Жеңіске – 70 жыл
21.50 «Қара шаңырақ» Т/с
23.30 Сіз не дейсіз?
00.50 «Көкпар» 

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
09.00,10.00 Жеті күн
11.00,15.50 Сәтті сауда
11.30 Мультфильм
13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
13.15 Док. фильм
14.05 «Женский доктор» Т/с
15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
15.15 Худ. фильм
16.25 Мультсериал
17.15 Көзқарас
17.45 Бизнес сыры
18.15 Ду думан
19.00 ТВ Бинго
20.30 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
22.20 Кино
23.10 «Жекпе-жек»

ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 «Ду қол шоколад»
12.55,20.00 Телесериал
13.20,02.35 Ашығын айтқанда
14.10,01.50 Паутина
15.00 112
15.15 «Судебные историй»
16.10 Худ. Фильм
16.45 Давай поженимся!
18.00 Жаңалықтар
19.45 Телесериал
21.00 Новости
21.40 Телесериал
23.00 Пусть говорят
23.55 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30-09.30 «Таңертеңгілік «5-арнада»
13.00 Вести-недели
06.40,07.10,08.45 «Дәмдес болайық»
07.00 Апта репортажы
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.00 «Регион 09»
08.35 Наши дети
08.40 Азбука спорта
13.00 Вести недели
14.45 Жақсылардан ғибрат
15.05 Док. фильм
15.55 «Моя Караганда» 
16.15 «Диалоги о животных»
17.10 «Сам себе режиссер»
18.10 5 арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.35,21.40 Шарайна
20.00,22.00 Новости
20.40 Вести Россия
21.00 Премьера
21.10 Военная программа
22.50 Худ. фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00 Апта
08.10 Әсем әуен
09.00 Док. фильм
11.05 Бумеранг
11.45 Күлегеш
12.00 Телесериал
13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
13.20 Концерт
18.30 2050
19.00 Обсудим
19.35 Ғибрат
20.00  Қорытынды жаңалықтар
20.45,22.45 Уақыт. кз
21.10 Телесериал
23.10 Кино

07.00  «Таңшолпан»
10.00,21.50 «Қара шаңырақ»
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Достар
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 
Жаңалықтар
12.45,22.40 Ұлы жеңіске – 70 жыл
12.45 Спорт
13.10 «Алаң»
14.00,00.55 Сыр-сұхбат
14.30 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,02.00 Жарқын бейне
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Еңбек түбі – береке
18.15 Ас болсын!
19.05 Қылмыс пен жаза
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
01.30 «Шарайна» Т/с

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,23.30,01.00 
Жаңалықтар
10.15,22.20 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.10,11.45 Сәтті сауда
11.40 Подари детям жизнь
11.45,21.30 Телесериал
12.35 Спорт без границ
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,00.30 Худ. Фильм
17.15 Көзқарас
17.45 «Экономкласс»
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Бюро расследований
23.00 «Арнайы хабар»

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 Ду қол шоколад
12.55,20.00 Телесериал
13.20,02.35 Ашығын айтқанда
14.10 Паутина
15.00 112
15.15 Судебные истории
16.10 Худ. Фильм
16.55 Давай поженимся!
18.00 Кеш жарық!
18.00 Жаңалықтар
21.00 Новости
21.45 Телесериал
22.45 Пусть говорят
23.55 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30  Таңертеңгілік «5-арнада»
06.30,20.40 Вести-Россия
07.00,19.30,21.40 Шарайна
07.35 Дәмдес болайық
07.50,14.35, 18.00, 22.40 Рекламный визит
08.00,13.00 Новости
08.30 «Наши дети»
13.40,17.45 Азия айнасы
14.35 «Прямой эфир»
16.00 «Сау болайық»
16.10 Телесериал
17.00 «Менің шындығым»
18.10 5-арнадағы ән-әуен + ТV – ЧАТ
18.35 В ритме нашего города
19.00 Ваш день
21.00 «Мелочи жизни»
21.15 «С новым домом!»
22.50 Кино
01.00  Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ
02.30 Док. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.55, 13.20  Әсем әуен
09.00 Док. фильм
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.10 «Обсудим»
11.40 Ғибрат
12.05 Телесериал
18.30 Дневник памяти
18.50 «Мәңгілік мұра»
19.00 «Эхо»
19.30 Қазақстан – бірліктің бесігі
21.00 Телесериал
23.05 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 «Қара шаңырақ»
10.55,21.05 Айтуға оңай
11.40,19.30 Достар
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,22.40 Ұлы жеңіске – 70 жыл
12.45,02.30 Поэзия әлемі
13.10 Заң және біз
13.55 «Шарайна» Т/с
14.25 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 Келін» Т/с
17.00 Док. фильм
17.45,23.45 «Өзекжарды»
18.10 Қылмыс пен жаза
18.35 Еңбек түбі- береке
18.40 Мың түрлі мамандық
19.10 Журналисттік  зерттеу
23.30,02.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
00.55 Ас болсын!

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00,01.30 Жаңалықтар
10.15,22.20 Телесериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.10,15.45 Сәтті сауда
11.40 Подари детям жизнь
11.45,21.30 Телесериал
12.35 Спорт әлемі
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,01.00 Худ. Фильм
17.15 Көзқарас
17.45 101 бизнес-истории
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Телесериал
21.55 Футбол 

ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 «Ду қол шоколад»
12.55,20.00 Телесериал
13.20,02.35 Ашығын айтқанда
14.10 «Паутина»
15.00 112
15.15 Судебные истории
16.10 Худ. Фильм
16.55 Давай поженимся!
19.45 Телесериал
21.00 Новости
21.45 Телесериал
22.45 Пусть говорят
00.00  Телесериал

5 КАНАЛ
06.30,20.40 Вести-Россия
07.00,10.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35 Дәмдес болайық
08.00,13.00 Новости
08.30 Буду верным другом
08.35 Наши дети
08.40 Азбука спорта
13.40 Эколайф
14.00,02.30 Деректі фильм
14.35 Прямой эфир
16.00 «Среда Эргономики»
16.10 Телесериал
17.00 Азия айнасы
17.45 Моя Караганда
19.00 Ваш день
21.00 «С новым домом!»
22.50 Худ. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
09.00 Док. сериал
09.45 Мультфильм
10.45 Уақыт.кз
11.05 «Эхо»
11.35 Қазақстан - бірліктің бесігі
12.00 Телесериал
12.35 Халық ертегілері
18.30 Арена
19.00 Прямой эфир
19.35 2050
21.00 Телесериал
23.00 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 «Қара шаңырақ»
11.00 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Достар
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,22.40 Ұлы Жеңіске – 70 жыл
12.45 Агробизнес
13.10 Сіз не дейсіз?
13.30 Жан жылуы
14.00 Журналисттік зерттеу
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,00.35 Ұлт мақтанышы
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Адамзат мойындаған арағайын
18.40 Поэзия әлемі
19.05,01.20 Еңбек түбі - береке
19.10 Индустрияландыру
19.35 Әпке
23.30,02.00 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
00.55 Қылмыс пен жаза
01.25 Жарқын бейне
01.55 Мәлім дей беймәлім Қазақстан

