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Тілеубаева Раушан Райымжанқызы, № 8 сайлау округі, аудандық 
мәслихаттың хатшысы, аудандық мәслихат, 9 қараша.
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, №3 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 11 қараша.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, №1 сайлау округі, аудандық мәслихат,  

16 қараша.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, №2 сайлау округі, аудандық мәслихат, 

19 қараша.
Жанахметов Берік Темешұлы, №4 сайлау округі, аудандық мәслихат,                

23 қараша.
Еременко Наталия Николаевна, №11 сайлау округі, аудандық мәслихат,  

25 қараша.
Гладкий Александр Владимирович, №5 сайлау округі, аудандық мәслихат, 

28 қараша.
Байғарин Алмас Манасұлы, №13 сайлау округі, аудандық мәслихат,              

30 қараша.
Саумалкөл с. Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй. 
Анықтама телефоны: 21-902

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауданда мемлекеттік қызметкерлердің қызмет аясында жемқорлыққа 

қарсы күрес мақсатында және ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» туралы 
Заңынын нәтижелі орындалуына байланысты Айыртау ауданы мәслихат 
аппаратында   21-9-02 сенім телефоны орнатылған.
Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз бей жай 

қалмайды.   

Қараша айына аудандық мәслихат Қараша айына аудандық мәслихат 
хатшысының және депутаттарының хатшысының және депутаттарының 

азаматтарды қабылдау кестесіазаматтарды қабылдау кестесі
(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)

 Өткен аптада Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Солтүстік 

Қазақстан облысындағы Тәртіптік кеңесі басшысының орынбаса-
ры  Әділбек Мұқашев «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының 
ғимаратында  азаматтарды жеке мәселелерімен қабылдады.

     Қабылдауға алғашқы болып  келген  айыртаулық Әсет Қожахметов 
мемлекеттік қызметке  қалай өтуге болатынын сұраса, саумалкөлдік 
Жұпар Нұрғалиева мемлекеттік қызметке өтерде еңбек өтілінің неше жыл 
болуы керектігін   білгісі келетіндігін  айтты.  Ал жерлесіміз Ирина Бобырь 
мемлекеттік қызметшілерді аттестаттау мәселесін ортаға салса, Сәуле 
Мәжкеева мемлекеттік қызметте жұмыс істеп жүрген жас қызметкерлерге  
әлеуметтік қолдау жөніндегі сауалын жолдады. Қабылдауда болған Ай-
дана Шәймерденова Әділбек Қайырбекұлына мемлекеттік қызметшілерге 
атқарған жұмыстарына қарай көтеремақы жүйесі жайындағы сауалын 
жолдаса, Бану Жантілеуова мен Нұрлан Рахпановтар мемлекеттік қызметке 
байланысты өздерінің толғандырған мәселелері жайында сұрап білді.  
     Қабылдауға келгендердің өтініштерін   мұқият   тыңдаған  Әділбек 
Қайырбекұлы алдымен  мемлекеттік қызметке орналасу үшін  мемлекеттік 
қызметке кіру кезіндегі қойылатын талаптарға, сонымен қатар  бос 
әкімшілік мемлекеттік лауазымдарға орналасу конкурстық негізде жүзеге 
асатындығын, «Б» корпусының мемлекеттік әкімшілік лауазымдары-
на қойылатын біліктілік талаптары,  тестілеуден өткен кезде берілетін 
сертификаттың 1 жылға дейін жарамдығы, мемлекеттік қызметте 
1 жыл жұмыс тәжірибесі болса, онда кез келген бос тұрған бас  ма-
ман лауазымына орналасу құқығы туралы егжей-тегжейлі айтып өтті.
Жалпы қабылдауға келгендер өздерін толғандырған сауалдарға  тиянақты 
жауаптар алды.
Қабылдаудан кейін Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет 

істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Солтүстік 
Қазақстан облысындағы Тәртіптік кеңесі басшысының орынбасары  Әділбек 
Мұқашев аудандағы Халыққа қызмет көрсету орталығында болып, аталмыш 
орталықтың халыққа қызмет көрсету сапасымен және оның жұмысымен 
танысты.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор.

Ресми бөлім

Азаматтарды жеке Азаматтарды жеке 
мəселелерімен қабылдадымəселелерімен қабылдады

Мешіт – Алланың жердегі үйі. Мешіт 
адамның Аллаһқа сенуші бауырларымен 

бірге құдреті күшті жалғыз Аллаһқа құлшылық 
жасайтын, маңдайын жерге тигізіп, сәжде ететін 
жері.

3 қараша күні ауданымыздың Қарасай батыр 
ауылында Солтүстік Қазақстан облысының әкімі 
Ерік Сұлтанов пен Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы 
Малғажыұлының қатысуымен осы заманғы еңселі 
де, зәулім мешіттің ашылу салтанаты болып өтті. 

Алла үйінің ашылу рәсімі Қарасай батыр ауылындағы  
жамағатты мерекелік әсерге бөлеп, рухани жан дүниесіне 
риясыз қуаныш сыйлады.  
Өткен жылдың қазан айында Қазақстан мұсылмандары 

діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы 
Малғажыұлы Солтүстік Қазақстан облысында болған 
сапарында ауданымызда болып, осы аталмыш ауылдағы 
жаңа мешіттің іргетасын қалаған болатын. Міне, содан 
бері жыл өте ауылдықтардың армандары орындалып, 
еңселі зәулім 100 орынға шақталған жаңа мешіт бой 
көтеріп отыр. 
Салтанатты ашылуда сөз алған Солтүстік Қазақстан 

облысының әкімі Ерік Сұлтанов қазақ халқының 
азаттығы жолында күрескен Шапырашты Қарасай 
мен Арғын Ағынтай батырлардың өнегелі өмірі, киелі 
Айыртау өңірінде балалық шағы өткен қазақтың ғалым-

Иман таразы

ҚАРАСАЙ БАТЫР АУЫЛЫНДА ҚАРАСАЙ БАТЫР АУЫЛЫНДА 
ЖАҢА МЕШІТ АШЫЛДЫЖАҢА МЕШІТ АШЫЛДЫ

ағартушысы, саяхатшысы Шоқан Уәлихановтың мұрасы, 
қазақтың сал-серілерінің бірі -  Ақан сері бабамыз бен 
орақ тілді Орынбай, аққу үнін әніне жыр еткен Үкілі 
Ыбырай ақындардың  ұрпақ үшін мәңгі үлгі болаты-
нын айта келе, осы әсем де зәулім мешіт құрылысына 
атсалысқан «ҚазЭкспортАстық холдингі» АҚ-ы дирек-
торлар кеңесінің төрағы, Қазақстанның Еңбек Ері Руслан 
Молдабековке шынайы алғысын жеткізді. Сонан соң бар-
ша ауылдықтарды жаңа мешіттің ашылу салтанатымен 
құттықтап, Қарасай батыр ауылындағы мешіттің имамы 
Орақ Нашарбаевқа жеңіл автокөліктің кілтін сыйлады. 

Еліміздің Бас мүфтиі Ер-
жан қажы Малғажыұлы 
өзінің құттықтау сөзінде 
жаңа мешіт ашу қасиетті 
д і н і м і з д і ң  ме р ей і н 
биіктететін  ғибратты 
іс екенін атап көрсетті. 
«Киелі Айыртау өңірінде 
бой көтерген жаңа мешіт 
халықтың діни сауатын 
ашуға, білімнің, бірлік пен 
игіліктің ордасына айна-
лады деп сенемін. Рухани 
орталыққа келетін жастар 
елдің игілігі үшін қызмет 
етпек. Осынау сауапты іске 
атсалысқан азаматтарға 
Қазақстан мұсылмандары 
және өз атымнан алғыс 
білдіремін. Мешіт салған 
адам үшін жәннатта сарай 
салынады», - деді Ержан 
қажы Малғажыұлы.
Салтанатты ашылу шара-

сында «ҚазЭкспортАстық 
холдингі» АҚ-ы директор-
лар кеңесінің төрағасы, 
Қазақстанның  Еңбек 
Ері Руслан Молдабеков 
Елбасының тапсырма-
сымен бой көтерген жаңа 
мешіттің ашылуымен барша 
жұршылықты құттықтаса, 
ауыл тұрғыны, мешіттің 
имамы Орақ Пазылұлы 
ауыл тұрғындары атынан 

жүрекжарды алғысын жеткізді. 
Жаңа мешітті ашу рәсімінің таспасын Солтүстік 

Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов пен  Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас 
мүфти Ержан қажы Малғажыұлы кесті.
Бұдан кейін мешіттің ашылуына жиналған дін сүйер 

қауым имандылық үйіне кіріп, діндарлық, имандылық жо-
лымен ата-бабалары рухына тағзым етіп, қасиетті бесін 
намазы оқылып, осы мешітті салдырған ел жайсаңдарына 
Алланың нұры жаусын деген жүрекжарды тілектерін 
айтты.
Мәртебелі мәжілістен кейін жиналған қауымға ауылдағы 

орта мектептің ғимаратында  мешіттің ашылуы құрметіне 
ас беріліп, барша аруақтарға Құран бағышталды.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор.



Айыртау таѕы2 5 қараша 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Елімізде 2010 жылдан бері 29 қазан 
«Қамқоршы күні» ретінде аталып өтіліп жүр. 

Аталмыш шараның басты мақсаты балаларды өз 
отбасыларына қамқорлықтарына алған жанұяларға 
алғыс білдіріп, марапаттау болып табылады.
Бүгінгі таңда ауданымыз бойынша қамқорлыққа 

және патронатты тәрбиеге 72 жетім, ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалар алынған. Олар-
ды 52 отбасы қамқорлықтарына алып отырса, 18 
патронаттағы балаларға 10 тәрбиеші қызмет етеді.
Осы күні аудан орталығындағы «Орталық» дәмханасында 

ауданның білім бөлімінің ұйымдастыруымен патронаттық 
тәрбиеге алып отырған қамқоршылар дастархан басында 
бас қосты.
Мерекелік шаранының ашылуында сөз алған 

жүргізушілер елімізде «Қамқоршылар күнінің» аталып 
өтуіне тоқталып өтіп, салтанатты шара барысында 
«Айыртау-Информ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 

Қамқоршы күні

Мейірім толы жүректер

Дүниеде адам баласына ең жақын, ең ардақты жан – ана. 
Өмірде оған ешкім тең келмейді. Бәйтеректей тамырын тереңге 

жайған абзал жандар – бір қолымен бесікті, екінші қолымен әлемді 
тербетіп тұрғандай. Осындай жанұясы, елі сыйлаған аналардың 
бірі – отбасының алтын қазығы, ауданымыздың Елецкое ауылында 
тұратын Күлбаршын Аяпбергенқызы.
А я у лы  а н а , 

