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Іс-шара

Халықтық мерекенің негізгі 
ісшаралары «Металлург» 
стадионы алдында 21 наурыз 
күні басталады, ол жерде 
20 киіз үйден құралған Нау
рыз ауылы салтанат құрады. 
Стадионның кіре берісіндегі 
орталық алаңқайға көлемі 12х8 
шаршы метрден тұратын сахна 
орнатылып, оның артына 
осы мерекеге орайластырған 
баннер ілінеді. Сахнаның екі 
жанына дыбыс күшейткіш 
құрылғылар қойылады. Ал 
сахнаның алдына көлемі 20х15 
шаршы метр болатын жасанды 
жасыл шөп төселеді. Арнайы 
белгіленген орындар қоғамдық 
тамақтандыру саудасына және 
ұлттық спорт түрлерін ойнатуға 
арналады. «Сәлем, Теміртау!» 
деп аталатын қолданбалы 
өнер мен халық шеберлерінің 
көрмесі келушілердің көңілінен 
шығары анық. Тағы бір шет
те  Наурыз көже және енді 

Құттықтау
Сіздерді көктемнің тамаша мерекесі –Наурыз мейрамымен шын жүректен 

құттықтаймын! Наурыз – біз, қазақстандықтар үшін қоғамда бейбітшілік пен 
келісімді одан сайын нығайта түсетін, адамдардың рухани тазаруын, табиғаттың жаңаруын 

қамтамасыз ететін жалпыұлттық тамаша мейрам. 
Еліміз өз Тәуелсіздігін алғаннан бері мемлекетіміздің саяси бағыт-бағдары мен Қазақстан халқы 

Ассамблеясының қызметі арқылы барлық  ел халықтарының өз мәдениетін дамытуға, туған тілдерін 
сақтап, салт-дәстүрлері мен әдет-ғұрыптарын қастерлеуге тең құқылы екенін көрініс тауып келеді. Расын-

да біз достық пен бірліктің нәтижесінде қиындық атаулының бәрін жеңеміз. Əлемді жайлаған экономикалық 
дағдарыс жағдайында ертеңгі күнге деген сенімділікті Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың  «Нұрлы жол 

–болашаққа бастар жол» атты Жолдауы арқылы қол жеткізіп, Қазақстанның әлемдегі ең бай да қуатты, дамыған 
елдердің қатарынан көрінуге үміт зор. 
Қазақстан он жеті конфессия мен жүз қырық этнос өкілдерінің туған үйіне айналды. Біздің достығымыздың берік іргетасы 

мен өзара татулығы әрбір көктемді  болашаққа деген сенімділікпен, жарқын жүзбен қарсы алуға мүмкінідк береді. 
Наурыз – біздің халқымыздың дәстүрлері мен мәдениетінің көрінісі бола отырып, сұлулыққа, сүйіспеншілікке бөлейді. Сондықтан 

әрбір үй көктем шуағына бөленіп,  қызықтар мен қуаныштар толастамасын! Наурыз мейрамы құтты болсын, еліміз тыныш, 
жұртымыз аман болсын!

Қала əкімі                                                   Н.СҰЛТАНОВ
Мəслихат хатшысы                                    В.СВИРИДОВ 

Наурыз мейрамы қалай өтеді?

Халқымызда 
«Наурыз – жаңару 
мерекесі» деген 
бар, сондықтан 
оның қарсаңында 
тұрғылықты жерді  
тазалау басты міндет. 
Біздің қалада осыған 
орай  6 наурыздан 
8 сәуірге дейін бас-
аяғы 25 іс-шарадан 
тұратын айлық 
ұйымдастырылуда. 

ғана пісірілген бауырсақтар 
таратылып, мейрамға ағылған 
жұрт  одан ауыз тиетін болады. 
Мереке үш бөлімнен тұрады

Бірінші бөлімі. Сағат 
11.00де мерекелік сазды 
әуен ойнатылып, қаланың 
ресми өкілдері этномәдени 
орталықтар құрамының 
шақыруымен арнайы бөлінген 
жерлерге барып, дайындалған 
театрландырылған көріністерді 
тамашалайды.

Екінші бөлімде салтанат
ты саз әуен қанат қағады, 
«Көктем салтанаты» деп 
аталатын би композициясы 
орындалады, шашу шашыла
ды. Ал келесі «Ұлттың өмірге 
келуі» деп аталатын кіріспе 
көрініс қазақ хандығының 
550 жылдығына арналып 
отыр. Мерекелік  үрдістің 
салтанатты ашылуы, рес
ми  адамдардың құттықтауы 
өткеннен кейін «Мерейің үстем 
болсын, нұрлы Наурыз!» деп 
аталатын театрландырылған 

көрініс басталады, оған 300
ден аса әртістер қатысады. 
Мүсілім Жұмағалиевтың сән 
театры, Теміртау балалар 
мен жасөспірімдер және 
С.Сейфуллин атындағы қазақ 
драма театры актерларының, 
сондайақ қаладағы 
шығармашылық ұжымдардың 
қойылымдары көрсетіледі. 
Мерекенің үшінші бөлімінде 
концерттік бағдарламаларға 
кезек беріледі. Елімізге аты 
әйгілі «Досмұқасан» ансамблі 
өзінің өнерін теміртаулықтарға 
паш етеді. Бұдан кейін «Су
пер стар» телевизиялық 
жобасынынң жеңімпазы Роман 
Ким, «Қазақстан дауысы» 
мегажобасына қатысқан 
Натали Янковских, «Бір 
шаңырақтың астында» деп 
аталатын қаладағы этно
мәдени орталықтар өкілдерінің 
және Қарағанды мен Теміртау 
қалаларының шығармашылық 
ұжымдарының концерттері де 
жұртшылықты қызықтырары 
анық.

«Тұрмыс» жедел алдын-алу іс-шарасы
Құқықтық тәртіпті реттеуге, Ішкі істер органдары есебінде тұратын 

қылмыскерлермен жасалатын, отбасы-тұрмыстық қатынаста орын 
алатын қылмыс пен құқық бұзушылықтың жолын кесу, анықтау және 
ескерту, азайту мақсатында қаламыздың аумағында «Тұрмыс» атты 
республикалық жедел алдын-алу іс шарасы өз мәресіне жетті. Осы ша-
раны өткізу кезеңінде Теміртау қаласы Ішкі істер Басқармасының жеке 
құрамы қызмет атқарудың күшейтілген түріне көшіріліп, өткізіліп 
жатқан іс-шара шеңберіндегі тапсырмаларды орындауға барынша 
жұмылдырылды.

Шара барысында, профилактикалық есепте тұратын кәмелетке 
толмағандар мен шартты түрде мерзімінен босатылғандар,  жалдама-
лы пәтерлер мен жер үйлерде тұратын, нарколог, психиатор дәрігердің 

есебінде тұратын тұлғалар, тұрмысы төмен отбасылар мекенжайы бой-
ынша, саяжайлар мен қыстақтар  тексерілді. Жалпы шараға ішкі істер 
органдарының 142 қызметкері жұмылдырылды. Тексеріс нәтижесінде 
44 тұлға әкімшілік жауапкершілікке тартылды. 

Сондай-ақ мектептерде, колледждер мен жоғарғы оқу орында-
рында кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі учаскелік полиция 
инспекторларымен «Құқық бұзушылық және жауапкершілік», «Біз 
есірткіге қарсымыз» атты тақырыпта түсіндіру жұмыстары, дәрістер 
мен дөңгелек үстелдер ұйымдастырылды.    

Ә. САҒЫНДЫҚ
Теміртау қ. ІІБ Ескіқалалық 

ПБ МТАТ жетекші маманы 

Жуырда аурухана ұжымы 
үлкен қуанышқа кенелді, 
денсаулық сақтауды дамыту 
республикалық орталығы жасаған 
рейтинг бойынша қаламыздағы 
балалар ауруханасы еліміздегі ең 
үздік емдеу орны деп танылды. 
Бұл ұжым үшін күтпеген қуаныш 
болды,  мұндағы дәрігерлер шын 

Жағымды 
жаңалық

Балалардың 
саулығы үшін

Теміртау қалалық 
балалар ауруханасы 
биыл 65 жылдығын 
тойлайды, мұнда 
осыдан екі жыл 
бұрын күрделі 
жөндеу жүргізіліп, 
оның ішкі-сыртқы 
келбеті жақсарып 
ғана қоймай, сонымен 
бірге соңғы үлгідегі 
жабдықтар алынып, 
қызмет сапасы да 
біршама жақсарды. 

мәнінде мақтан 
етуге тұрарлық, 
соңғы бірер 
жылдың өзінде 
мұнда 67 млн. 
теңгенің құрал
жабдықтары 
алынған. Соның 
нәтижесінде бала
лар сырқаттарын 
емдеу барынша 
тиімді болып отыр. 
Республикалық 
орталық жүргізген 
рейтингте әрине, 
бірнеше өлшемдер 
қарастырылған, 
оның ішінде  
арызшағымдар 
саны, штаттың 
толықтығы, 

кардрлар мәселесі қамтылған. 
Мұндай салыстыруға еліміздің 94 
көпсалалы ауруханасы қатысқан 
еді. Зерттеу 15 облыстық ,49 
қалалық, 15 мамандандырылған 
аймақтық  және 15 қалалық  емдеу 
мекемелері арасында жүргізілген. 
Мұндай бәсекелестікте топ жару 
оңай емес, соған қарамастан  
бүлдіршіндердің денсаулығы 
үшін барлық біліктілгі мен білімін, 
қажырқайратын аямай жұмсап 
келе жатқан Теміртау балалар 
ауруханасы еліміздегі ең үздік 
аурухана деп танылды.

– Біз ауырып келген балаға 
бірден алғашқы минуттанақ көмек 
көрсете аламыз. Тіпті «Жедел 
жәрдем» жол бойы келе жатып ха
бар берсе, оны кіре берістен күтіп 
алып, бірден қажетті емдеу шара
ларына кірісеміз.  Аурухананың ем
деу кабинеттері, зертханасы осы 
заманғы талаптарға сай, мүмкіндігі 
шектеулі балалар үшін де арнайы 
құрылғылар жеткілікті, – дейді 
аурухана директоры Анисия Пя.

Өз тілшімізден
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Наурыз нақышы 

НАУРЫЗ – ЖАҢА ПІШІМДЕ
 Қазақстан Республикасының 

Президенті Н.Ә.Назарбаев «Жыл 
басы Наурызбен бірге ызғарлы 
қыстың орнын шуақты көктем 
басып, тіршілік қайта түлейді. 
Бұл күні адамдар бұлақ көзін 
ашып, тал еккен, жоқжітікке 
жәрдемдескен. Алыс кеткен 
ағайын қауышқан, араз жандар 
татуласып, қайта табысқан» деп, 
Наурыздың тәлімдік әрі тәрбиелік 
мазмұнын ашып көрсетіп берді. 
Ал, Ұлытау сұхбатында Мемлекет 
басшысы «Біз ұлттық мәдениетіміз 
бен салтдәстүрімізді қастерлеуіміз 
керек» деп қадап айтты. Енді 
заман талабына сай Наурыздың 
пішімін түбегейлі өзгерту қажет. 
Наурыздың айрықша тәлім
тәрбие, қадірқасиет беретін 
түрлері өте ерекше. Сондықтан, 
Наурыз мейрамына жаңа пішім 
беру үшін, адамның ұлтына, діни 
бағыныстылығына қарамастан, 
адамгершілік құндылықтарға мән 
бере отырып, Қазақстан халқы 
түгел қамтылатындай мазмұнын 
жасау керек. Ел арасында «На
урыз мерекесі бұқаралық сипат
тан ажырап, сахналық кейіпке 
еніп, аздаған жұртшылықтың 
қызықтауына ғана айналған 
фольклорлық қойылым көрінісінен 
аспауда» деген пікір қалыптасты. 
Сондықтан мерекенің өзіне сәйкес 
атрибуттарын қалпына келтіріп, 
фольклорлықэтнографиялық 
ауқымнан жалпы қазақстандық 
мереке дәрежесіне жеткізген 
жөн. Мерекеде бақылаушылар 
болмайды, бәрі де қатысушы. На
урыз мерекесінің негізгі мағынасы: 
Ұлттық намыс пен рухани болмы
сымызды жаңғырту Сондықтан 
да Наурызға іргелі ізденістер 
мен тарихи, әрі заманауи шара
лар керек. Мұның бірнеше жолы 
бар. Атап айтқанда: БАСТЫ 
ҚҰНДЫЛЫҚ – БҮЛДІРШІНДЕР 
Жаңа жылда Аяз Атаның, Рожде
ствода СантаКлаустың сәбилерге 
сыйлық беруі, отбасы мүшелерінің 
бірбіріне тартутаралғы жасауы 
сияқты дәстүрдің берік орнығуы 
бұл мерекелерді халыққа ба
рынша жақындатқаны мәлім. 
Жаңа жылдан әрбір бала тосын 
жаңалықтар күтеді. Наурызда да 
балалардың есінде қалатындай 
мереке сыйлағанымыз жөн. Демек, 
Наурызды тойлау арқылы біз бар 
жақсылығымызды, шарапатымыз
ды бүлдіршіндерге арнауымыз 
керек. Қазіргі заманға лайықтап, 
шоколадпен көмкеріп, көрнекі 
қаптамасын жасап, көз тартар 
қорапқа салып, ұлттық тағам 
аясында әзірленетін жент, талқан, 
балқаймақ, кілегей, құрт, сүзбе, 

Əлемнің ең көне мерекелерінің бірі – 
«Наурыздың» ауылы алыс емес. «Наурыз» жаңа 
күн деген мағынаны береді. Халық арасында ерекше 
қолдауға ие бұл мереке XVIII ғасырға дейін Ежелгі 
Грекияда, Ежелгі Римде, Ұлыбританияда, 1700 
жылға дейін ежелгі Русьте де тойланып келген. На-
урыз мерекесі 1991 жылы, 15 наурызда Қазақстан 
Президенті Жарлығының негізінде мемлекеттік 
мəртебеге ие болды. Елбасы наурыз айының 22 
жұлдызын «Наурыз мейрамы» деп жариялады. 
Ал 2009 жылдың 24 сəуірінде ҚР Президенті Н. Ə. 
Назарбаев наурыз айының 21, 22, 23 күндеріне «На-
урыз мейрамы» деген атақ берді. Нақ, осы күннен 
бастап, республикамызда Наурыз мейрамы кеңінен 
атап өтіле бастады. 