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
10.15,22.20 «След» Т/с
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,15.50 Сәтті сауда
11.45 Подари детям жизнь
11.50,21.30 Телесериал
12.40 Экономкласс
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,01.00 Худ. Фильм
17.15 Көзқарас
17.45 Бизнес сыры
18.15 Телесериал
19.00 Жекпе-жек
20.30 Энергия будущего
23.10 Біздің үй

         ЕУРАЗИЯ
06.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00 Худ. фильм
12.00 Ду қол шоколад
12.55,20.00 Телесериал
13.20 Ашығын айтқанда
15.00 112
15.15 Судебные истории
16.10 Худ. Фильм
16.55 Давай поженимся!
18.00 Кеш жарық, Қазақстан!
19.45 Телесериал
21.00 Новости
21.45 Телесериал
22.45 Пусть говорят
00.00 Телесериал

    5 КАНАЛ
06.30,20.30 Вести-Россия
07.00 Шарайна
07.35 «Дәмдес болайық»
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
13.40,17.45 Азия айнасы
14.10 Мелочи жизни
14.35 Прямой эфир
15.40 Будем здоровы
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
15.35 Телесериал
17.00 Менің шындығым
19.00 Ваш день
21.00 «С новым домом!
22.40 Худ. Фильм
00.25 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.55, 13.20  Әсем әуен
09.00 Док. фильм
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.05 Прямой эфир
11.40 2050
12.00 Телесериал
12.35 Халық ертегілері
18.30 «ДАТ»
19.00 Шаңырақ
19.35 Я здоров!
21.00 Телесериал
23.05 Кино
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Бұл әдіс проблеманы тез арада шешу 
және жаңа өзгерісті шапшаң енгізу жо-
лымен болатын кезеңді өзгерістерге 
негізделген. Басқа салалас кәсіпорындарда  
тиімділікті басқарудың жақсы нәтижесіне 
жеткізіп жүрген бұл әдіс қазір №2 жалпақ 
прокаттау цехының тазарту агрегатында 
қолданыла бастады. 

– Мұндағы басты мақсат – өнімдердің 
жарамды бөлігін көбейту, қалдықтарды 
барынша азайту болып табылады. 
Үстіміздегі жылы басшылар алға қойып 
отырған міндеттер де осы. Осындай жол-
мен суықтай жалпақталған өнімдердің 
өзіндік құнын төмендетіп, нарықта 
бәсекеге қабілеттілікті арттыруға болады, 
– дейді осы цех бастығының орынбасары 
Д.Самсонов.

Бұл жерде тазалау агрегаттары бекер 
таңдалған жоқ, өйткені осы құрылғылар 
арқылы  жаңа әдіспен жұмыс істеу 
нәтижесінде түрлі өнімдер бойынша 
кесінді қалдықтарды азайтуға мүмкіндік 
туады. Сөйтіп, өндіріске жарамды 
материалдардың саны артады. Әрине, 
сонымен қатар басқа да көрсеткіштерді 
жақсартуға жол ашылады. «Прогресс 
академия» әдісін игеру үшін цехтың ма-
мандары және өндірістегі басқа да буын-
дар өкілдері арнайы семинарға қатысып, 
сабақ алуда. Семинар барысында негізгі 
бағыт айқындалып, қандай қаржылық 
қосымшалар қажет болатыны анықталады. 

Өткен жылы салқын жалпақтау 
өнімдерінің  пайдалы материалдар шығару 
көрсеткіші – 97,54 пайыз болған еді. 
Биыл мұны 97,8 пайызға жеткізу міндеті 
тұр. Міне, осындай үнемнің өзінде ғана 
бірнеше жүздеген тонна өнім алуға бола-
ды. Ал жоғарыда аталған әдісті енгізген 
кезде, кесінділерден шығатын қалдық 
көлемі азайып, өнімнің жалпақтығы 
ұлғаюы арқылы пайдалы бөлігі көбейеді. 
Осы ақпан айының соңына қарай цех осы 
әдіспен алғашқы нәтижеге қол жеткізетін 
болады. 

07.00 Концерт
08.30 Мәлім де беймәлім Қазақстан
09.00 Айгөлек
11.20 Ақсауыт
11.55 «Шарайна» Т/с
12.25 Сыр-сұхбат
12.55 Ұлттық шоу
14.15 «Ұстаз»
16.10 «Баламен бетпе-бет»
16.45 Концерт
19.10 Әзіл әлемі
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.00 Қазақстан дауысы
23.05 «Алаң»
23.55 Көкпар
00.35 Кино
02.15 «Телқоңыр»

ХАБАР
07.00 Қалжың қоржыны
09.00,10.00 Жеті күн
10.00 Тур де Хабар
10.20 Спорт әлемі
13.00 Телесериал
13.15 Бенефис-шоу
14.25 Үнді фильмі
16.55 «Кеше ғана»
18.20 Концерт
20.00 Ду думан
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
00.00 Кино
01.30 Телесериал

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар
06.20 Тілші түйіні
07.05 Телесериал
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Новости
09.10 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.50 Идеальный ремонт
11.55,02.25 Ду қол шоколад
12.45 Телесериал
13.20 Караоке такси
13.50 Кешкі кездесу
15.00 Добрый вечер, Казахстан!
16.05 «Лучший город»
17.10 Телесериал
21.00 Аналитика
23.00 Точь-в-точь

    5 КАНАЛ
10.45 Апта репортажы
10.15 «Моя Караганда»
10.30 «Жақсылардан ғибрат»
10.50 «Өмір ережесі»
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Сто к одному
13.30 Танцы со звездами
16.30 «Моя планета»
17.00  Мир православной духовности
17.40, 21.55 Прогноз погоды
17.45 «Сайгез»
18.15  5-арнадағы ән-әуен + TV-ЧАТ
19.00  Ваш день
19.30 Честный детектив
20.00 «Регион 09»
20.35 Худ. Фильм
22.15 Пятая передача
22.25 Сау болайық!
22.50 Худ. фильм
00.30 «Әуенді Қазақстан» +TV-ЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.10 Кино
11.15 Жайдарман Қарағанды
12.30 Худ. Фильм
14.00 Концерт
15.05 Док. фильм
16.00 Кино
17.25 Док. фильм
18.00 Шаңырақ
18.35 Арена
19.00 Апта
20.00 «Сто тысяч Я»
21.00 «Обсудим»
21.35 Дневник памяти
22.05 Телесериал

07.00 «Таңшолпан»
10.00 «Қара шаңырақ»
10.55 Айтуға оңай
11.40, 19.35 Әпке
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,22.40 Ұлы Жеңіске – 70 жыл
12.50 Келбет
13.15 «Көкпар»
14.00 Индустрияландыру
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.55 «Келін» Т/с
17.00 Жан жылуы
17.25 Еңбек түбі – береке
17.50,02.40 Өзекжарды
18.10 Менің Қазақстаным
18.40 Ғасырлар үні
19.05,02.15 Иман айнасы
21.50 «Шын жүректен»
23.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
00.55 Кино

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,01.00,02.30 Жаңалықтар
10.15 «След» Т/с
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.00,15.50 Сәтті сауда
11.45 Подари детям жизнь
11.50 Телесериал
12.40 Энергия будущего
13.15 Док. фильм
14.05 Телесериал
15.15 Худ. Фильм
16.15 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым!
18.15 Телесериал
19.00 Орталық хабар
20.30 Одна судьба
21.30 Худ. фильм
23.10 Кино 

         ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
11.00  «Модный приговор»
12.00 «Ду қол шоколад»
13.05 Жұма уағызы
13.20 Ашығын айтқанда
14.05 Паутина
15.00 112
15.15 Худ. Фильм
16.05 Худ. фильм
16.50 Жди меня
19.45 Телесериал
21.00 Новости
21.45 Поле чудес
22.55 Три аккорда
01.05 Человек и закон

5 КАНАЛ
06.30 «Таңертеңгілік 5-арнада»
06.30,20.50 Вести-Россия
07.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35,08.40 Дәмдес болайық
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 «Азбука спорта»
13.40 Эколайф
13.50,02.30  Деректі фильм
14.45 Прямой эфир
16.00 Пятая передача
16.10 Телесериал
17.00 «Жастар»
17.30 «Ғажайып адам»
18.10 Ислам: сауалдар мен жауаптар
18.45 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
20.40 Моя Караганда
21.15 Комната смеха
21.25 Все о налогах
22.50 Док. фильм
23.45 В ритме нашего города
00.15 Әуенді Қазақстан + ТV - ЧАТ

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
07.50,13.20 Әсем әуен
09.00 Док. сериал
11.05 Шаңырақ
11.40 «ДАТ»
12.00 Телесериал
12.35 Халық ертегілері
18.30 Руханият
19.00 Бумеранг
19.35 Дневник памяти
21.00 Телесериал
23.05 Кино

07.00 Концерт
08.00 Агробизнес
08.30 «Субботалық ТАҢ»
10.00 Дауа
10.35 Ас болсын!
11.25 Қазақстан дауысы
13.00 Поэзия әлемі
14.00 Жайдарман
14.15 Ұстаз
16.25 Кино
17.30,20.30,00.30,03.15 Жаңалықтар
17.50 Худ. Фильм
21.00 Ұлттық шоу
22.30 Жайдарман
01.00 Поэзия әлемі
01.30 Бокс

ХАБАР
07.05 Қалжың қоржыны
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.00 Спорт без границ
12.10 Кино
14.00 Орталық хабар
14.50 Жұлдызды дода
16.10 Опера
17.55 Бокс Тур де Хабар
20.00 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Кино
00.20 Кино
02.00 Телесериал

ЕУРАЗИЯ
06.00,03.50 Кино
07.30 «Қылмыстық іс №
08.00 Таңғы пошта
08.50,21.30 Жаңалықтар
09.00,21.00 Новости
09.10 «Смак»
09.45 Худ. Фильм
11.35 «Фабрика грез»
12.05 Ду қол шоколад
12.55,02.55 Телесериал
13.35 Караоке такси
15.00 Кто хочет стать миллионером?
16.05 Кино
20.00 «Лучший город»
21.45 Тілші түйіні
22.35 Кешкі кездесу
23.55 Худ. Фильм

    5 КАНАЛ
10.05 Шарайна
10.50 P.S.
11.00 «Моя Караганда»
11.15 Азия айнасы
11.40 «Нольден бастап»
11.55 Ислам: сауалдар мен жауаптар
12.25 «Тұжырым»
13.00 Мусульмане
13.15, 18.20, 22.40 Рекламный визит
13.25 Субботник
14.00 «Будем здоровы»
14.15 «Кулинарная звезда»
15.00 Специальный корреспондент
16.15 «Субботний вечер»
18.10 Азбука спорта
18.15 «Мелочи жизний»
18.30 «Среда Эргономики»
18.30 5-арнадағы ән-әуен
19.00 Ваш день
19.30 Городок
20.00 Апта репортажы
20.15,22.15 Кино
23.45 Әуенді Қазақстан
02.30 Док. фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.05 Кино
11.20 Жайдарман Қарағанды
12.25 Худ. Фильм
14.00 Концерт
15.05 Док. фильм
16.00 Худ. Фильм
17.30 Кино
18.00 Шаңырақ
18.35 Арена
19.00 Апта
20.00 Док. фильм
21.00 Ойталқы
21.35 Дневник памяти
22.00 Телесериал

Комбинат тұрмысы

Өзіндік 
құнды 

төмендету 
үшін

Өнімнің өзіндік құнын 
арзандату – бұл өндірістегі 
табыстың негізгі кілті. 
Оған қандай жолмен қол 
жеткізуге болады? Екінші 
жалпақ прокаттау цехы бұл 
мақсатта «Прогресс акаде-
мия» әдістемесін  қолдануда. 
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10 Ресми бөлім

2015 жылғы 20 қаңтардағы қала әкімінің есепті кездесуінде түскен ұсыныстар мен ескертпелерді орындауға 
байланысты іс-шаралар

Әкімнің орынбасары А.А.Есмұрзаев топтамасы бойынша 

№ Ұсыныс пен 
ескертпенің мазмұны

Авторы, мекен-
жайы Іс-шаралар Орындалу 

түрі
Орындалу 

мерзімі
Орындауға жауапты 

адам Орындалғаны туралы белгі

1 №3,15 маршруттарын 
ұзарту туралы

Найзабеков Б. 
Мектеп көшесі, 55 
ҚарМИУ қызметкері

Маршрутты 
ұзарту

Маршрут 
ұзартылды 08.03.2015 Есмұрзаев А:А.

Акулова Т.М.

№ 3 маршруттың кестесі ол толятти көшесіне бұрылатын болып өзгертілді, әкім бекітті 
және 29.01.2015 бастап күшіне енді. №15 автобус белгіленген маршрутпен 08.03.2015 жүре 
бастайды

2

Орталық ауруханаға 
кіретін жердегі тыйым 
салу белгісін өзгерту 
туралы

Дворянкин Ю. 
зейнеткер

Белгіні өзгерту 
туралы қарау

 Белгі 
орнатылды 08.03.2015 Есмұрзаев А.А. 

Байбосынов Д.А.

Орталық ауруханаға кіретін жердегі «қозғалысқа тыйым салынған» жол белгісі әкімшіліктің 
ұсынысымен қойылған. Жүре лмайтын науқастарды әкелгенде көліктің таянуына рұқсат 
етілді, жолаушыны түсіргеннен кейін көлік белгіленген аймақтан шығуға тиіс.

3

Мектеп жанындағы 
жолды жөндеу және 
жарықтандыру туралы 
өтініш 

Маркова И.Н. № 16 
мектеп директоры Мәселе қаралды Түсініктеме 

берілді 30.08.2015 Есмұрзаев А:А.
Акулова Т.М

ЖКХ №16 мектеп жанындағы жолды жөндеуге 3,9 млн. теңгелік смета жасады. Бұл қалалық 
мәслихаттың кезекті сессиясында қаралады. Мектеп маңайы 2012 жылы жарықтандырылған 
қосымша бағандар қою қарастырылмаған.

4

Мұсылмандар бейітіне 
баратын жолды 
мезгілінде қардан 
тазалап тұру қажет

Баймурзаев 
И. Зейнеткер 
Димитров 83/3

Жолды тазалау Түсініктеме 
берілді 05.02.2015 Есмұрзаев А:А.

