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Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез.
                                     Абай

3 - бет

6 - бет

«АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ кәсіпорны жанындағы қазақ 
мәдени орталығының өнерпаздары 
ұлттық мұраларды дәріптеуге 
үлкен үлес қосып келеді. Онда 
бірнеше өнер ұжымдары жұмыс 
істейді. Жұмысшы жастар мен 
оқушылардан құралған ән-би, 
көркем өнерпаздар топтары 
қаладағы түрлі салтанаттардың 
сәніне айналып қана қоймай, 
халықаралық, республикалық 
деңгейлердегі байқауларда биіктен 
көрініп жүр. Жуырда Астана 
қаласында өткен «Алые паруса» 
деп аталатын халықаралық 
жарыста «Шаттық» театр би 
студиясы үлкен жеңіске жетті. 
Бұл бәсекеге жеті елден ондаған 
өнер ұжымдары қатысып өз 
таланттарын ортаға салған еді. 
Көрермендер де, әділқазылар да 
«Шаттықтың» үнді және шығыс 
билеріне тәнті болды. Танымал 
әнші, продюсер Марат Омаров 
бастаған жюри теміртаулық 
жасөспірімдердің биін жоғары 
бағалап, жүлделі бірінші орынға 
лайық деп тапты.

– Бұл жарысқа біз студияның 
орта тобынан алты баланы 
таңдап апарған едік. Шынында 
да олар бұл жолы нағыз саңылақ 
өнерпаздар екенін көрсете 
білді. Олар Жеңісбек Нұржас, 
Өзбеков Асхат, Ергеш Аружан, 

«Шаттық»  - бірінші орында

Тұяқова Ұлбике, Ибраева Тоғжан, 
Бегімбаева Мақпал сынды жас 
таланттар, – дейді «Шаттық» би 
студиясының жетекшісі Ақмарал 
Абдуақитова.

Міне осылайша Астананы 
бағындырған теміртаулық жас 

бишілер байқаудың жеңімпазы деп 
танылып арнайы кубокпен және 
грамоталармен марапатталды. 
Бұл би тобы алдағы күзде Дубай 
қаласында өтетін халықаралық 
жарысқа жолдама алды.

Алғашқы алты ай:
негізгі көрсеткіштер 

орындалды 

6 - бет6 - бет6 - бет6 - бет

Жұмыла 
көтерген жүк 

жеңiл
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2 Апта – ақпар
Қалалық әкімдікте

Соның ішінде бос орындар 
болуына байланысты аталған қар
жы ның он төрт пайызға жуығын 
кері қайтару белгіленіп отыр. 
Жалпы бұл бағдарлама бойынша 
қаражат 42 пайыз игерілгенін атап 
өткім келеді. Кент тұрғындарына 
жергілікті жерде мәдени қызмет 
көрсету, халықтың бос уақытын 
дұрыс ұйымдастыру   алда тұр
ған маңызды міндеттердің бірі. 
Қалалық бюджеттен бөлінген 
18 549 мың теңгенің  бірінші жар
ты жылдықта  1749 мың теңгесі 
игерілді. Оның ішінде еңбекке 
ақы төлеудің жаңа жүйесі бой
ынша  20 қызметкерге  лауазым
ды жалақыларына қосылған  ай 
сайынғы қосымшалар да есеп
телген. Бұл бағдарлама бойынша 
қаражат 52,3 пайыз игерлді.

Елді мекеннің көшелерін жар
ықтан дыру бюджеттік бағдар
ла маның басты бағыттарының 
бірі. Түнгі және кешкі уақытта 
көше жарығын қамтамасыз ету 

Ақтау кенті әкімдігі бойынша биыл алты 
бюджеттік бағдарлама белгіленіп, оны жүзеге асы-
ру үшін 76567,0 мың теңге бөлінді. Оның біріншісі 
әкімдіктің қызметін қамтамасыз ететін жұмыстар, 
бұл бағытта алты айдағы қаржы көлемі белгілі бір 
мөлшерде игерілді.

Қаржы 
қалай 

игерілуде?
адамдарға қамқорлықтың бір 
көрінісі. Сондықтан электр қуа
тының кідіріссіз келуін қам та
масыз ету үшін бөлінген қар
жы толық игерілгенін атап 
айт қан жөн. Елді мекеннің сани
тарлық тазалығын сақтау, эпи 
демиологиялық жағдайда бір
қа лыпты деңгейде ұстау үшін 
қалалық бюджеттен 595 мың теңге 
бөлініп, соның барлығы тиісті 
мақсаттарға жұмсалып келеді. 
Әзірге бірінші жарты жылдықта 
223,1 мың теңге жұмсалды. 

Тағы бір бюджеттік бағдар
ла ма абаттандыру және елді 
мекенді көгалдандыру болып 
отыр. Бұл тұрғындардың жай
лы тұрмысы үшін қажетті жағ
дай. Бүгінгі таңда ағаштарды, 
жол жиектерін ағарту, жасыл 
алаңдарды реттеу, субұрқақты 
күтіп ұстау мақсатындағы қаражат 
толық игерілді. Мердігерлер өз де
ріне қабылдаған келісімді мін
деттері бойынша жұмыстарды 

жалғастыруда.
Автомобиль жолдарын күту 

қауіпсіздікті және қозғалыстың 
кідіріссіз болуын қамтамасыз ету 
үшін қажетті шарт. Бұл мақсатқа 
қалалық бюджеттен 11 179 мың 
теңге бөлінген еді, бірінші жарты 
жылдықта осының қырық пайызы 
толық атқарылды. Міне, осылай
ша 2016 жылға белгіленген барлық 
алты бюджеттік бағдарлама жо
спар бойынша жүзеге асыры
лып, оның  45163,2 мың теңгесі 
орындауға міндеттелінсе, қазір 
соның 31237,4 мың теңгесі игер
іл ді. 

Әкімдік пен мамандар жыл 
соңына дейін 76612 мың теңге 
көлеміндегі барлық қаражатты 
ойдағыдай игеру жолында жұмыс 
істеуде.

Андрей БЕГЕНЕЕВ,
Ақтау кентінің әкімі

Құттықтау

Қаламызда алты мыңғы 
жуық адам құрылыс сала-
сында еңбек етеді. Олар 
жоғары білікті мамандар, 
нағыз еңбекқорлар, сондықтан 
қоғамда лайықты құрметке 
ие.

Сіздердің 
жұмыстарыңыздың 
негізінде терең бастау бар. 
Біздің қаламыздың қазіргі 
заманға сай, әдемі болуына 
құрылысшылардың қосқан 
үлесі зор, олар тұрғын үйлер 
мен бала бақшалар, мектеп-
тер мен ауруханалар салып, 
абаттандырып, қаланың 
қайталанбас келбетін 
жасады.Солардың арасын-
да «Теміртаудың құрметті 
азаматы» атанған алғашқы 
құрылысшы-тас қалаушы 
Үкен Тұрмағамбетов, Алек-
сандр Коркин, Виктор 
Чабан, Иван Несун бар. 
Сонымен қатар Л.Суханов, 
Е.Лукьяненко, В.Протасова, 
Л.Вдовина, Б.Пивень сынды 
басқа да құрылысшыларға 
құрмет көрсетеміз. 

Бүгінде Теміртаудың 
құрылыс ұйымдары өндірістік 
және өндірістік емес 
бағыттағы нысандарды, 
қолданыстағы өндірістерді 
жаңғыртып, кеңітіп, 
жаңаларын салуға қатысып, 
қол жеткен табыстар-
ды одан сайын ұлғайтып,  
алдыңғы буынның дәстүрлерін 
жалғап келеді.

Теміртаулық 
құрылысшылар 
мақтанатындай бар, өйткені  
олар көп іс тындырды. 
Дегенмен, саланың алдында  
маңызды міндеттер де тұр. 
«Тұрғын үй құрылысы -  біздің 

экономиканың 
жаңа локомативі». 

Елбасының, Ұлт Көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың бұл сөздері 
Қарағанды облысының - 80, ел 
Тәуелсіздігінің -25 жылдығы 
қарсаңында құрылысшыларға 
жаңа серпін береді. 
Көптеген құрылыс нысанда-
ры Тәуелсіз Қазақстанның 
келбетін көрсетеді, олардың 
қатарында «Астана-
Бәйтерек» монументі, 
«Арыстан» спорт кешені, 
тұңғыш Президенттің 
тарихи-мәдени орталығы, 
сауда орталықтары мен ги-
пермаркеттер, жаңа өндіріс 
нысандары бар. 

Осы нысандарды салуда 
теміртаулық құрылысшылар, 
оның ішінде «Имсталькон-
Теміртау» ЖШС бар, бұл 
мекемеге құрылысшылар 
күні қарсаңында 60 жыл 
толғалы отыр.  Халықаралық 
«ЭКСПО-2017» көрмесінде 
«Имсталькон-Теміртау» 
ЖШС монтажшыла-
рына  «Болашақ энер-
гиясы» тақырыптық 
павильонын және үш 
халықаралық павильонның 
металл конструкциясын 
дайындау мен монтаж-
дау сеніп тапсырылған. 
Бұл теміртаулық 
құрылысшылардың 
жаңғырту процесіне белсенді 
қатысатынының нақты 
көрінісі, олар алдыңғы 
қатарлы технологияларды 
игереді, жаңашылдыққа 
жол ашып, қазіргі заманғы 
құрылыс материалдарын 
қолданады, сөйтіп, құрылыс 
қарқынын жеделдетеді. 

Құрметті құрылысшылар, 
сала ардагерлері!

Өз істеріңізде табысты 
болуларыңызға тілектеспіз 
және жаңа жобаларды 
жүзеге асырып, сонымен 
қатар өз үйлеріңізде бақытқа 
кенеле беріңіздер. Сіздердің 
жаныңызға күш-қуат серік 
болсын!

Қала әкімі                                                  Ғ. ӘШІМОВ,
Қалалық мәслихат хатшысы                  В. СВИРИДОВ

 
Құрметті құрылыс 

саласының ардагерлері 
мен жұмыскерлері!

Сіздерді 
шын көңілден  

кәсіби мерекелеріңіз - 
Құрылысшылар күнімен 
құттықтаймыз.

Егер ресми мәліметтерге назар аударсақ, Отанға оралған 
қандастарымыздың басым бөлігі, нақты айтқанда - 66,7 пайызы 
Өзбекстаннан көшіп келген. Қытайдан Атажұртқа оралған этникалық 
қазақтар - 23,6 пайызды құраса, Түркіменстаннан  қоныс аударған 
қазақтар - 4,2 пайыз, Моңғолиядан көш артқандар - 2,4 пайызды құрайды 
екен. Қалған 3,1 пайызы – өзге алыс-жақын  елдерден оралған қазақтар.

Сырттан оралған қазақтардың көпшілігі Алматыны қолайлайды екен, 
нақты цифрлар 4 мың 729 адамды көрсетіп отыр. Ал Оңтүстік Қазақстан 
облысына тұрақтағандар 3 мың 44 адам болса, Маңғыстауға 2 мың 311 
адам, Жамбыл облысына 1 мың 254 адам қоныстанған. Астанаға 549 
адам, , сонымен қатар Алматыға 219 адам орналасқан.

Министрлік елге оралған этникалық қазақтардың 64,2 пайызы 
еңбекке жарамды екенін және олардың 10,8 пайызының жоғары білімі, 
17,8 пайызының орта арнаулы білімі, 68,1 пайызының жалпы орта білімі 
барын айтады. Оралмандардың 29,7 пайызы 18 жасқа дейінгілер, 6,1 
пайызы зейнет жасындағылар.