немерелер і н і ң 
сүйікті әжесі, осы 
қ ұ т т ы қ т а у д ы 
ж а з у ғ а  к і р і с і п 
отырған  жерлесі 
атынан – 80 жасқа 
толуыңызбен шын 
жүректен құттықтап, 
жүзіңізден  шуақ 
кетпей, ортамыз-
да аман-сау жүре 
беріңіз, шаттыққа 
кенеліп, бақытқа 
бөлен і п ,  ғ а сыр 
жастың  төр інен 
к ө р і не  б е р у д і 
Алла нәсіп етсін 
демекпіз!
Мен  жоғарыда 

ж е р л е с  д е п 
бастағандықтан 
К ү л б а р ш ы н 
Аяпбергенқызының 
өмірі  мен  еңбек 
жолын  тетелес 
өскендіктен  осы 
үнқағаз  бетінде 
жариялағым келді. 
Сонымен, Күлбаршын Аяпбергенқызы 1928 жылы колхоздастыру кезінде 

пайда болған Уақ-Заря деген ауылда әкесі Аяпберген, шешесі Сақып 
Қошантайқызының жанұясында 1935 жылдың 27 қарашасында дүниеге 
келген. Әкесі Ұлы Отан соғысына қатысып, соғыс салған жарақатының сал-
дарынан елге оралып ерте дүние салды. Кейін шешесі де кәрілік жағдайында 
дүниеден озды.
Күлбаршын 4 сыныпты туған ауылында бітіріп, 7 сыныпты Қаратал 

орта мектебінде аяқтады да, 1935 жылы Мұратбек Сыздықұлымен жанұя 
құрды. Жолдасы Мұратбек Қаратал совхозында директордың шаруашылық 
жөніндегі орынбасары (алғаш құрылған жылдары – 1969 ж.), кейін Казанка 
ауылындағы жұмысшылар кооперативінде қойма меңгерушісі болып жұмыс 
атқарып, зейнеткерлікке шыққан. Бірақ ауыр науқастан 2011 жылы дүние 
салды.
Ал, Күлбаршын 20 жылдан астам сауыншы болып, еңбек демалысына 

шыққан. 
Жан жолдасы Мұратбек екеуі алты ұл, төрт қыз тәрбиелеп өсірді. Олардың 

бәрі дінаман, өз  алдына шаңырақ көтерген, балалы-шағалы жанұя иелері. 
Бір жанұя – Астанада, бірі аудан орталығында еңбек етіп жатыр.
Балаларының ең үлкені (тұңғышы) – Нәсиха Мұратбекқызы дәрігер-

терапевт, жолдасымен Қарағанды қаласында тұрады.
Көпбалалы отбасы болғандықтан (балалары үшін) есімдерін атап 

өткенді жөн көрдім: қыздары - Нәсиха, Ұлжан, Арайлым, Әсемгүл, ұлдары 
-  Қыдырбек, Нұрлан, Ақылбек, Асылбек,   Руслан.
Жанұяның үлкен ұлы мал дәрігері ретінде Елецкое ауылына жұмысқа 

орналасқандықтан Мұратбек пен Күлбаршын 1983 жылы осы ауылға көшіп 
келіп, төрт ұлы жанұясымен осы ауылда тұрып жатыр.
Күлбаршын ең кіші ұлы – Руслан мен келіні Сәуленің қолында өмір 

кешіп жатырған ардақты қария. Русланы – орманшы, Сәулесі – «Жер-Ана» 
серіктестігінде диспетчерболып қызмет етеді.
Ал, Күлбаршынның еңбек жолы туралы тоқталар болсам: сауыншы кезінде 

ауылдық Кеңестің депутаты, партия мүшесі болған. Еңбектері еш зая кеткен 
жоқ, КСРО Жоғарғы Кеңесі Президиумының шешімі бойынша «Батыр Ана» 
алтын жұлдызымен марапатталған. «Еңбек ардагері», «Трудовой отличие» 
медальдары, еліміз егемендік алғаннан кейінде «Күміс алқа», «Алтын алқа», 
«Жеңістің 70 жылдығы» медальдарының иегері. 
Міне, осындай ел құрметтеген асыл аналарын балалары 80 жылдық 

торқалы тойын 28 қараша айында атап өтуге құда-жекжат, туыстарына 
жария етіп отыр.
Сөз соңында, торқалы тойыңыз құтты болсын дей отыра, осы өлең жол-

дарымен аяқтаймын.
Құтты болсын сексен деген жасыңыз,
Асулардан алқынбастан асыңыз.
Бақытты боп отбасы ортасында,
Қуаныштан аққан судай тасыңыз!

Айтмағанбет ДАУЫЛБАЙҰЛЫ,
ауылдасы, еңбек және тыл ардагері,

«Құрмет» орденінің иегері.
Қаратал ауылы.

Мерейтой

Батыр ана – 80 жаста
 Сыбайлас жемқорлықпен күресу кез келген 

мемлекеттің күрделі мәселелерінің бірі. Елба-
сы  Н.Ә.Назарбаев өзінің Қазақстанның  әлемдегі 
бәсекеге барынша қабілетті 30 елдің қатарына 
қосылу Стратегиясында, ұлттық  қауіпсіздік пен 
қоғамдық тұрақтылыққа төнген қатер ретінде, 
сыбайлас жемқорлыққа  қарсы күрес жөніндегі 
жалпыұлттық кешенді  бағдарламаны дәйекті түрде 
жүзеге асырудың қажеттігін айтып, жемқорлықпен 
күрес, барша халықтың борышы екенін атап көрсетті. 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заң қабылданғалы  сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-әрекеттер дәйектілікпен жүзеге асырылуда. 

   Жуырда, 28 қазанда аудандық Ақан сері атындағы 
Мәдениет үйінің мәжіліс залында аудан әкімінің 
төрағалығымен Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша департаментінің жұмыс тобының бірлескен 
отырысы болып өтті.
Жиында сөз алған Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл департамерті басшысының орынбасары 
Әділбек Мұқашев Елбасының «100 нақты қадам» Ұлт жо-
спарын жүзеге асыру және 2015-2025 жылдарға арналған 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стратегиясындағы негізгі 
бағыттары бойынша атқарылған жұмыстары мен алдағы 
міндеттерін саралады.   
Мемлекеттік қызметшілер арасында  сыбайлас 

жемқорлықтың алдын алу бағытында атқарылып жатқан 
жұмыстарды сөз еткен Солтүстік Қазақстан облысы бойын-
ша мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа 

Жемқорлық – орға жығар

Заң талаптарын сақтау – міндетіміз
қарсы іс-қимыл департамертінің мемлекеттік қызметке 
өту бөлімінің басшысы Елена Степаненко бас мамандар 
мемлекеттік қызметке кіру үш сатыдан тұратындығын, 
яғни тест, конкурс және әңгімелесу арқылы сұрыпталып 
қабылданатындығын, бұл жерде  «жең ұшымен жалғасу» 
секілді қоғамға кереғар әрекеттің  болмайтындығы жөнінде 
әңгімелесе, 

 «Нормативті-құқықтық акті мемлекеттік қызметшінің 
моральдық-этикалық келбеті мен мәдениетін реттеуге 
бағытталған. Бұдан былай жемқорлық құқық бұзушылықтар 
үшін тәртіптік жауапкершіліктің орнына әкімшілік және 
қылмыстық жауапкершілік қарастырылатын болады. 
Мемлекеттік қызметшінің жаңа этикалық кодексі аталған 

жұмыстың басты құрамдас бөлігі болып табылады.  Бұған 
негіз «Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» аясындағы мемле-
кет Басшысының бірінші институционалды реформасы»- 
деп түйіндеді, мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігі Департаментінің 
Тәртіптік Кеңес хатшылығының меңгреушісі Жанат 
Жұмабаев.
Ал кеңестің күн тәртібіндегі төртінші мәселе бойынша 

аудан әкімі аппаратының басшысы Әли Ғаббасов Айыртау 
ауданында мемлекеттік қызмет көрсету туралы үстіміздегі 
жылдың тоғыз айының көрсеткіштеріне тоқталып өтті. 
     Өз кезегінде  сөз алған аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров заң 
талаптарын сақтау - бәріміздің міндетіміз екенін еске сала 
отырып, ауданның барлық құзырлы органдарының басшы-
ларына сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында 
бірқатар тапсырмаларды міндеттеп, жиынды қорытты.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретті түсірген автор.

директоры, аудандық газеттердің бас редакторы Ирина 
Бурковская аталмыш мерекенің мән-мағынасын аша келе, 
осындай батыл қадамға бел буған О.Штаркқа, Г.Шуткинаға, 
Л.Кондрашоваға, С.Никифоренкоға, М.Әлімжановаға, 
С.Құсайыноваға, К.Бейсеноваға, Е.Водовозоваға, 
В.Борисовқа, Г.Ушаковаға, К.Тасболатоваға, В.Руденкоға 

және Л.Гусеваларға ауданның білім 
бөлімінің Алғыс хаттарын табыстады. 
Мерекеге жиналған қамқоршылар 

ақ дастархан басында өздерінің 
толғандырған  мәселелер імен 
бөлісіп, жақсы көңіл-күй сыйлаған 
ұйымдастырушыларға жүрекжарды 
ақ тілектерін жеткізді. Сонымен қатар 
мереке барысында қамқоршылар үшін 
тамаша әндерден де шашу шашылды.
Бұл мереке жыл сайын аталып өтеді. 

Және жыл сайын мереке махаббатқа, 
жан жылулықтарына толы болады. 
Акция аясында отбасылық мерекелер, 
спорттық жарыстар, шығармашылық 
көрмелер, отбасылық фотогалереялар, 
конкурстық бағдарламалар, концерттер 
ұйымдастырылады.
Мұндай шара одан әрі балаларды 

асыраудың жанұялық формаларын 
қолдауға бағытталған басқа бастама-
ларды жүзеге асыруға итермелейді. 
«Қамқоршы күні» мейрамын өткізудің 
басты мақсаты бөтен бала мен орын-
сыз уайымға жол бермейтін адамдарға 

қуаныш сыйлау және көңілдерін көтеру екені айдан анық.
Көңілді дастархан басында бас қосқан қамқоршылар 

«Ешқашан бөтен бала болмайды!» деген ұстанымдағы 
жандар. Балаларды өз құшағына алып, мойнына зор 
міндет жүктеп, ана махаббатын күн сайын сыйлап отыр 
деп айтуға толық құқылымыз. Осындай жандарды «Батыр 
ана» деп атасақ та артық кетпеспіз. Олардың жүректері 
жылулыққа толы. Өрімдей ұл-қыздарды ізгілікке баулыған 
істеріңіз жемісін бере берсін. Аяулы да мейірімді жандарға 
құрметпен бас иеміз.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген Елена НЕДОРОСТКОВА.

