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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады
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Республикасының Тұңғыш Президенті күніРеспубликасының Тұңғыш Президенті күні

Сіздерді мемлекеттік мереке – Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күнімен шын жүректен құттықтаймын!
Бұл барлық қазақстандықтар үшін айрықша мереке. Ол біздің халқымыздың 

топтасқандығын және еліміздің Тұңғыш Президенті – Елбасы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевқа деген жоғары сенімін бейнелейді.
Осыдан 25 жыл бұрын қазақстандықтардың  басым бөлігі Нұрсұлтан Назар-

баев үшін дауыс бергенде халқымыз еліміздің болашақ тағдырын айқындаған 
болатын.
Біздің Елбасымыз  қиын-қыстау, тұрақсыздық белең алып тұрған кезде  ел 

тізгінін  қолына алды. Нарықтық реформалардың ұзақ және ауыр жолдары-
нан сүрінбей  өткен Қазақстан  нағыз экономикалық және саяси тәуелсіздікке 
қол жеткізді, әлемдегі экономикалық және сауда үдерістерінің белсенді 
қатысушысына айналды.
Бүгіндері біз ең алдымен Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сындарлы 

саясатының арқасында Қазақстанның экономикалық қуатты және саяси 
тәуелсіз мемлекетке айналғанына куә болып отырмыз.
Мемлекет басшысы гүлдену мен  азаттыққа ұмтылған ата-бабаларымыздың 

сан ғасырлар бойғы армандарын жүзеге асырды, қоғамды топтастырудың және 
ұлттық көшбасшылықтың нақты үлгісінің негізгі факторы  бола білді.
Қазақстандықтар қысқа мерзім ішінде ұланғайыр істер тындырды. Біздің 

еліміз бүгіндері Орталық Азияның экономикалық көшбасшысы. Бұл феноменді 
шетелдік сарапшылар «қазақстандық экономикалық ғажайып» деп атады.
Президенттің күш-жігерінің арқасында Қазақстан  әлемдік өркениетте 

өзінің лайықты орнын алды. Республика өңірлік және жаһандық ауқымдағы 
маңызды бастамалардың  бастаушысы ретінде барлық әлемдік үдерістерге 
қатысуда.
Әлемнің көптеген елдерінде орын алған әлеуметтік сілкіністер жағдайында 

біздің мемлекетіміз тұрақты және сенімді дамып келеді. Бүкіл әлем этникааралық 
және конфессияаралық келісімнің қазақстандық моделін үлгі тұтады.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығымен біздің елді 

жарқын болашақ күтіп тұрғанына сенімдімін. Ең алдымен ол Мемлекет 
басшысының бастамасымен қабылданған «Стратегия – 2050» бағдарламалық 
құжаттарын, «Нұрлы Жол» жаңа экономикалық саясатын және «100 нақты 
қадам» Ұлт жоспарын табысты жүзеге асырумен байланысты болмақ.
Жаңа реформалар еліміздің әр  азаматының тікелей қатысуын талап етеді. 

Елбасы айқындап берген міндеттерді орындау біздің Отанымыздың одан әрі 
табысты дамуының кепілі болатынына сенімдімін.
Қымбатты жерлестер! Сіздерді Қазақстан Республикасы Тұңғыш 

Президенті күнімен шын жүректен құттықтаймын! Сіздерге және Сіздердің 
туған-туысқандарыңызға мықты денсаулық, бақыт, отбасылық игілік және 
табыстар тілеймін!

Ерік СҰЛТАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.

Мерекелік құттықтауМерекелік құттықтау
Құрметті солтүстікқазақстандықтар!Құрметті солтүстікқазақстандықтар!

Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығы 
қарсаңында атқарылуға тиісті 25 

жұлдызды күн шараларының аясында 25 қараша 
күні Елецкое орта мектебі мен  ауылдық округтің 
ұйымдастыруымен және аудандық мәслихат 
хатшысы Берік Жанахметовтың қатысуымен 
«Қазақстан – жаһандық масштабтағы бітімгер» 
тақырыбында пікіралмасу алаңы болып өтті.

Шараның басында мектеп оқушылары Қазақстанның 
өткені мен бүгінінен сыр толғап, келешегіне жарқындық 
беретін тақпақтар оқыды.
Ауылдық округ әкімі Серік Қасенов шараның 

шымылдығын  ашып ,  келген  қонақты  шараға 
қатысушылармен таныстырып өтті.
Берік Темешұлы өз кезегінде: «Биыл Қазақстанның 

дербес мемлекет атанғанына – 25 жыл! Биылғы жұлдызды 
жыл елеулі іс-шараларға толы болып отыр. Қазақстан 
– ядролық полигонды жауып, әлем бойынша ауқымы 
жөнінен төртінші орын алатын ядролық арсеналдан өз 
еркімен бас тартқан тұңғыш мемлекет.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назаврбаев ядролық 

қарудан бас тартқан елдің басшысы ретінде өз «ХХІ 
ғасыр: Соғыссыз әлем» манифесіне жариялады. Қазақстан 
ядролық қарудан бас тартқандығының арқасында 
өзін әлемдегі бейбітшілік сүйгіш ел ретінде мәлімдеді. 
Қазақстан көшбасшысы – өз Жарлығымен әлемдегі ең 
үлкен сынақ алаңын жауып, адамзат өркениетінің өрісін 
тарылтқан қарудың жойылуына жол салып берген тұлға. 

Ќазаќстан – єаламды апаттан 
ќўтќарушы

БҰҰ Бас Ассамблеясының сессиясында сөз сөйлеген 
Қазақстан Президенті ядролық қарусыз әлем – ХХІ 
ғасырдағы адамзаттың басты мақсаты болуы тиістігін 
тағы бір атап өтті.
Мемлекетіміздің басшысы өткен ғасырлардағы қанды 

қырғындардан сабақ алып, алдағы уақыттарда соғыссыз 
әлем құру қажеттігіне айрықша назар аударады. 
Бүгінгі таңда әлемде күн өткен сайын қауіпсіздік ша-

ралары қатерлі сипат алуда. Уақыт 
өткен сайын ядролық қаруы бар 
елдердің қатары көбеймесе, азай-
май отырғаны алаңдатады. Әлем 
жанұшыра ХХ ғасырдағыдай бір-
бірімен «қырғиқабақ» соғыстың жолы-
на түсіп жатыр.
Қазақстан – ядролық қарудан бас 

тартып, қауіпсіздік пен экономикалық 
гүлденуге  қалай  қол  жеткізуге 
болатындығын көрсеткен елдің тама-
ша үлгісі. 
Қазақстан басшысының бұл баста-

масы шын мәнінде ғаламдық үлгі бо-
лып отыр», деген мәслихат хатшысы 
еліміздің ғаламдық деңгейдегі жоғары 
бастамаларының қашанда әлем 
жұртшылығы үшін құнды екенін атап 
өтіп, дискуссияға қатысушы көпшілікті 
мерейлі мерейтойымыз – Тәуелсіздіктің 

25 жылдығымен құттықтады.
Шараға қатысушы мектеп директорының тәрбие 

ісі жөніндегі орынбасары Татьяна Пичугина, тарих 
пәнінің мұғалімі Азамат Базарбаев, 9 сынып оқушысы 
Нұрсұлтан Қайыржан Қазақстан Республикасының 
әлемдік аренадағы бастамалары мен олардың оң 
нәтижелері туралы баяндамалар оқыды.
Жарыссөзге қатысушы селолық округ әкімі аппаратының 

іс жүргізу жөніндегі бас маманы Ақымбай Сыздықов шара 
қонақтары мен ауылдастарына еліміздің басқа да тарихи 
бастамалары туралы өзге елдің саяси ахуалдарымен 
салыстыра отырып әңгімелеп берді.
Шара соңында Елецко орта мектебінің директоры 

Галина Миргородская жарыссөзге қатысып, ша-
раны ойдағыдай өткізе білген ұйымшылдығы үшін 
округ әкімінің аппараты мен мектеп ұжымына және 
ат терлетіп ауданнан келген Берік Жанахметовке 
алғысын білдірді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.

1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
күні
БОЛАШАЄЫМЫЗ ЕЛБАСЫНЫЅ ЌОЛЫНДАБОЛАШАЄЫМЫЗ ЕЛБАСЫНЫЅ ЌОЛЫНДА

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
күні қарсаңында Ұлт көшбасшысы Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтай тұлғаның еліміздің 
тарихындағы маңызын, оның өмір жолының әр 
кезеңінде айналасында болған, онымен бірнеше 
мәрте кездесу мәртебесіне ие болған жандардың 
тағдырына қалай әсер еткендігі туралы 
толғанамыз.
Мен біздің Президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлымен 

сонау Теміртау қаласындағы комсомол блсенділері 
қатарында қызмет етіп жүрген шағынан таныспын. 
Сол таныстығымыз уақыт өте келе, үлкен құрмет пен 
сенімге негізделген замандас ретіндегі қарым-қатынасқа 
айналды.
Комсомол жұмысында жүрген біздің алғашқы 

таныстығымыздан-ақ мен Нұрсұлтанның бойындағы 
қайсарлықты, батылдықты, сөз бен іске деген адалдығын 
аңғардым. Жылдар өте мен бұл дана саясаткердің 
көрегендігіне қайран қалып келем, себебі, оған деген нық 
сенімділігім нығайып, шынайы өмірдегі нақты жағдайға 
жетіп отыр.
Менің алғаш Уәлиханов ауданында райкомның бірінші 

хатшысы болған кезімде ауданды өз деңгейінде басқара 
білуіме Нұрсұлтан Әбішұлы көп көмегін көрсетті.
Бір жылдары Уәлиханов ауданында егін бітік шықты. 

Көп жылдар бойы әр гектарына 6-8 центнертн алып 
жүрген болса, осы жылы гектарына 15 центнерден өнім 
шықты. Дақылдардың ұлпалылығы 42% құрады. Осын-
ша өнім жиып алу бір бөлек шаруа болса, сол өнімдерді 
шашпай-төкпей сақтап қалу мәселесі тағы бар. Токтағы 
орын тар болғандықтан, дәнді элеваторға жеткізу 
де қиын болатын, оның үстіне алқаптан элеваторға 
дақылдар таситын техника да жеткіліксіз болатын. Сол 
кезеңде Дінмұхаммед Қонаев пен Нұрсұлтан Назарбаев 
облыс шаруашылығын аралап, егін жинау науқанының 
барысымен танысып жүр екен. Сонда мен басшыларға 
техникамен қамтамасыз етуде көмектесулерін сұрадым, 
Қазақ ССР Министрлер кеңесінің төрағасы Нұрсұлтан 

Жалғасы 4 бетте

 Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен шын жүректен
құттықтаймын! 
Жалпыұлттық мерекеге айналған бүл елеулі күн Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 

Назарбаевтың Қазақстан халқына және мемлекетіне сіңірген орасан зор еңбегіне 
деген құрмет болып табылады. Ұлт Көшбасшысының тұрақты және жүйелі 
негізде атқарып келе жатқан өлшеусіз еңбегінің нәтижесінде Қазақстан серпінді 
даму жолына түсті. 
Қазақстан Республикасы саясатының Тәуел сізд іктің 25 жылында жеткен бас ты 

табыстарының бірі Н.Назарбаевтың есімімен байланысты әрі бей бітшілік пен 
келісім саясатының халықаралық этало ны ретінде танылған қоғамдық келісім 
мен жал пыұлттық бірліктің қазақстандық үлгісін жаса ғаны болып саналады.
Халқына әрқашан демеу болып, елдің қамын ойлап, алға тартқан Нұрсұлтан 

Назарбаев өзінің «Ұлы Дала Ұлағаттары» мақаласында «Ел болудың, мемле-
кет болудың жөн-жобасын көрсетіп берген, көмекке келген ешкім болған жоқ. 
Біз бәрін де тыңнан бастап, халқымызбен бірге қалыптастырдық. Жоқтан бар 
жасадық, барды берекеге айналдырдық, сол ырысты өсу мен өркендеудің негізі 
етіп алдық» - деп жазады. Шынында да, мұның бәрі оңай болған жоқ. 
Бүгінгі таңда қазақстандық даму жолы жаңа деңгейде -  «100 нақты қадам» 

Ұлттық жоспары аясында жүзеге асырылуда.  
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың әлем тұрақтылығы мен қауіпсіздігіне де қосқан 

үлесі зор. Семей ядролық сынақ полигонын жап қан және әлемде алғаш болып 
атом қаруы нан бас тартқан Президент Нұрсұлтан Назар баев ядролық қаруды 
таратпау саясатына жаңа өнегелік стандарт енгізді.  Әділ әрі қауіпсіз әлем 
құрылымын қа лып  тастыруға бағытталған «Әлем. ХХІ ға сыр» манифесі Біріккен 
ұлттар ұйымында ресми мәртебеге ие болды. 
Ядролық қарусыз әлем және жаһандық қауіп сіздік үшін сыйлығын тағайындау 

Қазақстан Рес пуб ликасының Президенті Нұр сұлтан Назарбаев тың барлық 
жаһан дық бастамаларының қисынды жалғасы болып отыр.
Тәуелсіздіктің 25 жылдығында елі міз дің БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің 2017-

2018 жылдардағы тұрақ ты емес мүшелігіне сайлануы ұлттық қауіпсіздікті 
нығайтудағы және Қазақстанның жаһандық қатысуындағы маңызды тарихи 
жетістігі болды.
Елбасымыз Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев –татулығымыздың, береке-

бірлігіміздің, тұрақтылығымыздың кепілі. Оның әр идеясы мен мақсаты 
қоғамдық санада берік сіңіп, барша қазақстандықтар үшін жалпыұлттық 
құндылыққа және өмір салтының негізіне айналды. 
Қадірменді айыртаулықтар!
Сіздерді Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен шын 

жүректен құттықтаймын! 
Баршаларыңызға зор денсаулық, жанұяларыңызға амандық, сәулелі ғұмыр 

тілеймін!
Ағзам ТЕСТЕМІРОВ,

Айыртау ауданының әкімі.

