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Білімдіден шыққан сөз, талаптыға болсын кез.
Абай
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Татулық– 
табыс кiлтi

Біздің Теміртау 
қаласында жүзден аса ұлт 
пен ұлыс өкілдері тұрады, 
олардың бəрі де егемен 
елдің  мейірімін еркін 
сезініп, қалауымен өмір 
сүруде. Оннан аса ұлттық 
этно-мəдени бірлестіктер 
жұмыс істейді, солардың 
ішінде халықтық 
салт-дəстүрлерін, 
əдет-ғұрыптарын, 
тілі мен дінін, ділі мен 
қасиеттерін одан əрі 
дамытып, Қарағанды 
аймағындағы осындай 
елу бірлестіктің ара-
сында лайықты орын 
алып отырған «Пон-
тос» грек орталығының 
жұмысы республикаға 
танымал. Ол Қазақстан 
халқы Ассамблеясынан 
кейінірек, осыдан он бес 
жыл бұрын құрылған еді. 
Бірлестік жетекшісі, 
қалаға танымал қоғамдық 
қызметкер Деспина Ива-
новна Касапиди еліміздің 
«Құрмет» орденімен 
марапатталған. 

Білімді ұрпа
қ – 

ел тірегі

6 - бет

2 - бет

Ашықтық пен 
мөлдірлік 

ұстанымымен
Өткен апта-

да қаламыздағы 
мамандандырылған 
әкімшілік соты 
өткен 2014 жылдың 
қорытындысын 
жасап, атқарылған 
жұмыстары жөнінде 
есеп берді. 

4 - бет
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2 Апта-ақпар

Президент тапсырмасына орай

AMG қазақстандық 
әуежайларды оңтайландыру 
мақсатында және ғаламдық 
индустрияландыруға қатысу 
үшін әуе активтерін басқару 
сонымен қатар басқа елдердің 
нарықтарына орта мерзімді 
болашақта шығуды көздейді.  

Қазіргі кезеңде,  Қазақстанның 
6 әуежайының акциялар пакеті 
AMG компаниясына сенімді 
басқаруға берілген. Басқарушы 
компания қолына барлығы 11 
әуежайды шоғырландыру жоспар-
ланып отыр.

Компанияның негізгі мақсаты 
мен міндеттері:

әуежайлардағы ұшуды 
басқарудың қауіпсіздігін 
халықаралық талаптарға 
сәйкестендіру;

жолаушыларға қызмет көрсету 
мен әуежай қызметінің сапасын 
көтеру;

әуежайлардың 
инфрақұрылымын дамытудың 
ұзақ мерзімді жоспарлауды 
өндіріске енгізу; 

әуежай қызметін коммерци-
яландыру арқылы тиімділігі мен 
табыстылығын жақсарту;

есеп беру мен операциялық 
жұмыстарында бірыңғай 
корпоративтік стандарттарды 
енгізу;

әуежай қызметкерлерінің 

Жақында «Әлем» балалар мен жасөспірімдер орталығында  қала 
мектептері мен Ақтау кентінің 9 сынып оқушылары арасында «Дара-
боз» атты зияткерлік сайыс  өтті. Екі бөлімнен тұрған сайыстың бірінші 
кезеңінде жас жеткіншектер еліміздің тарихына,  тіліне,  рәміздеріне деген 
құрметін,  сүйіспеншілігін көрсете отырып,  өздерінің білім деңгейін, та-
ным көкжиегін көрсетсе, екінші және үшінші кезеңдерде тапқырлығын, 
ойының ұшқырлығын, сонымен қатар қазақ,орыс,ағылшын тілдерін 
қаншалықты меңгергендігін көрсетуге мүмкіндігіне ие болды. Ал 
оқушылардың үй тапсырмасы ретінде дайындаған «Қазақ хандығына – 
550 жыл» тақырыбындағы шығармашылық тұсаукесерлері өте жоғары 
деңгейде болды. Іс-шара барысында ата-баба ерлігі, ұлағаты, өнегелі 
еңбегі жайында айтылып, сан ғасырлар тарихынан шежіре шертілді. 

Бұл сайыста  № 2,4,5,15,19,29 орта мектептердің білімқұмар 
оқушылары өзара бақ сынасты. Қазылар шешімі бойынша  І орынды 
№29 орта мектеп оқушысы  Кесенжан Бексұлтан, ІІ орынды №19 орта 
мектеп оқушысы Дурасов Владислав,  ІІІ орынды №15 мектеп-гимна-
зия оқушысы Құсайын Айгерім иеленді.  №2 орта мектеп оқушысы 
Өтемұратова Аружан, №5 мектеп оқушысы Түсіпова Аружан,  №4 мек-
теп оқушысы Халелова Шынар  белсене қатысқандары үшін мақтау 
қағаздарымен марапатталды.Оқушыларды білім нәрімен сусындатып, 
сайысқа дайындап алып келген аяулы ұстаздардың да еңбектері еленіп, 
оларға алғыс хаттар тапсырылды.Енді бір сәтте сайыскерлеріміздің 
құрметіне орталықтың «Мирас» және «Балдәурен» вокалды топтарының 
тәрбиеленушілері ән шашуларын арнады.

Сайыскерлердің бойындағы  білімге құштарлығын, жігері мен  
қайратын байқай отырып, Елбасымыздың «Нұрлы жол» – болашаққа 
бастар жол» Жолдауында: «Біз ұрпақ алдында бабалар қол жеткізген 
игілікті сақтау, қайта қалпына келтірілген мемлекетімізді нығайту және 
дүниежүзілік қауымдастық талаптарына сай жаңа сапалық деңгейге 
көтерілу міндеті тұр» деп атап айтқанындай, бүгінгі ұрпақтарымызға 
артқан  зор сенімі мен үлкен үмітін өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз 
ақтайды деген ойдамын.

 
Б. БЕЛГІБАЕВА,

«Әлем» балалар мен жасөспірімдер
 орталығының әдіскері

Қазақ хандығына – 550 жыл

Білімді ұрпа
қ – 

ел тірегі

Ұшу қауіпсіздігі мен сапасы нығаяды

ҚР Президенті жанындағы КҚО орталығында «Airoport Management 
Group» ЖШС Бас директоры Клод Банан, Бас директордың орынбасары 
Асқар Мұратбаев, құқықтық департамент директоры Дәурен Шаріпбаевтың 
қатысуымен брифинг өткізілді. 

кәсіби біліктілігі мен білімін көтеру.
2014 жылы осы топтағы 

6 әуежайдың қызметінде жо-
лаушылар мен жүк тасымал-
дауда тұрақтылық байқалды. 
Жалпы алғанда, 2013 жылмен 
салыстырғанда жолаушылар 
тасымалы 10% артып.  3,7 млн. 
жолаушыға өсті. Ал, жүк тасымалы 
2013 жылмен салыстырғанда 4% 
өсіп,  10 300 тоннаға артығымен 
орындалды. 

  Мемлекет басшысының 
«Нұрлы жол» Жолдауында 
әуежайларды дамытуға зор 
көңіл бөлінген.  Осыған бай-
ланысты, 2015-2019 жылдары 
Астана, Қызылорда, Петро-
павл, Қостанай әуежайларының 
инфрақұрылымын дамытып, 
ұшу-қону алаңдарын, жолаушылар 
терминалын  жаңғырту бойынша 
ірі жобалар жүзеге асырылады. 
Аталмыш жобаларды жүзеге 
асыру тұрғындардың әуе көлігіне 
сұранысын қанағаттандырып, 
аймақтарды елордамен жалғайды, 
тұрғындардың қатынасының 
жеделдігін арттырады, өңірлердегі 
жұмыссыздықты азайтады. Оның 

сыртында, әуекомпаниялардың 
аймақтардағы әуежайлардың 
бағдарлар желісін дамытып, ішкі 
және халықаралық рейстерді 
ұлғайту көзделеді.

Сенімді басқарушы ретінде 
AMG компаниясының негізгі 
мақсаты әуежайлардағы ұшу 
қауіпсіздігін қауіпсіз басқаруды 
қамтамасыз ету оның сапасын 
ұлттық әрі халықаралық заң талап-
тарына сәйкестендіру.

2015 жылы ұшу қауіпсіздігінің 
корпоративтік  стандартта-
рын жасау мен өндіріске енгізуді 
аяқтау, әуе қауіпсіздігі мен әлемдік 
жетекші сала үздіктерінің ноу-
хау технологияларын қолданып, 
2015-2017 жылдары мемлекеттік 
әуежайларды ISAGO сертифи-
катын алуын қамтамасыз ету 
болып табылады. Қазіргі таңда 
AMG барлық ішкі ресурстарды 
пайдалана отырып, әуежайлардың 
қызметі мен технологиялық 
жұмыстарын халықаралық 
стандарттарға жеткізу жұмысын 
бастап та кетті. 

Өз тілшімізден

Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев биылғы жаңа 2015 жылды 
Қазақстан халқы Ассамблея сы 
жылы деп жариялағаны белгілі, 
мұның мәнісі түсінікті, егер өткен 
жылдар тізбегіне көз жүгіртсек, 
өйткені 1995 жылы 16 ақпанда 
Президент Н.Ә. Назарба-
ев еліміздегі ұлттық мәдени 
орталықтардың жетекшілерімен 
кездесу өткізіп, еліміздегі 
ұлтаралық келісімді сақтап, 
оны одан әрі нығайту үшін жаңа 
қоғамдық институт – Президент 
жанындағы консультативті-
кеңесші орган ретінде Қазақстан 
халқын ортақ мүддеге біріктіретін 
Ассамблея құру қажеттілігі 
туындап отырғандығына на-
зар аударған болатын. Сөйтіп, 
аймақтарда кіші ассамблеялар 
құрылып,сол 1995 жылдың 24 
наурызында Алматыда қырық 
ұлттық-мәдени орталықтың 
өкілдері қатысқан сессия болып 

«Мәдениет – 
тіршіліктің тірегі, ортақ 

игіліктерді ұлықтап, 
ұлтты ұлы істерге 

ұйыстырудың бірегей 
тетігі. Бейбітшілік, 

руханият пен келісім: 
бәрінің тамыры – 
мәдениетте. ХХІ 

ғасырдың ең басты 
заңы – татулық».

Нұрсұлтан НАзАРБАЕВ

Қазақстан Ассамблеясына – 20 жыл

өткен еді.
Қазақстан халқы Ассамблея-

сы ның негізгі міндеті  не 
дегенге  келетін болсақ, 
барлық этностардың руха-
ни тұрғыда қайта жанғыруы 
мен дамуын қамтамасыз ете 
отырып, өркениеттік және 
демократиялық ұстанымдарға, 
мемлекеттік ұлттық саясатта 
барлық этностардың мүддесіне 
деген құрметке негізделген 
ұлтаралық қатынас мәдениетін 
қалыптастыру болып табылады. 
Бір сөзбен айтқанда, Ассамблея 
этно-мәдени бірлестіктерді 
құрамына біріктіреді.

Биыл сол Қазақстан халық-
та ры Ассамблеясына 20 жыл 
толып отыр, осыған орай өткен 
сәрсенбінің сәтінде тұңғыш 
Президент орталығында 
қаламыздағы «Халықтар 
достығы» қоғамдық бірлестігінің 
бастамасымен, оны орталықтың 

қостауымен дөңгелек үстел бо-
лып өтті. Мұнда грек, әзірбайжан 
этно-орталықтарының 
жетекшілері, мұсылман және 
православия дінінің  өкілдері, 
комбинат ардагерлері, ҚарМИУ-
дың сту дент тері болып, 
еліміздегі татулық пен келісім 
жайында өз ой-пікірлерін ортаға 
салды. 

– Елбасымыз Қазақстанның 
өркендеуі, еліміздегі тұрақты лық-
ты нығайту үшін ұлтаралық және  
конфессияаралық келісімнің 
маңызын ескере отырып, 2015 
жылды Қазақстан халқы Ас-
самблеясы жылы деп жарияла-
ды.  Президенттің бұл шешімі 
Отанымыздағы барлық ұлттар 
мен ұлыстардың достығы мен 
бірлігін нығайтудағы тағы бір нақ 
қадам болды, – деп атап өтті 
«Халықтар достығы» қоғамдық 
бірлестігінің төрағасы Ілияс 
Баймұрзаев.

Тұрақтылықты нығайту үшін
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Еңбекпен қамту

Ұлттық бірлік доктри-
насында мемлекеттік тілге 
ерекше басымдық берілген, 
сондықтан Қазақстанның әрбір 
азаматы оны білуге, күнделікті 
жұмысында, оқуда, тұрмыста  
кеңінен қолдануға тиіс. Өткен 
жылы қаңтар айында ашылған 
Теміртау қалалық тілдерді 
дамыту орталығының басты 
міндеті де осы болып табы-

лады. Оның негізгі 
міндеті мемлекеттік 
және азаматтық 
қызметкерлерді, 
басқа тұрғындарды 
«Сарыарқа» 
бағдарламасы негізінде, 
сондай-ақ «Қазтест» 
мөлшерлемесі аясын-
да оқытып-үйрету. 
Жылдың алғашқы 
жартысында отыз 
екі тыңдаушы осы 
орталықта оқып, оның 
он бесі мемлекеттік 
үлгідегі сертификатқа 
ие болды. Ал он 
бес адам өндірістік 
қажеттіліктерге байла-
нысты  күзге ауысты-
рылды. Екеуі жұмыстан 
кетуіне байланысты 
оқуды жалғастырмады. 
Ал келесі жарты 
жылдықта оқыған 75 
тыңдаушының 63-і 
сертификат алды, 
сабаққа дер кезінде 
қатыспаған 12 адам 
оқудан шығарылған. 
Осылайша, жыл 
қорытындысы бойын-
ша 42 адам алғашқы 
қарапайым деңгейдегі 
оқуды игеріп, серти-
фикат алды. Ал іргелік 
оқыту жүйесі бойынша 
36 тыңдаушы сертифи-

кат алды, оның 53-і мемлекеттік, 
ал 23-і азаматтық қызметкер, 
екеуі судья.  

Орталық үстіміздегі жылдың 
бірінші жартысында бес топта 75 
тыңдаушыны үш деңгей бойынша 
оқытуды жалғастыратын болады.

Бетті дайындаған:
Серікгүл АЛТАЙБАЕВА

Жұмыссыздықпен күрестің үш бағыты

Әлемдегі көптеген қайшылықтар мен қиыншылықтарға, экономикалық 
дағдарыстарға қарамастан «Еңбекпен қамту –2020» бағдарламасы 
республикалық бюджеттен бөлінген арнайы қаражат бойынша жүзеге асыры-
луда. Осы мақсатқа өткен жылы Теміртау қаласы бойынша 10809,0 мың теңге 
бөлініп, игерілді. 

Соның нәтижесінде  жұмыс-
сыз дарды еңбекпен қамтудың 
үшінші бағыты бойынша  отыз 
екі адам жаңа кәсіпті игерсе, он 
әлеуметтік жұмыс орны құрылып, 
оларға жалақыны ішінара суб-
сидиялау жолымен ең төменгі  
ең бекақы көлемінде қаражат 
төленді. Бұл бағдарлама жастар 
тәжірибесін ұйымдастыруға да 
үлкен мүмкіндік беріп отыр. Был-
тыр қалада еңбекке енді араласқан 
жастардың  жиырмасы тұрақты 
жұмыс орнын осы әдіспен тапты. 