Өз тілшімізден

Кеңес құрамына мемлекеттік 
органдар, салалық одақтар, зерт
теу орталықтары, кәсіпорындар 
және үкіметтік емес ұйымдар 
өкілдері кірді.

Алғашқы отырыс бейнеба
ян арқылы өтіп, күн тәртібінде 
аса маңызды төрт мәселе 
талқыланды. Атап айтқанда, 
суб си дия саласындағы жүйені 
жетілдіру, шағын, орта және 
ірі санаттағы бизнестердің та
лап  тарын қайта қарау, ауыл 
шаруашылық өнімдерінің баға
ларын реттеу мәселелері, құс 
фабрикаларының тұрақты дамуы 
үшін инфрақұрылымды жетілдіру.

Отырыстың өзгешелігі, ұзын 
сапар жаттанды баяндамалар 
бол ған жоқ, нақты мәселелерге 
арналған сұрақжауап форматын
да жүргізілді.

Кеңестің жұмысына АӨК са
ласында еңбек ететін әрбір аза
мат қатыса алатындығын отырыс 
барысында кеңес төрағасы айтып 
өтті.

«Бұл кеңес қағаз жүзінде 
қала тын кеңес болмауы ке
рек. Кеңес әрдайым күрделі 
мәселе көтеріп, ақылдасып, ауыл 
шаруашылығындағы өзекті про
блемаларды айтып қана қоймай, 
оны нақты шешудің жолдары мен 
механизмдерін қарастыратын алаң 
болуы керек. Сол үшін белсене 

Аграрлық саясат Кеңес 
құрылдыҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі жанынан 

Аграрлық саясат жөніндегі кеңес құрылып, ҚР 
Премьер-Министрінің орынбасары – ҚР Ауыл 
шаруашылғы министрі А.Мырзахметовтың 
төрағалығымен алғашқы отырысы өтті.

жұмыс жасауға шақырамын», – 
деді А.Мырзахметов. Сондайақ, 
кеңес мүшелері отырыс бары
сында айтылған ұсыныстарды 

бірауыздан құптап, осындай конс
труктивті алаңның керектігін айт
ты.

Сонымен қатар, бұған дейін 
Министрлік жанынан АӨК 
саласындағы мемлекеттік қолдау 
шараларын жетілдіру бойынша 
арнайы жұмыс тобы құрылған. 
Осы топтың ұсыныстары Кеңес 
отырысында қарастырылатын бо
лады.

Айта кетсек, жаңадан құр ыл
ған Кеңес Қазақстан Респуб ли

ка сының Агроөнеркәсіп кешенін 
қолдауға бағытталған мемлекеттік 
саясаттың жүзеге асуына атса
лысатын бірденбір орган бо
лып қалыптаспақ. Сонымен 
қатар, азықтүлік қауіпсіздігін 

қамтамасыз ететін, сондайақ, 
ауыл халқының жұмыспен қам
тылу деңгейін арттыруға ық
пал ететін бәсекеге қабілетті 
агро өнеркәсіптік кешен құруға 
жәрдемдесетін Кеңес болып табы
лады.

Алғашқы жиында айтылған 
барлық ұсыныспікірлер хаттамаға 
толтырылып, Кеңес мүшелеріне 
келісуге жолданды.

 
ҚР АШМ Баспасөз қызметі

Ел жаңалығы

Елге ел қосылса- құт

Үстіміздегі 2016 жылдың алты айында елімізге14 
мың 947 этникалық қазақ, яғни 6 мың 840 отбасы көшіп 
келген. Олар бүгінгі таңда оралман мәртебесін алған. 
Бұл жөнінде ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрлігі хабарлады.
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Экономика

Жыл басынан бері 
қала кәсіпорындары  260,7 
млрд. теңгенің түрлі өнімін 
шығарған, өткен жылғы сәйкес 
мерзімдегімен салыстарсақ, 
аса бағалы өндірістік тауар 
шығару  36,5 пайыз өскен. 
Физикалық көлем индексі- 
102,1. Біздің кәсіпорындар 
шығаратын өнім көлемі  
облыстық көрсеткіштің 
30,1 пайызы деңгейінде 
екенін ескерсек, бұл ретте 
Теміртаудың аймақ экономи-
касына қосып отырған үлесі 
айтарлықтай екені айқындала 
түседі. Қалада негізінен 
өңдеуші кәсіпорындардың 
үлесі басым- 95,7 пайыз. 
Соның ішінде қала ұстаушы 
«АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ кәсіпорының биылғы 
қарқыны жақсы, бірінші жарты 
жылдықта мұнда 216,8 млрд. 
теңгенің өнімі шығарылды. Ал 
былтырғы сәйкес мерзімде 
небәрі 191 млрд. теңгенің 
өнімі өндірілгенін ескерсек, 
биылғы өсім 136,5 пайыз. 
Қаладағы басқа кәсіпорындар  
өкінішке орай биыл қарқынды 
сәл бәсеңсітіп алған. Енді 
Теміртауда шығарылатын 
негізгі өнім түрлерін жеке-жеке 
сараласақ, шойын – 7 пайыз, 
болат – 8,5 пайыз, жалпақ про-
кат – 9,7 пайыз, ақ қаңылтыр- 
7,9 пайыз, цемент – 9,2 пайыз 
артық шығарылды. Дегенмен, 
кейбір өнім түрлерін шығару 
көлемі  жоспарлағаннан  
төмен, соның ішінде кальций-
карбиді, ферросилимарганец, 
мырышталған прокат, сондай-
ақ нан, сүт өнімдері көлемі 
біршама азайды. 

Инвестиция
Инвестиция – бұл өндірісті 

ілгерлетудің негізгі кепілі 
десек, қала кәсіпорындарына 
қосымша қаражат тарту деңгейі 
жылдағыдан төмен, алғашқы 
алты айда небәрі 22,7 млрд. 
теіңге көлемінде  қаражат 
қосылды, бұл былтырғы 
сәйкес мерзімдегінің  жарты-
сынан сәл ғана асады, тіпті 
жыл сайын қломақты қаражат 
қосып жүрген «АрселорМиттал 
Теміртау» өндірісінің өзі биыл 
небәрі 17,1 млрд. теңге қосып, 
былтырғы қосылған қаржының 
жартысына да жете алмады. 
Осылайша біздің қаланың 
аймақтағы инвестиция тартуға 
қосқан үлесі тым мардымсыз- 
18 пайыз деңгейінде қалды. 

Кәсіпкерлік
Өндірісті қаламызда шағын 

2016 жылдың алғашқы алты айы  Теміртау қаласындағы 
ірі өндіріс орындары үшін сәтті болғанын байқаймыз, 
мұны  қалалық әкімдіктің кезекті аппарат мәжілісінде баян-
дама жасаған экономика және қаржы бөлімі бастығының 
міндетін атқарушы Г.Оспанова да атап көрсетті. Әлеуметтік-
экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері көңіл толтыра-
ды, сөзіміз дәлелді болуы үшін цифрларға кезек берейік.

Алғашқы алты ай:
негізгі көрсеткіштер орындалды 

және орта бизнес кәсіпкерлігі 
қарқынды дамып келеді деп 
айтуға негіз бар. қазір тіркелген 
құрылымдар он мыңнан асса, 
соның 8940-ы тұрақты жұмыс 
істеп тұр. Бүгінгі таңда қала 
тұрғындарының біразы осы 
шағын және орта бизнестен 
тұрақты жұмыс орында-
рын тауып отыр. Былтырғы 
сәйкес мерзімде  26 190 адам 
болса, қазір 27 490 адам 
кәсіпкерлік саласында еңбек 
етеді. Олардың қолымен 
өндірілген өнім көлемі 31 794,1 
млн. теңгеге жетті, сәйкес 
мерзімдегіге қарағанда өсім 
23 пайыздан асты. Соның 
нәтижесінде қала бюджетіне 
1900,0 млн. теңге салық түсті, 
бұл жылдағыдан біршама көп. 

Бір айта кетерлігі, ин-
дустрияландыру картасы 
бойынша іске қосылған 
жобаларда өнім өндіру жыл-
дан жылға артып келеді. 
Былтырғы сәйкес мерзімде 
аталған кәсіпорындарда 3,9 
млрд. теңгенің, ал биыл 5,8 
млрд. теңгенің өнімі өндірілген. 
Сондай-ақ «Бизнестің жол 
картасы -2020» бағдарламасы 
аясында 1189,7 млн. теңгенің 
жеті жобасы мақұлданып, 
оларға 963,8 млн. теңге не-
сие берілді. Нәтижесінде 
жаңадан 660 адамға жұмыс 
орны ашылды, әсіресе «ТТК», 
«ТЭМК», «Мехономонтаж» 
кәсіпорындары  несиені тиімді 
пайдаланып, өндіріс көлемін 
ұлғайту арқылы жаңа жұмыс 
орындарын ашу ісінде үлкен 
жауапкершілік танытуда.

Ауыл шаруашылығы
Өндірісті қаламызда ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің 
жалпы көлемінің өсуі 
ойдағыдай. Өткен жылғы 
сәйкес мерзімде 338,8 млн. 
теңгенің, ал биыл 170,7 млн. 
теңгенің өнімі өндірілген. 
Мал шаруашылығының 
ет, сүт, жұмыртқа өнімдері  
айтарлықтай өсті, деген-
мен үй жанындағы қосалқы 
шаруашылықтарды дамытуға 
кедергілер де жоқ емес. 
Жем-шөптің қымбаттауы, 
жайылымдық жердің азаюы, 
ауыл шаруашылығы малда-
рын бір жерде ұстап бағудың 
қиындығы салдарынан 
қалалықтар мен Ақтау кенті 
тұрғындарының қолдарындағы 
мал басы жылдан-жылға азая 
түсуде. Мәселен, былтыр 
тұрғындардың  меншігінде 
алты мыңнан аса қой-ешкі 
болса, биыл олардың саны үш 
есеге жуық азайған. Ірі қара 
мал да солай. Статистикалық 

деректерде  былтыр 286 бас 
жылқы болса, биыл оның саны 
небәрі 132. 

Құрылыс
Бірінші жарты жылдықта 

жүргізілген құрылыс 
жұмыстарының көлемі 7696,7 
млн. теңгені құрады. Әрине, 
былтырғы сәйкес мерзімдегіге 
қарағанда өсім бар. Деген-
мен жаңадан тұрғын үй салу 
жағынан кемшіліктер көп. Биыл 
қаржыландырудың барлық 
көздері бойынша  9930, 0 
шаршы метр тұрғын үй іске 
қосылған, бұл белгіленгеннің 
жартысына жуық. 

Сауда
Бұл салада негізгі көрсеткіш 

– бөлшек сауда тауар айналы-
мы былтырғы деңгейден 113 
пайыз жоғары көтеріліп бірінші 
жарты жылда 28313, 1 млн. 
теңгенің саудасы жасалғанына 
қарамастан физикалық көлемі 
индексі небәрі 95 пайыз 
деңгейінде оның негізгі себебі 
елдегі баға инфляциясының 
жоғарылығы, тауарлар мен 
қызмет түріне бағаның шапшаң 
өсуі болып табылады.

Бюджет
Қала қазынасына 

салықтық және салықтық 
емес түсімдердің жиналуы 
жақсы, үстіміздегі жылғы 
есепті мерзімде 5 млрд, 
179,5 млн. теңге жинақталды, 
бұл былтырғы деңгейден 13 
пайыз жоғары, жоспар 102 
пайыз орындалған. Жергілікті 
кіріс көлемі де айтарлықтай, 
дегенмен қалалық бюджеттің 
игерілмеген көлемі 25,2 млн. 
теңгені құрап отыр, оның 
ішінде республикалық бюджет-
тен бөлінген 23,6 млн. теңге 
және қалалық бюджеттің 1,6 
млн. теңгесі игерілмеді.

