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Қауіпсіз жерге 
көшірілуде

Мерекелік медальдар 
тапсырылды

Тарих 
толқынында

Биылғы қыс ерекше қарлы болды, сондықтан көктемгі  қызыл 
судың келуі, сеңнің қозғалысы жылдағыдан қарқындырақ. Мұны 
жергілікті билік те назарда ұстап,  су тасқынынан қорғану штабы 
алғашқы күннен бастап іске кірісті. Алайда тілсіз жау деп аты ай
тып тұрғандай, су күтпеген жерден лап қойды. Әсіресе, қаланың оң 
жағалауындағы бұған дейін де 2004, 2013 жылдары су қаптаған Му
салимов, огородная, Нижная көшелері бірінші болып ағын судың 
астында қалды.11сәуір күні қалада Төтенше жағдай жарияланды, 
оның алдында жоғарыда аталған көше тұрғындарының біразы 
шұғыл көшіріліп, қала ішіндегі қо нақ үйлерге орналастырылған бо 
ла  тын. Әрине, тұрғындар өз беттерінше қамданды да, біразы үй 
төңірегіндегі суды азайту үшін электр сорғыштарын пайдаланды. 
Бірақ су жаппай лықсыған кезде оның жылдамдығы  су сор ғыш
тардан бірнеше есе асып кетті.
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2 Апта-ақпар
Қалалық әкімдікте

Қазір қаламызда ел Заңына 
сәйкес өзінің жұмысында мем
ле ктетік рәміздерді қолдануға 
міндетті 102 ұйым мен мекеме бар. 
Оның әрқайсысында мемлекеттік 
рәміздерді қолдануға баланысты 
жауапты адамдар белгіленген. 
2014 жылы мемлекеттік және 
жергілікті бағыныстағы меке
ме лердің 57сі, үш мемлекеттік 
емес кәсіпорын және үш рес пуб
ликалық маңызы бар мекемеге 
мониторинг жүргізілді. Үстіміздегі 
жылдың бірінші тоқ санында ко
миссия мүшелері қала лық про
куратурамен бірігіп, 9 мәдениет, 
білім беру, денсаулық сақтау 
мекемелеріне рейд жасады. 
Сондайақ Ақтау кентіне осындай 
тексеріс жасалды. Мониторинг 
барысында жетекші кабинетінде 
рәміздердің қолданылуы, ұйым

 Мемлекеттік рәміздер – 
 елдің басты белгілері

Еліміздің мемлекеттік рәміздерін насихат-
тау, түсіндіру және қолдану жөнінде іс-шаралар 
жоспары бекітілді. Қалалық әкімдік жанында 
мемлекеттік символдар жөнінде арнайы кеңесші 
орган – мемлекеттік символдар жөніндегі 
комиссия құрылды, оны қала әкімінің өзі 
басқарады. Бұл комиссия жергілікті бюджеттен 
қаржыландырылатын атқарушы органдарға 
және барлық меншік түрлеріндегі ұйымдарға 
мемлекеттік символды насихаттау, қолдану 
мәселесін шешуге көмек беретін кеңесші болып 
табылады.

ның мөрі, бланктері, вебсайты 
және олардағы салтанатты не
месе ресми ісшаралар өтетін 
орындарға назар аударылды. 
Құжаттар жинақталатын папкі
лер де де мемлекеттік белгілер 
қолданылуы керек. Осындай тек
серістер барысында көптеген ме
кемелерге тән және жиі кездесетін 
қателіктер атап өтілді. Олар: түнгі 
мезгілде мемлекеттік рәміздердің 
орналасқан жерінде жарықтың 
болмауы, туды түсіру үшін ар
найы құрылғының жоқтығы, сыртқа 
ілінген тудың  өз мәнінде бол
мауы, сондайақ мемлекеттік 
рә міздерді пайдалану кезінде 
олардың атрибуттарының жетіс
пеуі, мемлекеттік мекемелер 
маңдайындағы жазулардың дұр
ыс орнатылмауы сияқты кем 
шіліктер анықталды. Тек сер
іс  тер қорытындысы бойынша 
мемлекеттік рәміздерді қол
дану дағы осындай кемшілік
тер ді қалпына келтіруге бай
ланысты ұсыныстар жасалды. 

Соның нәтижесінде жергілікті 
бағыныстағы мемлекеттік ме
кемелерде рәміздер ауыстыры
лып,  белгіленген стандартқа сәй
кес тендірілді. Ақтау кентіндегі 
әкімдіктің маңдайшасындағы жазу 
әлі тиісті деңгейде жөнделмеген. 
Сондайақ Теміртау қаласы әкім ді
гінің маңдайшасындағы жазуды да 
ауыстыру қажет. 

4 маусым – мемлекеттік мере
ке, бұл күні мемлекеттік рәміздер  
күні аталып өтіледі. Ақпараттық 
хабарды орналастыру үшін баннер 
ілінеді, барлық меншік түріндегі 
ұйымдар мен ғимараттарға ҚР 
туы ілінеді. Белгіленген жоспар 
бойынша барлық ұйымдарда, мек
теп жанындағы лагерьде, мектеп
ке дейінгі тәрбие мекемелерінде 
ҚР мемлекеттік Гимні орындала
ды. Оған былтыр тоғыз мыңдай 
адам тартылды. Көшедегі жола
ушы тасымалдайтын көліктерге 
еліміздің туы ілінді. Бұл күні жалпы 
қаладағы көліктерге жүзден аса 
ту ілініп, «Автошеру» акциясына 

қаланың барлық көліктері қосылды. 
Ал тұңғыш Президент тарихи
мәдени орталығында «Елі міздің 
мемлекеттік рәміздері – біздің 
мақтанышымыз» деген форум 
өтті. Қалалық трамвайда ерікті 
жастар мемлекеттік рәміздерге 
байланысты сұрақжауап өткізіп, 
жеңімпаздларға түрлі кәде
сыйлар таратты. Өткен жылы ҚР 
мемлекеттік Елтаңбаға байланы
сты жаңа өлшемдер белгі ленді. 

Биыл елімізде аса маңызды 
саяси науқан – кезектен тыс Пре
зидент сайлауы өткелі отыр. 

Осыған байланысты барлық сай
лау учаскелерінде  мемлекеттік 
рәміздердің қолданысы ҚР Заң
дарына сәйкес болуын қада ға
лай тын жұмыстар жүр гіз ілуде. 
Жалпы, мемлекеттік рәміздерді 
наси хаттау, қолдану саяси істегі 
маңыз ды басымдықтағы бағыт 
болғандықтан, ол үнемі бақылауда 
және заң талаптарына сай қол дан
ыста.

Татьяна КУРИННАЯ,
Ішкі саясат бөлімінің 

жетекшісі

Биылғы қыс ерекше қарлы 
болды, сондықтан көктемгі  қызыл 
судың келуі, сеңнің қозғалысы 
жылдағыдан қарқындырақ. Мұны 
жергілікті билік те назарда ұстап,  
су тасқынынан қорғану штабы 
алғашқы күннен бастап іске кірісті. 
Алайда тілсіз жау деп аты айтып 
тұрғандай, су күтпеген жерден 
лап қойды. Әсіресе, қаланың оң 
жағалауындағы бұған дейін де 
2004, 2013 жылдары су қаптаған 
Мусалимов, Огородная, Нижняя 
көшелері бірінші болып ағын судың 

астында қалды.11сәуір күні қалада 
Төтенше жағдай жарияланды, 
оның алдында жоғарыда аталған 
көше тұрғындарының біразы 
шұғыл көшіріліп, қала ішіндегі қо
нақ үйлерге орналастырылған 
бо  ла  тын. Әрине, тұрғындар өз 
беттерінше қамданды да, біразы 
үй төңірегіндегі суды азайту үшін 
электр сорғыштарын пайдаланды. 
Бірақ су жаппай лықсыған кезде 
оның жылдамдығы  су сор ғыш
тардан бірнеше есе асып кетті. 
Мәселен, Огородная көшесінің 

тұрғыны А.Воробьев түнгі сағат 
екіде қызыл судың мүлде бой бер
мей кеткенін айтып берді. Санаулы 
секундта оның үйінің ішін биіктігі 
жарты метрдей су басып қалған. 
Жалпы алғашқы күні осы көшенің 
жиырма үйін су алып, олардағы 34 
тұрғын қала ішіне көшірілді. Осы 
маңайдағы жекеменшік гараждар 
да су астында қалды. Қазір тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы, 
«Оқжетпес» ЖШС және басқа да 
мекемелер өздерінің инженерлік 
техникасын жұмылдырып, қорған
ыс тоғандарын  іске қосты, сондай
ақ су ағатын жолдар, жылғалар 
жасалуда. Ішкі істер басқармасы 
өз тарапынан он техника, 40 жеке 
құрам қызметкерін шығарып, су 
басқан аймақтағы тәртіпті сақ
тауға, көмек жасап, тәртіптің сақ
тал уын қадағалауда. Осындай 
ша ра лардың нәтижесінде  насос 
станцияларының су астында қалу 
қаупі азайды. 

13 сәуір күні Мусалимов, Ого
родная көшелерінің көптеген 

тұр ғындары өздерінің үйлеріне 
қайтып оралып, тазалау, кептіру 
жұмыстарын қолға алды. Деген
мен су басқан электр құралдарын 
пайдалану мүмкін болмай отыр. 
Жергілікті билік оң жағалау тұр
ғындарына әлі де өз көмектерін 
жалғастыруда, егер қандай да 
бір қиындық бола қалса 9350
86 телефоны арқылы №8 өзін
өзі басқару комитетіне хабарла
сып, жағдайды баяндау қажет. 
Өткен аптада аса қауіпті делінген 
Энергетик көшесінің бойына 
«Кедр» ЖШС көмегімен тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылығы 
су тартатын құбырлар жеткізіп, 
ағын суды біршама азайтты. 
Соның нәтижесінде  мұнда аса көп 
қиындық болған жоқ. 

8 шағын аудан тұрғындары  
сыртқы даладан келген қар суының 
аулаларға жиналып қалғанын 
айтып шағымдануда.  Республи
ка даңғылы бойындағы кейбір 
үйлердің жертөлелері суға то
лып кеткен. Бұл жағдай жыл сай

ын қайталанып келеді, 6, 7, 9 
шағын аудандардың кейбір үйлері 
де осындай жағдайда. Жал
пы, қардың еріген суы барлық 
көшелерді, тұрғын үйлерді баса 
өтіп, Самарқанд су қоймасына 
құйылатындай жағдайда салынған. 
Мұның өзі жыл сайын жертөлерді 
су басып, аулалар көпке дейін ла
станып, елге қиындық келтіріп жүр, 
бұл да ойланатын жағдай. 

Негізі, су тасқынының қиын
ды ғын алғашқы болып көргендер 
Ақтау кентінің Мырза станциясының 
тұрғындары. Мұнда даладағы қар 
суының қарқынды келуі салдарынан  
он үй бірден су тасқыны аймағында 
қалды. «ЦентралАзияЦемент», 
«Нұрқазған» ұжымдарының он екі 
қуатты техника шығарып, оның 
жолын бөгеуі нәтижесінде су беті 
қайтты. Теміртау аймағындағы су 
тасқынына  бірінші кезекте тап бо
латын елді мекендердің бірі Чкалов 
кенті, мұндағы тұрғындар «біз әр 
көктем сайын чемодандарымызды 
жинап, дайын отырамыз» дейді. 
Биыл қардың көптігіне орай наурыз 
айының соңы, сәуірдің бас кезінде 
кейбір үйлердің бақшалары аумағы 
мен жолдарды су басқаны белгілі. 
Қазір бұл елді мекенде төрт жүзден 
аса адам тұратын жүзге жуық 
тұрғын үй бар. Төтенше жағдайлар 
басқармасы мамандарының өзі 
бұл елді мекенді аса проблема
лы деп атап жүр. Самарқанд су 
қоймасының торабынан жіберілген 
су көбіне осы үйлерге тым таяу 
келеді, биыл да жағдай солай. 11 
сәуір күні жағдайдың күрделілігі 
ескеріліп, ұлттық  ұланның елу 
сарбазы осында көмекке жіберілді. 
Олар құм салынған қаптар, басқа 
да судың жайылуына кедергі 
келтіретін құралдарды пайдала
нып, қорған жасады. Әзірге  бұл 
елді мекен су басудан аман.

Жалпы облыстағы биылғы 
су тасқыны электр желілеріне 
айтарлықтай залал келтіріп, 
Нұра ауданындағы алты ауыл
ды жарықсыз қалдырды. Наурыз 
айының аяғында болған тасқынның 
бірінші толқыны кезінде барлығы 4 
аудан зардап шексе, бүгінде 17 ау
дан апат ортасында қалып отыр. 

Өз тілшімізден

Қауіпсіз жерге 
көшірілудеСу тасқыны
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Толық дайындық 
сапында

Делегация құрамында Рес-
пуб ликалық қоғамдық штабтың 
жетекшісі Мұхтар Құл-Мұхам-
мед, «Нұр Отан» партиясы 
Төр ағасының бірінші орынба-
сары Бауыржан Байбек, ҚХА 
төрағасының орынбасары Ана-
толий Башмаков, «Ақжол» Демо-
кратиялық партиясының төр-
аға сы Азат Перуашев, «Бірлік» 
партиясының төрағасы Серік 
Сұлтанғали, Қазақстанның Аза-
маттық альянсының вице-пре-
зи денті Артур Платонов, ҚР 
Парламентінің депутаттары, ақын 
Ақұштап Бақтыгереева, спорт 
ардагері Əмин Тұяқов және бас қа-
лар бар.  

Түске дейін РҚШ мүшелері 

Қазір елімізде ҚР Президентінің кезектен тыс сайлауын өткізуге 
байланысты аса маңызды саяси науқан белсенді түрде жүргізілуде. 
Бұған қаланың барлық тұрғындары атсалысуда. Өйткені ел бас
шысын сайлау бұл әр адамның өзінің болашағын таңдау екені 
белгілі. Жуырда қаламыздағы тұңғыш Президент тарихимәдени 
орталығында президенттіктен үміткер Н.Назарбаевтың кандида
турасын қолдау жөнінде акция өтті. Оны осы орталықпен бірге 
«Халықтар достығы» қоғамдық бірлестігі және ұлттық этномәдени 
орталықтары бірігіп өткізді. Алдымен еліміздің тәуелсіздігі жылда
рында қол жеткізген жетістіктері туралы бейнебаян көрсетілді одан 
кейін «Халықтар достығы» қоғамдық бірлестігінің төрағасы арда
гер, металлург Ильяс Баймұрзаев, кәріс этномәдени орталығының 
жетекшісі В. Цой және әзербайжан орталығының жетекшісі Шир
ван Абишов еліміздің тәуелсіздік алғаннан бері өзіндік ерекше 
жолмен дамып келе жатқанын Елбасының көрегендік саясатымен 
байланыстыра әңгімелеп берді, студенттер мен жастар көптеп 
жиналған бұл басқосуда қаламыздың «Магнитка» ансамбілі өнер 
көрсетіп, жұртшылықтың көңілін көтерді. Акцияға қатысушылар 
Қарағанды облысының барлық тұрғындарына 26 сәуір күні 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кандидатурасын қолдап 
дау ыс беруге шақырған үндеу қабылдады. Аталған ісшара 
еліміздің тәуелсіздік жылдарында қол жеткен табыстарын кеңінен 
баяндауға, Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті өркениеттің 
қатарына қосылуында Елбасының ерекше рөлін ашып көрсетуде 
тағы бір маңызды қадам болды.