– Әсіресе, жаңа мамандыққа 
оқыту жұмыссыздар үшін аса 
тиімді болып отыр. былтыр он бес 
адам үш жыл оқып, техник-меха-
ник мамандығын игерді. Сөйтіп 
олар қаламыздағы ірі-ірі өндіріс 
орындарына орналастырылды, 
– дейді қалалық еңбекпен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің жетекшісі Юрий Ким.

Кәсіби қайта оқыту үшін 
бөлініген 3498,0 мың теңге 

игерілді, сөйтіп  жоспардағы жи-
ырма орнына жиырма бір адам 
қайта даярлықтан өтіп, тұрақты 
жұмыс орындарын тапты.  Әсіресе 
жастар тәжірибесі еңбекке енді 
қадам басқан жастар үшін тиімді 
болып отыр, былтыр отыз үш адам 
осы бағдарлама негізінде  еңбекке 
орналасып, оларға 4012,0 мың 
теңге қаражат жұмсалды.

Жасы елуден асқан , сондай-
ақ үкіметтік емес ұйымдар, 
жекеменшік еңбекпен амту агент-
тіктері арқылы жұмыс іздес-
тіру сияқты топтағылар да осы 
бағдарламаның жемісін көруде. 
Өткен жылы жасы жиырма 
бірге дейінгі және ұзақ уақыт 

бойы жұмыс істемеген, зейнетке 
таянған, бала жасынан мүгедек 
сияқты әлжуаз топ өкілдері ара-
сынан он тоғыз адамды еңбекпен 
қамтудың сәті түсті. Осы мақсатқа  
бюджеттен бөлінген 1021,0 мың 
теңге игерілді. Еңбекпен қамту 
орталығы әр ай сайын  осы бағ-
дар лама бойынша жұмысқа тұр-
ған дарды мониторинг арқылы 
қадағалайды, өйткені жұмыс 
беру шілер оларды тек орынмен 
қам тамасыз етіп ғана қоймай, 
соны мен бірге қорға зейнеттік 
төлемдерді де аударып отыруға 
тиіс. Мысалы, былтыр 1626 адам 
жұмыс орнын тапса, соның 1281-
і міндетті зейнеттік төлемдер 

жинақтауға мүмкіндік тапты. 
Әрине, қалғандарының зейнеттік 
төлемдері аударылмауы келеңсіз 
жайт болғанымен, оған өзіндік се-
бептер бар. Сон дық тан үстіміздегі 
жылы бұл мәселені жіті қадағалау 
қажеттігі де тиісті мемлекеттік ме-
кеме мамандарының үлесінде.

Жалпы біздің қала бойынша 
былтыр «Еңбекпен қамту–2020» 
бағдарламасы аясында 1626 адам 
тұрақты жұмыс орнын тапқан. 
Бұл бюджет арқылы бөлінген 
қаражатты орындау жоспарының 
122,5 пайыз деңгейінде болғанын 
көрсетеді. Бұл әрине, өте жоғары 
көрсеткіш. Тапсырма 1237 адам-
ды жұмысқа орналастыру бол-
ғаны мен, мамандар мен жұмыс 
берушілердің істі үйлестіре білуі 
нәтижесінде қосымша 300-ден 
аса адамды еңбекке тарту мүмкін 
болды. «Еңбекпен қамту –2020» 
бағдарламасы осылайша өзінің 
жемісін беруде. 

Жаз бойы қала оқу орындарының отыз студентінен құралған топ  
«Шарапат» кәсіпорынымен келісімшарт жасап, 7,640 гектар жерді абат-
тандырумен айналысты. Олар Қарағанды тас жолы, Жеңіс, Ушинский, 
Чайковский, Блюхер көшелерінің бойындағы ағаштардың түбін ағартты, 
жаңадан бұталар отырғызды, артық шөптерді жинады. Бір қызығы, осы 
еркін еңбекке қатысқан жастар жергілікті және ерспубликалық бюджет 
тарапынан  жалақы алды, бұл енді студенттер үшін әрі демалыс, әрі та-
быс болды. Жергілікті бюджет әр жұмыскерге 17 мың, ал Республикалық 
бюджет «Қазпочта» арқылы 15 мың теңге төлеп отырды. Жазғы дема-
лыста осылайша уақытты тиімді өткізіп, сонымен бірге  қалаға пайда 
келтіріп, әрі жалақы табу кімге болса да қызығарлық нәрсе екені сөзсіз. 
Сондықтан мұндай еріктілер қызметіне ынта білдірген жастар қатары 
тым көп болды.

«Жасыл ел» жасақтары «Ардағым – ардагерім» Республиалық акци-
ясына қызығушылық танытты. Олар қаладағы Ұлы Отан соғысы және 
тыл еңбеккерлерінің тұрмысына қолғабыс жасады. Бес ардагердің үй 
маңайы тазартылды, аулаларын жөндеді, күл-қоқыстарын шығарды. 
«Жасыл елдіктердің» қаладағы №3 орталық аурухана алдындағы  
күл-қоқысқа толы саябақта экологиялық акция өткізуі тұрғындарды 
ризалыққа бөледі. Бұл қоршаған ортаға жанашырлықтың, сондай-ақ 
табиғатты аялаудың бір азаматтық көрінісі болды. Ал тұңғыш Прези-
дент тарихи-мәдени орталығы жанындағы саябақ аумағында да осы 
жастардың қолтаңбасы сайрап жатыр. 

– «Жасыл елдің» құрамында айырықша белсенділік көрсеткен 
үздік жастарды марапаттау, бағалы сыйлықтар мен алғыс хаттар тап-
сыру  салтанаты Теміртау техникалық колледжінде өтті. Бұл да бір 
ерекше есте қаларлық  оқиға болды, мұндай үрдісті алдағы уақытта да 
жалғастырамыз. Өйткені көпке үлгі боларлық бастамалар  қолдау табуға 
тиіс, –дейді қалалық жастар орталығының жетекшісі Айнагүл Абдрах-
манова.

«Жасыл ел» үстіміздегі жылы жаңа бағдарлама аясында жұмыс 
істейді, оған биыл елу адамды қатыстыру ойластырылған. Сондай-ақ бір 
адам оның құрамында бір ай ғана жұмыс істеуге тиіс белгіленген тәртіп 
бойынша. Ал жастар болса, жазғы каникулды осы отряд құрамында 
өткізуге мүдделілік танытуда. Олай болса, әлі де ойластыратын 
жағдайлар бар. Қалай дегенде де «Жасыл ел» – жастардың көңілінен 
шыққан жаңа бастама, ол қолдауға тұрарлық.

Жастар саясаты
Елбасымыз жастар-

ды жұмыспен қамту 
және әйтеуір екі қолға 
бір күрек принципі 
емес, қоғамға қажетті, 
пайдалы іс атқару 
мәселесін ерекше 
қадағалап отырады. 
Былтыр «Жасыл ел» 
отрядтары қаланы 
көгалдандыру ісіне ден 
қойды, мұндай еңбек 
жасақтары бізде был-
тыр бірінші маусымда 
ұйымдасқан еді. 

«Жасыл ел» – 
еңбек мектебі

Құрылыс

Сәулет және қала құрылысы 
бөлімі өткен жылы сексен жаңа 
нысанды пайдалануға қабылдап 
алды, бұл бұрнағы жылғыдан 
біршама артық. Атап айтар 
болсақ, ең ірі қызмет крсету 
орындары ретінде «Гранд» 
сауда үйін, отбасылық «Макдак» 
мейрамханасын айтуға болады. 
Мұның сыртында 9 дүкен, 2 көп 
пәтерлі тұрғын үй, 1 сауықтыру 
орталығы, 3 өндірістік база, 2 
дәріхана, 4 цех және басқа да 
көптеген ірілі-ұсақты құрылыс 
нысандары пайдалануға берілді. 
Сонымен бірге жаңа құрылыстар 
мен бұрынғы 
ғимараттарды  

Келбетті қала

«Тұрғын 
үй коммуналдық шаруашылық 

пен су жəне жылумен қамтамасыз ету 
желілерін, инфрақұрылымдарын жаңғырту үшін 

2020 жылға дейін ең азы жыл сайын 200 млрд. теңгеден 
бөлініп тұрады».

«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол»
 Жолдауынанөзгертуге 

байланыс-
ты 362 хаттама 
дайындалды. Сәулет және 
құрылыс бөлімдерінің ма-
мандары 2265 адамды жеке 
сауалдары бойынша қабылдап, 
олардың өтініштерін орындауға 
жәрдемдесті. Қаланың түрлі 
аудандарында бұрынғы 
құрылыстарды жаңалауға 
байланысты 24 жоба жаса-
лып, бекітілді. Олардың біразы 
қазір де толық іске асырылып, 
елдің игілігіне айналды. Міне, 
қарап отырсақ, сәулет және 
қала құрылысы деп аталатын 
мекеменің  жыл бойы атқарған 
жұмысының бір парасы осындай. 

Өндірісті қаланың келбетін 
көріктендіріп, сәулеті мен сәнін 
асыратын  құрылыс мамандары, 
сонымен бірге жаңа нысан-
дар десек, оларды салу үшін 
алдымен көптеген дайындық 
жұмыстарының жүргізілетіні 
белгілі. Аталған мекеме маман-
дары биыл да осы бағыттағы 
жұмыстарды жалғастырып, 
қаладағы бұрынғы жүйелерді 
есепке алуды жүргізеді. Жаңа 

нысандар салынатын меке-
мелерге, кәсіпкерлерге жер 
учаскелерінің құжаттарын 
дайындауға жәрдемдеседі. Аста-
на-Екатеринбург күре жолының 
оң жақ қанатындағы Металлург 
даңғылынан бастап Қарағанды 
тас жолы бойын нақты жоспар-
лау жобасы да биылғы жылдың 
еншісінде. Сонымен бірге қала 
жанындағы Ақтау кентінің ірге 
тасы қаланғалы 65 жыл толып 
отыр, бір кездері халқы жиыр-
ма мыңнан асқан елді мекенде 
қазір өнеркәсіп пен қызмет 
мекемелері шағындалған, 

халықтың саны 
жетімыңнан сәл 

асады. 

Осыған 
орай енді 

кенттің жаңа бас 
жоспарын жасау міндеті тұр. 
Жалпы сәулет және қала 
құрылысы бөлімі  шаһардың 
сәулеттік жоспарлау келбетін 
бүгінгі күннің заманауи абат-
тандыру, жарықтандыру және 
көгалдандыру талаптары аясын-
да мақсатты әрі нақтыланған 
бағытта жүргізе бермек. Мұның 
сыртында жаңадан салынған 
және бұрынғы нысандарға 
мекен-жайларды белгілеу 
міндеті де осы мамандардың 
үлесінде. Былтыр осындай 
862 мекен-жайдың жаңадан 
тағайындалғанын айтсақ, бұл 
да бірқатар күш-жігерді қажет 
ететін жұмыс деп бағалауға 
болады. Жалпы, аталған мекеме 
өзінің жұмысын  еліміздегі осы 
бағыттағы нақты заңдар мен 
стандарттар бойынша талапқа 
сай жүргізуде. Бұл жөнінде 
қалалық әкімдіктің аппарат 
мәжілісінде осы бөлім жетекшісі 
Г. Күсенова есеп беріп, алдағы 
атқаратын жұмыстарға да 
кеңінен тоқталды. 
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«Ешкімді 
кемсітпей, 

ешкімнің тілі мен 
дінін мансұқтамай, 

барлық азаматтарға 
тең мүмкіндік беру арқылы 
тұрақтылықты нығайта 

береміз. Біздің  кейінгі 
ұрпаққа аманаттар басты 
байлығымыз – ел бірілігі».

Нұрсұлтан 
Назарбаев
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4 Тұрмыс және тіршілік
Мерейтой Ұлағатты ұстаз

Сот төрелігі

– Әкімшілік істер өндірісі жөнінде 
айтар болсам, 2014 жылдың он екі айын-
да  мамандандырылған әкімшілік сотына 
қарау үшін барлығы 3480, ал 2013 жылдың 
сәйкес мерзімінде 3320 іс тіркелген, яғни 
салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, 
биылғы көрсеткіш былтырғыға қарағанда 4,6 
пайызға өскенін аңғарамыз. Олардың 132-сі 
қайта рәсімдеуге кері қайтарылды, сондай-
ақ 3291 іске қатысты қаулы шығарылған, 
бұл 2013 жылдың сәкес мерзіміндегіден 157 
қаулығы артық дегенді білдіреді, – дейді 
қалалық мамандандырылған әкімшілік 
соттың кеңсе меңгерушісі Қуаныш Шоқан.

– Әрине, әрбір істі қарап, заң талап-
тары шеңберінде әділ шешім шығаратын 
судьялар екені мәлім, бұл ретте олардың 
жүктемелері қандай?–деп сұрадық. 

– Егер нақты цифрларды келтірер 
болсам, содан-ақ өздеріңіз бағамдай 
беріңіз. Мысалы, әкімшілік істер бойын-
ша судьялардың жүктемелері мынадай: 
Ж.Шортанбаев –981(2013 жылы 617), 
Е.Кириллова –1507 (2013 жылы 1379), 
Н.Шалғымбаева –928 (2013 жылы 0), 
Т.Нығметов–0, (2013 жылы 172), К.Имашев 
–0 (2013 жылы 966) іс қараған. Ал азаматтық 
істер бойынша  Ж.Шортанбаевтың 

Ашықтық пен мөлдірлік 
ұстанымымен

Өткен аптада қаламыздағы мамандандырылған әкімшілік 
соты өткен 2014 жылдың қорытындысын жасап, атқарылған 
жұмыстары жөнінде есеп берді. 

үлесінде – 14, Е.Кирилловада – 59 және 
Н.Шалғымбаевада – 31 іс.

Сөз реті келгенде негізгі жаза түрлеріне 
қатысты айтар болсам, ескерту – 31, 
әкімшілік айыппұл –1631, әкімшілік қамауға 
алу – 443, арнаулы құқықтан айыру – 703, 
әкімшілік жолмен кетіру – 0, – деді кеңсе 
басқарушысы.

Журналистермен болған баспасөз 
мәслихатында судья Н.Шалғымбаева сөз 
сөйлеп, атқарылған істер мен олардың 
түрлері жайында баяндап берді. Атап 
айтар болсақ, кәмелетке толмағандар 
қолымен жасалған құқық бұзушылықтар, 
көлікті жүргізуші куәлігінсіз жүргізгендер, 
жыл ішінде бірнеше рет қайта тәртіп 
бұзғандар мен оларға тағылатын әкімшілік 
айыптар мен жазалар туралы кеңінен 
сөз болды, нақты мысалдар келтірілді. 
Егер келтірілген деректерге назар 
аударсақ, жолда жүру ережелері елімізде 
қатайып, салынатын айыппұл мөлшері 
ұлғайғандықтан ереже бұзушылар саны 
едәуір азайғанын байқауға болады. Бұған 
қоса қалалық Ішкі істер басқармасының 
мамандарды республикалық, облыстық 
және қалалық деңгейде түрлі алдын алу 
шараларын тұрақты түрде өткізіп келеді. 