Әлеумет
Жалдамалы 

жұмысшылардың санының өсуі 
де негізгі көрсеткіштердің бірі, 
қазір қала кәсіпорындарында 
39303 адам жалдамалы 
түрде еңбек етеді. Бұл цифр 
былтырғыдан үш пайызға жуық 
жоғары. Бұл енді еңбекпен 
қамтудың ауыз толтырарлық 
көрсеткіші деуге болады. Жыл 
басынан бері үш мыңнан 
аса адам жұмыс іздеп тиісті 
орындарға тіркелсе, соның 
2752-і еңбекпен қамтылған. 

121 адам қайта даярлауға 
жолдама алды, ал 400 адам 
қоғамдық жұмыстарға тартыл-
ды. Жұмыссыздықты осылай-
ша азайту негізінде кедейлік 
деңгейі 0,1 пайызға теңесті. 18 
жасқа дейінгі балалары бар 
отбасыларына мемлекеттік 
жәрдемақы беру, тұрғын үй 
төлемақысын жасау көрсеткіші 
белгіленген жоспарға сай 
жүзеге асып келеді. 

Білім және 
денсаулық

1 – 6 жас аралығындағы 
балаларды мектепке дейінгі 
тәрбие орталығымен қамту 
жоспары толық орындалды. 
Қала мектептерінде 20580 
оқушы бар, дегенмен білім 
беру саласындағы басты 
көрсеткіштердің бірі болып са-
налатын мектеп оқушыларын 
компьютермен қамту деңгейі 
төмендеп кеткен, қазір жалпы 
білім беретін мектептерде 
3056 компьютер болса, бұл 
әр компьютерге 5,9 оқушыдан 
келеді деген сөз. Денсаулық 
сақтау саласындағы негізгі 
көрсеткіштердің бірі туберку-
лез ауруының деңгейі болып 
табылады. Қазір Теміртауда әр 
100 мың адамға шаққанда 43,1 
сырқат бар екені тіркелген, 
яғни осы науқас бойынша 
есепте тұрғандар саны 80 
адам, мамандар соңғы жыл-
дары аурудың алдын алу 
бағытындағы тексерістердің 
талапқа сай жүргізілуінен 
туберкулез сырқаттары 
толық анықталып есепке 
тіркелгенін айтады. Қала 
бойынша сәбидің өмірге келу 
коэффициенті жоғары. Биылғы 
қаңтар – мамыр айларында 
1144 сәби дүние есігін ашты. 
Былтыр осы мерзімде 1128 
сәби дүниеге келген. Әрбір 
100 мың тұрғынға шаққанда 
бала туу коэффициенті 15 
бірлік, есепті мерзімде жүрегі 
кенет тоқтап қалу себепті бір 
ана өлімі тіркелді. Теміртау 
халқының саны ұдайы өсуде. 
Қазір қалада 185837 адам 
тұрады. Бұл былтырғы сәйкес 
мерзімдегіден 1442 адамға 
артық.

Қоғамдық тәртіп
Үстіміздегі жылғы 6 айда 

қылмыс деңгейі біршама 
төмендеді, барлығы 2411 
қылмыстық оқиғаның 
жасалғаны тіркелген. Ауыр 
қылмыстар саны азайып, 
керісінше ерекше ауыр деп 
аталатын түрлері біршама 

көбейгені есепке алынды. 
Сондай-ақ қылмыстың ашылу 
көлемі де жоғары. 

Көлік
Бірінші жарты жылдықтың 

қорытындысы бойынша 
жүк тасымалы 2,6 есе өсіп, 
жүк айналымы тапсырма-
сы 70 пайыз артығымен 
орындалған, есесіне жола-
ушы тасымалында біршама 
төмендеушілік байқалады. 
Мәселен жолаушы айналы-
мы және тасымалы 95 пайыз 
деңгейінде болып отыр. Өткен 
жылдың сәйкес мерзімінде 
15396,9 мың адам тасылса, 
биыл осы мерзімде 14473,6 
мың адам қала көліктерін 
пайдаланды, жоспардың 
орындалуы 94 пайыз. Та-
сымалдаушы кәсіпорындар 
жолаушы айналымының 
бұлайша азаюының себебін 
2015 жылғы 1 шілдеден бастап 
жол ақысының 50 теңгеден 70 
теңгеге өсуімен тікелей байла-
нысты деп отыр. 

Инфляция
Биылғы маусым айында  

тұтынушылық баға индексі 
105,3 пайызды құрады, 
яғни былтырғы жыл соңына 
қарағанда жалпы баға өсімі  
101,2 пайыз болып, оның 
ішінде азық-түлік – 106,7 , 
тұтыну тауарлары – 105, ал 
ақылы қызмет көрсету 104,1 
пайыз өсті. Атап айтқанда, 
2015 жылдың желтоқсанынан 
кейін 28 түрлі азық-түліктің 
сатылу бағасы  71,7 пайызға 
дейін өскен. Мамандар 
бағаның бұлайша күрт өсуі 
өнімнің азаюымен және 
өткізушілердің көтерме сауда 
бағасын арттыруымен тікелей 
байланыстырады. Бірқатар 
күнделікті тұтынылатын азық-
түліктің бағаларына  сарап-
тама жасағанда  сүт – 1,9, 
жармалар – 7- 9, ет – 8,2 
пайыз, ал шай – 30, пияз – 31, 
сәбіз – 51, қарақұмық жармасы 
- 71 пайыз қымбаттаған. Тізім 
бұнымен шектелмейді,  күн 
сайын тұтынатын азық-түліктің 
отызға жуық түрі  бойынша 
баға күн сайын құбылып, әрбір 
жаңа түсім бағасы өзгеріп 
келуде. Мұны сатушылар да 
растап отыр.

Гүлнар ОСПАНОВА,
Экономика және қаржы 

бөлімі басшысының 
міндетін атқарушы  
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4 Тұрмыс және тіршілік
Халыққа қызмет

Тазалық – саулық негiзi

Жәрмеңке- үнем мен сапалы өнім
- Самат Саятұлы, 
әңгімеңізді қаламызда 
өтіп жатқан жәрмеңкелер 
жөнінде бастасаңыз, 
жалпы биылғы 2016 
жыл басталғалы қанша 
жәрмеңке өтті?

 Әрине, тұрғындардың 
нарықтағыдан арзан бағамен 
сауда жасап, өздеріне қажетті ет, 
сүт, ұннан жасалған өнім түрлерін 
және баубақша, көкөністермен 
қамтылуы үшін жыл сайын 
тұрақты түрде жәрмеңкелер 
ұйымдастырып, өткіземіз. Әр 
сенбі сайын өтетін жәрмеңкелерге 
Қарағанды облысының тауар 
өндірушілерімен қатар оңтүстік 
өңірлердің көкөністері мен бау
бақша өнімдері саудаланады. 
Сонымен қатар жергілікті сүт, 
ұннан жасалатын өнімдер де 
тұрғындарға жол тартады. 

Үстіміздегі 2016 жылдың 
қаңтар айынан күні бүгінге 
дейін 28 ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесі өтіп, жалпы 57,6 
млн. теңгенің саудасы жасалды.  
Сондайақ 48,2 тонна ет және 72,1 
тонна басқа тауарлар сатылды. 

Тұрғындардың әл-ауқаты артып, қазіргі нарық 
заманына сай өмір сүріп, тұрмыс-тіршілік кешуі 
үшін мемлекет қолдан келген мүмкіндіктердің 
бәрін жасап келеді. Бәсекелестікке тек төтеп бер-
гендер ғана түпкі нәтижеге қол жеткізе алады. 
Бұл ретте қаламызда жыл сайын дәстүрлі түрде 
өтетін жәрмеңкелерді мысал ете аламыз. Өйткені, 
теміртаулықтар нарықтағыдан арзан бағамен азық-
түлік өнімдерін саудалап, қыстық қорын жасап 
алуы үшін мұндай жәрмеңкелердің маңызы ерекше. 
Оған қоса отбасылық бюджетке де айтарлықтай 
салмақ түспесі анық. Осыған орай қаламыздағы 
кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімі 
мемлекеттік мекемесінің басшысы Самат Саятұлы 
зияшевпен әңгімелескен едік.

«Сауда жасайды 
екенсің, демек, ісіңе 

сенім артып, үмітіңді 
үкілейсің. Өйткені, сауда 

өздігінен жүретін үрдіс емес».

Нұрсұлтан 
НАзАРБАЕВ

- Сөз реті келгенде 
оқырмандарға түсінікті 
болуы үшін ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесі 
мен әлеуметтік жәрмеңкенің 
айырмашылығы жайында 
айтып берсеңіз?

 Теміртауда тек металлургия  
ғана емес, сонымен қатар шағын 
және орта бизнес те қарқынды 
дамыған. Бұған  көптеген  
кәсіпорындар мысал бола ала
ды. Атап айтар болсам, «Рен
милк»    сүт және сүт өнімдерін 
шығарудан облысымызға 
және республикамызға аты 
белгілі үлкен кәсіпорын. Ал 
«Бидайнан» өнімдері де ре
спублика жұртшылығына 
танымал. Әлеуметтік жәрмеңке 
дегеніміз, осындай басқа 
да жергілікті кәсіпорындар 
өнімдерінің жәрмең кесі. Бұл 
ретте біздің де талаптарымыз 
бар, олар  жәрмеңкеге тауарларын 
нарықтағыдан  2030 пайыз арзан 
бағамен алып шығады, бұл басты 
шарт. Сонымен қатар жәрмеңкеге 
шығарылатын әрбір өнім міндетті 
түрде зертханадан тексеруден 
өтеді, себебі сапасында  кінәрат 
болмауы тиіс. 

Өткен аптадағы жәрмеңкеде 
кейбір сатушылардың анықтама
лары ның мерзімі өткендігі анық
талды, енді олар бұдан былайғы 

жәрмеңкелерге қатыса алмайды. 
Тағы бір мысал, тұрғындардан сүт 
бағасы бойынша сұрақтар болды, 
осыған орай біздің бөлім  мән
жайды анықтап, тиісті тексерістер 
жүргізіп, заң шеңберінде шаралар 
қолданды. Егер бір литр сүттің 
орташа бағасы нарықта 180 теңге 
болса, онда ол жәрмеңкеде 100 
теңгеден сатылуы қажет. Ал 
картоптың әр келісінің орташа 
бағасы 134 теңге, ол 100 теңгеден 
сатылады.  

Енді ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесі дегенге келсем, мұнда 
тек жергілікті өнімдер ғана емес, 
облысымыздың Осакаров, Бұқар 
жырау, Абай секілді басқа да 
аудандарының тауар өндірушілері 
өз өнімдерін саудалайды. Мыса
лы, Осакаров ауданынан «Елім
ай» шаруа қожалығы, Бұқар жы
рау ауданынан «Жаңа жұлдыз», 
«Тонус» жеке кәсіпкерлігі, Абай
дан «шанс» шаруа қожалығы 
теміртаулықтарды өздерінің сапа
лы өнімдерімен қуантып келеді. 

Бәсекелестік бар жерде 
баға да арзан, тұрақты болады, 
жәрмеңкелер өткізу арқылы біз 
тұрғындардың базардағыдан, 
қала  дағы көптеген сауда нүкте
лерінен арзан бағамен өздеріне 
қажетті өнімдерді сатып алула
рына мүмкіндік беріп отырмыз. 
Сондықтан осы мүмкіндікті 
мүлт жібермей, әр апта сайын 

жәрмеңкеге келіңіздер дейміз. 
Әрине, кейде сатушылар тара
пынан және тауар сапасы мен 
бағасына қатысты кемшіліктердің 
орын алуы мүмкін, мұндай 

жағ дайда қаланың кезкелген 
тұрғыны біздің  кәсіпкерлік және 
ауыл шаруашылығы бөліміндегі 
мына: 444450 сенім телефонына 
немесе менің 87784822389 
нөмірлі менің  ұялы телефоныма 
хабарласуларына болады.