серікгүл АлТАйБАевА 

Қоғамдық штабта
 13 сәуірде, Қазақстан Республикасы Президенттігіне Үміткер 

Н.Ә.Назарбаевтың Республикалық қоғамдық штабының мүшелері Оралда сту-
дент жастармен, Батыс-Қазақстан машина жасау зауыты және «АКАС» Агро-
фирмасы қызметкерлерімен, сондай-ақ, облыстың этно-мәдени бірлестіктерінің 
өкілдерімен кездесті. 

Теміртаулықтар қолдауы 

Үндеу қабылдады

Батыс-Қазақстанмашина жасау 
компаниясы («БҚМК» АҚ) за-
уытшыларымен жүздесті. Кез-
десу барысында кәсіпорын жұ-
мыс шылары индустриялан дыру 
Бағдарламасының арқасын да ком-
пан ияның басқа да қазақс тан дық 
зауыттардай, серпінді қар қынмен 
дамып жатқанына тоқ талды.  

«БҚМК» АҚ еңбеккерлері 
«Нұрсұлтан Назарбаев басшылық 
жасаған жылдарда Қазақстан ин-
дустрияландыруды дамытуда зор 
нәтижелерге қол жеткізді. Жаңа 
инновацияларды енгізу, өндірісті 
модернизациялаудың бәрі де – 
Нұрсұлтан Назарбаевтың жүргізіп 
жатқан саясатының арқасында» 
екеніне сенімді. 

«Біздің президентіміздің есі-
мі Қазақстанның игілігі және 
тұрақтылығымен тығыз байланы-
сты. Қарапайым халыққа бірінші 
кезекте, елдің бейбітшілігі мен 
тыныштығы, жұмыс пен басында 
баспанасының болғаны маңызды. 
Осының бәрі де Нұрсұлтан 
Назарбаевтың арқасында біз де 
бар», - деді «БҚМК» АҚ қыз мет-
кері Татьяна Пантелеева. 

РҚШ мүшелерінің келесі 
бар ған жері, облыстағы ірі жо-
ға ры оқу орындарының бірі 
– Жәңгір хан атындағы Батыс-
Қазақстан аграрлық-техникалық 
университеті болды. Университет 
жылына агроөнеркәсіп сала сын-
дағы 5000 маманды дайындайды. 

«Сапалы білім мен жастарды 
қолдау барлық уақытта да Мем-
лекет басшысының басты наза-
рында. Ондаған мыңнан астам  
қазақстандықтардың шет ел дің 
жетекші оқу орындарында біл-
ім алуына мүмкіндік берген, 
Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке бас-
та масымен құрылған «Болашақ» 
халықаралық шәкіртақылық бағ-
дар ламасы осының жарқын мыса-
лы болып табылады. Сондықтан 
да Қазақстан жастары Нұрсұлтан 
Назарбаевты қолдайды!», - деп 
атап өтті Батыс-Қазақстан агро-
тех никалық университеті эко но-
ми ка факультетінің түлегі Зам-
зәгүл Сұлтанова. 

Түстен кейін РҚШ мүше-
лері «Агрофирма «Акас» сүт-
тік-тауарлық фермасының жұм-
ыс керлерімен кездесті. «Біздің 
Президент үнемі еңбекші халық-
тың Қазақстанда жұмыссыз қал-
май тынын айтумен келеді. Елбасы 
біздің асқар таудай қорғанымыз. 
Сондықтан да біз оған сенеміз, 
және сайлауда Нұрсұлтан 
Əбішұлы  на дауыс береміз!», 
- де ді ферма қызметкері Əлия 
Жұмашева. 

РҚШ мүшелері сондай-ақ 
облыстағы этномәдени бір лес-
тіктердің өкілдерімен жүздесті. 
Өңірде бейбіт пен келісімде 90 
астам этностың өкілдері өмір 
сүруде, 48 этномәдени бірлестік 
өз қызметін жүргізуде. ҚХА 
мүшелері қазақстандық жердегі 

бейбітшілік пен келісімді нығай-
ту дағы Елбасының баға жетпес 
рөлін ерекше атады. Олар өздерін 
Елбасының негізгі халықтық 
тірегі санайды және 26 сәуірде 
барша қазақстандықтарды жалғыз 
дұрыс таңдау – бейбітшілік, бір-
лік, тұрақтылық пен гүлдену 
үшін, яғни, Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевқа дауыс беруге шақы-
рады. 

Өз тілшімізден

– Қазір әрбір сайлау учаскесі 
өздерінің сайлаушыларын осында 
келіп тізімді көріп, нақтылау үшін 
шақыруда. Әрине, дәл сайлау күні 
тізімнен әркім өзін іздеп жатқаннан 
гөрі, алдын ала келіп, дұрыстығына 
көз жеткізгені жөн. Сондықтан 
бұл жұмысты күні бұрын атқару 
дауыс беру мерзімін созбай со
нымен бірге толық қатысуға сенім 
береді, – дейді аумақтық сайлау 
комиссиясының төрайымы Ната

Сайлау учаскелерінде
26 сәуір еліміздегі 

аса маңызды саяси 
науқан – Президент 
сайлауы күні, бұған 
барлық ұйымдастыру 
жұмыстарының 
негізгі көлемі толық 
орындалды, қазір 
қаладағы сайлау 
учаскелері белгіленген 
кесте бойынша  
жұмыс істеуде. Әрбір 
сайлау учаскесінде ка-
бина жасау аяқталды, 
енді таяу күндері 
сайлаушылардың 
дауысын жинайтын 
жәшіктер жеткізіле 
бастайды. Бұл істегі 
маңызды саланың 
бірі сайлаушылар 
тізімін жасау, анықтау, 
толықтыру болып 
табылады.

лья Шевченко.
26 сәуір күні қалада болмайтын 

тұрғындар рұхсат қағазын алуы 
тиіс, бұл да сайлау учаскесіндегі 
маңызды істердің бірі. Ол үшін 
сайлаушының қолында жеке бас 
куәлігі болуы тиіс және жазбаша 
арызы болады. Мұндай сайлаудан 
босатуға рұқсат қағаздарын беру 
25 сәуірдегі сағат 18.00ге дейін 
жүргізілетін болады. Қазір сайлау 
комиссияларының негізгі міндеті  
сайлау күні оған тұрғындардың 
толық қатысуын қамтамасыз ету. 
Ол үшін барлық мүмкіндіктер қол
данылуда. Тіпті коммуналдық 
төл ем дер қағаздарына да ел 
Президентін сайлаудың маңыз ды
лы ғы жөнінде жазбалар түсірілді. 
Барлық үйлердің кіреберістеріне 
сайлауға шақырған жазбалар 
ілінді. Енді таяу күндері азаматтық 
парыздарын орындау қажеттері 
туралы СМС хабарламалар жібері
леді. Сондайақ дәстүрлі ша қыру 
билеттері осы аптада таратыла
ды. Саяси науқан алдында  ау
мақ тық сайлау комиссияларында 
қоғамдық қабылдау өз жұмысын 
бастайды. Мұнда қала тұрғындары  
шешілмеген проблемалары жөнін
де арызшағымдарын айта ала
ды. Әрине, көпшілікті, тұрғын үй 
коммуналдық қызмет, күлқоқыстың 
дер кезінде шығарылмауы, жол
дар дың сапасыздығы толған дыра
тыны анық. Бұл орынды, тимісті 

мемлекеттік органдар ондай ар ыз
шағымдарды дер кезінде на зар ға 
алып, орындауға ұм тыла ды. Деген
мен, ел Президентін сайлау әрбір 
адамның өміріндегі маңызды саяси 
кезең, оны күн де лікті тұрмыстың 
кішігірім қиын дық тарымен салысты
ру дұрыс емес. Сондықтан қандай 
проблемалар туындамасын, оны 
жөнге келтіре отырып, ең басты са
яси науқан – Президент сайлауына 
қа тысу барша теміртаулықтардың 
азаматтық парызы. Ал тұрмыстық 
және коммуналдық проблемалар 
шешімін табары сөзсіз. 

Тұрғындар назарына!
2015 жылғы 16 сәуірде ҚР Президентінің кезектен тыс сайлауы болады. 
Құрметті қала тұрғындары! Өздеріңіздің сайлау учаскелеріңізге барып сайлаушылар тізімдерін 

қарап, онда атыжөндеріңіздің баржоғын мұқият тексеріңіздер.
Теміртау қалалық әкімдігі жанында «Сайлаушы» ақпараттықанықтамалық қызметі құрылды, 

оның жұмыс кестесі 10.0019.00 сағат.
Анықтамалар мына телефондар бойынша 923257, 922181, 922523, 923811, 923463, 92

3664. Ақпараттықанықтамалық қызмет 2015 жылғы 25 сәуірге дейін жұмыс істейтін болады.

Ыстық ықыласты 
кездесулер
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Ә.Құсайынов жиылған жұртқа тіршіліктің 
«жасыл» векторының ғылыми негіздемесі 
туралы, оның ішінде қоғамды кезең
кезеңмен экологияландырудың қандай 
күрделі әрі өзекті міндет болып табылаты
ны туралы әңгімелеп берді. Бұл – дамудың 
алдағы жоспарын мұқият зерттеу арқылы 
ғана қол жеткізуге болатын жаһандық 
мақсат. Кандидаттың айтуынша, әлемдік 
экологиялық мәселелерге тиісті деңгейде на
зар бөлінбеуі оның маңыздылығын түсінуде 
кедергі болып отыр. 

«Экология – адамзат тіршілігінің маңызды 
факторы. Біздің айналамыздағының бәрі 
– табиғат, біздің өмір сүріп жатқан ортақ 
әлеміміз. Технология ілгері дамыған сайын, 
«жасыл» орта осалданып барады.Бүгінде, 
бір адамды азықтүлікпен қамтамасыз етуге 
қажетті жердің көлемі, әлем бойынша, 21,9 
гектарға тең. Ал Жер шарының биологиялық 
мүмкіндігі 15,7 гектарды ғана құрайды. Яғни, 
өздеріңіз байқағандай, Жерді мекендейтін 
7 миллиард адамның әрбіреуін таза, 
ластанбаған, құнарлы жермен қамту үшін 
кем дегенде 6,2 гектар жетіспейді. Бұл өте 
күрделі мәселе»,  деді Ә.Құсайынов. 

Кездесу барысында кандидат, сондайақ, 
әлем бойынша бірегей табиғи кеңістіктердің 
күрт азайып бара жатқанын сөз етті.Мысалға, 
Жер шарындағы халқы көп аймақтарда 
жаһандық экожүйенің маңызды бөлшегі 
– батпақты жерлердің 90 пайызы мүлде 
жойылған.

«Экология – біздің ортақ үйіміз, ғалам
шары мыз туралы ғылым. Ғаламшарымыз 
жалғыз, сондықтан оны көзіміздің қара шы
ғын дай сақтауымыз керек. Бұл туралы мек
теп қабырғасынан бері айтылып келеді, бірақ 
нақты іске келгенде мәселенің өзектілігі жой
ылар емес. Мысалға, жаһандық жылыну про
блемасын алайық. 20 ғасырдан бері орташа 
ауа температурасы 0,74 градусқа өсті. Мұның 
үштен екі бөлігі соңғы отыз жылға тиесілі. 
Тұрақты температуралық көрсеткіш ғасырлар 
бойы сақталып келген табиғат үшін бұл үлкен 
өзгеріс»,  деді Әбілғазы Құсайынов. 

Кандидаттың келтірген мәліметі бой
ынша, 19 ғасырдың соңынан бері әрбір 
жаңа онжылдық алдыңғысына қарағанда 
жылырақ. Бұл ғылыми қауымдастықтар 
мойындап отырған жалпыға аян ақпарат, 
бірақ халықаралық деңгейде оған тиісті 
жауап табылмай отырғаны өкінтеді дейді 
ол. Көптеген елдерде жасыл техноло
гия өндіріске енгізілмей келеді, тіпті, оны 
жатырқап отырғандар қаншама. Табиғи 
ресурстар кешенін біріктіретін ортақ тер
мин – экологияны күйзеліске ұшыратқан 
мұндай күрделі жағдай амалсыз ертеңгі күнің 
жайлыалаңдатады. 

Студенттермен және ұстаздармен кез
десу кезінде кандидаттың сайлауалды 
штабы ның жетекшісі Рүстем Жоламан 
да экологиялық тақырыптың өзектілігіне 
тоқталды. 

«Біздің заманымызда экология – шек
теу лі тіршілік көзі. Негізінен, оның шектеулі 
екені бұған дейін де белгілі болатын, бірақ, 
шексіз көрінген шикізат қорының таязда
нуы күн тәртібіндегі күрделі мәселеге ай
налды. Сондықтан да біз халықты экология 
ғылымдарының негізгі бағыттарымен таны
стырып, аталмыш мәселеге мұқият көңіл 
бөлуге шақырамыз. Жасыл вектор үнемі 
таза ауа, құнарлы жер, ауызсу көздері мен 
Жер шарының атмосферасы сынды ең 
маңызды табиғат қорларының тапшылығы 
туралы өзекті мәселелерді меңзейді»,  деді 
Р.Жоламан. 

Кездесу соңында Әбілғазы Құсайынов 
экологиялық күн тәртібінің өзектілігіне тағы 
бір тоқталып, қала жұртшылығын жаһандық 
экологиялық мәселелерге көңіл бөлуге 
шақырды. 

Қазақстан Республикасы 
Президенттігіне кандидат Әбілғазы 
Құсайынов «Тұран-Астана» 
студенттерімен және ұстаздарымен 
кездесті. Кездесу барысын-
да Әбілғазы Құсайынов жиын 
қатысушыларын экологияның 
қазіргі проблемаларын қозғайтын 
сайлауалды тұғырнамасының 
негізгі бағыттарымен таныстырды. 

Жастармен жүздесу

ҚР Президенттігіне кандидат Әбілғазы 
Құсайыновтың «Тұран-Астана» студенттерімен 

және ұстаздарымен өткізген кездесуі туралы 

Адамзат үшін ең маңызды сала – экология

«Табиғат – адамзаттың басты байлығы. 
Оны қастерлеп, күтіп ұстау керек, ол – әр 
адамның, әрқайсымыздың басты міндетіміз», 
 деп қорытты өз сөзін Ә.Құсайынов. 

 Мұнан соң ҚР Президенттігіне кан
дидат Әбілғазы Құсайынов Ақтөбе облы
сы ның жұртшылығымен кездесті. Кезде
су барысында Әбілғазы Құсайынов жиын 
қатысушыларын экологиялық мәселелерді 
айқындап, шешуге негізделген өз сайлауал
ды бағдарламасының басты бағыттарымен 
таныстырды.

«Алдымен, басты міндеттерімізді айқын
дап алайық. Экологиялық проблема – 
табиғат тың құрылымы мен қызметін бұзатын 
қоршаған ортадағы теріс құбылыстар. Бұл 
дегеніңіз, адамзат тұрмысынан туындаған 
антропогендік түрлену. Экологиялық түйт
кіл дер адамзаттың күрт өскен өнеркәсіптік 
әрекетінің айналаға әсерінен туындап отыр. 

Қазірдің өзінде адамдар күн сайын 
есе леніп келетін экологиялық дағдарыс 
жағдайында өмір сүріп жатқаны жасырын 
емес. Ол барша өркениеттің дағдарысына 
айналып барады»,  деді ҚР Президенттігіне 
кандидат. 

Ә.Құсайыновтың айтуынша, экологиялық 
жүйе қызметі мен адам қоғамының табиғатпен 
қарымқатынасы арасында тепетеңдік жоқ. 