Мамандандырылған әкімшілік істердің 
арасында қысқартылғандары да кездеседі, 
олардың себептері  де әралуан. Енді 
соларға тоқталар болсақ,  былтыр 483 іс 
қысқартылған екен. Бұл көрсеткіш бұрнағы, 
яғни 2013 жылмен салыстырғанда 150 іске 
артық. Олардың ішінде тараптардың өзара 
татуласуларына байланысты –339, әкімшілік 
жауапкершілікке тарту мерзімінің өтуіне бай-
ланысты – 58, әкімшілік құқықбұзушылықтың 
құрамы болмауына орай – 85, әкімшілік 
құқықбұзушылық елеусіз болуына байланы-
сты – 1 іс қысқарған. 

Әрбір іс  заң талаптарында 
белгіленген мерзімде қаралады, сондай-ақ 
апелляциялық және қадағалау тәртіппен 
қаулылар күшін жойып жатады. Бұл 
тұрғыдан алғанда 2014 жылдың өткен 
он екі айында апелляциялық тәртіппен 2 
әкімшілік іс өзгертілгенін, айтуға болады. Ол 
№3-773 А.Бобковқа қатысты ҚР Әкімшілік 
құқықбұзушылық туралы Кодексінің  330 
бабының 1-бөліміне сәйкес қаралған 
әкімшілік істі прокурор наразылығының 
негізінде апелляциялық тәртіпте өзгеріске 
ұшыраған.  Қарағанды облыстық соттың 
апелляциялық сот алқасының ұйғарымына 
сәйкес, А.Бобковқа қатысты сот қаулысында 

құқықбұзушыны қамауға алу уақыты 
19.55-тен 15.00-ге өзгертілген. Қаулының 
қалған бөлігі өзгеріссіз қалдырылған. 
Ал 74 апелляциялық шағым бойын-
ша қаралған әкімшілік істер Қарағанды 
облыстық соттың апелляциялық сот 
алқасының ұйғарымдарына сәйкес өзгеріссіз 
қалдырылған. Қадағалау сатысында 2014 
жылдың 12 айында әкімшілік ісі бойын-
ша сот қаулылары өзгертілмеген және 
бұзылмаған. 

Айта берсек, атқарылған істер тізбегі 
мұнан да көп, ең бастысы заң талаптары 
баршаға ортақ. Егер тәртіп бұздың ба, онда 
заң талаптарында тайға таңба басқандай 
етіп көрсетілгендей істеген әрекетіңе 
қарай жазаңды аласың. Қаламыздағы 
мамандандырылған әкімшілік сот үнемі жо-
спар бойынша жұмыстарын жүйелі жүргізіп, 
ашықтықты, мөлдірлікті басты қағида етіп 
ұстанып келеді. Жыл ішінде бірнеше рет 
ашық есік күндерін өткізіп, тұрғындардың сот 
төрағасы мен судьяларға сұрақтарын беріп, 
нақты жауаптарын алуларына мүмкіндік 
береді. Сонымен қатар судьялар мен сот 
мамандарының біліктіліктерін арттыру 
мақсатында семинар сабақтарын өткізу де 
дағдыға айналған.

Р.ЖАҚЫПҚЫЗЫ

Ұлы ғұлама Әл-Фарабидің «Ұстаз жара-
тылысынан жаны жайсаң, жаңалыққа құштар, 
мейілінше шешен, барынша әділ, жұрттың 
бәріне жақсылық жасауға асығып тұратын… 
батыл,ержүрек болуы керек»деген керемет 
сөзі өмірі өнегеге, тәлім-тәрбиеге толы, па-
расат пайымы терең, адамгершілігі жоғары 
ұстаз Жалғасова Шамсибану Бірәліқызына 
қаратып айтылғандай.Ол білім саласында 46 
жылдай еңбек етіп, абырой биігінен көрінген, 
білімнің үлкен жанашыры,шәкірттерін 
сан мәрте биік белестерді бағындыруға 
баулыған, саналы өмірін ұрпақ тәрбиесіне 
арнаған ұстаздардың ұстазы.

 Ақтөбе облысының тумасы,нәзік, тал-
дырмаш келген жас қыз он жылдық білімін 
алған соң, Алматыға жол тартады. Бағы 
жанып, өзінің армандап келген Алматы 
Қыздар педагогикалық  институтына оқуға 
қабылданады. 1967 жылы оқу бітірген жас 
маманды жолдамамен Қарағанды облы-
сы Теміртау қаласына жібереді. Теміртау 
қаласына Шамсибану Бірәліқызы жалғыз 
емес жан-жары Қонысбай Жалғаспен келеді, 
ол кезде сүйіктісі де Алматы политехникалық 
институтын бітірген жас металлург маман 
еді.

 Сол жылы, яғни 1967 жылы еңбек жо-
лын №16 жалпы білім беретін мектепте 
қазақ,орыс тілі пәндерінің маманы бойынша 
бастайды, Содан №21 жалпы білім беретін 
орта мектепке ауысып, онда қазақ тілі пәнінің 
оқытушысы болып қызмет атқара жүріп 
өзінің білімділігін көрсете білген жас маман 
директордың оқу-тәрбие ісінің орынбаса-
ры қызметіне дейін көтеріліп, білікті маман-
ұстаз екендігін дәлелдейді. Осы оқу орнында 
одан кейін мектеп директоры болып қызмет 
атқарады. Теміртау қаласының ұстаздарына 
өзінің әдістемелік біліктілігімен бөлісіп, білім 
саласындағы жаңашыл өзгертулерді дамыту 
үшін Теміртау қалалық білім бөліміне бас ма-
ман болып қызметке келеді. 

Мұғалім мәртебесі қаншалықты маң-
ыз ды, ұлы әрі қастерлі десеңізші, оның 
қолында адам өмірінің  тұтас тағдыры тұр, 
баланың отбасындағы  ата-анасынан  кейінгі 
ақылшысы, қиын-қыстау сәтінде ең жақын 
жанашыры ретінде сезінетіні де сенетіні 
ұстаз екенін түсінген Шамсибану Бірәліқызы 
1988 жылы Теміртау қаласындағы жетім 
балалар үйіне  басшылық қызметке бара-
ды. «Жетім көрсең жебей жүр»деген халық 
даналығын көкейіне түйген Шамсибану 
Бірәліқызы жетім, панасыз қалған әр ұлттың 
балаларына аналық-ұстаздық қамқорлығын 
аямады.Қазақстан халқы тәуелсіздігін алған 
жылдармен бетпе-бет келген қиын да қыстау 
кезде мекеменің оның ішінде балалардың 
жағдайын ойлаған, тығырықтан шығудың 
жолдарын іздестірген Шакең еш мойыма-
стан бұл қиындықтан да абыроймен өтіп, 
қайсарлы мінезін көрсете біледі. 10 жыл-
дай жетімдерге пана болған Шамсибану 
Бірәліқызы 1997 жылы №31 жалпы білім 
беретін орта мектепке директор болып, 
ұрпақ тәрбиесін жүйелі түрде қолға алады. 
Негізінде тәрбие барлық адамдарға керек. 
Кейбір үлкендердің өзіне тәрбиенің қажеттілігі 
көрініп тұрады. Жалпы қоғамның барлық 
мүшесі тәрбиеленбейінше, жас ұрпақ дұрыс 
азамат болып қалыптаса алмайтынын жақсы 
сезінген ұлағатты ұстаз қазақ тілін оқыту мен 
үйретуді қолға алып, белсене кірісті.бала 
тәрбиесіне терең мән беріп, тәлім-тәрбиенің 

өз ұлтына ғана тән ережелерін, қағидаларын 
қалыптастырып,ұстанымдық танытты. Ата-
бабамыздан келе жатқан салт-дәстүрді қайта 
көтеріп болашаққа сол арқылы тәрбие беруге 
мұғалімдерге үйретіп отырды.

2005 жылы Ақтау кентінде алғашқы 
ашылған қазақ мектебіне Жалғасова,қазақ 
ұлтының балаларын қабылдауға мектеп ди-
ректоры болып ауыстырылады. Өз ұлтының 
жанашыры,тәжірибесі мол Шакең бұл кезде 
зейнеткерлік жасқа да таянып қалып еді. От-
аны, халқы сенген Шамсибану Бірәліқызы еш 
шаршамастан, қиындығын жеңіп бұл сенімді 
де сабырлы, көрегенділігімен атқар ды. 

 Ұстаздық қызметімен қатар қоғамдық 
жұмыстарға да белсене араласып,өз тәжіри-
бесімен, жан-жақты саналы көзқарасымен 
бөлісе жүрді. 1995 жылы Жамбыл қаласында 
өткен Әйелдер форумына қатысып, отба-
сы, ошаққасы мәселелерімен қатар бала 
тәрбиесін көтерді. Қарағанды облысы 
Бұхаржырау ауданында өткен Қазақтар 
құрыл тайына да қатысып, еліміздің келеңді, 
шешуін таппай жатқан мәселелерін айтып, ат 
салысты. Семейде өткен Абай бабамыздың 
150 жылдығына, қазақ халқының жанашыр 
тарихи тұлғаларына арналып өткізіліп жатқан 
мерейтойларға белсене қатысып, бір кісідей 
еңбек етуде.

 Қазақ ССР Білім беру ісінің үздік 
ағартушысы,  Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаев тың Алғыс хатымен,Теміртау 
қаласы әкімі Нұркен Сұлтановтын алтын төс 
белгісімен марапатталған.

 Әйел- отбасындағы береке-бірліктің 
ұйытқысы. Ұлағатты ұстаз отбасында асыл 
жар,ардақты ана, сүйікті әже. Студенттік жыл-
дары сегіз қырлы, бір сырлы жігіт Қонысбай 
Жалғаспен шаңырақ көтереді.Жолдасы 
Қонысбай Жалғас ұзақ жылдар бойы за-

уытта еңбек етіп,зейнеткерлікке шыққан. 
«Үлгілі үйдің ұл-қызы ұялтпайды»деп 
қазақ бекерге айтпаса керек. Отбасын-
да тұңғыштары Жанар Астана қаласында 
еңбек етіп отбасын құрса.шаңырақ иесі 
Асқар әке жолын қуып қаламыздағы зауыт-
та еңбек етеді. Немерелерінің үлкені Марат 
болса,қаламыздың даму жолында белсенді 
қызмет атқарса, Карина мен Алия мектеп-
гимназия мақтаныштары. Ене тәрбиесін жа-
дында сақтап,үлгілі келін атанган, ата-ененің 
мақтанышы Мадина да халқымызға қызмет 
етуде.

 Құрметті  Ұстаз-ананы мерей тойы 
70 жасқа келуімен барлық қала халқы 
құттықтайды.

 Еңбекке ерте араласып, ұлағатты өмір 
мектебінен өткен Сіздің еңбек жолыңыз 
бізге үлгі. «Қыран –түлегіне қайыспас қанат 
сыйлайды, ұстаз- шәкіртіне талмайтын та-
лап сыйлайды» дегендей тәлімгерінен тал-
майтын талап алып, өмір теңізіне құлаш 
ұрған кез-келген шәкірт ұлағатты ұстазымен 
мақтанады. Олай болса Сіздей ұстазбен 
еңбек еткенін, сіздің тәрбиеңізді алған әрбір 
мұғалім мақтан тұтады. Әр маманды адал 
еңбекке, қажырлылыққа, ізденімпаздыққа, 
адамгершілікке баули білдіңіз. Сондай-ақ 
табандылықпен еңбек етіп,алдымызға биік 
мақсат қоюды үйреттіңіз. Бүгінгідей мерейлі 
сәтте Сізге ақ ниетпен мықты денсаулық, 
қажымас күш-қайрат, ортаймас нәсібе-
дәулет тілейміз. Әрдайым отбасыңыз аман, 
жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем болып, биік 
шыңдарға жете беріңіз! 

Гүлбарам ҮСЕНОВА,
№31 жалпы білім беретін

мектептің директоры

Қазақ ССР Білім беру ісінің үздік ағарту шы сы, Академик 
Журов атындағы оқу-ағарту саласының үздігі 

Шамсибану Бірәліқызы 70 жаста
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– Биылғы жыл барша қазақстандықтар 
үшін ерекше, өйткені алдағы уақытта 
Қазақстан халықтары Ассамблеясының, 
Конституцияның 20 жылдығы, Ұлы Жеңіске 
және Теміртаудай тұғырлы қаламызға 70 
жыл толады. Осыған орай жас ұрпақ та-
рих тереңіне бойлап өзінің өткенін біліп,  
ерлік даңқын ғасырларға жалғастырып, өз 
елін, жерін сүюдің, қорғаудың қаншалықты 
қастерлі, абыройлы міндет екендігін ұғын-
бақ. Осыны басшылыққа ала отырып, біз 
бүгін бір топ бозбалаларға олардың есепке 
алынғандығы жөнінде куәлікті салтанат-
ты түрде тапсырмақпыз, – дейді қалалық 
Қорғаныс істері жөніндегі басқарма басшы-
сы, полковник Қайрат Әбішев.

Салтанатты дейтіндей жөні бар, бұл 
шараға қаламыздың қарт тұрғындары, Ұлы 
Отан соғысының ардагерлері, тоқсан жеті 

Патриоттық тәрбие
Əрбір жасөспірім он жеті жасқа толып, бозбала атанған 

соң, əскери комиссариатқа есепке алынып, медициналық тексеру-
ден өтеді. Бұл олардың алдағы уақытта өздерінің қасиетті де 
қастерлі борышы – Отан қорғауға басқан алғашқы қадамдары 
болып есептелінеді. Сондықтан қаламыздағы Қорғаныс істері 
жөніндегі басқарма жыл сайын мұндай маңызды шараны 
ұйымшылдықпен өткізіп, жастармен кездесіп, алдыңғы буын 
– ардагерлермен дидарласып, аға ұрпақтың жастық жігерімен 
атқарған істерін, көрсеткен ерліктерін үлгі-өнеге етуді дəстүрге 
айналдырған. Осындай тəрбиелік-танымдық маңызы ерекше  
шара өткен аптада болды.

жастағы Василий Тимофеевич Зайцев пен 
тоқсандағы Яков Алексеевич Исаев сын-
ды қарт жауынгерлер мен Ауған соғысына 
қатысқан интернационалист сарбаздар 
қатысты.  Әуелі еліміздің гимні орындалғанда 
жиналғандар оң қолдарын жүректерінің 
тұсына қойып, ерекше күй кешті.

– Патриотизм деген сөздің өзі терең 
мағыналы, Отанды, жерді, елді қорғаумен 
қатар ер жігіт қажет болса қанын да төгеді. Біз 
бұл жайында кешеден бүгінге жеткен талай 
ерліктерден білеміз, – дейді мұндағылар бір 
ауыздан.

Қаламыздағы әскери комиссариат өз 
міндеттерін мінсіз атқарып, көктемгі және 
күзгі әскерге шақыру науқандарымен қатар 
осындай  жастарды  патриотизмге тәр  -
биелейтін шараларды да тұрақты түрде 
өткізеді. Жыл өткен сайын әскер қатарына 
алынып, Отан алдындағы азаматтық бор -
ыш  тарын өтеуге ниет білдіретіндер қа-
та ры көбейген. Дегенмен, ең бірінші кез-
екте  ниет пен денсаулықтың сәйкес келуі 
маңызды, сондықтан дәрігерлер бақы лауы-
нан өтіп, денсаулығында ешқан дай кінәрат 
болмағандардың ғана жолы болады. Жасы-

ратыны жоқ, әскер қатарына аттанып, әскери 
борышын өтеуден қашқақтайтындар да 
жоқ емес, еліміздегі бұл саладағы заңдарға 
бірқатар өзгерістер енгізіліп, мұндайларды 
жауапкершілікке тарту, тіпті айыппұлдан 
басқа үш жылға дейін бас бостандықтарынан 
айыру шарасы да көзделген. Дегенмен  
Қорғаныс істері жөніндегі басқарма өз жо-
спарларын жүз пайыз орындап отыр. 