Акулова Т.М

ҚР жер Кодексі 108 бабына сәйкес теміртау қаласы мен БұқарЖырау ауданы шектесетін 
шекараны өзгерту жөнінде жоба жасалды. Қазір бұл БұқарЖырау ауданы әкімдігінде 
қаралуда. Өкілетті органдардың қажетті келісімінен кейін мұсылмандар бейітінің жері 
Теміртау қаласы құрамына енеді. Одан кейін мәслихаттың кезекті сессиясына жол күтіміне 
ақша бөлу жөнінде өтініш жасалады.

5 Жаңа контейнер алаңын 
орнатуға бола ма?

Комарова Е.И. 
Мичурин, 23 үй ком
итеті

Контейнер орнату 
мәселесі қаралды

Мерзімі 
бекітілді 01.09.2015 Есмұрзаев А:А.

Вундер И.Е. Жаңа контейнер алаңы 2015 ж 1 қыркүйекке дейін орнатылады

6 Тельман көшесінде 
жарық, ауыз су жоқ Мейірханқызы Г.

Чернышевский 
104-17, 
журналист

Түсіндіру Түсініктеме 
берілді 10.02.2015

Тельман көшесін жарықтандыруға құжаттар дайындалуда, 2012-2020 жж. Шағы қалаларды 
дамыту бағдарламасына бюджеттік өтінішке кіретін болады. 2013 жылы қаладағы су 
жүйелерін жаңалау жобасы жасалды, ол құжатқа сәйкес жоспарлы түрде жүреді. Тельман 
көшесі де қамтылады. Жүйелерді жаңалау «Ақ бұлақ» 2011-2020 мемлекеттік бағдарламасы 
бойынша қаражат бөлінуіне қарай 2016-2017 жыдарға қарай басталады.

7 «Опан» қыратының суы 
басып кетеді

Бугумбаева С.А. 
6 ш.а. ардагерлер 
кеңесі

Комиссиялық 
тексеру  қорытынды 15.05.2015 Есмұрзаев А:А.

Дөненбай Е.К.

Су тасқыны кезінде мұндай жағдай болып тұрады қазір аталған удандағы инженерлік 
жүйелердің бәрі «Оқжетпес» ЖШС есебінде және дұрыс жұмыс істеп тұр. Мәселе тұрақты 
бақылауда болады

Әкімнің орынбасары Тымченко С.Н. экономикалық топтамасы бойынша

8

Сұралған жер учаскесіне тағы 
2 өтініш бар соған байланысты 
бұл жер саудаласу арқылы 
сатылады. Бұл заңды ма?

Қазақстандағы 
«Хилари ASIS» 
ЖШС өкілі 

түсіндіру Түсініктеме 
берілді 20.02.2015 Тымченко С.Н.

Абекенова А.С.

Иә заңды ҚР жер Кодекісінің 48 бабына сәйкес жер учаскелері сауда саттық арқылы сатылуы 
мүмкін желтоқсан айындағы кезекті мәслихат сессиясында саудаланатын жер учаскелері 
бекітілді. қажетті қаражат бөлініп барлық құжаттар дайын болғанда сауда өткізу жөнінде БАҚ-
тарда жарияланады, оған барлық өтініш берушілер қатыса алады

9 «Мир» кинотеатры не 
болады?

Булумбаева С.А. 
6 ш.а. ардагерлер 
кеңесі

Түсіндіру Түсініктеме 
берілді 20.02.2015

Тымченко С.Н.
Кусенова Г.Н. «Мир» кинотеатры қарағандылық «Экран-плюс» ЖШС иелігінде, директоры Казюк А.Л. қазір 

нысан сатуға қойылған күзет бар.

Әкімнің орынбасары Мырзақасымова Ш.М әлеуметтік топтамасы бойынша

10 Мүгедек спортшыларға 
көмектесу туралы

Синицина А.В. 
металлургтер 11-48 Түсіндіру Түсініктеме 

берілді 01.06.2015 Мырзақасымова Ш.М. 
Рахимова Б.Р.

2015 жылы мүмкіндігі шектеулі жандармен спорт-көпшілік жұмыстары одан әрі жалғасады 
. Бюджеттен 1 500 000 теңге тапсырыс бөлінді қалалық бюджеттен қосымша тағы 500 000 
теңге бөлінеді

11
1 топтағы мүгедектерге 
тегін жол жүру билеттері 
неге алынып тасталды

Түсіндіру Түсініктеме 
берілді 20.02.2015 Мырзақасымова Ш.М.

Ким Ю.Н.
Теміртау қалалық мәслихаты шешіміне орай қаладағы жолаушы көлігіне қалалық бюджеттен 
жеңілдіктер қарастырылмаған

12

Қаланың тұңғыш 
құрылысшыларын есте 
қалдыру мәселесін 
қарауды сұраймыз

Боранбаев С.М. 
Панфилов 25-25 Түсіндіру  Түсініктеме 

берілді 20.03.2015
Мырзақасымова Ш.М.
Бекмағамбетов А.К.
Куринная Т.М.

Қаланың тұңғыш құрылысшыларын есте қалдыру үшін 2014 жылы бұрынғы трест ғимаратына 
А.Г. Коркинге мемориалдық тақта орнатылды. 2014 жылы бизнес клубтың бастамасымен 
Бейбітшілік және Металлургтер даңғылының қиылысынада монумент орнатыла бастады 
осы жерде алаң және саябақ болады жаңа алаңға шам, орындықтар орнатылады көкшалғын 
жасалады.

13

«Меридиан» 
спорт клубына 
көмектесулеріңізді 
сұраймыз

Косулина Я. 71 
орам 1Г-48 Түсіндіру Түсініктеме 

берілді 01.06.2015 Мырзақасымова Ш.М.
Рахимова Б.Р.

«Меридиан» спорт клубы заңды мәртебесі жоқ әуесқойлар клубы. Ол 2 жыл «саған Астана» 
эстафедасына қатысты. Жыл сайын қала күніне «Алтын күз», «Арай» марафондарына 
қатысып келеді. Денешынықтыру және спорт секторы «меридиан» клубымен белсенді 
байланысын жалғастырады.

Теміртау қаласы әкімінің 20.01.2015 күні тұрғындармен есепті 
кездесуі барысында арнайы жәшікке түскен сауалдар

№ Сауал Жауапты Орындалуы

Әкімнің орынбасары Есмұрзаев А.А. топтамасы бойынша

1
6 шағын аудандағы №9 ПИК, 
№ 34, 35, 35А үйлердің тұрғындарынан № 34, 35, 35А үйлердің 
жанындағы жаяу жүргінші жолдарын асфалтьтау және жол 
жиектерін орнатуға өтініш
Невайкина В.А. 9-33-18 6 шағын ауданда шкі орамдық жолдар 
жөнделе ме?
Бетхер И. Б. ПИК «Агат», 1 ш.а. тұрғындар атынан «Космо» 
дүкенінен Чайковский көшесіне дейінгі ішкі орамдық жолды 2015 
жылы жөнделетін тізімге қосуға өтініш

Ермұрзаев А.А.
Акулаова Т.М.