Одан әрі кандидат жиналған жұртты 
адамзат қоғамы алдында тұрған маңызды 
жаһандық экологиялық проблемалармен 
таныс тырды, атап айтқанда: қоршаған орта
ның ластануы, парниктік газдардың зияны, 
ғаламшардың «озон қабатының» сөгілуі 
және т.б. Адамның ісәрекетінен қоршаған 
ортаның ластануы барлық жер қыртыстарын: 
атмосфера, гидросфера мен литосфера
ны қамтып, өткір мәселеге айналып бара
ды. Оның ішінде бірінші әрі маңыздысы 
– жаһандық климаттың өзгеруі. Адамның 
өнеркәсіптік тұрмыстіршілігінен түзілген 
парниктік газдардан климат антропогендік 
өзгеріске ұшырады. 

ХІХ ғасырда температура 0,1 градусқа 
өсті. ХХ ғасырда бұл өсім әр жыл сайын 0,3 
градусқа жетті. Ал ХХІ ғасырдың 15 жылын
да орташа жылдық температура 0,8 градусқа 
жылып отыр. 

Ғаламшардың жаһандық жылынуы мұз
дық тарды ерітіп қоймай, топырақтың беткі 
қабатын қуратып отыр. Бұл үлкен қауіп 
төндіруде. 

Климат өзгерісінің зардабын, ең алды
мен, ауылшаруашылық жайылымдар тартып 
отыр, шаруашылық мақсаттағы жерлердің 
63%ы эрозияға ұшыраған. Жыл сайын шөл 
даланың жалпы аумағы 27 млн гектарға 
кеңіп келеді. Сондайақ, жаһандық жылыну
дан жаңа аурулар туып, қауіпті микроағзалар 
пайда болады. 

Адам өз ісәрекетінен туындаған эко
логия лық ауытқудың құрбанына айна
лып отыр: кейбір мәліметтерге сенсек, су 
ресурстарының, атмосфералық ауа мен жер 
қыртысының ластануынан туындаған ауру
лардан әлем бойынша адамдардың 40%ы 
өмірден өтіп жатыр. 

Ә.Құсайыновтың айтуынша, фото химия
лық түтін, қышқыл жаңбыр, топырақтың 
құнарсыздануы, ормандардың құртылуы, 

құрғақ шылық, ауадағы қауіпті қалдықтар, 
биосфера генофонының азаюы сынды 
қауіпті экологиялық құбылыстар, біздер, 
адамдар үшін, қалыпты жағдайға айналды. 
Осы орайда қуат көзі мен табиғат ресурста
рын үнемдеу мәселесін де назардан тыс 
қалдырмау керек. 

Біз – адамдар, жаңартылмайтын ресурс
тар ды жойып, флора мен фаунаны талқандап, 
табиғат циклін бұздық – бір сөзбен айтқанда, 
бізді жаратқан табиғатқа өзіміз зиян келтіріп 
отырмыз»,  деді Құсайынов. 

«Айналамыздың бәрі өзгеріске ұшырады 
– аңдар қырылып, сирек өсімдіктер жойылып 
кетті, аралдарды су басып, табиғи апаттар 
тұтас қалаларды қиратуда. 

Соған қарамастан, адамдар техникалық 
баспалдақтағы серпілісін жалғастырып, 
ғалам шарға тұтынушылық қатынасын тоқ
та тар емес. Табиғаттың құнарын соңғы там
шысына дейін сорып алуға дайын. Адамзат 
қоршаған ортаны құртып бара жатқан іс
әрекетін тоқтатпаса, жағдай қиындауы мүмкін.
Сол себепті, бүгінде экология ғылымына 
биологияның бір саласы деп қарамай, оған 
әлдеқайда тереңнен бойлау қажет»,  деді 
кандидаттың Ақтөбе облысындағы сайлау
алды штабының жетекшісі Игілік Сағиев. 

«Экологиялық мәдениет қазіргі қоғамның 
маңызды бөлігіне айналуы керек. Табиғатты 
қорғау, табиғат ресурстарын дұрыс пайда
лану мәселелеріне қоғам назарын тарту 
жұмыстарын күшейту маңызды.Кәсіпорын 
мен ұйымдардың жер қойнауын, су ре
сурстарын, орман, қазба байлықтары мен 
өзге де табиғат ресурстарын дұрыс пай
далануларына мемлекеттік бақылау енгізу 
қажет. Топырақтың, жер бетіжәне жер асты 
суларының ластануына жол бермеуге қоғам 
назарын күшейту керек.Сулар және орман
дарды қорғау, өсімдік және жануарлар әлемін 
қорғай отырып, сол арқылы атмосфераның 
ластануына тосқауыл қою маңызды.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесін енгізу 
қажет»,  деді Ә.Құсайынов.

Қазақстан Республикасы Президенттігіне 
кандидат Әбілғазы Құсайыновтың Аста
на қаласындағы республикалық штабында 
Қазақстан Республикасы Президенттігіне 
кандидат Әбілғазы Құсайынов Қазақстан 
Республикасындағы кезектен тыс президент 
сайлауын бақылау жөніндегі ЕҚЫҰ/ДИАҚБ 
миссиясының басшысы Корнелия Йонкер
мен кездесті. 

Кездесу барысында ҚР Президенттігіне 
кандидат Әбілғазы Құсайынов ЕҚЫҰ өкіл
дерін республикалық штабтың жұмы сымен 
таныстырып, Қазақстан Республикасы Пре
зи  денттігіне кандидат ретіндегі болашақ жо
спары жайында әңгімелеп берді. 

«Бүгінге дейін 5 аймақты аралап, Аста
на қаласында бірнеше кездесу өткізіп 
үлгердік. Жалпы алғанда, сайлаушылар
мен 12 кездесу өткізіп, онда сайлауалды 
бағдарламаммен таныстырдым, сайлау
шыларды қызықтырған сұрақтарға жауап 
бердім»,  деді Ә.Құсайынов. 

Сонымен қатар ҚР Президенттігіне кан
дидат Ә.Құсайынов аймақтық сайлауалды 
штабтарында 200ден аса сенімді тұлғасы 
жұмыс істеп, олар да сайлаушылармен 

кездесу өткізіп, сондайақ өзінің сайлау
алды тұғырнамасының негізгі бағыттарын 
түсіндірумен айналысатынын атап өтті. 

ЕҚЫҰ өкілдерімен кездесу барысында ҚР 
Президенттігіне кандидат Ә.Құсайынов осы 
жылдың 20 сәуіріне жоспарланған Астанада 
өтетін аймақтық сайлауалды штабтарының 
слеті туралы айтып, ЕҚЫҰ өкілдерін 
аталмыш ісшараға қатысуға шақырды. 
Аймақтық штабтардың слетінде үгітнасихат 
жұмыстарының алдынала қорытындысын 
шығарып, аймақтық штаб жетекшілерінің 
атқарылған жұмыстар жайлы есептерін 
тыңдау жоспарланған. 

Ә.Құсайынов ЕҚЫҰ өкілдерінің назарын 
Қазақстан Республикасы Президенттігіне 
кан дидат ретіндегі жұмысын ешқандай 
кедергісіз жүргізіп жатқанына аудартып, 
аймақтардағы барлық кездесулері заңға 
сәйкес ұйымдастырылғанын атап өтті.  Со
нымен қатар Ә.Құсайынов барлық қажетті 
кеңестерді шұғыл ұсынып отырған аумақтық 
сайлау комиссиясы мүшелерінің ашықтығы 
мен біліктілігін ескерді. ҚР Президенттігіне 
кандидат Ә.Құсайынов, сондайақ, БАҚ
пен тығыз қарымқатынас орнатып, жемісті 
жұмыс жастап жатқандарын назарға алды. 

«Барлық республикалық телеарналар 
ісшараларды ақпараттық сүйемелдеу үшін 
өз алаңдарын ұсынып отыр. Үгітнасихат 
роликтері медиажоспарымызға сәйкес 
эфирге шығып жатыр. Жалпыұлттық газет
терде менің сайлауалды бағдарламам жари
яланып, үгітнасихат модульдеріміз орнала
стырылды. Жалпы, республикалық деңгейде 
болсын, аймақтық деңгейде болсын, біз 
жүргізген сайлауалды науқанын ақпараттық 
сүйемелдеу барысына көңілім толады»,  
деді Ә.Құсайынов. 

Ә.Құсайынов атап өткендей, сайлау 
науқаны Қазақстан Республикасының «Сай
лау туралы» заңына толық сәйкестікте өтіп 
жатыр. Одан бөлек, ЕҚЫҰ өкілдерімен кез
десу кезінде ҚР Президенттігіне кандидат 
Ә.Құсайыновтың республикалық сайлауалды 
штабының жетекшісі Рүстем Жоламан сай
лау науқаны аясында ұйымдастырылатын 
ісшаралар жайында әңгімелеп берді.
Атап айтқанда, ол ҚР Президенттігіне кан
дидат Ә.Құсайыновтың елордадағы және 
аймақтардағы штабтары ыңғайлы жерде 
орналасқанына тоқталды. Оның айтуын
ша, штабтарға консультациялық қолдауды 
Орталық сайлау комиссиясы, облыстардағы 
аумақтық сайлау комиссиялары көрсетіп 
отыр.

Үгіт науқаны қарсаңында қажетті көлемде 
үгітнасихат материалдары әзірленді. 
Мысалға, Астана мен Алматы қалаларында 
әрқайсысында 4 билбордтан, облыс 
орталықтарында 2 билбордтан, сонымен 
қатар Жезқазған мен Семей қалаларында бір
бір билбордтан ілінді. Плакаттар әзірленіп, 
кандидаттың сайлауалды бағдарламасы ба
сып шығарылды (50 мың плакат пен сайлау
алды бағдарламасының 3 мың данасы). 

Жалпы,Р.Жоламан атап өткендей, сай
лауалды науқанын толыққанды жүргізу үшін 
барлық жағдай жасалған.

Өз тілшімізден 
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Штаб жетекшісінің айтуын ша, насихат 
жұмыстары жүр гізі ліп, студенттер және 
еңбекші ұжымдарымен кездесулер ұй ым 
дастырылуда. Сонымен қа тар, штаб кеңсесі 
журналис тер және бақылаушылар үшін 
әрдайым ашық, үгіт насихат материалдары
мыз жеткілікті және кандидаттың сайлауалды 
тобының мүшелері керекті кеңес терді беруге 
әзір.

Кандидат Т.Сыздықовтың сенімді тұлғасы 
З.Мұхамеджанов сайлауалды тұғырнаманың 
басты бағыттарына тоқталды. «Коммунистік 
халықтық партиясы қызметінің негізінде – 
тұтас, бірізді ғылыми дүниетанымға сүйенген 
марксизмленинизм идеялары жатыр.Мате
риализм, экономикалық ілім және ғылыми 
коммунизм теориясымарксизмді құраушы 
басты бөлімдер болып табылады. Марксизм 
ғылымды дамытудағы жаңашылдықтар мен 
жаңа мәліметтерді тарату негізінде үздіксіз 
дамып, жетіліп отыратын шығармашылық 
білім болып табылады»,  деп атап өтті 
З.Мұқамеджанов.

Қазіргі заманғы батыс өнері өзінің 
маз мұнын жоғалтуда және примитивті
эмоционалдық деңгейге дейін түсіп кетті», 
 деді ол. Сондайақ ол, әлемдік комму
низм идеясы басты мақсат болып қала 
бермек. Коммунистік қоғамның әділетті 
лозунгі  «Әркімнің қабілетіне қарай, әркімнің 
қажеттілігіне орай».

Сонымен қатар, атқарылған жұмыстары 
туралы Қызылорда облысы сайлауалды 
штабының жетекшісі Т.Телеубаев баян да ды: 
Қазіргі таңда насихат жұмыстары облыстың 
бар лық аудандарын қамтуда. Тұр ғын дармен 
кездесулер үнемі өткізілуде, оларға өзінің 
маң ыз дылығын жоймайтын марксизмлени
низм идеясының негіздері түсіндірілуде.

«Ұстанымдарына берік на ғыз коммунист 
өзіне артығын алмайды, батыстың арбаушы 
жарнамаларына алданбайды. Қарапайым 
тағамдармен қорек теніп, шашпалыққа жол 
бермейді, материалдық бай лық ты өмірдің 
мәніне айналдырмайды, өзінің жеке дамуы
на және жақындарына қол ұшын береді»,  
деді кандидаттың сенімді тұлғасы.

Оның пікірінше, батыстық қоғамды арам 
пиғылдар дендеп алған, рухани бастаулар
мен санаспайды, барлығы пайда табуға 
бағытталған.

Адамдар басты адамгершілік қасиеттерін 
жоғалтып, маркетинг заңдылықтарына бағ
ын ған тұтынушыларға ай нал у да. Батыстық 
жарнама өмірдің мәнін, мазмұнын, мағы на
сын өзгертіп белгілі бір тауарды адам дарға 
күштеп жүктеуде. «Батыстың кемшіліктері 
әсіресе мәдениет саласында анық бай
қа лады, себебі тұтынушылық сана, көп 
жағдайда, жеке бастың қамын өмірдің мәні 
деп қарастырады. Батыстық адам біртіндеп 
адамгершілік құндылықтарын жоғалтуда»,  
делінген кандидаттың сайлауалды тұғыр на

ҚКХП ұсынған Қазақстан Республикасы Президенттігіне 
кандидат Тұрғын Сыздықовтың Шымкент және Қызылорда 

қалаларындағы аймақтық сайлауалды штабтарының 
іс-шаралары туралы

ҚР президенттігіне канди-
дат Т. Сыздықовтың Шымкент 
қаласындағы сайлауалды штабы 
атқарылып жатқан жұмыстары 
туралы есеп берді. Насихат 
жұмыстарының барысы туралы 
сайлауалды штабтың жетекшісі 
Нұрлан Қадырқұлов айтып берді. 
Ол Оңтүстік Қазақстан облысы 
сайлауалды штабының қарқынды 
ақпараттық қызметі туралы ба-
яндады: сенімді тұлғалар облыс 
тұрғындары арасында ақпараттық 
саясатты жүргізумен айналысуда.

ма сында.
Аймақтық сайлауалды штабтың жетек

шісі, Т.Сыздықов тың сайлауалды тұ ғыр
намасында көтерілген сұр ақтар қазіргі 
кезеңде әлемде өзектілігін табуда және 
тұрғындармен кездесулерде талқыға түсетін 
болады.

Қазақстан Коммунистік Ха лық тық пар
тиясы ұсынған ҚР президенттігіне кандидат 
Тұрғын Сыздықовтың Өскемен қаласындағы 
«Защита локомотив жөндеу ДЭПОсы» 
жұмысшыларымен де кездесу өткізді. 
Кездесу барысында кандидат Сыздықов 
өзінің сайлауалды тұғырнамасының ба
сты бағыттарымен таныстырды. Кездесу 
кезінде кандидат батыстық стандарттар мен 
тұтынушылық мәдениеттің теріс ықпалына 
тоқталып өтті.

«Бүгін буындары қатып үлгермеген әлем
нің барлық жастары батыстық киімдерді киеді, 
шетел әуендерін тыңдайды, голливудтық 
фильмдерді және сериалдарды көреді. 
Мұның барлығы – жай бос уақыт өткізу емес, 
бұл тұтыну мәдениетінің жалпыға бірдей та
ралу үрдісі.

Дәстүрлі адами құндылық тар ды наси
хаттауды жоққа шы ғарып, жат үлгілер мен 
өмірлік шарттарды көзсіз көшіру адамилықтан 
ауытқуға, жеке лей енжарлыққа, жалпы мате
риализм мен азаматтық нем құрайдылыққа 
әкеледі»,  деп атап өтті кездесуде Тұрғын 
Сыздықов.

ҚР Президенттігіне кан ди дат тың ойын
ша, жаппай ин тер нет арқылы таратылып 
отыр ған батыстық өмір мәнін де, қатыгездік, 
енжарлық, нем құрай лылық, ісәрекетке деген 
жауапсыздық белгілері жатыр. Мұндай жап
пай шектеусіз өмірлік қағидаттар кез келген 
ұлттың құлдырауына алып ке ле ді.