Құрметті айыртаулықтар!
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25 қараша күні аудандық Ақан сері атындағы 
Мәдениет үйінде ауылшаруашылығы 

еңбеккерлерінің күніне арналған салтанатты 
іс-шара болып өтті.
Шарада аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 

аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров 
ауданымыздың ауылшаруашылығы еңбеккерлерін 
айтулы мерекелерімен құттақтады.
«Құрметті ауылшаруашылығы еңбеккерлері, құрметті 

ардагерлер! Баршаңызды кәсіби мерекелеріңіз – 

ауылшаруашылығы еңбеккерлері күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!
Бұл дархан далаға дән сеуіп, астық 

жинаған, шұрайлы жерге мал жай-
ып, еліміздің азық-тұлік қауіпсіздігін 
қамтамасыз етіп, экономикасына 
өзіндік үлес қосып жатқан адамдардың 
еңбегіне құрмет көрсететін  ерекше 
күн.
Ауданымыздың ауылшаруашылық 

еңбек керлер і  Қазақс танның 
тарихындағы айтулы дата, мерейлі ме-
реке – ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
үлкен жетістіктермен жетіп отыр», 
деп ауылшаруашылығы саласында 
атқарылған кең көлемді жұмыстарға 
тоқталып өткен аудан басшысы: 
«Ауданның ауылшаруашылығын 
дамытудағы адал еңбектеріңізге 
алғыс білдіремін! Сіздерге және 
отбасыларыңызға зор денсаулық, 
бақыт, молшылық пен береке тілеймін! 
Ел дамуы жолындағы қызметтеріңіз 
табысты болсын!» деді.
Салтанатты  шараның  ең  бір  айтулы  тұсы 

ауылшаруашылығында талмай еңбектеніп, ел дамуына 
өзінше үлес қосып жүрген жерлестеріміздің марапатта-
луы болды.

«Еңбек даңқы» медалімен «Юлия» ФШ басшысы 
Александр Воронов, «Айыртау green company» ЖШС 
басшысы Әсет Мирманов наградталды.
Қазақстан Республикасы Ауылшаруашылығы 

министрлігінің Құрмет грамотасы «Айыртау-Әліби» 
ЖШС басшысы Корней Шевченкоға табыс етілді.
Облыс әкімінің Құрмет грамотасы «Баянтай» ЖШС 

бас агрономы Нұржан Джакуповқа, «Достық-Дән» ЖШС 
өндірістік алаңының бригадирі Қайрат Қабдрахмановқа, 
«Арна» ФШ басшысы Вячеслав Клудкевичке, «Гусаков-
ка» ЖШС бригадирі Валерий Нейфельдке берілді.
Облыс әкімінің Алғыс хатымен «Кутузовка-Әліби» 

ЖШС зерноток меңгерушісі Валентина Буряк, «Ай-
ыртау элеваторы» ЖШС кептіру бойынша шебері 
Марат Қамарланов, «Жарқын СК» ЖШС бас инженері 
Александр Понамарев, «Фирма Бабық-Борлық» ЖШС 

Мереке мезеті
Ауылшаруашылыєы – атадан ќалєан асыл іс

зоотехнигі Амангелді Сыздықов марапатталды.
Айыртау ауданы әкімінің Құрмет грамотасы 

«Әміржанов» жеке кәсіпорнынан Мырзабек Әміржановқа, 
«Кирилловка-Айыртау» ЖШС бас агрономы Сапарбек 
Мәментіковке, «Исағали» ЖШС бригадирі Сергей Нейге, 
«Всеволодовка-Север» ЖШС басқарушысы Валентин 
Стинскийге, «Гусаковка» ЖШС комбайншысы Владимир 
Лапутьке, «Гусаковка» ЖШС Жұмабай Урумбаевқа 
табыс етілді.
Аудан әкімінің Алғыс хаты «Агрофирма Жер-ана» 

ЖШС механизаторы Жанболат Беке-
новке, «Новосветловка-Әліби» ЖШС 
ток меңгерушісі Михаил Бочаровка, 
«Юлия» ФШ жүргізушісі Владимир 
Вороновқа, «Салмар-АгроА» ЖШС 
механизаторы Марат Мағзұмовқа, 
«Игилик продукт» ауылшаруашылығы 
кешені ЖШС директоры Любовь 
Обуховаға, «Гусаковка» ЖШС меха-
низаторы Николай Колчинге берілді.

«Ауылшаруашылығы жұмыстарын 
жүргізудегі үздік шаруашылық» ата-
лымында Азамат Елмағановтың 
басшылығындағы «Жарқын СК» 
ЖШС ,  Сырымбет  Есенғалиев 
басқаратын «Баянтай» ЖШС, Влади-
мир Коваленконың «Всеволодовка-
Север» ЖШС-і, Семейду Агаруновтың 
«Исағали» ЖШС-і үздік деп танылды.

«Қайта өңдеу жұмыстары бой-
ынша үздік шаруашылық» Арис 
Каракозидидің «Каракоз» ШҚ атал-

ды.
«Мал шаруашылығын дамытудағы үздік шаруашылық» 

Вячеслав Клудкевичтің «Арна» ФШ.
«Шөп орудағы үздік механизатор» болып Виктор Ра-

имхен танылды («Фирма Златогорка» ЖШС).
«Шөп бастырудағы үздік комбайншы» «Исағали» ЖШС-

нен Владимир Ней марапатталды.
«Астық тасымалдаудағы үздік жұмысшы» Серік 

Қожатаев («Агроком-Мәдениет» ЖШС).
«Үздік сауыншы» «Прекрасное» ШҚ-нан Алексей 

Смирнов.
«Жылдың үздік меценаты» «Кутузовка-Әліби» ЖШС 

Владимир Казаркин болды.
Аудан әкімінің Алғыс хатымен «Көкшетау» Мемлекеттік 

Ұлттық табиғи саябағының бас директоры Құдабай 
Батыков пен Республикалық «Казахстанская правда» 
газетінің тілшісі Александр Кузенный марапатталды.
Салтанатты шараның жалғасы облыстық филармония 

әртістерінің меркелік концертіне ұласты.
Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,

Суретті түсірген Ирина БУРКОВСКАЯ.

28 қараша күні аудан әкімдігінің шағын залында ауданның эконо-
мика және қаржы бөлімінің ұйымдастыруымен «Қазақстандық ва-

люта – Тәуелсіздіктің экономикалық негізі» тақырыбында дөңгелек 
үстел болып өтті.
Дөңгелек үстелге ауданымыздың экономика және қаржы саласында қызмет 

етіп, қазіргі таңда құрметті демалысқа шыққан ардагерлер қатысты. Атап 
айтар болсақ, банк саласында басшылық қызметте болған Николай Карпов, 
орынбасары Надежда Шепелева, бас есепші Людмила Зубкова, кассир Лидия 
Кравченко, Любовь Влащенко және Алма Қуанова.
Дөңгелек үстелде қазақстандық теңгенің шығу тарихы мен қолданысқа енгізілуі 

турасында ауданның экономика және қаржы бөлімінің басшысы Марал Рамаза-
нова, ауданның экономика және қаржы бөлімі басшысының орынбасары Наталья 
Шатько баяндама оқыды.
Кезекпен сөз алған шара қонақтары егемендік алған жылдардағы естеліктерімен, 

теңгенің қолданысқа енуіне орай орын алған қиындықтарымен бөлісе отырып, 
ұлттық валюта – теңгені айналымға шығарып, Тәуелсіз Қазақстанның төлқұжатына 
татитын өз теңгесінің болуы үлкен қуаныш, зор мәртебе дйді. 
Егемендік алған жылдары елмен бірге ауыр да, қиын кезеңде жұмыла әрекет 

етіп, тығырықтан шығуды, молшылыққа толы күнге жетуді көздеген ардагер 
қаржыгерлер мен экономистердің бейнетті жұмысы құрметке әбден лайықты.
Ал еліміздің жас экономистері мен қаржыгерлеріне өрлеудің даңғыл жолына 

түскелі тұрған Қазақстанның экономикасын көтеру жолында табыстар мен 
жетістіктер тілейміз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Дөңгелек үстел
Қазақстандық валюта – 

Тәуелсіздіктің экономикалық негізі

Дүйсенбі күні аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров селолық 

округ әкімдерімен атқарылып жатқан жұмыс барысы туралы 
жиналыс өткізді. 
Күн тәртібіндегі алғашқы мәселе бюджеттің кіріс және шығыс бөлігінің 

атқарылуы болды.
Ауданның ауылшаруашылығы бөлімі басшысының орынбасары 

С.Салғарин «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық» сынды мемлекеттік 
бағдарламалардың жүзеге асырылуы және ірі қара мал еттерінің экс-
портталуы мен 2017 жылға арналған тиімді жобалар мен олардың негізгі 
бағыттары туралы ақпараттандырып өтті.
Сондай-ақ, селолық округ аумағындағы иесіз қалған нысандарды түгендеу, 

«Жұмыспен қавмтудың жол картасы-2020» бағдарламасының жүзеге асы-
рылуын қорытындылау, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
күніне, Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25 жылдығына дайындық 
жүргізу мәселелері қарастырылды.
Жиналыс барысында басқа да ағымдағы мәселелер қаралды. 

Өз хабарымыз.

Ресми хабар
Селолық округтердің ахуалы 

жайында...

24 қараша күні жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған Айыртау мектеп-интернатының акт залында 25 

жұлдызды күн акциясы аясында «Ана тілім – ардағым» атты 
әдеби кеш болып өтті.
Әдеби кешті ұйымдастырушылар «Тату отбасы» аталатын 8 топ  

тәрбиешісі Анар Қалелқызы  және осы интернаттың өнерлі, дарынды 
балалары.
Кеш қонағы аудандық  «Айыртау таңы» газеті редакторының міндетін 

атқарушы Мақпал Әлмағанбетова. 
Кеште интернат тәрбиеленушілері мерекелік күнге орай ән айтып, би билеп, 

жырдан шашу шашты.
Және ұйымдастырушылардың сұрауымен кеш қонағы Мақпал Серікбекқызы 

көпшіліктің көзайымына айналған егемендіктің 25 жылдығына арналған 
«Тәуелсіздік – қарғындардың өтеуі» атты өлеңін оқып берді.

Анар ІЛИЯСОВА,
Айыртау мектеп-интернатының тәрбиешісі.

Әдеби кеш
Ана тілім – ардағым

Қарашаның 29 жұлдызында ауданымыздың 
бетке ұстар ұжымы – Саумалкөл қазақ 

орта мектебінің ұжымы «Ақ орамал» ак-
циясы аясында «Қазақстан аналары соғыссыз 
әлемге, терроризмдікке және агрессияға қарсы» 
тақырыбында дөңгелек үстел өткізді.

Дөңгелек үстелге аудандық кітапханадан, «Колосок» 
және «Родничок» балабақшаларынан, Қазақ мектебі 
жанындағы интернаттан ақ жаулықты аналарымыз 
қатысып, ақ орамалдың қасиеті мен киелілігі турасында 

Дөңгелек үстел
Ақ орамал дегенде, ақ орамал...

әңгіме өрбітті.
Аудандық әйелдер кеңесінің төрайымы Айсұлу 

Нұрбахтинованың төрағалық етуімен өткізілген дөңгелек 
үстелде бейбітшілікті, ауызбіршілікті, тыныштықты 
көксейтін қазақ қоғамы, соның ішінде қазақ аналарының 
орны туралы, олардың басындағы ақ орамалын-

дай кіршіксіз ақ жүрегінің 
құдіреттілігі туралы көңіл 
т о л қы т а рлық  т амаша 
естеліктер айтылды.
Шараның басы-қасында 

болып ,  аппақ  көңілдері 
көлдей шалқыған аяулы 
аналарымыздың іс-шараға 
ат салысып, әдемі де, әсерлі 
кеш өткізулеріне септігін 
тигізгендері үшін мектеп ди-
ректоры Меңдігүл Олжабаева 
кеш қонақтары – ел мен жердің 
тұтастығы мен тыныштығын, 
балалардың амандығын Ал-
ладан жан-жүрегімен жалба-
рына сұрайтын ақ жаулықты 
аналарға деген алғысын 
білдірді.
Қазақ аналарының кіршіксіз 

ақ жүрегі мен тұнық, пәк 
абыройының  айғағы  ақ 
орамалымыз алтын басты 
аналарымыздың ақ маңдайын 

ажарландыра берсін деген тілек білдіреміз.
Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,

Суретті түсірген автор.

Қазақстан – біздің сүйікті Отанымыз. Көрсең көз тоймас асқар шыңды 
таулары, айдын шалқар көлдері, жайыла аққан өзендері, ормандары 

осының бәрі менің тұратын мекенім. Ал Қазақстан мемлекетінің Президенті 
– Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев. Ол адал және әділ Елбасы. Ол кісі 1940 
жылы 6 шілдеде Іле Алатаудың баурайындағы Үшқоңыр жайлауында 
Әбіш пен Әлжан Назарбаевтардың шаңырағында дүниеге келді. Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев Тәуелсіз елдің Тұңғыш Президенті. Оның арқасында 
Қазақстан Тәуелсіз мемлекетке айналды. Елбасының сүйіспеншілігінің 
арқасында бүкіл қазақ халқына, тіпті басқа да елдер арасында сыйлы болып 
отыр. Мен де өз Елбасымды қатты сыйлап, мақтан етемін және жақсы көремін. 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың арқасында еліміз тыныш, ынтымағы мен 
бірлігі жарасқан ел. Ол біздің елімізді көркейтіп, бар әлемге танымал етіп отыр. 
Оның арманы орындалып отыр.
Биыл Тәуелсіздігімізге  25 жыл толып отыр. Бұл деген үлкен мақтаныш және 

үлкен мереке. 25 жыл ішінде елімізде талай-талай келісімдер шешілді, толағай 
жұмыстар атқарылды, жақсы істер жасалды. Астана қаласы күннен күнге 
сәулеттене түсуде. Бұл – Тәуелсіздігіміздің әр күні емес, әр сағаты жаңалыққа, 
игі істерге ұласып жатқанының айқын дәлелі.
Біздің мектебімізде де Тәуелсіздіктің 25 жылдығына байланысты көптеген іс-

шаралар өтуде. Сыныпта біз шығарма, эссе жазу, бүктемелер жасау, сурет салу 
сайыстарына, спорттық жарыстарға белсене қатысудамыз. Өйткені бұл – көп 
жылдардың жемісі. Патриоттық ән айту, мәнерлеп өлең оқу, флешмоб билеу 
мұның бәрі – Тұңғыш Президентіміздің құрметіне арналады. Сыныпта өтетін 
тәрбие сағаттары да бізге, болашақ ұрпаққа, өз тәрбие-өнегесін беруде. 
Сондықтан, осынау кең байтақ, бай әрі сұлу жерімізді сақтап, оны келесі ұрпаққа 

аманат ету – мына біздің қолымызда. Елімізді ардақтап, жерімізді аялап өту 
біздің парызымыз.
Мен осындай Президентім болғанына қуанамын және мақтан етемін. Мен 

оған барлық жасаған істері, жақсылығы үшін көп-көп рахмет айтып, алғысымды 
білдіргім келеді.
Атыңнан айналайын, егеменді ел,
Тәуелсіз күнің туды кенеле бер.
Мерейің құтты болсын, Тәуелсіздік!
Ғасырдың тойы болшы келе берер! – дегім келеді.