Салтанатты шарада жастарға ақ тілектер 
айтылып, олардың нағыз патриот болулары-
на жылы лебіздер білдірілді.

– Мен биыл 97 жасқа толамын, міне, 
өздерің көріп отырғандай, денім сау, қи мы-
лым ширақ. Біздің жастық шағымыз қиын-
қыстау кезеңмен, сұрапыл соғыспен тұспа-
тұс келді. Барлық қиындықтарға төтеп беріп, 
жастық жалынымызды Отан қорғауға, содан 
соң бейбіт еңбек ырғағын үдетуге арнадық. 
Менен «ұзақ өмір сүрудің сыры неде?» деп 
сұрасаңыздар, жауабым мынау: Ол үшін 
адамға үш-ақ нәрсе қажет, олар: махаббат, 
еңбек және мейірім. Осы үш қасиет әрбіріңнің 
бойыңда болуы тиіс. Осы үшеуі адамды 
жақсылықтарға, ерліктерге, адамгершілікке 
жетелейді, – деді соғыс ардагері Василий 
Зай цев.

Әскери комиссариат тарапынан ардагер-
лерге сыйлықтар тапсырылды. Ал жастарға 
олар өз қолдарымен есепке алынғандары ту-
ралы куәлік тапсырып, сәттілік тіледі.
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Университет оқытушылары: 
филология ғылымдарының 
кандидаттары, доценттер Жан-
дос Шекенұлы, А.М. Бабашов, 
Т.Т.Пірімбетов, З.Н.Жуынтаева,  
А.З.Қазанбаева, М.А.Тұрсынова, 
Қ.М.Қалиева және профессор 
А.С.Әділова тіл және әдебиет 
саласына қатысты «Ежелгі дәуір 
әдебиеті», «Жыраулар поэзиясы», 
«ХІХ-ХХ ғасыр әдебиеті», «Қазақ 
әдебиетін оқыту әдістемесі», 
«Синтаксис», «Сөзжасам», 
«Морфология», «Тіл мәдениеті», 
«Мәтінді лингвистикалық талдау», 
«Орфография» тақырыптарында 

Оқу ордаларында
«Мұғалімдер – қоғамның ең 
білімді, ең отаншыл, білгілеріңіз 
келсе, ең «сынампаз» бөлігі 
болып табылады»,- деп Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев айтқандай, 
бүгінгі таңда тәуелсіз елімізге 
білікті маман, өз ісінің шебері 
қажет екендігі баршаға мәлім. 
Осы шеберліктің төңірегінде 
жақында № 10  жалпы білім 
беретін орта мектебінде 
«Теміртау қаласының білім 
беру, дене шынықтыру және 
спорт бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің ұйымдастыруымен 
Қарағанды Мемлекеттік 
Университетінің және 
«Болашақ» Университетінің 
филология факультеттері 
оқытушылары «Мұғалімдердің 
педагогикалық шеберлік 
деңгейін жетілдіру» 
тақырыбындағы оқыту се-
минарын өткізді. Семинарға 
қаланың барлық мектептерінің 
қазақ тілі мен әдебиеті пәні 
мұғалімдері қатысты.Се-
минар бастамасында №10 
орта мектептің педагог-
ұйымдастырушысы А.Оспанова 
келген ұстаздармен тренинг - 
сабақ өткізді.

өздерінің дәріс беру үлгілерін 
көрсетіп, тіл білімі мен әдебиет 
саласының өзекті мәселелерін 
практикамен жүзеге асыра 
отырып, қарастырып, талқыға 
салды. Семинар барысында 
университет оқытушылары мен 
мектеп мұғалімдері арасындағы 
педагогикалық шеберлік деңгейді 
жетілдіріп, өзара шеберлікті 
ұштастыру негізделді. Шебер 
педагог – білімді, тәжірибесі мол, 
жан-жақты болуы, оқушыларды 
жеке тұлға етіп қалыптастыру 
мақсатында білім мен тәрбиені 
ұштастыра алуы қажет. Әр 

оқушының дарындылығын 
айқындау, олардың дамуына 
қолайлы жағдайлар жасау үшін 
мектеп пен университет арасында 
тығыз байланыстың болу керектігі 
де айтылды. Енді алдағы уақытта 
жоғарғы оқу орын оқытушылары 
білім саласы қызметкерлеріне, 
мектеп мұғалімдеріне ғылыми-
әдістемелік көмек көрсететін 
болады. Сонымен бірге универси-
тет оқытушылары Теміртаудағы 
тіл мамандарының семинардағы 
белсенділігін, сұрақ-жауап 
барысындағы сауаттылығын және 
мемлекеттік бағдарламаның орын-

далысына көп көңіл бөлетіндерін 
атап өтті. Осындай алқалы 
семинарды өткізуге атсалысып, өз 
үлесін қосып отырған  «Теміртау 
қаласының білім беру, дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің бас-
шысы Б.Р.Рахимова басқарып 
отырған білім ордасының де елеулі 
еңбектерінің бірі дейміз.       

Семинар соңында осы мек-
теп ұжымының іскер басшысы 
К.Т. Есенбаева педагогикалық 
шеберліктің негізгі белгілеріне 
тоқталып, әр мұғалім өзінің кәсіби 
шеберлік деңгейін жетілдіріп, со-
нымен қатар оқушыларға сапалы 
білім берудің мәселелерімен 
айналысып, оқытудың озық тех-
нологиялары бойынша зерттеу-
лер жүргізіп,озық әдістемелерін 
жинақтап отыру керектігін атап 
айтты. Семинарды қорытындылау 
кезінде қалалық білім бөлімінің 
әдіскері А.Ш.Құсайынова мен 
№10 орта мектептің педагог-
ұйымдастырушысы А.С.Оспанова 
семинардың қорытынды рефлек-
циясын өткізді.  

Мұндай кездесу әдістері 
келешекте мұғалімнен үздіксіз 
ізденуді, өз білімін үнемі жетілдіріп 
отыруды талап етеді. Өйткені 
еліміздің ертеңі – бүгінгі жас 
ұрпақтың қолында. Ал ұрпақтың 
білімді,саналы болуы ұстаздарға 
байланысты екені сөзсіз.

Дəмет ХАСЕНОВА,
№10 орта мектептің

қазақ тілі мен əдебиеті пəні 
мұғалімі

далысына көп көңіл бөлетіндерін 
атап өтті. Осындай алқалы 
семинарды өткізуге атсалысып, өз 
үлесін қосып отырған  «Теміртау 
қаласының білім беру, дене 
шынықтыру және спорт бөлімі» 

Тəуелсіз елге – білікті маман
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6 Ырыс алды – ынтымақ
Қазақстан халқы Ассамблеясына – 20 жыл

Татулық– 
табыс 
кiлтi

ҚР статистика 
агенттігінің мəлі меттеріне 
қарасақ, Қазақстанда жүз 
отызға жуық этнос, ұлт 
өкілдері тұрады. Соның 
он миллиондайы  жердің 
иесі – қазақ халқы болса, 
одан кейінгі орында төрт 
миллионға жуық адам са-
нымен орыстар тұр. 11 300 
грек өкілі саны жағынан 
жиырма екінші орында.

– Теміртауда және қала 
маңын дағы елді-мекендерді 
қоса есептегенде мыңнан аса 
грек тұрады, біздің аталарымыз 
Қазақстанға соғыс кезінде Дағыс-
таннан жер аударылған. Менің 
өзімнің отбасым туыс қан дары-
мыздың қасында болуы үшін 
кейінірек көшіп келген. Металлург-
тер қаласында №13 орта мектепті 
бітіргеннен кейін Алматыдағы 
ҚазМУ-ды аяқтап, туғандай бол-
ған өскен ортама оралдым. Міне, 
содан бері мамандығым бойын-
ша еңбек етіп, бүкіл ғұмырымды 
Теміртауда өткізіп келемін, 
ұрпағым да осында өсіп-өнуде, –
дейді Деспина Ивановна.

Басында «Гермес», кейінірек 
«Понтос» атанған бұл грек этно-
мәдени орталығының жұмысы 
облыс ғана емес, республика 
деңгейінде әріптестеріне үлгі бо-
лып жүр. Жалпы Қазақстан бойын-
ша он грек этно-мәдени орталығы 
жұмыс істеп келеді, бір-бірімен 
тығыз байланысты, іс-шараларды 
бірге өткізеді, республикалық 
бәсекелерге бірге қатысады. 
Олардың бәрін өздерінің ұлттық 
ерекшеліктерімен бөліну үшін 
емес, сонау бір сұрапыл жыл-
дары бір үзім нанымен бөліскен 
қазақ елін  қадірлеу рухын-
да жасайды. Жалпы елімізде  
қоғам дық және саяси өмірге 
белсене араласып жүрген грек-
тер баршылық. Солардың бірі  
ғалым Г.Ксандополо: «Бір адам-
да екі отан болмайды, оның 
үлкені де, кішісі де жоқ. Біздің 
Отанымыз Казақстан, ал Гре-
кия ата-бабаларымыздың меке-
ні, атажұртымыз» дейді. Сон-
дықтан да қазақстандық гректер 
республиканың басқа халық тары-
мен бірге қоян-қолтық еңбек етіп, 
елдің гүлденуіне, экономиканың 
дамуына өздерінің үлестерін қосу-
да. Ес білгелі орысша оқып, сол 
тілде сөйлесе де Деспина Каса-
пиди отбасы ана тілін білетін және 
қадірлейтін жандар екенін атап 
айтқан жөн. Бұл дәстүрді оларға 
ата-аналары сіңірген. 

– Кеңес үкіметі кезінде сол 
кездегі үрдіс бойынша кімнің 
қандай ұлттан екеніне мән берме-
дік, ал тәуелсіздік алғаннан кейін 
әр ұлттың тату-тәтті өмір сүруімен 
қатар өзінің  ұлттық ерекшелігін 
дамытуына жол ашылды. Тіпті 
тұтас халық өз тағдырын өзі 
белгілейтін дәрежеге жетті, 
осындай еркіндіктің нәтижесінде 
Ассамблея құрылды. Ал біздің 
Теміртауда осы күнге дейін 

Біздің Теміртау қаласында жүзден аса ұлт пен ұлыс өкілдері тұрады, 
олардың бəрі де егемен елдің  мейірімін еркін сезініп, қалауымен өмір 
сүруде. Оннан аса ұлттық этно-мəдени бірлестіктер жұмыс істейді, 
солардың ішінде халықтық салт-дəстүрлерін, əдет-ғұрыптарын, 
тілі мен дінін, ділі мен қасиеттерін одан əрі дамытып, Қарағанды 
аймағындағы осындай елу бірлестіктің арасында лайықты орын алып 
отырған «Понтос» грек орталығының жұмысы республикаға танымал. 
Ол Қазақстан халқы Ассамблеясынан кейінірек, осыдан он бес жыл 
бұрын құрылған еді. Бірлестік жетекшісі, қалаға танымал қоғамдық 
қызметкер Деспина Ивановна Касапиди еліміздің «Құрмет» орденімен 
марапатталған. 

белсенді жұмыс істеп келе жатқан  
орталық есігін ашты, – дей келе 
Деспина Ивановна металлургтер 
мекенінде және оның жанындағы 
ауылдарда өсіп-өркендеп, жан-
жақты дамыған грек өкілдерінің 
есімдерін атады. Олардың қат ар-
ын  да теміртаулықтар атын жақсы 
білетін, құрметтейтін, өнеріне 
тәнті болып жүрген азаматтар 
баршылық. Соның бірі Теміртау 
әдебиетінің патриархы атанған 
Григорий Григориади ақын бір 
өлеңінде Теміртауды Қазақстан 
атты мұхитта жүзіп жүрген алып 
лайнерге теңеген екен. Ұзақ жыл 
темір қорытқан металлург Иван 
Николаиди, ғалым Иван По-
нандопуло, суретші Валентин 
Лазареди, Иван Елефтериади, 
хирург-дәрігер Анастас Касапиди, 
кәсіпкер, облыстық мәслихат де-
путаты Иван Георгиади есімдері 
темиіртаулықтар үшін мәртебелі 
де мерейлі. 

«Понтос» грек этно-мәдени 
орталығы қаланың  түрлі мере-
ке леріне арнап мәдени шара-
лар өткізіп тұрады. Осыдан екі 
жыл бұрын Қазақстан халқы 
Ассамблеясының  Астанада өткен 
бір жиынында  он екі адамнан 
құрылған теміртаулық гректер 
ұлттық «Сиртаки» биін билеп, 
Елбасының ерекше ризалығына 
бөленгені бар. Сондай-ақ ұлттар 
мен ұлыстар арасындағы дос-
тық ты, сыйластықты, төзімділікті 
жоғары деңгейде дамытуға қосқан 
үлесі бағаланып, облыс әкімінің  
ақшалай грантын да жеңіп алды. 

Тәуелсіздік арқасында кел-
ген еркін даму, әр ұлттың өзін  
этнос ретінде дамуына қолай-
лы жағдай тууы шынында да  
ұлттық үрдістерді оятты. Мұны 
Д.Касапидидің мына бір әңгіме сі-
нен байқадық.

– Гректер балаларды өздері-
нің жақсы әдептері арқылы тәр-
биелейді, бір ерекшелігі, олар 
ұрпақты тек сөзбен ғана емес, 
өздерінің іс-әрекетімен тәрбие-
леуге мән береді. Сөйтіп, үлкен 
кісілер бар жерде балалар да 
қысылмай, емін-еркін әңгімеге 
араласады.  Сонымен бірге грек 

халқында жаңа жылда әр үйге ба-
рып, есіктен кіре ән айту, жақсы 
тілектер айтып, билеу, ықыласты 
көңіл-күйді білдіру сияқты жақсы 
дәстүр бар. Мұны халқымыз коли-
ада деп атайды, – дейді жетекші.

Ал мұндай дәстүр біздің қаз ақ-
та да бар, мәселен, айт мейрамы 
кезінде жастар, бала-шаға үй-үйді 
аралап, сыртына таянған кезде 
жарапазан айтатын дәстүріміз 
бар емес пе? Гректердің колиада-
сы дәл осы жарапазанға келетіні 
екі ұлттың арасындағы  бір та-
маша ұқсастық болып шықты. 
Біз Еуропадағы ата-жұрт-Грекия 
елімен қандай байланыс бар, 
ондағы экономикалық, әлеуметтік 
жағдай қазақстандық гректерді 
толғандырады ма?» деген сұраққа 
жауап іздедік.

Деспина Ивановнаның өзі 
осыдан оншақты жыл бұрын  жи-
ырма мектеп оқушысын бастап 
атажұртқа туристік саяхат жа-
сап қайтқан. Сонда  жергілікті 
тұрғындар қазақстандық гректер-

дің жан-жақтылығына, әсіресе 
бұрынғы тарихи әңгімелер мен 
аңыздарды жатқа білетіндігіне 
таңданысқан көрінеді. Олар тоқ-
сан ыншы жылдары Қазақс тан нан 
үдере көшкен, ата-жұртқа қоныс 
аударған грек отбасыларымен 
байланыс жасап тұрады. 