Қазақ елі тәуелсіздік алғаннан бері халқымыздың көптеген 
жылдар бойы құрсауда жатқан діні мен тілі, қасиетті салт-

дәстүрлері қайта оралып, тұрмысымызға дендеп енуде. 
Соның айғағы ретінде Ислам дінінің құндылықтары, қаймағы 

бұзылмаған қасиетті болмысы кеңінен насихатталуда.
Сөзіміздің тұздығы ретінде туған жеріміз Әлжан ауылындағы жаңадан 

бой көтерген Алланың жердегі үйі – киелі мешіттің ашылуы болмақ. Еңселі 
мешіт ғимаратының ауылымыздың топырағында бой көтеруі жергілікті 
тұрғындардың жүздеріне қуаныш, жүректеріне иман құяры сөзсіз. Осы жолда 
қызмет етіп жүрген ауылымыздың имамы, молда Ысқақов Сәлімнің еңбегінің 
зор екенін де атап өтпеске болмас. 
Себебі, ауыл жастарының дінге деген қызығушылықтарын оятып, діни 

сауаттарын ашып, Қасиетті Құран аяттарын үйретуде. Апта сайын жұма на-
мазы оқылып, Құрбан айт қарсаңында көпшіліктің бас қосуымен Құрбан айт 
намазы өткізілді. Ауыл тұрғындарының көпшілігі бес парыздың бірі – қасиетті 
Рамазан айында Ораза ұстады. 
Сондай-ақ ауылымыздың азаматтары да жаңадан ашылған имандылық 

үйіне қаржылай қолдау көрсетті. Ауылымыздың оқушы жастары да 
мұсылман баласына міндеттелген бес парызды өтеуге ниеттеніп, ақ жолға 
бет бұруда. 
Қашанда дініміз бен діліміздың мерейі үстем болып, игі істер өз жалғасын 

таба берсін демекпіз.
Нұртай БИМЕНДИН,

зейнеткер. 
Әлжан ауылы. 

Өз дініңе берік бол!
Әлжан ауылындағы игі істер
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Көкшетау қаласында наурыздың соңына 
дейін ерімей сіресіп жататын қар биыл күн 
көзі жылт етісімен күрт еріп тротуар үстін суға 
бөктіріп, жүргіншілердің жүрісін қиындатып 
тұр. 
Көше бойымен келе жатқан 10-11 жастағы 

жас бала қаншама құрғақ жерлермен жүруге 
тырысса да аяқ киімі суға әбден малынды. 
Бір кезде оның көздері аяқ-киім дүкенінің ви-

тринасында самсап тұрған сәнді бәтеңкелерге түсті. Ол сөрелердегі аяқ-
киімдерге телміре қарап, дүкеннің есігін жасқана ашып ішке кіре берді.

Дүкеніне келген тауарларын тиісті полкаларға орналастырып жатқан 
дүкен иесі сөреде тұрған бәтеңкелерге жұтына қарап тұрған балаға көзі 
түсті. Баланың киімдерінің ұсқыны кетіп, жақ жүндері үрпиген, бәрінен 
де аяғына киген бәтеңкесінің сөгілген жерінен аяғының башпайы жылти-
ып тұрғанын көрген қожайынның жүрегінде балаға деген аяныш сезімі 
туды. 
Көктем айы жер лайсаң, бала тұрған жер әбден лас болыпты. 

Сатушының өзін байқап тұрғанын сезген бала бұрылып кете бермекші 
еді, дүкенші «балақай, аяқ киім алмақшы ма едің? Биылғы аяқ киімдер өте 
сәнді, байқадың ба?», — деді. Бала оған: Иә, шынында, өте әдемі екен, 
бірақ… менің оны алатын ақшам жоқ қой, — деп жауап қатты.
Анаң қайда?
Анам көк Тәңірдің мекенінде. 
Әкең ше?
Әкем анамның жанында...
Дүкенші қапелімде не айтарын білмей:
Ата-анаңды сағынатын шығарсың?
Әрине, бірақ түнде ұйықтап жатқанда анам тоңған қолымды, әкем 

тоңған аяқтарымды жылытатынын сеземін, - деп баланың көзі мөлдіреп 
үнсіз тұрып қалды. Ал дүкенші баланың басынан сипап: 

— Сен сонда балалар үйінен екенсің ғой, — деп терең күрсінді. 
— Иә, бізге аяқ киімді жаз шыққанда, сосын қар түскенде береді. Аяқ 

киімім тозды, жазға дейін әлі біраз уақыт бар, бәтеңкемнен өткен суықтан 
аяғым әбден тоңды, - деді жыламсыраған бала.

— Дүниедегі қиыншылықтарға төзіп келеді екенсің, балам, сабыр ет, - 
деп, сатушы сөрелерді нұсқап:

— Сен көрген аяқ киім сәнді келісті екен! Киіп көр, — дегенге, бала: 
— Бағасы 5000 теңге екен. 
— Түк емес. Оның үстіне бүгін Ұлыстың Ұлы күні Наурыз қайырымдылық 

мейрамы жарты бағасына беремін.
Бала біраз ойланып:
— Сіз шығынға батасыз ғой.
— Сен ол үшін қам жемей-ақ қой. Сен оқушы шығарсың? — деп 

сұрады.
— Әрине, төртінші сыныпта оқимын, — деді бала.
— Керемет, онда оқушыларға деген қайырымдылық шараларымыз тағы 

бар. Сонда саған аяқ киім тегін түсейін деп тұр. Балам, киіп жүрген аяқ 
киімің нағыз таза былғарыдан дайындалған екен, қазір таза былғарыдан 
тігілетін аяқ-киім сирек мен мұны аяқ киім тігетін цехымда қазір жаңартып 
беремін. Сонда сенде екі аяқ киім болады, - деді.
Дүкенші баланың тосылып тұрған сәтін пайдаланып, оны орындыққа 

отырғызып, аяқ-киімін шешіп еді, көктемнің лайсаңынан бәтеңкенің іші 
суға шылқып тұр екен, аяғындағы шұлық деген аты болмаса шұрқ-шұрқ 
жыртық. Ол дереу сөредегі әдемі аяқ киімді алып шығып, сатушыла-
рынан орамал, су алдырып баланың аяғын жуып, әбден құрғата сүртті 
де, балаға жаңа шұлық кигізіп, аяғына жаңа аяқ киімді кигізіп, ескі етігін 
жөндеуге жіберді. 
Бір кезде шебер баланың жөнделген аяқ-киімін әкеліп баланың қолына 

берді. Бала өз көзіне сенбей тұрып қалды. Оған мұның барлығы көрген 
түс сияқты еді. Баланың көзіне жас үйіріліп, дүкен иесіне:

- Әкем өзіне жақсылық жасаған адамға «Істеген жақсылығың Алладан 
қайтсын, тілеген тілектеріңді Алла «Әмин» деп қабыл етсін, екі дүниенің 
қызығын көруге жазсын деп айтушы еді», - деп көздері жәудіреп рахметін 
айтып кетіп бара жатты. 
Көзін қайта-қайта сүртіп кетіп бара жатқан баланың соңынан қарап 

тұрған дүкен иесі өзін өте бақытты сезінді. Ол бұл бақытты бір күнде 
барлық аяқ киім сатылып кетсе де, сезіне алмайтын еді.

Ерсін  ЕРҒАЛИЕВ,
Қаратал ауылы.

Мөлтек әңгіме

Қайырымды 
жанОмбы  қаласының  әкімшілігі  мен 

Қазақстан  Республикасының  Омбы 
қаласындағы Консулдығының арнайы 
шақыруымен Ш. Уәлихановтың туғанына 180 
жыл толуына орай өткізілген «Өз халқының 
болашағына қызмет ету оның арманы еді» 
атты Халықаралық өлкетану оқуларына 
құрметті қонақ ретінде қатысып келген бола-
тынмын.

Шараның  ұйымдастырушылары  –  Омбы 
қаласының әкімшілігі, ҚР Консулдығы, Омбы 
қаласы әкімшілігінің мәдениет департаменті, «Ре-
сей Федерациясы Қорғаныс Министрлігінің Омбы 
әскери кадет корпусы» Федералдық мемлекеттік 
қазыналық білім беру мекемесі, Омбы қаласының 
«Омбы муниципиалды кітапханасы» бюджеттік 
мекемесі, «Қазақ дәстүрлерінің жандануы», «Шоқан 
жолы» Омбы аймақтық қоғамдық ұйымдары.

Ш. Уәлихановтың туғанына - 180 жыл

ОМБЫДАҒЫ  ІС-ШАРА
Конференция Ресей ғылым академиясының Сібір 

бөліміндегі Омбы ғылыми орталығында өткізілді.
Алғаш болып сөз алғандар Омбы қаласының 

мэр і  В .В .  Двораковский  және  Қазақстан 
Республикасының Омбы қаласындағы консулы 
Э.А. Кунаев. Олар өздерінің ыстық ықыластары 
мен іс-шараға қатысушыларға екі ел достығының 
гүлденуі жолындағы  еңбектерінің жемісті  болуын 
тіледі.  
Ресей мәдениет қорының Омбы филиалының ди-

ректоры А.П. Сарокинаның, «Қазақ дәстүрлерінің 
жандануы» ОАҚҰ А.У. Раисованың  баяндамалары 
тыңдалды. Кезекте мен өз баяндамамды Айғаным 
қонысы мен мұражайдың құрылу тарихына және 
Шоқан Уәлихановтың балалық шағына арнадым.  
Халықаралық өлкетану оқулары барысында 

түрлі-түсті кітап көрмелері, халықтық қолөнер 
шығармашылығы көрмелері ұйымдастырылып, 
тарихи-өлкетану мұражайына, А.С. Пушкин 
атындағы Омбы мемлекеттік облыстық ғылыми 
к ітапханасына  бардық .  Онда  Омбы  кадет 
корпусының кадеттерімен және Сібір орталық 
қазақ мәдениеті «Мөлдір» ОӘҚҰ жетекшісі Алты-
най Жүнісовамен кездесу өткізілді. Қазақстан Ре-
спубликасы Консулдығында Е. Жұмабаевпен кез-
десу ұйымдастырылып, кездесуде Ш. Уәлиханов 
жайлы естеліктер айтылып, ескерткішінің алдына 
гүл шоқтары қойылды. Ескерткіш 2014 жылдың 
30 қаңтарында ашылған, сәулетші А. Баярлин, 
ескерткіш Қазақстанда күмістен жасалған. Тақтада 
«Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. На-
зарбаевтан Омбы қаласына сый» деп жазылған. 
2000 жылы 24 қарашада Омбы кадет корпусының 
бас ғимаратында қазақ ағартушысы, ғалым, 
зерттеушіге арналған мемориалды тақта орнатыл-
ды. Ал Шоқан Уәлиханов көшесі 1985 жылы  Омбы 
қаласында бекітілді.

 СОРАН археология және этнология институты 
Омбы филиалының директоры, профессоры,  
академик, тарих ғылымдарының докторы    Н.А. 
Томилов өз сөзінде бұл шараның мақсаты Шоқан 
Уәлихановтың өмірі мен ғылыми мұрасының на-
сихатталуы, сондай-ақ Омбы қаласының мәдени 
өміріндегі маңызды оқиға екендігін айта келіп, 
Қазақстан Республикасы мен Омбы облысының 
ортақ мәдени құндылықтарының дамуына өз 
ықпалын тигізетінін атап өтті.  