Аружан ҚАБДУЛЛА,
Саумалкөл қазақ орта мектебінің 6 сынып оқушысы.

1 желтоқсан – Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күні
Меніѕ Президентім
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МЕНІҢ ТӘУЕЛСІЗ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!

Заманнан жеңіп қатер-қауіптерін,
Бақытты еркіндіктен тауыпты елім.

Тәуелсіз күн тал бесігін,
Жаңбырдай маңдайымнан жауып терім.

Осыдан  25 жыл  бұрын  қазақ  елі  үшін 
жарық  жұлдыз  пайда  болды .  Ол  көк 
байрағын шалқытып, әлем тарихына мөрін 
басқан – Тәуелсіз Қазақстан. Ғасырлар бойғы 
халқымыздың арманы болған, 1991 жылдың 16 
желтоқсаны бүгінгі буынның тарихи жетістігіне 
айналды. Бұл күн – өз тағдырымызды өзіміз 
айқындауға қолымыз жеткен ұлы күн!
Жер жаһанда қай халық болсын еркіндікте, 

азаттықта ғұмыр кешу бақытын көксейді. Сол 
еркіндік үшін аянбай айқасып, жанын қияды. 
Сондықтан да Тәуелсіздік жолында тағдырдың 
тәлкегіне түсіп, азабына шыдаған, қасық қаны 
қалғанша шайқасып, шыбын жанын шүберекке 
түйген ата-бабаларымыздың ұрпағымыз!
Ия, Қазақстан – Тәуелсіз ел! Тәуелсіздік туы-

мен бірге Қазақстанның тамыры терең тар-
тып, жапырағы жайқала бастады. Тәуелсіздіктің 

Тәуелсіздігім – тұғырым

Менің Қазақстаным тәуелсіз ел болғанына, 
ешкімге тәуелді емес азат ел болғанына 

мақтанамын. Біздің Қазақстан тәуелсіз, көк 
туы желбіреген, аспаны ашық, қуатты, қажырлы 
байлығы мол ел. Біздің Қазақстанымыз тәуелсіз 
ел болып отырғанына ата-бабаларымыз мол 
еңбегін, күшін, қажырын, ынтасын салған. 
Тәуелсіз болу бізге оңай келген жоқ. Қазақстан 

Республикасы 1991 жылы тәуелсіз, ешкімге 
бағынбайтын, басқа елдермен терезесі тең 
екенін жариялаған әйгілі, ауқымды бағанасы 
алда тұратын ел болды. Тәуелсіздікті әперген 
Қазақстан елінің азаматтары, біздің жерімізге, 
елімізге, Отанымызға өз таңбасын қалдырған 
боздақтарымыз: Қайрат Рысқұлбеков, Ербол Сы-
патаев,  Сәбира Мұхамеджанова, Ләззат Асанова 
есімді сияқты аға-әпкелеріміз біз үшін, Қазақстан 
үшін күрескен тұлғалар еді. Олар құрбан болған 
батырлар. Біз сондықтан әр жыл, әр ғасыр 
бойы, тіпті өмір бойы батырларды жадымызда 
сақтауымыз керек. 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 1991 жылғы 

желтоқсаннан бастап Қазақстан Республикасының 
Президенті болып келеді. Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы әрдайым халықпен бірге, халыққа көмек 
көрсететін Қазақстанның лауазымды ірі тұлғасы. 
Мұндай көшбасшымыз бар болғандығы біздің 
болашағымыздың айқын екенін дәлелдейді. 
Президентіміз Отанымызды, елімізді, жерімізді 
ұлғайтып, кеңейтіп ары қарай дамыта бермек. Мен 
қазақ баласының ұрпағы болғаннан кейін Егемен 
елімді, жерімді, Отаным - Қазақстан Республи-
касын көркейтуге, үлкейтуге салтанатты түрде 
атсалысу менің парызым. Қазақ елі оты сөнбеген, 

Меніѕ Тəуелсіз елім

Біздің Қазақстан өте бай және қуатты мем-
лекет.Біздің елімізде қаншама ұлт өкілдері 

тыныштықта,ынтымақта өмір сүріп,білім 
алып ,жұмыс  істеуде .Бұл  халқымыздың 
бейбітсүйгіштігі мен кең көңілінің арқасы.Біз 
бай елміз.Осындай елдің ұрпағы болу біз үшін 
куаныш!Біз бақытты елдің балаларымыз.Әрбір 
оқушы бала»маған Отаным не береді?»деп күтіп 
отырмай,мен Отаныма не бере аламын деген 
оймен талпынып,өте жақсы оқып,білімді азамат 
болып шығуы керек.
Тәуелсіздік  бізге  оңайлықпен келген жоқ.

Тәуелс ізд ік -бізд ің  бабаларымыздың ,ата -
әжелеріміздің,аға-әпкелеріміздің ерлігінің,еңбегінің 
жемісі.Мен Тәуелсіз елімді мақтан тұтамын.
Тәуелсіздік тәңірден келген тәтті сый. Сол тәтті сый-
ды ата-бабаларымыз қасық қанын төгіп,болашақ 
ұрпаққа өнегелі өмір сүру үшін алып берген.Ата-
бабаларымыздың «Бірлігі жоқ ел тозады, Бірлігі 
күшті ел озады» деген даналық сөзін әрқайсымыз 
мықтап есте ұстасақ,Тәуелсіздігіміз болаттай 
берік болады.Мен ата-анамнан,ұстазымнан 
Тәуелсіздік туралы көп әңгімелер естідім.Біреуге 
тәуелді болмау,өз елінде еркін өмір сүру қандай 
бақыт!Мен өз жерімді,елімді,Елтаңбамды,Әнұран
ымды және көк Туымды жақсы көремін.Тәуелсіздік-
менің екінші жүрегім.Тәуелсіздіктің арқасында 
тарихымызды түгендеп,тілімізді,дінімізді қайта 

Меніѕ Ќазаќстаным

арқасында қазақтың асқақ арманы – әнге ай-
налды, өзге дербес елдермен тереземіз теңесіп, 
керегеміз кеңейді.
Тәуелсіздік – тарихтың сыйы немесе бүгінгі 

буынның меншігі емес. Менің ойымша, ол – өткен 
бабалардың алдындағы қасиетті борыш және 
келешек ұрпақтың, яғни біздің алдымыздағы 
зор жауапкершілік.  Біз жыл өткен сайын сол 
бір тарихи таңдаудың сарқылмас құдіретін жан 
жүрегімізбен түсінеміз. Бұл менің егемен мемле-
кетте, бейбітшілік пен келісімде, өзара сенімде 
азат өмір сүруді таңдауым. Біздің болашағымызды 
Тәуелсіздіктің ұлы рухы жебейді, біріктіреді, 
бойымызға қуат беріп, сенімімізді нығайтады.
Бүгінгі күні менің мемлекетім дербес мемлекет 

құру бақытына ие болып отыр. Әрине, басқа 
бақ қону бір бөлек, сол бақытты бағалай білу 
– бір бөлек. Сондықтан да, өз Тәуелсіздігімізді 
ұлағаттау біздің басты борышымыз!

Гүлназ БОТИЕВА,
№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының 

10 сынып оқушысы

жалыны ұшпаған, суы құрғамаған, орманы, бау-
бақшасы құлпырған Тәуелсіз егеменді ел!

Тәуелсіздік  тағдырым
                              
Не өтпеді еліміздің басынан,
Тағдыр талай азаптады жасынан.
Жоңғар, орыс, неміспен де күрестік,
Біздер емес қорқақ болып жасыған.
   Жоңғар шықты менікі 

деп жерлерің,
   Көре алмаған 

іштарлығы пенденің.
   Ата-бабам қас 

дұшпаның қойсын ба!?
   Жайратты олар 

жерімізге төнгенін.
Орыс шықты саясатын қолға алып,
Қазба-байлық, жер үшін де долданып.
Бодандықта қанша жылдар болсақта,
Беріспейміз! Біз Қазақтар ол да анық!
   Неміс келді Кеңес елін 

қырам деп,
   Жанын қиды жас 

қыршындар бұдан көп,
   Жеңіс туын желбіреттік 

жеңдік біз,
   Халқым енді қайғыма 

тек қуан деп!
Данияр НАУҚАН,

Егіндіағаш орталау мектебінің 
7 сынып оқушысы.     

оралтып,салт-дәстүрімізді жандардық.Біз үшін 
Тәуелсіздік тәтті ұғым ғана емес,баға жетпес 
қастерлі дүние.Жиырма бес жыл ішінде еліміз 
жақсы көркейді.Аяғына нық тұрды.Елімізге,жаңа 
Астанамызға басқа елдер қызыға да,қызғана да 
қарайды.Желбіреген көк туымыздың астында 
тұрып,Әнұранымызды айтқанда ерекше сезімге 
бөленемің.Біздің елімізді қазір көп елдер таниды.
Үлкендердің айтуынша осы жиырма бес жылдың 
ішінде елімізде көптеген жақсы өзгерістер болып-
ты.Қаншама зауыт,фабрика,мектеп,балабақша 
салынған.Осының бәрі Тәуелсіздіктің арқасы деп 
түсінемін.
Тәуелсіздік !Оны  ансамаған,армандамаған 

қазақ  жоқ  шығар? !Сол  арманымыздың 
орындалғаныма міне,жиырма бес жыл толып 
отыр.Құтты болсын!Мәңгілік болсын!Мен елімнің 
кең байтақ даласы  мен асқар тауларына,әдемі 
де көрікті қалаларына,тыныш өміріне,бейбіт 
тіршілігіне қатты ризамын.Біз Тәуелсіз мемлекеттің 
ұрпағымыз,еліміздің келешегіміз.Болашақ біздің 
қолымызда.Соған лайық болайық,достар!Мен өз 
шығармамды Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың «Тәуелсіздік-қазақстандықтар үшін 
ең қасиетті құндылық!»деген сөзімен аяқтаймын.

Дархан НАУҚАН,
Егіндіағаш орталау мектебінің 

6 сынып оқушысы.

Қазақстан  Республикасы 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
орай аудандық «Айыртау таңы» 
газетінің редакциясы ауданның 
мектеп оқушылары мен колледж 
студенттері арасында «Менің 
Тәуелсіз Қазақстаным!» атты 
шығармалар байқауын ұсынған 
болатын.
Қазылар шешімімен қазақ тілінде 

Жеңімпаздар анықталды
жазылған шығармалар ішінен 3 
орынға Карасевка орта мектебінің 
8 сынып оқушысы Рахметолла 
Өміртай лайықты деп танылса, 2 
орын Егіндіағаш орталау мектебінің 
7 сынып оқушысы Данияр Науқанға 
бұйырды. Ал 1 орынды Саумалкөл 
қазақ орта мектебінің 11 сынып 
оқушысы Аружан Есматова жеңіп 
алды. Ал орыс тіліндегі шығармалар 

арасынан №1 Саумалкөл орта 
мектебінің 8 сынып оқушысы үздік 
деп танылды.
Жеңімпаздарды жеңістерімен 

құттықтай отырып, мектеп 
қабырғасындағы салтанатты 
шарада арнайы дипломмен және 
бағалы сыйлықпен марапаттау 
рәсімі болатынын еске саламыз.

Қазылар алқасы.