– Бір өкініштісі, олар байырғы 
эллиндік грек тілін жетік білмейді, 
көбі не орысша, немесе понти-
ша сөйлеседі. Сондықтан толық 
сіңісіп кетуі қиын. Тұрмыстық 
және қазіргі дағдарысқа бай-
ланысты қиыншылықтар да 
баршылық. Қазір олардың көбі 
Германияға барып, сонда тұрақты 
жұмыс тауып, күн көруде. Ал біз, 
қазақстандық гректер өзіміздің 
бүгінгі немесе ертеңгі жайымыз 
туралы ешбір қиналмаймыз, 
ертең не болады деп ойламаймыз 
да. Өйткені бәріміз Қазақстанның 
болашағына сенеміз, мұндағы 
гректер  Еуропадағылардан әлде-
қайда білімді, табысты екенін 
көріп отырмыз, – дейді Деспина 

Ивановна үлкен мақтанышпен. 
Биыл Қазақстан халқы Ассам-

блеясының 20 жылдығы ата-
лып өтіледі, 2015 жыл Ассам-
блея жылы деп жарияланды. 
Елбасының өзі «Елдің тұтастығы 
мен бірлігі, татулығы мен 
тыныштығы ең басты назарда. Ал 
Ассамблея болса осындай өршіл 
рухты дамытуға жол ашып келеді» 
деп үлкен мақтаныш сезіммен 
айтқан болатын. Сондықтан 
теміртаулық гректер де өздерінің 
сүйікті Отаны Қазақстан деп біледі 
және келешегін де, ұрпақтарының 
дамуын да осы қазақ елімен бай-
ланыстарады. Ана бір жылдары 
қаладағы «Мұз айдыны» сарай-
ында ел Президентінің іс-сапары 
кезінед үлкен жиын болғанын 
ұмыта қойған жоқпыз. Сонда 
этно-мәдени орталық жетекшісі 

Д.Касапиди сөз алып: «Тама-
ша саяси бағыт ұстап отырған 
Президентімізге мың алғыс айта-
мыз, туған еліміз ешқайда емес, 
дәл осы Қазақстанда, біз тұрған 
жерде. Өйткені, мұнда әр ұлт 
өзара тең, бұл теңдік күнделікті 
тұрмыста да көрінеді. Ассам-
блея әлемдегі барлық елдерге 
үлгі болып отыр» деген еді біздің 
кейіпкеріміз. Бұл  сөздер тегін 
емес, шынында да Қазақстандағы 
он екі мыңға жуық гректердің 
бәрінің жүрек лүпілі, ой-арманы 
бір мүддеге тоғысқан, тілі басқа 
болса да тілегі бір, түрі басқа бол-
са да жүрегі бір грек халқының 
өкілдері  Қазақстандағы  он алты 
миллион халықтың  бәрімен 
қол ұстаса тату-тәтті жағдайда  
ынтымақ пен бірлікте өмір сүруде. 
Олар қазақ халқының  «Ырыс 
алды – ынтымақ» деген сөзін 
жүректеріне мықтап түйген. 

Серікгүл АЛТАЙБАЕВА



Ққ

№ 5 (07) 6 ақпан 2015 жыл 7Жеңіске – 70 жыл
Ешкім де ұмытылмайды

ендерді мəңгі есте сақтаймыз!
амарқандтық жауынгерлер!

– Дайындықтың негізгі бөлігін Ұлы Отан 
соғысы ардагерлері мен мүгедектерінің  
әлеуметтік-экономикалық өмір шартын, 
яғни қазіргі тұмыс-тіршіліктеріне көңіл 
бөлу мен көмек көрсетуді құрайды. Со-
нымен қатар мәдени-көпшілік іс-шаралар 
мен ақпараттық-үгіт жұмыстарына да ерек-
ше маңыз беріледі. Арнайы жасалған жо-
спар 27 бөліктен тұрады, ал қала әкімінің 
өкімімен жұмыс тобы құрылып, Елбасының 
тапсырмасына орай жұмысты ширата түсті, 
–дейді Т.Куринная.

Әрине, уақыт көші алға қарай жыл жы-
ған сайын «келместің кемесін күтіп жағада 
тұрған» ардагерлердің қатары сиреп бара-
ды. Осы жаңа 2015 жылды 54 Ұлы Отан 
соғысының ардагері қарсы алған болса, ай 
соңында олардың саны 50, яғни төрт қарт 
жауынгер көз жұмды. Сол қалған елу соғыс 
ардагерінің 13-і Ұлы Отан соғысының 
мүгедектері, 9-ы Ленинград қоршауында 
қалғандар, ал фашистік концлагерь тұт-
қы ны болғандар – 19, соғыста қаза тапқан 
жауынгердің жесірі – біреу. Бұған қоса 
сұрапыл соғыс жылдарында  майданға ат-
танып, қолдарына қару алмаса да, тылдағы 
еңбек ырғағын үдетіп, бала жасынан 
таңмен таласа тұрып, түннің бір уағына 
дейін тыным таппай, жеңісті жақындатуға 
елеулі үлес қосқан 143 адам есепте бар. Со-
нымен жалпы саны 349 ардагер қаламызда 
ғұмыр кешіп келеді. Ұлы отан соғысына 

Қамқорлық
Қала билігі биыл елімізде кең көлемде мерекеленетін Ұлы 

Жеңістің 70 жылдығын лайықты атап өтуге әлдеқашан-ақ 
кірісіп, жоспар жасап, оны әкім 20 қаңтарда бекіткен-ді. Со-
нымен қандай іс-шаралар жүзеге асырылады?  Бұл туралы 
қалалық әкімдіктің Ішкі саясат бөлімінің бастығы Татьяна 
Курин ная кезекті аппарат мәжілісінде хабарлама жасады.

Ардагерлер – ардағым

с

қатысқан ардагерлердің ең үлкені 99 жас-
та болса, кішісінің өзі 86 жаста, ал орташа 
жастары 92. Қарт жауынгерлердің он екісі 
үстіміздегі жылы тоқсан жасын тойласа, 
біреуі 95-ке толады екен. Ерлермен қатар 
тізе қосып, ұрыс қимылдарына қатысқан 15 
нәзік жандылар тағы бар. 

– Біз ардагерлерімізге құрмет пен қам-
қорлық көрсету акциясын жаңа жылмен 
қатар бастадық, әрбір мемлекеттік қыз-
мет кер мен мәслихат депутаттары оларды 
құттықтап, сыйлықтар берді, сондай-ақ 
алдағы уақытта мерейтойларын атап өтетін 
қарттарымызды естен шығармай, лайықты 
құттықтауды қолға алмақпыз. Мұндай 
қадам ардагерлеріміз үшін ауадай қажет, 
оған қоса өскелең ұрпақ үшін де үлкен 
тәрбие мектебі іспеттес, – дейді Ішкі саясат 
бөлімінің басшысы.

– Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
орай ардагерлерімізге қандай нақты 
материалдық көмектер көрсетілмек?– 
деп сұрадық.

– Бұл мақсатқа, яғни бір реттік қар жы-
лай көмек көрсету Еңбекпен қамту  және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі арқы-
лы жүзеге асырылады, ол үшін рес пуб-
ли калық бюджеттен 88495,0 мың теңге 
қарастырылған. Соғыс ардагерлері 100 
мың теңгеден алады, ал соғыс қатысу шы-
ларына теңестірілгендер мен мүгедектер 
70 мың теңгеден, әскерилердің ата-ана-

лары мен жұбайлары (егер жесірі екінші 
рет тұрмысқа шықпаған болса) 30 мың 
теңгеден, соғыс мүгедектерінің әйелдері 
мен тыл еңбеккерлері 25 мың теңгеден 
алатын болады. Сонымен қатар жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен бір реттік 
материалдық көмек үшін 54403,0 мың 
теңге бөлініп, әрбір ардагер мен соғыс 
қатысушысы 150000 теңгеден алмақ.  Атал-
ған ақшалай көмектердің бәрі 9 мамырға 
дейін ардагерлердің қолына тиетін болады. 

– Баспана мәселесі қай кезде де 
өзекті, биыл мемлекеттік тұрғын үй 

қорынан бөлінетін пәтер кезегінде 
тұрған ардагерлер бар ма?

– Иә, «Үйің болмай – күйің болмай-
тыны» анық, дегенмен қала билігі бұл 
мәселені  өткен бесжылдықта толығымен 
шешті дей аламыз. Өйткені бүгінгі таңда 
баспана кезегінде тұрған бірде-бір соғыс 
ардагерлері жоқ, өтініш бергендерінің бар-
шасы қамтылған.

Міне, бұның өзі қала билігінің арда-
гер лерді басты назарда ұстап, шешімін 
күткен проблемаларды дер кезінде шешіп 
отырғанының көрінісі болса керек. 
Бұған қоса айтарымыз, Ұлы Отан соғы-
сы ның ардагерлері мен қатысушылары  
коммуналдық төлемақы төлеуден біржола 
босатылған және газбен қамтылуы үшін де 
жергілікті бюджет қажетті қаражат бөліп 
келеді.  Бұл мақсатқа өткен 2014 жылы  
1284,0 теңге бөлініп, әр адамға айына 1982 
теңгеден келген. Бұл қызмет үстіміздегі 
жылы да толық сақталатын болады. Тағы 
бір көкейкесті мәселе сонау 2001жылы-ақ 
шешімін тапқан, ол ардагерлердің қаладағы 
қоғамдық көліктерде тегін жүріп-тұруы. 

Ұлы Жеңістің 70 жылдығы тек елімізде 
ғана емес, ТМД-да да кең көлемде тойлана-
ды, соған байланысты Мәскеуде және Аста-
нада әскери шеру өтеді, соған қатысатын 

ардагерлер нақтылануда. Егер сәтін салса, 
Мәскеуге – бір, Астанаға – екі ардагер бара-
ды деп жоспарлануда. Ардагер мен оларды 
ертіп апаратын адамның жол шығындарын 
мемлекет өз мойнына алады және арнайы 
әскери форма тігілмек. 

Біз бұдан былай да ардагерлер тура-
лы мақалалар жазып, Жеңістің 70 жыл ды-
ғына арнайы беттер беріп отыратын бо-
ламыз. Сондықтан мерекелік жоспар мен 
бағдарлама осы айтылғандармен шектеліп 
қалмасы анық. 

Руза АЛДАШЕВА

зЮБИН 
Николай Иванович

Қатардағы жауынгер. 1918 жылы 
Сталинград облысының Молотов ауда-
нында туған. 

Самарқанд поселкесіндегі ҚарГРЭС-
1-де киномеханик болып істеген. 

Қарағанды қаласынынң Киров 
әскери комиссариаты 1942 жылы 19 
мамырда әскер қатарына алған.  1943 
жылдың мамырында хабар-ошарсыз 
кеткен.

зАВРАЖНОВ 
Николай Гаврилович

Қатардағы жауынгер, далалық по-
чтасы: 23377Б.

Ол 1925 жылы Оренбург облысының 
Сорочин ауданының Талкаев селосында 
туған. ҚарГРЭС-1-дің өндіріс алаңында  
арматуршы болып жұмыс істеген. 

Әскер қатарына 1943 жылы 24 
ақпанда Қарағанды қаласының  Киров 
әскери комисариатынан шақырылған. 
1944 жылдың наурызында хабар-ошар-
сыз кеткен.

зУБОВ 
Петр Ильич

0/10 әскери бөлімі, арнайы 
батальонының қатардағы жауынгері.

1910 жылы Орта-Волож өлкесінің  
Қызылполянск ауданының Романов село-
сында туған.

Әскерге 1941 жылы 24 шілдеде 
алынған. Ленинград қаласының ба-
сына қиын күндер туғанда қаланы 
қорғаушылар қатарында болған. Ұрыста 
ауыр жараланған. Ол 2229 госпиталында 
жарақатынан 1941 жылдың 9 қазанында 
қайтыс болған.  Ленинград облысының 
Волховстой темір жол станциясында 
жерленген.

Суреті сақталмаған
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ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН

Телебағдарлама8
07.00  «Таңшолпан»
10.00 Апта
11.45,19.30 Достар
12.15 Ғажайыпстанға саяхат
12.25,00.50 Еңбек түбі - береке
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 03.00   Жаңалықтар
12.45,01.40 Дауа
13.15 Мәлім де беймәлім Қазақстан
13.50 «Ақсауыт»
14.50 Мультсериал
15.05 «Әйел бақыты» 
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00 Менің Қазақстаным
17.50  Өзекжарды
18.05 «Шын жүректен»
19.00 «Заң және біз»
20.00 Жеңіске – 70 жыл
21.50 «Қара шаңырақ» Т/с
23.30 Сіз не дейсіз?
00.50 «Көкпар»

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

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

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

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00 Апта
08.10 Әсем әуен
09.00 Док. фильм
11.05 Бумеранг
11.45 Күлегеш
12.00 Телесериал
13.00,17.50,22.00 Жаңалықтар-Новости
13.20 Г.Саринаның ән кеші
18.30 2050
19.00 Обсудим
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 «Қара шаңырақ»
10.55,21.05 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Достар
12.15 Ғажайыпстанға саяхат
12.25,18.10 Еңбек түбі - береке
12.30, 17.30, 20.30, 23.40, 02.45 
Жаңалықтар
12.45 Спорт
13.10 «Алаң»
14.00,00.55 Сыр-сұхбат
14.30 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00 Келбет
17.50,00.35 Өзекжарды
18.15 Ас болсын!
19.05 Қылмыс пен жаза
20.00 Жеңіске – 70 жыл
23.30,02.25 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
01.30 «Шарайна» Т/с
01.55 Футбол

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

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

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

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

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 «Қара шаңырақ»
10.55,21.05 Айтуға оңай
11.40,19.30 Достар
12.15 Ғажайыпстанға саяхат
12.25,18.35 Еңбек түбі - береке
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45,02.30 Поэзия әлемі
13.10 Заң және біз
13.55 «Шарайна» Т/с
14.25 Мультфильм
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 Келін» Т/с
17.00 Док. фильм
17.45,23.45 «Өзекжарды»
18.10 Қылмыс пен жаза
18.40 Мың түрлі мамандық
19.10 Журналисттік зерттеу
20.00 Жеңіске – 70 жыл
23.25,02.25 Қазақстан дауысы
23.30,02.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
00.55 Ас болсын!
01.40 Футбол

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

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

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

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

07.00 «Таңшолпан»
10.00,21.50 «Қара шаңырақ»
11.00 Айтуға оңай...
11.40,19.30 Достар
12.15 Ғажайыпстанға саяхат
12.25,01.20 Еңбек түбі – береке
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 Агробизнес
13.10 Сіз не дейсіз?
13.30 Жан жылуы
14.00 Журналисттік зерттеу
14.55 Қазақстан дауысы
15.05 «Әйел бақыты»
16.10,22.40 «Келін» Т/с
17.00,00.35 Ұлт мақтанышы
17.50,00.35 Өзекжарды
18.15 Руханият сардары
19.10 Индустрияландыру
20.00 «Елдің ерлігі»
23.30,02.00 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев
00.55 Қылмыс пен жаза
01.25 Жарқын бейне
01.55 Мәлім дей беймәлім Қазақстан