6 шағын аудандағы  ішкі орамдық жолдардың шұңқырлары 
биыл жөнделеді

«Космо» дүкенінен Чайковский көшесіне дейінгі ішкі орамдық 
жолды жөндеу 1 ш.а. ішкі орамдық жолдарын жөндегенде 
қарастырылады

2 Комсомол даңғылы мен Мичурин көшесі қиылысына бағдаршам 
орнатуға өтініш

Есмұрзаев А.А
Байбосынов Д.А. Бағдаршам орнату 2015 жылы қаралады.

3
Ақтау кентіндегі кинотеатрда кино көрсетілмейді Есмұрзаев.А.А

Ордабаев А.О.

«Ақтау» мәдени орталығында кино зал ашу үшін 1 млн. теңгеге 
проектор, экран сатып алынды, ол 1 мамырдан бастап іске 
қосылады

4
Мешіт имамы Абинар К.А.Құрметті Нүркен Ертайұлы 3 ш.а. мешіттің қарыздарын 
өтегеніңіз үшін Алла сізге риза болсын. Мешітке камералар орнатуға және төбесін 
жөндеуге көмектесуіңізді сұраймыз

Есмұрзаев А.А «АрселорМиттал Теміртау» АҚ-ға 3 ш.а. мешітін жөндеуге көмектесу сұралып хат 
дайындалды.

Әкімнің орынбасары Тымченко С.Н. топтамасы бойынша – 2

5 Оң жағалау тұрғындары 9 ш.а. бала бақша қашан салынып бітеді? Тымченко С.Н.
Кусенова Г.Н.

9 ш.а. ауданындағы құрылысы бітпеген бала бақша жеке кәсіпкер И.Георгиади 
меншігінде. Жер иесі бала бақшаны 2015-2017 жылдары қалпына келтіруді 
жоспарлаған.

6 Онучина Е.Н. 
2015 жылы Ақтау кентіне меморнадум арқылы көмектесу жалғаса ма?

Тымченко С.Н.
Ордабаев А.О. Иә, Ақтау кентіне көмектесу үшін меморандум арқылы жұмыс жалғасады

Әкімнің орынбасары Мырзақасымова Ш.М. топтамасы бойынша – 4
7
 

Зейнеткер қала тұрғыны, комбинат ардагері, газеттерде шығып жүрген 
телебағдарламалар нақты болатын хабарлармен сәйкес келмейді, неліктен? Мырзақасымова Ш.М Теміртаудағы басылымдар, телехабарлар бағдарламасын интернет ресурстардан 

алады, олардың мазмұнына газеттер жауап бермейді

8 Қаланың белсенді спортшысы Синицина А.В. Мен тек балдақпен ғана жүре аламын, 
балдақ алуға көмектессеңіздер екен?

Мырзақасымова Ш.М.
Ким.Ю.Н.

Синицина А.В. кезек тәртібі бойынша облыстық бюджет қаражатынан 2015 жылы 
протез құралымен қамтамасыз етіледі.

9
Әкімдікпен депутаттар жаңа жылдық қалашықты жасауға жауапкершілікпен қараса екен. 
Сырғанақ, мұзды мүүсіндер жасаған жақсы дегенмен заманауи әдемілік керек, оған 
мысал Қарағанды қаласы

Мырзақасымова Ш.М
Бекмағамбетова А.К.

2014 жылы жаңа жылдық әрлеуге бюджеттен қаражат бөлінген жоқ, соған 
қарамастан қала оқушыларының күшімен мұз және қар мүсіндер байқауы жыл 
сайын өткізіліп жүр.

10

Косулина Ярослава.
Біздің мүгедектер олар қатысатын жарыстардың көбірек өткенін қалайды. Биыл 
«Керемет» қоғамдық ұйым бойынша қаражат қысқарды деп естідік осы мәселені 
қарасаңыздар екен. Біздің қалада лайықты спортшылар көп И.Малетинге ақша бөлуді 
онымен тікелей жұмыс істейтіндермен ақылдасқан жөн.

Мырзақасымова Ш.М
Рахимова Б.Р.

Былтыр мүмкіндігі шектеулі адамдардың спортпен айналысуына 250 мың теңге 
бөлінді. 2015 жылы мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 2 млн. теңге бөлініп 
отыр. Көптеген мүмкіндігі шектеулі жандар үшін спорттық көпшілік жұмыстар 
жүргізуге конкурс жарияланды, қорытындысында марапаттар,, сыйлықтар беріледі. 
И.Малетинге оның өзінің депутаттарға, кәсіпкерлерге жеке өтінішінен кейін 
демеушілер қаражат берген.
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Бір мектептен қос хабар

 Ақиық ақын, поэзия 
патшалығының Хан-Тәңірі – 
Мұқағали Мақатаевтың туғанына 
биыл 84 жыл. Есімін ескеріп, 
өлеңдерін жаңғыртушылардың  
алғашқылары болып  Ғ.Мұстафин 
атындағы №5 қазақ орта  
мектебінің  оқушылары  бас 
қосты.  Қашанда өнер мен білімге 
құштар  бұл білім ордасындағы  
«Шамшырақ» әдеби драмалық 
үйірмесінің  жетекшісі Шерхан 
Жайнагүл мен кітапханашы 
Тиесова Салтанат апайлардың 
ұйымдастыруымен «Поэзия 

Ғабиден Мұстафин атындағы 
№5 қазақ орта мектебінде де 
жоспарланған іс-шаралар өткізіле 
бастады. Ауған жерінен Совет 
Армиясының шығарылғанына 26 
жыл  толуына орай мектебімізде 
алғашқы әскери дайындық 
мұғалімі Әли Нарымбековтың бас-
шылығымен «Жас сарбаз-2015» 
атты әскери қолданбалы үш-
сай ыс өтті.Сайысқа 8-10 сынып 
оқушылары қатысты.

Сайыс талаптары мынадай бол-
ды: саптық жарыс, мұнда командир 
рапорты жеке баға лана ды, саппен 

Жыл сайын ақпан айында Ауғанстан жерінде 
болған зұлмат соғыста қаза тапқан жауынгерлерді 
еске аламыз, олардың рухтарының алдын-
да бас иеміз. Сондай-ақ сол бір қан төгіліп, 
қара жамылған жылдарда қан кешкен арда-
гер ағаларымыздың қайталанбас ерліктерінен 
бүгінгі жас ұрпақ тағылым алсын, бойларындағы 
Отанға деген патриоттық  сезім  арта түссін 
деген мақсатпен түрлі деңгейдегі іс-шаралар 
ұйымдастырамыз.

Ер есімі ел есінде сақталған...

салтанатты жүріп өту. Қатардағы 
жаттығулар 1 саптан 2 сапқа және 
3 сапқа тұру. Сонымен қатар авто-
матты толық емес бөлшектеп ша-
шып, жинау,оқжатарға оқты жинау, 
пневматикалық винтовкадан ату. 