Стандарттар мен тұтыну шы лық мәден
иеттің теріс ықпалы өз жемісін беруде: Ба
тыста туу көрсеткішінің төмендеп, дәстүрлі 
неке институттарының күйреуі нәпсілік және 
рухани тәрбиедегі жүгенсіздік, жауапсыздық 
пен немқұрайдылықтың жемісі бол ып та
былады. Жастар өз де рі не отбасылық 
міндеттерді алғылары келмейді, өз істеріне 
жауапкершілікпен қарамайды, нақты 
азаматтық ұстанымдары жоқ.

«Батыс сән үлгісінің ең қауіпті көрініс
тері  компьютерлік ойындар, фильмблок
бас терлер, сапасыз әдебиет арқылы кең 
таралған зорлықзомбылық, қаталдылық 
культтері.Шектеулі тұтынушылыққа тәр бие
лейтін жаппай зорлықзомбылық наси хаты 
жастарды өз торына түсіріп, ақылесінен, 
адам гер шілік қаситеттерден айыруда. Сол 
арқылы адам өмірі құнсызданып бара
ды. Әрбір екінші батыстық фильм, бейне
клип немесе әуеннің астарында қатыгездік, 
енжарлық, немқұрайлылық, ісәрекетке де
ген жауапсыздық белгілері жатыр»,  деді 
Т.Сыздықов.

ҚКХП жетекшісінің сөзі не қарағанда, 
батыстық өндіру ші лердің басты мақсаты 
– есірткі тәрізді, теріс эмоцияларды сырт
қа шығарып, бойға адреналин сыйлайтын 
өнімдерге адамды тәуелді ету арқылы олар
ды көптеп сату.

Сонымен қатар, батыс жастары от
ба сылық құндылықтар, дәстүр, бірізділік, 
үлкендерді құрметтеу, отансүйгіштік сияқ
ты адамгершілік қасиеттерге мүл дем жат 
тұтынушылық стан дарт тарымен өмір 
сүріп жатыр. Мұндай қоғамда өмір сүрген 
адамдардың өмірлік қағи даттары – жал
қау лық және материалдық ашкөздік, толық 
моралдық жауапсыздық.

Батыстық өркениет елдері ақылес 
пен генетикалық аурулар бойынша және 
ғаламдық семіздік рейтингінде көш бастап 
келеді. Осылайша, олар өздерінің тегін 
жоғалтуда. Бұған дұрыс өмір сүру салтын 
ұстанбай, фастфуд тағамдарын және басқа 
да түрлі гендімодификациялық өнімдерді 
тұтынулары себеп. «Мықты моральдік негізі, 
түп тамыры, ұлттық санасы, қандай да бір 
діни ұстанымдары мен ұлттық рухани идея
лары болмаса ол елдің болашағы да жоқ.

Мемлекеттің басты байлығы – оның адам
дары. Салауатты, зайырлы ұлт қағидаттары 
адамдарға нәресте шағынан сіңдірілуі керек. 
Балалар тек қана пайдалы тағамдармен 
қоректеніп, дене шынықтырумен айналы
сып, сезім, сыйластық және құрмет сияқты 
отбасылық құндылықтарды танып өсуі керек. 
Жастар дәстүрлі құн ды лық тар мен қоғамдық 
идеалдарды танып өскенде ғана батыстық 
мәдениеттің ықпалынан құтыла ды»,  деп 
аяқтады өз сөзін Тұрғын Сыздықов.

Одан әрі сөзді облыстық сайлауалды 
штабтың жетекшісі Ш.Байдәулетов алды. Ол 
қа тысу шыларға сайлауалды нау қан кезіндегі 
үгіт насихат және іс шаралар туралы айтып 
берді.

Астана қаласында ҚР Прези дент тігіне 
кандидат Т.Сыздықов пен Республикалық 
сайлауалды штабтың жетекшісі А.Қоңыров 
кезектен тыс сайлауды бақылау жөніндегі 
Республикалық қоғам дық комиссияның 
өкілдерімен кездесті.

Тараптар сайлауалды нау қаны ның ба
рысы туралы сұқ бат тасты, сайлау комисси
ялары жұмысында қоғамдық бақылаудың 
маңыздылығына тоқталды.Т.Сыздықов ко
миссия өкілдеріне штаб жұмысын хабардар 
етті, насихат материалдарымен таныстырды, 
аймақтардағы шаралар және алдағы жұмыс 
жоспары туралы айтып берді.

Қазақстанда сайлау на си хатын өткізуге 
барлық мүм кін дік жасалған. Сайлау нау
қан ын жүргізу барысында аймақ тық сай
лау комиссия лары тарапынан берілген 
кеңестер мен тиімді заң талаптары, БАҚтың 
мәселелерді толықтай қамтуы, Орталық сай
лау комиссиясы тарапынан дайындалған 
әдістемелік нұсқаулықтар – мұның барлығы 
сайлау науқанын қалыпты және келеңсіз 
өткізуге толық мүмкіндік береді – деп атап 
өтті кандидат.

А.Қоңыров бақылау шы лар дың наза
рына ҚКХП кан ди датының үгіт насихат 
матер иалдары БАҚта толық жарық көріп 
отырғандығын жеткізді.

Сайлау науқаны басталғалы бері БАҚ
пен тығыз қарымқатынастың нәтижесінде 
40 жуықИнтернет желілерінде біз дің канди
датымыз және сайлауалды штаб туралы 
100 деген материал және баспа бұқаралық 
ақпарат құралдарында 20дан аса мақала 
жарық көрді.

Жалпы алғанда, сайлау науқаны бас
тал ғалы рес публикалық штабтың ұй
ым   дастыруымен Тұрғын Сыздықовтың 
Қазақстанның 5 аумағында сайлаушылар
мен 11 кездесуі өтті. ҚКХП кан дидатының 
насихат автокеруені Ақмола, Солтүстік
Қазақстан, Қостанай, Павлодар және Шығыс
Қазақстанда болды.

Бүгінгі күнде сайлауал ды науқанға облыс 
орталық тары ның 203 қалалық және аудандық 
комитет, 2000 аса бастапқы партиялық 
бірлестік қамтылған. Аймақтық штабтар сай
лаушылармен кездесу ұйымдастыруда. На
сихат жұмыс тары партияның бастапқы өкіл
діктерінде қолға алынған. Кездесу соңында, 
қос тарап кездесу барысында ашық және 
пайдалы сұхбат болғандығын атап өтті.

Өз тілшімізден

Батыстық 
құндылықтарға 
бас ұра бермейік

Өнімдердің үлгілерін сатып алуды 
Комитеттің аумақтық департаменттері 
2015 жылғы 2 наурызда бастады. Са
тып алу – 2015 жылғы 1 қаңтарда жаңа 
заңнамалық актілердің күшіне енгенінен 
кейін ҚР ҰЭМ ТҚҚКдегі бақылаудың жаңа 
нысаны, Комитет жұмысындағы жаңа 
құрал. Бұл 2015 жылдың бірінші жарты 
жылдығына төрт жарым мыңнан астам 
жоспарланған жоспарлы тексеруден тыс 
тексеру. 

Құс етінің бес тоннадан астамы 
микробиологиялық және гигиеналық 
көрсеткіштер бойынша саудадан алын
ды. Өнімдердің бір тоннасы жоюға тура 
келді. Ол сальмонеллез жұқтырған бо
лып шықты. Техникалық регламенттер
ге сәйкес келмейтін өнімдерге қатысты 
Комитет Қазақстан Республикасына 
құс етін жосықсыз өндірушілердің орта
лық тандырып жеткізуіне байланысты 
аумақтық бөлімшелерге бақылаудағы 
аумақтарда мониторинг жүргізуді тапсыр
ды.

Ішек таяқшасы бактериялары мен 
микроорганизмдер ресейде өндірілген 
ірімшікпен сүт өнімдерінде табылды. 337 
сынама зерттелді, 82 сынамада – ресейлік 
және қырғызстандық өнімде бұзушылық 
анықталды. Екі жарым тоннадан астам 
сүт саудадан алынды.  Ет өнімдерінде 
зертханалық зерттеу нәтижелері бойын
ша: ішек таяқшасы, калий нитратының ар
туы, шошқа ДНҚсы табылды.Кондитерлік 
және май өнімдерін зерттеу кезінде 
техникалық регламенттерге сәйкес келмеу 
және тұтынушыларды алдау анықталды.
Жоғарыда көрсетілген өнімдердің бар
лығы Қазақстанның аумағына заңды 
түрде енген және сәйкестік сертифи
каттары бар. Бұдан басқа, өнімдер са
удадан алынуда, айыппұлдар салыну
да, әкімшілік істер  қозғалуда, қарсы 
кездесулерге бастамашылық жасалуда.  
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау 
комитеті тек бөлшек саудамен және сал
дарларымен күресумен шектеліп отыр. 
Себептерімен күресу керек.  Ал бұл үшін 
басқа мемлекеттік органдардың, оның 
ішінде Қазақстанның сыртқы шекарала
рын бақылайтын органдардың қолдауы 
қажет. Комитеттің жұмыстағы басты 
басымдылығы қауіпсіздік. 

Өз тілшімізден

Ел жаңалығы

Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау  
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Ешкім де ұмытылмайды

Балқыбек Шаймерденов 
нағыз қазақи дағды бойынша 
туылған күні мен айы тарихта 
қалмай, 1986 жылдың күзінде 
дүниеге келіпті. 

«Көрінер үш күндіктен Баян  
   басы,

Қызылтау әулиелі қатарласы.
Сүйіндік сегіз болыс мекен  

   еткен,
Күндік жол жорытқанға екі 

арасы», деген Мәшһүр Жүсіп 
бабамыздың шумағындағы 
Әулиелі Қызылтау болысында 
кіндігі кесіліпті. Бұл мекен қазіргі 
Павлодар облысы Баянауыл 
ауданындағы  Жосалы ауылына 
жатады. Әкесі Шаймерден мен 
шешесі Тәуірбала Әпиза, Әпия, 
Балқыбек, Жүнісбек, Биға атты 
үш қыз, екі ұл тәрбиелеп өсірді. 
Әкелері өмірден ерте озғанмен 
анасы Тәуірбала 97 жасқа 
келіп дүние салды. Осы Үлкен 
Әжемізді біз бүкіл немерелері 
тірісінде көрдік.

Балқыбек бала кезінен өте 
еңбекқор болып өседі. Кеш 
үйленіп Манарбек, Гүлбаршын 
есімді ұл мен қыз сүйеді. 
Үш жасынан қос жанарынан 
айырылған інісі Жүнісбектің 
ғұмыр бойы қамқоршысы болған 
адам. 

...Қайран, Әбжай ата! 
Балқыбек атты есіміңді 
қай баланың Әбжай атап 
жібергенін кім білер. Жарықшақ 
дауысыңның ырғақтары, бізге 
балаларға бағыттаған әзілдерің, 
бәрі күні бүгінге дейін құлақтан 
кетпей, жылы жүзің күлімдеп 
алдымда тұрғандайсың. 
Қызылтаудан  Баянауыл 
аудан орталығына келіп, көлік 
апатынан жылдар бойы  төсек 
тартып жатқан інің Жүнісбекті 
(менің әкем) маңдайынан сүйіп, 
«Жүкежан»,дер едің.

Автобус қатынасы үзілген 
кезде атпен де келе салатынсың. 
Бұл құбылыстың ай сайын 
қайталануына байланысты мән 
бермеуші едік. Бұл да бір мектеп 
екенау...

Ұлы Отан соғысы қаһарын 
төгіп тұрған 1942 жылдың 10 
мамырында Баянауыл аудандық 
әскери комиссариатына 
шақырылып, 15 мамырда 
өзіміздің Петропавл қаласына 
аттанады. Осында жиырма күн 
дайындықтан өтіп 5 маусымда 

Жеңіске – 70 жыл
210-шы гвардиялық атқыштар полкінің 71-

ші гвардиялық атқыштар дивизиясы арпалысып 
жүріп соғысты 8 май күні Балтық теңізінің 
жағалауында аяқтады. Ұлы Отан соғысы жылдары 
дивизия 15 мың шақырымға жуық жүріп өтіп, 
жетпістен аса елді мекендерді жау қолынан 
азат етті. Олар Москва және Сталинград үшін 
болған қан төгістерде, Курск иініндегі ұрыстарда, 
Белоруссия мен Балтық жағасындағы елдерді азат 
ету майдандарында ерлікпен шайқасты. Гвардия 
туында Ленин және Қызыл Ту ордендері жарқырап, 
дивизияға Витебск есімі берілді. Дивизиядан 19 адам 
Совет Одағының Батыры атағын алып, 15 мыңдай 
командирлер мен жауынгерлер ордендермен және 
медальдармен марапатталды. Солардың ішінде 
гвардия кіші сержанты Шаймерденов Балқыбектің 
де есімі бар. 

Әбжай ата
Эссе

240шы атқыштар дивизиясының 
836шы атқыштар полкіне 
жіберіледі. Бұл Воронеж 
майданы болатын. Гитлер 
армиясы ірі, әрі ауқымды 
шабуыл ұйымдастырып, 
қаланы қысымға алған. Совет 
бөлімшелерін Дон өзенінен 
әрі ығыстырып шығаруға 
бар күштерін салып бақты. 
836шы атқыштар полкіның 
жауынгерлері жауға қайтақайта 
қарсы шабуыл құрып бұрынғы 
орнына шегерумен болды. 
Ұзаққа созылған ауыр да қан 
жұтқан ұрыстарда Орталық 
және Воронеж фронттарының 
жауынгерлері ерлікпен 
шайқасты. Жаудың  Курск 
бағытына тез шығу әрекеті іске 
аспады. Фашистердің жоспары 
күйреп, қорғануға көшуге 
мәжбүр болды. Бұл Гитлер 
үшін ойламаған жағдай еді. 
Қырғын соғысқа бірден кірген 
Балқыбекке ауыр тиді.

«Соғыстың құйтырқыларын 
соғыса жүріп үйрендік. 
Қаһарлы мектеп болды. 
Өлімнің  көбі білмегендіктен, 
албырттықтан болып жатты. 
Мен де оқтан қорғанудың 
әдістерін білмегендіктен ауыр 
жараландым. Бір есімді жисам 
санитар қолиығымды таңып 
тастапты. Жиырма шақты 
солдатпыз, бәрімізді Тамбовтағы 
№3226 әскери госпиталге  
апарып жатқызды. «Сол жақ 
жауырыныңызды снарядтың 
жарықшағы тесіп өтіп, үгіп 
жіберген» деді 3 рангтегі әскери 
дәрігер, госпиталдың бастығы 
подполковник Малкин.

«Жарам жазылмай, қиналып 
жарты жыл жаттым. Зықым 
шықты. Жағдайым жақсы, деп 
жартылай өтірік айтып шықтым
ау, әйтеуір» – дейтін Әбжай ата. 
«1943 жылдың 1 мамырында 
210шы атқыштар полкының, 71
ші гвардиялық, Ленин орденді, 
Қызылтулы, Витебск атқыштар 
дивизиясына атқыш ретінде 
ауыстырды. Бұл атышулы 
әскери ұйым еді».  Неге екені 
белгісіз, Әбжай ата соғыс туралы 
әңгіме айтпауға тырысатын. 9 
мамыр жеңіс күндері орден мен 
медальдарға толы кителін көрші 
соғыс ардагері ақсақалға кигізіп, 
«Сен барып әңгіме айтып кел 
балаларға» деп, мектепке сол 

кісіні жіберуші еді. Осы жазып 
отырған мәліметтерім, атамның 
әкеме келгенде күбірлеп айтып 
отырғанда естігендерім.