Тәуелсіздік-ата-бабаларымыздың азаттықты аңсаған ерлік жолы, Абай 
аңсап өткен азаттық идеяның нақты болмысқа айналғандығының айғағы.
Тәуелсіздік -қазақ  халқының  асқақ  армандары  мен  қайсар 
рухының  жем і с і ,  Тәуелс і зд і к -ең  басты  құндылығымыз .
Тәуелсіздік атты қасиетті де қастерлі ұғымның астарында ата-

бабаларымыздың елі мен жерін қорғап, аттың жалында, атанның қомында 
өткен күреске толы тағдырлары жатыр. Аталарымыз қазақтың ұлан-байтақ 
даласын сырт көздердің сұғынан найзаның ұшымен, білектің күшімен, ал, 
арғы тарихымызда Абылай, Әбілхайыр сынды хандарымыз, бертінде 
Тобанияз, К.Мыңбаев, Д.Қонаев сынды көреген көшбасшыларымыз 
өздерінің ақыл-парасаттары арқасында далалық дипломатияның 
қағидаларын шебер қолдана отырып, мемлегерлік саясатымен де қорғай 
білді. Ежелден еркін өмір сүріп, иен даласына иегерлік етуді өмір сал-
тына, қазақи қағидасына айналдырған, біреуге бодан болмау жолында 
талай рет тар жол, тайғақ кешулерді бастан өткізген біздің халқымыз 
үшін Тәуелсіздіктің құны бәрінен де қымбат, шоқтығы бәрінен де биік тұр.
Егемендік дәуірдің елең-алаңында 1991 жылдың 1 желтоқсанында 
халқымыз өздерінің тұңғыш Президентін сайлады. Ал, 16 желтоқсан 
күні Қазақстан өз Тәуелсіздігін жариялап, бодандық бұғауынан біржола 
босап, дербес мемлекет болғанын әлемге жария етті. Қазақстанның 
өз Тәуелсіздігін жариялағанына міне, биыл 25 жыл толып отыр.
Елбасының «Тәуелсіздігі қазақ халқына тартқан тағдырдың сыйы 

емес, өзінің ежелгі жерінде қилы кезеңді бастан кешу арқылы қол жеткен 
өз мемлекеттілігін құруға деген заңды құқығы, бұл даусыз және саяси 
фактіге ешкім күмән келтірмеуі тиіс»-деп атап көрсетуінде үлкен мағына 
жатыр. Сондықтан бұл мереке әрбір қазақстандық үшін зор қуаныш.
Е л б а с ы м ы з  а й т қ а н д а й  ен д і г і  ж е р д е  б і з д і ң  б і р 

ғ а н а  о т а н ы м ы з  б а р .  О л - Т ә у е л с і з  Қ а з а қ с т а н . 
Қазақстан Тәуелсіздікке қол жеткізген 25 жыл ішінде дамыған нарықтық 
экономикаға өтті, өзіндік даму жолын таңдады. Тәуелсіздік таңы 
тілімізді, дінімізді, салт-дәстүрімізді, әдет-ғұрыпымызды жаңғыртты. 
25 жылда Қазақстанымыз аяғына қаз тұрып қана қоймай, әлемдік 
өркениетте орны бар әлеуетті мемлекет ретінде қалыптасты. Қасиетті 
Ата Заңымыз қабылданды, егемендігіміздің айғағы болып табы-
латын аспан түстес азат Байрағымыз, Елтаңбамыз, Әнұранымыз 
дүниеге келді. Сарыарқаның кең жазық даласында барша елді өзінің 
тез көркейіп өсуімен таң қалдырып, жаңа Астанамыз дүниеге келді.
Ә л е м д і к  қ а у ы м д а с т ы қ  а л д ы н д а  Қ а з а қ с т а н 

Республикасының асқақ рухты мемлекет екенін мойындаттық. 
Жыл сайынғы Елбасымыздың халыққа арнаған Жолдаулары мен қабылданған 
мемлекеттік бағдарламалар, стратегиялық бағыттардың барлығы да 
халықтың тұрмысын жақсартып, Тәуелсіздігімізді нығайтуға бағытталды. 
Арманы  асқақ  еліміздің  ұлы  көшін  халқымыздың  ардақты 
перзенті, әлемге әйгілі көреген саясаткер Н.Ә.Назарбаев жарқын 
болашаққа, кемел келешекке бастап келеді. Асқақтаған Астанасы 
барынша қарыштаған Қазақстан қазіргі таңда ынтымақ пен бірлікті 
ту етіп, болашаққа нық сенімді қадамдармен адымдап келеді. 
Бүгінгі Қазақстан -әлемнің іргелі мемлекеттерімен қатар халықаралық 

мәселелерді шешуде басты тұлға болуда. Тәуелсіз Қазақстан мемлекеті 
әлем таныған егеменді, демократиялық және құқықтық мемлекет. 
Б ү г і н г і  т а ң д а  к ө к т е  с ұ ң қ а р ,  ж е р д е  т ұ л п а р , 
б і р л і г і  ж а р а с қ а н  б е й б і т  е л д е  ө м і р  с ү р у д е м і з .
Т ә у е л с і з д і к – б і л е к т е г і  ә л і м і з ,
Тәуелсіздік – жүректегі әніміз, - деп барша қазақстандықтарды 
Тәуелс ізд і г ім ізд ің  25 жылдық  мерекес імен  құттықтаймын.

Қанат ӘБУБӘКІР,
Айыртау ауданының 2 сотының төрағасы.

Тәуелсіздік-тірегім

Ұлы Отан соғысының ардагері Павел Яковлевич Барильченко 100 жасқа 
толды. Мерейтой иесін Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Ерік Сұлтанов 
құттықтады. 

«Біз Сізді бүгінгі мерейтойыңызбен құттықтай келіп отырғанымызға 
қуаныштымыз. Сіз халық шаруашылығын қалыптастыруда үлкен рөл 
атқардыңыз. Ұлы Отан соғысында жеңіске жетуде Сіздің үлесіңіз ерекше. 
Сізге зор денсаулық, отбасыңызға бақыт пен береке тілеймін. Балаларыңыз 
бен немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қуанышына бөленіп жүре беріңіз», 
- деді өңір басшысы. 
Ұлы Отан соғысы Павел Яковлевич Харьков авиация училищесінде оқып 

жүргенде басталды. Оқу орнын аяқтаған соң Павел Барильченко Кеңес ар-
миясына шақырылды. Ол фашистік Германияға қарсы ұрыстарда Орталық 
және Белорусь майданында 2-ші әуе әскерінің құрамында болды. Соғысты 
майор атағымен аяқтады. 

«Мен Украинаны, Белорусияны, азат етуге қатысып, Берлинге жеттім. Мені 
әуе әскерінен шақыртып, 23-ші әуе фронтының 2-ші әуе әскерінің бөліміне 
басшы етіп қойды. Краснодардағы педагогоикалық институтты тәмамдаған 
соң мұғалім, директор болып қызмет істедім. Содан соң туып-өскен Отаныма 
оралдым», - дейді ардагер. 
Павел Барильченко «Қызыл жұлдыз» және «2-ші дәрежелі Отан соғысы» 

орденімен, «Ерлігі үшін», «Белорусияны азат еткені үшін», «Украинаны 
азат еткені үшін», «Берлинді алғаны үшін», «Германияны жеңгені үшін», 
«Қажырлы еңбегі үшін» және «Георгий Жуковтың туғанына 100 жыл» 
медальдарімен марапатталған. 
Петропавл қаласының № 21 орта мектебі 22 жыл бойы Павел Яковлевичтің 

төрағалығымен қалалық, облыстық, республикалық олимпиадаларда 
жүлделі орындарға ие болды. 
Павел Яковлевич және жұбайы Нина Андреевна екі перзент тәрбиелеп 

өсірді. Бүгінде ардагер үш немере, екі шөбере сүйіп отыр. 
Облыс әкімінің баспасөз қызметі.

100 жылдыќ мерейтойымен 
ќўттыќтады

Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданының экономика және қаржы 
бөлімі» ММ 

2016 жылғы «9» желтоқсанда  сағат 11.00–де  www.gosreestr.kz Мемлекеттік 
мүлік тізілімінің веб-порталында  жекелеген негіздері бойынша коммуналдық 
меншікке келген (түскен) мүлікті сату бойынша  электрондық аукционды өткізу 
туралы хабарлайды.
Электрондық аукционға бағаны төмендету әдісін қолданумен келесі 

коммуналдық меншіктің объектілері қойылады:
1. Клуб ғимараты, Қарақамыс ауылы. Бастапқы  құны-318 756 теңге. 

Төменгі құны- 159378 теңге. Кепілдік жарна-47 814 теңге.
2. Гараж ғимараты, Қарақамыс ауылы. Бастапқы құны-198 139 теңге. 

Төменгі құны-99 070 теңге. Кепілдік жарна-29 721 теңге.
3. Кулинария ғимараты, Дауқара ауылы. Бастапқы құны-100 286 теңге. 

Төменгі құны-50 143 теңге. Кепілдік жарна-15 043 теңге.
Мүлік жер учаскесіз сатылады. Қазақстан Республикасының Жер 

заңнамасына сәйкес, жер учаскесінің кадастрлық құны  бөлек төленеді.
Электрондық аукционды  өткізу бойынша  қосымша ақпаратты мына сайт 

www.gosreestr.kz  арқылы  немесе келесі телефон бойынша таныса аласыз: 
8(715-33) 22-3-69.  

ХАБАРЛАНДЫРУ
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ОК барлық пленумдарында. Біздің әр 
кездесуіміз тұнып тұрған тарих болатын. Және 

мені Елбасымыздың адамгершілігі, іскерлігі қатты 
таңғалдырады. Кеңестер Одағының ыдырауы, 
партиялардың таратылуы өте қиын да, ауыр кезеңдер 
еді, десе де мықты адамдар өзгерістерден қаймықпай 
бұрынғыдан да құдіретті бола түседі. Біздің еліміздің 
тізгінін Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтай азамат 
ұстағаны үшін Аллаға сансыз шүкірлер айтамын. 
Өтпелі, ауыр кезеңде амалдап жан бағу қиын болса да, 
Президентіміз елді басқара отырып, халқына адал бола 
білді. Бар күш-жігерін жинап, мемлекет пен халықтың 
болашақ тағдырына жауапты екендігін жақсы түсінген 
басшымыз иығына артылған жауапкершілік жүгіне үлкен 
құрметпен қарай білді. 

1993 жылдың 14 мамырында мен Айыртау ауданын 
басқардым, дәлосы жылдың 28 тамызында елімізде есте 
қаларлық тамаша сәттің куәсі болдық, ол Қазақстан, 
Қырғызстан және Өзбекстан елдерінің Президенттерін 
қарсы алуымыз еді. Еліміздің астық өндіретін басты 
4 аймағы да осы тарихикездесуге қатысты. Экономи-
камызды көтеріп, эаңа қарым-қатынастарды қалыпқа 
келтіріп, астық экспорттау мәселесін шешу керек бола-
тын. Десе дегендей, мұндай жылы қарым-қатынастар ең 
алдымен көрші мемлекеттер арасында жолға қойылды. 
Экономикалық қиын ахуалға қарамастан сол жылдары 
Елбасымыз бабалардан қалған тарихи мұралар – Ақан 
сері мен Шоқан Уәлихановтардың ұлықталуы үшін бас 
аназар аударды. 
Елбасымен кездескен сәттерімнің ең бір жарқын кезі 

деп атақты Қарасай және Ағынтай батырларға арналған 
мемориалды кешеннің құрылысын салу кезіндегі та-
рихи сәтті айта аламын. Нұрсұлтан Әбішұлы Қарасай 
батыр кіретін Шапырашты руынан болса да, өзінің 
ерекшелігін көрсетпей, билікке жақындығын таныт-

1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш 1 желтоқсан - Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніПрезиденті күні
БОЛАШАЄЫМЫЗ ЕЛБАСЫНЫЅ ЌОЛЫНДАБОЛАШАЄЫМЫЗ ЕЛБАСЫНЫЅ ЌОЛЫНДА

пай, ең бірінші орынға адамгершілікті қойып, жай ғана 
қазақстандықтардың өміріне қызығушылық танытып 
жүретін. Сондықтан да, онымен сөйлесу де қиын бол-
майтын, әрбір кездесу есте ұзақ сақталатын.
Мен Елбасының облысымызға, ауданымызға жасаған 

жұмыс сапарларының кезінде бірнеше рет кездестім. 
Техникаларымызды, жайқалып өсіп тұрған егінімізді 
көрсететінмін. Сонда  әр кездесуде мен Елбасының 
бойынан саясаткерге тән қасиеттерді және де тәжірибелі 
экономисті көретінмін.
Астана қаласында өткен кезекті президент сайлауының 

алдында күтпеген жерден: «Армия, сен ештеңе айтқың 
келмей ме?» деп сұрады. Мен өз сөзімді аяқтаған соң, 
ешқандай салтанатсыз-ақ маған алғысын айтты. Біз 
бақытты елміз, себебі бізді тарихты, қазақстандықтардың 
қажеттілігін білетін, ерікті және мықты, алдағы 
қиындықтарды көрегендікпен көре білетін және сол 
қиындықтарға бізді дайындай білетін адам басқарады.  
Соның бір айғағы – «Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауы. Ол түрлі ұлт өкілдері бейбітшілік 
пен келісімде өмір сүретін, ардагерлерін ардақтап, жа-
старына жарқын болашақтың қақпасын ашып берген 
бірегей мемлекет құра білді. Президентіміздің барлық 
арманы орындалып, еліміз дамыған үздік 30 елдің 
қатарына кірсін деп тілеймін Алладан.
Сөзімді қорыта келе айтарым, Нұрсұлтан Әбішұлы 

– барлық жағдайда да сенімді адам: адам ретінде де, 
басшы ретінде де, мемлекет қайраткері ретінде де. 
Қазақстанның болашағы – соның қолында және мен 
біздің мемлекетіміздің Елбасы атына тығыз байла-
нысты алда әлі талай жарқын жеңістері болатынына 
сенімдімін.

Армия ӘБІЛҚАЙЫРОВ,
Айыртау аудандық ардагерлер 

кеңесінің төрағасы.

Жалғасы. Басы 1 бетте.

Азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесін ұйымдастыруды жетілдіру, сондай-ақ 
басқару органдарын, күштер мен құралдарды даярлау мақсатында 2016 жылғы 
16-18 қараша аралығында «Қыс 2016» республикалық командалық-штабтық 
оқу-жаттығу «Қысқы кезең жағдайында төтенше жағдайларды жою кезіндегі 
іс-қимылдарға азаматтық қорғау мемлекеттік жүйесінің басқару органдары мен 
күштерін даярлау» тақырыбында өтеді.
Қысқы жағдайда көптеген адамдар тоңазытуға және үсінуге шалдығады, бұл 

денсаулығына үлкен нұсқан келтіруі мүмкін. Үсіну белгілерін дұрыс анықтау, 
тоңазытудан сақтану және алғашқы көмек көрсету туралы тағы да ескерткім 
келеді.
Үсіну төмен температураның әсерінен дене мүшесінің кей бөлігінің (тіпті 

жансыздануға дейін) зақымдануы  болып табылады. Көбінесе үсінуге шалдығу 
қыстың суық мезгілінде қоршаған орта температурасы –10oС - –20o С төмен кезде 
болады. Көктемде және күзде ауа температурасы нөлден төмен болған кезде 
далада көп уақыт жүргенде, әсіресе ауа өте ылғалды және күшті жел болғанда 
да үсінуге шалдығуға болады.
Аязда тар және дымқыл киім мен аяқ киім кию, қатты шаршау, ашығу, ұзақ 

уақыт қозғалыссыз және ыңғайсыз болу, суықтан алған бұрынғы жарақаттың 
болуы, аурудың нәтижесінде болған ағзаның әлсіреуі, аяқтың тершеңдігі, аяқ-қол 
буындарының және жүрек-тамыр жүйесінің созбалы аурулары, қан жоғалтумен 
болған ауыр механикалық зақымданулар, темекі шегу үсуге шалдығуға әкеп 
соқтырады. 
Статистика бойынша адамдардың қаза болуына және аяқ-қолын кесуге әкеп 

соқтыратын барлық ауыр үсінуге шалдығулар күшті алкогольдік мас болу сал-
дарынан болатындығы көрінеді. 
Үсінудің төрт дәрежесі болады. Үсінудің І дәрежесі (аса жеңілі) аз уақыт суық 

әсер етуінен болады. Терінің жаны кетпейді. Ондай үсінуге шалдығудың бірінші 
белгісі – зақымданған жерлердің жансыздануына әкеп соқтыратын күюді, шан-
шуды сезіну. Содан соң тері қышиды және ауырады, олар аса мәнді және аса 
көрнекті болмауы мүмкін.
ІІ дәрежелі үсіну ұзақ уақыт суық әсер етуінен болады. Оған аса тән белгі – 

зақымданудан кейінгі бірінші күні түссіз сұйықтық толған көпіршіктің пайда болуы. 
ІІ дәрежелі үсінуден соң ауруды І дәрежелі үсінуге қарағанда ұзағырақ және 
тереңірек сезінеді, тері қышиды және ауырады.
ІІІ дәрежелі үсіну кезінде температураның төмендеуі және ұлпаға суық әсерінің 

ұзақтығы артады. Бастапқы кезде пайда болған көпіршіктердің іші қанға ара-
лас, түбі қоңыр-көк болады және тітіркендіргіштерді сезбейді. Терінің барлық 
элементтері өледі де соңында бітеледі және тыртықтар өрістейді. Түсіп қалған 
тырнақтар қайтадан өспейді немесе  пішіні бұзылып өседі. Өлген ұлпалардың түсуі 
2,3-аптада аяқталады, одан кейін тыртықтанады, ол 1 айға дейін созылады.
Ауруды сезінудің қарқыны мен ұзақтығы ІІ дәрежелі үсінуден жоғарырақ.
IV дәрежелі үсіну температураның аса төмендеуінен және ұлпаға ұзақ уақыт 

суық әсерінен туады. Ол көбінесе ІІІ және ІІ дәрежелі үсікке шалдығумен үйлеседі. 
Жұмсақ ұлпаның барлық қабаттары өледі, жиі сүйек пен буын зақымданады.
Зақымданған участок көпкөңгек, тіпті кейде мәрмәр түсті болады, жылыған кезде 

ісік пісіп ұлғая бастайды. Терінің температурасы оны қоршаған үсікке шалдыққан 
ұлпа участогінен біраз төмен. Көпіршіктер үсікке төмендеу шалдыққан учаскелерде, 
ІІІ – ІІ дәрежелі үсінген жерелерде дамиды. Ісік біраз ұлғайған жерінде көпіршіктің 
болмауы, сезімталдығының жоғалтуы IV дәрежелі үсуге шалдығудың куәсі болып 
табылады.
Үсуге шалдығу кезінде алғашқы көмек.
Алғашқы көмек тоңуды тоқтатудан, аяқ-қолды жылытудан, суыққа шалдыққан 

ұлпаларда қан айналымын қалпына келтіру мен инфекцияның алдын алудан 
тұрады. Үсуге шалдығу белгілерін байқаған кезде бірінші – зардап шегушіні жақын 
маңайдағы жылы жерге апару, қатып қалған аяқ киімді, шұлықты, қолғапты 
шешу керек. Алғашқы көмек іс-шараларын өткізумен бір уақытта дәрігерлік көмек 
көрсету үшін тез дәрігерді, жедел жәрдемді шақыру қажет.
І дәрежелі үсуге шалдығу кезінде тоңған жерлерді қызарғанға дейін жылы 

қолмен, жеңіл уқалаумен, жүн матамен ысқылаумен, деммен жылыту керек, содан 
кейін мақта-дәкемен орау керек.
ІІ - IV дәрежелі үсуге шалдығуда тез жылыту, уқалау мен ысқылаудың қажеті 

жоқ. Зақымданған жерді жылу өткізбейтін таңғышпен ораңыз (дәке қабатын, 
қалың мақта қабатын, тағы дәке қабатын, үстіне клеенка немесе су жібермейтін 
мата). Зақымданған аяқ-қолдар қол асты құралдарының көмегімен бекітіледі 
(тақтайша, фанера сынығы, тығыз картон), оларды таңғыштың үстіне салып 
дәкемен орайды.
Зардап шегушіге ыстық сусын, ыстық тамақ, аз мөлшерде алкоголь,           1 

таблеткадан аспирин, анальгин, 2 таблетка «Но-шпа» және папаверин береді.
Ауруды қармен ысқылауға кеңес берілмейді, өйткені саусақтар мен табандардың 

қан тамырлары өте нәзік болады, сондықтан оларға зақым келуі, теріде пайда 
болған кішкентай жарықшақтар инфекция түсуіне жол береді. Үсінген аяқ-қолды 
отқа жылдам жылытуға, бақылаусыз жылытқыштар мен сол сияқты жылу 
көздерін қолдануға болмайды, өйткені үсіну барысын қиындатады. Алғашқы 
көмектің тиімсіз және қабылданбайтын жолы – май, жануар майын жағу, терең 
үсіну кезінде ұлпаны спиртпен ысқылау.

 Бейнегүл ТҰРАЛИНОВА,
ҚР ІІМ ТЖК СҚО ТЖД ТЖААб бас маманы.

Сақтансаң, сақтайды!
Қысқы кезеңдегі төтенше 

жағдайлар қауіпі

Бірінші Елбасы… бұл сөзбен әр қазақсандықтың 
жадында   өткен – біздің жас суверенетті мемлекетіміздің 

бірінші қадамы, өсудегі қиындықтар және қол жеткен 
бірінші қызықтар жеңістер  сурет елесі келеді. Атап 
айтқанда еліміздің даму дәрежесін туған жерден күш ала-
тын ағаштың өсуімен салыстыруға болады. Қазақстанның 
барлық саладағы табысы, қазақстандық мемлекеттің да-
муы және қатаюы,өз азаматтарының жағдайын жоғарлату, 
өсіп келе жатқан ұрпақтардың дамуына  қажетті шара 
жасау  үздіксіз Нұрсұлтан Әбішұлымен байланыстығына 
күмән жоқ.  Менің ойымша, ұлт басшысының ең басты ерлігі 
халықты топтастыра білуі, олардың алдында мақсат қойып 
және болашаққа тапсырманы анықтау. Біздің суверениттеті 
стратегиялық бағыттың дамуы «Казахстан 2030» стратегия 
бағдарламалық құжатта анықталған Қазақстан Республи-
касы  елбасының жыл сайынғы халыққа жолдауында, шет 
елде ресми келу барысында жалпы форумдарда және 
мемлекеттік іс шараларда өзінің растауын табады. Бірақ 
барлық жалпылықтың күшін салусыз іске асыру мүмкін емес, 
стратегияды қызыл жол арқылы  бірлескен күш арқылы ғана 
биік дәрежелерге жетуге болады. Қиындықтарды жеңуге 
де.…Осыған байланысты Елбасының «Қазақстанның 
әлеуметтік модернизациясы: Жалпыға ортақ еңбек қоғамына 

СҚО ТЖД Жедел-құтқару жасағы: Елбасыға ең 
жақсы сыйлық – құтқарылған адам өмірі !

20 қадам». Осы бағытта жұмыс әдісін анықтайтын мақсатқа 
жетуде нақты бағыттарды береді.
Елбасы қойған тапсырмаларға жету үшін әр адам өз 

жұмыс орнында барлық күшін салып адал еңбек етуі қажет. 
Сонда нақты жемісін көреміз. «Жатқан тастың астынан су 
ақпайды …» деп айтқандай.

 Әр қазақстандықтың өз жұмыс учаскісінде 
қағаз жүзінде емес нақты іспен көзге түссе Қазақстан 
Республикасының бірінші Президентінің  айырықша 
күніне  жақсы сый деп ойлаймын. Біздің құрылым ҚР 
ІІМ ТЖК СҚО ТЖД Жедел-құтқару жасағы ММ 
солтүстікқазақстандықтардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
үшін барлығын жасайды. Біздің айтарымыз бар: ағымды 
жылы облысымыздың су айдындарында адам өлімі 13 
пайызға төмендеді, 251 адам құтқарылды олардың ішінде 
48 бала.

 Елбасы үшін ең қымбат бұл – адамдар, біз күн сайын 
қиындыққа түскен адамдарға уақытылы кол ұшын беру үшін 
барлығын жасаймыз!  

Ораз ҚАРШАЛОВ,
ҚР ІІМ ТЖК СҚО ТЖ Департаментінің 

«Жедел-құтқару жасағы» ММ 
бас құтқарушысы.

Оқырмандарымыздың сауалдарына Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының мамандары жауап берді. 

1) Менің қызым келісім-шарт бойынша шетелде жұмыс 
істейтіндіктен зейнетақы қорына аударым жасамайды. 
Айтыңызшы, біз оның орнына БЖЗҚ-дағы оның шоты-
на ақша аудара аламыз ба? Ол үшін не істеу керек және 
аударымдар қандай валютамен қабылданады?

-Қазақстан Республикасының аумағынан тысқары 
жерлерде жұмыс істей отырып, Сіздің қызыңыздың 
міндетті зейнетақы жарналарын төлеу бойынша құқықтық 
қатынастарға қатысуға мүмкіндігі бар екенін айта кету 
керек. 
Сонымен қатар Сіз қызыңыздың болашақ қамын жасай 

аласыз және үшінші тұлғаның пайдасына ерікті зейнетақы 
жарналары туралы шарт жасай аласыз не қызыңыздың 
өзі осындай шартты өз пайдасына жасай алады. Мұндай 
тәсіл өте ыңғайлы, өйткені жарналардың кезеңділігін және 
мөлшерін адам өзі белгілей алады. Айтып өткеніміздей, ерікті 
жарналарды өз туыстарының және жақындарының пайда-
сына аударуға болады. БЖЗҚ сайтында орналастырылған 
зейнетақы калкуляторы келешектегі зейнетақының болжал-
ды мөлшерін есептеуге көмектеседі және тұрақты аудары-
латын ең аз ерікті жарналардың өзі зейнетақы жинағыңызды 
айтарлықтай арттыруға мүмкіндік беретінін көрнекті түрде 
көрсетеді.  Оларды теңгемен салу керек.

2) Жақында зейнетке шығамын, шотыма 2,5 миллионға 
жуық теңге жинап үлгердім. Айтыңызшы, мен құрметті 
демалысқа шыға салысымен барлық соманы бірден 
ала аламын ба немесе оны бөліп-бөліп бере ме? Неге? 
Егер барлық соманы алатын болсам, қанша пайыз 
жоғалтамын? БЖЗҚ осындай қызмет үшін сыйақы 
алады деп естідім. 

- Тиісті қаржы жылына (2016 жылы «2016-2018 жылдарға 
арналған республикалық бюджет туралы» ҚР Заңымен 
ең төменгі зейнетақы мөлшері – 25 824 теңге) белгіленген 
ең төменгі зейнетақының отыз еселенген мөлшерінен кем 
болған жағдайда ғана барлық зейнетақы жинағын алуға 
болады. Яғни, қазіргі сәтте бұл сома - 774 720 теңге (30-ды 25 
824 теңгеге көбейту). Демек, зейнетақы жинақтарыңыздың 
қалдығын ескерсек, сіз барлық соманы бірден ала алмай-
сыз. Сіз жоғарыда көрсетілген формула бойынша есеп-
теуге болатын зейнетақы төлемдерінің жылдық сомасын 
белгіленген кесте бойынша алуға құқылысыз. Осылайша, 
сіздің жеке зейнетақы шотыңыздағы жинақ шамамен үш жыл 
ішінде төленетін болады. Мұндай тәртіп БЖЗҚ-дан міндетті 
зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарының есебінен құралған зейнетақы жинақтарынан 
зейнетақы төлемдерін жүзеге асыру қағидасымен белгіленген. 
Қағида ҚР Үкіметінің 02.10.2013 жылғы №1042 қаулысымен 
бекітілген.

БЖЗЌ ТУРАЛЫ 5 САУАЛ
 Сіздің сұрағыңыздың екінші бөлігіне келер болсақ, 

«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» ҚР Кодексінің 160-бабының ережелеріне сәйкес 
БЖЗҚ-дан зейнетақы төлемдері – төлем көзіне жеке та-
быс салығы (ЖТС) салынатын табыс. Осыған орай кесте 
бойынша зейнетақы төлемдерін алушыдан міндетті түрде 
Салық кодексінде көзделген түзетулер мен салықтық 
шегерімдер ескеріле отырып 10 пайыз мөлшерінде ЖТС 
ұсталады. Салық салынбайтын зейнетақы төлемдерінің 
сомасы ағымдағы қаржы жылына белгіленген ең төменгі 
еңбекақының 12 еселенген мөлшеріне тең. Бұл ретте 
зейнетақы төлемдерін БЖЗҚ өтініште көрсетілген алушының 
банк шотына аударады. Оларды айырбастау және шетелдік 
банктерде ашылған алушылардың банк шоттарына аудару 
қызметтерін қоспағанда, зейнетақы жинақтарын аударуға, 
есепке жазуға және төлеуге байланысты банк қызметтерінің 
ақысы БЖЗҚ-ның меншікті қаражаты есебінен төленеді. 

3) Келесі жылы зейнетке шығамын және менің 
жинақтарым қалай қорғалған, оларға дағдарыстық 
үдерістер, құнсыздану және басқалар әсер етті ме деп 
жиі ойлай бастадым?

- Азаматтардың зейнетақы жинақтарын қорғау және 
оларды индекстеу тетігі «Қазақстан Республикасын-
да зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының Заңында  тұжырымдалған. Зейнетақы 
жинақтарын Қазақстан экономикасындағы құнсыздану 
деңгейін ескере отырып сақтау жауапкершілігін мемле-
кет өз мойнына алды. Заңның 5-бабына сай мемлекет 
алушыларға бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорындағы 
міндетті зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналарын зейнетақы төлемдеріне құқық алған сәттегі 
құнсыздану деңгейін ескере отырып, нақты салынған 
жарналар мөлшерінде сақтауға кепілдік береді. Бұл бап 
зейнетақы жинақтары бойынша жинақталған табыстылық 
деңгейі жинақталған құнсыздану деңгейінен төмен болған 
жағдайда қолданылып жүр және қолданылады. Төлемге 
құқығы бар азаматтар мемлекеттік бюджеттен тиісті өтемақы 
алады. Жинақтарды сақтау бойынша мемлекеттің осындай 
тікелей жауапкершілігі әлемнің еш жерінде жоқ екенін айта 
кету керк.