Уәлихан ҚҰЛБАЕВ, 
Ш.Ш. Уәлиханов атындағы

 Сырымбет тарихи-этнографиялық 
мұражайының директоры. 

Үстіміздегі жылы қазан айының 26 
жұлдызында  Астана қаласындағы «Қамқор» 

республикалық жастар бастамасы аясында 
өткізіліп отырған жыл сайынғы «Бірге өмір 
сүру» фестивалінде «Ең спорт сүйер отбасы» 
номинациясымен марапатталған Бейсеновтер 
отбасы республика көлемінде ауданымыздың 
мерейін асқақтатып оралды. Оған дейін бұл от-
басы аудандық «Мерейлі отбасы» байқауында 
«Спорттық отбасы» аталымын жеңіп алған бо-
латын. 

Шаңырақтың отағасы Алмас Серікұлы жеңіл 
атлетикадан Қазақстанның 17 дүркін чемпионы, 
Орталық Азия чемпионы, Қазақстан оқушылары 
спартакиадасының чемпионы, ҚР спорт шеберлігіне 
үміткер. Сонымен қатар, ҚР Президенті Н. Ә. 
Назарбаевтың Алғыс хатымен марапатталған. 
Бірнеше мақтау қағаздары және алғыс хаттармен 
марапатталған.
Отанасы Яна Сергеевна жеңіл атлетикадан диск, 

найза және ядро лақтырудан ҚР күміс жүлдегері. 
Шаңырақтың шаттығы, көз қуанышы 4 жасар Аслан 

Спорт
БЕЙСЕНОВТЕР ОТБАСЫНЫҢ ЖЕҢІСІ

мен 1 жасар Дияр да ата-аналарымен бірге түрлі 
спорттық шаралардың қатысушылары. Балақайлар 
бұл жолы да Елордада өткен сайысқа барып келді.
Бас  қалада  өткен  отбасылық  бұл  конкурс 

отбасының әрбір мүшесіне ерекше әсер еткен 
сыңайлы. Конкурс барысындағы қызықты жайт-
тар – әдемі естеліктер. Ұйымдастырушылар 
қатысушылар үшін бар жағдайды жасап, арман 
қаланың асқан сұлу, ерекше орындарына саяхат 
та ұйымдастырған.
Сондай-ақ, бұл отбасы аталмыш номинация-

дан бөлек, Қазақстан халқы Ассамблеясының 
Алғыс хатымен марапатталып, сыйлыққа нотбукты 
қанжығаларына байлап оралды.
Спортты өмірлерінің серігі ретінде бағалайтын 

Бейсеновтер отбасына дендеріңіз сау, өмірлеріңіз 
мәнді де, сәнді, шаңырақтарыңыз шаттыққа то-
лып, балапандарыңыз үлкен азамат болсын деп 
тілектестік білдіреміз. Отбасыларыңыздың мерейі 
қашанда үстем болып, тек биік тұғырдан көрініңіздер 
демекпіз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Құрметті клиенттер!
«Қазақстанның тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ (әрі қарай – Банк) теңгеде 

ашылған жеке тұлғалардың жедел депозиттері бойынша, 2015 жылдың 18 
тамызындағы жағдай бойынша, бағамдық айырмашылықтың өтамақысын алу 
үшін Банк салымшыларына өтемақы алуға өтініш беру, тұрғын үй құрылыс жинақ  
шартының (әрі қарай – ТҚЖ шарты) қосымша келісімін жасау және  Банкте арнайы 
банктік шот ашу қажет екенін хабарлайды. 
Өтініш қабылданатын күн және қосымша келісім жасау туралы ақпарат Банктің 

ресми сайтының «Жаңалықтар» бөлімінде кейінірек жарияланатын болады. 
Депозит Банкте арнайы банктік шотта бір жыл сақталған жағдайда, бағамдық 

айырмашылыққа өтемақы төленеді. 
Бағамдық айырмашылыққ төлеу туралы өтініш беру, ТҚЖ шартының қосымша 

келісімін жасау үшін, электронды-сандық қолдың болуы керек. Электронды-
сандық қол алу мәселесі бойынша 1414 нөмірімен E-gov байланыс-орталығына 
немесе электронды сандық қолды сақтау үшін USB-флеш-жинақтаушымен және 
жеке басын куәландыратын  құжатпен жақын маңдағы ХҚКО-ға хабарласуға 
болады. 

ХАБАРЛАНДЫРУ
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  Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 

Департаменті Қазақстан Республикасының 
Тұнғыш Президенті күніне арналған 

«Менің елім, менің Елбасым!» мемлекеттік 
қызметшілері арасында конкурс 
өткізілуі туралы хабарлайды. 

     «Менің елім, менің Елбасым!» облыстық 
конкурсі (бұдан әрі – Конкурс) ҮЕҰ өзара 

әрекеттестігімен Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызмет істері және сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің 
Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
Департаментімен Солтүстік Қазақстан облысы 
әкімдігінің мемлекеттік қызметшілерді қайта да-
ярлау және біліктілігін арттыру өңірлік орталығы 
арқылы өткізіледі. 
1. Конкурстың мақсаты
    Конкурс мемлекеттік қызметті дәріптеу, жастарды 
патриоттыққа тәрбиелеу, мемлекеттік қызметкердің 
оң беделін қалыптастыру  мақсатында өткізіледі.
2. Үміткерлер ұсыну тәртібі
     2.1. Конкурсқа Солтүстік Қазақстан облысының 
30 жасқа дейінгі қызметкерлері қатысады.
     2.2. Конкурсқа қатысу үшін үміткерлерді 
ұсыну облыстың барлық  мемлекеттік 
органдарымен жүзеге асырылады.
3. Конкурстың қазылар алқасы
     3.1. Конкурстың қазылар алқасының құрамы: 
алқа төрағасы және мүшелері.
     3.3. Қазылар алқасы мүшелерінің саны тақ бо-
луы қажет.
4. Конкурстың өткізілу тәртібі
     4.1. Конкурс іріктеу және ақтық кезеңднрі бойын-
ша өткізіледі.
   1-ші кезең. Іріктеу кезеңі, аумақтық, облыстық, 
аудандық және Петропавл қ. мемлекеттік 
органдарының бөлімшелері деңгейінде ал-
дын ала іріктеп алынған қатысушылар саны-
нан (1 қатысушыдан) өткізіледі. Конкурсқа 
қатысушылардың материалдары ҚР Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл Агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша Департаментіне қарастыруға жолданады. 
Мәліметтерді қабылдау мерзімі – 2015 жылғы 13 
қарашадағы 19:00 сағатқа дейін. Аталған мерзімнен 
кейін түскен құжаттар, қаралуға жатпайды.
Мемлекеттік қызметкер келесі құжаттарды 
ұсынады:
1) Мемлекеттік органның кадр қызметімен 
куәландырылған конкурсқа қатысушының 
қызметтік тізімі;

Қазақстан Республикасының Тұнғыш 
Президенті күніне арналған «Менің 
елім, менің Елбасым!» мемлекеттік 

қызметшілері арасында 
конкурс өткізу туралы 

ЕРЕЖЕ

  Бүгінгі күні шұғыл деректер бойынша 
Солтүстік Қазақстан облысы банктерінің 

филиалдары, айырбастау бағамының еркін 
айналымға көшуіне байланысты, ұлттық валю-
тада ашылған жеке тұлғалардың депозиттері 
бойынша бағамдық айырмашылықтарды төлеуге 
2,5 мыңнан артық өтінішті қабылдады. Іске асы-
ру шеңберінде солтүстікқазақстандықтардың 

20,5 мыңнан астам салымдарына өтемақы  төлеу  
жоспарланып отыр. 
    ҚР Ұлттық Банкі Солтүстік Қазақстан 
филиалының мамандары депозиттерге өтемақы 
төлеу бойынша жиі қойылатын сұрақтарға жауап 
берді. 
- Өтемақы төлеудің негізгі шарттары қандай? 
- Өтемақы төлеудің негізгі шарттары: бірінші – 
жеке тұлғаның 2015 жылдың 18 тамызындағы 
операциялық  күннің соңына дейін банктік 
шотындағы қалдығы бір миллион теңгеден аспаған 
депозиті болған кезде төлем төлеу жүзеге асы-
рылады. Мұнда егер салым сомасы 1 млн. теңге 
49 тиын болса – салымшы бағдарламаға қатыса 
алады, ал егер 1 млн. теңге 50 тиын болса – жоқ. 
Алайда егер салымшының бірнеше депозиті бол-
са, және олардың бәрі 1 млн. теңгеден аз болса, 
онда олардың бәрі үшін өтемақы ала алады.   
    Екінші шарт - өтемақы алу үшін жеке тұлға 
қалдық сомасын арнайы шоттан 2016 жылдың 
30 қыркүйегін қоса алғандағы мерзімнен ерте ал-
мауы тиіс. 
- Салымшы депозитіне өтемақы алу үшін не 
істеуі керек?
- Өтемақы алу үшін 2015 жылдың 1 желтоқсанына 

ДЕПОЗИТ ӨТЕМАҚЫСЫ ТУРАЛЫ

2) «Патриот  болу  дегеніміз не?», «Беделді  
көшбасшы – табысты  елдің кепілі» тақырыптарының 
бірінде эссе жазылған (3 баспа парақтан аспауы 
тиіс. А-4 қағазының форматы, қаріп өлшемі 14, 
аралығы – 1,5. Мәтінде сөздерді қысқартуға бол-
майды) 
 2-ші кезеңге қатысатын қатысушылардың 
тізімі қазылар алқасы анықтайды.     
    2-ші кезең (ақтық). Мемлекеттік қызметшілерді 
қайта даярлау және біліктілігін арттыру өңірлік 
орталығы арқылы өткізіледі.
Ақтық кезеңінің өткізілу тәртібі:
Конкурстың бағдарламасы:
1. Таныстыру рәсімі (бейне ролик) «Егер мен 
Президент болсам».   
     Конкурсқа қатысушының ақпараттық техноло-
гияны қолдануымен  
     шығармашылық түрінде өзін таныстыру рәсімі. 
Таныстыру 5 минуттан аспауы тиіс.
2. Зияткерлік  кезеңі – ҚР Тұнғыш Президентінің 
өмірбаянын білу жөніндегі сынақ. 
    Конурсқа қатысушылар жазбаша түрде 
сұрақтарға жауап береді, сұрақтардың саны – 20.
3.«Қазақстанның тарихи тұлғалары» 
тақырыбындағы ауызша  кезең. 
  Конкурсқа қатысушылар тарихи тұлға, оның 
Қазақстан тарихындағы рөлі туралы әңгімелеп 
берулері тиіс. Оған 5 минут уақыт бөлінеді.  
 Әңгімеленетін тұлға ақтық кезеңінің алдында 
кездейсоқ белгіленеді.
5. Конкурсты бағалау тәртібі
    5.1. Қатысушыларды бағалау қазылар алқасының 
әр мүшесімен бағалау парақтарын толтыру арқылы 
жүзеге асырылады. 
    5.2. Таныстыру рәсімі және ауызша кезең 5 
балдық шәкіл бойынша бағаланады, зияткерлік 
кезеңде – әрбір дұрыс жауап үшін 1 балл беріледі.
6. Конкурс қорытындысын шығару 
  6.1. Конкурс жеңімпаздарына дипломдар және 
   ҚР Президенті Н.Ә.Назарбаевтың кітаптары та-
быс етіледі.
Ескерту. Конкурсқа қатысушының тұруы және 
тамақтануы жеке қаражаты есебінен.
Байланыс телефондары: 8 (7152) 31-80-73, 50-18-21.