НАУРЫЗ – ЖАҢА ПІШІМДЕ

Наурызға – жаңаша 
көзқарас

уыз, ірімшік және тағы басқаларын 
әдемі де шағын етіп әзірлеу 
процесін жолға қоюымыз қажет. 

НАУРЫЗ НЫШАНЫ 
Жауқазын, бәйшешек немесе 

қызғалдақ Наурыздың атрибуттық 
белгісі, эмблемасы ретінде бекітуді 
қажет етеді. Гүлдің адамға деген 
әсері өте мол. Себебі, гүлден 
ерекше сұлулықпен бірге адам 
нәр алады. Гүл тұрған жерде биік 
сезім пайда болады. Мереке күні 
аналарға, қызкеліншектерге гүл 
сыйлау көңілдерге құштарлық 
сыйлайды. Бұған қоса мекемелер, 
көшелер, саябақтар жауқазын 
гүлімен көмкеріліп, абаттандырыл
са нұр үстіне нұр. Сол арқылы біз 
Еуропаға ерекше қастерленетін 
қызғалдақтың, жауқазын мен 
бәйшешектің түпкі отаны қазақ 
даласы екенін де ұрпақ санасына 
сіңіре түсер едік. 

НАУРЫЗ СИМВОЛИКАСЫ
 Күн мен түннің теңелуі – 

астрономиялық көктемнің тууы. 
Астрономдардың тілімен айтар 
болсақ, бұл кезде Күннің орталығы 
өз қозғалысы барысында Жер 
экваторын кесіп өтеді. Ғылымда 
көктем туатын мезгілді түрліше 
шамалау әдісі қалыптасқан. Күн 
қозғалысына негізделген есеп бой
ынша нағыз көктем осы – КҮН мен 
ТҮННІҢ (21нен 22не қараған түні) 
теңелу сәті. Түн ортасы ауғанда 
жаппай ЖАҢА КҮНДІ қарсы алу 
дәстүрін түлеткеніміз абзал. 
Елбасы өз сөзінде «Халқымыз 
қашанда жаңа жылдан жақсылық 
күтіп, келер күннен үмітін үзбеген. 
Бүгінін болашағымен байланы
стыратын бар ізгіліктің бастауын 
игі ниеттен іздеген. Сондықтан 
тіршілік жаңаратын наурызда 
әр адам жақсылыққа ниет етуі 

тиіс» деген. Ендеше жарықтың 
ұзаратын, күн нұрының молығатын 
ЖАҢА КҮННЕН үлкен де, кіші де 
жақсылық тілейтін.

БАСҚА ХАЛЫҚТАРҒА 
ҚАРАҒАНДА, ҚАЗАҚСТАН 
ХАЛҚЫНЫҢ ЖАҢА ЖЫЛ – 

НАУ РЫЗ ДЫ ҚАРСЫ АЛУЫ 
ОСЫ ҚАСИЕТІМЕН БАСЫМ.

 АҒАЙЫНМЕН КӨРІСУ 
Ұлыс күні Елбасы ел дамуының 

кепілі ретінде белгілеп берген 
бірлік, татулық, отбасын қастерлеу 
сияқты адамзаттық құндылықтарға 
құрылған. Осыған орай, Наурыз 
мейрамының руханимәдени 
тәрбиелік мәнін іс жүзінде өмірге 
енгізуді ұсынамыз.Бұл мақсатта 
Наурыздың сипатын ашатындай 
әрі ұлттық таным мен дәстүр салт
ты жаңғыртатындай көрісу күні, 
қайырымдылық жасау күні, ата
бабаны еске алу күні, тал егу күні, 
ақ дастарқан күні деп мазмұн бере 
отырып, рухани ісшараларды 
қалыптастыру қажет. 

ƏЛЕУМЕТТІК ШАРАЛАР 
Дәл осы «Наурыз мейра

мы» күндері аясында еліміздің 
іскер азаматтары, меценаттар, 
қоғамдық ұйымдар мен мекеме
лер балалар үйлеріне, тұрмысы 
төмен отбасыларға және қоғамның 
әлеуметтік қорғалмаған топтарына 
жәрдем жасап, қайырымдылық 
шараларына көңіл бөлгені жөн. 
Бұл игі істе Қазақстанның белсенді 
жастарының басын біріктіріп, во
лонтерлар корпусын Наурыздың 
жаңа тұрпатта тойлануына 
жұмылдыру керек. Наурыздың 
рухани мәртебесі арта түсуі 
үшін, жыл сайын қыс айларында 
дәстүрлі берілетін әдебиет пен 
өнер саласы қайраткерлеріне 
арналған Президенттік және 

Мемлекеттік стипендияларды та
быс ету мерзімін Наурыз мейрамы
на ауыстырған абзал.

ҰЛТТЫҚ КИІМ 
Сондайақ, Наурызға әбден 

жаттанды болған шапан мен 
камзолдың орнына, осындай 
қасиетті де ерекше күндері 
әркім өзіне жарасатындай, сән
салтанатымен, мақтанышпен 
киетіндей қазіргі заманғы ұлттық 
киім үлгілерін тіктіргені абзал. Со
нымен, гүл сыйлау үрдісі, ұлттық 
тағамның ықшамдалған үлгісін 
әзірлеу, әдемі киім үлгілеріне 
сұраныс туғызу, наурыз белгілерін 
айшықтайтын кәдесыйлар, суве
нирлер жасау – бәрі айналып кел
генде, ысырапқа емес, керісінше 
экономикамыздың да қозғаушы 
күштерінің біріне айналар еді деп 
ойлаймыз.

 
ҚЫРЫҚТЫҢ БІРІ – ҚЫДЫР

 Қыдыр баба (Қызыр) бар 
жақсылықтың, молшылық пен 
берекенің иесі, үміттің шырағын 
жағатын кие. «Қырықтың бірі 
– Қыдыр» сөзінің астарында 
осындай түсінік жатыр. Әдетте, 
біз Қыдыр бабаны көбінесе 
көпшіліктің алдына шығарып, ақ 
тілек айтқызып, ақ бата бергізумен 
шектелеміз. Ал, оның қиялды 
ұштай түсетін мүмкіндіктерін 
ескермейміз. Ендеше, Қыдыр 
бабаны Наурыз мейрамын өткізу 
барысында ұтымды пайдаланған 
абзал. Айталық, ол жұртқа 

бата берумен ғана шектелмей, 
сыйлықтар да үлестіретін болса. 
Әсіресе, Қыдыр атаның мейірімі 
бүлдіршіндер көңілімен ұштасса, 
мерекенің мәні мен сәні арта 
түседі. Еліміздің батыс өңірлерінде 
Наурыз мейрамына алдын ала 
үлкен дайындықтар жасалады.14 
наурыз күні таңғы сағат 6дан ба
стап жұрттың бәрі үйүйді жағалап 
көріседі. «Кім ерте тұрып, 40 үйге 
кіріп, көрісетін болса, соған Қыдыр 
ата несібесін береді» деген де сөз 
бар. Сол несібені алып қалу үшін 
кішкентай бүлдіршіндер таң атпай 
ерте тұрып, үйүйге жүгіріп, ата
әжелерге барып көрісетін. Үлкен 
адамдар «Бүгін көрісуге адамдар 

келеді» деп, үйінің айналасын, ішін 
тазалап, жаңа киімдер киіп, күтіп 
отырады. Наурыз мейрамы тек той 
тойлау ғана емес, сонымен қатар 
жаппай тазалық шараларын өткізу 
керек. «Бір тал кессең, он тал 
ек!» дегендей көшет отырғызуды 
дәстүрге айналдыру қажет. 

СПОРТТЫҚ ШАРАЛАР
 Наурыз мейрамы аясында 

мемлекеттік деңгейдегі дәстүрлі 
мәдени және спорттық ісшаралар 
ұйымдастыруды жандандыру ке
рек. Сондайақ, бұқаралық спортты 
және халықтық дәстүрлерді на
сихаттау мақсатында, велошеру, 
марафон секілді бүкілхалықтық 
сипаты бар спорт сайыстарымен 
қатар, ұлттық ойындардан жыл 
сайынғы республикалық «Наурыз» 
спартакиадасын ұйымдастыруды 
ұсынамыз. 

НАУРЫЗДЫ НАСИХАТТАУ
 БАҚ мүмкіндіктерін 

пайдалануға айрықша назар 
аударғанымыз абзал. Барлық 
бұқаралық ақпарат құралдары На
урыз мейрамын тойлау барысын
да өткізіліп жатқан шаралардың 
танымдық және мазмұндық жағына 
мән берсе игі. Наурыз идеясын 
насихаттау барысында аймақтар 
арасында телекөпірлер өткізу, 
телемарафондар мен тақырыптық 

бағдарламалар, ақпараттың басқа 
да формаларын ұйымдастырудың 
маңызы зор. Жоғарыда 
айтылғандарды қорытындылай 
келе, ежелгі Наурыз мейра
мы қазіргі заманға бейімделіп, 
қоғамда саяси тұрақтылықты, 
достық пен келісімді нығайтудың, 
жалпы қазақстандық, отбасылық 
мерекенің тетігіне айнала бастай
ды деген қорытынды жасауға 
болады.

 Арыстанбек 
МҰХАМЕДИҰЛЫ, 

Қазақстан Республикасы 
Мәдениет және спорт министрі
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4 Тарих толқынында
Мерейтой

Бірлік пен тұтастық
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 

550 ЖЫЛДЫҒЫН 
МЕРЕКЕЛЕУДІҢ 

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

Қазақ хандығының негізін 
XV ғасырдың екінші жартысын-
да, яғни 1465 жылы Керей мен 
Жәнібек хандар қалады. 

Қазақ хандығының мықты 
әрі қуатты болып құрылуы 
халықтың бірлігінің, тәуелсіздік 
жайындағы жоғарғы идеяға 
бірлесіп ұмтылуының арқасында 
ғана мүмкін болды. Бұл еркін 
әрі өнегелі ұлттың рухани 
жасампаздығының тарихи үлгісі 
болып табылады.

Бүгінде Қазақ хандығының 
тарихын зерттеу мен насихат-
тау қазақстандық патриотизмді 
нығайтуда маңызды рөл атқарады, 
сондай-ақ ол халықаралық сахна-
да Қазақстанның оң имиджінің 
қалыптасуына және нығаюына 
ықпал етеді. 

Қазақ хандығының 550 
жылдығын мерекелеуге ҚХА, 
қоғамдық ұйымдар, ҮЕҰ, ғылыми 
қауым, жастар өкілдерінің, 
Қазақстанның барлық өңірлерінің 
қатысуы бірлік пен тұтастық 
дәстүрінің сабақтастығын ерекше 
айқындай түседі.

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 
550 ЖЫЛДЫҒЫН 
МЕРЕКЕЛЕУДІҢ 

ТҰЖЫРЫМДЫЛЫҚ 
НЕГІЗДЕРІ

Қазақ хандығының 550 жыл-
ды ғын мерекелеу 3 басты негізден 
тұрады.

Патриоттық – бұл біртұтас 
және игілікті мемлекеттің басты 
тұжырымдамалық негізі. Дәл 
осы патриотизм – халықты от-
анына деген сүйіспеншілікке, 
бір лікке, табысқа және гүлденуге 
бастайды. Қазақ хандығының 
құрылуы біздің халқымыздың 
тәуелсіздікті алуға деген табан-
ды ұмтылысының және шынайы 
патриотизмнің көрінісі болды.

Ғылыми – Қазақ хандығының 
550 жылдығын мерекелеу жылы 
Қазақ хандығының құрылу тари-
хын зерттеу мәселелері бойын-
ша ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
күшейту керек. Ғылыми-зерттеу 
жұмыстарын күшейту үшін 
келесі шараларды жүзеге асыры-
лады: Қазақ хандығының тарихы 
бойынша толық карталар серия-
сын жасау; XV – XX ғасырларда 
Қазақ хандығын зерттеген 
саяхатшылардың, зерттеушілердің 
және кәсіби тарихшылардың 
еңбектерін тыңғылықты зерттеу; 
Қазақ хандығының қалыптасу та-
рихы бойынша шетелдік маман-
дарды, соның ішінде тарихшы, 
шығыстанушы, лингвисттерді 

қатыстыра отырып халықаралық 
ғылыми конференциялар өткізу; 
Қазақ хандығы бойынша анық тал-
ған және зерттелген материалдар-
ды жүйелеу.

Медиялық – Қазақ хандығы-
ның 550 жылдығын мерекелеу ая-
сында барлық шаралар бұқаралық 
ақпарат құралдарында кеңінен жа-
рия етілетін болады. Бұл – жетекші 
орталық телеарналардан ғылыми-
көпшілік бағдарламаларды, Қазақ 
хандығының құрылуы, дамуы 
және нығаюы туралы деректі, 
көркем фильмдерді әзірлеу және 
көрсету, Қазақ хандығының 550 
жылдығын мерекелеу тақырыбы 
бойынша интернет-сайттар мен 

әлеуметтік желілерде материал-
дар ды орналастыру және ілгері-
лету. 

 
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫНЫҢ 

550 ЖЫЛДЫҒЫН 
МЕРЕКЕЛЕУДІҢ НЕГІЗГІ 

ТҰРҒЫЛАРЫ

Қазақ хандығының 550 жыл-
ды ғын мерекелеу келесі негізгі 
тұрғыда өткізіледі:

ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ
«Біздің тарихымыз – бұл 

бірлік пен тұтастық тарихы», 
- Қазақстан Республикасының 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Жасампаздық және мемлекетті 
нығайтудың көп ғасырлық 
тәжірибесінен Қазақстан тарихы-
на деген мақтаныш пен айрықша 
құрмет бүгінде халқымыздың ұлы 
мәдениеті мен дәстүрін сақтай 
отырып, Қазақстанның рухани 
өркендеуінің негізін қалайды.