4) Мен қоныс аударып едім, енді жаңа мекенжайыма 
БЖЗҚ-дан шотымның жай-күйі туралы деректері бар 
хаттар келмейтін болды. Айтыңызшы, бұл ақпаратты 
білудің басқа жолдары бар ма? 

- БЖЗҚ-ға өзіңіздің жаңа мекенжайыңызды хабарлауыңыз 
қажет еді, оны хабарламағандықтан, сіз жеке зейнетақы 
шотыңыздың жай-күйі туралы жыл сайынғы үзінді көшірмені 
алмайсыз. Сондықтан БЖЗҚ бөлімшесіне бір рет келіп, не 
өз деректемелеріңізге түзетулер енгізіңіз, не ең дұрысы, 
хабарлау тәсілін өзгертіңіз. 

Бүгінде зейнетақы жинақтарының жай-
күйі туралы ақпарат алудың бірнеше ар-
насы бар. Сіз салымшы ретінде өзіңізге 
қолайлысын таңдай аласыз. Бұл – жеке 
зейнетақы шотын ашу туралы өтініште 
немесе жеке келісімде көрсетілген 
салымшының электрондық мекен-
жайына хабарлама жіберу. Ақпарат 
алудың ең жедел тәсілі – www.enpf.kz 
сайтындағы «Интернет-үзінді көшірме» 
бөлімі арқылы алу. Электрондық 
цифрлық қолтаңбаңыз болса неме-
се логин мен парольді тіркесеңіз, сіз 
үйден немесе кеңседен шықпай-ақ өз 
шотыңызды тексеріп, жұмыс берушіден 
түскен түсімді бақылай аласыз. Біздің 
мамандар смартфондар мен план-
шеттерге арнап әзірлеген ENPF ұялы 
қосымшасын да пайдалануға бо-
лады. Жинақтар туралы ақпаратты 
egov.kz электрондық үкімет порталы 
арқылы алу мүмкіндігі бар. Қызмет 
«Азаматтар» санатының «Әлеуметтік 
қамсыздандыру» айдарындағы 
«Зейнетақымен қамсыздандыру» 
бөлімінде. Оны алу үшін электрондық 
цифрлық қолтаңба және электрондық 
үкімет порталына тіркелу қажет. Сізге 
ақпаратты БЖЗҚ мамандарының 
бергенін қаласаңыз, сіз үшін республика 
аумағында 232 дербес қызмет көрсету 
орталығы ашылған. Зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шартта немесе 
жеке зейнетақы шотын ашу туралы 
өтініште көрсетілген мекенжайға по-
шта арқылы хабарлау тәсілі әлі де 
қолданылады. 

2016 жылғы 1 қазанда 2,5 миллионға 
жуық адам немесе әрбір төртінші са-
лымшы зейнетақы шотының жай-күйі 
туралы ақпарат алу тәсілі ретінде 
электрондық хабарлау тәсілін таңдады. 

Оның 214 мыңнан астамы үзінді 
көшірмені электрондық мекенжайға 
алады және 2,3 миллион адамның 
сайт арқылы немесе смартфондар 
мен планшеттерге арналған «ENPF» 
ұялы қосымшасы арқылы ақпарат 
алу мүмкіндігі бар. Жыл басынан бері 
ұялы қосымшаны жүктеп алу саны 
245 мыңнан астамға артқан және 2016 
жылғы 1 қазанда жүктеп алу 357,9 
мыңға жетті.

5 )  2 0 1 8  жылдан  бастап 
зейнеткерлердің зейнетақысына 
өтіл үшін үстеме қояды деп естідім. 
Бұл шын мәнінде солай ма? Егер со-
лай болса, оны алу үшін өтіл қандай 
болу керек? 

- 2018 жылдың шілде айынан бастап 
базалық зейнетақы төлемін есептеу 
тетігі өзгеретін болады. Қазіргі уақытта 
ол барлық алушыға бірдей төленеді 
және 11 965 теңге. 2018 жылдан бастап 
оның мөлшері әр түрлі болады: өтілі 
он және одан кем болғанда немесе 
ол болмаған жағдайда – ең төменгі 
күнкөріс деңгейінің 50 пайызы. Әрбір 
келесі толық жылға базалық зейнетақы 
төлемінің мөлшері 2 пайызға өсетін 
болады. Яғни, өтілі 20 жыл болғанда ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 70 пайызын 
құрайтын болады, 30 жыл – 90 пайыз, 
ал 35 және одан көп жылдық өтіл 
кезінде – ең төменгі күнкөріс деңгейінің 
100 пайызы. Өтіл ескерілген зейнетақы 
тағайындауға қатысты толық ақпарат 
алу үшін «Азаматтарға арналған 
Үкімет» Мемлекеттік корпорациясына» 
бара аласыз, Астанада 8 (7172) 75-37-
10 телефонына, Алматыда 8 (727) 331-
21-13 телефонына немесе 1411 нөміріне 
(Қазақстан аумағында қоңырау шалу 
тегін) хабарласа аласыз. 
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

Әйелдерге қатысты кемсітушіліктің барлық нысандарын 
жою туралы (Қазақстан Республикасы 998 жылғы 29 шілдеде 

ратификациялаған) конвенция ережесіне сәйкес жыл сайын 25 
қарашада «Әйелдерге қатысты зорлық-зомбылықсыз 16 күн» акциясын 
өткізе отырып, Халықаралық әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 
көрсетуді жою күні аталады.
Акцияның негізгі мақсаты көпшілік халықты әйелдерге қатысты зорлық-

зомбылықты ескерту, алдын алу, әйелдерге қатысты зорлық-зомбылық 
жасауға бейім адамдармен жеке-профилактикалық жұмысты жүзеге 
асыруға бағытталған жүйені қалыптастыру бойынша қабылданып жатқан 
шаралармен таныстыру, сондай-ақ БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің №1325 
Қарарының халықаралық құжаттарын зерделеу болып табылады.
БҰҰ Қауіпсіздік Кеңесінің №1325 Қарарында оның жоспарлануы мен 

жүзеге асырылуындағы барлық деңгейіндегі қауіпсіздік секторларын ре-
формалауда гендерлік мәселелері көрсетілген және әйелдер мен қыздарға 
қатысты зорлық-зомбылық проблемаларына қатысты.

Айыртау ауданының ІІБ КТІТ.

Акция
Əйелдерге  ќатысты зорлыќ-

зомбылыќсыз 16 кїн

Адам баласының жүрегінде қадір тұтып қадірлейтін екі ұғым болса, 
оның бірі-Ұстаз.  
Мениң қолыма калам алып осы мақаланы жазуға себеп болып отырған 

жан, ол қызымның алғаш әріп танытып, қолына қалам ұстатқан бастауыш 
сынып мұғалімі- Джазбаева Гүлмира Нұрмұханбетқызы жайлы. Менің 
ойымша ,кез келген мұғалім ұстаз бола алмайды. Ұстаздық өнер- тағлымы 
терең өнер. Ал, өнерлі болу кез келген адамға қона бермейді. Олай болса 
ұстаз болу үшін табиғи дарын, ізгілікті ізденіс пен ерен еңбек керек. Сол 
дарын,ізгілік Гүлмира Нұрмұханбетқызының бойынан табылады. Қиындығы 
мен қызығы бірге жүретін осынау мамандықтың шынайы иесі. Ол кісі әр 
сабағына жете дайындалып , балаларға білім беріп адалдыққа баулып, 
әр сабағын қызықты өткізеді. Алғашқы білім сатысы әр уақытта алғашқы 
ұстаздың еңбегінен басталады. Бастауышта алған білімі жақсы болса , әрі 
қарай білімін толыктыру балаға жеңіл болады. Бастауыш мұғалімінің бұл 
жерде атқаратын еңбегі зор. Әр баланың мінезін , психологиясын зерттеп 
барып , оларға жол таба білу керек. Балаларды өзіне тартып барып,олармен 
жұмыс жасау, сабақ оқыту барлығы ұстаздың төзімділігіне, беретін біліміне 
сәйкес болу керек. 

 Гүлмира Нұрмұханбетқызы өз ісінің шебері. Ол барлық балаларды өзіне 
тез арада баули алады. Алғашқы мұғалімінің әр сөзін,мінезін , өткізген 
қызықты сабақтарын  қызым әр күн сайын сағынышпен еске алады Қазіргі 
уақытта ол Петропавл қаласындағы Назарбаев Зияткерлік мектебінің 
оқушысы. Демалыс кезінде ол сағынған мектебіне , ұстаздарына бір соқпай 
кетпейді жәнеде бірге оқыған сыныптастарын да сағынады. Оқып жатқан 
мектебіне түсуіне Қазақ орта мектебінің ұстаздар ұжымының берген білімінің 
арқасы.
Біз ата-ана балаларымыздың жетістіктеріне қуанып қатты ризамыз. Ұстаз 

үнемі ізденіс үстінде болады. Өмір бір орында тұрмайды, үнемі алға жылжып 
отырады, осыған орай жаңа заманың жаңа адамын тәрбиелеп оқыту керек. 
Сіздің біліміңіз біліктілігіңіз әр уақытта артып, әрқашан ата-аналардың 
алғысына бөленіп жүруіңізді тілейміз. Ұстаздар ұжымына еңбектері жемісті 
болып, оқушыларыңыз биік белестерден көрінсін дейміз. 

Ата-аналар атынан Исямбекова Гүлназдын анасы.

Лебіз
Алғашкы ұстазға алғыс

23 қараша күні ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына 
арналған 25 жұлдызды күн акциясы аясында Сырым-
бет демалыс орталығы мен мектеп жанындағы 
интернаттың ұйымдастыруымен «Біз Отанымызды 
қорғауға міндеттіміз!» атты ерлік кездесуі болып 
өтті. 

Сыныптан тыс іс-шараға5-9 сынып оқушылары, Отан алдындағы әскери 
борышын өтеп келген жастар қатысты. іс-шараның мақсаты: ер балалардың 
бойына батырлық, тапқырлық қасиеттерді сіңіре отырып, болашақта елін 
қорғайтын азамат болып өсуіне бағыт беру. Нәтижесінде оқушылардың туған 
жеріне деген құрмет сезімдері қалыптасады, Отанын қорғай алатын азамат 
болып өсуіне септігін тигізеді.
Кездесуге ауған соғысының ардагері Б.Бекенов, әскери борышын өтеп 

келген ұландар Е.Базарбаев, А.Толқынов арнайы шақырылды. Кеш 
қонақтары шәкірттермен сұхбаттасу барысында әскери сапта жүргенде 
өздерін қалай ұстау керектігіне, әскердегі қатал күн тәртібіне, әскери өмірдегі 
қиыншылықтар мен қызықтарға және әскери өмірдлі қалай өткізу керектігіне 
тоқталып өтті. Оқушыларды мазалап жүрген сұрақтарға жауап берді. Кездесу 
соңында оқушылар дайындаған шағын концерт қойылды.

Көпей ҚАЗБЕКОВА,
Мәдени ұйымдастырушы.

Жадыра ТӨЛЕУОВА,
Кітапханашы.

Еліңді қорға, ұланым!

Бұрыннан келе жатқан ата-бабамыздың заманынан бастап, ұрлық 
жасаған адам, абыройлы би аталарымызбен көпшілік халық алдында 

әділ жауапкершілікке тартылған еді. Қазіргі уақытта әрбір қылмыс жасаған 
адам Қазақстан Республикасы әділ сотының алдында жауабын ұстайды. 
Қазақстан Республикасы Ішкі істер Министрлігі  қылмыстық – атқару 

жүйесі Департаментінің пробация қызметі, бас бостандығынан оқшалаусыз 
сотталған адамдарды тәрбиелеу, алдын алу жұмысын жүзеге асыру бойынша 
қызметін атқарады. 
СҚО бойынша ҚАЖ Департаментінің Айыртау ауданының пробация қызмет 

бөлімінде, нақты уақытта бас бостандығынан оқшалаусыз сотталған 52 адам 
есепте тұрады. Он адамның ішінде 22 бас бостандығын шектеу, 19 адам белгілі 
бір лауазымды иелену немесе белгілі бір қызметпен айналысу құқығынан 
айырылған, 8 адам шартты түрде жазасын өтеуде. Тіркеуде тұрған 52 адамның 
ішінде алтауы Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 175 бабы 
бойынша (қазіргі уақытта нақты бабы 01.01.2015 жылда ҚР ҚК 188 бабымен 
енгізілген) бөгде мүлікке ұрлыққа түскені үшін сотталған. Кейбір пробация 
қызметі есебінде тұрған сотталғандар ұрлық жасағаны үшін сотталған. 

«Ұрлық түбі - қорлық» мақалының терең мағынасын сотталғандарға 
түсіндіру, жүректеріне жеткізу, ол әрбір пробация қызметкерлерінің парызы 
деп айтуға болады. Сондықтан, жүзеге асырылатын тәрбиелеу, алдын алу 
шаралардың сапасы арнайы орган қызметкерлерінің лауазымдық міндеттерін 
адал орындауына байланысты. 
Қазағымның «Ұрлықтын түбі қорлық» деген мақаланың мағынасы өте мол. 

Осы мақалдың кілтің тауып, терең сырын түсіне білген адамның келешегі зор 
және ол адам өмірінде, ұрлыққа түсу жағдайға ешқашанда тап болмайды. 

Ш.ФАХРИДЕНОВА,
СҚО бойынша ҚАЖ Департаментінің Айыртау ауданының  пробация 

қызмет бөлімінің аға инспекторы әділет аға лейтенанты.