дейін белгіленген шарттарға сәйкес келетін 
депозиті жатқан банкке хабарласуы және банктің 
ішкі ережелеріне сәйкес оны қайта ресімдеуі тиіс. 
- Өтемақы қандай сомаға беріледі?
- Өтемақы төлеу тәртібі өтемақы сомасы 
есептелетін формуламен белгіленеді: 2016 жылғы 
30 қыркүйектегі (2016 жылғы 31 қазан, 2016 
жылғы 30 қараша) теңгенің долларға қатысты 
бағамының 2015 жылғы 18 тамыздағы бағамына 
қатынасынан коэффициент есептеледі, алынған 
коэффициент депозит сомасына көбейтіледі.
- Салымшы депозиті үшін банк өтемақы 
төлеуден бас тартқан жағдайда қайда хабарла-
сады?
- ҚР Ұлттық Банкі Солтүстік Қазақстан 
филиалының қаржылық ұйымдарды бақылау және 
қаржылық қызметтерді тұтынушылар құқықтарын 
қорғау бөліміне.
   Түсініктемелер мен кеңесті салым салу орны 
бойынша екінші деңгейлі банктерде, сондай-ақ 
Ұлттық Банктің СҚФ Қоғамдық қабылдауында 
мына мекен-жай бойынша алуға болады: Петро-
павл қ., Қазақстан Конституциясы к., 6, ал сондай-
ақ мына телефондар бойынша: +7 (7152) 46-06-
09, 46-20-14.   
 Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі 
Басқармасының 9 қыркүйектегі №157 Қаулысымен 
Айырбастау бағамының еркін айналым режиміне 
көшуіне байланысты ұлттық валютада (теңгемен) 
ашылған жеке тұлғалардың депозиттері бой-
ынша өтемақылар төлеу ережесінің бекітілгенін 
естеріңізге саламыз.

«Жайдарман» – қазіргі кезде көптің ықыласына 
бөленіп жүрген ерекше жобалардың бірі. Қоғамымызда 

болып жатқан көптеген оқиғаларды сын арқылы, оның 
ішінде әзіл-күлкі арқылы жеткізу - жайдарманның негізгі 
мақсаты. Оның ішінде, ең біріншіден, шығармашылық 
жастарға қолдау көрсете отырып, олардың тұлға ретінде 
дамуына үлес қосатын бірден-бір шаралардың бірі. Мұндай 
дода біздің ауданда жыл сайын өткізіліп келеді. 

    30 қазанда Саумалкөл қазақ орта мектебінде  «Жайдар-
ман» ойындарының «Жайдарлы Жас Ұлан» фестивалі 
болып өтті.

  «Жайдарман» ұйымдастырушыларының басты мақсаты: 
көрерменге көтеріңкі көңіл-күй сыйлау, жастарды ұлтжандылық 
пен шығармашылыққа тәрбиелеу. Мектептің 6-10 сыныптары 
арасынан 11 командасы қатысып, бақ сынасты. Олар: «Жастар» 
10 «б» сыныбы, «Экшн» 10 «а» сыныбы, «Шала қазақтар» 9 «а», 
«Тинейджер» 9 «б», «Бауырсақтар» 9 «в», «Көз тимесін» 8 «а», 
«Тентектер» 8 «б», «Айыртау арландары 2» 7 «а», «Тек қана 
жігіттер» 7 «б», «Ералаш» 6 «а», Тәтті алмалар 6 «б» сыныпта-
ры.   Қазылар алқасы мен көрермендер үлкен әсер алып, көтеріңкі 
көңілге бөленді. 
   Шара соңында әділ-қазы алқасының шешімдерімен үздік деп 
танылған 7 команда «Жастар», «Экшн», «Бауырсақтар», «Тен-
тектер», «Тек қана жігіттер», «Ералаш», «Тәтті алмалар»   келесі 
кезеңге жолдама алды.
Жайдарманның ойындарын тамашалуға жиналған жастардың 
қарасы мол болды. Әзіл-шыны аралас тақырыптар арасында 
көбінесе қоғамдық мәселелер көтерілді. Әкім, шенеуніктердің 
қызметі, ауылдағы өмір мен қазақи ырымдар, шоу бизнес өкілдері 
туралы әзіл мен әжуа айтылды. Ойын барысында командалар 
бір-бірінен аспаса кем түспеді. Жайдарманшылар халықты қыран-
топан күлкіге бөледі.

Әйгерім ОМАРОВА,
«Жастар бастамалары орталығы» 

КММ-нің кеңесшісі.

Өрендер өмірі

 Жайдарлы Жас Ұлан  

Ат баспаймын деген жерін үш рет басады - дейді қазақ 
халқы. Асығыс істеп, аяғын шалыс басып, темір торға 

түсіп жатқан адамдардың тағдыры қоғамның да күнегей 
көлеңкелі жақтары бар екенін дәлелдей түседі. Түрмелерде 
біреудің жары, біреудің әкесі, енді біреудің ағасы жасаған 
қателігі үшін, ал біреулері алаяқтардың жетегінде кеткен-
дерде жазасын өтеуде. 
     Түзету мекемесінің мақсаты осы азаматтардың ой-санасын 
көтеру, жасаған қылмысына орай соның жауапкершілігін түсіндіру, 
оның қоғамда болып жатқан оқиғаларға белсенді араласуына 
жағдай жасай отырып, оның отбасына, қоғамға адамгершілігі 
мол азамат етіп оралуын жүзеге асыру. Қылмыс жасаған жанды 
дер кезінде қоғамнан алыстатып, тәртіпке салып отырмаса, оның 
арты орны толмас өкінішті жағдайға апарып соқтыруы мүмкін. 
Бірақ, сотталған адамның да құқығы бұзылмай, талапқа сай 
заңдылықта ұсталынуы қажет.
      Ол үшін сотталғандарды түзеу мекемелерінде заң талаптарын 
қатаң орындай отырып тәрбиелеп, түзетіп, қоғамға лайықты аза-
мат етіп қайта қатарға қосу керек. Бұл оңай іс емес. Сондықтан 
да бұл біздің қызметіміздің ең өзекті мәселесі болып санала-
ды. Осыған орай, жұмыс нәтижелі болуы үшін тәрбиелеудің, 
түзетудің неше түрлі тиімді жолдары мен әдістерін таба білу 
қажет. Иә, темір тордың арғы жағында неше түрлі жандар отыр. 
Теріс ойлы жандардың одан әрі қылмыс әлемінің ықпалына 
кетпей, жақсылардың басым бола түсуі бас бостандығынан 
айырылғандардың арасында дінге бет бұрушылардың көбеюі дер 
едік.
      Сонымен қатар, мекемеде сотталғандардың дене тәрбиесіне 
көп көңіл бөлінеді. Жылма жыл келетін мерекелік шараларға 
орай, спорттық ойын түрлерінен волейбол, футбол, шахмат, нарды 
т.б. жарыстар ұйымдастырылады. Жеңіске жеткен командаларға 
мақтау қағаздары беріледі. Мұндай мерекелік іс-шаралар бас 
бостандығынан айырылғандардың жан дүниесіндегі күйзелісті 
түсінуге, моральдық тұрғыда жәрдем беруге көмегін тигізеді деп 
санаймын. 
    Түзету мекемесінен босатылғаннан кейін түзу жолға түсіп, ар-
мандарына жетіп туған-туысқандарының үмітін ақтайды деген 
ойдамын. 

Б.РЫСПАЕВ,
«ЕС-164/8 мекемесі» РММ-нің 

аудармашысы.

Қоғам және заң
Їзілмеген армандар 

мен їміттер
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
ДҮЙСЕНБІ, 9 ҚАРАША

ҚАЗАҚСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 9:55 «Апта.

kz» 11:00 «Серпіліс» 11:50 «Дауа» 
12:25  «Ақсауыт».  13 :00  «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». Т\х. 
15 :00  «ӘЙЕЛ  БАҚЫТЫ» .  16 :05 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 17:00 
«Менің Қазақстаным!». 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Әуежай». М\х. 18:10 Құтқарушы 
күшіктер». М\х. 18:35 «Жүзден жүйрік» 
19:05 «ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА» 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:05 KAZNEWS 0:55 «Жүрегім сізге 
аманат». Т\х. 1:50 «SPORT.KZ» 2:20 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:55 «Еңбек түбі - береке» 3:00 KA-
ZNEWS 3:50 «Көк тарландары». 4:35 
«Тарих толқынында» 5:00 «Менің 
Қазақстаным!» 5:30 «Ақсауыт».

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 11:35 «Подари 
детям жизнь» 11:45 «Магия кухни» 
12:15 М\с. «Маша и медведь» 12:35 М\с. 
«Путешествия Жюля Верна» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\ф. «Семейные ме-
лодрамы» 14:10 Т\с. «Условия контрак-
та» 15:00 Новости15:15 «Бармысың, 
бауырым?» 16:00 «Біздің үй» 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 Т\с. «След» 
18:00 Новости18:15 «Орталық Хабар» 
19:00 «ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т\х. «Қыз жолы» 
22:20 Т\с. «След» 23:05 «Жекпе-жек» 
23:50 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 00:25 
Қорытынды жаңалықтар 00:55 Итоги 
дня 01:25 «Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 
2:00 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив 12:00 «X 
FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 
13:05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 14:10 «СВА-
ТЫ 4» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:55 Кино «КРАСИВАЯ 
ЖИЗНЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR». 0:00 Кино «КОЛЫБЕЛЬ 
НАД БЕЗДНОЙ» 2:20 «П@УТINA» 
2:45 Кино «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 3:35 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Земский доктор» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 23.00 
«Честный детектив» 00.00 «Резидент 
Мария». «Следственный эксперимент. 
Доказательство на кончиках пальцев» 
01.25 Х/ф «Дуэль» 03.25 Т/с «Сын за 
отца» 04.25 «Комната смеха»

ЗВЕЗДА
9.00 Д /ф  «Молодой  Сталин». 