ТӘУЕЛСІЗДІК ТАРИХЫ
«Тәуелсіздік – бұл әлемдік 

тарихтың ағынында субъект болу 
құқығын сезінетін әрі соған жа-
уап беретін халық болмысының 
жалғыз ғана нышаны», - 
Қазақстан Республикасының 
Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев.

Қазақстан көптеген қиындық-
тарға және қатаң сынақтарға 
қарамастан, еркін және дамыған 

мемлекет болды. Бейбіт өмір, ұлт-
тық бірлік және төзімділік – бұл 
біздің еліміздің дамуының басты 
принциптері. 

«МӘҢГІЛІК ЕЛ»
«Мәңгілік Ел» - бұл біздің 

жалпықазақстандық үйі міз дің 
ортақ идеясы, ата-бабалары-
мыз дың арманы, - Қазақстан 
Республикасының Президенті – 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев.

Біздің ата-бабаларымыз елі-
міз дің аумақтық тұтастығын, 
ұрпақтарының ашық аспан 
астында мәңгі және тыныш 
өмірін армандап және соның 
жолын да тынбай күресіп өтті. 

Елбасының басшылығымен 
бола шаққа сеніммен қарайтын 
қазіргі Қазақстан – бұл барлық 
ұрпақтың арманына айналған 
қасиетті құндылық және бүгінде 
осы Тәуелсіздігімізді қорғау мен 
нығайту әрбір азаматтың міндеті. 

МЕРЕКЕЛЕУДІҢ МАҚСАТЫ 
МЕН НЕГІЗГІ МІНДЕТЕРІ

Қазақ хандығының 550 жыл-
ды ғын мерекелеудің басты 
мақсаты – өскелең ұрпақты 
патриоттық тәрбиелеуге ықпал 
ету және қазақстандықтар ара-
сында мемлекеттілік, тәуелсіздік 
және жаңа биіктерге ұмтылу 
құндылықтарын насихаттау.

Мерекелеудің негізгі міндетт
ері: 

Қазақ хандығының 550 жыл-
ды ғын жалпыұлттық деңгейде ме-
рекелеу;

 Қазақстан халқының бірлігін 
нығайту және қоғамды тәуелсіздік, 
тұрақтылық, бейбітшілік және 
келісімге негізделген басты құн-
ды лықтар төңірегіне топтастыру;

 Ел тарихына, қаһармандық 
өткеніне, дәстүріне, мәдениетіне 
және мұрасына құрметпен қарауға 
тәрбиелеу;

Қазақстандықтардың патриот-
тық сезімдерін нығайту;

Азаматтардың бойында 
мақтаныш сезімін қалыптастыру 
және жаңа мемлекетті құруға 
ортақтығын түсіндіру, елдің және 
болашақ ұрпақтың тағдырына 

бірлесіп жауапты болу сезімдерін 
қалыптастыру;

 Мерекелік іс-шараларды 
ұйымдастыруға, өткізуге және 
оларға белсенді қатысуға еліміздің 
барлық азаматтарын тарту. 

ТҰЖЫРЫМДАМАНЫ 
ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ 

НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ

Дайындық кезең. Аталған 
кезеңде тиісті нормативті-
құқықтық актілердің бекітілуі, 
Қазақ хандығының 550 жылдығын 
мерекелеу бойынша орталықта 
және жергілікті деңгейде кешенді 
ұйымдастырушылық-тәжірибелік 
шараларды өткізу қажет.

Негізгі кезең – бұл Қазақ 
хандығының 550 жылдығының 
тарихи мәнін ашатын шараларды 
өткізу.

Қазақ хандығының 550 жыл-
дығын мерекелеудің тұжыр-
ым дамасы аясындағы басты 
шаралар – Астана қаласында 
Қазақ хандығының 550 жыл-
ды ғына арналған салта-
натты жиын, мерекелік 
концерт және халықаралық ғы-
лыми-практикалық конферен-
ция, ал, Тараз қаласында 
те атр  ландырылған көрініс, мә-
дени-спорттық және бұқаралық 
іс-шаралар өткізу, этнографиялық 
кешен құру.

Сонымен қатар, барлық өңір-
лерде отандық және шетелдік ма-
мандар: тарихшы, шығыстанушы, 

лингвисттердің қатысуымен Қазақ 
хандығының тарихына арналған 
халықаралық және республикалық 
ғылыми-тәжірибелік конферен-
циялар өтеді, республикалық 
және облыстық  театрларда 
мерей тойлық тақыр ып қа арнал-
ған спектакльдер көр сетіледі, 
театрландырылған көрі ністер, 
концерттер, ақындар айтыстары, 
мұражайлар мен кітапханаларда 
көрмелер, ұлттық спорт түр-
лері нен сайыстар және т.б. 
ұйымдастырылады. 

Отандық «Қазақфильм» ки-
ностудиясы «Қазақ елі» теле-
сериалын, Қазақ хандығының 
тарихына арналған деректі және 
анимациялық фильмдерді шығару-
ды қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасының 
Ұлттық Банкі Қазақ хандығының 
550 жылдығына арналған мерей-
той лық монеталар шығаруды қам-
тамасыз етеді.

5. МЕРЕКЕНІҢ СЫРТҚЫ 
АТРИБУТТАРЫ

Мерекелік логотипте Қазақс-
тан Республикасының мем ле-
кет тік рәміздеріндегі элементтер 
қамтылады.

Сыртқы безендірудің эс киз-
дері Қазақ хандығының қалып-
тас уының тарихи жолы мен 
оның қазіргі мұрагері – бейбіт, 
гүлденген, дамыған және біртұтас 
Қазақстан Республикасының ара-
сындағы жоғарғы рухани байла-
нысты бейнелейді. 

Мерекенің түстік гамма-
сы мемлекеттік тудың түсіне 
негізделуі тиіс: бейбітшілікті 
білдіретін аспан түстес көгілдір 
түске және Күн тәрізді алтын 
түске басымдылық берілуі керек. 

КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР

Қазақ хандығының 550 жыл-
дығын мерекелеу тұ жы рым  -
дамасын жүзеге асыру өскелең 
ұрпақты патриоттыққа тәр бие-
леу ге, азаматтардың өз тарихын 
зерттеуге деген қызы ғу шылығын 
арттыруға, қоғамның рухани-
мәдени жағынан біріге түсуіне, 
қазақстандықтардың бойында 
мемлекеттілік пен тәуелсіздік 
құн дылықтарының нығаюына, 
олардың жасампаздыққа және 
жаңа биіктерге ұмтылуына ықпал 
етеді. 

Ішкі саясат бөлімі
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Біз жанбасақ...

Мемлекет пен жастар ара сын
да ғы қарымқатынасты реттейтін 
басты нормативтікқұқықтық құжат 
– 2015 жылдың  9 ақпанында 
Қазақс тан Республикасының Прези
ден ті Н.Назарбаев қол қойған 
«Мемлекеттік жастар саясаты тура
лы» Қазақстан Республикасының 
жаңа Заңы.

Қоғамда жастық шақ  деп адам 
өмірінің  14 пен 29 жас аралығындағы 
кезеңін айту қабылданған. Бұл – адам 
өмірінің ең қызықты әрі ең ғажайып 
кезеңі. Бұл кезең – қайратжігерге 
толы, жалындаған кезең болып са
налады. Осы шақта оның өзіне деген 
сенімі мен жаңашылдықты қабылдау 
деңгейі жоғары болады. Бұл жа
ста адамның үлкен мақсаттары 
анықталып, биік армандарға қол со
зады. 

Жастықтың оты жалындап, тал
ап тың аты арындап тұрған сәтте 
биік шыңды да бағындыра аласың, 
біршама жетістікке де қол жеткізесің. 
Ол үшін біздің жастар жігерлі, өз ісіне 
мығым, білікті де білімді болуы шарт. 

Жастардың жолында кездесе
тін мәселелер әлеуметтік құрылым
дағы жағдайымен және көбіне, 
эко номикалық факторлармен бай
лан ысты болып келеді. Өзінің орта
сында жас тар материалдық тұрғы
да толық қамтамасыз етілмеген, 
жеке баспанасы жоқ, атаанасының 
қаржылық көмегіне жүгінуге мәж
бүр. Білім алу мәселесі де өзекті 
талаптарға ие. Ал, білімсіз және 
тәжірибесіз жоғары жалақылы қыз
мет ке орналаса алмайды. 

Бір жағынан жастар – қорғал
ма ған және тұрақты емес топқа жа
тады, ал, екінші жағынан бұл мем
ле кетіміздің іргесін бекемдейтін, 
тәуел сіздігімізді баянды ететін  ұрпақ. 
Олардың айрықша мәртебесін есепке 
ала отырып, бүгінгі таңда жастардың 
мәселелерін шеше алатын, сонымен 
қатар, жастардың шығармашылық 
әлеуетін қажетті салаға бағыттайтын 

Мемлекеттік  
жастар  саясаты: 

«Жастар 
— біздің бола шағымыз. 

Оларды жаңа заманда өмір сүруге 
үйрету – біздің міндетіміз».

                            Н.НАЗАРБАЕВ

тың әдістер мен тиімді шешімдер

Жастар саясаты тәуелсіз Қазақстанның басты 
басымды лықтарының бірі болып табылады. Соңғы 
он жылдағы тәжірибе дәлелдегендей, жастарға 
айрықша көңіл бөлген мемлекет қана  саяси және 
экономикалық табысқа жете алады. Жастардың 
инновациялық әлеуетін тиімді қолдана білген мемле-
кет стратегиялық артықшылыққа ие болады.

Сондықтан, жалпы халықтық даму стратегиясын 
анықтағанда, міндетті түрде жастардың мүдделері 
ескеріледі. Жас буынды жалпы қоғамдық үдерістерге 
қосу мақсатында ынталандыру шаралары іске 
асырылып, олардың өзін-өзі жүзеге асыруы үшін 
мемлекеттік деңгейде жағдай жасалуда. 

мемлекеттік жастар саясатын тиімді 
жүзеге асыруға қатысты тапсырма
лар өзекті болып табылуда.

Жастар саясаты жастардың 
білім, еңбек және жұмыспен қамту, 
денсаулық сақтау саласындағы әл еу
мет тік құқықтарын қамтамасыз етуге, 
шығармашылық әлеуетін да мытуға, 
жастарды ауқымды әл еу  меттендіру 
және патриотизм құн ды лықтарын 
қалыптастыру үшін жағдай жасауға 
бағытталған. Мем ле кеттік жастар 
саясатының бас ты мақсаттарының 
бірі – еліміздің әлеуметтік, эконо ми
калық, мәдени дамуына үлес қосу ға, 
ұлттық қауіп сіз дікті нығайтуға тәр бие
леу. 

Жастар саясатының  жүйесі үшке 
бөлінеді: жастар саясатын жүзеге 
асырудағы құқықтық шарттар; жас
тар саясатын реттеу пішіні; жас
тар саясатының ақпараттық және 
материалдыққаржылық қамтамасыз 
етілуі.

Аталмыш бағыттар нақты бағдар
ламалар қатарында жүзеге асырыла
ды: құқықтық кеңес беру, салауатты 
өмір салтын насихаттау, жастардың 
халықаралық ынтымақтастығын 
ұйым  дастыру, ерікті бастамашылар
ды қолдау, жұмысқа орналасуға 

көмектесу, жас отбасыларды 
нығайту, азаматтық белсенділікті арт
тыру, қиын жағдайда қалған жастарға 
көмек көрсету және тағы басқалары. 
Сонымен қатар, негізгі тапсырма
лар да айқындалды, оның ішінде, 
жастардың  заңдық қызығушылығын 
және құқығын сақтау; жастарды 
еліміздің саясиқоғамдық және 
әлеуметтікэкономикалық өміріне 
тарту; азаматтылыққа тәрбиелеу 
және қазақстандық патриотизм 

сезімін нығайту.
Осы ретте Қазақстандағы мем

лекеттік жастар саясатын жүзеге 
асырудағы басты бағыттар мен 
ұстанымдары анықталған және бе
кіт ілген. Сонымен, жастар саясаты
ның басты ұстанымдарының негізі 
– мәдени, адамгершілік және рухани 
құндылықтарында; азаматшылық, 
жау ап кершілік, еңбексүйгіштік; кон
фес сияаралық келісім және этнос
ара лық толеранттылық; ұрпақтар 
сабақтастығы, отбасылық тәрбиенің 
басымдылығы, мемлекеттік жастар 
саясатын құруға және жүзеге асыруға 
жас тарды қатыс тыру. 

Мемлекеттік жастар саясатының 
басты бағыттары: 

• қолжетімді және сапалы білімді 
қамтамасыз ету, ғылымитехникалық 
әлеуетті дамыту;

• денсаулықты сақтау және 
нығайту, салауатты өмір салтын құру;

• еңбекпен қамтамасыз ету үшін 
жағдай жасау;

• жастар арасындағы кәсіпкерлік 
қызметті дамыту үшін жағдай жасау;

• жас отбасы үшін қолжетімді 
тұрғын үй жүйесін дамыту;

• құқықтық мәдениет деңгейін 
арттыру, сыбайлас жемқорлыққа қар
сы тәрбиелеу;

• экологиялық мәдениетті құру;

• талантты жастардың дамуына 
қолдау көрсету;

• мәдени демалуға және бос 
уақытын үнемдеу үшін жағдай жасау.

Жаңа заңнаманың «Мемлекеттік 
жастар саясаты саласындағы мем
лекеттік органдардың құзыреттілігі» 
бөлімінде көрсетілгендей, жастармен 
жұмыстағы мемлекеттік органдардың 
нақты құзыреттіліктері айқындалған. 
Аталмыш нормативтікқұқықтық акті
де мемлекеттік жастар саясатын 

қаржылық қамтамасыз ету шарттары 
көрсетілген. Мемлекеттік әлеуметтік 
тапсырыс түрінде жастар арасындағы 
ісшараларды қаржыландыру мүм кін
дігі қарастырылған. 