Аталған сайыстарға бар лық сы-
нып оқушылары аса бел сен  ділікпен 
дайындалыпты. Оқушылардың 
бойынан Отанға, елге деген 
сүйіспеншілік пен қызы ғушылықты 
байқадық. Мұн дай сайыстың 
өскелең ұрпаққа берері мол екені 
айдан анық. Сайыс соңында жүз ден 
жүйрік болып жеке леген оқушылар, 

сыныптар жүлделі ор ын дар ие-
ле ніп, марапатталды.  Мәселен, 
саптық жарыстан I орын 10 «А» 
сыныбы, ІІ орын 8 «А», ІІІ орын 9 
«А» сыныптары жүлделі орындар 
иеленсе, автоматты толық емес 
бөлшектеп шашып, жинаудан 8 
«А» сынып оқушылары Аманбеков 
Бекжан, Шашим Аружан, Нілтаев 
Мейіржан, оқжатарға оқты жина-
удан 10 «А» сынып оқушысы  Ис-
каков Әділетхан , пневматикалық 
винтовкадан атудан 9 «А» сы-
нып оқушысы Рымкұлов Айдын 
жеңімпаз деп танылды.

Алайда, бұл іс-шарамен ерлер-
ді еске алу үрдісі бітпеді. Мектеп 
тәлімгері Мұқажанова Майгүлдің 
ұйымдастыруымен  3-4 сынып оқу-
шы лары  «Ауғанның от - жалыны» 

атты, кеңес әскерлерінің Ауған 
жерінен шығарылғанына 26 жыл 
толуына арналған кездесу кешін 
өткізді. Кеште   ауға н соғысының 
ардагерлері  Төлебаев Құрал, 
Бисұлтанов Еркін  ағайлар қонақ бо-
лып, жас өркеннің ұйымдастырған 
әдеби еске алу кешіне қатысты.

Ел үшін қан кешкен жауын-
герлер қашанда құрметке лайық. 
Жырақта жүріп бейбітшілікті аң са-
ған соғыс ардагерлерінің ерлігі жас 
ұрпақ үшін үлгі-өнеге.

Поэзия патшалығының 
Хан-Тәңірі

патшалығының Хан-Тәңірі!» атты 
әдеби мәнерлеп оқу сайысы өтті. 
Сайыс талабы бойынша оқушылар 
Мұқағали өлеңдерін мәнерлеп, 
нақышына келтіріп жатқа оқуы 
керек. Аталмыш  бәйгеге мектептің  
4, 5,7,8   сыныптарының жыр 
сүйер оқушылары  қатысты.  
Қазылар алқасы мектеп ди-
ректоры Ескендірова Шолпан 
Мыңғышқызының басшылығымен 
қатысушыларға баға берді. 
«Өлең дүлдүлі» аталымы бой-
ынша 4 «ә» сынып оқушысы 
Әселбекова Ақниет, «Өлең 

кемеңгері»  аталымынан 
5 «ә» сынып оқушысы 
Ерғалиев Алихан, «Өлең 
өрені» аталымынан 7 «ә» 
сынып оқушысы Үмбетова 
Шәрбану  жеңімпаз атан-
ды.   Қатысушылардың 
барлығына ескерткіш 
сыйлықтары және 
мадақтама қағаздар 
үлестірілді.  

Сайыс  ақынның  әсем 
әндері мен биші қыздардың  
биімен  әрленіп,  оқу орда-
сында кішігірім дүбірлі той 
өтті. Өткен ғасырдың ақыны, 
ХХІ  ғасырдың құрдасы, 
келер ғасырларда да 
өлеңдерімен мәңгі жасап, 
оқырмандарының жадын-
да, жүрегінде сақталмақ. 
Қазақтың маңдайына біткен  
жарық жұлдызы, ақиық  

ақыны, дара шайыры Мұқағали 
Мақатаевтың есімін  еске алып, 
архивте қалған өлеңдерін қайта 
жаңғырту – білімді, ұлтжанды, 
өнерлі ұрпақтың  парызы.  Өткенін 
ұлықтап, қазақ әдебиетін сүйіп өсіп 
келе жатқан жас өркенге үлкен үміт 
артып, «Жарайсыңдар!»  дегіміз 
келеді. Осындай білімді өскелең 
ұрпақ көп болғай!

Рахия ХАВАЛХАН, 
№5 орта мектептің

қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімі

Өлең өлкесінде
Өткен аптада 

«Әлем» балалар  
мен жасөспірімдер 
орталығында  
қаламыздағы және 
Ақтау кентіндегі 
орта мектептер  
оқушыларының 
арасында  ақиық 
ақын Мұқағали 
Мақатаев пен поэзия 
падишасы Фариза 
Оңғарсынованың 
шығармашылығына 
арналған «Есіңе мені 
алғайсың...» атты кеш 
өтті. 

Шын асылды 
тот баспайды

Шараны ұйымдастырудың мақсаты–Мұқағали Мақатаевтың 84 
жылдық туған күнін, Фариза Оңғарсынованың қайтыс болғанына бір 
жыл толуына байланысты қазақ халқының біртуар тұлғаларын еске алу, 
оқушылардың өнерге, өлеңге деген құштарлықтарын оятып, кітап оқуға 
деген ынта-ықыластарын арттыру.

Кеш барысында оқушылар ақындардың өлеңдеріне жазылған 
әндерді шырқап, өлеңдерін және арнау өлеңдерін оқып, өзара бақ сы-
насты.Дегенмен,  «Жүзден жүйрік озар» демекші,  ақындардың өлеңін 
оқуда  № 17 орта мектеп оқушысы Тұрғанбаева Аружан бас жүлдені, 
№ 9 қазақ мектеп-лицейінің оқушысы Маметек Кенжегүл І орынды, № 4 
орта мектеп оқушысы Теміров Мұхамеджан, №5 орта мектеп оқушысы 
Кенжебек Жанерке ІІ орынды,  № 2орта мектеп оқушысы Тұрымов 
Мақсат, №4 орта мектеп оқушысы Батырхан Данагүл ІІІ орынды иеленсе, 
ақындардың өлеңдеріне жазылған әндерді орындауда №5  орта  мектеп 
оқушысы Каманова Жанел бас жүлдені, №2 орта мектеп оқушысы Асыл-

бай Келгенбек І орынды, №9 қазақ мектеп-лицей оқушысы Жәлелова 
Перизат ІІ орынды, №4 орта мектеп оқушысы Жақсылықова Эльвира, 
№8 орта мектеп  Махсұтова Әйгерім  және  №4 орта мектеп оқушысы 
Сыдықов Сәкен ІІІ орынды қанжығасына байлады.

Аталмыш шара  сәтті және өте тартымды өтті. Қатысушылар жоғары 
деңгейде дайындалған. Айшықты астармен, тартымды тұспалмен, 
ұтқыр ұйқаспен көмкеріліп, рухани терең тебіреністің өрнекті өзегінен 
өрбитін көмескіге көзі қырағы ақындардың оралымды ойлары, күйінішті 
жан күйзелісі, сүйінішті сырлы сезімі айрықша дарынды, сағыныш са-
рынды өлмес өлең жолдарынан келісті көрініс тауып, жыр сүйер қауым 
Мұқағали мен Фариза рухына тағзым етіп, өлеңдері арқылы ақындармен 
сырласқандай күйде болды.

Жыл керуені алға жылжыған сайын асылдарымыздың артына 
қалдырған өшпес мұрасы жарық жұлдыздың қараңғы түн қойнауынан 
құпия сәулесін шашқандай жарқырай, өркендей өсіп, айшықтала түсуде.  
Мұқағали мен Фаризадай перзенті бар халық-шынымен бақытты халық.