10.10,4.00 «Военная приемка». 11.00 
«Служу России». 11.35,12.15 Т/с «В ле-
сах под Ковелем». 12.00,16.00,21.00,2.00 
Новости дня. 13.00,17.00 Военные ново-
сти. 13.05 Т/с «В лесах под Ковелем», 
2 и 3 с. 16.15,17.05 Т/с «Лиговка». 
Фильм 1 и 2. 21.30 Д/с «Неизвестная 
война». «22 июня 1941 года». 22.30 
Х/ф «День свадьбы придется уточнить». 
0.25 Х/ф «Дожить до рассвета». 2.20 
Д/с «Легенды советского сыска». 6.40 
Х/ф «Месть гайдуков». 8.30 Д/с «Хро-
ника Победы».

СЕЙСЕНБІ, 10 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х. 17:05 «Sport.kz» 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Әуежай». М\х. 11-бөлім 18:10 
Құтқарушы күшіктер». М\х. 20-бөлім 
18:35 «Жүзден жүйрік» 19:05 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ТАҢДАУ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:55 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 1:50 
«Дауа» 2:20 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 2:55 «Еңбек түбі - береке» 
3:00 KAZNEWS 3:50 «Көк тарланда-
ры». 4:40 «Серпіліс» 5:30 «Қылмыс 
пен жаза»

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 «Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 10:40 
«Экономкласс» 11:00 Новости 11:10 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 Т\х.»Қыз жолы» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Д\ф. «Семей-
ные мелодрамы» 14:10 Т\с. «Условия 
контракта» 15:00 Новости15:15 «Жігіт 
сұлтаны» 17:00 Кешкі жаңалықтар 

17:15 Т\с. «След» 18:00 Новости18:15 
«Тағдыр жолы» 18:40 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 19:30 Т\х «Көршілер» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Бюро расследований» 21:00 Итоги 
дня 21:30 Т\х. «Қыз жолы» 22:20 Т\с. 
«След» 23:05 «Арнайы хабар» 23:35 
Қорытынды жаңалықтар 00:05 Итоги 
дня 00:35 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 01:10 
Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив 12:00 «X 
FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:10 «СВАТЫ 
4» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:55 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ». За-
ключительная серия 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «П@
УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 Кино 
«КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 2:20 «П@
УТINA» 2:45 Кино «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 
3:35 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Земский доктор» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 23.00 
Вести.doc 00.40 «Фортуна. Ловушка для 
счастливчика». «За гранью. Бионика. 
Побочный эффект» 02.15 Т/с «Сын за 
отца» 03.15 «Последнее дело майора 
Пронина» 04.15 «Комната смеха»

ЗВЕЗДА
9.00 Х/ф «Запасной аэродром». 

11.00,12.15 Х/ф «Армия «Трясогузки». 
12.00,16.00,21.00,2.00 Новости дня. 
13.00,17.00 Военные новости. 13.05 
Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в 
бою». 14.55 «Процесс». 16.15,17.05 
Т/с «Лиговка». Фильмы 3 и 4. 20.25 
«Легенды  армии  с  Александром 
Маршалом». 21.30 Д/с «Неизвестная 
война». «Битва за Москву». 22.30 Х/ф 
«След в океане». 0.10 Х/ф «Приказ: 
огонь не открывать». 2.20 Д/с «Ле-
генды советского сыска». 4.00 Х/ф 
«День свадьбы придется уточнить». 
5.55 Х/ф «Таежная повесть». 7.55 Д/ф 
«Неоконченная тетрадь».

СӘРСЕНБІ, 11 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
17:05 «Жарқын бейне» 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Әуежай». М\х. 18:10 Құтқарушы 
күшіктер». М\х. 18:35 «Жүзден жүйрік» 
19:05 «ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 
KAZNEWS 0:55 «Жүрегім сізге аманат». 
Т\х. 1:50 «Журналистік зерттеу» 2:10 
«Агробизнес» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 
3:50 «Көк тарландары». 4:40 «Жарқын 
бейне» 5:05 «Журналистік зерттеу»

ХАБАР
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\х. «Қыз жолы» 11:00 Новости 
11:10 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 11:45 
«Магия кухни» 12:15 М\с. «Тазша 
бала» 12:30 Т\х «Көршілер» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Д\ф. «Семей-
ные мелодрамы» 14:10 Т\с. «Усло-
вия контракта» 15:00 Новости15:15 
«Ойжүйрік» 16:00 «Өмір сабақтары» 
Д\ф 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:10 Т\с. 
«След» 18:00 Новости18:15 «Қайсар 
жандар» 18:40 Т\х. «Болашағым өз 
қолымда» 19:30 Т\х «Көршілер» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «100 
бизнес-тарихы» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Осколки» 22:20 Т\с. «След» 23:05 
«Көзқарас» 23:35 «Арман қанатында» 
00:05 Қорытынды жаңалықтар 00:35 
Итоги дня 01:05 «Сотқа жеткізбей» 
Д\ф 01:40 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив 12:00 «X 
FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:10 «СВАТЫ 
4» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:55 Кино «ПЕРЕЕЗД» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 
«П@УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 
Кино «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
2:20 «П@УТINA» 2:45 Кино «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 3:35 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 

09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Земский доктор» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 23.00 
«Специальный корреспондент» 00.40 
«Когда начнется заражение» 02.45 Т/с 
«Сын за отца» 03.40 «Ангелы с моря» 
04.40 «Комната смеха»

ЗВЕЗДА
9.00 Д/с «Оружие ХХ века». 9.20 

Х /ф  «Шествие  золотых  зверей». 
11.10,12.15 Х/ф «Васек Трубачев и 
его товарищи». 12.00,16.00,21.00,2.00 
Новости дня. 13.00,17.00 Военные 
новости. 13.05 Х/ф «Отряд Трубачева 
сражается». 15.10 «Особая статья». 
16.15,17.05 Т/с «Лиговка». Фильм 
5 и 6. 20.25 «Не факт!» (6+). 21.30 
Д/с «Неизвестная война». «Блокада 
Ленинграда». 22.30 Х/ф «Один и без 
оружия». 0.05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу». 2.20 Д/с «Легенды советского 
сыска». 4.00 Х/ф «След в океане». 
5.40 Х/ф «Запасной аэродром». 7.35 
Х/ф «Комета».

БЕЙСЕНБІ, 12 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х.. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
17:05 «Қазақ даласының құпиялары». 
Д\ф 17:30 KAZNEWS 17:55 «Әуежай». 
М \х .  18:10 Құтқарушы  күшіктер». 
М\х. 18:35 «Жүзден жүйрік» 19:00 
«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ :  ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ТАҢДАУ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:55 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 
69-бөлім 1:50 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 
3:50 «Жан жылуы» 4:15 «Дауа» 4:50 
«Қазақ даласының құпиялары». Д\ф 
(2014 ж.)

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с. «Осколки» 11:00 Новости 11:10 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 11:45 «Ма-
гия  кухни» 12:15 «Подари  детям 
жизнь» 12:20 М\ф. «Ақ қаз» 12:30 Т\х 
«Көршілер» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\ф. «Семейные мелодрамы» 
14:10 Т\с. «Условия контракта» 15:00 
Новости15:15 «Аймақтар  алама -
ны» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:10 
Т \с .  «След» 18:00 Новости18:15 
«Өмір сабақтары» Д\ф 18:45 Т\х. 
«Болашағым  өз  қолымда» 19:30 
Т\х «Көршілер» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Сильные духом» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. «Осколки» 
22:20 Т\с. «След» 23:05 «Көзқарас» 
23:35 «100 бизнес-тарихы» 00:05 
Қорытынды жаңалықтар 00:35 Итоги 
дня 01:05 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 
01:40 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив 12:00 «X 
FACTOR». 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР». 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:10 «СВАТЫ 
4» 15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:55 Кино «ПЕРЕЕЗД» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 
«П@УТINA» 23:50 «X FACTOR». 0:00 
Кино «КОЛЫБЕЛЬ НАД БЕЗДНОЙ» 
2:20 «П@УТINA» 2:45 Кино «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 3:35 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Земский доктор» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Т/с «Людмила Гурченко» 
23.00 «Поединок» 00.40 «Бастионы 
России. Смоленск». «Бастионы России. 
Дербент» 02.45 Т/с «Сын за отца» 
03.45 «Измеритель ума. IQ» 04.40 
«Комната смеха»

ЗВЕЗДА
9.00 Д/с «Оружие ХХ века». 9.25 

Т/с «Лиговка». Фильм 1, 1 и 2 с. 
11.25,12.15 Т/с «Лиговка». Фильм 2, 
1 с. 12.00,16.00,21.00,2.00 Новости 
дня. 12.50,13.05 Т/с «Лиговка». Фильм 
2, 2 с. 13.00,17.00 Военные новости. 
13.50 Т/с «Лиговка». Фильм 3, 1 и 2 с. 
16.15,17.05 Т/с «Товарищ Сталин», 1-4 
с. 20.25 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». 21.30 Д/с «Неизвестная 
война». «На восток». 22.30 Х/ф «Взрос-
лые дети». 0.00 Х/ф «Безотцовщина». 
2.20 Д/с «Легенды советского сыска». 
4.00 Х/ф «Один и без оружия». 5.35 
Х/ф «В трудный час». 7.35 Х/ф «По-
трясающий Берендеев».

ЖҰМА, 13 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН» .  1 0 : 0 0 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т \х .  17:05 «ЖАН  ЖЫЛУЫ» 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Әуежай». М \х . 
18:10 «Журналистік зерттеу» 18:30 
«ИМАН  АЙНАСЫ» 18:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 19:30 KAZNEWS 
20:00 ПАРЛАМЕНТ 20:15 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «НАМЫС ДОДА». 22:15 «КЕЛІН». 
Т\х. 23:15 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 23:45 
«Жайдарман». 0:10 KAZNEWS 0:40 
Парламент  0 :55  «Жүрег ім  с із ге 
аманат». Т\х. 1:50 «Иман айнасы» 
2:15 «Серпіліс» 3:00 KAZNEWS 3:30 
Парламент 3:45 «Сіз не дейсіз?» 4:15 
«Жан жылуы» 4:35 «Ғасырлар үні». 
(2014 ж.) 5:10 «Жайдарман».