Түртіп сұрамасаң және 
айтпайды. «КурскОрлов иінінде 
қорғануға дайындық көлемді 
болды» – деп жалғастырды 
Әбжай ата. «Немістер теңдесі 
жоқ шабуылға шықты. Фашистер
дің жүздеген «Пантера», «Тигр», 
«Фердинандтарына»  біздің 
жүздеген Т34термен КВлар 
қарсы тұрды. Тигрдың астында 
да қалғамыз екі адам. Мина 
төсегіш мамандарды қорғап 
жүргенде бір дөңестен жаудың 
танкісі бізге қарсы атып шықты. 
Гранатамыз жоқ, окопқа секірдік. 
Үстімізден келіп өкіріп, айналып
айналып көміп кетті. Ажалымыз 
жоқ екен, топырақты әзер 
қопарып шықтық» 

1943 жылдың 24 шілдесінде 
«Воронеж бағыты бойынша 
жау шабуылын батырлықпен 
тойтара алғаны үшін» Балқыбек 
Шаймерденов СССР  Қорғаныс 
комиссары Сталиннен мақтау 
алады. Осы жылғы 5 тамыз 
күні «КурскОрлов иініндегі жау 
қорғанысын бұзғаны үшін» екінші 
мақтау келіп жетеді. Әбжай ата 
барлығы бес мақтау қағаз алған. 
Соңғы үшеуі мыналар: 1944 
жылдың 27 шілдесінде «Витебск 
бағытындағы жау қорғанысын 
бұзғаны үшін»; 5 тамызда 
«Полоцк қаласын қайтарғаны 
үшін»; 7 қазанда «Шяуляй 
маңындағы жау қорғанысын 
бұзғаны үшін». Соғыс аяғындағы 
210 гвардиялық атқыштар 
дивизиясының командирі, 
гвардия подполковнигі 
Филатовтың берген анықтама 
қағазында осылай көрсетілген.

1943 жылы Балтық жағалауы 
майданында ұрысқа кіріп, 15 
қарашада жеңіл жараланады. 
Ал 1944 жылдың 31 қаңтарында 
үшінші рет жеңіл жараланып 
№1148ші эвакогоспиталінде 
бір жарым ай емделіп Балтық 
майданына қайта келеді. 
1944 жылдың 22 мамырын
да 71 атқыштар дивизиясы 
командирінің №89 бұйрығымен 
үшінші дәрежелі «Даңқ» 
орденімен марапатталады. 
Орденнің номірі 439113.

«Осы ұрыстарда ескі жарам 
қайта қабынып, иығым қақсап, 
қолым көтертпей жағдайым 
келмеуге айналды. Командирге 
айтсам дереу елге қайтарады, 
үйткені соғыстың беті бері 
қараған. Бір ебін тауып  «Тылға 
қайтқым келмейді, атқыштан 
шығарып жеңілдеу бөлімшеге 
ауыстырыңыз»дедім. Командир 
менен  «Аттармен ісің қалай»?
деп сұрады.

«Өмір бойы аттың 
үстіндемін» дедім. Сүйтіп 
өзіміздің көлік ротасына 
ауыстырды. Ротада аттар 
өте көп еді. Ұлы Жеңісіміздің 
жартысын әкелген осы жылқы 
деген жануарлар»дейді 
Әбжай. «Тылдан тамақ тасу, 
алдыңғы шепке тамақ апару, 
жаралыларды жеткізу, оқ тасу, 
ауыр қаруларды жылжыту, 
тағысынтағылар. Техника деген 
жолмен ғана жүреді, ал  жылқы 
жарықтықтың жүрмейтін жолы, 
өтпейтін суы жоқ. Аттар да 
мыңдап қырылды ғой, жануар
лар. Ветеринарларға айтатын 
алғысымыз көп болатын. 
Қаншама аттарды  аман алып 
қалып, қайта майданға қосушы 
еді олар» . 

Бала күнімде осы кішкентай 
шал қалай соғысқан деп, 
таңданатынмын. Бірде құлын
дарды ұстайсың деп бие саууға 
мені ала барды. Ат қораға 
алғашқы кіруім. Он шақты бие 
оқыранып, тыпыршып,тебініп 
тұр. Есіктің жанында мен 
тұрмын қорқып. Кенет Әбжай 
ата «Ейй, тек тұрыңдар!» деп 
айғай салғанда шошып кеттім. 
Жылқылардың бәрі жым болды.

Кішкентай қариядан осынау 
зор дауыс шыққанына таң 
қалдым! 

...Ия,қайран Әбжай...
Ішіңдегі ғаламат күш пен 
қайсарлықтың арқасында ғана 
соғысқа кіре алғаныңды сонда 
түсіндім... Ауыр ұрыстардың 
ішінде қан жұтып жүріп қан
шама жараланған солдаттарды 
құтқардың. Оққа ұшып көздері 
жасаураған жануарларыңның 
жанында жүрегің талай қан 
жыладыау. Жылқы баласын өте 
жақсы көріп өткен адам едің, 
аташым...

Соғыстың ақырғы айларын
да неміс фашистері ерекше 
қарсыласып бақты. 1945 жылдың 
15 сәуірінде атышулы 71 

гвардиялық атқыштар дивизиясы 
Ленинград майданына бет 
бұрады. Жауды қуып отырып 
Балтық жағалауына шығып Ұлы 
Жеңісті сол жерде қарсы алады. 
Бірақ Әбжай атаның әскери 
міндеті әлі біткен жоқ еді. Балтық 
елдерінің шекараларының 
жағдайымен әлі бір жыл жүреді. 
9 мамырдан бері ай өтпестен 
шілденің 30ында қан майданды 
есіне салғандай, иесін тауып 
«Ерлігі үшін» медалі Балқыбек 
Шаймерденовтың кеудесіне 
ілінеді.

Жеңістен кейінгі 1946 
жылдың мамыр айында полктің 
штаб бастығының бұйры
ғымен демобилизацияланып 
елге оралды. Өзінің туған 
Қызылтауына жетіп, зейнеткерлік 
жасқа жеткенше жұмыстан 
қалмай, совхозда еңбек етті. 
Күші кеткенше жылқы ұстады.

Бие байлады. 
Дастарханынан қымыз 
арылмаушы еді. 1986 жылы 90 
жасында дүние салды.

...Қымызыңның балдай 
дәмін әлі күнге дейін тілімнің 
ұшынан сезінем де, жұтынамын. 
Сені кейде Чапай дейтінбіз. 
Мұртыңды ширатып қоюшы ең. 
Өзіңе өте жарасатын. Әкеме 
телефон соғып, «Каникулда 
Шашкентайды жібер» – 
дейтұғын  дауысың дәл бала 
кездегідей құлағымның ішінде 
тұр. Ешқашан ұмытқан емеспін 
сені, Әбжай ата! Сұм да лағнет 
соғыс қанша алқымыңнан алып, 
қысталаңына салып, шатқалына 
лақтырса да мойымаған, 
қасырет пен нәубеттен 
бүкіреймеген өр кеудең, жарқын 
жүзің жүрегімнің тереңінен орын 
алған. Сенің ерлігің мәңгілік! 
Ер есімі ел есінде қалады деп 
сенемін. 

ШАШУБАй ШӘйМеРДеН
Павлодар қаласы
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ендерді мəңгі есте сақтаймыз!
амарқандтық жауынгерлер!с

КОВРИГИН 
Николай Васильевич

Аға сержант, 99 атқыштар дивизи
ясы 197ші  атқыштар полкінің взвод 
командирінің көмекшісі.

1921 жылы Сталинград облысы 
Красноармейский ауданының Пере
грузное селосында туған. Әскерге 
1942 жылы 22 мамырда Самарқанд 
поселкесіндегі №26 орта мектептің10 
сыныбынан шақырылған. Сталинград 
майданында шайқасқан.  1942 жылдың 
10 қыркүйегінде Сталинградты қорғау 
барысында қаза тапқан.  Сталинград 
облысы Дувовский ауданының Томилин 
селосының солтүстігіне жерленген.

КОГАН 
Ефим Борисович
1894 жылы Вильнюс облысының Ви

лейка қаласында туған. 
Самарқанд поселкесіндегі Кар ГР ЭС 

1де прораб болып жұмыс істеген.
Әскер қатарына 1942 жылдың 2 

жел тоқсанында Қарағанды қала сын
да ғы Киров аудандық әскери комисса
риатынан шақырылған. Желтоқсанда 
Петропавловскіден батысқа қарай эша
лонмен кеткен.  Ең соңғы хаты Сара
тов облысының Ртищево станциясы
нан жазылған.  Бұдан басқа ешқандай  
мәлімет  болмаған. 1943 жылы мамыр 
айында хабарошарсыз кеткен.

КОВРИГИН 
Иван Иосифович
336 атқыштар дивизиясының 1132 

-ші атқыштар полкінің қатардағы жау-
ын гері.

Сталинград облысының Красноар-
мейский ауданының Перегрузное село-
сында туған.

Самарқанд поселкесіндегі Кар ГР-
ЭС-1-де геодизист болып жұмыс істе-
ген. Батыс майданда соғысқан,  Ржев-
Сычевск операциясына қатысқан.  Бұл 
біздің әскердің жазғы жағдайдағы 
алғаш қы табысты шабуылы болатын. 

1942 жылы 26 қарашада қаза тапқан. 
Калининград облысы Зубцовский 
ауданының Плющево селосында жер-
ленген.

2012 жылғы 16 ақпандағы №561IV 
Қазақстан Республикасының «Әскери 
қызмет және әскери қызметшілердің 
мәртебесі туралы» Заңына, Қазақстан 
Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 
15 мамырдағы №620 «Қазақстан 
Республикасының  азаматтарын әскери  
қызметке шақыруды ұйымдастыру мен 
жүргізу  қағидаларын бекіту туралы» 
Қаулысына,Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2015 жылғы 20 ақпандағы 
№1011 «Әскери қызметтің белгіленген 
мерзімін өтеген, мерзімді әскери қызметтегі  
әскери қызметшілерді  запасқа шығару 
және 2015 жылдың  сәуірмаусым және 
қазанжелтоқсан  айларында  Қазақстан 
Республикасының азаматтарын кезекті  
мер зімді әскери қызметке шақыру ту
ралы»  Жарлығының, Теміртау қаласы 
әкімшілігінің 2015 жылғы 26 наурыздағы 
№12/4 «2015 жылдың  сәуірмаусым және 
қазанжелтоқсан  айларында  Қазақстан 
Республикасының азаматтарын кезекті  
мерзімді әскери қызметке шақыру туралы»  
Жарлығын жүзеге асыру туралы» қаулысы 
негізінде 2015 жылдың сәуірі мен маусымы 
аралығында азаматтарды әскери қызметке 
шақыру жұмысы жүреді.

1.Теміртау қаласының Қорғаныс істері 
жөніндегі басқармасының  шақыру бөліміне 
барлық 1997 жылы  туған, шақыру кезінде 

 Азаматтарды мерзімді әскери 
қызметке  шақыру туралы

18 жасқа толған азаматтар, сонымен 
қатар 19881997 жылдары туған, әскери 
қызметтен уақытша қалдырылған немесе 
әртүрлі себептермен әскер қатарына 
шақырылмағандар.

2. Шақыру қағазын алған және 
әскер қатарына шақырылған азамат
тар мына мекенжайға Димитров, 11, 
Теміртау қа ла сының  Қорғаныс істері 
жөніндегі бас қар масына, белгіленген күні 
уақытында, шақыру қағазында көрсетілген 
құжаттармен келу лері тиіс. Шақыру 
қағазын алмаған азаматтар Теміртау 
қаласының Қорғаныс істері жөніндегі 
басқармасына 2015 жылдың  сәуірі мен 
маусымы  аралығында  төлқұжаттарын 
алып келулері тиіс.

3.Теміртау қаласына уақытша келген 
әскер қатарына шақырылатын, кәмелетке 
толған барлық азаматтар мекендеріне қай
тып, өздері есепте тұрған Қорғаныс істері 
жөнінде басқармаға (бөлімдерге) барып 
шақыру комиссиясынан өтулері тиіс.

4.Теміртау қаласының Қорғаныс істері 
жөніндегі басқармасына мезгілінде келме
ген, білімі жөнінде өзгерістерін, мекен
жайының  ауысуын хабарламаған азамат
тар әкімшілік жауапкершілігіне тартылады. 
Теміртау қа  ла сының Қорғаныс істері 
жөніндегі бас қар ма сы ның шақыруына 
келмегендер Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексіне сәйкес жауапқа 
тартылады.

5.Заңды некеде тұрған және бала 
тәр  биелеп отырған шақырушылар 2012  
жылғы 16 ақпандағы №561IV Қазақстан 
Республикасының «Әскери қызмет және 
әскери қызметшілердің статусы туралы» 
Заңына сәйкес, сонымен қатар жан ұя лық 
жағдайына байланысты кейінге қал
дыр ылғандар Қорғаныс істері жөнінде 
басқармаға анықтама қағаздарын тапсыру
лары қажет. Уақытында дұрыс хабарламаған 
азаматтар ҚР ӘҚБ кодексінің 508  бабы  
бойынша  әкімшілік жауапкершілігіне тарты
лады.

6. Қазақстан Республикасының 2012  
жыл  ғы 16 ақпандағы №561IV Қазақстан 
Республикасының «Әскери қызмет және 
әскери қызметшілердің статусы туралы» 
Заңы негізінде бағынысына және жеке 
меншік түрлеріне байланысты емес кәсіп
орын, мекеме, ұйымдар және оқуорындары,  
тұрғын үй эксплуатациялық ұйым және үй 
басқармаларының  жетекшілері әскерге 
ша қыру шыларды іссапардан (демалыс
тан) қайтарып, олардың мезгілінде шақыру 
бөліміне келулерін қамтамасыз етуге 
міндетті.

Қ.ӘБІШев,
Теміртау қаласының Қорғаныс істері 

жөніндегі басқармасының бастығы 
полковник                                            

Тағзым

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай Президент Жарлығымен мерекелік медаль  тапсыру 
үрдісі қызу жүріп жатыр. Қазір біздің Теміртау қаласында осы сұрапыл соғысқа қатысқан 48 
ардагер, 18 фашистік лагерь тұтқындары, 9 блокадашы және 3118 тыл еңбеккері тұрады. 
Олардың бәріне де осындай мерекелік медаль тапсырылуда. 

– Сәуір айында Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған ісшаралар күн құрғатпай өткізілуде. 
Түрлі кездесулер, жарыстар, соғыс тақырыбындағы әңгімелер, ерлік сабақтары, ардагерлердің 
әңгімесі қазіргі ұрпақты қатты қызықтырады. Сондықтан мұндай шараларды өткізуге қаланың 
барлық қоғамдық ұйымдары, оқу орындары белсене қатысып келеді. Қазір ондаған ардагер
ге мерекелік медаль салтанатты түрде табыс етілді. Оның алғашқысы мәдениет сарайында, 
кейінірек ескі қаладағы балалар мен жасөспірімдер театрында аса салтанатты және ерлікті 
дәріптеу рухында өтті, – дейді қалалық ардагерлер кеңесінің төрайымы Нина Вахитова.

«Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды» деген ұранмен өтіп жатқан ісшараларда соғыс 
ардагерлерін құрметтеу жанжақты қамтылған. Екі ардагер – Николай Куриленко мен Василий 
Болотин Астанада өтетін шеруге қатысады. Сонымен бірге денсаулығына, үй шаруашылығына 
қажетті көмектер жасау қазірдің өзінде қолға алынды. «АрселорМиттал Теміртау» басшылығы 
екі ардагердің тісін жөндетуге, «777» фирмасы және трамвай паркі екі ардагердің баспана
сын қалыпқа келтіруге, сондайақ тағы төрт кәсіпорын пәтерлердегі сантехниканы ауыстыруға 
ықылас білдіруде. М.Гуринова есімді тыл еңбеккері демеушілер көмегімен мүгедектер арба
сына ие болады. Айта берсек, мұндай игілікті істер аз емес. Қалалық ардагерлер кеңесі әлі де 
кімге қандай көмек қажеттігін зерттеп, зерделеп, тізім жасауда. Қалалық әкімдік және ардагер
лер кеңесі бірде бір соғыс ардагерінің қамқорлықтан тыс қалмайтынына сенімді.

серікгүл АлТАйБАевА

Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай Президент Жарлығымен мерекелік медаль  тапсыру 
үрдісі қызу жүріп жатыр. Қазір біздің Теміртау қаласында осы сұрапыл соғысқа қатысқан 48 

Мерекелік медальдар 
тапсырылды
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  20 сәуір, дүйсенбі                         21 сәуір, сейсенбі                     22 сәуір, сәрсенбі                     23 сәуір, бейсенбі

Телебағдарлама
  20 сәуір, дүйсенбі                         21 сәуір, сейсенбі                     22 сәуір, сәрсенбі                       20 сәуір, дүйсенбі                         21 сәуір, сейсенбі                     22 сәуір, сәрсенбі                       20 сәуір, дүйсенбі                         21 сәуір, сейсенбі                     22 сәуір, сәрсенбі                     

07.00  «Таңшолпан»
10.00 Апта
11.05,21.05 Айтуға оңай
11.45,19.30 Телесериал
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 Футбол 

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
09.00,10.00 Жеті күн
11.00,00.20 Драма
11.40 Подари детям жизнь
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
15.15,23.35 «Бұйымтай»
15.55 Драма
16.45 «Мен көрген соғыс»
17.15 Көзқарас
17.45,18.15 Қызық times
19.00 ТВ Бинго
20.30 Арнайы хабар
21.30 Телесериал
22.20 Телесериал
22.50 «Жекпежек»
02.15 Бюро расследований

еУРАзИЯ
06.00 Телесериал
06.20,01.40 «Қылмыстық іс №»
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
14.30,15.00 Телесериал
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
08.15 Наши дети
08.20 Время творить
13.00 Вести недели
14.45 Жақсылардан ғибрат
15.05 Док. фильм
16.15 «Диалоги о животных»
17.10 Сам себе режиссер
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

ҚАзАҚсТАНҚАРАғАНДы
07.00,10.00,13.00 Апта
08.10 Әсем әуен
09.00 Док. Фильм
11.05 Бумеранг
11.45 Күлегеш
12.00 Телесериал
13.00,17.50,22.00 ЖаңалықтарНовости
18.30 2050
19.00 Ойталқы
19.35 Руханият
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 Телесериал
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 Жарқын бейне
17.50,00.35 Өзекжарды
18.10 Ас болсын!
19.05 Қылмыс пен жаза
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
01.25 Телесериал

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
1 0 . 0 0 , 1 3 . 0 0 , 1 7 . 0 0 , 2 0 . 0 0 , 2 3 . 3 0 , 0 1 . 0 0 
Жаңалықтар
10.15 Мультсериал
11.00,15.00,18.00,21.00,00.00 Новости
11.15,00.05 Драма
11.45 Магия кухни
12.15 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.20 «Бұйымтай»
15.55 Драма
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
14.30,15.00 Телесериал
15.00 112
15.40 Судебные истории
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

 ҚАзАҚсТАНҚАРАғАНДы
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 «Ойталқы»
11.40 Руханият
12.05 Телесериал
18.30 Дневник памяти
18.50 «Мәңгілік мұра»
19.00 «Жаңғырық»
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 Телесериал
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
14.00 Телесериал
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

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,00.00,01.30 Жаңалықтар
10.15 Мультсериал
10.55 Подари детям жизнь
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,00.35 Драма
11.45 Магия кухни
12.30,21.30 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.50 «Бұйымтай»
15.45 Драма
17.15 Көзқарас
17.45 101 бизнесистории
18.15 Телесериал
19.00 Біздің үй
20.30 Моя история войны
20.45 Табиғат тартуы
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»
14.30,15.00 Телесериал
14.50 112
15.40 Судебные истории
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 Наши дети
08.35 Время твроить
14.00 Эколайф
14.35 Прямой эфир
16.10 Телесериал
17.00 Азия айнасы
17.45 Моя Караганда
19.00 Ваш день
21.05 «Моя планета»
22.50 Худ. фильм

 ҚАзАҚсТАНҚАРАғАНДы
07.00,13.00,17.50,22.00 ЖаңалықтарНовости
09.00 Док. сериал
09.45 Мультфильм
10.45 Уақыт.кз
11.05 «Жаңғырық»
11.35 Уроки истории
12.00 Телесериал
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 Телесериал
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
19.10 Индустрияландыру
23.30,02.00 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
00.55 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
10.55 Подари детям жизнь
11.00,15.00,18.00,21.00,00.30 Новости
11.15,00725 Драма
11.45 Магия кухни
12.15,21.30 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.00 Телесериал
15.15,23.40 «Бұйымтай»
15.45 Драма
17.15 Көзқарас
17.45 Бизнес сыры
18.15 Телесериал
19.00 Жекпежек
20.30 Моя история войны
20.45 Жерұйық
22.15 Телесериал
23.10 Біздің үй
01.50,02.50 Арнайы хабар
02.20 Бюро расследовании

         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
14.30,15.00 Телесериал
15.00 112
15.40 Судебные истории
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

ҚАзАҚсТАНҚАРАғАНДы
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
18.30 «ДАТ»
19.00 Шаңырақ
19.35 Я здоров!
21.00 Телесериал
23.05 Кино
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Көктемде өзенкөл бетіндегі мұз 
үстінде жүру өте қауіпті, ол түнде тұтаса 
қатқанымен күндіз күн қызуымен тез 
босайды. Сөйтіп қалыңдығын жоғалтады. 
Бұл адам үшін өте қауіпті кезеңдердің 
бірі, мұздың арасы ашылып, үстіне түскен 
салмақты көтере алмай майысқақ сынғыш 
келеді. Тұрғындардың есіне көктемгі мұз 
үстіне шықпаңдар деген ескертуді қайталап 
айтқымыз келеді, оның ішінде: 

Тоғанның төменгі беткейіндегі мұзды 
өте қауіпті жердің бірі деп айтып келеміз, 
өйткені тіпті қатты аяздың өзінде су 
қоймасынан жіберілген жылымық мұзды 
жұқартпай қоймайды.

Қамыс, тағы басқа су бұталары өсетін 
жерлердегі мұз да омырылғыш болады.

Мұзда жүрудің мынадай ережелерін 
мұқият есте ұстаңыздар:

Тәуліктің қараңғы кезінде және тұман, 
жаңбыр, қар жауған уақытта мұз үстіне 
шығуға мүлде тыйым салынады.

Мұз үстінен қалайда жүріп өту керек 
болса бұған дейін адамдар жүрген соқпақты 
тауып соны пайдалану керек, егер ондай 
жол болмаса мұздың шетіне шығудан 
бұрын жанжақты мұқият барлап алыңыз,

Мұз үстінен топ болып өтер кезде 
адамдардың бірбірінен ара қашықтығы 
сақталуы керек.

Мұздың беріктігін шетінде тұрып байқау 
қажет, егер қатты ұрған кезде оның астынан 
су көрінсе мұз жұқа деген сөз, дереу жағаға 
жетуге асығыңыз, сондайақ мұз шытырлап 
жарыла бастаса тіпті асыққан жөн.

Иығыңыздағы жүктен тезірек жеңілдеу 
үшін оны бір қолға ғана ілген дұрыс болады.

Балықшылар өзімен бірге үнемі 2025 
метрлік арқанды алып жүргендері дұрыс, 
қасыңыздағы адам ойылған мұздың астына 
түсіп кетсе сол арқан арқылы тартып 
шығуға әрекет етуге болады.

Қымбатты атааналар, ұстаздар!
Көктемгі су тасқыны балалар үшін аса 

қауіпті, оларды үлкендердің қарауынсыз 
қалдыруға мүлде болмайды. Балалар 
су тасқыны кезінде өздерін қалай ұстау 
қажеттігін алдынала оқып үйренуі керек. 
Сондықтан көктемгі мұз жұқарып, жары
лып, сең жүре бастаған кезде балалардың 
өзенге баруына қатаң түрде тыйым салған 
жөн. Өйткені тәжірибеде көрініп жүргендей 
балалардың суға кетуі көктемгі су тасқыны 
кезінде көбірек тіркеледі. 

Сақ болғайсыздар!

Теміртау қалалық төтенше жағдайлар 
басқармасы

Ел назарына

Көктемгі 
мұз қауіпті

07.00 Концерт
08.30 Мәлім де беймәлім Қазақстан
09.00 «Бүгін воскресенье»
11.20 Ақсауыт
11.50 Ұлттық шоу
13.15 Телесериал
13.45 Келбет
14.15 Сұңқар
16.10 «Баламен бетпебет»
16.40 Концерт
18.30 Әзіл әлемі 
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.00 Концерт
22.35 «Алаң»
23.35 Кино
01.50 Көкпар

ХАБАР
07.00 Дудуман
08.30 Айбын
09.00,10.00 Жеті күн
10.00 Ас арқау
10.20 Спорт әлемі
10.50 Кино
13.55 Бенефисшоу
15.05 Кино
17.20 Тағдыр жолы
18.15 Моя история войны
18.20 Концерт
19.50 Қызық times
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
23.50 Бокс
01.50 Фильм
02.40 Телесериал

 еУРАзИЯ
06.00 Жаңалықтар
06.20 Тілші түйіні
07.05 Телесериал
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Новости
09.10 Премьера
10.10 «Казлото»
10.45 «Лучший город»
11.55 Кешкі кездесу
13.40,03.15 101 кеңес
14.05 Док. фильм
15.00 Угадай мелодию
16.55 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
11.40 Док. фильм
12.00 Утренняя почта
12.30, 17.30, 22.20 Рекламный Визит
12.40 Сто к одному
13.30 Танцы со звездами
16.30 Мультфильм
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

ҚАзАҚсТАНҚАРАғАНДы
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
18.00 Шаңырақ
18.35 Арена
19.00 Апта
20.00 «Ойталқы»
20.35 Дневник памяти
21.00 Док. фильм
21.30 Док. сериал
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
14.00 Келбет
14.45 Баламен бетпебет
15.05 Әйел бақыты
16.10 «Келін» Т/с
17.00 Жан жылуы
17.50,02.40 Өзекжарды
18.10 Менің Қазақстаным
18.40 Док. фильм
19.05,02.15 Иман айнасы
21.50 Шын жүректен
23.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
00.55 Кино

ХАБАР
07.00 Айтұмар
08.00 Жаңа күн
10.00,13.00,17.00,20.00,01.00,02.30 Жаңалықтар
10.15,10.25,10.50 Мультсериал10.55 Подари 
детям жизнь
11.00,15.00,18.00,21.00,01.30 Новости
11.15 Драма
11.45 Магия кухни
12.15 Телесериал
13.15 Док. фильм
14.05 Телесериал
15.15 «Бұйымтай»
15.45 Драма
16.15 Ұлт саулығы
17.15 Бармысың, бауырым!
18.15 Телесериал
19.00 Орталық хабар
20.30 Сильные духом
21.30 «Жеті ән»
23.00 Худ. Фильм
01.00 Кино
02.45 Арнайы хабар
03.15 Бюро расследовании

         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
14.30,15.00 Телесериал
15.00 112
16.45 Жди меня
17.50 Кино
18.50 Поле чудес
22.20 Телесериал
23.45 КВН

    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 Время творить
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
22.50 Док. фильм
00.15 Әуенді Қазақстан + ТV  ЧАТ

ҚАзАҚсТАНҚАРАғАНДы
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар
Новости
07.50,13.20 Әсем әуен
09.00 Док. сериал
11.05 Ас болсын!
11.40 «ДАТ»
12.00 Телесериал
18.30 Ғибрат
19.00 Қуырмаш
19.35 Дневник памяти
21.00 Телесериал
23.05 Кино

07.00 Концерт
08.00 Агробизнес
08.30 «Субботалық ТАҢ»
10.05,02.40 Дауа
10.40 Ас болсын!
11.25 Әзіл әлемі
13.00  Поэзия әлемі
13.30 Білгірлер бәйгесі
14.15 Сұңқар
16.10 Худ. фильм
17.30,20.30,00.30,03.15 Жаңалықтар
17.50 Худ. Фильм
19.10 Концерт
21.00 Субботалық кездесу
22.35 Жайдарман
00.40  Худ. Фильм
02.10 Ғасырлар үні

ХАБАР
07.05 Дудуман
08.30 Мир в картинках
08.55 Бармысың, бауырым!
09.40 Продвопрос
10.00 Спорт без границ
11.50 Кино
13.40 Орталық хабар
14.25 «Жеті ән»
16.05 Концерт
17.35 Кино
19.20 Тур де Хабар
19.50 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
23.50 Кино
01.30 Телесериал

         еУРАзИЯ
06.00,03.50 Кино
07.30 «Қылмыстық іс №
08.00 Таңғы пошта
08.50,21.30 Жаңалықтар
09.00,21.00 Новости
09.10 «Смак»
09.45 Худ. Фильм
11.35 «Фабрика грез»
12.05 Ду қол шоколад
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»
18.30 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

ҚАзАҚсТАНҚАРАғАНДы
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар
11.05 Я здоров!
12.00 Док. фильм
14.00 Концерт
15.00 Док. фильм
16.00 Худ. Фильм
18.00 Қуырмаш
18.35 2050
19.00 Жаңғырық
19.30 ДАТ
19.50 Мәңгілік мұра
20.00 Жайдарман Қарағанды
21.00 Док. фильм
21.35 Док. сериал
22.15 Телесериал
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Хабар-ошар

20102014 жылдар аралығында 
металлургия өнеркәсібі өнімдерінің 
көлемі  22 пайыз, яғни 1 триллион 570 
млрд. теңгеден 1 триллион 915 млрд. 
теңгеге дейін өсті. Темір кендерін 
шығару 35 пайызға ұлғайды, ал дайын 
темір өнімдері 57 пайыз өсіп отыр. Ме
таллургия өнеркәсібі саласында еңбек 
өнімділігі соңғы төрт жылда 59 пайызға 
өскен. Кен өндіру саласының негізгі 

Үстіміздегі жылы айту-
лы даталарға толы екені мәлім, 
олардың қатарында Қазақ хан-
ды ғының 550 жылдығы бар. 
Бүгінгі әңгіме биыл туғанына 
100 жыл толып отырған жа-
зушы Ілияс Есенберлин өмірі 
мен шығармашылығы жайында 
болмақ. Өйткені, Қазақстан Ре-
спубликасы мемлекеттік сый-
лы ғының лауреаты, қазақ әде-
бие тінің тарихында бүгінге 
дейін ең көп, яғни жалпы саны 
он жеті роман жазған жазушы 
Ілияс Есенберлиннің қаламынан 
туған  «Өзен жағасында» (1960), 
«Толқиды Есіл» (1965), орыс 
тілінде жазылған «Адам туралы 
ән» (1957) атты повестері, «Айқас» 
(1966), «Қатерлі өткел» (1967), 
«Ғашықтар» (1968), «Қаһар» 
(1969), «Алмас қылыш» (1971), 
«Алтын құс» (1972), «Жанталас» 
(1973), тың туралы «Көлеңкеңмен 
қорғай жүр» (1974) романда-
ры, «Көшпенділер» трилогиясы 
(1976), «Алтын Орда» трилогиясы 
(1982-1983), «Махаббат мейра-
мы», «Алыстағы аралдар» (1983), 
«Аққу құстың қуанышы» (1984) 
романдары, шығармаларының 
он томдық жинағы (1984-
1990) оқырмандардың  сүйікті 
шығармаларына айналды. 