Ўрлыќ тїбі - ќорлыќ

ДҮЙСЕНБІ, 5 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» 
М/х 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М/х 
10:45 «Апта.kz» 11:50 «ДАУА» 12:25 
«.. Үй болу қиын» Т/х 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 
17:30 KAZNEWS 17:55 Тәуелсіздікке 25 
жыл «ТӘУЕЛСІЗДІК - ТІРЕГІМ» 18:10 
«Назарбаев орталығы» 18:30 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 19:05 «СУРАЙЯ» Т/х 
20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 22:25 
«КЕЛІН» Т/х 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 KAZNEWS 
0:35 «SPORT.KZ» 1:00 «.. Үй болу 
қиын» Т/х 1:35 Тәуелсіздікке 25 жыл 
«Тәуелсіздік - тірегім» 1:50 «Дауа» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:55 
«Менің Қазақстаным!» 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 
жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 М/с 
«Щенячий патруль» 11:00 Т/х «Көрімдік» 
11:30 «Экспедиция 25» 11:55 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
12:00 «Әр үйдің сыры басқа» 12:30 «Магия 
кухни» 13:00 «Семейные мелодрамы» 
14:00 Т/с «Центральная больница» 
15:00 «Народный контроль» 15:15 «Көңіл 
толқыны» 15:45 «Қызық times» 16:30 Ток 
шоу «Bilim» 17:00 «Егіз жүрек» 17:30 Т/х 
«Пәленшеевтер» 18:30 «Біздің назарда» 
18:45 «Жеңімпаз жолы» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар Негізінде 19:40 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
19:50 Т/х «Бәсеке»-2 20:30 «Бетпе-бет» 
21:00 Итоги дня По сути 21:40 Т/с «Такая 
работа» 22:40 Т/с «Осколки» 23:35 «Көңіл 
толқыны» 00:05 «Тағдыр тартысы» 00:40 
Қорытынды жаңалықтар 01:10 «Әр үйдің 
сыры басқа» 01:50 «Сотқа жеткізбей» 
02:20 Қорытынды жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 11:10 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:40 «П@УТINA» 12:10 «ӘН 
ДАРИЯ» 13:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
14:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 15:10 «ПРАВДА» 
15:15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16:30 
Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИНЫ» 17:35 «РОДИНА» 18:50 Т/с 
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ҚОС 
ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:55 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

СЕЙСЕНБІ, 6 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» 
М/х 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М/х 
10:40 «Айман&Шолпан» Т/х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:25 «.. Үй болу қиын» Т/х 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» 
Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 «БЕЙНЕТ 
ТҮБІ - ЗЕЙНЕТ» 18:05 «ӨТКЕН МЕН 
ЖЕТКЕН» 18:25 «Көңіл толқыны» 18:40 
Тәуелсіздікке 25 жыл «ТАБЫС СЫРЫ» 
19:05 «СУРАЙЯ» Т/х 20:00 KAZNEWS 
20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:35 «ӨТКЕН 
МЕН ЖЕТКЕН» 22:00 «ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫ  ИНДУСТРИЯЛ -
ДЫ  ИННОВАЦИЯЛЫҚ  ДАМУЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАСЫ 2016 
ЖЫЛ ҚОРЫТЫНДЫСЫ» ЖАЛПЫҰЛТТЫҚ 
ТЕЛЕКӨПІР 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:05 KAZNEWS 0:50 
«.. Үй болу қиын» Т/х 1:25 Тәуелсіздікке 
25 жыл «Табыс сыры» 1:50 «Қылмыс пен 
жаза» «Ащы судың әлегі» 2:10 «Өткен 
мен жеткен» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 
жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с 
«Такая работа» 11:00 Т/х «Көрімдік» 11:25 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 11:30 «Экспедиция 25» 12:00 
«Әр үйдің сыры басқа» 12:30 «Магия 
кухни» 13:00 Т/с «Унесенные рейсом» 
13:30 Т/с «Женский детектив» 14:00 Т/с 
«Центральная больница» 15:00 «Важно 
знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 
«Қызық times» 16:30 Ток шоу «Bilim» 
17:00 «Біздің үй» 17:45 «Давайте го-
ворить!» 18:30 «Білу маңызды» 18:45 
«Жеңімпаз жолы» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар Негізінде 19:40 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
19:50 Т/х «Бәсеке»-2 20:30 Т/х «Сапар-
ластар хикаясы» 21:00 Итоги дня По 
сути 21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 Т/с 
«Осколки» 23:30 «Көңіл толқыны» 00:00 
«Тағдыр тартысы» 00:35 Қорытынды 
жаңалықтар 01:05 «Өмір сабақтары» 
01:35 «Әр үйдің сыры басқа» 02:05 
Қорытынды жаңалықтар 02:35 «Сотқа 
жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 11:10 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:40 «П@УТINA» 12:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 13:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
14:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 15:10 «ПРАВДА» 
15:15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16:30 
Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИНЫ» 17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 
Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ҚОС 
ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:55 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

СӘРСЕНБІ, 7 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» 
М/х 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М/х 
10:40 «Айман&Шолпан» Т/х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:25 «.. Үй болу қиын» Т/х 
13:00 «БІРГЕ  ТАҢДАЙМЫЗ !» 14:10 
«Келін» Т/х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 
«Сурайя» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«БОЛАТТАН БЕРІК, БЕЗБЕННЕН ТУРА» 
18:25 «Көңіл толқыны» 18:40 «АГРО-
БИЗНЕС» 19:05 «СУРАЙЯ» Т/х 20:00 
KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:30 
«АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 22:25 «КЕЛІН» 
Т/х 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:50 KAZNEWS 0:35 «.. 
Үй болу қиын» Т/х 1:10 «Агробизнес» 
1:35 «Болаттан берік, безбеннен тура» 
2:00 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:30 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 
08:00 «Жаңа күн» 10:10 Т/с «Такая 
работа» 11:00 Т/х «Көрімдік» 11:25 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 11:30 «Экспедиция 25» 12:00 
«Әр үйдің сыры басқа» 12:30 «Магия 
кухни» 13:00 Т/с «Унесенные рейсом» 
13:30 Т/с «Женский детектив» 14:00 Т/с 
«Центральная больница» 15:00 «На-
родный контроль» 15:15 «Пай-пай, 25» 
16:30 Т/х «Көрімдік» 17:00 «Біздің үй» 
17:50 «Давайте говорить!» 18:30 «Біздің 
назарда» 18:45 «Жеңімпаз жолы» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар Негізінде 19:40 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 19:50 Т/х «Бәсеке»-2 20:30 
Т/х «Сапарластар хикаясы» 21:00 Итоги 
дня По сути 21:40 Т/с «Такая работа» 
22:30 Т/с «Осколки» 23:30 «Тағдыр 
тартысы» 00:00 Қорытынды жаңалықтар 
00:40 «Өмір сабақтары» 01:10 «Әр үйдің 
сыры басқа» 01:40 «Сотқа жеткізбей» 
02:10 Қорытынды жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 11:10 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:40 «П@УТINA» 12:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 13:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
14:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 15:10 «ПРАВДА» 
15:15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16:30 
Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИНЫ» 17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 
Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ҚОС 
ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:55 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

БЕЙСЕНБІ, 8 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «СИССИ» 
М/х 10:25 «РОБОТКӨЛІК ПОЛИ» М/х 
10:40 «Айман&Шолпан» Т/х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:25 «.. Үй болу қиын» Т/х 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» 
Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 «Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік академиялық 
симфониялық оркестрінің концерті» 18:40 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 19:05 «СУРАЙЯ» Т/х 
20:00 KAZNEWS 20:45 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:30 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 22:25 
«КЕЛІН» Т/х 23:15 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:50 «МУЗАРТ 
Live» Күнделік 0:00 KAZNEWS 0:45 «.. 
Үй болу қиын» Т/х 1:15 «Жарқын бейне» 
1:45 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
2:15 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 08:00 
«Жаңа күн» 10:10 Т/с «Такая работа» 
11:00 Т/х «Көрімдік» 11:50 «Энергия 
будущего - EXPO - болашақ энергиясы» 
12:00 «Әр үйдің сыры басқа» 12:30 
«Магия кухни» 13:00 Т/с «Унесенные 
рейсом» 13:30 Т/с «Женский детектив» 
14:00 Т/с «Центральная больница» 15:00 
«Важно знать» 15:15 «Пай-пай, 25» 
16:30 Т/х «Көрімдік» 17:00 «Біздің үй» 
17:50 «Давайте говорить» 18:30 «Білу 
маңызды» 18:45 «Жеңімпаз жолы» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар Негізінде 19:40 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 19:50 Т/х «Бәсеке»-2 20:30 Т/х 
«Сапарластар хикаясы» 21:00 Итоги дня 
По сути 21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 
Т/с «Осколки» 23:30 «Тағдыр тартысы» 
00:00 Қорытынды жаңалықтар 00:40 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:10 Қорытынды 
жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 11:10 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:40 «П@УТINA» 12:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 13:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
14:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 15:10 «ПРАВДА» 
15:15 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 16:30 
Т/с «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛИНЫ» 17:35 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 
Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ҚОС 
ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Т/с «НАУЧИ 
МЕНЯ ЖИТЬ» 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
2:20 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:55 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

ЖҰМА, 9 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «МузАРТ 
Live» Күнделік 10:15 «СИССИ» М/х 10:40 
«Айман&Шолпан» Т/х 11:35 «Айтуға 
оңай...» 12:25 «...Үй болу қиын» Т/х 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» 
Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 «Үздік әндер» 
18:40 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 19:05 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:00 KAZNEWS 20:30 ПАРЛАМЕНТ 
20:45 «ҚОҒАМДЫҚ  КЕҢЕС» 21:30 
«СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 22:55 «КЕЛІН» 
Т/х 23:45 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 0:05 

KAZNEWS 0:35 Парламент 0:50 «...Үй 
болу қиын» Т/х 1:25 «Жан жылуы» 1:45 
«Қоғамдық кеңес» 2:30 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Біздің үй» 08:00 «Жаңа күн» 
10:10 М/с «Щенячий патруль» 11:00 
Т/х «Көрімдік» 11:25 «Энергия будуще-
го - EXPO - болашақ энергиясы» 11:30 
«Экспедиция 25» 12:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 12:30 «Магия кухни» 13:00 Т/с 
«Унесенные рейсом» 13:30 Т/с «Жен-
ский детектив» 14:00 Т/с «Центральная 
больница» 15:00 «Важно знать» 15:15 
«Пай-пай, 25» 16:30 Т/х «Көрімдік» 17:00 
«Өмір жолы» 17:45 «Компромат» 18:30 
«Білу маңызды» 18:45 «Жеңімпаз жолы» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар 19:40 
«Энергия будущего - EXPO - болашақ 
энергиясы» 19:50 «Арнайы хабар» 20:30 
Т/х «Сапарластар хикаясы» 21:00 Итоги 
дня 21:40 «Бюро расследований» 22:10 
Кино «Шаг вперёд: всё или ничего» 23:50 
Қайрат Баекенов пен «Формат» тобының 
«Махаббат» атты концерті 01:20 Т/с 
«Дворец Абдин» 02:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 02:30 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 6:45 «ЖҰМА 
У А ҒЫ ЗЫ »  7 : 0 0  ЖАҢА ЛЫҚ Т А Р 
СУБТИТРЛЕРМЕН  7 :05  «ДОБРОЕ 
УТРО» 10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
11:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 11:10 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 11:40 «П@УТINA» 12:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 13:10 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
14:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 15:10 «ПРАВДА» 
15:15 Кино «ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 
17:25 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:40 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НО-
ВОСТИ» 20:55 «ҚОС ЖҮРЕКТІҢ ЛҮПІЛІ» 
Т/Х 22:00 «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 НОЧЬ БОЛЬШИХ КУЛАКОВ! 
Сергей Морозов (Казахстан) – Джош 
Реттингхаус (США) «M1 CHALLENGE 73» 
2:40 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:50 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 
4:20 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

СЕНБІ, 10 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:15 «ДАРА МЕН ДОСТАРЫ» М/х 9:00 
«СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:10 «МузАРТ Live» 
11:55 «АС БОЛСЫН!» 12:35 «БАЛАПАН 
ЖҰЛДЫЗ» 13:40 «ОЙ-ТОЛҒАУ» 14:30 
Қазақ  хандығының  550 жылдығына 
арналған  «Мәңгілік  ел» мерекелік 
театрландырылған қойылымы (2015 
ж.) 16:15 «ҮЗІЛМЕГЕН ҮМІТ» Т/х 18:45 
«МузАРТ Live» Күнделік 19:00 «ӨМІРДІҢ 
ӨЗІ НОВЕЛЛА» Т/х 20:00 KAZNEWS 20:35 
«КӨҢІЛАШАР» 22:10 «Ұлы дала баласы» 
Концерт 0:25 Кино «Тарихта қалған 
ойын» 2:25 KAZNEWS 3:00 «Өмірдің өзі 
новелла» Т/х 

ХАБАР 
07 :02  «Қалжың  қоржыны»  08 :30 
«Өзін-өзі тану» 08:40 «Продвопрос» 
09:00 «Сиқырлы ас үй» 09:35 «Биле, 
Қазақстан!» Дневник 09:50 «Әңгіменің 
ашығы» 10:30 Кино «Заветное желание» 
12:10 «Қызық times» 13:20 «Бенефис-шоу» 
14:50 «Биле, Қазақстан!» 16:30 «Экспе-
диция 25» 17:00 «Сарбаз әндері» 18:30 
«Ду-думан» 19:45 «Биле, Қазақстан!» 
21:00 «7 күн» 22:00 «Биле, Қазақстан!» 
22:30 Кубок Конфедерации Финал 01:30 
Т/х «Әселдің құрбы-құрдастары» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» Т/Х 8:35 «П@УТINA» 9:00 «СМАК» 
9:40 Кино «КАРНАВАЛ ПО-НАШЕМУ» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112 НЕДЕ-
ЛЯ» 12:30 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 13:25 
«ТОЙ БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 15:30 
Кино «ШАНС» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАМ-
МА» 20:30 «ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 22:15 
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 22:45 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
НОВЫЙ СЕЗОН 2:40 «112 НЕДЕЛЯ» 3:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 4:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 4:45 «П@УТINA» 

