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Бейсенбі, 4 желтоқсан 2014 жыл 

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаевтың  2014 жылғы 11-қарашадағы  Қазақстан 
халқына  арнаған «Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауында тәуелсіз еліміздің болашағына 
бағыт сілтеген «Қазақстан – 2050» Стратегиясынан 
туындайтын мақсаттар мен міндеттерді Елбасымыз 
нақты белгілеп берді. 
Президент Жолдауының уақытынан бұрын жа-

риялануы бүгінгі геосаяси оқиғалардың экономикаға 
әсер етуімен байланысты екендігі сөзсіз. Ресей мен 
АҚШ, Еуропалық Одақ арасындағы экономикалық 
өзара санкциялардың әсері қазірдің өзінде Ресейдің 

ұлттық валютасының долларға шаққандағы бағасы және әлемдік мұнай 
бағасының құлдырауы тарихи рекордты орнатты. Бұл процестер, сөзсіз, 
біздің мемлекетке де ықпал етеніні анық. Президент осы жайтты ерекше атап 
өтіп, алдағы ауыр экономикалық кезеңнің басталатынын айтты. Сондықтан, 
уақытылы әрекет етіп, экономиканың дамуын ұстап тұру үшін «Нұрлы Жол» 
экономикалық бағдарламасын ұсынды, әрі бұл Жолдаудың әдеттегіден қысқа 
да нақты болғанын атап өту қажет. Яғни, Үкіметке анық тапсырмалар берілді. 
Ұлттық қордың қаражатын жұмсайтын уақыт келді деп Президент атап өтті. 
Экономиканың осындай кезеңдерінде қаражатты инфрақұрылымға (теміржол, 
автожол, электр желілері, ТКШ, газ құбырлары т.б.) салғаны міндетті түрде 
ақталады. Бұл – экономикалық заңдылық.
Көліктік-логистикалық инфрақұрылымдарды дамытудың кешенді жоспа-

ры, индустриялық және энергетикалық инфрақұрылымдарды дамытудағы 
мақсаттарымыз экономикалық қана емес, сонымен қатар әлеуметтік тұрғыдан 
да жаңа серпін берері сөзсіз.
Жаһандық күрделі үдерістер, әлемдік геосаяси және геоэкономикалық 

дағдарыстар, дүниежүзілік беймаза әлеуметтік, мәдени және діни ахуал – 
осының барлығы адамзат алдына шырмауы шым-шытырық мәселелер туды-
руда.  Қазіргідей көзді ашып-жұмғанша ертеңің кешегіге айналатын заманда 
жайбасарлық жақсы нышан емес. Сондықтан да болар, Жолдаудың мұнша 
жылдам боларын ешкім де болжап-білмей қалғаны. Оның үстіне әңгіме ел мен 
жер үшін, Ұлттық мемлекеттілік пен ұлт үшін аса өзекті міндет пен мақсаттар 
төңірегінде қозғалып отыр. Бұл ретте Халықтар достығы Ассамблеясының 
20 жылдығы, Қазақстан Республикасы Конституциясының 20 жылдығы, Ұлы 
Жеңістің 70 жылдығы тәрізді саяси, әлеуметтік, мәдени және рухани маңызы 
айрақшы мерейтойларға да өз бағасы беріліп отырғаны қуантады.  Тамақ 
және химия өнеркәсібіне, машина жасау, қызмет көрсетулер салаларына 
қатысы бар шағын және орта биз неске, әрі  кәсіпкерлікті жеңілдікпен несиелеуге 
қосымша 100 миллиард бөлініп отыр. Халықтың көпшілігі үшін аса маңызды 
банк секторын сауықтыруға келер жылы қосымша 250 мил    ли   ард жұмсалмақ. 
Ұлттық мемлекеттігіміздің халықаралық абыройын әспеттейтін ЭКСПО-2017 
кешеніне, көліктік-логистикалық,  индустриялық  энергетикалық және тұрғын 
үй инфрақұрылымдарын нығайтып, одан әрі дамытуға бөлінген қаржы көлемі 
қыруар. Білім, тәлім мен тәрбие  саласына байланысты, әсіресе  балалар 
бақшасы жүйесінің дамуына 3 жыл бойы қосымша 20 миллиард теңге, 
мектептерді жөндеуге және жаңалауға 20 млрд. теңге бөлінбек. Тек жол құрылысы 
арқылы ғана жаңадан 200 мың жұмыс орны құрылып, жол құрылысына 70 млрд. 
теңге жұмсалмақшы. Батыс пен Шығысты жалғап, екі дүниенің саяси, әлеуметтік, 
экономикалық, мәдени және рухани байланыстарының күрематыры болған Ұлы 
Жібек жолы өтетін Қазақстан үшін жол, транспорттық логистика  мәселелері ерек-
ше маңызға ие екендігі әбден түсінікті. Айналып келгенде, аталмыш әлеуметтік-
экономикалық салалардың баршасы – мемлекеттің, Ұлттық мемлекеттігіміздің 
тұғырлы тіректері. 
Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев «Біз Жалпыұлттық идеямыз – Мәңгілік Елді ба-