Әлбетте, заңнама жастар ұйым
дары ның дамуы және нығаюы 
үшін  үлкен әлеуетті мүмкіндіктерді 
ұсынады. 

Қазіргі заңнамада жас маман ту
ралы төмендегі түсінік қолданылған: 
«Жас маман – жиырма тоғыз жасқа 
толмаған, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі, жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білім 
беру ұйымдарында оқу бітірген және 
көрсетілген білім беру ұйымдарын 
өзі бітірген күннен бас тап білімі ту
ралы құжатта көрсетілген мамандық 
және (немесе) ұқсас мамандық бой
ынша үш жылдан аспайтын уақыт 
жұмыс істеп жүрген Қазақстан 
Республикасының азаматы».

Биылғы жылдың ақпан айын
да Қазақстан Республикасының 
Прези денті Н. Назарбаев қол қойған 
«Қазақстан Республикасының 
еңбек Кодексіне қосымшалар және 
өзгертулер енгізу туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңы мемлекеттік 
жастар саясатын жүзеге асыру 
ісіне тың серпін берді. Аталмыш 
құжат бірінші кезекте, жастарды 
еңбекпен қамту және әлеуметтік 

қолдау саласында кепілдемемен 
қамтамасыз етуге бағытталған. Мы
салы, жұмысқа қабылдау барысын
да 18 жасқа толмаған азаматтар 
үшін техникалық және кәсіби орта 
білімнен кейінгі, жоғары оқу орны
нан кейінгі білім беру ұйымдарында 
оқубілім бағдарламаларын игер
ген, оларды бітірген күннен ба
стап 1 жылдан кешіктірмей алған 
мамандығы бойынша жұмысқа алғаш 
кіретін мамандарға сынақ мерзімі 
бекітілмейді. Қазіргі таңда жастар са
ясаты саласында жастар ресурстық 
орталығы айтарлықтай маңызға ие 
бола бастады. Олардың қызметтері 
жастардың құқықтық біліктілігін 
арттыруға және ақпараттық кеңес 
беруге бағытталған. Сонымен қатар, 
жастар арасындағы кәсіпкерлікті 
қолдауға, мұқтаж жастарға және 
жас отбасыларына әлеуметтік көмек 
көрсетуге бағытталған қызмет са
лалары дамуда. Осыған орай, жа
стар ресурстық орталықтарының 
мақсаттары мен міндеттері нақты
лан ған және заңмен бекітілген.  

Қоғамды таза және ықпалды ету
ге еріктілер көмектеседі. Еріктілер 
қозғалысына қатысу – жастардың 
дербес өсуіне және қалыптасуына 
әсер етеді. Мемлекеттік жастар са
ясаты туралы заңнамада еріктілер 
қызметі алғаш рет қайтарымсыз 
негізде жүргізілетін қоғамдықпай да
лы қызмет болып бекітілді. Дегенмен, 
еріктілердің әрекеті діни бірлестіктер 
мен саяси партияларды қолдауға 
бағытталмауы тиіс.

Тұжырымдай келгенде, жас
тар саясаты саласындағы арнайы 
ұлттық заңнамалар – жалпы әлемде 
қабылданған тиімді тәжірибе, сон
дайақ, мемлекеттік жастар саясатын 
қалыптастыру мен жүзеге асырудағы 
тиімді тетік екенін айта кеткен жөн.

Мирас ҚҰТТЫБАЙ,
Қарағанды облысының 

жастар саясаты мәселелері 
жөніндегі басқармасының 

басшысы

Қ о ғ а м 
өмiрiнде түбегейлi шешiмi 
табылмай тұрған мәселе, ол – коррупция. Елiмiзде 
осы мәселеге арнайы қабылданған заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар 
да баршылық, бiрақ бұл мәселе әлi толық шешiмiн тапқан жоқ.

 Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі бо-
лып отыр. Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-
біріне ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  елдердің  қай-қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  
анық.

Сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық сауатсыздығын 
жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің 
маңызы зор. Халық өздерінің құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір құқыққа қайшы 
іс-әрекет жасалған жағдайда қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты жолдарын 
толық білулері қажет. Конституциялық тәртіпті қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес 
аясында тиімді, бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен азаматтардың 
өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен оның көріністері деңгейін 
төмендету, қоғамның мемлекетке және оның институттарына сенімін нығайту бүгінгі 
күндегі басты мақсат болып табылады.

Ел болып еңсемізді көтергенімізге, тәуелсіздігімізді алып, шаршы әлемге 
танылғанымызға жиырма жылдай  уақыт өтті. Өткенімізге көз салсақ, Елбасымыз 
көреген саясатының арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге тартып, нығая түсуіне 
бағытталған құқықтық заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, ел экономикасы мен 
әлеуметтік жағдайы түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан өз орынын айқындады.

Осыған қарамастан, сыбайлас жемқорлықпен күресу еліміздің азаматтарының 
азаматтық борышы деп білу керек.

Н. АТАБАЕвА 
Теміртау қаласы әділет 

басқармасы бас маманы 

Жемқорлықпен күрес – күрделі іс
2009 жылы 24 тамызда ҚР Президентінің №858 жарлығымен бекітілген «ҚР 2010-

2020 жылдарға арналған құқықтық саясат тұжырымдамасы»  заң шығару жүйесінде 
негізгі құқықтық құжат болып табылады.

Аталған тұжырымдама мемлекеттің құқықтық саясаты саласындағы бағдарламаларды, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің болашақтағы және жыл сайынғы заң жобаларын 
және нормативтік құқықтық актілердің жобаларын әзірлеу жұмысының негізі болып та-
былады.

Яғни, Қазақстан Республикасы орталық және жергілікті мемлекеттік  органдары  
өзінің стратегиялық жоспарларын әзірлеу және жүзеге асыруда осы тұжырымдаманың 
ережелерін басшылыққа алатын болады.

Тұжырымдамаға сәйкес бірқатар заңнамаларды атап айтқанда, салық заңнамасы, ке-
ден заңнамасы,азаматтық құқық, қаржы заңнамасы, бағалы қағаздарды құқықтық реттеу 
бойынша заңнама, табиғат қорғау заңнамаларын жетілдіру басты мақсат болып  отыр.

Сонымен қатар, тұжырымдамадағы азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғау саласына байланысты атқарылатын шараларға келсек:

Адам құқығын қорғау бойынша өкілетті органның жұмыс жасауы Қазақстанда де-
мократияны тереңдету бойынша жауапты қадам болды және тәжірибе көрсеткендей осы 
жұмыстың пәрменділігін жетілдіру көзделген.

Халықтың құқықтық мәдениетін жетілдіру бойынша тұрғындар арасында бұқаралық 
ақпарат құралдары арқылы құқықтық насихат жұмысының ауқымын ұлғайту және сапа-
сын көтеру негізгі мақсат болып қойылып отыр. Құқықтық саясат тұжырымдамасының 
ережелерін іске асыру ата заңымыздың негізгі қағидаттарын өмірде жүзеге асыру және 
елімізде құқықтық мемлекет құрлысының жаңа кезеңін орынықтыруда  маңызы зор 
болмақ.

Теміртау қаласы әділет басқармасы

Құқықтық саясат
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6 Ел және Елбасы
Послание

Марко Арцилли, Сан-Марино Ре-
спубликасы мемлекеттік хатшысы:

- Меніңше Қазақстан Халқы 
Ассамдбеясының бастамасын қолдау ке-
рек. Қазіргі кезеңде мемлекеттің ұстанып 
отырған саясатына өзгеріс жасау ке-
рек емес. Жалпы өзгеріс керек. Бірақ, 
әлем халқы экономикалық дағдарыс ал-
дында тұр. Осындай кезеңде алдымен 
мемлекеттің бірінші адамын сайлап алу 
ұсынысын қолдау керек.

Роберт Чэзин, Италияның 
халықаралық қатынастар жөніндегі 
сарапшысы:

- Біз де дәл биыл Қазақстанда 
Пре зи дент сайлуын өткізу керек 
деп есептейміз. Бұл бірінші кезекте-
сыртқы қақтығыстардың алдын алады 
(Украинадағы қарулы қақтығыс). Қазақстан 
халқы үшін тұрақтылықты сақтай отырып, 
халықаралық аренада беделді басшыны 
таңдауы керек. Келесі келетін Президентте 
Президент Назарбаевтың саясатын жалғап 
әкетуі керек және осы жылы өткізілетін 
Президент сайлауына әлемнің назары ауып 
отырғаны рас. Біз сайлау қорытындысы 
жақсы нәтежие береді деп сенеміз.

Матиас Дорнфельдт, с.ғ.д. порфес-
сор, Германиядағы Потсдамск универ-
си тетінің аға оқытушысы:

- Мен ҚХА ұсынған бұл бастама
ны құптаймын. Қазақстанда мерзімінен 
бұрын Президент сайлауын өткізубұл 
қазақстандықтардың өз таңдауы. Әлемдік 
дағдарысқа қарамай Қазақстанда 2015 
жылы президент сайлауын өткізубұл елдегі 
көптеген түйткілді мәселелердің шешімі 
болары анық. Ең бірінші – Қазақстанның 
басты ұстанымына айналып үлгерген 
тұрақтылықты сақтауға және экономиканы 
көтеруге ықпал етеді.

Сидхард Саксене, Ұлыбританиядағы 
“Бейбітшілік және келісім” орталығының 
директоры:

 2015 жылы Қазақстан Президентін 
сайлау ең бірінші кезекте елдегі са
яси тұрақтылық пен экономиканың 
жаңа серпінмен жандануына жол аша
ды. Қазақстанның әлемдік саясаттығы 
ұстанымыол тұрақтылық, бейбітшілік. 
Қазақстанның бұл ұстанымы көптеген мем
лекеттер үшін үлгі болады. Әлем жаһандық 
дағдарыстың алдында тұрған кезеңде
Қазақстанда кезектен тыс Президент сай
лауын өткізу саяси тұрғыдан ғана ұтымды 
емес, ол керек. Сондықтан бұл бастаманы 
қазақстандықтар бір ауыздан қолдайды деп 
ойлаймын.

Alashainasy.kz

Президент сайлауы-2015: 
Шетелдік сарапшылар 

не дейді?

Марко Арцилли, Сан-Марино Ре-Марко Арцилли, Сан-Марино Ре-

Актуальность масштабного плана ин
фраструктурного развития, объявленного 
президентом, продиктована необходимостью 
адекватного реагирования на признаки не
стабильности в мировом развитии. Сегодня 
весь мир сталкивается с новыми вызовами 
и угрозами. Казахстан как часть мировой 
экономики и страна, которая находится в 
непосредственной близости к эпицентру гео
политического напряжения, испытывает не
гативное влияние всех этих процессов.

Послание Президента РК стало ответом 
Казахстана на глобальные вызовы. К ним 
прежде всего, относятся спад мировой эконо
мики, падение цен на сырьевые ресурсы, и, 
как следствие, снижение поступлений в до
ходную часть бюджета. В условиях кризиса 
происходит переориентация экономической 
политики. По поручению главы государства 
Правительство завершило разработку новой 
масштабной программы развития. Сегод
ня отвечая на вызовы, которые стоят перед 
нами, я объявляю о новой экономической по
литике Казахстана «Нұрлыжол».Новая эко
номическая политика Казахстана имеет кон
трцикличный характер и будет направлена 
на продолжение структурных реформ в на
шей экономике. Все средства от природных 
ресурсов мы откладывали в Национальный 
фонд. Сейчас этот фонд поможет нам пере
жить трудные времена, наступает тот самый 
период, когда мы должны использовать эти 
резервы. Эти ресурсы предназначены не для 
краткосрочных мер, они будут направлены 
на преобразование экономики. А именно на 
развитие транспортной, энергетической, ин
дустриальной и социальной инфраструкту
ры, малого и среднего бизнеса.

Масштабность и уникальность Послания 
Президента народу Казахстан очевидна, и 
это видно  прежде всего в дополнительных 
финансовых вложениях во многих отраслях 
развития страны.

Дополнительное выделение 500 млрдтг 
из Нацфонда: 100 млрд  на льготное креди
тование бизнеса; оздоровление банковского 
сектора  250 млрд тг; на привлечение но

«Нурлы жол» – 
путь в будущее

Лидер нации Нурсултан Назар-
баев 11 ноября 2014 года на политсо-
вете партии «НурОтан» обратился с 
новым посланием народу Казахста-
на «Нурлыжол - Путь в будущее», 
в котором он обозначил ключевые 
моменты нового курса, новой эконо-
мической политики Казахстана. 

вых инвестиции  81 млрд тг; выставка ЭКС
ПО2017  40 млрд тг; на развитие транспорт
ной инфраструктуры Астаны к ЭКСПО2017 
 29 млрд тг. на новый терминал аэропорта 
Астаны. Развитие транспортной инфраструк
туры Казахстана будет осуществляться по 
лучевому принципу  Нұрлыжол. По разви
тию индустриальной инфраструктуры надо 
закончить работу по формированию инфра
структуры специальных экономических зон. 
Развитие туристической инфраструктуры 
Казахстана создаст большое количество ра
бочих мест. Энергетическая инфраструктура 
 необходимо построить высоковольтные ли
нии «ЕкибастузСемейУстьКаменогорск» и 
«СемейАктогайТалдыкорганАлматы. Сле
дует пересмотреть подходы к строительству 
арендного жилья  направить 180 млрдтг...», 
 отметил в своем выступлении Елбасы.

Президент также заявил, что государство 
не свернет свои социальные обязательства, 
несмотря на то, что мировую экономику, по 
его словам, ждут «глобальные испытания». 
Он поручил Правительству обеспечить вы
полнение всех соцобязательств.

Как отмечают эксперты глава государ
ства первым среди мировых лидеров про
демонстрировал выдающиеся качества опе
ративно принимать решения стратегического 
характера при высоких темпах перемен.