ЖЕКСЕНБІ, 11 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 7:40 
«Әзіл әлемі» 9:05 «АҚСАУЫТ» 9:30 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 11:15 «ДАРА ЖОЛ» 12:50 
«Сәлем, Қазақстан!» 14:25 «Көңілашар» 
16:00 «ҮЗІЛМЕГЕН ҮМІТ» Т/х 17:50 
«ЖАЙДАРМАН» 20:00 «АПТА.KZ» 21:00 
«УНИВЕРСИАДА ҚАРСАҢЫНДА-2017» 
21:10 Үздік әндер 22:00 «МУЗАРТ Live» 
23:50 «Дара жол» 1:15 Кино «Арманда-
стар» 2:40 Үздік әндер 3:30 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:20 «Әсем 
әуен» 08:50 «Ас арқау» 09:15 «Само-
познание» 09:25 «Биле, Қазақстан!» 
Дневник 09:40 «Сиқырлы ас үй» 10:15 
Спортивная игра «Я - чемпион» 10:45 
«Тайны и судьбы великих казахов» 
11:45 М/с «Щенячий патруль» 12:15 
Кино «Инспектор Гаджет»-2 13:45 Т/х 
«Сүйген жарым» 15:15 «Ду-думан» 16:30 
«Экспедиция 25» 17:00 Т/х «Көрімдік» 
17:30 «Компромат» 18:15 «Қызық times» 
19:30 «Бенефис-шоу» 20:50 Результаты 
финансово-операционной деятельности 
KMG International за 9 месяцев 2016 года 
21:00 «7 күн» 22:00 «Глава государства» 
23:40 «Пай-пай, 25» 00:40 Кубок Конфе-
дерации Финал 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:10 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 7:40 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 
8:30 «П@УТINA» 8:55 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ» 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:15 
«ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 12:00 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 12:30 «ВЕРОНИКА 
МАРС» Т/Х 13:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
15:00 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ» 15:45 Кино 
«ОСТАНЬТЕСЬ  НАВСЕГДА»  20:00 
«АНАЛИТИКА» 21:00 «П@УТINA+» 22:00 
«ТОЙ БАЗАР» 23:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 0:00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» СУПЕРСЕЗОН 
2:45 «П@УТINA+» 3:30 «ТОЙ БАЗАР» 
4:15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
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Желдіњ баѓыты
Желдіњ шапшањдыѓы

12 с.
0 с.
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-11

-10
-12

-7
-13

-4
-7

-11
-10

-11
-12

-6
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6

736
О-Б

3
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5
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Б
8

735
О-Б
5
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5

Уақыт
(жергілікті)

1/12
БС

2/12
ЖМ

3/12
СН

4/12
ЖК

5/12
ДС

6/12
СС

7/12
СР
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 эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.
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- егер сізге терроризм актілерін дайындау, қаржыландыру және ұйымдастыру 
туралы;

-  радикалды көзқарастағы дәстүрлі емес діни ағымдарды жақтаушыларды 
жалдау, қаруландыру, оқыту фактілері туралы;

- терроризм және діни экстремизм идеологиясын насихаттау және тарату 
туралы мәлім болса

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

Сағы сынып, салынып дүрбелеңге,
Мың өліп қайта туып тірілгенде.
Дарияның суындай қандар ақты,
Тәуелсіздік тамыры тым тереңде.

   Қазағым кей кездерде тарылған мың,
   Кей кезде алашымнан арылған мұң .
   Қиындық қалды артта бүгін міне,
   Тәуелсіздік тұғыры тоқсан бірде.

Өріштеп өзегінен өмір мұңы,
Жаратқанның жауыны боп төгіл нұры.
Бүгінде аққудайын тәуелсіздік,
Тоқсан бірдің балапан көгілдірі.

   Біз емес түпсіз тексіз тамыры жоқ,
   Алаш еді жарқырар таң нұры боп.
   Алараспан заманда құлаған күн,
   Бүгінде жарқырады тәуелсіз боп.

Тоқсан бірдің төрінде тәуелсіздік,
Жарқырады мыңдаған алға шығып.
Қазағым бақытты ғой бүгін дағы,
Тәуелсіздік күндері ғұмыр кешіп.

Сандуғаш ТУЛЕУОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің                                                                                                          

11-сынып оқушысы

Тәуелсіздік - тірегім, сен 
деп соғады жүрегім

Тәуелсіз  Қазақстанның  25 
жылдығына орай 25 жұлдызды 
күн акциясы бойынша Егіндіағаш 
орталау мектебінің 3,4 сынып 
оқушыларымен 22 қараша күні 

«Рәміздер – ел беделі» атты кеш өтті. Сынып 
бөлмесі тақырыпқа сай безендірілген.
Кеш ҚР Әнұранымен басталды. Еліміз 1991 жылы 

тәуелсіздік алғаннан соң, ел Рәміздері қажет болды. 
1992 жыл 4 маусым тарихи күн. Бұл күні республика 
Рәміздері Ту, Елтаңба, Әнұран қабылданды. 1992 жылы 
маусым айында Тұңғыш Президент Н.Ә.Назарбаев 
мемлекет Туына тағзым етті.
Оқушылар байрақта не бейнеленгенін сұрақ-жауап 

ретінде жауап берді (күн, қыран, өрнек). Тудың түсі 
аспан түстес көгілдір екенін айтты. Ту туралы Бай-
манова Айғаным, Тілеген Асылхан, Қалкенов Мади 
өлеңдер оқыды. Тудың авторы Шәкен Ниязбеков 
екені айтылды. Келесі Елтаңба авторлары: Жан-
дарбек Мәлібеков, Шота Уалиханов екені айтылды. 
Елтаңбада не бейнеленген? Шаңырақ, күн сәулесіндей 
уықтар, қанатты пырақтар, жоғарғы жағында жұлдыз, 

Рәміздер – ел беделі

Халқымыздың ғасырлар бойғы аңсап кел-
ген тәуелсіздік бүгінгі ұрпақ үшін баға жетпес 

үлкен қазына, асыл мұра.  Еліміз тәуелсіздік 
жолында  қазақ батырларымыз не көрмеді 
десеңізші?! Еліміздің басынан азап та, аштық 
та, сұм соғыс та өтті. Тұңғыш президентіміз 
Н.Ә.Назарбаевта тәуелсіздікке қол жеткізу 
мақсатында  елімізді езгіден босату үшін, тәуелсіз 
болу үшін көптеп тер төгіп, зор үлесін қосқаны 
анық. 
Тәуелсіз ел ол ең бақытты елдердің бірі және еркін, 

дербес, бейбіт, егемен, дархан киелі ел. «Ақ найзаның 
ұшымен, ақ білектің күшімен» келген тәуелсіздігіміздің 
яғни, қолда бар алтынның қадірін біліп, оны кейінгі 
ұрпаққа асыл мұра ретінде одан ары жеткізуіміз біздің 
парызымыз емес пе?! 
Мен де міне, Тәуелсіз елдің бақытты азаматшаларының 

бірімін және зор мақтанышпен айта аламын. Себебі, 
тәуелсіздік бізге оңайлықпен келген жоқ. «Өткенімізді  
ұмытсақ,  болашақ бізді кешірмейді » деген ұлы даналық 
сөз бар емес пе? Сол сияқты, қазақ халқының небір 
қайтпас қайсар батырларының бізге жасаған ерен 
ерліктері орасан зор,әрі мәңгі ел жадында.  «Өскен ел 
тарихын таспен жазады, өшкен ел тарихын жаспен жаза-
ды» дегендей батырларымыз халық тарихын ғасырлар 
бойы жаспен жазып келді.  Біз үшін қай замандағы та-
рихыз болмасын қымбат, айтулы кезеңдерде ту ұстаған 
батырларымыздың барлығы да аса құрметті.
Елім, жерім деп жауға жері үшін небір қазақтың ба-

тырлары өз өмірлерін қиып, қанды шайқастарда қаза 

Тəуелсіздік – тірегім, сен деп 
соєады жїрегім

төменгі жағында Қазақстан деген жазу.
Ту, Елтаңба – бәрінің көрнекті суреттері тақтада 

ілулі тұрды. Одан әрі Альжанов Дамир, Нысанбаев 
Мейірхан Елтаңба жайлы өлеңді нақышына келтіріп 
орындады.
Әнұран. Оның авторлары Жұмекен Нәжімеденов, 

Нұрсұлтан Назарбаев, Шәмші Қалдаяқов. Құрман 
Жасұлан Әнұран жайлы өлең оқыды. 
Жиында Мемлекеттік Әеұран орындалғанда түрегеп, 

оң қолыңды жүрек тұсына қойып, қосыла айтып тұру 
керек. Онымен сен Отаныңа сүйіспеншілігіңді, құрметіңді 
көрсетесің. Елдің әр азаматы Мемлекеттік Әнұранның 
мәтінін білуі тиіс екендігі ескертілді. 
Кеш соңында оқушылар «Көк тудың желбірегені» 

атты әнді орындады. Кеш өте тартымды, әсерлі өтті. 
Мұндағы менің мақсатым оқушыларды Отансүйгіштікке, 
адамгершілікке, Отанына, халқына адал қызмет ету-
ге, елінің Туын, Елтаңбасын, Әнұранын қастерлеуге 
тәрбиелеу.

Нұрғайша ЕРЕЖЕПОВА,
Егіндіағаш ОМ-нің мұғалімі,
ҚР білім беру ісінің үздігі.

тапты.
Менің ойымша, егер тәуелсіздік алу үшін қаншама қазақ 

жастары тер төкпесе, мұндай жетістектен нәтиже алмас 
едік. «Біз біріксек қамал жоқ алынбайтын» демекші бұл 
кезде ауыз-бірліктің кеңдігін айқын аңғарсақ болады 
және тағдырдың тас қамалын бұзуға, білімді, өнелі 
болуға күш-жігерімді жұмсаймын. 
Елін, жерін жау аяғына таптатпай, сол туған жері үшін 

қасық қаны қалғанша қарсы тұрған ата-бабаларымыздың  
жігеріне, күш-қайратына,  төзімділігіне таңғалып, 
таңданамын. Осы ұлт-азаттық көтерілістер, патшалықтың 
қиын кезеңдері,  желтоқсан оқиғалары біздің қазіргі 
уақытта бақытты өмір сүруімізге үлкен себепші болды. 
Әрине, бұның барлығы да қазақ жеріне ауыр жара сал-
ды. Қанша  қиыншылық келсе де, біз оларды ешқашан 
ұмытпаймыз. Сондықтанда, елімізге тәуелсіздік жо-
лында үлкен бағыт-бағдар көрсеткен батырларымызды 
қадір тұтып, қазіргі кейінгі жас буынға үлгі болатындай, 
рух беріп насихаттауымыз керек. Себебі, «мен қазақпын 
» деп әрбір жанның жүректері лүпілдеп соғып, жалын 
атқан жастардың көбеюіне және патриоттық  сезімін 
оятып, патриот болуына жол ашамыз.
Мен осындай Тәуелсіз елдің тұғырында ғұмыр кешіп 

жүргенімді зор мақтанышпен, қуана-қуана айта аламын. 
Өйткені, мен дербес, еркін, тәуелсіз елдің төрінде өмір 
кешудемін. Тәуелсіз елдің тұғыры биік, ел-жұртымыздың 
аман болуына тамшыдай болса да өз мүмкімдігінше үлес 
қосуыма барынша тырысып бағамын.

Инабат АУЖАНОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 11- сынып оқушысы.

Саумалкөл  қазақ  орта  мектебінде 
Тәуелсіздіктің 25 жылдығына орай  «Ұлы 

дала елі – Тәуелсіздіктің 25 негізі» атты игі іс-
шара басталып та кетті. Қарашаның 22-сі күні 
мектепалды даярлық сыныбында  «Мемлекеттік 
рәміздер еліне саяхат» тақырыбында тәрбие 
сағаты өтті. 

Бұл тәрбие сағатында кішкентай бүлдіршіндерге 

Елінің болашақ патриоттары
Қазақстан Республикасының тәуелсіз, егемен ел 
екендігі жайлы қысқаша баяндалып, деректі фильм 
көрсетілді. Мемлекеттік рәміздер – ел мақтаны екендігі 
ескеріліп, балалар Мемлекеттік ту, елтаңба, әнұран 
жайлы өлеңдерін жатқа айтып, көрермендер көңілінен 
шыға білді. Елге, Отанға деген сезімдерін құйқылжыта 
шырқаған әндері арқылы білдірді. Мектеп өміріне 

енді ғана төселіп, сиқырлы білім 
әлеміне аяқ басқан бүлдіршіндер 
осы  тәрбие  сағатына  үлкен 
жауапкершілікпен қарап, апайла-
рын көзқарасы арқылы ұққандай 
болды.  Өздерінің не нәрсеге бол-
сын қызығушылықтарын таны-
тып, емін-еркін пікірлерін айтып, 
әңгімеге тартылды. Дәл осы тәрбие 
сағаты бүлдіршіндердің есінде 
мәңгілік  сақталып қалатынына 
сабаққа қатысқан үлкендер еш 
шүбә келтірмейді. Осындай іс-
шаралар  әр баланы өз елін 
сүйетін, өз Отанын мақтаныш 
ететін патриот ететіні анық.  

Ғалия АЛДАБЕРГЕНОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің

 мектепалды
даярлық  сыныбының 

тәрбиешісі.

Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылының тұрғыны, асыл жарым, асқар 
таудай ардақты әкеміз Зейнолла Құзайырұлын қараша айының 30 
жұлдызындағы адам өмірінің айтулы бір белесі – 70 жасқа толуымен 
құттықтаймыз!

Отбасымыздың алтын қазығы болып отырған 
әкемізге мықты денсаулық, сарқылмас қуаныш 
пен өмір шаттығын және бала-шағаның қызығын 
көрер ұзақ ғұмыр тілейміз. Ортамызда бәйтеректей 
жайқалып, көркімізді келтіріп, берекемізді тасы-
тып жүре беріңіз дей отыра, перзенттік ыстық 
ықыласымызды арнаймыз.
Құтты болсын жетпіс деген жасыңыз,
Қуат беріп, асулардың асыңыз!
Балалардың қызығына кенеліп,
Бұл шаттықтан көл-көсір боп тасыңыз!
Игі тілекпен: жұбайы Орынтай, баласы-келіні, 

қыздары-күйеу балалары, немере-жиендері.