- Самат Саятұлы, 
қаламыздағы әлеуметтік 
павильондар туралы не 
айтасыз?

 Бүгінгі таңда Теміртауда 28 
әлеуметтік павильон бар, олар әр 
шағын аудандар тұрғындарына 
ыңғайлы орындарда орналасқан. 
Біз меморандумға қол қойып, 
әлеуметтік павильондардағы 
тауарлардың 1520 пайыз арзан 
сатылуына жол ашқанбыз.  
Оларда  қанттан басқа 33 тауар 
түрі саудаланады.  Жыл соңына 
дейін тағы үш павильон ашуды 
көздеп отырмыз, сонымен алдағы 
уақытта Бейбітшілік даңғылының 
бойында, 7ші ықшам ау
данда және 71ші орамда да 
әлеуметтік павильондар ашылып, 
тұрғындарға қызмет көрсететін 
болады. 

Біздің бөлім мамандары 
осы павильондар жұмысына 
қатысты тұрғындар шағымына 
орай тексерулер жүргізіп, 
бірқатар кемшіліктердің, атап 
айтқанда кейбір тауарлардың 

тиісті құжаттарының болмауы, 
бағаның қымбаттығы секілді 
заңсыздықтардың орын алғанын 
анықтады, кінәлілерге айыппұл 
салынды. Бұл жұмыстар әлі 

де жалғасын табатын бола
ды, сондықтан қандай да бір 
кемшіліктер болатын болса, 
тұтынушылар жоғарыда аталған 
теленонмен хабарласуларына 
болады. 

- Соңғы сұрақ,  қаладағы 
қант тапшылығы мен 
оның бағасына қатысты не 
айтасыз?

 иә, бұл мәселе еліміздегі 
қант шығаратын үш зауыттың 
жөндеуге қойылғандығына 
байланысты орын алғаны рас. 
Дегенмен, қазір оң шешімін 
тапты. Біз Алматыдағы қант 
зауытымен  келісімшарт жасап,  
екі вагон – 68 тонна қант алдық, 
оның орташа бағасы 330 теңгеден 
келіп отыр. Қаламыздағы  сауда 
орталықтары мен жұмыстары 
тікелей қантқа байланысы «Рен
милк», «АянМ» ЖшС сынды 
кәсіпорындарға көмек көрсеттік. 
Сонымен қатар Қарағанды 
облыстық тұрақтандыру қорынан 
10 тонна қант алдық. Алдағы 
екі апта көлемінде бұл жағдай 
толық шешімін табады, қант 
тапшылығы болмайды, қанттың 
орташа бағасы 250260 теңге 
көлемінде қалады деп сендіремін. 

- Әңгімеңізге рахмет.
Сұхбаттасқан 
Руза АлДАШЕВА

Тұтынушылар тұқығын 
қорғау басқармасының маманда
ры  түрлі сырқаттардың өршуіне 
жол бермеу үшін  су құбырларын, 
кәріз жүйелерін үнемі бақылауда 
ұстайды. Жыл басынан бері 730 
рет су сынамалары тексерілген, 

Саламатты Қазақстан
Тұрғындардың  тұрмысы жайлы, еңбегі 

өнімді денсаулығы мықты болуы үшін қажетті 
алғы шарттың бірі тазалық мәселесі. Мұны 
қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
басқармасы қадағалап отырады. Сала маман-
дары үстіміздегі жылдың бірінші жартысын-
да Теміртаудағы эпидемиологиялық жағдай 
қанағаттанарлық деңгейде болғанын мәлім етті. 
Аса қауіпті және ұжымдық жұқпалы сырқаттар 
тіркелген жоқ. Сондай-ақ жедел ішек аурулары 
біршама азайған, ал тұмау, гепатит және түрлі 
асқынулар салдарынан болатын сырқаттар саны  
бірқалыпты. Дегенмен, желшешек және туберкулез 
ауруларының саны  әлі де азаймай отыр. 

соның нәтижесінде ауыз судың 
сапасы жақсарып, құбырлардағы 
апаттар азайды. Кәріз жүйелері де 
ойдағыдай жұмыс істеп тұр. Бұл 
саладағы түрлі тәртіп бұзушылық 
фактілеріне әкімшілік шаралар 
қолдану өз нәтижесін беруде. 

 – Соңғы бірер жыл ша
масында туберкулез ауруына 
шалдыққандардың қатары өсті, 
бұл шын мәнінде сырқаттың 
көбейгенін емес, қайта алдын 
алу, дер кезінде есепке қою 
және емдеу шараларының 
жақсарғанын көрсетеді. Осы 
есепті мерзімде сырқаттардың ба
сым көбі алдын алу тексерістері 
кезінде анықталған. Осындай 
шаралардың нәтижесінде тубер
кулез ауруы салдарынан қайтыс 
болғандар қатары да сиреді. 
Залалсыздандыру шараларын дер 
кезінде жүргізу сырқаттардың 
отбасы мүшелерін уақытылы 
тексеріп, есепке алу, байланыста 
болған адамдарды екі апта ішінде 
барлық  зертханалық бақылаудан 
өткізу нәтижесінде қаладағы 

эпидемиологиялық жағдай 
жақсара түсті,дейді мекеме бас
шысы С.шаханов.

Аталған мекеме қаладағы 
ветеринарлық қызметпен бірлесе 
отырып, ірі қара малдың ау
рулары шыққан кезде де аса 
белсенділік көрсетті. Қала 
әкімінің өкімімен сібір жара
сы бойынша бірнеше орындар 
тексерілді, нәтижесінде қала 
бойынша адамдардың да және 
үй жануарларының арасынан да 
мұндай ауру анықталған жоқ. Мал 
союға арналған екі алаң соңғы үш 
жылдан бері тұрақты жұмыс істеп 
тұр. Барлық кәсіпорындар мен 
мекемелер үнемі  санитарлық
эпидемиологиялық қадағалауда 
болады. біздің қала бойынша 1458 
нысан  ағымдағы тексерістен 

өткізілді. Есепті мерзімде азық
түлік 1878, жер қыртысы 528, 
ауа 864 және жұмыс орындары 
5628 рет эпидемиологиялық 
жағдайлар бойынша тексерістен 
өтті. Анықталған кемшіліктер 
бойынша 205 жеке және 
заңды тұлғаға 11,5 млн. теңге 
көлемінде айыппұл салынды, 
231 рет нұсқаулық берілді. Үш 
жағдайда анықталған материал
дар мамандандырылған әкімшілік 
сотқа жіберілді. 

Міне, осындай тұрақты 
бақылау мен тексерістер 
нәтижесінде тұтынушылардың 
құқығын еліміздегі заң талапта
рына сай қорғау жүзеге асыры
луда.

Өз тілшімізден 
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Ел келешегі 
қазақ тілінде

Өзекті мәселе

 Ерекшелігі, мұндай нысан облыстың 
басқа қалаларында жоқ, кезінде Қарағанды 
металлургия комбинаты дүрілдеп тұрғанда 
қысқы спорт түрлеріне ерекше мән берген 
қала басшылары  мұз сарайын салдырған.  
Мұз деген аты болмаса, оның іші кәдімгі 
жабық жаттығу алаңы, онда талай рет 
қалалық, облыстық деңгейді былай қойғанда 
республикалық, халықаралық дәрежедегі 
ірі жарыстар өтіп, байрақтар бәсекесін 
дүбірлеткен орын бұл. Онда бір мезгілде 
мыңнан аса адам алаңда өтіп жатқан ой-
ындарды қызықтай алады. Тағы бір айта 
кетерлігі, жарыстың ережелеріне орай 
ойын алаңдарының көлемін өзгертіп отыру 
мүмкіндігі де бұл спорт нысанының басты 
артықшылығы. 

Мамандар мұндағы отыратын орын-
дар дың мыңнан аса адамға есептелгенін, 
байрақты бәсекені тамашалауға үш мыңдай 
адам көрермен ретінде қатысатынын айта-
ды. Бүгінгі таңда мұнда оннан аса түрлі спорт 
дайындық топтары жұмыс істейді. Мәселен, 
балалардың шайбалы хоккей тобында - 220, 
мәнерлеп сырғанауда -120, денсаулық то-
бында -180 адам  спортпен қамтылған. Осы-

«Қазақ 
тілі  - ғажап тіл. Оның 

болашағы да ғажап. Тек оны на-
сихаттай білуіміз керек. Ғажап тілді азап 
тіл сияқты етіп көрсететін оқулықтардан 

құтылуымыз керек».

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

Спорт
Теміртаудағы сән-салтанаты ерекше салынған спорттық 

ғимараттардың бірі де бірегейі «Мұз айдыны» деп аталатын ар-
найы қысқы спорт кешені десек артық емес.

дан алты жыл бұрын ғимараттың күрделі 
жөндеуден өтуі нәтижесінде мұндағы 
жарық тандыру, дыбыстандыру, табло 
тақтасы, хоккей алаңы жөнделді, «Жол 
картасы» бағдарламасы бойынша 2012 
жылы ғимараттың желдеткіш жүйесі күрделі 
жөндеуден өтті. Соның нәтижесінде мұндағы 
мұз алаңдары  өзінің қажетті температуралық 
қалпын сақтап тұр.

Алдағы уақытта көрермендер залын 
және оған кіретін дәлізді, төбені және басқа 
да бірнеше жаттығу орындарын күрделі 
жөндеуден өткізу мәселесі қарастырылып 
жатыр. Мұз айдыны қаланың ең бір орталық 
көшесінде көлік қатынасы ыңғайлы жерде 
орналасқан, сондықтан бұған келіп жаттығуға 
талап білдірушілер қатары күн санап өсуде. 
мәселен, емдік жаттығу дайындықтарына 
күніне 180 адам қатысса, соның 420-сы 
кәмелетке толмаған жасөспірімдер. Олар 
үшін шайбалы хоккей және мәнерлеп 
сырғанау жаттығулары тегін. Мектеп 
оқушыларының тоқсан пайыздан астамы 
осы ғимаратқа түрлі спорттық жаттығуларға 
қатысса, студенттердің 32 пайызы осын-
да тұрақты түрде келеді, жаттығулардың 

ұзақтығы 1-1,5 сағатқа дейін созылады.  
Жоғарыда «Мұз айдыны» сарайының 

барлық халықаралық стандарттарға сай 
екенін, сондықтан мұнда ең жоғарғы дең-
гейдегі халықаралық жарыстарды өткізу 
толық қамтылғандығын атап айттық. Бұл 
үшін  осында 2010 жылдан бері өткен жа-
рыстар тізімін келтірсек, сөзіміз дәлелді 
бола түседі. Осыдан екі жыл бұрын балалар 
арасындағы  республика чемпионатының 
үш кезеңі де «Мұз айдынында» өтіп, маман-
дар Теміртау  мұзының аса қолайлылығын 
атап айтқан. Сондай-ақ жыл сайын ерлер 
арасындағы республикалық жарыс дәл осы 
Теміртауда өтетінін жұртшылық жақсы біледі. 
Бұл да біздің сарайдың барлық талаптарға 

сай екендігін  көрсетсе керек. Жалпы алаңы 
15 мың шаршы метрге жуық, ал мұз алаңы 
1800 шаршы метрді құрайтын бұл спорт 
ғимараты негізгі техникалық-экономикалық 
және технологиялық көрсеткіштері бойын-
ша республикадағы ең алдыңғы қатарлы 
нысандардың бірі саналады. 