Впереди большая и ответственная ра
бота. Чтобы пройти экзамен на зрелость 
мы должны быть сплоченными, крепить до
верие между всеми казахстанцами. Быть 
толерантными друг к другу.Это ключи к бу
дущему Казахстана. Государство открыло 
перед новым поколением все двери и все 
пути! «Нұрлыжол»  вот где можно приложить 
усилия, развернутся нашей креативной, ди
намичной молодежи!

Уважаемые работники городского управ
ления Казначейства, мы своей работой при
ложим все усилия для воплощения в  жизнь 
Послания Главы государства, цель которой 
это улучшение благосостояния всех граждан 
нашей Респубики. 

Міне,  
көктем айы салта

нат құрды, күн райы қатал қыстың 
қыс пағынан шыға қоймаса да, әр көңілді 

қуанышқа бөлейтін  Наурыз мейрамы да келіп 
жетті. Биылғы көктемнің барша қазақстандықтар үшін 

ерекше тартуы бар, ол алдағы 26 сәуір күні өтетін Президент 
сайлауы. Бұл саяси додада теміртаулықтар өз таңдауларын дұрыс 

жасайтынына өз басым толық сенімдімін. Өйткені, халық  қазақ елін 
Тәуелсіздік алған аз уақыттың ішінде әлемге танытқан көреген Көшбасы, 

тұңғыш Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың жүргізіп келе жатқан сарабдал 
саясатын қолдайды. 

Мен сегіз бала тәрбиелеп өсірген «Алтын алқалы» анамын, бір кездері 
өзінің саяси көзқарасын қалыптасырып, қарапайым горновойдан партия хат
шысы қызметіне дейін өскен Н.Назарбаевтың шыңдалған, болаттай берік 
болған  теміртаудай тектілер мекеніне деген ықыласы ерекше, ол құрыш қаланы 
өзінің тағдырымен тоғыстарыды. Сондықтан барша теміртаулықтар Елбасынның 
президенттікке үміркер болуын қалады, бұл тілекті қабыл алғаны бізді шын қуантты.

Өмір бір орында тұрмайды, уақыт алға жылжыған сайын заман ағымы да өзгереді, 
бірақ  қандай қиындық, өзгеріс болса да, тұңғыш Президент қазақ елінің әлемнің ең 
дамыған, бәсекеге қабілетті отыз елінің қатарынан көрінуі үшін қаншама тер төкті, 
жұртшылықтың әлеуметтік жағдайын көтеруге бағытталған өміршең бағдарламалар 
қабылдады. Ойлап отырсақ, ең бастысы Қазақстандағы бейбітшілік пен тұрақтылық, 
ұлттардың өзара татулығы – біздің баға жетпес байлығымыз. 

Елбасы Жыл сайын Қазавқстан халқына Жолдау жариялап, онда дамудың 
басым бағыттарын белгілеп берді,  барлық сала бойынша нақты тапсырма

лар беріп, сол арқылы экономканың ілгерілеуіне жол ашады. Сондықтан 
болар, әлемді дендеген дағдарыс жағдайында біздің ел қиындықтарды 

Елбасынның көрегендік саясатымен оңай еңсеруде. 
Сөзімнің соңында Нұрсұлтан назарбаевтың президенттікке 

үміткер ретінде тіркеліп, сынақтардан мүдірмей өткеніне 
қуанғанымды, отбасыммен, қолдайтынымызды жеткізгім 

келеді.

Түймеш ОРАЗЫМБЕТОВА,
«Алтын алқалы» ана

Бүгінгі күні барлық сайлау учаскесінің құрамы бекітілді, сонымен қатар олар орналасатын 
жерлер де анықталды. 

– Негізінен олар мектептерде, қалалық мекемелерде жұмыс істейтін болады, қазір сайла
ушылар тізімі толықтай дайын, тек соңғы түзетулер жасалуда. Сайлау учаскелерінде 450ден 
аса адам жұмыс істейтін болады. Енді таяу күндері комиссия мүшелері оқытыпүйрететін се
минартренингтер өз жұмысын бастайды. Олар тізімдермен танысып, сайлау күні басқа жақта 
болатын адамдарға арнайы талондар тапсырады. Тағы бір ерекше назар аударатын нәрсе, 
сайлау учаскелерінің жасақталуы, өйткені бұл күні дауыс беретін орын әрбір сайлаушы үшін 
ыңғайлы болуы керек. Сондайақ дауыс беру бюллетендерінің сақталуы, бақылаушылармен 
жұмыс, дауысты дұрыс есептеу және хаттаманы талапқа сай толтыру, бәрібәрі осы семи
нарлар барысында үйретіледі, – дейді Теміртау аумақтық сайлау комиссиясынынң төрайымы 
Наталья Шевченко.

Сайлаушылардың тізімі 5 сәуірге дейін дайын болады, осы уақыттан бастап оларға 
сайлауға шақырған қағаздар жіберіледі. Әрине, әрбір сайлаушы ондай шақыруды учаскелік сай
лау комиссиясы қызметкерлерінен алатын болады. Бұл іске учаскелік сайлау комиссиясының 
жұмыскерлерімен қатар еріктілер де жұмылдырады. Сайлауға байланысты қандай да бір 
сұрақ туындай қалса, Герцен көшесі 8 үйде орналасқан қалалық аумақтық комиссияға өтініш 
жасауға болады, мұнда соы аптадан бастап қала тұрғындарын қабылдау жүргізіледі.

Сайлауға дайындық

Аумақтық комиссия іске кірісті

2015 жылғы 26 сәуір –Президент сайлауы күні, осыған орай қалалық аумақтық 
сайлау комиссиясы өзінің жұмысын бастады, қазір дауыс беруге дайындық пен оны 
өткізудің іс-шаралар кестесі бекітіліп, сайлаушылар тізімі  анықталуда.  26 сәуір күні 
сайлауға 104 мың қала тұрғыны қаптысады деп жоспарланып отыр, олар 59 сайлау 
учаскесіне барып, өз таңдауларын жасайды. 
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– Ардагерлер кеңесінің есігі әрдайым 
ашық, біз оларға кез-келген уақытта барып, 
өзіміздің проблемамызды айта аламыз. 
Тіпті демалыс күні болса да, Нина Тимо-
феевна біздің өтінішімізді тыңдауға әзір, 
– дейді қала қарттарының бірі Шәміл Бек-
тенов.

Шын мәнінде Нина Вахитова өзінің 
жүрек қалауымен,  жаратылысындағы 
адам ды жақсы көретін қасиетімен дәл 
осы қоғамдық жұмыс үшін жаралған жан 
тәрізді. Ол Ұлы Отан соғысы басталған 
кезде алты жастағы бала болатын, соғыс 
балалары ойындары қанып үлгерген жоқ, 
естерін жияр-жимастан тыл еңбегіне ара-
ласып кеткен. Нина да жаз бойы отын жи-
нап, жауынгерлерге киім тоқып, майданға 
азық-түлік жөнелтісіп бойжетті. Ол мектеп 
жылдарында да өте белсенді оқушылардың 
бірі болып, жастардың қандай да бір 
бастамашылығына дем беріп жүретін-ді. 
Кейін Қарағандыға қоныс аударған соң, 
Сарандағы педагогикалық училищені 
оқып бітірді. Міне, сол жылдарда-ақ 
ол бойындағы жігерін, мұқалмас күш-
қайратын ұл-қыздардың тәрбиесіне арнаған 
ұстаз болды. Еңбек жолын  мектептерде ба-
стап, пионер жеткіншектерге көшбасшылық 
жасады. Жас қыздың жалынды жігері оны 
комсомолдық қызметке жетеледі, сөйтіп, 
комсомол комитетіне  ауысты. Жалпы, 
Нина Тимофеевнаның өмір жолына қарап 
отырсақ, ол қай жерде болса да ешқашан 
саптың ортасында, не аяғында болған 
емес. Үнемі алға ұмтылып, қатарластарын 
жігерлендіріп, отансүйгіштік, патриоттық 
рух, дем беріп жүретін ерекше  жан. Ол 

Биыл адамзат 
тарихындағы ең сұрапыл, 
ең зұлмат атанған Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңіске 70 
жыл толғалы отыр. Бас-
аяғы төрт жылға созылса да, 
бұл қанқұйлы қырғын әлі 
күнге дейін ұмытылған жоқ, 
өйткені  кеңес одағының 
миллиондаған азаматы 
құрбан болса, соншама 
отбасы кейін де оның аза-
бын шегіп, бірі атасын, 
бірі әкесін, бірі бауырын 
іздеумен күн кешіп келеді. 
Біздің қаламыздағы ар-
дагерлер кеңесі осы істің 
басы-қасында болып, ел 
қорғаған азаматтарға 
қамқорлық көрсетуде. 
Бір қарағанда ардагерлер 
кеңесінің жұмысы шектеулі, 
қаражат жағынан қиын 
жағдайда десек те, мұндағы 
аяулы жандардың арқасында 
жоқтан бар жасап, әрбір 
жанды ескерусіз қалдырмай, 
қамқорлық көрсетіп келеді. 
Теміртау қалалық ардагер-
лер кеңесін 1999 жылдан бері 
Нина Тимофеевна вахитова 
басқарады. Бұл қоғамдық 
ұйымды толғандырмайтын 
мәселе, олар араласпайтын 
іс жоқ десек артық емес. 
Қарттардың тұрғын үй, 
денсаулық жағдайы, көмекші 
құралдармен қамтылуы, 
коммуналдық қызмет, 
үй жағдайын жақсарту, 
тіпті көмірмен, отынмен 
қамтылуы, бәрі-бәрі осы ар-
дагерлер кеңесінің алдынан 
өтіп жататын  көріністер.

Ардагерлер көшiн 
бастаған

Теміртауға қоныс аударып, мұнда бірнеше 
мектепте жұмыс істегеннен кейін, қалалық 
комсомол коитетінің хатшылығына 
сайланған. Дәл осы тұғырда ол өзінің 
болашақ жары, қазір 56 жыл бірге шуақты 
өмір кешіп келе жатқан Спартак Вахитов-
ты кездестірген еді. Бүгінде екі ұлдан  сегіз 
немере-шөбере сүйіп отырған ардақты 

әже, тек отбасындағы әйел-ана ғана емес, 
ол әлі де ардагерлердің қамқоршысы бо-
лып келеді. Кезінде жұмыстан қол үзбей 
Қарағанды педагогикалық институтын 
бітіріп, жоғары білім алған Нина Тимо-
феевна қалалық партия комитетінің иде-
ология жөніндегі хатшылығына дейін 
өсті. Міне, дәл осы жерде оның өмірінде 
ерекше белгі қалдырған ұмытылмас кез-
десу болды, ол Нұрсұлтан Әбішұлы На-
зарбаевпен қатар жұмыс істеп, елге та-
нымал адаммен қоян-қолтық араласқан 
еді. Осы қызметті он бес жыл атқарған 
Нина Тимофеевна Теміртау тарихындағы  
патриоттық және интернационалдық 
бағыттағы жұмыстардың бәрінің авторы, 
көшбасшысы, алдыңғы ту ұстаушысы деуге 
болады. 

– Партия комитетінің идеологиялық 
жұмыстары ол енді ерекше бір сипаттағы 
мазмұны бай, жүзден аса ұлттың ру-
хани бірлестігін, мызғымас достығын 
қалыптастыруға бағытталған қызмет бол-
ды. Ол кездері жұмысымыз уақытпен 
шектелмейтін, Магнитка тәулік бойы 
бұрқылдап шойын мен болат селін 
тоқтаусыз ағызып жатса, біз сонда шарша-
май, талмай қажырлылықпен еңбек ететін 
нағыз  патриоттарды қалыптастыруды 
мақсат еттік және соған қол жеткіздік деп 
айта аламын, –дейді Нина Тимофеевна сол 
бір жалынды жылдарды еске алған кезде. 

Н.Вахитова сол кезде үш рет бүкіл-
одақтық конференцияға қатысып, интерна-
цио налдық тәрбиенің мән-мағынасы ту-
ра лы Тбилиси, Мәскеу, Владивосток 
қалаларында тәжірибе бөліскенін айтады. 
Қаламыздағы бірнеше әлеуметтік мәні бар 
нысандардың , соның ішінде мәдениет са-
райы, қалалық тарихи-өлкетану мұражайы 
осы Вахитованың тікелей қатысуымен 
ашылды. Сонымен бірге жергілікті өзін-
өзі басқару, үй комитеттері, ПИК-тер, осы 
бір жалынды жанның ұйымдастырушылық 
қабілетінің жемісі десек болады. 

1990 жылы Нина Тимофеевна өзінің 
лайықты сый-сияпатымен зейнетке шықты. 
Сол жылдары республикалық маңызы бар 
дербес зейнеткер мәртебесін алды. Бірақ 
жаратылысында үнемі алғы сапта жүретін 
ол тек үй шаруасымен отырып қалуды 

лайық санаған жоқ, мектептерде жұмысын 
жалғастырды. Үнемі ел-жұрттың ішінде 
халықпен, сан ұлттың өкілдерімен жұмыс 
істеп үйреніп қалған Н.Вахитова қай жерде 
еңбек етсе де, өзінің  жоғары адамгершілік 
қасиеттері арқылы көшбасшылық рөлден 
көрініп отырды. Сөйтіп, осыдан он алты 
жыл бұрын қалалық ардагерлер кеңесіне 

жетекші қажет болғанда, оны 
жұртшылық бірауыздан осы 
қоғамдық ұйымға басшылық 
жасауға ұсынды. Міне, содан 
бері ол өзінің бүкіл жан-жылуын, 
қажыр-қайратын ардагерлер-
ге арнап келеді. Бұл қоғамдық 
ұйымда тамаша бір мақсатқа 
тоғысқан адамдар жұмыс істейді. 
Олардың бәрі де өз істеріне 
беріл ген, алтын уақыттарын 
еңбек және соғыс ардагерлеріне 
қамқорлық жасауға арнап келеді. 

Нина Тимофеевна Вахитова 
Теміртау қаласының құрметті 
азаматы, Елбасынынң әріптесі, 

қандай да бір жиын, мәжіліс, кездесу 
болса, Н.Вахитова үнемі соның төрінен 
көрініп, өзінің жүрекжарды лебізін айтып, 
жұртшылықты алдағы кемел келешекке 
жігерлендіріп жүреді. 