Ботагөз БЕЛГІБАЕВА,
«Әлем» балалар мен жасөспірімдер 

орталығының әдіскері

Мүлікті қалай жария  ету керек?
Мүлікті жария етуге байланысты құжаттарды қабылдау қалалық 

әкімдіктің  14 кабинетінде күн сайын  сенбі және жексенбіден басқа 
күндері  сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін  (13.00-ден 14.00-ге дейін түскі 

үзіліс) мына мекен-жайда жүргізіледі:Теміртау қаласы, Тәуелсіздік 
гүлзары, 12. Анықтамалар үшін телефон: 44-46-16.

ҚР аумағынан тыс жерлердегі мүліктерді  жария ету үшін  құжаттар  
«Теміртау қаласы бойынша  мемлекеттік кірістер басқармасы»  

мемлекеттік мекемесінде мына мекен-жай бойынша жүргізіледі: 
Теміртау қаласы, Тәуелсіздік гүлзары 9, 337-кабинет. Анықтамалар 

үшін телефон: 92-20-94.



№ 7 (09) 20 ақпан 2015 жыл

Ққ

12 Соңғы бет

МЕНШІК ИЕСІ:
 «Құрыш қала KZ» газетінің 

редакциясы» ЖШС
Құрылтайшысы әрі директоры

Т. СМАҒҰЛОВ

Бас редактор Руза АЛДАШЕВА
Техникалық редактор: 

Қарлығаш БЕЙСЕНҚЫЗЫ

Мақала авторының пікірі редакция көзқарасын білдірмейді, жарнама мәтініне тапсырыс беруші жа уап ты.
 Газетте жарияланған матери алдар мен суреттерді сілтемесіз көшіріп басуға болмайды.

Редакция мекен-жайы: Теміртау қаласы, Блюхер көшесі, 13 үй, 237 кабинет. 
Телефон: 8 (7213) 44-76-62. Телефон/факс: 8 (7213) 98-16-11 Электронды поштамыз: 

khurysh_khala_KZ@mail.ru

Газетті есепке қою туралы № 15007-Г куәлікті 2014 жылғы 18 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі  

Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитеті
Мерзімді баспасөз басылымын және ақпараттық агенттік берген. 

Газет айына төрт рет шығады
Тапсырыс 09

Тиражы 1000 дана.
Форматы А-3. 

Көлемі 3 баспа табақ.
Офсетті басылым: 

Газет «Құрыш қала KZ» газеті редак циясында теріліп, беттелді. 
Газет «Арко» ЖШС баспаханасынан басылды. 
(Қарағанды қ., Сәтбаев к., 15 үй). Индекс 64023

Адамдардың қалай ренжитінін 
жұлдызнамасы айтсын

Қартаюға қарсы 
дəрумендер

Балықтар
Сіз оны расымен де ренжіттіңіз бе? Оның жүзіне бір қараңызшы. Қатты қиналып жатқанын байқайсыз. Олардың мейірімді болатыны соншалық, сізді бірден кешіреді. Мұнымен қатар, уайым-қайғыдан бет-ке әжім түсетінін жақсы түсінеді. Сізді кешірген соң өздерін періштедей бәйкүнә сезінеді. Айтпақшы балықтар қатты ренжісе, есіңізде мәңгілік қалатындай етіп кек қайтаруы мүмкін.

Біле жүріңіз
Адамның қаншалықты ренжігіш екенін қалай 

білуге болады? Барлығы оңай! Бар болғаны оның 
жұлдызнамасын анықтаңыз.

Біз адамдар өзіміз күткендей жауап қайтармаған 
кезде ренжиміз. Кейде ренішіміз орынды болғанымен, 
арасында болмашы дүниелерге де мұңаямыз. Психо-
лог мамандардың айтуынша, әдетте адам өзіне на-
зар аударту үшін ренжиді екен. Бұл – психологиялық 
қорғанудың бір түрі.

Егіздер
Онымен қалайша ұрысып қалғаныңызды өзіңіз де байқамай 

қаласыз. Мұны өздері де сезбейді. Олар жанжал шығарып, сізге ауыр 

сөздер айтады. Артынша ренжігенін ұмытып кетеді.

Шаян
Олар барлығын жүрекке жақын қабылдайды. Кек қайтаруды жөн 

көреді. Тым сезімтал. Сізді кешіреді. Алайда кешірімді шын көңілмен 

сұрауыңызға тура келеді.

Тоқты
Оларды ренжіту оңай. Бір қызығы, кешірім сұрамасаңыз да 

кешіреді. Жақсы адамның ашуы шай орамал кепкенше демекші, 

бірден ашуланады. Артынша жылдам су сепкендей басыла қалады. 

Кек сақтамайды.

ТорпақОларды ашуландырмаған дұрыс. Әйтпесе сізді бірден «мүйізімен» сүзгілейді. Алдымен біраз уақыт ренжіп жүреді. «Бейкүнә адам-ды қалай ренжітуге болады» сынды ұзақ монолог оқиды. Оның бұл сөздерін тыңдап отырудан басқа амалыңыз болмайды. Барлығын ұзақ уақыт бойы есте сақтайды. Әрдайым есіңізге салып тұрады. Күндердің бір күнінде жойқын күшті жанартаудай атылады. Сол кезде қашып құтыла алмайсыз.

АрыстанӨзін дұрыс бағаламаған кезде ренжиді. Олар көпшіліктің назарын-да болуды ұнатады. Және ренжігендерін сырттай білдіреді. Сізге кек қайтарып, көпшіліктің алдында масқаралауы да ғажап емес. Олардың қолында билік бар екенін ұмытпаңыз. Мақтап отырыңыз. Сол кезде бәрі орнына келіп, сізді қамқорлығына алуы мүмкін. 

Бикеш
Сіз бикешті ренжіттіңіз бе? Ренжіткен болсаңыз, өсиетнама жаза 

беруіңізге болады. Оларды шын мәнінде ренжіту өте қиын. Еш уақытта 

кек сақтамайды, болмашы дүниелерді көңіліне алмайды. Не үшін 

ренжігендерін бірден ұмытып қалуы мүмкін. Бірақ, қара тізім жазатын-

дары анық. Ол тізімдегілерге түбінде кек қайтаруы мүмкін.

ТаразыОлар тіпті кек қайтарудың не екенін білмейді. Есесіне балаша ренжіп, жанжал шығарғанды ұнатады. Және ұзақ уақыт өзін ренжіткен адамның жүйкесіне тиіседі. Жаман әрекет жасағаныңызды қайта-қайта есіңізге салады. Арада болған кикілжіңді өзгелерге жеткізуге құмар келеді. Ал мұның бәрін алдын алғыңыз келсе, бірден кешірім сұраңыз. Олар біреумен ренжісіп жүруді ұнатпайтындықтан, сізді бірден кешіреді.

Сарышаян
Өсиетнама жазып үлгермейсіз. Біріншіден, сізді кешірмейді. 

Екіншіден, кектенетіндері соншалық, өмірге келгеніңізге өкініп 

кетесіз. Олар өте сезімтал, көңілшек болғандықтан, болмашы 

дүниелерге бола ренжиді. Өзін ренжіткен адамға жұдырық ала жүгіруі 

ғажап емес. Тек ең жақын деген адамдарын ғана кешіреді. 