Ӏлияс Есенберлин 1915 жылы 
10 қаңтарда қазіргі Ақмола об-
лысы, Атбасар қаласында туған. 
Жазушының балалық шағы аштық 
жалмаған зұлмат заманға тап 
келіп, ол бес жасында ата-анасы-
нан айырылып,  ендігі тағдыры ба-

Ілияс Есенберлин 100 жаста

«І.Есенберлин 
қазақ әдебиетінің ғана емес,  қазақ 

халқының төрінен лайықты орын алатын дара 
тұлға...»

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ

лалар үйінің қабырғасында өтеді. 
Дегенмен, «Жетім қозы маңырар, 
маңырар да оттығар» демекші, 
жастайынан  шығармашылыққа 
жақын болғандықтан ол мек-
тепте жүргенінде-ақ  қабырға 
газетіне өлең жазып тұрған 
екен.Орта мектепті бітіргеннен 
кейін, Қызылорда қаласына ба-
рып, интернатқа мұғалім бола-
ды, көп ұзамай Қарсақпайдағы 
аудандық атқару комитетінде 
жұмысқа тұрады. Жұмыс істей 
жүріп, Алматыдағы Қазақ тау-
кен институтына түсіп, инженер 
мамандығын алады. Ұлы Отан 
соғысына қатысқан майдангер жа-
зушы.

«Мен алдыменен материал 
жинаймын. Деректер іздеймін. 
Айғақты уақиғаларды қараймын. 
Халық фольклорына сүйенемін. 
Жазба бетінде қандай шығармалар 
бар, соның барлығын қолым 
жеткен жерге дейін зерттеймін, 
оқимын, бірімен бірін салысты-
рамын. Осылай дайындаймын. 
Материал дайындалғаннан кейін 
алдымен ойға салып, бір жыл өте 
ме, көп жыл өте ме, миыма өзім 
жазамын. Не туралы болу керек, 
асыл арманың не еді осы кітапты 
жазғанда, нені көтергің, нені 
ашып айтқың келеді? …Тереңдеп 
ізденіп, өз ақылымның жеткен 
жеріне шейін жазамын» депті ол 
өзі жайында.

Ілияс Есенберлин осы прин-
цип ті ту етіп ұстап, ғылымда 
да сол уақытқа дейін терең са-
раланып бітпеген тарихтың қос 
қыртыс қатпарларына қазақ 
қаламгерлерінің ішінде тұң-
ғыш рет қаламгер көзімен 
сая хат жасап, оқырман наза-
рын көне тарихтың әлі ашыла 
қоймаған тың беттеріне аудара-
ды. Қазақ романдары ішіндегі 
ең көрнекті шығармалардың 
көшін де жүрген «Көшпенділер» 

романы соның айғағы болса ке-
рек. «Көшпенділер» трилогия-
сы — партиялық идеологияның 
қылышынан қан тамып тұрған 
уақытта дүниеге келген шығарма. 

Трилогияның «Қаһар» атты 
кітабында I. Есенберлин XIX 
ғ. 30-40 жылдарындағы Ке-
несары Қасымов бастаған Ре-
сей отаршылдығына қарсы 
қозғалыстың жай-күйін әңгі-
ме   лейді. Мұнда жазушы жұрт-
қа бұрыннан белгілі тари-
хи оқиғаларды тізе отырып, 
ондағы адамдардың күйініш- 
сүйінішімен, арман- өкінішімен, 
мұратымен, кейіпкерлер тағ-
ды ры мен байытып көрсетеді. 
«Қаһарда» қазақ даласында 
тәуелсіз хандық орнатуды мақсат 
еткен Кенесарының қол жиып 
күреске шығуы, тәуелсіздік үшін 
күресті қолдамаған сұлтандарға 
және патша бекіністеріне шабу-
ылы, Кенесарының билікке қол 
жеткізу үшін патша өкілдерімен 
келіссөздер жүргізуі, талабы 
өтпеген жерлерде халық қаны-
ның төгілуімен есептеспей, 

күш қолданылатын істерге ба-
руы баян етіледі. Кенесары 
дұшпандарының ұйымдасқан 
іс- әрекеттері, сан алуан адам 
мінез дері көрсетіледі. Сонымен 
қатар І.Есенберлиннің нағыз 
жазушылық орнын белгілеген 
шығармалары — «Қаһар», «Ал-
мас қылыш», «Жанталас» атты 
тарихи романдары. Тарихи роман-
дар деп өткен тарихтың маңызды 
оқиғаларын қайта жаңғыртып, 
оларды көркем түрде баяндай-
тын романдарды айтады. Жазу-
шылар тарихи романда тарихты 
жаңғыртумен шектеліп қоймай, 
адамгершілік, психологиялық. 
мәдени мәселелерді біртұтас 
көтеруге көңіл бөледі. Жазу-
шы өзінің тарихи трилогия-
сында қазақ елінің ХV-ХІХ 
ғасырлардағы тәуелсіздік үшін та-
банды күресін көркем суреттейді. 
Осы жолдағы қыруар қиындықты, 
ішкі қайшылықтарды, адами қа-
тынастарды, олардың әрекеті мен 
мінез-құлықтарын, сырт жаулар-
мен шайқаста шыныққан бірлікті, 
дәстүрді, салт- сананы көрсетеді 

Тарихи жазба деректерге, шежіре 
мағлұматтарына,аңыз әңгімелерге 
сүйене отырып, қалам гер 
қазақ халқының тарихының 
аса маңызды тұстарын ашып, 
көптеген тарихи қайраткерлердің 
көркем тұлғасын жасайды. 

Міне, осыдан-ақ жазушының 
тұлғасын тереңірек тануға бола-
ды. Олай болса, І.Есенберлиннің 
100-ге толуына орай қаламыздағы 
№ 1 кітапхана филиалы үлкен 
шара өткізіп, оған мектеп оқу-
шыларын қатыстыруы дер кезінде 
қолға алынған іс деуге болады. 
Оқушыларға жазушының өмір 
жолы мен шығармашылығы жай-
ы нда толық деректер айтылды, 
сондай-ақ  викториналық сұрақ-
тарға жауаптар қайтарып, та-
ным көкжиектерін кеңейтті. 
Кітапханада кітап көрмесі жинал-
ған дарға ерекше әсер қалдырды. 

Махфуза ҚАПЫШҚЫЗЫ,
№ 1 кітапхана филиалының 

кітапханашысы 

Инвестиция келешегі
Кен-металлургия 
саласын дамытуорталық коммуникация қызметінің кезекті брифингі 

еліміздегі кенметаллургия саласын кешенді дамыту 
тақырыбына арналды. онда республикалық кен өндіру 
және металлургия кәсіпорындары Ассоциациясы дирек
торы осы саланың бүгіні мен инвестициялық келешегіне 
тоқталды, үдемелі индустриялықинновациялық дамудың 
алғашқы бес жылдығында жалпы құны 2,5 млрд. дол
лар тұратын 60 жаңа өндіріс пайдалануға берілді. соның 
нәтижесінде 16 мың жұмыс орны құрылды. соңғы жыл
дары Ресей, Қытай және еуроодақ елдеріндегі нарықтың 
тарылуына қарамастан саланың белсенділігі азайған жоқ.

капиталына инвестиция құюда өзіндік 
қозғалыс сақталып келеді. Соңғы екі 
жылда пайдалы қазбаларды өндіруге  
ақша жұмсау 2530 пайыз деңгейінде, 
бұл жалпы экономика үшін жақсы 
көрсеткіш деуге болады. Саланың темір 
жол жүйелерін пайдалануға, сондайақ 
электр қуатын жеңілдікпен алуға байла
нысты мәселелері шешілуде. 

– Экспорт жөнінде айтатын болсақ, 

ішкі нарықтағы жағдай тез өзгеруде. 
Бұрын Қытай елінің сұранымы жоғары 
болған, кейінгі уақытта біздің өнімге  
аса  тұрақтылық пайда болып, өткен 
жылы қара металдың бағасы төмендеді. 
Сондықтан Иран бағытына аса үлкен 
сенім жүктеліп отыр. Әрине, аталған 
бірекі елмен шектеліп қалмаймыз, 
әлемдік нарықта өз орнымызды тау
ып, басқаларға «жылжы» деп айтатын 
уақыт та алыс емес, – деді Ассоциация 
директоры Николай Радостовец.  

Соңғы жылдары елімізде жер 
қа баттары туралы кодекстің бас
ты талаптары даярлануда, қазір ол 
қоғамдық талқылау деңгейінде. Үде мелі 
индустриялықинновациялық бағдар ла
ма сына сәйкес қара металлургияда 390 
млрд. теңгенің, ал түсті металлургияда 
1 триллион теңгеден артық жобалар 
жүзеге асатын болады. Бұл әрине, ал

дын ала белгіленген цифрлар, нақты 
жағдай өзгермелі. Соның өзінде де 
аталған секторға инвестициялар үздіксіз 
құйылатынына сенім зор. Үстіміздегі 
жылы Қазақстан экономикалық даму 
жағынан тоғызыншы орынды иеле
нуге тиіс. Мұның өзі ел экономикасы
на шетел инвестициялары тоқтаусыз 
түсіп тұрады дегенді білдіреді. Бүгінгі 
таңда барлық ірі жүйелік кәсіпорындар 
кәсіподақтар мен жергілікті әкімдіктердің 
қатысуымен жұмыс орындарын сақтау 
жөнінде  меморандумдарға қол қойды. 
Үстіміздегі жылы кен өндіру және кен
металлургия кәсіпорындары Ассоциа
циясы үшін мерейтойлық он жыл болып 
табылады. Соның аясында маусым 
айында кенметаллургия кешендері 
қызметкерлерінің кезекті съезін шақыру 
жоспарланып отыр.

 Өз тілшімізден
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Құрметті тұрғындар!
Қазақстанда 2014 жылғы 1 қыркүйектен бастап мүлікті заңдастыру ак

циясы басталды. Қазіргі ел заңдары бойынша мына төмендегі мүліктіру 
заңдастыру құзырына ие:

1. ақша;
2. Бағалы қағаздар;
3. заңды тұлғалардың жарғылық капиталына қатысу үлесі;
4. басқа адамдардың атына жазылған жылжымайтын 

мүліктер (ғарыштық нысандар және магистральді құбырларды 
жүйелік бөліктерінен басқасы);

5. ҚР аумағындағы құрылыс ережелері мен мөлшерлеріне 
сәйкес салынған құрылыстар, ғимараттар, сондайақ жер 
учаскесінің мақсатты бағыты бойынша салынған жекеменшік 
құқығына ие нысандар;

6. ҚР аумағынан тыс жердегі жылжымайтын мүліктер.
Аталған заң 2014 жылғы 1 қыркүйекке дейінгі заңдастаруға 

жататын нысандарға жүреді. Мынадай мүліктер заңдастыруға 
жатпайды:

1. Құқық иелігі сот тәртібімен анықталмаған мүліктер;
2. ҚР заңдарымен құқықтық иелігі мүмкін болмайтын 

мүліктер;
3. несие есебінде алынған ақша;
4. Мемлекеттің пайдасына берілуге тиісті мүліктер;
5. ҚР үкіметінің 2007 жылғы 6 қарашадағы № 1039 «ҚР 

әлеуметтікэкономикалық тұрақтылықтың бірінші кезектегі жоспа
ры туралы» ҚР үкіметінің дағдарысқа қарсы шаралар аясында 
бөлінген бюджет қаражаты есебінен салынған, аяқталған тұрғын 
үй және тұрғын үй емес құрылыстар.

Қалалық әкімдіктің №14 кабинетінде сенбі, жексенбіден басқа 
күндері 9.00ден 19.00 сағат арасында мүлікті заңдастыру үшін 
құжаттар қабылданып түсініктер беріледі. Комиссияның байла
ныс телефоны 444616

Қала тұрғындары көбіне пәтерлерді, жер учаскелерін 
заңдастыруға байланысты өтініш білдіреді. Осыған орай ма
мандар бұл жолғы заңдастырудың нақты мүліктер тізімі бой
ынша ескертеді. Ал дүкендерді, мейрамханаларды тағы басқа 
да мүліктерді заңдастыру кезінде тиісті шешім шығару үшін 
нысанның техникалық құжаты, техникалық қорытынды, жеке бас 
куәлігі сияқты құжаттар қажет.

Мүлікті заңдастыру акциясы басталғаннан бері комиссияға 
32 шағым түсті, оның 29ы тұрғын үйлік емс нысандарға, ал 
үшеуі тұрғын үйге байланысты солардың ішінен 12 нысан 
заңдастырылды, 15і тиісті құжаттарды жинауға жіберілді, ал 5і 

қаралу үстінде. Әзірге 140 млн. теңгенің үстінде тұратын мүліктер бой
ынша тиісті құжаттар қаралып комиссия әр апта сайын өтініші иелерімен 
жұмыс жүргізуде.
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Еске алу

Жүкішов Шайхитден 
Манапұлы 1938 жылы 1 қаң
тар да өмірге келген. 1955 
жылы Дария станциясындағы 
орта мектепті аяқтап одан 
кейін Қарағанды таукен 
тех никумын үздік бітірген. 
1963 жылы Қарағанды по
ли  техникалық институ
тын қара металдар метал
лур гиясы мамандығы 
бой   ын ша тәмамдап, осын
да оқытушылық қызметте 
қалдырылды. Арада бір жыл 
салып Теміртаудағы завод 
ВТУЗ жоғарғы білім беру оқу 
орнына ауыстырылды. Ол 
осында қатар дағы мұғалімнен 
доцент деңгейіне дейін өсті. 
Ғылыми педагогикалық қыз
метін әкімшілік ұйым дас тыру 

жұ мыс тарымен тығыз байла
ныстыра жүргізе білді. «Ме
талл технологиясы және ма
териал тану» кафедрасының 
меңгерушісі, деканның орын
басары, кешкі және сырттан 
оқыту факультеттерінің дека
ны қызметтерін 1999 жылы 
зейнетке шыққанға дейін аса 
абыройлы атқарды.

Шайхитдин Манапұлы 
зей  нетке шыққаннан кейін 
қоғам дық жұмыстарға бел
сене араласты. Ол Теміртау 
қаласындағы «Отан» пар
тиясына жетекшілік етті. 
20012007 жылдары «Ақнар» 
ЖШС директорының орын
басары, ал өмірінің соңына 
дейін «Оқжетпес» ЖШС 
ди рек торының орынбаса
ры қыз  меттерін атқарды. 
Білікті ұстаз, білімді маман 
еңбегі ел үкіметі тарапынан 
үнемі жоғары бағаға ие бол
ды. Ш.Жүкішов «Кеңестер 
одағы жоғарғы білім 
саласының үздігі» белгісімен 
марапатталған. Оның жарқын 
бейнесі, елге, жас ұрпақты 
тәрбиелеуге, кә сіп тік білім 
беруге сіңірген еңбегі оны 
білетіндердің есін де ұзақ 
уақыт сақталады. 

Бір топ жолдастары:
М.ИБАТов
И.БАйМұРзАев
Ә.ЖАҚсыБАев
Т.сМАғұлов

Мемлекеттік қызметті көрсету 
мерзімі: көрсетілетін қызметті алу
шы құжаттардың топтамасын ЗТ
МОға, ХҚОға тапсырған сәттен 
бастап – 10  жұмыс күні:

Мемлекеттік қызмет көрсету 
мерзімі ұсынылған құжаттардың 
дұрыстығына тексеру жүргізілген 
жағдайда, 1 (бір) айдан аспайтын 
мер зімге ұзартылады. 