Биыл Ұлы Жеңістің 70 жылдығы, осы 
дүбірлі той қарсаңында қаламызда бірқатар 
ұлағатты жұмыстар атқару белгіленген, 
ал оның басы-қасында дәл осы қоғамдық 
ұйым – ардагерлер кеңесі тұр.

– Біз бұл мерекеге дайындықты осыдан 
тура бір жыл бұрын бастаған едік. «Біз жас 
болған едік, әрі өзімізге сенімді едік» деген 
тақырыпта үлкен басқосу өтті, сонда 70 
жылдыққа дейін атқарылатын шаралардың 
жоспары жасалып, қазір соны орындау 
үстіндеміз, – дейді кеңес төраймы

Расында да қаламыздың ардагерлер 
кеңесі республика деңгейінде үнемі бел-
сен ділікпен танылып жүр, ардагерлік қоз-
ға лыстағы және жастарды тәрбиелеудегі 
шығармашылық табысы, белсенді өмірлік 
ұстанымы үшін қаладағы барлық қоғамдық 
ұйымдар арасында жеңімпаз деп таны-
лып, «2014 жылдың үздігі» атанды. Қазір 
қаламызда Ұлы Отан соғысына қатысқан 
54 ардагер, 3271 тыл еңбеккері бар, Ленин-
град қоршауында – 10, фашист тұтқынында 
–20 адам болған, соғыста қайтыс болған 
жауынгерлердің үш жесірі бар. Міне осы 
адамдардың барлық тұрмыс-тіршілігін 
бақылау, мұқтаждарын өтеу, жоғарғы 
билікке олардың арыз-шағымдарын, өті-
ніш терін жеткізу, орындалуын қадағалау, 
міне, бәрі-бәрі күнделікті жалғасын тау-

ып жатады. Жеңіс мерекесі қарсаңында 
ондаған патриотық, отансүйгіштік рух-
та ғы іс-шаралар ұйымдастыру өз алды-
на. Оқу орындары, қоғамдық ұйымдар 
ардагерлерді шақырып, әңгіме-дүкен құру-
ға құштар, мұндай жұмыстардың бәрінің 
көшбасында осы ардагерлер кеңесі жүреді. 
Коммуналдық шаруашылықтың өтемақысы, 
«Қазпочтаның» хат-хабарды жеткізуі, 
қоғамдық көліктегі жолақы, айта берсек 
ардагерлер кеңесін толғандыратын мәселе 
осылай жалғаса береді. Солардың бәрінің 
ретін, ыңғайын біліп, реттеп, жоғарғы 
билікке сөзін өткізетін, қариялардың  да-
уысын жеткізетін осы Нина Тимофеевна 
Вахитова және ол бастаған  команда болып 

табылады. Сол ардагерлерге қамқорлық жа-
сап келе жатқан, қажымайтын талмайтын 
ардақты ана, мейірімді әже, асыл жар өзі де 
сексеннің сеңгіріне шыққан қария, бірақ ол 
«Мен осынша жастамын» деп ешқашан өз 
жағдайын айтып көрген емес. Ол әрдайым  
басқаларды ойлайды, «қоғамдық ұйым 
халыққа қаншалықты қолғабыс бере ала-
ды?». Міне, біздің кейіпкерімізді тек осы 
мәселелер толғандырады. Өйткені қай 
уақытта көрсек те Нина Тимофеевна қала 
қарияларының проблемасымен жүгіріп 
жүреді. Бүгін көктемнің көрікті күндерінің 
бірі, ел Наурыз мерекесін тойлауға қызу 
дайындық үстінде, бұл  істен Нина Вахи-
това басқаратын қоғамдық ұйым да қалыс 
қалмайды. Олар жыл сайын қариялардың 
басын қосып, Наурыздың мән-мағынасын 
білдіретін үлкен мереке жасап, жастар ара-
сында болып, қала өмірінің қызған тіршілігі 
ортасында жүреді. 

Жаны жайсаң, жүрегі тек адамдар 
үшін соғатын қайырымды да қарапайым 
Нина Тимофеевна Вахитова бүгін сексен 
жасқа толып отыр. Теміртаудың құрметті 
азаматы Н.Вахитованы осы тамаша мерей-
тойымен шын жүректен құттықтап, оған 
мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр және нағыз  
азаматқа тән адамдық бақыт тілейміз. 
Оның өмірі үнемі адамдардың көзалдында, 
көшбасында өтіп келеді. Әрдайым тұғырлы 
биіктен көріне беріңіз, Нина Тимофеевна!

Серікгүл АЛТАЙБАЕвА 
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07.00  «Таңшолпан»
10.00 Апта
11.05,21.05 Айтуға оңай
11.45,19.30 Әпке
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00   
Жаңалықтар
12.45,22.40 Ұлы Жеңіске – 70 жыл
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»
21.50 «Сырғалым» Т/с
23.30 Сіз не дейсіз?
00.55 Еңбек түбі  береке
00.50 «Көкпар»
01.50 Футбол 

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
09.00,10.00 Жеті күн
11.00,15.15,00.45 Худ. Фильм
11.30 Мен көрген соғыс
11.30 Магия кухни
12.00 Мультфильм
13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
15.45 Сәтті сауда
16.25 Мультсериал
16.45 Моя история войны
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 «Жекпежек»

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
14.50 112
15.00 Худ. Фильм
16.45 Давай поженимся!
17.45 Худ. фильм
18.50 Пусть говорят
20.00 Новости
22.20 Телесериал
23.55 Телесериал

5 КАНАЛ
06.3009.30 «Таңертеңгілік «5арнада»
13.00 Вестинедели
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
16.15 «Диалоги о животных»
17.05 Жақсылардан ғибрат
17.30,02.30 Деректі фильм
18.00 Рекламный визит
18.10 5 арнадағы әнәуен
19.00 Ваш день
19.35,21.40 Шарайна
20.00,22.00 Новости
20.40 Вести Россия
21.00 Будем здоровы
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 Қуырмаш
11.45 Күлегеш
12.00 Телесериал
13.00,17.50,22.00 ЖаңалықтарНовости
18.30 2050
19.00 Ойталқы
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 «Сырғалым»
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Әпке
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 Сырсұхбат
14.30 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,02.00 Келбет
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 Мультсериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.15,15.15,01.00 Худ. фильм
11.45 Магия кухни
12.15 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,00.30 Худ. Фильм
15.45 Сәтті сауда
17.15 Көзқарас
17.45 «Экономкласс»
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Бюро расследований
22.15 Телесериал
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
15.00 Худ. Фильм
16.55 Давай поженимся!
17.50 Кино
18.50 Пусть говорят
21.00 Новости
21.45 Телесериал
23.55 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30  Таңертеңгілік «5арнада»
06.30,20.40 ВестиРоссия
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 5арнадағы әнәуен + ТV – ЧАТ
19.00 Ваш день
21.00 «Моя планета»
22.50 Худ. фильм
01.00  Әуенді Қазақстан + ТV – ЧАТ
02.30 Док. фильм

 ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
ЖаңалықтарНовости
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 Уроки истории
21.00 Телесериал
23.05 Кино

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 «Сырғалым»
10.55,21.05 Айтуға оңай
11.40,19.30 Әпке
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
13.55,18.35 Еңбек түбі  береке
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
18.40 Мың түрлі мамандық
19.10 Журналисттік зерттеу
23.30,02.30 Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаевпен
01.25 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 Мультсериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,15.15,00.45 Худ. фильм
11.45 Магия кухни
12.30,21.30 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.45 Сәтті сауда
17.15 Көзқарас
17.45 101 бизнесистории
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Моя история войны
22.15 Телесериал

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
16.10 Худ. Фильм
16.55 Давай поженимся!
17.50 Кино
18.50 Пусть говорят
20.00 Новости
22.20 Телесериал
23.55 Телесериал

5 КАНАЛ
06.30,20.40 ВестиРоссия
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
14.35 Прямой эфир
16.00 «Среда Эргономики»
16.10 Телесериал
17.00 Азия айнасы
17.45 Моя Караганда
19.00 Ваш день
21.05 «Моя планета»
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 Уроки истории
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 «Сырғалым»
11.00 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Әпке
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,22.40 Ұлы Жеңіске – 70 жыл
12.45 Агробизнес
13.15 Журналисттік зерттеу
13.40 Сіз не дейсіз?
14.10 Жан жылуы
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,00.35 Ұлт мақтанышы
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10,01.55 Мәлім де беймәлім Қазақстан
18.40 Поэзия әлемі
19.05,01.20 Еңбек түбі  береке
19.10 Индустрияландыру
19.35 Жедел жәрдем
23.30,02.00 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
01.00 Қылмыс пен жаза

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00 Жаңалықтар
10.15 Мультсериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,15.15,00.45 Худ. фильм
11.45 Магия кухни
12.15,21.30 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,01.00 Худ. Фильм
15.45 Сәтті сауда
17.15 Көзқарас
17.45 Бизнес сыры
18.15 Телесериал
19.00 Жекпежек
20.30 Моя история войны
22.15 Телесериал
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 Худ. Фильм
16.55 Давай поженимся!
17.50 Кино
18.50 Пусть говорят
22.20 Телесериал
23.45 Телесериал

    5 КАНАЛ
06.30,20.30 ВестиРоссия
07.00 Шарайна
07.35 «Дәмдес болайық»
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
13.40,17.45 Азия айнасы
14.35 Прямой эфир
15.40 Будем здоровы
15.50 «Жақсылардан ғибрат»
15.35 Телесериал
17.00 Менің шындығым
19.00 Ваш день
21.05 «Моя планета»
22.40 Худ. Фильм
00.25 Әуенді Қазақстан

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
ЖаңалықтарНовости
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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23 наурыз -29 наурыз

       27 наурыз, жұма                   28 наурыз, сенбі                     29 наурыз, жексенбі

Тұрғындар назарына

Су тасқынынан 
сақтаныңыз

Көптен күткен көктем күндері де 
жетті, бұл уақыт  ерекше сақтық шара-
ларын жасауды қажет етеді. Өйткені су 
тасқыны басталды, өзендердің деңгейі 
көтеріледі, тіпті гидротехникалық 
құрылымдардан асып кетіп, жағалауды 
шайып кетуі де, сөйтіп, тұрғындарға 
материалдық қиындықтар туғызуы әбден 
мүмкін. Сондықтан бұл кезеңге алдын 
ала дайындалу қажет, бұған дейінгі 
тәжірибеден көріп жүргеніміздей, су 
тасқынына алдын ала дайындалған кезде 
ғана оның зардаптарын біршама азайтуға 
болады. Осыған орай Теміртау қалалық 
Төтенше жағдайлар басқармасы мыналар-
ды есте ұстауды ұсынады:

– балалардың өзен, терең жыра, 
ойықтар, құдықтар маңында ойнауына 
тыйым салу қажет;

– көктемгі қар суының еруі, жағымсыз 
ауа райының созылуы, сең жүруі кезінде 
өзендердің төменгі жағалауына жақын 
бармау;

– су қоймалары тоғандарына және 
өзендердің жағалауына жақын орналасқан 
саяжай учаскелеріне барудан сақтану;

– өзендердің, каналдардың 
және терең әрі жалпақ жыралардың 
үстіндегі  құбырлардан немесе басқа да 
құрылғылардан өтуге болмайды;

– өзендердің арасындағы жартылай 
аралдарға барудан бас тартыңыз;

– апатты жағдайларға душар болмау 
үшін  өзен, канал және басқа су көздері 
үстіндегі мұздан және басқа белгіленбеген 
жерлерден өтуге тыйым салынады;

– су тасып, толық деңгейіне келгенше 
балық аулаудан бас тартқан жөн.

Су тасқыны жүретін аймақтағы 
тұрғындар  мыналарды есте ұстасын: 

– су жетпейтін жерге тамақ, ауыз 
су, дәрі-дәрмек, жылы киім қорын 
жинақтаған дұрыс;

– бар болған жағдайда резинке аяқ-
киім, жүзу құралдары және басқа да 
қажетті материалдарды дайындау,

– үй малын қалай қорғауды ойластыру 
және оларды қажет жағдайда тезірек алып 
шығу жолдарын білу;

– жиһаз, тұрмыстық электр құралдары 
және басқа да үй заттарын су тимейтін 
жерлерге орналастыру;

– барлық  улағыш заттардың сумен 
араласуынан сақтану шараларын жасау 
қажет;

– су тасқыны болған жағдайда барлық 
коммуникацияны –электр, газ және 
жылытқыш құралдарды сөндіру керек.

Төтенше жағдайлар басқармасы

07.00 Концерт
08.30 Мәлім де беймәлім Қазақстан
09.00 «Бүгін воскресенье»
11.20 Ақсауыт
12.10 Әзіл әлемі
14.10 Жарқын бейне
14.45 Шын жүректен
16.10 «Баламен бетпебет»
17.05 Кино 
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.00 Концерт
22.35 «Алаң»
23.25 Кино
01.50 Көкпар

ХАБАР
07.00 Қалжың қоржыны
08.30 Әсем әуен
09.00,10.00 Жеті күн
10.00 Кино
11.40 Телесериал
13.15 Бенефисшоу
14.40 Еще вчера
16.20 Концерт
18.15 Моя история войны
18.30 Концерт
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»
10.45 «Лучший город»
11.55,02.25 Ду қол шоколад
12.45 101 кеңес
13.20 Караоке такси
13.50 Кешкі кездесу
14.55 Угадай мелодию
16.40 Худ. фильм
21.00 Аналитика
23.05 Точьвточь

    5 КАНАЛ
10.00 «Регион 09»
10.30 Апта репортажы
10.40 «Моя Караганда»
10.55 «Жақсылардан ғибрат»
11.15 Азия айнасы
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  5арнадағы әнәуен + TVЧАТ
19.00  Ваш день
19.30 Честный детектив
20.00 Худ. Фильм
21.50 «Сау болайық!»
22.05 Худ. фильм
23.50 «Әуенді Қазақстан» +TVЧАТ
02.30 Деректі фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Концерт
10.10 Худ. фильм
11.15 Жайдарман Қарағанды
12.30 Худ. Фильм
14.00 Концерт
15.20 Док. фильм
16.00 Кино
17.30 Күлегеш
18.00 Шаңырақ
18.35 «Руханият»
19.00 Апта
20.00 «Ойталқы»
20.35 Жеңіс солдаты
21.00 Д/хикая
22.15 Телесериал

07.00 «Таңшолпан»
10.00 «Сырғалым»
10.55 Айтуға оңай
11.40,19.35 Жедел жәрдем
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,22.40 Ұлы Жеңіске – 70 жыл
12.50 Индустрияландыру
13.10 Көкпар
13.55 Сөнбес сәуле
14.25 Еңбек түбі – береке
15.05 Әйел бақыты
16.10 «Келін» Т/с
17.00 Жан жылуы
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
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.15,15.15 Худ. фильм
11.45 Магия кухни
12.15 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.05 Телесериал
15.45 Сәтті сауда
16.15 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым!
18.15 Телесериал
19.00 Орталық хабар
20.30 Сильные духом
21.30 Худ. Фильм
23.30 Худ. фильм 

         ЕУРАЗИЯ
06.00,19.00 Телесериал
06.50 Жаңалықтар
07.00 Доброе утро
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
16.45 Жди меня
17.50 Кино
18.50 Поле чудес
22.20 Телесериал
23.45 «Танцуй!»