Міне, Теміртаудың бүгінгі көркіне сән 
қосып, талай спортшылар мен жасөспірім-
дер дің, тіпті қала жұртшылығының мақ-
таны шына айналған нысанның бірі осы 
«Мұз сарайы» ғимараты. Бүгін біз мұндағы 
атқарылатын іс-шаралардың бірсыпырасын 
әңгімеге арқау еттік. 

Рауза ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Атына заты сай

– Мемлекеттік тілді дамыту 
мен қолданыс аясын кеңейту - 
бүгінгі күні елімізде басты назар 
аудартып отырған мəселе. 
Сонымен қатар мемлекеттік 
тілді дамытудың құралдары 
Елбасының Жарлығымен 
бекітілген Тілдерді дамыту 
мен қолданудың 2011-2020 
жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасында қарастырылған.  
Сонымен қатар тіл саясатын 
жетілдіру барысында басты 
бағыт - тілдерді оқыту жұмысын 
ұйымдастыру болып табылады.  
Осыған орай, Теміртау қаласында 
қала əкімдігінің қолдауымен 
2014 жылдың қаңтар айында 
«Теміртау қаласы  тілдерді да-
мыту орталығы»  КММ  құрылды. 
Орталық Чайковский көшесі 22 
үйде, 3 қабатта орналасқан, 
материалдық-техникалық ба-
засы заманауи талаптарға сай 
жабдықталған екі оқу кабинеті 
бар. Орталықтың штаттық кестесі 
- 9,5 бірлікті құрайды,– дей келе 
атқарып жатқан жұмыстары тура-
лы айтты.  

Аталған орталық тілдерді  
дамыту мен қолданудың  2011 
– 2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын 
жүзеге асыру мақсатында 
«Қазтест» жүйесі негізінде 
мемлекеттік тілді меңгерген 
ересек  тұрғындардың үлесін  
2017 жылға қарай 80 пайызға,  
2020 жылға қарай 95 пайызға 
жеткізу міндеттерін орын-
дау жəне мемлекеттік тілді 
қоғамның барлық салаларына 
енгізу мақсатында мемлекеттік 
қызметшілерге жəне басқа 
санаттағы азаматтарға 
мемлекеттік тілді  оқыту 
жұмысын жетілдіру бағытында  
жұмыс істейді екен. Бүгінде 
қаламызда 80-нен аса басқа 
ұлт өкілдері тұратынын ескер-
сек, бұл жоспар өткен 2015 

Елбасының осы сөзін оқыған сайын қазіргі 
таңдағы мемлекеттік мәртебесі бар қазақ тілінің 
хал-ақуалы туралы айтпасқа болмайды. Жасыра-
тыны жоқ, құрыш қалада қазақ тілінің керегесі 
кең, өзгелермен тең деп айтуға ауыз бармайды, 
дегенмен, қала билігі бұл бағыттағы жұмыстарды 
ширату үшін қолдан келгеннің бәрін жасап 
келеді. Өткен сейсенбі күнгі аппарат мәжілісінде        
«Теміртау қаласының тілдерді дамыту орталығы»  
КММ басшысы  М.Б. Ахметжанованың ақпараты 
тыңдалды. 

жылы пайыз,  үстіміздегі 2016 
жылы -56 пайызға, ал алдағы 
2017жылы -57пайызға жеткізілуі 
жоспарланған. Демек, осы 
қарқынмен бара берсе, 2020 
жылы -60%  көрсеткішке жету 
мүмкіндігі бар. Сондықтан 
орталықта мемлекеттік жəне 
жергілікті басқару саласының 
қызметшілері мен қаланың ересек 
тұрғындары үшін мемлекеттік 
тілмен қоса ағылшынша оқыту 
курстары ұйымдастырылған.

Жалпы  осы орталық 
ашылғаннан бері, 2014 жылдың 
мамыр айынан 2016 жылдың 
1 шілдесіне дейін қазақ  тілін 
үйрену курстарынан 443 адам 
өтіп оның 413 сертификат алса,  
ағылшын тілі курсынан 2015-2016 
жылдары 151 мемлекеттік жəне 
азаматтық қызметкерлер өтіп, 
сертификатқа ие болған.

2016 жылғы 18 мамыр-
да Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің  25  жылдығына 
арналған Қазақстан 
Республикасы Президентінің 
жанындағы «Қоғамдық келісім» 
республикалық мемлекеттік 
мекемесі, ұйымдастыруымен  
жалпықазақстандық ашық диктант 
өткізілді.

Ашық диктантқа орталық 
тыңдаушылары, этномәдени 
бірлестіктер мен жастар 
ұйымдарының өкілдері, 
мемлекеттік қызметкерлер, 
студенттер және ниет білдіруші 
тұрғындар қатысты. Теміртау 
қаласы бойынша Ашық 
диктантқа жалпы 60 адам 
қатысып, оның 14 үздік, 17 
жақсы, 26 қанағаттанарлық, 
3 қанағаттандырарлықсыз 
бағасын алды. Орталықтың 
тыңдаушыларымен курс 
барысында ұлтаралық жəне 
этносаралық толеранттылықты 
сақтау мақсатында түрлі 
мəдени іс-шаралар өткізіліп 

тұрады.  Былтыр 25  қыркүйекте 
қалалық Мәдениет сарайында  
«Теміртау қаласының мәдениет 
және тілдерді дамыту бөлімі» 
ММ  және «Теміртау қаласының 
тілдерді дамыту орталығы» КММ 
ұйымдастыруымен Қазақстан 
халқының тілдері күніне арналған 
«Тіл мерекесі – ел мерекесі» 
қалалық конкурсы болғаны 
есімізде.  Ал  Наурыз мерекесі 
қарсаңында курсқа қатысып 
жүрген тыңдаушылардың 
арасында «Армысың, əз-Наурыз!» 
атты отбасылық сайыс өткен.

 Орталықтың жұмысы 
мұнымен шектелмейді, 
мемлекеттік тіл саясатын 
насихаттауға бағытталған 
іс-шараларды ұйымдастырып 
жатқан мекемелермен түрлі 
əдістемелік көмек, тəжірибе ал-
масулар ұмыт қалған емес. Атап 
айтқанда, Теміртаудағы № 5516 
əскери бөлімінің қызметкерлеріне 

«Казтест» жүйесіне 
анықтамалық – түсіндіру 
жұмыстары, № 15 қазақ гимна-
зиясында өткен «Үштұғырлы 
тіл болашағы» пікірталасы, 
«Туған қалам Теміртау» қоғамы 
ұйымдастырған қаладағы тіл 
мəселелері бойынша дөңгелек 
үстел жəне басқа да семинар, 
тренинг, отырыстар өткізуге 
қолғабыс көрсетіліп келеді. 
Сонымен қатар орталықтағы 
көркем əдеби шығармаларды, 
түрлі сөздіктер мен əдістемелік 
құралдарды, тіл үйретуге 
арналған оқыту кешендерін, 
мультимедиалық көрнекіліктерді 
қолдануға ұсынатынын да ай-
тып өткеніміз жөн. Бұл шара-
ларды атқару үшін ешқандай 
қиындықтар жоқ десек те 
болады, өйткені орталықтың 
материалдық-техникалық ба-
засы заманауи талаптарға сай 
жабдықталған.

– Алдағы қыркүйек айына 
ағылшын жəне қазақ тілдеріне 
арналған оқу-əдістемелік 
кешенді толықтыру, жаңарту 
мақсатында оқулықтар 
алу, қараша айында ересек-
терге мемлекеттік тілді  
үйретуде тəжірибе алмасу 
мақсатында облыстық семи-
нар ұйымдастыруды жоспарлап 
отырмыз. Теміртау қаласының 
мəдениет жəне тілдерді да-
мыту бөлімінің  «Теміртау 
қаласы тілдерді дамыту 
орталығы»  КММ болашақта 
да осылай қаладағы тіл сая-
сатын қолдап, дамыту мен 
қолданыс аясын кеңейту жəне 
ұлтаралық , этносаралық 
толеранттылықты сақтау 
бағытында жұмысын жүргізе 
береді,-деді орталық басшысы 
М.Ахметжанова. 

Елбасы Н.Назарбаев бір 
сөзінде: «Тіл мəселесі – аса 
күрделі, аса жауапты мəселе. 
Асығатын, аптығатын, ретін 
тауып саяси ұпай жинап қалатын 
жер бұл емес. Науқаншылдыққа 
орын болмауға тиіс. Басқалардан 
қалып қоймайық деп қазірше 
қолдан келмейтін, тек қоғамды 
ырың-жырыңға түсіргеннен басқа 
ештеңе бермейтін жоспарларды, 
баянсыз бағдарламаларды қою ке-
рек» деген болатын. Сондықтан  
мемлекеттік мəртебесі бар 
қазақ тілінің болашағы даңғыл 
болуы үшін Президент айтқандай 
«науқаншылдықтан» ада болып, 
шын ниетпен қазақша үйренуге 
бет бұрғанда ғана оң нəтиже 
болары анық. 

Руза АЛДАШЕВА
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6 Алдыңғы толқын
Жұмыла 

көтерген жүк 
жеңiл

Озық тәжірибе

Өткен сәрсенбінің сәтінде 
қаламызға Сарандағы ардагерлер 
ұйымының өкілдері келіп, Нина 
Вахитова басқаратын ардагерлер 
кеңесінің жұмысымен танысты, ой 
бөлісіп, тәжірибе алмасты.

- Біз, он екі адамнан тұратын 
делегация Теміртауға келіп, 
мұндағы атқарылып жатқан 
сан салалы жұмысты көріп, 
көңілімізге көп ой  түйдік, риза 
болдық. Әрине, Сарандағы 
ардагерлер кеңесінің жұмысымен 
салыстыруға мүлдем келмейді, 
Нина Тимофееваның тәжірибесі де 
білігі де мол, сондықтан жұмысты 
шебер ұйымдастыра білген. 
Бұған дейін де біз теміртаулық 
ардагерлер жұмысы жайында 
білетінбіз, облыстағы жиындар-
да ең алдыңғы қатардан көрініп, 
қарқынды еңбектерінің жемісін 
көріп келеді. Бізді теміртаулық 
азаматтардың арасында соғыс 
және тыл ардагерлеріне қамқорлық 
көрсететін, мереке сайын сый-
сияпат жасайтын демеушілердің 
бары таңғалдырды. Мереке сайын 
алдыңғы буын-аға ұрпақ өкілдерін 
елеп-ескеріп, сыйлық жасаудың 
қаншалықты сауапты да жауапты 
іс екенін түсінеміз,-дейді Саран 
қаласындағы ардагерлер кеңесі 
төрағасының орынбасары Айман 
Қасымқызы Хайрулина.

Ардагерлер кеңесі 
қонақтарды күтіп алып, өздерінің 
жұмыстарымен таныстыруды 
бастап кетті. Ең әуелі кеңестегі 
ашылғанына жыл тола қоймаған 
клубтар жұмысын көрсетіп, 
соларды аралатты. мысалы, 
«Алтын қолдар» клубы былтыр 
тәуелсіздік мерекесіне орай 
ашылған болатын. Мұнда арда-
герлер бос уақыттарын тиімді 
өткізіп, қолөнерімен айналысады, 
шілтер тоқып, түрлі бұйымдар 
жасайды, бір-бірімен әңгімелесіп, 

Қаламыздағы ардагерлер ұйымының жұмысы 
Қарағанды облысы бойынша ең үздіктер 
қатарында танылғаны барша теміртаулықтар үшін 
мақтаныш. Талай жылдардан бері соғыс және еңбек 
ардагерлерімен қоян-қолтық араласып, олардың 
бүгінгі таңдағы тыныс-тіршіліктерінен хабардар бо-
лып, мұқтаждарына көмек көрсетуде өзіндік бағыт-
бағдары бар ұйымның расында тындырғаны көп. 