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

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

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

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00, 10.00, 13.00, 17.50, 20.00, 22.00  
Жаңалықтар-Новости
07.55, 13.20  Әсем әуен
09.00 Док. фильм
10.45. 20.45, 22.45 Уақыт.kz
11.05 Прямой эфир
11.40 2050
12.00 Телесериал
12.35 Халық ертегілері
18.30 Прямой эфир с акимом Карагандинской 
области Н.Абдибековым
19.20 Ас болсын!
21.00 Телесериал
23.05 Кино
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ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН ҚАЗАҚСТАН
07.00 Концерт
09.00 «Көңілашар»
11.20 Ақсауыт
11.55 «Шарайна» Т/с
12.25 Сыр-сұхбат
12.55 Ұлттық шоу
14.15 «Сырғалым»
16.25 «Баламен бетпе-бет»
16.50 Г.Саринаның ән кеші
19.10 Әзіл әлемі
20.00, 00.00 АПТА.KZ
21.00 Қазақстан дауысы
23.05 «Алаң»
23.55 Көкпар
00.35 Кино
02.15 «Телқоңыр»

ХАБАР
07.00 Қалжың қоржыны
09.00,10.00 Жеті күн
10.00 Ас арқау
10.20 Спорт әлемі
12.30 Телесериал
13.15 Бенефис-шоу
14.25 Үнді фильмі
16.55 «Кеше ғана»
17.55 Бокс
20.00 Ду думан
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
00.00 Кино
01.30 Телесериал

 ЕУРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар
06.20 Тілші түйіні
07.05 Телесериал
08.45 «Воскресные беседы»
09.00 Новости
09.10 Здоровье
10.10 «Казлото»
10.45 Теория заговора
11.50 Телесериал
13.20 Караоке такси
13.50 Кешкі кездесу
15.00 Добрый вечер, Казахстан!
16.05 «Лучший город»
17.10 Телесериал
21.00 Аналитика
23.00 Точь-в-точь

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

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.10 Кино
11.15 Жайдарман Қарағанды
12.30 Худ. Фильм
14.00 Жансарай
15.10 Күлегеш
16.00 Көркем фильм
17.30 Док. фильм
18.00 Ас болсын!
18.35 Заң және заман
19.00 Апта
20.00 «Сто тысяч Я»
21.00 «Обсудим»
21.35 Жеңіс солдаты
22.05 Телесериал

07.00 «Таңшолпан»
10.00 «Қара шаңырақ»
10.55 «Қазақстан дауысы»
11.00 Айтуға оңай
11.50,19.30 Достар
12.25,17.25 Еңбек түбі -  береке
12.30,17.30,20.30,00.00,03.00 Жаңалықтар
12.45 Жарқын бейне
13.15 «Көкпар»
14.00 Индустрияландыру
15.05 Әйел бақыты
16.10,22.55 «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
20.00 «Елдің ерлігі»
21.50 «Шын жүректен»
23.30 Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаевпен
00.55 Кино

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

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

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

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
07.00,10.00,13.00,17.50,22.00 
Жаңалықтар-Новости
07.50,13.20 Әсем әуен
09.00 Док. сериал
11.05 Ас болсын!
11.40 «ДАТ»
12.00 Телесериал
12.35 Халық ертегілері
18.30 Ғибрат
19.00 Қуырмаш
19.30 Шеберхана
21.00 Телесериал
23.05 Кино

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

ХАБАР
07.05 Қалжың қоржыны
09.00 Бармысың, бауырым!
09.45 Продвопрос
10.00 Спорт без границ
12.10 Кино
14.00 Орталық хабар
14.50 Жұлдызды дода
16.20 Тур де Хабар
16.50 Концерт
18.00 Кино
19.40 Худ. Фильм
19.50 Бенефис шоу
21.00 Жеті күн
22.00 Худ. Фильм
00.20 Кино
02.00 Телесериал

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

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

ҚАЗАҚСТАН-ҚАРАҒАНДЫ
09.00 Әсем әуен
10.00,13.00 Жаңалықтар-Новости
11.05 Мультфильм
12.00 Док. фильм
14.00 «Қасымның әндері-ай» Концерт
15.25 Док. фильм
16.00 Худ. Фильм
17.30 Док. фильм
18.00 «Қуырмаш»
18.35 2050
19.00 «Эхо»
19.30 «Дат»
19.50 «Мәңгілік мұра»
20.00 Жайдарман Қарағанды 
21.00 Док. фильм
22.05 Телесериал

Қыс айы болғанымен тілсіз жау 
– өрт әрқашан ойламаған жерден бас-
талып, адамға да, тұрмысқа да зардап 
келтіретіні анық. Мұны өткен аптадағы 
Төтенше жағдайлар басқармасы 
деректерінен байқауға болады. 
Мәселен, қаңтардың соңғы күндерінің 
бірінде тападай тал түсте тұрғын үйдің 
қасында тұрған көлік ішінен түтін 
будақтады. Бұл оқиға қаламыздың 
Лисовенко көшесіндегі №13 тұрғын 
үйге таяу орналасқан жерде орын алды. 
Әп-сәтте Ваз-2106 көлігінің іші отқа 
оранып, үш шаршы метр жер жанып 
та үлгерді. Әйтеуір абырой болғанда, 
ішінде адам болмаған. Тексерістер бұл 
көліктің электр жабдықтарының ақауы 
болғанын, сөйтіп, соның салдарынан 
от тұтанғанын көрсетіп отыр. Егер 
әлгі ақауларды дер кезінде жөндеп, 
машинаны сөндіріп қойғанда ешбір 
материалдық шығын болмас еді ғой. 
Міне, біз ылғи айтып жүрген адами 
фактор – бейқамдық, салғырттық 
салдары осындай шығындарға әкеп 
соқтырады.

Ш.Уәлиханов көшесіндегі тағы бір 
көпқабатты үйдің бір бөлмелі пәтерінде 
кешкі алас-белес кезде өрт бастал-
ды. Әрине, өрт сөндіруші мамандар 
уақытында жеткеніне қарамастан, 
мұнда  темекіні төсекте тарту салдары-
нан от жанып, оның соңы бес шаршы 
метр алаңға жайылған өртке ұласқаны 
белгілі болып отыр. Сақтықты есте 
ұстамаудың салдары осындай. 

70 орамдағы №11 үйде орын алған 
өрт оқиғасы да электр жабдықтарының 
кемшілігінен болған. Ал ҚарГРЭС 
жылу станциясындағы аспалы кран ка-
бинасында төрт шаршы метрдің жануы 
да электр жабдықтарын пайдаланудағы 
ереже сақтамау салдарынан екені 
белгілі болды.

Біз мысалға келтірген осы 
фактілердің бәрі де сақтықтың 
жоқтығынан болған төтенше жағдайлар. 
Егер әрбір адам өзінің жұмыс орнында 
немесе үйінде өрттен сақтану шарала-
рын есте ұстап, тұрмыстық техниканың, 
көліктің, жұмыс машинасының барлық 
техникалық талаптарға сайлылығын 
қамтамасыз етсе, мұндай оқиғаларға 
жол берілмес еді. Сондықтан тағы да 
тілсіз жаудан сақтанудың басты шарты 
белгіленген ережені мұқият сақтау 
қажеттігін тұрғындар есіне саламыз.

 М. БОПЫШЕВ,
қалалық өрттен қорғану

  қызметінің инженері

101 хабарлайды

Қауіпсіздік 
ұмыт 

қалмасын
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«АрселорМиттал Теміртау» АҚ қара 
металлургияның алыбы, мұндағы өндіріс 
ырғағы талапқа сай болу үшін қауіпсіздік 
техникасын сақтаудың маңызы зор. Өткен 
жылы мұнда апатты жағдайлар азайып, 
бұрнағыға қарағанда тәп-тәуір көрсеткішке 
қол жетті. Дегенмен, жұмыс барысында 
ұсақ-түйек жарақаттар алу қатарының өсуі 
мамандарды ойландырып отыр. Сондықтан 
қауіпсіздік техникасы саласынынң маман-
дары үстіміздегі жылдың алғашқы айы-
нан бастап осы іске жіті мән беріп отыр. 
Бұған тағы бір себеп, қаңтар айында екі рет 
апатты жағдайдың орын алуы. 9-11 қаңтар 
күндері болған шағын апатты жағдайларды 
айтпағанның өзінде 21 қаңтар күні до-
мна цехында ыстық кокстың біршама 
алаңдарға шашылу жағдайы орын алды. 
Салдарынан адам зардап шекпегенімен, бұл 
жағдайда жұмыс процесіне бірқатар кедергі 
келтірілді. Сондықтан әрбір ауысым сайын 
техниканың сағат тіліндей тиянақты жұмыс 
істеуі қажет. Компанияның өндірістік 
атқарушы директоры қауіпсіздік техникасы 
талапқа сай болуы үшін металлургтердің 
арнайы жұмыс киімінің де маңыздылығына 
үнемі мән беріп келеді. Қазіргі таңда арнайы 
аяқ киімдер тарапынан ешбір жетіспеушілік 
жоқ, солай бола тұрса да кейбір цехтарда  
«Испат», «Миттал» деген логотипті, яғни 
бұрынғы ескі формаларды киіп жүрген 
жұмысшыларды кездестіруге болады. Ал 
қаланың  алтыншы шағын ауданындағы 
орталық базарда металлургтердің жаңа 
жұмыс киімдері еркін саудаға қойылған. 
Сонда мұндай коммерция не үшін керек? 
Компания жұмысшы киімдерін сатумен ай-
налыспайтыны белгілі, бұл да тиісті орган-

Әрине, әрбір жылдың өзіне сай қиын-
дықтары мен қатар жағымды жаңа-
лықтарының да болатыны анық. Комби-
нат үшін былтырғы жылдың да бірқатар 
ауыртпалықтары болғаны анық. Дегенмен, 
басшылықтың нақты жоспарлар жасап, 
алдағыны бағамдай білуінің нәтижесінде 
сыннан сүрінбей өтуге қол жетті. Бұл жөнінде 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ атқарушы 
директоры Иво Хмелик жұмыскерлер ал-
дында сөйлеген сөзінде атап өтті.

Шығын азайса, 
өзіндік құн 
төмендейді

Қала ұстаушы кәсіпорын саналатын 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ жыл өткен 
сайын комбинат цехтарын жаңалап, өнім са-
пасын арттырып, шығынды азайтып, өзіндік 
құнды кемітіп, сонымен қатар мамандардың 

Қалалық әкімдіктің кезекті ап-
парат мәжілісінде Өндіріс және 
кәсіпкерлік бөлімі өткен 2014 жылдың 
қорытындысын жасап, атқарылған істер 
мен алдағы жылдың міндеттері жайын-
да хабарлама берді. Деректер бойын-
ша мынадай ақпарат бар: бүгінгі таңда 
Теміртауда  – 1734 кәсіпорын, бар, 
олардың ішінде ірілерінің саны – 22, 
орташасы – 136, шағын кәсіпорындар 
– 1576.

Әрине, бірінші кезекте өндірістегі 
өнеркәсіптік өнімдердің көлемі жайында 
айтылатыны анық. Бұл ретте алдымен 
тілге тиек болатын үлкен өндіріс ошағы 
– «АрселорМиттал Теміртау» АҚ. Егер 
келтірілген деректерге назар аударсақ,  
өткен жылы «АрселорМиттал Теміртау» 
АҚ-ында өндіріс көлемі  326,7 млрд. 
теңгені құраған. Ал қаладағы басқа ірі, 
орта және шағын кәсіпорындарда бұл 
цифр бар болғаны 83,4 млрд. теңге 
көлемінде болып отыр. Сонымен қатар 
2014 жылы  өнеркәсіпке инвестиция 
құю 67,5 млрд. теңге болса, оның 
ішінде «АрселорМиттал Теміртау» АҚ 
үлесінде 52,7 млрд. теңге. 

Қала ұстаушы кәсіпорын саналатын 
«АрселорМиттал Теміртау» АҚ үлес 
салмағы  2013 жылы 75,7 пайыз болса, 
2014 жылы бұл көрсеткіш – 79,6 пайыз. 

Бұған дейін жазғанымыздай, 
қаламыз бойынша индустриялық-
инновациялық даму бағдарламасы ая-
сында  Теміртауда бес инвестициялық 
жоба жасалып, олардың бірі 
республикалық, қалған төртеуі 
аймақтық  бағдарламаға енген. Бұл рет-
те комбинатта №2 конвертордағы газ  
тазалау қондырғысының іске қосылуы 
және ТЭЦ-2-дегі жоғарғы қысымды бу 
жүйесінің ауыстырылуы секілді басқа 
да бірқатар атқарылған жұмыстарды 
мысал ретінде атап айтуға болады. 

Қала әкімі мен «АрселорМиттал 
Теміртау» АҚ әріптестік бағдарламасын 
жүзеге асыру барысында он бір 
кәсіпорынмен ұзақ мерзімді келісімге 
қол жеткізді.  

Қаламыздың үнемі дамуы мен 
гүлденуіне комбинат өз мүмкіндігінше 
назар аударып, қолдау көрсетіп келеді. 
Егер биылғы жыл көптеген мерейлі, ай-
тулы мерекелермен толы екенін ескер-
сек, алдағы Ұлы Жеңістің 70 жылдығы, 
Ассамблея мен Конституцияның 20 
жылдығы, Қазақстан Магниткасының 
55 жылдығы және құрыш қаланың 70 
жылдығы секілді күндердің өз мәнінде 
аталып өтуіне комбинат елеулі үлес 
қосары анық.

– Рас, өткен 2014 жылы біздің комби-
нат үшін оңайға соқпағаны мәлім, әйтсе 
де, біз қиындықтарды еңсердік, бұл біздің 
ұжымның бір жағадан бас, бір жеңнен қол 
шығара білген ұйымшылдықтың нәтижесі. 
Сондықтан ұжымға бас директордың және 
өз атымнан шексіз алғыс айтамын, өйткені 
өндірістік жылды табыспен аяқтауға қол 
жеткіздік, – деді атқарушы директор.

Ал үстіміздегі жаңа 2015 жылғы 
міндеттер мен межелер қандай? Өкінішке 

орай, биылғы жыл өз қиындықтарымен 
бас талды. Себебі, жұмыс нәтижесіне  өнім 
өткізу нарығындағы жағдай  кері әсерін ти-
гізу де. Комбинат негізінен  Қазақстан, Ре-
сей, және таяу Шығыс бағыттарында жұмыс 
істейді.  Оған қоса әлемдік нарықтағы мұнай 
бағасының құлдырауы осы аталған ел-
дер экономикасының тежелуіне өз септігін 
тигізуде.  Салдарынан жаңа жобалардың 
жүзеге асырылуы тоқтап,  мемлекеттік тап-
сырыстар қысқарып, өндіріс көлемі азаюда. 
Осы қиындықтарды есепке ала отырып, ком-
бинат басшылығы үнемдеуді мықтап қолға 
алмақ.  Әрине, бұндай жағдай бірінші рет 
орын алып отырған жоқ, қандай жағдайда 
да үнемдеудің арқасында қиындықтарды 
жеңуге қол жетпек.  Сонымен, нақты қазіргі 
кезде не істеу керек, қандай нақты қадамдар 
жасау қажет? Ол үшін шығындарды азайту 
бірінші кезекте тұрған мәселе. Шығындарды 
азайтқанда, өнімнің өзіндік құны төмендейді. 