ХАБАР
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с. «Осколки» 11:00 Новости 11:10 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 «Подари детям жизнь» 
12:20 М\с. «Тазша бала» 12:30 Т\х 
«Көршілер» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\ф. «Семейные мелодрамы» 
14:10 Т\с. «Условия контракта» 15:00 
Новости15:15 «Махаббатқа 10 қадам» 
16:10 «Қызық times» 17:00 Жаңалықтар 
17:15 «Сол бір кеш» 18:00 Кешкі 
жаңалықтар 18:15 «Тур де Хабар» 
18:40 Т\х. «Болашағым өз қолымда» 
19:30 Т\х «Көршілер» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Тағдыр жолы» 
21:00 Итоги дня 21:30 «Жанды дауыс» 
23:30 Мировое кино. «Хулиганы». 01:00 
Қорытынды жаңалықтар 01:30 Итоги 
дня 02:00 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 02:35 
Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЖИТЬ  ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ». Детектив 12:05 
«СҮЙГЕН ЖАР». 13:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:15 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» 15:20 
«ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 Кино 
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» 17:25 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН 18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН  ЖАР».  21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР». 23:25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 
3:00 «П@УТINA» 3:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 4:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.30, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Земский доктор» 18.15 «Прямой эфир» 
21.00 Юбилейная программа «70 лет 
уже не в обед». Вечер первый 23.45 
Концерт «Еще не раз вы вспомните 
меня» 01.00 Х/ф «Невеста моего же-
ниха» 03.05 «Горячая десятка» 04.10 
«Комната смеха»

ЗВЕЗДА
9.00 Д/с «Оружие ХХ века». 9.25 

Т/с «Лиговка». Фильм 4, 1 и 2 с. 
11.25,12.15 Т/с «Лиговка». Фильм 5, 
1 с. 12.00,16.00,21.00,2.00 Новости 
дня. 12.50,13.05 Т/с «Лиговка». Фильм 
5, 2 с. 13.00,17.00 Военные новости. 
13.50 Т/с «Лиговка». Фильм 6, 1 и 2 
с. 16.25,17.05 Х/ф «Его батальон». 
19.20 «Последний день». 20.10 «По-
ступок». 21.30 Х/ф «Срочный вызов». 
23.25,2.20 Х/ф «Клуб самоубийц, или 
Приключения титулованной особы». 
3.50 Х/ф «Безотцовщина». 5.45 Х/ф 
«Постарайся остаться живым». 7.10 
Х/ф «Пани Мария».

СЕНБІ, 14 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының  қатысуымен кон-
церт 8:00 «Қымызхана» (2007 ж.) 
8:35 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ». 10:05 «Қазақстан дауысы» 
11:50 «ДАУА» 12:25 «АС БОЛСЫН!» 
13:10 «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 14:00 
«Поэзия әлемі» 14:35 «ЖАҢА ҚОНЫС». 
Т\х. 15:45 Кино «Той көйлегі» 17:50 
«Қара шаңырақ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 
20:05 «Үздік әндер» 21:00 «СЕНБІЛІК 
КЕЗДЕСУ» 22:35 «Жайдарман». 
Республикалық Жоғары Лига. 1/2 фи-
нал. 2-топ 0:30 KAZNEWS 1:05 «Жаңа 
қоныс». Т\х. 2:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
3:00 KAZNEWS 3:35 «Дауа» 4:05 
«Білгірлер бәйгесі». Интеллектуалдық 
сайыс 4:50 «Ас болсын!» 5:30 «Агро-
бизнес»

ХАБАР
07:02 «Шаңырақ шырақшылары» 

концерті. 08:50 «Бармысың, бауырым?» 
09:30 «Продвопрос» 10:00 «Мен – 
чемпион!» 10:30 М\ф. «Зов джунглей» 
12:00 Сказка Братьев Гримм «Столик, 
сам накройся» 13:10 «Орталық Хабар» 
14:10 «Жанды дауыс» 16:20 «Арман 
қанатында» 16:50 «Ду-думан» 18:00 
Розыгрыш. ҚазМұнайГаз – «Жми на 
газ» 19:10 «Тур де Хабар» 19:50 
«Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті күн» 22:00 

Мегахит . «Август Раш». 00:15 Әлемдік 
кино. «Түнерген аспан» 01:55 «Біржан 
Сара» операсы.

ЕВРАЗИЯ
6:00 Кино «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 7:50 

«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:25 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
9:00 «СМАК» 9:40 Кино «СЧАСТЛИВЫЙ 
МАРШРУТ» 11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:20 «101 
КЕҢЕС» 13:45 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
14:25 «П@УТINA+» 15:20 Кино «ХО-
ЗЯЙКА БОЛЬШОГО ГОРОДА» 20:00 
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 20:30 «X 
FACTOR». 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:30 «X FACTOR». 0:00 Только для 
взрослых. «МЕТОД». 2:25 «КАРАО-
КЕ ТАКСИ» 2:55 «101 КЕҢЕС» 3:20 
«ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

РОССИЯ 1
05.10 Х/ф «Расследование» 06.35 

«Сельское утро» 07.05 «Диалоги о 
животных» 08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести - Москва 08.20 МУЛЬТ утро 09.30 
«Правила движения» 10.15 «Это моя 
мама» 11.20 «Две жены» 12.20, 14.30 
Х/ф «Один единственный и навсегда» 
16.45 «Знание - сила» 17.35 «Главная 
сцена» 20.00 Вести в субботу 21.00 
Х/ф «Мезальянс» 00.55 Х/ф «Родной 
человек» 03.00 Х/ф «Веришь, не ве-
ришь» 04.35 «Комната смеха»

ЗВЕЗДА
9.00 Х /ф  «Возьми  меня  с  со-

бой». 10.30 Х/ф «Взрослые дети». 
12.00,21.00,2.00 Новости дня. 12.15 
«Легенды спорта». 12.40 «Последний 
день». 13.25 «Не факт!» (6+). 14.00 Т/с 
«Ботаны», 26-30 с. 19.05 Х/ф «Сумка 
инкассатора». 21.20 «Процесс». 22.20 
Х/ф «Слушать в отсеках». 1.10,2.20 
Х/ф «Дело №306». 3.05 Х/ф «Его 
батальон». 6.00 Х/ф «Пепел и алмаз». 
(12+). 8.00 Д/ф «Выдающиеся летчики. 
Александр Федотов».

ЖЕКСЕНБІ, 15 ҚАРАША
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:25 «Қымызхана» (2007 ж.) 9:00 
«АҚСАУЫТ» 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:05 «БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 11:25 
«Монстрлар университеті». М/ф 13:00 
«Әли мен Айя». М\ф. 13:20 «АЙГӨЛЕК». 
14:25 «КЕЛБЕТ» 14:55 «Намыс дода». 
16:05 Кино «Әкемді жалға беремін» 
17:50 «Қара шаңырақ». Т\х. 19:30 
«Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА. КZ» 21:00 
«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 22:45 Кино 
«Сіз кімсіз, Ка мырза?» 0:25 «КӨКПАР». 
1:05 «Апта. Кz» 2:10 Кино «Әкемді 
жалға беремін 3:50 «Келбет» 4:20 
«Ақсауыт»

ХАБАР
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 

«Айбын» 09:00 «Жеті  күн» 10:00 
«Ас арқау» 10:30 «Я – чемпион» 
11:00 М\ф. «От винта» 12:25 Сказка 
Братьев Гримм «Король-лягушонок» 
13:35 «Бенефис-шоу» 14:50 Қайрат 
Нұртастың  «Жүрег імді  махабба -
тым өртесін» атты ән кеші 16:30 
«Бұйымтай» 17:00 Кино. «Джордж 
из Джунглей»-2 18:30 «Қызық times» 
19:45 «Ду-думан» 21:00 «Жеті күн» 
22:00 Кино «Семь мечей». 00:45 Кино. 
«Періште»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «ЧЕРНЫЕ  КОШКИ» 8:30 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
«ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 10:50 
К юбилею актрисы. «ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО. В БЛЕСКЕ ОДИНОЧЕСТВА» 
12:00 «ӘН ДАРИЯ» 13:05 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 14:35 «X FACTOR». 16:30 
Кино «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ НЕНАВИ-
ДЕТЬ» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «П@
УТINA+» 23:05 «ӘН ДАРИЯ» 0:10 Кино 
«ПОСЛЕЗАВТРА» 2:50 «П@УТINA+» 
3:40 «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»

РОССИЯ 1
05.30 Х /ф  «Самый  последний 

день» 07.30 «Сам себе режиссер» 
08 .20 ,  03 .40  «Смехопанорама» 
08.50 «Утренняя почта» 09.30 «Сто 
к одному» 10.20 Местное время. Ве-
сти - Москва. Неделя в городе 11.00, 
14.00 Вести 11.10 Х/ф «Каминный 
гость» 13.10, 14.20 Евгений Петро-
сян - «Улыбка длиною в жизнь». 5 
ф. 16.00 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» 18.00 Х/ф «Чужое 
лицо» 20.00 Вести Недели 22.00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 00.30 Х/ф «Любовник» 
02.40 «Куда уходит память?» 04.05 
«Комната смеха»

ЗВЕЗДА
9.00 Х/ф «Принцесса на горо-

шине». 10.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый». 12.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым. 12.25 «Служу России». 
12.55 «Военная приемка». 13.45,1.35 
«Научный детектив». 14.05,16.15 Т/с 
«СМЕРШ. Легенда для предателя», 
1-4 с. 16.00,2.00 Новости дня. 18.15 
Х/ф «Дело №306». 20.10 Д/с «Броня 
России». 21.00 Новости. Главное. 
21.35 «Особая статья». 22.20 Д/с 
«Легенды советского сыска». 2.20 Х/ф 
«Мафия бессмертна». 4.10 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или Приключения титуло-
ванной особы». 8.15 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Олег Кононенко».
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Сарыала жапырақтар,
Қонады қалқып ұшып.

Мүлгиді атырап бар,
Жамылып алтын ішік...
Дәнді алқап жалтылдайды,
Жайғандай дүзге кілем.
Жер – Ана ән тыңдайды,
Аққулар тізбегінен.
Қайың тұр амал қылып, 
Шық моншақ тағынып ап... – 

деп ақын жырлағандай туған жерге 
өз берекесімен, өз мерекесімен, өз 
ерекшелігімен сары алтындай сары 
күз келіп жетті.
Күз мезгілінің ерекшеліктерін 

суретшілер, ақын жазушылар өз туын-
дыларында әр қалай жырласа, біздің 
«Родничок» ясли – бақшасының 
кішкентай бүлдіршіндері де өз ой 
дәрежесінде жеткізе білді. Олардың 
күз мезгілін қалай түсінетіндерін , 
қандай сезімде болатынын 19-23 
қазан аралығында  өткен «Келді міне, 
Алтын күз»  атты ертеңгіліктерінде 
көруге болады.
Ертеңгіліктер 10 топта өтті. Сол аптадағы ауа-

райының қолайсыздығына қарамастан балабақшаның 
музыка залында жылы, мейірімге толы атмосфера 
патшалық етті. Тәрбиеленушілеріміз өлең айтып би 
билеп, көңілді ойындар ойнап, ән шырқады. Мереке 
кезінде «Күз ханшайымы» сыйлықтарын үлестірсе, ертегі 
кейіпкерлері балалардың көңіл-күйін көтерді. Мерекеге 
келген ата- аналар бүлдіршіндердің өнеріне тәнті болып, 
тәтті сыйлықтар тарту етті.
Сонымен қатар ата-аналар, қонақтар «Келді міне, 

Алтын күз» атты сурет байқауын  және «Мен күзгі орман-

Балабақша өміріненБалабақша өмірінен   
Бақшадағы күз мерекесіБақшадағы күз мерекесі

дамын» атты фотобайқауын тамашалады.
Балабақшада өтетін әрбір мереке әрқашан таңғажайып, 

сиқырлы бояуларға және тәрбиеленушілердің бақытты 
күлкісіне толы болуы шарт. Сондықтан тәрбиешілеріміз  
ата-аналармен бірлесе отырып, алтын күз мерекесіне  
аса зор ықыласпен, жауапкершілікпен қарап, балаларға 
естен кетпес сәттер сыйлады.
Осындай аянбай еңбек етіп жүрген тәрбиешілерімізге 

және әрқашан қолдау бола білетін ата-аналар қауымына 
зор денсаулық, табыс, ал кішкентай балақайларымызға 
бақытты балалық  шақ тілейміз.