жан рақатына бөленеді. Қонақтар 
теміртаулық ардагерлердің 
қолынан шыққан түрлі бұйымдарды 
көріп, таңдайларын қақты. 

- Осынаша дүниені жасау үшін 
шеберлік, ептілік, қызығушылықпен 
қатар қажетті заттарды сатып 
алу үшін қаражатты қайдан 

аласыздар?-деп сұрады 
қонақтардың бірі.

- Шынымызды айтсақ, ар-
дагерлер ұйымында ешқандай 
қаржы жоқ, қажетті материал-
дарды өзіміз сатып аламыз. 
Кеңестің елудей мүшесі осы 
жұмыстарға ықыластана кіріседі, 
осыны ескеріп, біз мереке сайын 
қолдан жасалған заттардың 
көрмесін ұйымдастырып, саудаға 
шығарамыз. мысалы, Наурыз 
мейрамында жұртшылық наза-
рына ұсынған бұйымдарымыздан 
жеті-сегіз мың теңгедей қаражат 
таптық, соған қажетті заттарымыз-
ды сатып алдық. Қала кәсіпкерлері 
де қолдау көрсетіп, он сегіз мың 
теңгеге сауда жасады. Міне, осы-
лайша жоқтан бар жасап келеміз,-
деді Нина Тимофеевна мән-жайды 
баяндап.

Содан соң сарандықтар 
шығармашылықпен айналысатын 
жандар бас қосатын әдебиетшілер 
қонақ бөлмесіне келді. Мұнда 
өлең жазып, фотоға түсіріп, 
бойындағы өнерге, әдебиетке 
деген қызығушылықтарын 
көпшілікке паш ететін ардагерлер 

жиналады. Расында, адам жұмыс 
істеп жүргенде «Ертең зейнетке 
шықсам ғой» деп армандайды, ал 
зейнетке шыққанда үйге сыймай, 
әңгімелесуге, пайдалы іспен 
айналысуға құмар болады. Бұл 
бөлме осындай шығармашыл 
жандарға арналған шағын 

кітапханасы да бар. 
- Зейнеткер үшін әңгіме-дүкен 

құрудың өзі бір бақыт, сондықтан 
осында замандастарыңмен 
кездесесің, шер тарқатып, бір сәт 
үйдегі тірлікті ұмытып, бір жасап 
қаласың. Оның үстіне рухани азық 
аласың, қимыл-қозғалыспен қатар 
мидың жұмысы да жақсарады, бұл 
қарттар үшін тегін ем іспеттес,-
дейді мұндағылар.

Клуб жұмысын жүргізетіндер 
әрбір ақын-жазушылардың туған 
күндерін атап өтуді дәстүрге 
айналдырған, алдын-ала 
жасалған жоспар бойынша түрлі 
шығармашылық кештер мен 
кездесулер өткізеді. Бұған дейін 
С.Есенинге арнап әдеби кеш 
ұйымдастырса, алдағы жоспар  
бойынша Абай туралы ғибратқа, 
тәлім мен тәрбиеге толы басқосуға 
кезек келіпті. ең бастысы, мұнда 
тек жазатындар ғана емиес, со-
нымен қатар тыңдай білетінде де 
жиналады екен.

Қалалық ардагерлер кеңесінің 
мүшелерінен құралған «Жа-
уыртау» ансамблі қонақтарға 
бірнеше ән орындап беріп, 

олардың көңілдерін бір көтеріп 
тастады. Зейнеткерлер арасында 
әнді сүйіп орындайтындар көп, 
сондықтан «Магнитка», «Надеж-
да», «Жауыртау»,»Вдохновение» 
сынды ансамбльдер көрерменнің 
көзайымына айналған. Олар 
барлық іс-шараларға қатысып, жас 
ұрпақты тәрбиелеуге өз үлестерін 
қосып келеді.  Шахматшылыр 
клубының жұмысы да қонақтардың 
көңілінен шықты,  ардагерлер бос 
уақыттарында жиналып, шах-
мат ойнайды, үйренгісі келетін 
жастарға тәлімгер болады. Бұл да 
бос уақытты тиімді пайдаланудың, 
салауатты өмір салтын ұстанудың 
бір жолы. Мұның сыртында 
ардагерлер «Жастар» жүзу 
бассейніне барып, «Денсаулық» 
клубының жұмысын жүргізеді, Ал 
қалалық мәдениет және тілдерді 
дамыту бөлімінің қолдауымен әр 

сенбі сайын орталық саябақта 
жиналып, ашық алаңда өздерінің 
жастық шақтарындағы ұмытылмас 
әуендерге тербеліп би билейді. 
Міне, теміртаулық ардагерлер 
ұйымының атқарып жатқан 
жұмыстарының бір парасы бұл.

Қазір Теміртауда 27 778 
зейнеткер бар болса, олардың 
ішінде Ұлы Отан соғысына 
қатысқан 33 ардагер мен 2700-
дей тыл еңбеккері және Ленин-
град қоршауында қалған - 9, 
немістің лагерьлерінде тұтқында 

болған 18 адам бар. Ұйым 
төрайымы Н.Вахитова Сараннан 
келген әріптестеріне ардагер-
лер ұйымының атқарып жатқан 
жұмыстары жайында баяндап, 
атқарылған жұмыстар ауқымымен 
таныстырды. 

- Біз әрбір ардагердің мерейто-
ларынан назардан тыс қалдырған 
емеспіз, жақында ғана ғасыр 
жасаған жанды құттықтап бардық. 
Өз жұмысымызда жастарды тар-
тып, олардың көмегіне сүйенеміз. 
«Теміртау жастар клубы» мен 
сондағы еріктілердің еңбегі ұшан-
теңіз, олар соңғы екі жылдан 
бері ардагерлердің үйлеріне 
барып, тазалық жұмыстарына 
көмектеседі, үй-ішін жуып, та-
залап, ауласын ретке келтіреді, 
қоқыстарын шығарады, қажетті 
медициналық жабдықтарын, дәрі-
дәрмектерін алып берді. Қорыта 

айтқанда, теміртаулық ардагерлер 
кеңесі жастармен, қала билігімен, 
мемлекеттік мекемелермен 
және кәсіпкерлермен ортақ іске 
жұдырықтай жұмылып жұмыс 
жүргізеді,-деді қалалық ардагерлер 
кеңесінің төраймы Нина Вахитова.

Осыдан соң қонақтар бастау-
ыш ұйымдардың жұмысымен таны-
сып, атқарылған ауқымды істердің 
көптігіне шынымен де таңданды, 
алғыстарын айтты. 

Руза АЛДАШЕВА

Құқықтық  жалпы оқу және құқықтық на-
сихаттау саласында атқарылған жұмыстар 
нәтижесі бойынша 2016 жылдың бірінші жар-
ты жылдығында барлығы 100,  оның ішінде : 
дөңгелек үстел  – 19, семинар - 6, теледидар-
да сөз сөйлеу - 42, мақала - 8,  дәріс оқу - 21, 
веб-саит - 4. 

Сонымен қатар, Дүниежүзілік эко но-

Әділет басқармасында

Мемлекеттік қызмет заң талаптарына сай жүргізілудеТеміртау  қаласы Әділет 
басқармасы жылжымайтын 
мүлік құқықтарын, заңды 
тұлғаларды мемлекеттік  
тіркеу және филиалдар мен 
өкілдіктерін есептік тіркеу, 
зияткерлік  меншік құқығын 
қорғау,  құқықтық жалпы 
оқу және құқықтық наси-
хаттау бағыттары бойынша 
жұмыстар атқарады. 

ми калық форумның жаһандық бәсекеге 
қабілеттілік индекстерінің құзыретті бағ-
ыт тары бойынша  жылжымайтын мүлікке 
құқықтардың (құқықтық ауырпалықтардың), 
меншік иесі, зияткерлік меншік құқыққорғау 
салалары бойынша қалалық ұйымдармен 
және ірі заңды тұлғалар арасында дөңгелек 
үстел, семинар, оқу дәрістер шаралары 
өткізілініп тұрады. 

Сондай-ақ, 2016 жылдың 27 мамы-
рында Теміртау қалалық әкімшілігінің 
кон ференц залында Теміртау  қаласы 
Әділет басқармасы басшысы міндетін 
атқарушы Т.Бексұлтанов және Қарағанды 
облысы Әділет департаментінің бөлім 
басшысы А.Аубакирова, А.Абекеева,  
Д.Заитова  басқаруымен «Бизнесті жүргізу 
жайлылығының рейтингі - Doing Business» 
жеке және заңды тұлғалар, жеке кәсіпкерлер, 

нотариустар, жеке сот орындаушылар, ад-
вокаттар және мемлекеттік органдардың 
қызметкерлері қатысуымен дөңгелек үстел 
өтті.

«Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мем лекеттік тіркеу туралы» ҚР Заңы бойын-
ша- 7157 мемлекеттік тіркеуге құжаттар тап-
сырылды, оның ішінде жылжымайтын мүлікті 
электронды тіркеу- 1820 рет өткізілді. ҚР 
Әкімшілік құқықбұзушылық туралы жаңа ре-
дакциясы  ӘҚБКК 460 бап (354-3 бап) бойын-
ша -29 (жеке тұлғалар) толық қарастырылып 
шешімдер шығарылды. Заңды тұлғаларды 
және филиалдар мен өкілдіктерді мем-
лекеттік тіркеуге  «Азаматтарға арналған 
үкімет» МК КЕ АҚ Қарағанды облысы бой-
ынша филиалы- «ХҚКО» департаментінің 
Теміртау қалалық №1, №2 бөлімдері арқылы 
өткізілген құжаттар саны: Мемлекеттік тір кеу-

ден өткізу -108, қайта тіркеуден өткізу-100, 
құрылтай құжаттарына енгізілген өзгерістер  
мен толықтыруларды  тіркеуден өткізу - 268 
қызметін тоқтатуды тіркеуден өткізу -16, 
мемлекеттік тіркеуден бас тарту- 18. Жеке 
және заңды тұлғалардан келіп түскен жеке 
және заңды тұлғалардың өтініштері толық 
қарастырылып, оларға жеке және заңды 
тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi бойын-
ша жауап берілді.

Теміртау қаласы әділет басқармасында 
Дүниежүзілік экономикалық форумның жа-
һан дық бәсекеге қабілеттілік индексінің 
көрсеткіштерін жақсарту бойынша  жұмыстар 
атқарылып жатыр. 2015 жылдың 1-ші жар-
ты жылдығымен, ағымдағы жылдың 1-ші 
жартыжылдығын салыстырғанда жо ға рыда 
аталған, жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік  тіркеу,  яғни,   заңды тұлғаларды 
және филиалдар мен өкілдіктерді мем ле кет-
тік тіркеуге тапсырылған  құжаттар саны ар-
туда.

Т. БЕКСҰЛТАНОВ, 
Теміртау қаласы 

Әділет басқармасы басшысының 
міндетін атқарушы



Ққ
7№ 12 (61) 12 тамыз 2016 жыл Хабарошар

Акция

«АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ  «Факел» сауықтыру лагерінің 
жас өрт сөндірушілер жасағы 
мен «Теміртау қаласының 
электрометаллургиялық ком-
бинаты» ЖШС «Жас-Алаш» 
сауықтыру лагерінің жас өрт 
сөндірушілер жасағы арасындағы 
жарыс жанкүйерлердің 
қолдауымен қызу өтті. Жарыс 
қатысушылары өрт сөндірушінің 
жауынгерлік киімін кию, уақытқа 
су беру және ұқсатылған өртті 
сөндіру (судың ағының допқа 
тигізу) сияқты жарыс түрлерімен 
сайысқа түсті. 