МергенОлар кекшіл болмағандықтан, көп ренжімейді. Бейбітшілікті жандары сүйгенімен, лаулап жанған от секілді. Оларды ренжіткен болсаңыз, жанжал шығаратынына сенімді болыңыз. Есесіне кешіре білу қабілеттері бар. Бар болғаны өздері күткен мінез-құлық танытыңыз.

Тауешкі
Оларды ренжіту қиын. Әдетте жұмыс жасауға кедергі жасағанда 

немесе ісіне сын айтқанда ренжиді. Алдындағы кез келген кедергіні 

алып тастауға бейім келеді. Ал егер сын айтамын деп көңілін түсірген 

болсаңыз, оны тек көмектесу мақсатында айтқаныңызды түсіндіріңіз. 

Олар сіздің мейірімділігіңізді бағалап, ерте ме, кеш пе кешіреді.

СуқұйғышОларды идеясының нашарлығын айтып ренжітуге болады. Ешбір айғай-шу көтерместен тастап кетеді. Артына бұрылып та қарамайды. Сізді ақыл кемістігі бар адам деп ойлап, ұнатпай қалады. Бұл адамдардың идеясы ойға қонымсыз болғанымен, әрдайым өз ісін жыл-дам ретке келтіріп отырады.

Зерттеушілер баяғыда-ақ 
Е, А, С, В12, В6 дәрумендері 
адамға ағзаның қартаю белгісімен 
күресуге көмектесетіндігін 
дәлелдеген болатын. Мысалы, Е 
және С дәрумендері антиоксидант-
тар болып табылады және еркін 
радикалдармен күресуге қабілетті. 
Бұл әрине, олардың бар мүмкіндігі 
емес. Бүгін дәрумендер мен 
олардың қасиеттеріне тоқталамыз.

Е дәрумені жүректің қан 
тамыры ауруының алдын алуға, 
холестерин мөлшерін азайтуға 
көмектесе алады. Ол қан құрамына 
оңтайлы әсер етеді, оның шама-
дан тыс қоюлануына және ұюына 
кедергі болады. Егер Е дәруменін 
жүрек ұстамасы кезінде немесе 
одан кейін бірден қабылдайтын 
болса – бұл миокарданың, демек 
жүрек бұлшық етінің бұзылуына 
кедергі бола алады. Ал аталған 
дәруменді жүйелі түрде тұтынып 
отыру иммунитеттің нығаюына 
ықпал етеді.

Е дәруменін қажетті мөлшерде 
тек қана тағамнан алудың мүмкін 
емес. Ол күн сәулелерінің әсерінен 
түзіледі. Бірақ бұл шыжғырған 
күн астында сағаттап жүру керек 
дегенді білдірмейді. Күн сәулесіне 
аздаған уақыт бойы таңертең не-
месе күн сәулесі сіздің денеңіздің 
бойымен «сырғитын» уақытта, 
кешке шомылу керек.

Терінің жастығынсыз тұтас 
ағзаның жастығы туралы айту 
қиын болғандықтан жәрдемге 
А дәрумені келеді. Ол терінің 
әжімсіз шымырлығына жауапты 

болып табылатын коллагеннің 
қалыптасуына қатысады.

Дәрумендер алжудан 
құтқарады.

Тек ең бастысы уақытты өткізіп 
алмау. Қанша өкінішті болса да 
ақыл-естің құлдырауы толық 
көлемде кешірек көріне отырып 
орта жаста-ақ қалыптаса бастай-
ды.

Егер сол баяғы Е дәрумені 
туралы ұмытпайтын болсақ 
психофизикалық әрекеттіліктің 
бұзылуының аз да болса алдын 

алуға болады. Соған қоса адамның 
қартаюы бойынша жасалған 
зерттеулер В12 дәруменінің 
жеткіліксіздігі денсаулыққа кері 
әсер етеді және психикалық 
дерттерге шалдықтыруы мүмкін 
деген гипотезаны көрсетті. Оның 
тапшылығы неғұрлым ұзақ 
болатын болса, ағзаның ахуалы 
соғұрлым нашар болады. Не істеу 
керек?

Тағаммен бірге дәрумендердің 
қажетті мөлшерінің үнемі 
қамтамасыз етілмейтіндігін және 
барлық тұлғаларда әр түрлі 
сіңірілетіндігін ескерер болсақ 
дәрумендері бар тиісті дәрі-
дәрмектерді қабылдауға болады. 
Бұл жасы 50 асқан адамдар үшін 
маңызды.

Жүрек пен қан тамырлары 
үшін С дәрумені қалқан болып 
табылады. Ол қан тамыры 
қабырғаларының қабынуын азай-
тады, қауіпті атеросклеротикалық 
түйіндіктердің, инфаркт пен 

инсульттің жаршыларының пайда 
болуы мен дамуының алдын 
алады.

Қартаюға қарсы өнімдер
В12 ағзаға тағаммен түсетіндігі 

мәлім. Сонымен қатар ол біздің 
ішек-қарынымызда тіршілік ететін 
микроағзалармен синтезделеді. 
Бұл дәруменге мал текті өнімдер 
(мысалы ет және балық, құс еті 
мен сүт) бай.

Бұл дәруменнің жақсы сіңірілуі 
үшін фолий қышқылы керек. Ол 
әсіресе саумалдық пен қызылша, 

жаңғақта, бұршақ тұқымдастарды, 
цитрустық жемістерді және көк 
салатта, бауырда және брокколи 
қырыққабатында көп.

В6 дәруменіне де назар 
аудармауға болмайды. Ол қартаю 
үрдісін тежеуге мүмкіндік береді, 
сондай-ақ жүйке мен психикалық 
дағдарыстар барысында да 
пайдалы. В6 қан тамырларының 
склеротикалық құбылысының 
алдын алады. Ол теңіз өнімдерінің 
құрамында және сояда, ірімшік 
пен ақтүйнекте, қарыққабатта және 
жаңғақтарды, банан мен қара жи-
декте көп мөлшерде болады.

С дәруменіне итмұрын, 
болгар бұрышы мен ащы бұрыш, 
жебір бай. Ал Е дәрумені бадам 
жаңғағында, күнбағыста, тәтті 
қызыл бұрышта болады.

Соған қоса А дәруменіне бай 
тәтті ақтүйнек, батат туралы да 
ұмытпаңыз, сонда ең аяусыз 
семсермен, демек уақытпен сіз 
лайықты түрде күресе аласыз.

Ғалымдар адам ағзасына ең пайдалы жидекті 
анықтады. Ол – дәрумендерге және денсаулыққа 

Ең пайдалы жидек 
анықталды

қажетті, өзге де заттарға өте бай қара қарақат болып 
шықты 

Ғалымдардың айтуынша, қара қарақат жеген 
адам оба дертімен, сусамырмен және жүрек-қан та-
мыр ауруларымен сырқаттанбайды екен. Ол адам 
ағзасын ерте қартаюдан сақтап қана қоймай, соны-
мен қатар, көз жанарының өткірлігін, яғни, адамның 
көру қабілетін сақтауға көмектеседі. Ең қызығы, 
ғалымдар қара қарақаттың адам ағзасына аса пайдалы 
антиоксиданттарға да бай екенін анықтап білді. 