    5 КАНАЛ
06.30 «Таңертеңгілік 5арнада»
06.30,20.50 ВестиРоссия
07.00,19.35,21.35 Шарайна
07.35,08.40 Дәмдес болайық
07.50,14.35,18.00,22.40 Рекламный визит
08.00,13.00,20.00,22.00 Новости
08.30 Наши дети
08.35 «Азбука спорта»
13.40 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 «Жастар»
17.30 «Ғажайып адам»
18.10 Ислам: сауалдар мен жауаптар
18.45 5арнадағы әнәуен
19.00 Ваш день
20.40 Моя Караганда
21.15 Комната смеха
21.25 Все о налогах
22.50 Док. фильм
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 Шеберхана
21.00 Телесериал
23.05 Кино

07.00 Концерт
08.00 Агробизнес
08.30 «Субботалық ТАҢ»
10.00 Мультфильм
10.45 Әзіл әлемі
11.30,16.45 Док. сериал
12.00 Кино
14.05 Арнайы жоба
14.30 Поэзия әлемі
15.05 Концерт
16.50 Замана бұлбұлдары
17.30,20.30,00.30,03.15 Жаңалықтар
18.50 Концерт
21.00 Субботалық кездесу
22.30 Худ. Фильм
00.45 Концерт
02.10 Худ. Фильм

ХАБАР
07.05 Қалжың қоржыны
08.30 Кино
10.00 Продвопрос
11.45 Телесериал
13.10 Док. фильм
13.40 Орталық хабар
14.40 Жұлдызды дода
16.10 Концерт
17.30 Док. сериал
19.30 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.30 Худ. Фильм
00.15 Кино

         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
13.00,02.55 101 кеңес
13.35 Караоке такси
15.00 Кто хочет стать миллионером?
16.05 Кино
20.00 Новости в субботу
20.30 «Лучший город»
21.30 Кешкі кездесу
23.10 Тілші түйіні
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 «Личное пространство»
15.00 Специальный корреспондент
16.15 «Субботний вечер»
18.10 Азбука спорта
18.15 «Среда Эргономики»
18.30 5арнадағы әнәуен
19.00 Ваш день
19.30 Городок
20.00 «Регион 09»
20.00 Апта репортажы
20.15,22.15 Кино
23.45 Әуенді Қазақстан
02.30 Док. фильм

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар
11.05 Я здоров!
11.20 Халық ертегілері
12.00,21.05 Док. фильм
14.00 Кино
16.00 Худ. Фильм
17.05 Док. фильм
18.00 Бумеранг
18.35 2050
19.00 Жаңғырық
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Жайдарман Қарағанды
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10 Тұрмыс және тіршілік
Наурыз нақышы 

Бүгін біз әңгіме өзегіне айнал-
дырып отырған ағаш ұстасы, ше-
бер жігіт Төлеуғазы Серікбайұлы 
Дүйсенбеков Теміртаудың тұрғы-
ны. Ол қала ұстаушы кәсіпорын 

Оның бойындағы өнерге деген құштарлық 
туа біткен қасиет десек артық айтқандық емес. 
Бала жасынан ағаштан ою-өрнек жасауға деген 
бейімділігі байқалатын. Мектеп қабырғасында 
жүргенде-ақ ағаштан ойып жасаған дүниесіне 
ауыл тұрғындары таңдай қаққан-ды. Осылайша 
ол мектептегі «Жас техник», «Натуралист» секілді 
үйірмелерге қатысып, көңіл түкпіріндегі ой-
қиялын әдемі бейнелерін жарыққа шығарып,  ішкі 
түйсігі мен жан қалауын ұштастырып,  тамаша бір 
өнер туындысын өмірге әкелетін.

Жігітке жеті 
өнер де аз

саналатын «АрселорМиттал 
Темір  тау» АҚ-да ұзақ жылдардан 
бері еңбек етеді, бүгінгі таңда 
ЦРМО-4-те ағаш ұстасы болып 
жұмыс істейді.

– Менің жасайтын дүние ле-
рім  нің алғашқы сұлбасы әуелі 
қиялымда пайда болады, он 
ойланып, жүз толғанып деген-
дей, үнемі ізденіс үстінде жүріп, 

әбден пісіп-жетілгенде ғана 
жасау  ға кірісемін. Әрине, ол 
үшін қиялымдағы дүниенің жал-
пы сұлбасы қандай болатынын, 
оның дәуірмен үйлесімділігін 

ұмыт қалдырмаймын. Сонымен 
қатар тарихи кітаптарды оқып,  өз 
таным-көкжиегімді кеңейтемін, ең 
бастысы, менің жаным сұлулыққа, 
әдемілікке құмар, сондықтан қол-
ым нан шыққан заттардың талғамы 
жоғары жұртшылықтың жүрегін 
жаулап алғанын қалай мын, – дейді 
ол ағынан жарылып.

Ұлттық өнерге ерекше ден 
қоятын ол көктемнің шуақты 
күн дерімен қатар келетін Нау-
рыз мейрамы қарсаңында темір-
таулықтарды өзінің шығар ма-
шылығымен таныстырып, ұмыт 
болып бара жатқан ұлттық 
нақыштағы өнер туындыларымен 
таныстыруды жөн көріпті. Оның 
үстіне ел ішіндегі өнерлі азамат-
тарды дәріптеп, қолдау көрсетуге 
үнемі дайын тұратын қалалық 
тарихи-өлкетану мұражайының 
қызметкерлері де қолқа салып, 
ұсыныс жасапты.

Осылайша, өткен бейсенбі күні 
қалалық тарихи-өлке тану мұра  жай-
ында комбинат жұмыс кері Төлеуғазы 
Серік бай ұлы ның қол дан ба лы өнерге 
арналған жеке көрмесі салтанатты 

түрде ашылды. 
Әдемі қазақы текеметтің үсті-

не талғаммен қойылған заттар 
көздің жауын алады, сонадайдан 
көз тартып, ұлтымыздың тамыры 
тереңде жатқан ұлттық өнеріне, 
әдемілік әлеміне қарай еріксіз тар-
та түседі. 

– Мен мұндай дүниелерді 
жаса ғанда ата-бабаларымыздың 
бойындағы арда қасиеттер мен 
бауырмалдықты, адамгершілік 
пен даналықты тұрмыс-тірші-
лік тегі ұлттық нақыштарды қоса 
өрнектеймін, әрбір зат сырт көзге  
қарапайым болып көрінгенімен, 
егер көз тоқтатып қарайтын бол-
са, онда әрбір бұйымда ұлтымның 
ұлағаты пен парасаты, тіршілігінің 
тынысы жатқанын аңғару 
қиын емес, – дейді Төлеуғазы 
Дүйсенбеков.

Айтса айтқандай, көрмеге 
қойылған домбырадан бастап 
тай тұяқ, қобыз секілді басқа да 
музыкалық аспаптарды көргенде 
кеудені мақтаныш сезімі билейді 
екен. Ал «Биші елік» шекімесі, 
асық композициясы, тұрмыстық 
және балаларға арналған орын-
дық, сонымен қатар ағаштан 
нақышына келтіре жасаған  төс-
ек   тің басы мен аяғы өз алды-
на бір әлем. Барлық бұйымдар 
тек таза табиғи материалдардан 
жасалған, тастармен көмкеріліп, 
сүйектермен әдеміленген. 

– Бұл көрме Наурыз мерекесі 
қарсаңызда  «Ұлттық салт-дәстүр» 
ғылыми-зерттеу жобасы аясында 
және мәдени мұраны сақтау ба-
рысында өткізілуде. Экспозици-
яда ұлттық нақыштағы жасалған  
жұмыстар бар, автордың сәндік-
қолданбалы қолөнер бұйымдары 
бір төбе, – дейді мұражай қыз мет-
кері Гүлім Сыздықова.

– Наурыз – ұлттық мейрам, 
осы мерекеге орай  бұл көрмені 
тем іртаулықтардың назары-
на ұсынып отырмын, бағасын 
өздерің із берерсіздер, – дейді ол.

Иә, дана халқымыз «жігітке 
жеті өнер де аз» деп бекер айт-
па ған,  бойындағы өнерін жұрт-
шылықтың көзайымна айнал-
дырып, ұлттық қолданбалы 
өнер   дің туын көтеріп жүр-
ген комбинат жұмыскері 
Төлеуғазы Бүйсенбековке біз 
де шығармашылық табыс тілей 
отыр  ып, Наурыз мейрамымен құт-
тық таймыз.

 Руза АЛДАШЕвА

Өйткені бұл бүгінгі таңда аса маңызды  
нәрсе болып отыр, қысқартулар жайын-
да әңгіме қозғалып отырған кезде кейбір 
бөлімшелерді аутсорсинг әдісімен бөлек 
шығару уақыт талабынан туындауда. 
Қаламгерлер осы мәселенің бүге-шүгесін 
жан-жақты түсініп, біліп, оқырмандарға 
баяндау үшін еңбек ресурстары және еңбек 
қатынастары жөніндегі директор Дмитрий 
Павлов пен  аутсорсер кәсіпорындардың 
өкілдеріне сұрақтар берді. 

Комбинат тұрмысы Аутсорсинг: міндеті мен келешегі
Жуырда «Арселор-

Миттал Теміртау» АҚ 
басшылығы қаладағы 
бірқатар басылымдар 
мен телекомпаниялар 
журналистерін шақырып, 
баспасөз мәслихатын өткізді. 
Онда қаралғаны бір ғана 
тақырып: компаниядағы 
аутсорсинг мәселесі.

Алдымен Д.Павлов аталған істің неге 
қолға алынғанын түсіндіріп берді.

– Бұл мұндай қызметтерден бас тарту 
емес, қайта компанияға қосымша негізгі 
мақсатқа жанама жұмыстар болғандықтан 
жеке шығару дегенді білдіреді. Бұған дейін 
біз ғимараттарды, цехтар мен бөлімшелерді 
жуып, тазалауды, сыртқа жіберілетін 
өнімдерді қаптауды және оған жапсыры-
латын жарнамалық қағаздар шығаруды 
сырттағы ұйымдарға берген едік. Бұл 
жұмыс алғаш рет 2007 жылы  басталды, 
онда өндірістік жұмыс орындарын тазалау 
компания құрамынан шығарылған болатын. 
Ол жолы 250 жұмыс орны «Корпусгруп» 
ЖШС еншісіне берілген еді. Келісімшарт 
мерзімі кезінде біз бұрынғы жұмыс шар-
тын  жасауға кепілдік бердік – яғни орташа 
жалақы, еңбек демалысының ұзақтығы, ар-
найы тамақ, міне, мұның бәрі сақталды және 
олар үнемі бақылауда болғандықтан жаңа 
жұмыс шартынан ешкімге қолайсыздық 
келген жоқ, – деді Д.Павлов.

Компания осы жақсы тәжірибені 

жалғастырып, 2007 жылдан бері болат және 
көмір департаменттерінен екі мыңдай адам 
аутсорсинг ұйымдарына өтті. 

Басшының сөзін  аутсорсинг 
кәсіпорындар өкілдері де қолдап, одан әрі 
түсіндіруді жалғастырды. 

– Аутсорсинг мүлде қорқынышты нәрсе 
емес, өйткені «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ компаниясы бір жыл бойы бұрынғы 
жалақыны және жұмыс жағдайына кепілдік 
беріп, оны қадағалайды. Одан әрі әрине, 
жеке ұйымдар, мекемелер өздерінің 
жағдайына қарай жұмыс істеуге көшеді. 
Ал аутсорсингке шығатын  бөлімшелер 
үшін сенімді компаниялар таңдалады. Бұл 
бір жағынан кәсіпорын үшін тиімді, биыл 
бірнеше жұмыс учаскелері осы әдіспен аут-
сорсинг ұйымдарына өтті, оларда 500-ге 
жуық адам жұмыс істеп жүр. Қазіргі жағдай 
және бұрынғы тәжірибелерді сараптау 
аутсорсинг әдісімен  жеке ұйымдарға өту 
келешегінің бар екенін көрсетіп отыр.

Өз тілшімізден
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Жаңа күн, 
жарылқа!