Жарыс нәтижесінде «Арсе-
лорМиттал Теміртау» АҚ  «Фа-
кел» тобы жеңіске жетті. 
Жарыс қатысушылары құрмет 
грамоталарымен, естелік  және 

Жыл сайын ҚР Білім және ғылым министрлігінің 
балалардың құқығын қорғау Комитетінің бастамасымен 
жалпыреспубликалық «Мектепке жол» акциясын өткізу 
жоспарланған. Бұл дәстүрлі түрде 1 тамыз бен 30 қыркүйек 
аралығында өтеді.

Акцияның мақсаты көмек беруге бағытталған, тұрғындардың 
әлеуметтік жағынан әлжуаз тобының балаларын жаңа оқу жы
лына, яғни мектепке дайындауына қолдау көрсету, олардың 
әлеуметтік себептермен  сабақтан қалуының алдын алуға 
арналған  ізгілікті іс. Ұйымдастырушылар мен қатысушылар 
балалардың сабақтан қалуының алдын алып, оқумен 
қамтылмаған балаларды анықтап, аз қамтылған отбасыларына 
қолдау көрсетеді.

Кейде қаржы тапшылығынан атааналар балаларын жаңа 
оқу жылына дайындау барысында қиындықтармен бетпебет 
келеді. Әсіресе, бұл жетім балалар, көп балалы отбасылар мен аз 
қамтылған және  толық емес отбасылар үшін аса қиын. Жылдан 
жылға көмек көрсетуге дайын адамдар қатары артып келеді. Де
генмен, аз қамтылған отбасылар демеушілер санынан әлдеқайда 
артық. Сондықтан қаламыздың кезкелген тұрғыны мен ұйымы  
көп балалы немесе аз қамтылған отбасылар балаларын мектепке 
дайындауға өз көмегін көрсете алады.

Жаңа оқу жылының басталар алдында мұндай материалдық 
қолдау  көмекке мұқтаж жандар үшін аса қажет және ол дер 
кезінде көрсетілуі тиіс. Сондықтан кімдекім қаржылық қолдау 
көрсетемін десе, ізгілікті іс үшін өз үлесін қосуына әбден бола
ды. Көмектің кезкелген түрі – мейлі оқу құралдары мен киім
кешек болсын, кітаптар, оқулықтар мен канцтауарлар болсын  
мұның бәрі жаңа оқу жылына баланы дайындауда мұқтаждарға 
үлкен қолдау мен үлкен көмек болатыны анық. 

Акцияны өткізу мен көмек көрсету бойынша барлық 
сұрақтарға Сіз 922398 телефоны арқылы  (Теміртау қаласы 
әкімі жанындағы жасөспірімдер ісі мен олардың құқығын қорғау 
бойынша комиссия) ала аласыздар.

Балалар  -  ел болашағы, олардың қандай бо-
луы әрбір Қазақстан  азаматы үшін аса маңызды.

Төтенше жағдайда
Самарқанд су қоймасының жағалауында 

орналасқан «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ  «Факел» сауықтыру лагерінің аумағында 
Теміртау қаласының ТЖБ қызметкерлері 
Қарағанды облысының ТЖД «ӨСжАҚЖҚ» 
ММ  4-ші жасағымен бірлесіп қала сыртындағы 
сауықтыру лагерьлерінде жас өрт 
сөндірушілер жасақтарымен жарыс өткізілді. 

тәтті  сыйлықтармен  мара-
патталды. Балалардың «Өрт 
сөндіруші» мамандығына 
деген қызығушылықтарын 
арттыру, өрт сөндірушілердің 
еңбегін құрметтеу, балалардың 
тентектігінің себебінен болған 
өрттердің алдын алу мақсатында,  
Теміртау қаласында жас өрт 
сөндірушілер жасақтарының 
арасындағы жарыстар жыл 
сайын өтіп тұрады. Мұндай 
жарыстар балалардың бойын-
да шыдамдықты, өткірлікті, 
батырлықты дамытады және 
экстремалдық жағдайда 
дұрыс әрекет ету дағдыларын 
тәрбиелейді.

Теміртау қаласы төтенше 
жағдайлар басқармасы

Тәртіп сақшылары жеңіске жетті
Республикасының Тәуелсіздігіне 25 жыл толуына орай Теміртау 

шаһарында қалалық спартакиада болып өтті. 

Аталған мерекеге  Ескіқалалық полиция бөлімінің қызметкерлері 

де қатысып, бақ сынасты.  5 күнге созылған спартакиада Теміртау 

қаласының «Металлург» спорткомплексінде болды.  12 спорт түрінен 

15 команда сайысқа түсті. Қала тәртіп сақшылары мини футбол, үстел 

теннисі, тоғыз құмалақ, волейбол, стритбол, пейнтбол, бильярд, дарц, 

қазақ күресі, армрестлинг, арқан тарту сияқты спорт түрлерінен өз  

өнері мен біліктіліктерінсынға алды.  Егеменді елдің азат ұлдары мен 

қыздары спортқа деген өз көзқарастарын ойын аланында көрсетті. 

Темірдей тәртіп орнатқан құқық қорғау қызметкерлерінің спортқа деген 

қызығушылықтары күн санап өсіп келеді. Бұған дәлел ретінде аталған 

іс-шараға Ескіқалалық полиция бөлімінің 30-ға жуық қызметкері 

қатысты. 
Теміртау қаласының ІІБ командасы мини футбол, волейбол, дарц 

сияқты спорт түрлерінен 1- орын, қазақ күресінен 2 - орын, тоғыз 

құмалақ пен армрестлингтен 3 - орын,  стритбол, пеинтбол, дойбы, 

арқан тартудан 4 - орын, бильярд пен теннистен 5 - орынды иеленді.  

1 - орын алған командалар грамота, кубокпен марапатталды. 

«Дені саудың жаны сау» демекші қай мамандықтың иесі болсақ 

та, спортқа деген жеке пікірімізді жоғары бағалайық. Елім деп белін 

бекем буған сақшылар спорт  өмірлерінің айырылмас бір бөлшегі 

екенін тағы бір дәлелдей түсті.
А. БОРАНБАЕВА, 

Теміртау қаласы, ІІБ Ескіқалалық ПБ
жетекші маманы 

Қылмыскер қамауда...
Жастардың санасын оңай жолмен ақша табу, пайдаға кеңелу жау-

лап алуда. Соның нәтижесінде ұрлық, тонау, тіпті адам өміріне залал 

келтіретін сәттер де болып жатады. Құқық қорғау қызметкерлерінің 

жиырма төрт сағат бойы қызметтен алыс кетпеуі де соған дәлел. Қала 

тәртібі мен азаматтардың тыныштығы полиция қызметкерлерінің на-

зарынан шыққан емес. 
Осындай оқиға 22 шілде күні сағат 11.20 шамасында Теміртау 

қаласының Бейбітшілік көшелерінде орналасқан үйлердің бірінде 

орын алды. 1989 жылы туылған азаматқа белгісіз тұлға дене 

жарақаттарын тигізіп, сонымен қоса аса ірі сомадағы ақшаны қолды 

қылған. Ескіқалалық ПБ Криминалды полиция бөлімшесі бастығының  

міндетін атқарушы полиция майоры Қанат Аманбаевич Баубековтың 

басшылығының арқасында  қылмыс дер кезінде ашылды. Ескіқалалық 

ПБ Криминалды полиция бөлімшесінің қызметкерлерімен жедел 

іздестіру шаралары барысында 1987 жылғы  ер адам ұсталды. Ол өз 

кінәсін мойындап,  Теміртау қаласы ІІБ уақытша ұстау изоляторына ҚР 

Қылмыстық іс жүргізу кодексінің 128-бабы  бойынша қамауға алынды. 

«Біреудің ала жібін аттама» деп ата-бабамыз ұрпаққа асыл 

сөздерін мирас қылып тастап кеткен. Тек  құлақ асатын жастардың аз 

екені өкінішті. 
А БОРАНБАЕВА, 

Теміртау қаласы, ІІБ Ескіқалалық ПБ
жетекші маманы 

Жас өрт сөндірушілер жарысы
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Бизнестің әлеуметтік 
жауапкершілігіне арналған 
«Еңбек жолы» конкурсы 
мына аталымдар бойынша 
өтеді:

1. «Ең үздік еңбек әулеті»,
2) «Өндірістің ең үздік жас 

жұмыскері»,
3) «Жұмыс істеп 

жүрген жастардың ең үздік 
тәлімгері»,

Конкурсқа қатысу үшін 
үміткерлер жергілікті 
атқарушы органға 
мына материалдар-
ды тапсыруы тиіс:

1) Конкурсқа 
қатысу туралы қай 
аталымға екенін 
көрсетілген еркін 
үлгідегі  өтініш;

2) Жеке куәлігінің 
көшірмесі;

3) 1-3 минуттан 
тұратын аталым 
бойынша бей 
небаян;

4) Конкурсқа 
қатысушы туралы 
(жұмысы, отба-
сы, қызығатын, 
айналысатын 
ісі) 1-3 минуттық 
компьютерлік 
тұсаукесер (Microsoft 
Power Point формат-
тарында);

5) Еңбек 
кітапшасының 
көшірмесі және 
басқа да құжаттар, 
әрбір еңбек әулетінің 
жұмыс орнынан 
жұмыс берушінің 
куәландырған 
анықтамасы;

6) Жұмыс берушінің не-
месе кәсіподақтың ұсыным 
хаты.

7) Осы құжаттармен бірге 
(мыналардың көшірмесі):

Мемлекеттік немесе 
ведомствалық наградалар, 
грамоталар мен алғыс хат-
тар, біліктілігін арттырғаны 
жөнінде (бар болса) серти-
фикаттар.

Конкурсқа құжаттар 
мемлекеттік немесе орыс 
тілдерінде ұсынылады. 

Өтініштер мен толық 
құжаттар 2016 жылдың 5 
тамызына дейін «Еңбекпен 
қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесіне 
мына мекен-жай бойынша: 
Чайковский көшесі 22, 11- 
кабинетке тапсырылады. 
Анықтама үшін телефон: 
91-58-18.

Алдағы демалыс күндері қала құрылысшылары өздерінің төл 
мерекесін атап өтеді, оның үстіне Теміртаудағы екі ірі құрылыс компани
ясы «имсталькон» құрылыс монтаж басқармасы 60 жылдығын, «Центр
промстрой» ЖшС 20 жылдығын атап өткелі отыр. Құрылысшылар биыл 
өздерінің кәсіби мерекесін  нағыз тойдуманға айналдырмақ. Алдымен 
13 тамыз күні  қалалық мәдениет сарайының фоэсінде  «60 жылдық 
даму жолы» деп аталатын сурет көрмесі өтеді. Бұдан кейін салтанат
ты сәттер басталып, ең үздік құрыш қолды құрылысшылар өздерінің 
лайықты марапаттарына ие болады. Биыл теміртаулық құрылысшылар 
мерекесіне Ресейдің «Блестящие» әншілер тобы шақырылған және «Бе
лый орел» тобының әншісі Леонид Литвинский тыңдармандарды жақсы 
әндерімен сусындатпақ. Бұл концерттерге тек шақыру билеттері арқылы 
кіру мүмкін болмақ. Қаладағы жүзге жуық құрылыс кәсіпорындарының 
жұмысшылары, ардагерлер, сала мамандары өздерінің төл мерекесінде 
осындай үлкен құрметке ие болып, көңіл көтеретін болады.