– Былтыр домнашылар аянбай тер 
төгіп, нәтижесінде өнімнің әр тоннасынан 11 
доллардан үнемдеуге қол жеткізді. Ал кон-
вертор цехындағылар әр тоннасына 5 дол-
лардан үнемдеді. Ал қазіргі уақытта  өнімнің 
өзіндік құнын әр тоннасына елу доллардан  
қысқарту керек. Біз мұны міндетті түрде 
жүзеге асыруымыз қажет,  егер жағдай 
түзелсе құба-құп,  ал егер олай болмаған 
жағдайда үш мыңға жуық жұмыс орнын 
қысқарту қаупі төнеді.  Мен қысқартамыз 
деп тұрғаным жоқ, қайталап айтам, қысқарту 
қаупі бар, – деді Иво Хмелик жұмыскерлер 
алдында сөйлеген сөзінде. 

Әрине, осылайша жыл басындағы 
қиындықтар туралы  айта отырып, компания 
басшылығы алдағы міндеттерді нақтылап, 
олар жөнінде жұмыскерлермен ой бөлісті. 
Мұндай өзара ортақ әңгіме өз жемісін берері 
анық. Алдағы міндеттер мен мақсаттарды 
түсінген жұмыскерлер өздеріне жүктелген 
істі мінсіз атқаруға кіріседі.

Қауіпсіздік

2015: Жұмыстың басты бағыттары

дар айналысатын іс.
Бұл мәселе комбинат басшыларының 

назарына ілікпей қалған жоқ, жуыр-
да мамандар жаңадан алынған жылы 
киімдер мен аяқ киімдердің тек ғана тиісті 
жұмыскерлерге берілуі жөнінде арнайы 
тапсырма берді.  Сонымен бірге қауіпсіздік 
техникасының талапқа сай болуы үшін 
жөндеу жұмыстарының да маңызы 
зор. Қазір мұнда  жөндеу қызметтерін 
еуропалық стандарттарға сай етіп қайта 
құру жұмыстары жүріп жатқаны белгілі. 
Сала мамандары жөндеудің тиімділігін 
арттыру үшін шығындарды оңтайландыру 
қажет дегенді үнемі айтып келеді. Бұл 

Ауқымды 
істер 

атқарылды

біліктілігін жоғарылатып, қауіпсіздік техникасына баса назар 
аударып, өз жұмысын жан-жақты дамытып, бақылап, барынша 
көп көңіл бөліп келеді. Үстіміздегі жаңа 2015 жылды да осындай 
игі мақсат-мұраттармен қарсы алып, енді алдағы міндеттерді 
белгілеп, оларды еңсеру барысында нақты қадамдар жасауда.

ретте былтырғы жылдың аса жемісті 
болғаны белгілі, барлық белгіленген жөн-
деу жұмыстарының жоспары 99 пай-
ыз орындалған. Сонымен бірге  осы аса 
ауқымды жұмыстарды жүргізу жөндеуге 
бөлінген бюджет аясында толық орын-
далды. Жөндеу бұл табыстың, шығынсыз 
жұмыстың, еңбек өнімділігінің басты 
алғышарты десек болады. Сондықтан 
мамандар жөндеу қызметін жаңалау 
бағдарламасын жүзеге асыра отырып, 
барлық технологиялық процестердің 
талапқа сай болуын қамтамасыз етіп келеді. 

Өз тілшімізден
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Жүрегi жомарт, 

жаны адал досым едi

Сонау 1956 жылдың күзінде ол ком-
со молдық жолдамамен Магнито горс кі-
ге оқуға жіберіліп, екі жылдай мамандық 
игеріп, подстанция электригі атанып, 1958 
жылы комбинатқа қайта оралған еді. 1962 
жылы Қарағанды политехникалық инсти-
тутына оқуға түсіп, 1964 жылы оқып жүрген 
факультеті жабылуына байланысты Жәкең 
комбинаттың жолдамасымен Алматыға 
аттан ған еді. 1968 жылдың басында Ал-
ма ты дағы политехникалық институтты 
бітіріп, комбинатқа келді, мамандығы – ин-
женер-механик. Содан ол жоғары білімді, 
дипломды маман ретінде алғашқы еңбек 
жолын  коксохим өндірісінің кокс цехын-
да шебер-механик болудан бастады. 1972 
жылы жаңадан ашылған металлургиялық 
жабдықтарды жөндеу, монтаждау цехы-
на шебер-механик болып ауысты.  Таби-
ғатынан еңбексүйгіш,  қиындықтан қаш-
пай тын, керісінше ширығып, шыңдала 
түсетін Жанас Арысов өз кәсібін ұршықша 
иіріп, еңбек өнімділігін арттырды. Айнала-
сындағыларға азаматтығымен, кеңпейіл ді-
лігі мен, көпшілдігімен танылды. Еңбекпен 
есейген ол учаске бастығы, екі жылдан 
кейін цех бастығының орынбасары лауа-
зымдарын мінсіз атқарды. Мол тәжірибе 
жинап, майталман металлург атанды. 1982 

Еліміздің күрішті аймағы 

саналатын Қызылорда облысы, 

Арал ауданының «Бірлестік» 

деп аталатын колхозында 
дүниеге келген, тағдыры 
Теміртаумен тоғысып,  ком-

бинат ардагері атанған май-

талман металлург, адал дос, 

арда азамат, дара тұлға Жанас 

Арысұлының өмірден озғанына 

қырық күн толып отыр. 

жылы №1 механика жабдықтарын жөндеу 
цехына бастық болып тағайындалды, ол 
осы ұжымды ширек ғасыр бойы абырой-
мен басқарды. Оның еңбек кітапшасында 
бір ғана жазу бар,  Жанас Арысов жарты 
ғасырдан астам уақыт комбинатта еңбек 
етті. Кейін құрметті демалысқа шығып, 
комбинат ардагері атанды. Жәкең өз 
ісіне берілген, еңбекқор, білімді инженер 
болды, бұл еңбегін ел Үкіметі бағалап, 
бірқатар орден-медальдармен марапаттал-
ды. Комбинаттың елу жылдығына арналған 
салтанатта Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
Жанас Арысовтың кеудесіне «Парасат» 
орденін өз қолымен қадады. 

Менің Жәкеңмен танысқаныма жарты 
ғасыр, яғни елу екі жыл болыпты. Сол сәттен 
бастап екеуміз қоян-қолтық араласып, 
сыйласып ғұмыр кештік. Өмір ағымында 
үш рет пәтер ауыстырдық, сол үшеуінде 
де Алланың қалауымен, көңіліміздің 

ақтығымен көрші болып, отбасылық қуа-
ныш-қызықтарымызды бірге өткіздік, 
ара лас-құралас, сыйлас дос болдық. Жа-
нас менің жаныма жақын досым еді, ол 
жайында өткен шақта әңгіме айтудың мен 
үшін қиынның қиыны болып тұр. Көңілім 
Жанастың арамыздан кеткеніне сенбейді, 
ойыма аламын да, жанарымды жаспен жу-
амын. 

Әрбір адамның есінде, тағдырында 
терең із қалдырған ерекше тұлғалар бола-
ды, мен үшін сондай жарқын жандардың 
бірі де бірегейі қайран, Жәкең еді...

Ол қаршадайынан өмірдің ыстық-суы -
ғының дәмін татып, өз еңбегімен пара-
сат тың биігіне жетті, бейнетінің зей нетін 
көретін қадірлі қарттыққа жасы келген 
тұста кенеттен ғайып болды, өмірден озды. 
Тағдырдың жазуы ғой бұл. Көңіліміз сенбе-
се де, қимаса да, амалсыз мойынсұнуға тура 
келеді екен. Жанастың жайраңдап арамызда 

әлі де жүре бергенін біз де қалайтын едік, 
тілекші едік, әттең-ай, көңіліміз жеткенге 
өміріміз жетпейді.

Толды міне қырық күн өткеніңе,
Сенбей жүрміз жан досым, кеткеніңе.
Көзімізден бұршақтап жас ағады,
Бірақ бұған таппаймыз еш амалды.

Сен кеткелі ортамыз босап қалды,
Қала берер жанымыздың қимас мұңы.
Ортамызда жүруші едің күлімсіреп,
Енді достар өзіңді еске алады, – дейміз 

көкірегіміз қарс айырылып.
«Өмір озар, тон тозар, жақсының ізі 

қалар» демекші, Жанас Арысұлының ада-
ми қасиеттерін, жарқын бейнесін ешқашан 
ұмытпаймыз. Осындай шарапатты жанға 
мәңгілік пейіштен орын болып, жаны 
жәннатта, тәні рахатта болғай дейміз. 
Ендігі ғұмырды Алла оның соңында 
қалған ұрпақтарына берсін.

Ермек ТӨЛЕУБАЕВ,
комбинат ардагері

...Жайсыз хабар жанарымды жасқа малды. Жан-
жүрегіммен егіліп, еңкілдеп жыладым. Қолымнан келер 
басқа қайраным болмады...

Содан бері қырық күн өтіпті, күні кеше ғана ақ 
көңілімен, жарқын жүзімен, азаматтық келбетімен ор-
тамызды толтырып жүркен Жанас ағамның шынымен 
«келместің кемесіне мініп» кеткеніне көңілім сенбеген-
мен, айналам, мынау түтіні түзу ұшқан тіршілік соны 
ұқтырғандай.

Жанас Арысов – тек мен үшін ғана емес, Теміртаудай 
тұғырлы мекен үшін де шын мәнінде арыстай азамат еді. 
Құрыш қалаға, Қазақстан Магниткасына сіңген еңбегі 
өз алдына бір төбе, бойындағы қарапайымдылығы, 
жақсымен жанасып, ортақ мүдде мен ұлт уызын ұйыту 
жолындағы қам-қарекеті оның ішкі жан-дүниесінің ай-
насы іспетті еді. Қашан көрсем де жүзінен мейірім нұры 
төгіліп, дария көңілімен хал-жағдай сұрап, қамқоршы 
болатын. Үнемі уақыт тауып, редакцияға соғып, емен-
жарқын әңгімелесетін, ара-тұра менің еркелей айтқан 
кейбір әзіл әңгімелеріме ақтарыла күліп,  рахат күй 
кешетін. Содан «Газет шығару, мақала жазу оңай 
емес, редакциядағы мына үш қарындасымның еңбегі 
бағалануы керек» деп ризалығын білдіретін. Біздің ете-
не араласқанымыз сондай, бірде «Мен қалай металлург 
болдым?» деген  тақырыппен көлемді мақала жазып 
әкелгені бар. Онда өзінің өмірі мен еңбек жолын бастан-
аяқ баяндап, ауыл баласы үшін жаңа мамандық–метал-
лургияны меңгерудің қиындығы мен қызықтарын баян-
дапты. Тілі жатық, тез оқылады, оқырманды  оқиға желісі 
«енді не болады екен?» деген сауалмен өзіне ерітіп ала-
ды. Расында, аға буынның  айтары бүгінгі өскелең ұрпақ 
үшін ауадай қажет, олар осындай мысалдар арқылы 
еңбекпен тапқан нанның тәттілігін түсінері даусыз. 

Комбинат ардагері Жанас Арысов Абай бабамыздың 
«Біріңді қазақ, бірің дос көрмесең, істің бәрі бос» дегенін  
бойтұмарындай көретін. Бір ғана мысал келтірейін, 
осыдан үш жыл бұрын қаламызда үшем өмірге келді. 
Өзбекстаннан көшіп келген жас отбасынның сол ме-
зетте тұрақты тіркеуі де болмады, сондықтан мемле-
кет тарапынан көрсетілетін көмектен құр қалды. Ал 
мұндай оқиға еліміздің демографиялық ақуалы үшін аса 
маңызды екені мәлім, оның үстіне үшемдер әр айда, әр 
жылда туыла бермесі анық. Сол сәтте билік «Заң талап-
тарынан аса алмайтындарын» көлденең тартып, қиын 
жағдайдан оңай құтылды. Ал қазақ дегенде жоғарыда 

айтқан хәкімнің сөзін ісімен дәлелдеген тап осы Жа-
нас аға еді. Үйдегі Мағрифа жеңгей екеуі сол отбасына, 
олардың  нәрестелеріне моральдық және материалдық 
қамқорлық көрсетіп, қанаттарының астына алып,  қаз 
тұрып кетулеріне көмектескеніне куәмін.

Қоңыр күздің бір кешінде  «Жанас аға ауырып 
қалыпты» деген хабарды естігенде, ата-бабаларымыз 
«ауырып тұрдым, аунап тұрдым» деген ғой деп күні ертең 
сауығып кетеріне күмәнім болмаған. Іле-шала «сырқаты 
ауыр екен» дегенді естіп, ойыма келген мына шумақтарды 
қағаз бетіне түсірдім:

Тау көріп арқа сүйер Жанас ағам,
Қамқоршы бар қазаққа тамаша адам.
Үлгі ғып өмірі мен еңбек жолын,
Әрдайым мақтан тұтат бала-шағам.

Мейрімі жаныма әркез қанат берді,
Бейнеті ұсынды оған мадақ, төрді.
Теміртау тектілерді түлетеді,
Қашанда мойындайды ел талапты ерді.

Бұл хабар мені небір салды күйге,
Қоярға жер таппаймын жанды кейде.
Қамқор боп қарындасты еркелетер,
Ауырып Жанас ағам қалды дей ме?

Жан аға, соңыңыздан үнемі еріп,
Жүрейік. Сізбен ғұмыр сүре беріп.
«Жақсы сөз дертке дауа» деген бар ғой,
Тезірек сауығыңыз түрегеліп.

Бұл менің тілекші қарындас ретіндегі шын ниетім 
еді. Әттең, ажалға айла, амал бар ма, «Айналайын» 
деген бір ауыз сөзіне жаным семіріп, өзін сүйеніш көріп 
жүргенімде суық хабар төбемнен жай түсіргендей болды. 
Алланың салғанына көнбеске не шара, көңіл түкпіріндегі 
ойларымызды бүгін еске ала отырып, тебірене жазып 
отырған жайым бар. Осы ретте мені «Жанас Арысов 

өзін нағыз азамат,  білікті маман, майталман металлург 
тұрғысынан таныта білді, ол өзінің отбасының, сонымен 
қатар өндірістің өркендеуіне, Отанның гүлденуіне мол 
үлес қосты. Бұл еңбегін мемлекетіміз жоғары бағалап, 
Қазақстан Магниткасының 50 жылдық торқалы тойында 
Елбасы Жана с Арысұлының кеудесіне «ІІІ дәрежелі Ба-
рыс» орденін тақты. Сонда қайран ағам: «Менің азды-
көпті еңбегімнің еленгені тек мен үшін ғана емес, отба-
сым, туған-туыстарым мен дос-жарандарым үшін де зор 
мақтаныш, ол үшін алғыс айтамын. Еліміз Тәуелсіздік 
алғаннан бергі жылдары дамудың даңғыл жолына түсіп, 
өңіміз тұрмақ түсімізде көрмеген жетістіктерге жеттік, 
өзгелерге үлгі бола білдік. Қазақ елінің бағына Алла 
Елбасыны берді, ұлт тіреушісі ретіндегі еңбегіңіз жана 
берсін!» деген еді. Ал біз, теміртаулықтар барымызды, 
нарымызды бағалай білдік пе?» деген сұрақ мазалайды. 