Мерекелік лебіздер

№ 24 колледжінің 1 курс оқушылары АЙБЕК, АМАНЖОЛ, НҰРСҰЛТАН, 
НҰРБОЛАТ, ЖƏНІБЕК, МАРАТ, ТІЛЕУБЕК, ДАРХАН, МЕДЕТ:

– Наурыз мейрамын біз тәуелсіздіктен кейін туған балалар жақсы білеміз. Өйткені 
мектепте де, қазіргі оқу орнында да үлкен мейрам ретінде тойлап келеміз. Жаңа күн шы
нында да табиғаттың өзімен астарласып күн мен түн теңелген уақытта басталады. Жай
нап жаздың нышаны байқалады. Жер ана ағылтегіл судың құшағында. Су – тіршіліктің 
көзі, жаңарудың бастауы, міне бұл мерекенің бір ерекшелігі осы. Наурызда алғашқы 
дала гүлі шешек атады. Ал халқымыз жадыраған күн сәулесінің тозаңданып терезенің 
бір жерінен үйге сәуле түсіруін «үт» деп атайды екен. «Үт кірді, үйге құт кірді» деген 
мақал күн нұрының жердегі тіршілікке игі әсерін бейнелейді, яғни жаңа күн жарқырап 
әлемге нұрлы сәулесін шашады, содан дүние жаңарады, жасарады, адамзаттың бой
ына күшқуат береді, тіршілік өніпөсіп жетіледі. Осылайша жаңа жыл басталады. Біз 
дәл қазір қаладағы «Металлург» стадионы жанына тігілетін ақ шаңқан киіз үйлердің 
орнын дайындап қардан тазарттық, оны үлкен ықыласпен атқардық, өйткені тезірек 
қой жылының табалдырық аттағанын қалаймыз. Жаңа жылдан тек жақсылық күтеміз. 
Халқымызда «Ұлы кісіден бата алсаң, сонда олжалы жол болар» деген нақыл бар, осын
дай ізгілікті пайдалы іс істеп алғыс алу біз үшін зор мәртебе, жаңа жылды қарсы алуға 
қосқан үлесіміз. Биылғы қой жылы барша теміртаулықтарға құтбереке дарытсын деген 
тілектеміз.

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА
Суреттерді түсірген: Қарлығаш БЕЙСЕНҚЫЗЫ

Наурыз халқымыздың төл мерекесі, бүкіл түркі 
жұртына тəн мейрам оның түпкі мағынасы жаңа күн 
дегенді білдіреді екен. Сонда жаңа күн деп атаудың мəнісі 
неде, қазіргі мейрам, өзінің алғашқы мəні мен мағынасына 
сай өтіп жүр ме? Бұл сауал жыл сайын наурыз мей-
рамын тойлаған кезде жұртшылықтың көкейіне ора-
лып, əрегідік болса да əңгіме арқауына айналып жүр. 
Сондықтан біз биылғы мереке қарсаңында құрышты 
шаһардың көшелеріне шығып бірнеше тұрғынға 
осы сұрақты көлденең тартқан едік, ендігі кезекті 
кейіпкерлеріміздің өздеріне берейік.

БАҚЫТЖАН СЕРІКБАЕВ, ҚарМИУ 
оқу орнының инженер қызметкері:

– Наурыз біздің қазақтың төл мейрамы, 
ежелден атабабалармыз оны жылдың басы 
деп асыға күткен, тойлаған. Жаңа күн деп 
атаудың мәнісі былай деп білемін: 21нен 
22не қараған наурыз кешінде күн мен түн 
теңеледі, осыдан кейін күн ұзарып жылына 
бастайды, біртебірте жазға ұласады, дүние 
жаңарады, ағаш бүршік атып, өскін атаулы 
көтеріліп, мал төлдейді сондықтан жылдың 
4 тоқсанының ішінде дүниені жасартып 
жаңалайтын уақыт осы көктем. Тоқсанның 
басы 22 наурыз болғандықтан халқымыз 
мұны жылдың келуі деп қабылдаған, жаңа 
күн деп атаған. Өзіне тән табиғи, дәстүрлік 
ерекшеліктері де жетерлік, кейінгі ұрпақ оны 
атабабалар қалдырған аңыз әңгімелерден 
біліп келеді. Мысалы, Әзнаурыз деген ұғым 
бар. Бұл «Әз» деген сөз халық аңызында күн 
мен түннің дәлмедәл теңелер сәтте көкті 
жарып өтетін ерекше бір гуілді білдіреді екен. 
Оны қой малы ғана біледі. Егер күндіз бол
са алдындғы қойы арқылы қойшы аңғаруы 
мүмкін. Сол гуіл 22 наурызға дейінгі 3 күннің 
ішінде өтуі тиіс. Әз болмай мәз болмай
ды деген тәмсіл сөз жаңа күннің бастауы 
әздің өтуімен сабақтас деген ұғымнан туған, 
осы 3 күн ішінде адам баласы тырнақ пен 
шаш алдырмауға тиіс. Әз өткенде өсімдік 
әлемінен бастап бүкіл тіршіліктің тұла бойы
на, бір тал түгіне дейін жан жүгіреді сол жан 
байқаусызда тырнақ, шашпен бірге қиылып 

кетсе адамның ауруға ұшырауы бек мүмкін. 
Бұл да халық даналығының бір мысалы. 

Аталған мереке кеңес үкіметі кезінде 
діни мейрам саналып ескерусіз қалды. Өткен 
ғасырдың сексенінші жылдарынан бастап 
қайта жаңғырып, елдің санасына бірте
бірте сіңіп келеді. Біз бұл наурыз мейрамын 
жыл сайын халқымыздың ұлттық мерекесі, 
жаңа жылды қарсы алу рәсімі ретінде той
лап келеміз. Өзім жұмыс істейтін ҚарМИУ 
қала басшылығы белгілеген жерге киіз 
үй тігеді, оның ішін ұлттық нақыштармен 
сәндеп, ақ дастарқан жаямыз, қонақтарды 
қабылдаймыз, биыл да осы жұмысқа 
кірісіп кеттік, қазір мен соның қамында 
жүрмін, киіз үйді өз күшімізбен темірден 
қиюластырып жасадық, оны былтыр тұңғыш 
рет Қарқаралының мерейтойында тіккен едік. 
Наурыз жаңа жылдың басы болғандықтан 
табалдырықты аттағалы тұрған қой жы
лымен ҚарМИУде бірге еңбек етіп жүрген 
әріптестерімді құттықтап мына өлең жолда
рын арнаймын: 

Тамырын тартқан тереңнен,
Шаттыққа халқым бөленген,
Күн мен түні теңелген,
Байлыққа елім кенелген, 
Азаматым көп болсын, 
Әлемде аты еленген.  

САЛТАНАТ 
ТАЙШУБЕ-
КОВА, 70 
орамдағы 
«Қазақстан» 
сауда үйінің 
сатушысы:

– Мен 
ұлттық тауар
лар бөлімінің 
сатушысымын. 
Наурыз кезінде 
біздің дүкенге 
келушілер көп 
болды, бәрі де 
қазақ халқының 
киімдерін, оюлы 
бұйымдарын, 

кәдесыйларды көптеп сатып алды. 
Өйткені наурыз жаңару мерекесі дейміз. 
Халқымызда бұл күні жерге құт қонып, әр 
жүрекке рух ұялап, әр адамға бақ қонып, 
ел ішінде береке орнайды деген ұғым бар. 
Сондықтан жұрттың бәрі бұл күнді асыға 
күтіп және оған күндегі қарапайым жұмыс 
киімімен емес, ұлттық оюөрнектермен 
безендірілген камзол, шапан, бөріктерді 
киіп сәнсалтанатымен барады. Біз сол үшін 

алдынала осындай киімдерді алдырып 
жұртшылыққа ұсындық. Биші қыздар, мектеп 
оқушылары сәнді сәукелелерді көптеп сатып 
алды. Наурыз мейрамы ұлттық рухымызды 
көтеріп сонымен бірге елдің материалдық 
игілігін молайтатын ұлыстың ұлы күні. Бар
ша теміртаулықтарға ұлыс бақты болсын, 
төрт түлік ақты болсын деген тілегімді осы 
«Құрыш қала KZ» газеті арқылы жеткізгім 
келеді.

ПОЧКАЙЛО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 
ардагер металлург:

– Мен Теміртауға өткен ғасырдың ал
пысыншы жылдары комсомолдық жолда
мамен Қазақстан Магниткасында жұмыс 
істеуге келдім. Міне содан бері мен 
теміртаулықпын. Қазақ халқының бауыр
мал дығын, қонақжайлылығын өзімнің жан
тәніммен сезініп келемін. Сондықтан мен 
үшін халықтың мерекелері ешбір жат емес, 
қайта  өз ұлтымның, белорус халқының мей
рамындай өте жақсы көріп, құрметтеп до
старыммен бірге қызықтап тойлап жүремін. 
Биыл Қазақстан халқы ассамблеясының 
20 жылдығы Елбасы Н.Назарбаевтың – 

бір кездері өзіміз Қарағанды металлургия 
комбинатында қатар еңбек еткен досымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлының көрегендік сая
саты арқасында жүзден аса ұлт пен ұлыс 
өкілі бір кісінің баласындай туысқан бо
лып кеттік. Бұл күн кеше немесе бүгін ғана 
туындаған үрдіс емес наурыз мейрамының 
тарихын оқып оның түп тегінде басты үш 
мақсатының бірі тепетеңдік екенін білдім. 
Оның мәні ұлыс тойы күн мен түн, қыс пен 
жаз тепетеңдікке жеткенде жаңа жыл баста
лады дегенді білдіреді. Сонда наурыз тойы 
жаратылысты қоршаушы күштердің, оның 
ішінде таиғат пен қоғамның, ел мен елдің, 
барлық ұлт өкілдерінің тепетеңдігінің сим
волы болып табылады. Мұны дана қазақ 
халқы сонау ерте замандаақ айтып кеткен. 
Олай болса біз де бұл тепетеңдікті өз басы
мыздан өткеріп қазақ халқымен бірге тату
тәтті тең дәрежеде, елдегі барлық игіліктерді 
бөлежара пайдаланып бақытты өмір сүріп, 
ұлағатты ұрпақ өсіріп жатқанымызды мақтан 
етеміз. Жыл сайын наурыз тойының келуін 
асыға күтеміз, биыл да солай, қазір метал
лург стадионы маңайында киіз үйлер орна
тылып жатқанын көріп, көңілім алыпұшып 
үлкен қуанышқа кенелдім. Жыл басы бұл 
әр адам үшін қуаныш. Жаңа жылдан тек 
жақсылықтар күтеміз. Әр елде, біздің күн 
сәулелі Қазақстанымызда бейбіт заман бол
сын, біздер қариялар әлемде болып жатқан 
аласапыранды көріп осындай бейбіт елде, 
достықта, татулықта, тепетеңдікте өмір сүріп 
жатқанымызға мың да бір ризамыз. Наурыз 
баршаңызға бас амандығын, денсаулығын 
сыйласын!
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Имандылық

Пайғамбарым көрмесем де нұр  
   жүзіңді,

Сағынамын сені, оқып әрбір  
   хадисіңді,

Жыл сайын қасиетті Мәуліт күні,
Сағынышпен еске аламын мен  

   өзіңді!
Осы аптаның сәрсенбісі күні 

қалалық мәдениет сарайының сах
насына көркемдеп жазылып ілінген 
осы төрт жол өлең шумағы залға 
лық толған барлық жамағаттың 
көңілкүйін, жүрек лүпілін, сазды 
сағынышын дөп басып тұрғандай. 
Өз өмірін үмметіне арнап, бүкіл 
адам баласын мейірім мен ма
хаббат нұрына бөлеген Алланың 
елшісі, жер бетіне келген соңғы 
Пайғамбар Мұхаммед (с.ғ.с.) өзінің 
мінезқұлқы, ісәрекеттері арқылы 
әр мұсылманға үлгіөнеге. Жыл 
сайын көктемде келетін Мәуліт айы 
Пайғамбарымызға салауаттар ай
тып, ол салып кеткен сара жолды, 
айтып кеткен салиқалы сөздерді, 
көрсеткен үлгіөнегені насихаттауға 
үлкен бір мүмкіндік. Әр мұсылман 
Алланың елшісінің ісәрекетін 
бұлжытпай орындауға ұмтылады. 

Теміртау қалалық мәдениет сарайында 
Мәуліт мерекесі тойланды

Ғаламның
рахым нұры

Абай атамыз айтқандай «болмасаң 
да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз» 
деп Пайғамбардай болмасақ та 
барынша ұқсауға тырысу бұл 
бір ғанибет іс. Сонда өмірімізге 
Алланың нұры жауып, барынша 
бақыт пен шаттыққа кенелеріміз 
анық. Бұл ғибратты сөздерді осы 
Мәуліт мерекесін ашып барша 
жұртты құттықтаған Қарағанды 
облыстық дін басқармасының өкіл 
имамы Өмірзақ қажы, қала әкімінің 
орынбасары А.Есмұрзаев және 
басқалары жеріне жеткізе айтып 
берді.

Пайғамбарымыз Алланың 
елшісі болып өзінің ғибратты 
өнегесін таратқанға дейін жер бетін 

зұлымдық жайлап тұрған еді. Әйел 
адам санатында болмады, ерлері 
әйелін базарға апарып сатып, басқа 
әйелді ала беретін, қыз балала
рын жазықсыз бейкүнә жазалап 
тірідей көмген. Осы кезде Алланың 
қалауымен соңғы Пайғамбар келіп 
жүректерге мейірім, махаббат ор
натты. «Жұмақ ананың табанының 
астында» деген ұлағатты сөзді 
айтқан да осы ғаламды рахым 
нұрына бөлеген Пайғамбарымыз. 
Бұл кісінің ақырғы сөзі: «Мен 
сендерге екі нәрсені қалдырдым, 
оның бірі Құран, екіншісі хадис 
яғни сүннет жолы» деген екен. Бұл 
аманатты осы дүниедегі өмірдің 
оқулығы ретінде пайдалана білген 
әр адам дұрыс, таза, мейілінше 
бақытты шатшадыман өмір сүрері 
анық. Сөздердің ұлысы – Алланың 
сөзі.

Мәуліт мерекесінде 
Пайғамбарымызға салауат оқылып, 
сонымен бірге діни әндер, жыр
лар шырқалды. Он сегіз мың 
ғаламды жаратушы Алланың елшісі 
Пайғамбарымыздың туған күні ақ 
жаулықты аналар жиналған жұртқа 

шашу шашып, бұл күннің 
нағыз халықтық мереке 
екенін паш етті. 
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