Қ-АҚПАРАТ

«ОқжетпесТ» қызмет көрсету мекемесінің бақылаушылары әр 
пәтердегі көрсеткіштерді жинақтау үшін жаңа кестемен іске кірісетін 
болады. Мұның себебі, тұтынушылардың күндіз жұмыста болуымен 
байланыстырылуда. Енді бұдан былай үйүйді аралау кестесі таңертеңгі 
сағат 10.00ден кешкі 19.00ге дейін белгіленді. бақылаушылар бір мау
сыммен жұмыс істейді, ал телефон арқылы көрсеткіштерді қабылдайтын 
диспетчердің жұмыс кестесі өзгерген жоқ, ол таңғы 8.00ден кешкі 
17.00ге дейін байланыста болады. 

Дегенмен, бұл уақытша сынақ үшін жасалған шара.
 Тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін осындай кестені белгіледік, 

8тамыздан 30 қыркүйеке дейін барлық бақылаушылар осы ретпен 
жұмыс істейді. Егер тұтынушыларды бұл кесте қанағаттандыратын бол
са, келешекте тұрақты түрде осы уақыт сақталады,дейді «ОқжетпесТ» 
мекемеснің бөлім жетекшісі О.Бишляга.

Қ-АҚПАРАТ

«Оқжетпес – Т» хабарлайды

Жаңа кесте бойынша

Мерекелік шаралар

«Мектепке жол» басталды
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Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың   
Вашингтон қаласында өткен Ядролық қауіпсіздік жөніндегі IV 
саммитте жариялаған  «Әлем. XXI ғасыр» манифесін ілгерілетуді 
қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан халқы Ассамблеясы «Ақ oрамал» 
республикалық акциясын өткізуге бастама жасады.

Ақ орамалдың қазақтардың тарихында философиялық мағынасы  
терең.

 Ақ түс – тазалықтың белгісі, адамның ойы мен жан-дүниесінің пәктігін 
білдіреді;

бұл – адамзат өмірінің негізі – ананың ақ сүтінің түсі;
бұл – абыройдың, ізгіліктің, аманатқа адалдықтың белгісі.
«Ақ oрамал» акциясының негізіне дана халқымыздың ежелгі дәстүрі 

– татуластыру салты алынған: әйел-ананың басындағы орамалын шешіп, 
жауласушылардың ортасына тастауы олардың            жанжалды тоқтатуына 
себеп болған.

Іс-шараның идеологиялық мазмұны Мемлекет басшысының «Әлем. XXI 
ғасыр» манифесінде алға қойған міндеттерді насихаттауға бағытталуы тиіс: 

-  қоғамның барлық мүшесінің және әрбір азаматының бейбітшілік пен 
тұрақтылықтың сақталуына бірдей жауапкершілігін сезінуі; 

  -  өзара құрмет көрсету және басқалардың ішкі істеріне араласпау;
- саналылық және сұхбат, ұстамдылық   және ақыл-парасат;
- жаппай қырып-жоятын ядролық және басқа да қару-жарақ түрлерінен 

бас тарту;
- баянды бейбітшілік әлемін қалыптастыру, өмірлік іс-әрекет  

әдісі ретінде соғыс атаулыны түбірімен жою;
Акцияның мақсаты – елдің барша азаматтарын «Ақ орамал» акциясын 

өткізуге қатыстыру арқылы олардың этностық шығу тегіне, әлеуметтік, діни 
немесе басқа да ерекшеліктеріне қарамастан бейбітшілік идеясы аясына 
шоғырландыру.

Іс-шараның мазмұны
«Ақ орамал» акциясын өткізу барысында Аналар кеңесінің және 

гендерлік ұйымдар жетекшілерінің басшылығымен мыңдаған қазақстандық 
аналар бастарына ақ жаулықтарын салып, еліміздің барлық елді 

«Ақ  орамал» акциясын 
ұйымдастыру туралы

мекендерінің басты көшелерімен жүріп өтуі тиіс.
Акция барысында келесі шараларды өткізу ұсынылады:
- соғыста ерлік көрсеткен батырлардың, саяси қуғын-сүргін және 

ашаршылық құрбандарының ескерткіштеріне; 
- Қазақстанда лаңкестік оқиғалар құрбандарының қайтыс болған 

жерлерінде гүл шоқтарын және бейбітшіліктің нышаны ретінде ақ 
орамалдар қою;

- көп балалы Ардақты аналардың қолынан жас жұбайлардың некесін 
тіркеу, үйлену тойы және құда түсу кезінде жас келіндерге ақ орамалдар 
сыйлау;

- жаңа туған нәрестелерді перзентханадан шығарған кезде жас 
босанған аналарға ақ орамалдар сыйлау;

- акция символын барлық Достық үйлерінде (медиация кабинеттерінде) 
татуласу символы ретінде орналастыру және т.б.; 

Акция аясында тұрғындардың мақсатты топтарына (жұртшылық, 
әйелдер ұйымдары, студенттер және жұмыс істейтін жастар) арналған іс-
шаралар ұйымдастыру.

Акция өткізу нысаны облыс, қала, аудан орталығы және ауыл  
аумағында алуан түрлі болуы мүмкін, бұл - шерулер, митингілер, 
кездесулер, ашық есік күні және тағы басқалар.

Акцияның негізгі идеологемалары:
–  біз соғыссыз әлемді қолдаймыз;
–  Жер – бейбітшілік планетасы; 
–  ядролық, химиялық , биологиялық немесе кез-келген басқа да 

қарусыз әлем үшін;
– біз лаңкестікке қарсымыз;
- адамзаттың санасында соғыс жойылсын;
- соғыстар мен қақтығыстар вирусы жойылсын;
- болашақ ұрпақтың жүрегіне ізгілік ұялату.
Акцияның басты арқауы – бұл Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 

сөйлеген сөзінен үзінді көшірмелер:
ХХІ ғасырда әлемге тыныштық керек!
Біз балаларымыз бен немерелеріміздің болашағы туралы ойлауға 

тиіспіз. Өткен ғасырлардың қасіретті қателіктерін қайталауға жол 
бермей, әлемді соғыс қатерінен түпкілікті арылту үшін бүкіл әлем 
үкіметтерінің, саясаткерлерінің, ғалымдарының, бизнесмендерінің, 
өнер қайраткерлерінің және миллиондаған адамдарының күш-жігерін 
жұмылдыру қажет. Іс-әрекетсіз отыру немесе бітімгершілік қызметпен 
айналысқан кейіп көрсету әлемдік апатпен барабар.

Менің «Әлем. ХХІ ғасыр» атты манифесім ХХІ ғасырда өмір сүретін және 
жұмыс істейтін өскелең ұрпақтың тағдырына шынайы алаңдаушылықтан 
туындап отыр. Біздер, мемлекет басшылары мен саясаткерлер, адамзаттың 
болашағы үшін зор жауапкершілік арқалап отырмыз. 

Көптеген тар жол, тайғақ кешуден өткен адам, саясаткер ретінде, 
Семей ядролық полигонын жабу туралы күрделі шешім қабылдаған мем-
лекет қайраткері ретінде мен әлемдік лидерлер мен бүкіл халықаралық 
қоғамдастыққа ақыл-парасатқа жүгініңдер деген табанды талаппен 
қайрылып отырмын. 

Адамзатты ажал сепкен соғыс қатерінен мүлде арылту үшін 
қолымыздан келгеннің бәрін жасауымыз керек. Біз үшін қазір және таяу 
болашақта бұдан көкейкесті міндет жоқ.      

№ Апта 
күндері

Таң 
намазы 

кіруі
Мешітте  
оқылуы

Күннің 
шығуы

Бесін 
намазы

Екінті  
намазы

Ақшам 
намазы

Құптан 
намазы

1 дүйсенбі 03:39 04.46 05.38 13.30 18.30 21.00 22.30

2 Сейсенбі 03.42 04.47 05.39 13.30 18.29 20.59 22.29

3 Сәрсенбі 03.44 04.48 05.40 13.30 18.28 20.57 22.27

4 Бейсенбі 03.46 04.50 05.42 13.30 18.27 20.55 22.25

5 Жұма 03.49 04.51 05.43 13.30 18.26 20.54 22.24

6 Сенбі 03.51 04.53 05.45 13.30 18.25 20.52 22.22

7 Жексенбі 03.53 04.54 05.46 13.30 18.24 20.50 22.20

8 дүйсенбі 03.56 04.56 05.48 13.30 18.23 20.49 22.19

9 Сейсенбі 03.58 04.57 05.49 13.30 18.22 20.47 22.17

10 Сәрсенбі 04.00 04.58 05.50 13.30 18.21 20.46 22.16

11 Бейсенбі 04.03 05.00 05.52 13.30 18.20 20.44 22.14

12 Жұма 04.05 05.01 05.53 13.30 18.19 20.43 22.13

13 Сенбі 04.07 05.03 05.55 13.30 18.18 20.40 22.10

14 Жексенбі 04.09 05.04 05.56 13.30 18.17 20.38 22.08

15 дүйсенбі 04.12 05.06 05.58 13.30 18.16 20.36 22.06

16 Сейсенбі 04.14 05.07 05.59 13.30 18.15 20.35 22.05

17 Сәрсенбі 04.16 05.09 06.01 13.30 18.14 20.33 22.03

18 Бейсенбі 04.18 05.10 06.02 13.30 18.13 20.32 22.02

19 Жұма 04.20 05.12 06.04 13.30 18.12 20.30 22.00

20 Сенбі 04.22 05.13 06.05 13.30 18.11 20.28 21.58

21 Жексенбі 04.25 05.15 06.07 13.30 18.10 20.25 21.55

22 дүйсенбі 04.27 05.16 06.08 13.30 18.09 20.22 21.53

23 Сейсенбі 04.29 05.18 06.10 13.30 18.07 20.20 21.50

24 Сәрсенбі 04.31 05.19 06.11 13.30 18.05 20.18 21.48

25 Бейсенбі 04.33 05.20 06.12 13.30 18.03 20.16 21.46

26 Жұма 04.35 05.22 06.14 13.30 18.00 20.13 21.43

27 Сенбі 04.37 05.23 06.15 13.30 17.58 20.11 21.41

28 Жексенбі 04.39 05.25 06.17 13.30 17.55 20.09 21.39

29 дүйсенбі 04.41 05.26 06.18 13.30 17.54 20.07 21.37

30 Сейсенбі 04.43 05.28 06.20 13.30 17.52 20.05 21.35

31 Сәрсенбі 04.45 05.30 06.21 13.30 17.50 20.03 21.33

Тамыз айының намаз кестесі
Теміртау қаласы бойынша 2016 жыл

Еске алу
Ақынның сөйлеп берсе жағы  

  талмай,
Тылсымын бір дәуірдің   

  ағытардай.
Жазылар Теміртаудың   

  тарихына,
Қос арыс Қоңырша мен 

Жағыпардай, – деп ақын жыр 
арнаған қаламыздың байырғы 
тұрғыны Жағыпар Абдрахметев 
бұл фәниден мәңгілік сапарға 
аттанғалы да қырық күнге аяқ 
басты. 

Ж. Абдрахметев Қарағанды политехникалық институтын бітіріп 
металлург мамандығын алғаннан кейін  Теміртаудағы кен металлургия 
комбинатында еңбек етті. Ол заводта домна цехында 42 жыл бойы 
үздіксіз жұмыс істеп 71 жасында ғана демалысқа шыққан. Еңбек және 
комбинат ардагері деген марапаттары, бірнеше мақтау грамоталары 
бар, қаланың қоғамдық өміріне де белсене араласқан, үлгілі отбасы 
иесі. Оның жарқын бейнесі достарының, азаматты білетін адамдардың 
есінде ұзақ уақыт сақталады.

Қалалық ақсақалдар алқасы