Әсемгүл КӨПЕШОВА, 
«Родничок» ясли бақшасының әдіскері. 

Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік Қорғау министрлігі 
Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің «Айыртау психоневрологиялық 
интернаты» коммуналдық мемлекеттік мекемеснде қайтыс болған келесі 
азаматтардың туыстары және мұрагерлері бар болса, мына мекен-жайға 
хабарласуларыңызды өтінеміз: «Айыртау ауданы әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл селосы,  Ш. 
Уәлиханов көшесі, 44, тел. 8715-33-22-751.
Джумабаев Алышбек Ахмедулаевич 29.09.1953 жылы туған, қайтыс болған 

күні 05.11.2014 жыл. 
Должок Любовь Николаевна 12.08.1953, жылы туған, қайтыс болған күні 

15.10.2014 жыл. 
Степина Анна Арсентьевна 25.07.1934 жылы туған, қайтыс болған күні 

11.08.2014 жыл.

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ

Амал досың ұнатсын, ұнатпасын,
Тәңірім шыққан шыңнан 
  құлатпасын,
Бабалары жорықта кешкен 
  қанды,
Балалары ішуге құмартпасын.
Алмағайып заман тумай 
  бастарыңа,
Бейбіт бұлтың аунасын 
  аспаныңда.
Атқан таң мен батқан күнге 
  салауат деп,
Қанағат тілегейсің астарыңа.
Тіршілікте қанатыңды 
  қайырмасын,
Үлкеніңді құрметтен айырмасын.
Ұл-қызыңның ертеңі айқын 
  болып,
Бұйырсын жарқын өмір, 
  бұйырғасын.
Қарқынынан қаймықпай ұлы 
  ағыстың,
Бесігіңнің бау жібі мың ауыссын.
Іңгәлаған сәбилер көбейсін де,
Ата-әжелер шаттанып құрақ 
  ұшсын.
Періштелер көбейсін отбасыңда,
Сонда Аллам несібін 
  тоспасын ба?
Ортаңды толтырып қарттар 
  жүрсін,
Тым ерте асықпасын қоштасуға!

Жыр отауы
ҚазағымаҚазағыма

Жалын жасың солмасын тым 
  ертерек,
Қазағына жалынды жігер керек!
Жалыны сөнген елді 
  жын-шайтаннан,
Аластап, сонда кім жүгендемек?!
 Жеткіншегің бетімен кетпесін де,
Ойына келген ісін етпесін де.
Барлығы да бір-бірін бауыр көріп,
Әрдайым дайын тұрсын ептесуге.
Қызғалдақ қыздарыңа тыйым 
  болсын,
Үстерінде толықтай киім болсын.
Адаспай жіңішке жолдарынан,
Өмірдің лайықты сыйын көрсін.
Азаматың азамат бола білсін,
Адал еңбек егінін ора білсін.
Түңілмесін, өмірдің ыстығына,
Күйсін және суыққа тоңа білсін.
Аталарың сақалды дана болсын,
Ақ жаулықты Ұмайдай анаң 
  болсын.
Ата – асқар тау, ананы бұлақтай 
  деп,
Қастерлейтін балаңда санаң 
  болсын.
Ең бастысы – Алламның 
  нұры жауып,
Туған халқым қазағым 
  аман болсын!

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
газет тілшісі.

Жарнамалар мен хабарландырулар
САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ

* ТЕЗ АРАДА! Жекеменшік үй, еурожөндеу, үйде дәретхана, су, пеш және 
электрлі жылыту жүйесі, жазғы ас бөлме, монша, құдық, су тарту жүйесі, 
қосалқы бөлмелер, 2 гараж, 10 сотық бақша. МКР шағын ауданында 2 
бөлмелі пәтер, 4 қабат, жөндеусіз, 3 бөлмелі пәтер, 3 қабат, гаражымен. 
Бұзауларымен 3 сауын сиыр. А/к «Хонда CRV», 2003 ж.ш. Боқанова көшесі 
бойынан 10 сотық жер телімі. Тел.: 8 (715 33) 52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 
9056507, 8 778 9056507.

* «Шағын асханасымен монша кешені» қолданыстағы бизнесі, бағасы 
келісім бойынша. Айырбастау. Ғимарат (бұрынғы Жетікөл селолық округі) 
тұрғынжайға, бизнеске ыңғайлы немесе ЖАЛҒА БЕРЕМІН. Тел.: 8 (715 33) 
52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 9056507, 8 778 9056507.

* ТЕЗ АРАДА! Үй, 3 бөлме + ас үй, үлкен, барлық шаруашылық жайлары 
бар, монша, жеміс-жидектер отырғызылған үлкен егінжайымен. Байланыс 
үшін: Хаиров к., 7, тел. 21-3-03, 21-5-31, 8 701 4829877, 8 775 5119436. 

* ВАЗ-2115, 2005 ж.ш., 620 000 тг. Тел. 8 702 1565826, 8 705 7942426, 
27-2-16.

* «Фольксваген Т-4» бус, көлемі 2,4, дизель, 7 орынды, 1992 ж.ш. 
Тел. 8 (715 33) 53-8-85, 8 777 9023626, 8 777 4175506.
*  Соғымға бие (2 ай жемдемде) Тел. 55-2-84. 
*  Құнан. 8 701 5741974.
*  Семіртілген бие мен байтал. Саумалкөл ауылы, 8 775 2133382.
*  АРЗАН! Табындағы жылқылар. Тел. 8 705 2335512.
*  инкубаторлар: қаздікі - 270 жұмыртқа, тауықтікі  - 750. 8 702 6244299. 
*  арпа, бидай, қалдықтар. Тел. 52-6-36, 8 776 2636001. 
* кесілген және кесілмеген тақтайлар, брус 15х15 (монша 3х4), тапсырыспен, 

қолма-қол. Отын (швырок, горбыль). +7 771 1067427, +7 777 6919883. 
ӘР ТҮРЛІӘР ТҮРЛІ

* «Айыртау-Су» МҚК және ШҚЖ  СҚО бойынша «Табиғи монополияларды 
бақылау бойынша департамент комитетінің» № 124-ОД бұйрығына сәйкес 
тұтынушыларға 2015 жылдың 16 қарашасынан бастап жылудың 1 ш.м. 
ақысы 157,95 теңгені құрайтынын хабарлайды.

 * «Арлан» ДҮКЕНІНДЕ, Кенжетаев к., 48, элеваторға қарама-қарсы, қысқы 
аяқ киімдердің жаңа түсімі. Аймақтағы ең төмен бағалар. Тел. 51-0-50. 

* ЖАҢА ТҮСІМ. Әйелдердің қысқы сырт киімі, өлшемдері 48-ден 68-ге 
дейін. «Алтын тау» СҮ, № 4 бутик.

ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫ
* Тұрақты жұмыс – Көкшетау қаласына нан тасу үшін «ГАЗель» 

автокөлігіне жоғары жалақыға сәйкес тәжірибелі жүргізушілер қажет. 
Жеке әңгімелесу. Тел. 8 701 4615504.                                                         
(4-1).

* Кассир. 8 701 7425042, 8 702 9049822.     (2-2).
* Дәнекерлеуші. 8 777 6557899. (2-2).

«Газет – халықтың көзі һәм құлағы» демекші, 
баспасөздің қай кезеңде болмасын адамзат 

өмірінде өзінше орны бар. Бүгінгі ғылыми тех-
ника дамыған заманда да әлемде болып жатқан 
оқиғалардан хабар беретін компьютер, интернет, 
ондағы әртүрлі сайттардың қайсібірі де газет-жорналды 
баса алмайды. Өйткені газет - халыққа білім таратушы 
құрал. Баспасөзден жұрт естімегенін естіп, білмегенін 
біліп, бірте-бірте білімі молайып, зейіні өсіп, ашық 
пікірталастың нәтижесінде парасаты жетіле түседі. 
Әсіресе, аға ұрпақ үшін үнқағаздың маңызы ерекше. 
   Иә, газет маған жастайымнан жансерік, сырлас болып 
келеді. Жастар жағы түсіне бермес, кешегі кеңестік кезеңді 
көрген, бүгінгі ата-апалар әдеби мұраларды айрықша 
құрметтейді, қадір тұтады.  Осындайда аудандық «Айыр-
тау таңы» газетінің мен үшін қымбат екенін айта кету керек.  
   Сонау 1993  жылдан бастап шыға бастаған «Айыртау 
таңы» деп аталған аудандық басылым менің жансерігім, 
сырласым іспеттес. Мемлекеттік тілде жарық көре бастаған 
сол үнқағаздағы әрбір мақаланы, авторларын айрықша 
сүйіспеншілікпен оқитындықтан да болар газет әлге дейін жа-

Оқырман пікірі
Жансерігім, сырласымЖансерігім, сырласым

ныма жақын. Сондықтан да өз басым аудандық басылымға 
жазылуды жыл сайынғы дәстүрге айналдырғанмын.
     Әрине, газет – бір адамның ғана емес, ұжымдық еңбектің 
жемісі екендігі рас. Халық үнін білдіріп, мемлекеттік саясат-
ты түсіндіріп, қоғамның топтасуына ықпал ететін құрал.
   «Айыртау таңы»  газетінің ұжымы мемлекетіміз сая-
сатын жүзеге асыру ісінде Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауларынан туындайтын мемлекеттік бағдарламалар 
мен жүктелген міндеттерді, сондай-ақ жергілікті билік 
органдарының атқарып отырған жұмыстарын мемлекеттік 
тапсырыс аясында халыққа насихаттау мен түсіндіру жо-
лында бар күш-жігерін аямай еңбек етуде. Нәтижесінде 
газет басылымының таралымы артып, оқырман тарапы-
нан жан-жақты қолдау тауып келеді. Ауыл адамдарының  
асыға күтіп оқитын қадірлі де сүйікті басылымы келешекте 
де жоғары нәтижелерге қол жеткізеді деген сенімдеміз.  

 Ендеше аудан тұрғындарын “Айыртау таңы” басылымы-
на біркісідей  жазылып, қолдау көрсетуге шақырамын.

Нұржәмила ӘЛІБЕКОВА,
ардагер ұстаз, Карасевка ауылы.