Мемлекеттік қызмет тегін көр
сетіл еді.

Көрсетілетін қызметті алушы 
(не оның нотариат куәландырған 
сенімхат бойынша өкілі) ЗТМОға 
не ХҚОға жүгінген кезде мем ле
кет тік қызмет көрсету үшін қажетті 
құжаттардың тізбесі:

еңбек ету қабілетінен айыры
лу жағдайына әлеуметтік төлем 
тағайындау үшін:

1) өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушы

ның жеке басын куәлан дыра тын 
құжат;

3) тұрғылықты жері туралы 
мәлі меттер (мекенжай анықтамасы 
немесе ауылдық округ әкімінің ан
ық  тамасы);

4) жалпы еңбек ету қабілетінен 
айрылу дәрежесін куәландыруды 
жүргізу және белгілеу туралы мәлі
мет тер;

5) банктерде және (немесе) 
банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйым
дар да ашылған банк шотының 
нөмірі не түзеу мекемесінің қолма
қол ақшаны бақылау шоты туралы 
мәлі меттер.

Асыраушысынан айырылу 
жағдайына әлеуметтік төлем 
тағайындау үшін:

1) өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушы

Әлеуметтік төлем қалай 
тағайындалады?

Халыққа қызмет

ның жеке басын куәландыратын 
құжат;

3) отбасы құрамы туралы мәлі
мет тер;

4) тұрғылықты жері туралы мә
лі меттер (мекенжай анықтамасы 
немесе ауылдық округ әкімінің 
анық тамасы);

5) асыраушының қайтыс болуы 
туралы куәліктің көшірмесі неме
се соттың адамды хабарошарсыз 
кетті деп тану немесе қайтыс бол
ды деп жариялау туралы шешімі;

6) қайтыс болған (сот ха
барошарсыз кетті деп таныған 
не месе қайтыс болды деп жар
ия  лаған) адаммен туыстық қарым
қатынасын растайтын құжат тар
дың, неке қию (ерлізайыпты болу) 
туралы, қайтыс болған асыраушы 
балаларының туу туралы, асы рап 
алу туралы куәліктердің көшір ме
лері;

7) отбасы мүшелері күндізгі 
оқу нысаны бойынша білім ала
тын оқушылар немесе студенттер 
болып табылатыны туралы жал
пы орта, техникалық және кәсіптік, 
орта білімнен кейінгі және жоғары 
білім беру ұйымдарынан алынған 
анықтама (жыл сайын оқу жылының 
басында жаңартылады);

8) қорғаншы етіп тағайындау 
туралы анықтама (қажет болған 
кез де);

9) куәландыруды жүргізу және 
мүгедектік тобын белгілеу туралы 
мәліметтер (он сегіз жасқа толмаған 
және осы жастан асқан балалары, 
оның ішінде асырап алған балала
ры, ағаінілері, апасіңлілері мен 
немерелері бала кезінен бірінші не
месе екінші топтағы мүгедектер деп 
танылған жағдайда);

10) банктерде және (немесе) 

банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйым
дар да ашылған банк шотының нө
мі рі не түзеу мекемесінің қолма
қол ақшаны бақылау шоты туралы 
мәліметтер.

Жұмысынан айырылу жағ
дай ы на әлеуметтік төлем тағай
ын дау үшін:

1) өтініш;
2) көрсетілетін қызметті алушы

ның жеке басын куәландыратын 
құжат;

3) тұрғылықты жері туралы 
мәліметтер (мекенжай анықтамасы 
не ауылдық округ әкімінің анық та
ма сы);

4) жұмыспен қамту мәселелері 
жөніндегі уәкілетті органның анық
та масы;

5) банктерде және (немесе) 
банк операцияларының жекелеген 
түрлерін жүзеге асыратын ұйым
дар да ашылған банк шотының 
нөмірі не түзеу мекемесінің қолма
қол ақшаны бақылау шоты туралы 
мәлі меттер;

л.еРНИЯзовА, 
ХҚКо Теміртау қ. №1 

бөлімінің 
инспекторы 

Антиретровирусті терапия 
(АРТ) дегеніміз не – бұл үш немесе 
оданда көбірек антиретровирусті 
өнімдерден құралған 
вирустің көбеюін тоқтататын 
қисындастырылған терапия.

Терапия белсенді саналады, 
себебі бірсәтте әртүрлі вирусқа 
қарсы дәрілік өнімдер вируспен 
күреседі.

Антиретровирусті өнімдер 
қалай жұмыс істейді? Адамның 
иммунитет тапшылық вирусі әрбір 
тірішілік иесі сияқты көбеюге 

Дәрігер кеңесі
АИТВ-инфекци-

ясын емдеу туралы 
сұрақты адамдар 
жиі қояды. Бүгін, 
өкінішке орай 
адамның иммунитет 
жетіспеушілік виру-
сын (АИТВ) жоятын 
вакцина жоқ. Бірақ 
әлемде адамның 
организміндегі 
жұқтырған вирусті 
тоқтатуға қаблеті 
бар антиретровирусті 
дәрілік өнімдер бар. 
Теміртау қаласында 
АИТВ-мен өмір сүріп 
жүрген адамдардың 
көбісі 2004 жылдан 
бері осы емдеуді 
қабылдап жүр.

Иммунитет 
жетіспеушілігіне

қарсы ем
қабілеті бар. АИТВ қан клеткалары 
ішінде – лимфоциттерде (ақ қан 
түйіршіктері – СД 4 клеткалары) 
көбейеді. АРВ өнімдері көбею 
процесінің әрбір сатысына кедергі 
келтіріп, вирус түйіршіктерінің жыл
дам жетілуіне тосқауыл болады да 
АИТВинфекциясы бар адамның 
иммундық (қорғау) жүйесінің 
тыңайып, қалпына келуіне 
көмектеседі.

«Терапия шынымен көмектесе 
ме?» Жауап – «Иә».

АИТВмен өмір сүріп жатқан 
адамға вирусқа қарсы өнімдермен 
емделудің алдында міндетті түрде 
терапияны не үшін қабылдау 
керектігін білу керек:

Иммундық жүйенің (қорғау) 
функцияларын қалпына келтіру 
үшін;

Өмірге қауіп төндіретін ауыр 
оппортунистік инфекциялар мен 
басқада қайталанатын ауру
сырқаулықтың жетілу қаупін 
төмендету үшін;

Вирустық жүктемені (ВЖ) 
анықталған деңгейге дейін (бір 
миллилитр қандағы вирустық 
бөліктің саны) төмендету үшін;

Өмірді ұзарту және оның сапа
сын жақсарту үшін;

АИТВинфекциясының 
басқа тұлғаларға таралу қаупін 
төмендету үшін.

Терапияны қабылдауға 
психологиялық түрде дайын болу:

АРТны міндетті түрде өмір 
бойы үзіліссіз қабылдау керек;

АРВ өнімін бір уақытта 
анықталған саны бойынша таблет
ка немесе капсула ретінде күніне 
1 немесе 2 рет қабылдау керек 
(АРВ өнімінің әсер ету уақытына 
байланысты – сөткесіне 12 сағат 
немесе 24 сағат).

Емделетін дәрігерде үнемі 
тексеріліп тұру керек (тексерілуге 
және қан талдауы мен несеп 
зерттелуіне келіп тұру).

Емдейтін дәрігер айтқан 
терапияның басындағы қысқаша 
жағымсыз әсерлері мен оны жою 
шараларын білу.

Қазақстан Республикасында  
АИТВинфекциясын емдеу тегін, 
мемлекеттік бюджет есебінен 
жүргізіледі.

АРТға байланысты барлық 
сұрақтар бойынша Байсеито
ва көшесі, 21 үйде орналасқан 
қалалық ЖИТСке қарсы күрес 
орталығына хабарласуыңызға 
болады, байланыс телефоны 98
3498, 986946.

с.А. КРУКовсКАЯ , 
жұқпалы аурулар 

дәрігері
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«Байқоңыр» айлағына 60 жыл

Мұнда жиналған мектеп оқу
шыларына әуелі бұл айлаққа кіру 
тек арнайы рұхсат қағазы арқылы 
жүзеге асырылғанын айтып, 
әрбірінің қолдарына осындай құжат 
берді. Содан соң ғана арнайы жаса
лып, тақырыпқа сай безендірілген 
орынға жай ғасу ларына мүмкіндік 
берді. Ал оқушылар өздерін бей
не бір «Байқоңырға» арнайы кел
гендей сезініп, ісшараның келесі 
бөліміне ден қойды.

– Осыдан тура 60 жыл бұрын, 
яғни 1955 жылдың 12 қаңтарында 
Қызылорда облысындағы Төретам 
стансасына келген кеңес әскери 
құрылысшылары болашақ ғарыш 
айлағы құрылысының орнына 
алғашқы қазық орнатқан болатын. 
Байқоңыр ғарыш айлағының жыл
намасында  құрылысшылардың 
алғашқы десанты лейтенант 
Денеж киннің взводы болғаны айты
лады. Бірегей нысанды жо балауды 
КСРО Қорғаныс минис т рлігі Ар
найы құрылысты жобалау орталық 
институты жүзеге асырған. Оның 
бас инженері болып А.А. Ниточкин 
тағайындалды.

Байқоңыр қаласы ғарыш айла
ғының ресми құрылған күні 1955 
жылғы 2 маусым са на  лады. Сол кез
де КСРО Қор ғаныс министрлігінің 
басшы сы Байқоңыр атын алған 
бесінші сынақ полигонының ұй
ым дас тыруштаттық құры лы 
мына қол қойған. Алғашқы құ
ры лысшылардың бастапқыда 
ша тырлар, жеркепеде тұрып, ау
ыз судың жоқтығына, қатты аяз

Ғарышқа ең қысқа жолӨткен ап-
тада қалалық 
тарихи-өлкетану 
мұражайында 
«Байқоңыр» ғарыш 
айлағының 60 
жылдығына арналған 
«Ғарышқа ең қысқа 
жол» атты іс-шара 
болып өтті.

дар мен 45 градустық ыстықтарға 
төзуіне тура келді, –деп мұражай 
қызметкері Әсемгүл Мұқышева 
тарих тереңіне бойлап, нақты 
мәліметтерді үлкен экрандағы бей
нефильм арқылы жеткізіп от ыр ды.

Құрылыс басталғаннан кейін 
небәрі екі жылдан кейін  1957 
жылғы 15 мамырда Байқоңыр 
қаласында Р7 зымыраны алғаш 
рет ұшырылды, 4 қазанда жердің 

жасанды серігі ұшырылды. 
1961 жылы 12 сәуірде алғашқы 
ғарышкер Юрий Гагарин «Восток» 
кемесімен ұшқанын жұрт шылық 
жақ сы біледі.

– Біз осындай ісшара өткізу 
арқылы жас жеткіншектердің бой
ында өз еліне деген мақтаныш 
сезімдерін оятуға, сол арқылы 
олардың шығармашылық және 
танымдық қасиеттерін дамытуға 

күш саламыз. Сонымен қатар  ға
рыш тарихы, ғарыш айлағы тура
лы мол мәлімет береміз, – дейді 
ұйымдастырушылар.

Айтса айтқандай,  шараға қа
ты сушылар көңілдеріндегі ғар ыш қа 
қатысты сұрақтарына жауап тауып,  
осы саланы дамытуға үлес қосқан  
майталмандар туралы білімдерін 
арттыра түсті. 

Өз тілшімізден

«Батыр арулар» – бұл 
ҚР ҚК әскери қызметші 
әйелдер арасындағы алғашқы 
қазақстандық байқау. Байқауға 
Қазақстан Қарулы Күштерінің 
барлық түрлері мен әскер 
тектерінен, сондайақ ҚР 
ҚМ Орталық аппаратынан 
барлығы 123 әйел қатысуда. 
Байқау қорытындысында ең 
көп дауыс жинаған 12 үміткер 
іріктеліп алынады. Олардың 
барлығы байқау жеңімпаздары 
деп танылып, 2016 жылғы 
мамандандырылған күнтізбеге 
арналған кәсіби фотосессияға 
қатысады.

Погон таққан әйелдер 
– қазіргі заманда сондай 
сирек кездесетін жайт емес. 
Алайда, олардың арасында 
әскери қызметті адал абы
роймен атқарып, бойындағы 
сұлулықты, әсемдікті, нәзіктікті 
батылдық пен төзімділік сын

«Батыр арулар»
байқауы

Изгалиева 
Қарлығашты 
қолдаңыздар

ды қасиеттермен үйлестіріп 
жүргендері санаулы десек 
болады.

Бұл байқауға біздің Теміртау 
қаласындағы № 55524 әскери 
бөлімінің қызметкері жерлесіміз 
Изгалиева Қарлығаш қатысып 
өзінің осы саладағы біліктілігі 
мен білімін сарапқа салуда. 
Жарыс қорытындысында ең көп 
дауыс жинаған үміткер жеңімпаз 
атанады.

Қымбатты теміртаулықтар, 
республикалық «Батыр ару
лар» конкурсына қатысып 
жүзден аса әскери қызметші 
арасындағы жарыстың алғашқы 
кезеңдерінен сүрінбей өткен 
Қарлығаш Изгалиеваны қолдап 
дауыс беріңіздер.

Дауыс беру ҚР Қорғаныс 
министрлігінің ресми 
сайтындағы www.mod.gov.
kz. және www.konkurs.
imap. kz. электронды мекен
жай бойынша жүргізіледі. Конференция жұмысы тоғыз секция бойынша жүргізіліп, оған 

қаламыздағы бірқатар орта мектептер мен колледждердің оқушылары 
қатысты. Нақты айтар болсақ,  сегіз оқу ордасынан 272 баяндама жа-
салды.  Олардың қатарында көпсалалы «Мирас» колледжі, Теміртау 
индустриялық-технологиялық колледжі, Бірінші Теміртау классикалық 
лицейі, №1 қалалық гимназиясы, №14, №16, №17 орта мектептердің 
оқушылары белсенділік танытты. Конференцияда металды қысыммен 
өңдеу, машинажасау технологиясы, химия, химиялық технология және 
экология, жылуэнергетикасы, электрэнергетикасы және өндірісті авто-
маттандыру, физика-математикалық ғылым, ақпараттық технология, 
сәулет және құрылыс, экономикалық ғылым және бизнес, әлеуметтік-
гуманитарлық ғылым, филология сынды салалар бойынша жасалған ба-
яндамалар өзінің өзектілігімен ерекшеленді.  Үздік деп танылғандарға 
жүлделі орындар беріліп, сыйлықтар тапсырылыды. 

– Бұл конференция Конституция мен Қазақстан халқы Ассам блея сы-
ның 20, Ұлы жеңістің 70 жылдығы аясында өткізілуде. Мұндағы негізгі 
мақсат – еліміздің интеллектуалдық әлеуметін арттыру, студенттердің 
ғылыми-зерттеу жұмыстарына және танымдық жұмыстарына деген 
қызығушылығын арттыру, сонымен қатар мейілінше талантты жастар-
ды қолдау, іріктеу, – дейді ұйымдастырушылар.

 
Өз тілшімізден

Оқу ордаларында
Қаламыздағы 

Қарағанды 
мемлекеттік 
индустриялық 
университетінде  
ғылыми-тәжірибелік 
конферен-
ция болып өтті. 
«Жастардың ғылыми 
шығармашылығы 
– Қазақстанның 
инновациялық да-
муына» деп атала-
тын бұл  конферен-
ция Украинадағы 
М.Остроградский 
атындағы Кре-
менчук ұлттық 
университетімен және 
Теміртау қалалық 
жастар орталығының 
қолдауымен өтті. 

Ғылыми-тәжірибелік 
конференция