Қаламыздағы ана тілімізде шығатын жалғыз қазақ 
газетінің бұл тұрғыда жүзі жарқын деуге толық негіз бар, 
сондықтан бүгін Жанас Арысовты сағынышпен еске ала 
отырып, көзінің тірісінде еңбегін елеп, өскелең ұрпаққа 
үлгі-өнеге етіп бірқатар мақалалар жазғанымызды 
айтуға болады. Сосын өз басым «Теміртаумен тоғысқан 
тағдырлар» деген жоба жасап, құрыш қаламен етене 
болып кеткен ардагерлерден тұратын жеті отбасының 
өмірін, көбіне тасада қалатын жұбайларының еңбек 
жолдарын дәріптеп, жұртшылыққа жар салдым. Сол 
жетеудің бірі де бірегейі осы Жанас ағаның отбасы 
болатын. Сондықтан Алланың разылығы үшін Жанас 
Арысовтың рухына бағышталып беріліп жатқан мына 
қырық күндік құдайы-аста шынайы сағыныш сезімі бой-
ымызды билеп, жүрекжарды лебізімізді білдіріп еске 
аламыз.

 Аралдың ауыл баласы Теміртаудың тарланына, 
қазақтың дара данасына айналған күйі бақиға аттанды, 
Алла алдыңыздан жарылқасын дейміз.

Руза АЛДАШЕВА,
«Құрыш қала KZ» газетінің бас редакторы,

ҚР Журналистер Одағының мүшесі

Тау көріп арқа сүйер Жанас ағам...
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«Үш   түрлі   адам   қоғамды  
құртады. Шала  дәрігер, шала 
молда,  шала  тіл маманы. Шала  
дәрігер  денсаулықты құртады. 
Шала  молда  дінді   бұзады. Шала  
тіл  маманы   тілді бұзады. Бұл 
үшеуі бұзылса қоғам бұзылады». 
Бұл   алдыңғылардың  сөзі болса, 
қазіргі уақытта  «шала молда дінді 
де денсаулықты да бұзады, бұзып 
жатыр да» деуге тура кеп тұр. 
Шала сауатты шейхсымақтардың  
себебімен  ушығып,  әсері қоғамда 
күрделеніп  тұрған  мәселелердің  
бірі – жас балаларға екпе егу. 
Екпе  егу дінге  қайшы,  екпе  егу  
тағдырға  қарсы  шығу, екпе  егу  
Аллаға  тәуекел етпеу т.б с.с 
сөздерді  жиі  еститін  болдық. Шы-
нында да ислам діні екпеге қарсы 
ма? Екпе егу Алланың тағдырына 
қарсы шығу ма? Бұл мәселеде 

Жат ағымдармен күрес 
тыңғылықты жүргізілуде

Аллаға    шүкір! 
Қазіргі   таңда  

дініміз   Ислам  
күннен   күнге  
қанат жайып, 
ауқымы кеңейіп 
келе жатқаны 
баршамызға мəлім.    
Жастарымыздың    
ислам    дініне  де-
ген  қызығушылығы  
арта   түсуде.

Балаларға екпе 
егуге дініміз не 

дейді?

Алайда, бір жақсылық ,бір 
жамандық  қатар жүреді   демекші,  
хақ  дініміз  Исламның  қарқын   
алып  алға жылжуына  кертартпа   
кер   ағымдардың да   кері  әсері  
болмай жатқан жоқ. Дін атын 
жамылған   кейбір   бауырларымыз   
Құранның,   хадистің  ақиқатына   
бармай  шала  сауаттылығымен  
жұртшылықтың алдында   теріс    
түсінік   беріп   жүргені де  белгілі.  
Теміртау  қаласы  бойынша  үш   
мешіт   хақ дініміз  Ислам  жо-
лында, имам Ағзам  Әбу Ханифа   
мәзхабы   бойынша    халыққа  
қызмет   етуде. Қазір үш  мешітте  
де  дәстүрлі  дінімізді  насихат-
тау жолында  өскелең  ұрпаққа   
дініміздің   құндылықтарын  
түсіндіру, үйрету   үшін   күнделікті  
дәріс  оқытылуда. Бұл дәріске жа-
стар мен қатар  үлкендерде  келіп  
білім  алуда. Сонымен  қатар,   
бесін  және  ақшам  намаздары-
нан  кейін,   Теміртау    қаласы   
Орталық   мешітінде    әр  сенбі  
сайын  құптан  намазынан  кейін  
экстремизм, терроризмге  қарсы  
уағыз   тұрақты  жүргізіліп  келеді.  
Уағызға    Қарағанды  облысы  бой-
ынша өкілі,  Орталық  мешіттің  бас 
имамы  Өмірзаққажы  Бекқожаұлы,  
Жезқазған  өңірінің  өкілі   
Қалдыбек қажы  және   елімізге  
танымал  дінтанушы   ғалымдар  
келіп  дәріс өткізіп  тұрады. 
Теміртау қаласында да  ондай 
ағымдардың  ұшқыны жоқ емес. 
Осындай    бауырларымыздың    
кесірінен  халық арасында кейбір 
мәселелерде түсінбеушілік  
пайда бола бастады. Соның бірі 
балаларды   алдын-ала   ауру-
дан   сақтандыру  мақсатында   
егілетін  әртүрлі  екпелерге  
тыйым  салу  шариғатта  дұрыс 
емес, ол   ислам бойынша күнә 
деген  ұғым қалыптастырып, 
осының салдарынан  кейбір 
дінге  енді ғана  бет бұрып жүрген 
мұсылман бауырларымыз балда-
рын  уақытылы  егілетін  екпеге  
апарудан   бас   тартуына   себеп  
болып  жүр.Әрине,  мұның салда-
ры  ертең  ол баланың  ауруының 
асқынуына , түрлі  вирустарды  
тез қабылдауына  бір  сөзбен  
айтқанда  аурушаң болып, бүгінгі  
таңда  өркениетті  қоғамда   әлсіз  
болып  өсуіне  үлкен  бір  себеп. 
Бұл тек  кертартпа ағымдардың 
кері әсерінің біреуі ғана. Осыны  
ескере отырып, Теміртау   қалалық   
орталық    мешіті «балаға екпе  егу-
ге  дініміздің  көз- қарасы қандай»  
деген  сұраққа   жалпы  халыққа  

түсінікті  болсын  деген  мақсатпен 
«Шапағат» деструктивтік  діни  
ағымдардан жапа шеккендер-
ге көмек  орталығы   ҚҚ-ның   
төрағасы,  теолог-дінтанушы Ерсін  
Әміренің   балаларға  екпе  егуге  
байланысты діннің  көзқарасын 
анықтап  берген   мақаласының  
төмендегі  толық  нұсқасын  беріп    
отырмыз.

ислам ғалымдары қандай 
ұстанымда? Осы сауалдарға жау-
ап қарастырсақ.  

Екпе егу Пайғамбарымыз 
саллалллаху алайхи уа сәлләмнің 
дәуірінде болмағаны анық. Сол 
үшін де тікелей «екпе егуге болады 
немесе болмайды» деген хадис 
кездестіре алмаймыз. Олай болса, 
бұл мәселе шариғат негіздері мен 
нормаларына қайшы ма деген 

тұрғыдан қарастырылуы қажет. 
Екпеге діни негізде қарсылық 
білдірушілер де осы тұрғыдан 
харамға шығаруға тырысады. 
Олар «әлі келмеген, келуі күмәнді 
болған аурудан қорқып екпе егу – 
Алланың тағдырына қарсы шығу, 
болашақты болжау. Бұлай істеу 
-харам» дегенді алға тартады. 
Әлі болмаған пәленің алдын 
алдын алу дінге қайшы емес. 
Керісінше асыл дініміз «ауырып ем 
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» 
деген қағидатты мұсылмандарға 
үйретеді. Оған пайғамбарымыздың 
«Кімде-кім таңертең (Медине 
қаласының) әжуа құрмасынан жеті 
данасын жейтін болса, сол күні 
оған сиқырдың және удың зияны 
жетпейді» деген хадисі дәлел бо-
лады. Бұл хадисті екпе егудің дінге 
қайшы еместігіне дәлел ретінде 
шейх ибн Баздың өзі де келтіреді. 
Ол кісі елімізде көпшілік ерушілері 
екпе егуге қарсы болған сәләфия 

ағымының бетке 

тұтар шейхтарының бірі екендігі 
мәлім. Сондай-ақ, жеті құрма жеу 
болашақты болжау болмағандай, 
екпе егу де болашақты болжау 
емес. Жаңбыр жауса қолданамын 
деген ниетпен қол шатыр сатып 
алған адамды ешкім «харам 
істедің, тағдырға қарсы шықтың, 
тәуекел етпедің» дей алмас. 
Сондай-ақ, пайғамбарымыздың 
дүние есігін жаңадан ашқан 
нәрестеге қатысты жасалатын 
сүннеттеріне қарайтын болсақ, 
қазіргі күннің екпесіне ұқсас амал-
ды көруге болады. Ол да болса 
«тахник» сүннеті. Яғни нәрестенің 
әкесі немесе ізгілер қатарынан 
деп саналған бір кісі өзі шайнаған 
құрманың сөлін алып баланың 
таңдайына жағып, ары-бері 
жүргізеді. Үлкен адамның сөлінде 
аз мөлшерде микробтардың 
болатындығы белгілі. Осылайша 
түрлі микроб-вирустарға қарсы 

иммунитеті жасанды түрде 
(қолдан) күшейтіледі. 
Бір жамандықтың алдын алу 
шаралары Аллаға тәуекел 
етуге қайшы келмейді. Керісінше 
пайғамбарымыз, түйесін еркіне 
жіберіп қойып, тәуекел етемін де-
ген кісіге, «түйеңді байлап қойып, 
сосын тәуекел ет» деген. Хазіреті 
Омар аурудың алдын алу, сақтық 
шараларын жасауды «Алланың 

тағдырынан Алланың тағдырына 
қашу» деп түсіндірген. Себебі, 
ауыру да, ауырмау да Алланың 
тағдырынан болып табылады. 
Осы орайда Сириялық ғалым 
Мухаммад Ротиб ән-Нәбулсидің 
сөзімен бөліскім келіп отыр. Ол 
кісі дәрістерінің бірінде адам 
иммунитетінің жұмыс істеу жүйесін 
түсіндіреді. Иммунитет ерекше 
қызық жаратылыс екен. Оны 
аурумен күресуде бес топтан 
тұратын әскерге ұқсатуға болады. 
Бірінші топ дененің вирус, микроб 
түскен жеріне барып, вирустың 
кодын алып, антивирус жасайтын 
екінші топқа әлгі кодты табыстай-
ды. Екінші топ сол код бойынша 
қарсы қару жасайды. Үшінші топ 
сол қарумен барып вирус түскен 
жерде шайқасады. Ең қызығы 
иммунитеттің мәліметтер сақтау 
қоймасында әр бір адам денесіне 
түскен вирусқа жеке папка ашы-
лады. Ішінде вирустың коды және 
оған қарсы қару. Әлгі вирус отыз 
жылдан кейін қайта түссе папкада 

сақтаулы тұрған код бойынша 
қарсы қару іске 

қосылады. Егер иммунитетте осы 
есте сақтау қабілеті болмағанда 
екпе егудің түкке де пайдасы бол-
мас еді. Мұны білген адам екпені 
де түсінеді деп сенемін. 
Бәрін айт та бірін айт дегендей, 
қандай жағдайда болса да дінді 
қалқан етіп екпе егуге қарсы тұру 
надандық. Діни мәтіндерден екпе 
егуді қолдайтын дәлелдер табуға 
болады, бірақ қарсы тұратын 
дәлелдер кездеспейді. Сол үшін 
де Ислам әлемі ғалымдарының 
барлығы дерлік екпе егудің 
қажеттілігі мен дұрыстығын айтып 
отыр. Сауд Аравия елінің шейх-
тары да осы пікірде. Олай болса 
өзіміз білмеуден, білгеннің тілін 
алмаудан сақтанайық ағайын!

                                                                       
Теміртау    қаласының 

Орталық  мешіті

Исламдағы 
отбасының 
маңызы

БИСМИЛЛАХИР 
РАХМАНИР РАХИМ

(Мейірімді және Рахымды 
Алланың атымен бастаймын)

Бүкіл әлемнң раббысы, 
адам баласын жоқтан бар 

етіп, жер жынысы топырақтан 
жаратып, оған серік етіп Хауа 

анамызды жаратып, неке қиып, 
отбасы болуын қалаған күллі 
жаратылыстың иесіне сансыз 

мадақтармен шүкірлер болсын.
Адамдардың сұлтаны 

болған, Алланың жер бетіндегі 
елшісі, пайғамбарымыз 

Мұхаммед Мұстафа (СҒУ) 
айтып кеткеніндей: «Неке –бұл 
менң сүннетім. Кімде- кім менің 

сүннетімді мойындамаса ол 
менен емес» делінген. 

Адам баласын топырақтан 
жаратып, оған жан үрлеп, жер 
бетіне жіберіп және оған серік 

жаратып, олардан ер кісілер мен 
әйел кісілерді көбейтті.

Бізде қандайда бір мәселе 
туындаса, әлбетте бірінші 

Алланың кәләмі Құранға және 
Пайғамбарымыз (СҒУ) ның 
сүннетіне жүгінеміз.Отбасы 

мәселесі де исламда маңызды 
орын алады.Отбасы ұғымы 

тек ұрпақ жалғастығымен 
өлшенбейді. Отбасы – қоғамның 

маңызды бір бөлігі, ұлттың 
бүгіні мен ертеңі. Сол қасиетті 

шаңырақтың сүттей тазалығын, 
шаттығы мен бақытын ақ неке 

одан әрмен бекіте түседі. «Неке» 
дегеніміз үйленуге ниет еткен-

дерге қойылатын діни талаптар-
ды орындай отырып, екі жастың 
қол ұстасып, өз қалауымен бас 

қосып шаңырақ көтеруі. Өйткені 
оның белгілі бір мақсаты бар. 

Аллаһ тағала некенің шарттарын 
тәрк еткен отауға разылық та-

нытпайды.Сондықтан да бір ба-
сын екеу етуге ниеттенген нағыз 
мұсылман некеге тән құмарлығы 

ретінде ғана емес, тұтас бір 
ұлттың, қоғамның болашағы 

ретінде қарай білуі керек. Ал, 
тәндік тояттау мен ләззат алуды 

осындай ұлы мақсатты жүзеге 
асыру үшін адам баласына 

Аллаһтың берген кішігірім сыйы 
деп түсінген жөн. Былайша 
айтқанда, ұлттың байрағын 
желбірететін адамгершілігі 

мол ұрпақ өсіруі үшін берілген 
ынталандыру «сыйлығы» деп 

қабылдау керек.
Бүгінгі қоғамда, әсіресе 

мұсылмандар арасында белең 
алып отырған ажырасу проб-

лемасы көпшіліктің көңілін 
алаңдатуда. Біздің дінімізге, 

қазақ дәстүрімізге жат болған 
бұл мәселе қоғам ішін құртша 

кемірген бұл проблема дер 
кезінде шешімін таппай, осылай 

жалғасын таба беретін болса, 
қазақ халқын қандай қасырет 
төңіректеп жүргенін өздеріңіз 

бағамдай беріңіздер.
                                   

М. ҚҰБЫЛАЙХАНОВ,
қалалық мешіттің найб 

имамы                                                                  