сты бағдар етіп, тәуелсіздігіміздің даму даңғылын Нұрлы Жолға айналдырдық. 
Қажырлы еңбекті қажет ететін, келешегі кемел Нұрлы Жолда бірлігімізді бекемдеп, 
аянбай тер төгуіміз керек. Мәңгілік Ел – елдің біріктіруші күші, еқашан таусылмас 
қуат көзі. Ол «Қазақстан – 2050» Стратегиясының ғана емес, ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан мемлекетінің мызғымас идеялық тұғыры! Жаңа Қазақстандық патрио-
тизм дегеніміздің өзі – Мәңгілік Ел! Ол – барша Қазақстан қоғамының осындай 
ұлы құндылығы», деп айқындап келеді де, «Мәңгілік Ел» идеясының бастауы 
тым тереңде жатқанын, осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк абыз «Түркі жұртының 
мұраты – Мәңгілік Ел» деп өсиет қалдырғанын баса айтады. «Жалпыұлттық идея-
ны өміршең ететін – Елдің бірлігі, сондықтан Қазақстанның шыққан шыңы мен 
бағындырған биіктерінің ең басты себебі – бірлік, берекесі» дейді. Шынымен-ақ, 
бірлігі кеткен елдердің қандай күйге ұшырап жатқанын күн сайын көріп отырмыз 
десек те болатындай. Осындай алмағайып заманда Елбасы бастап, халқы 
қостап, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, еліміздің  экономикасы дамыған 
30 мемлекеттің қатарына енуін жүзеге асыру таяу арадағы мақсат болып отыр.
Қорыта келгенде, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

«Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан халқына арнаған Жолдау-
ында көрсетілген міндеттер мен мақсаттарды жүзеге асыру үшін отандастарымыз, 
соның ішінде, Қаратал орта мектебінің ұжымы да белсенді түрде атсалысады 
деп сенемін. 

Еркін ӘЛІБЕКОВ,
Қаратал орта мектебінің директоры
,«Нұр Отан» партиясының мүшесі.

Президент Жолдауы:  Нұрлы жол – біздің жолымыз

«Нұрлы Жол» ертеңге деген сенім«Нұрлы Жол» ертеңге деген сенім
1 желтоқсан  -  Қазақстан 

Республикасының  Тұңғыш 
П р е з и д ен т і  к ү н і  б а рш а 
қазақстандықтардың мерейін асы-
рып, шаттығын шалқыта түсетіні 
анық.
Еліміз тәуелсіздігін жария-

лап, егемендігін алған уақыт 
аралығында Еуразия кеңістігінің 
шамшырағындай сәулеттендіріліп, 
абаттандырылған Астана қаласы 
бүкіл дүниежүзі халқын тамсан-
дырды десек, артық айтқандық 
болмас. Ал, сол көркімен көпшілікті 
тәнті еткен еліміздің бас қаласы 
Астананың  бас  сәулетшісі 
Нұрсұлтан Әбішұлы екенін жұрт 
жақсы біледі. Демек, Астана – 
Елбасының төл перзенті, Астана 
– азаттықтың мәңгілік ескерткіші. 
Осылайша ел санасында «Елбасы 
мен Елорда – егіз ұғым» деген ой 
қалыптасты.
Осы күні Қазақстан Респуб-

ликасының Тұңғыш Президенті 
күніне арналған салтанатты жиын  
Ақан сері атындағы аудандық 
Мәдениет үйінде өтті. 
Сахна төрінде құттықтау сөз алған 

аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
Айыртау аудандық филиалының 
төрағасы Ағзам Тастеміров бар-
ша  айыртаулықтарды  айтулы 
мерекемен құттықтап, ауданның 
әлеуметтік-экономикалық даму-
ына қосқан үлестері үшін және 
Қазақстан  Республикасының 
Тұңғыш Президенті күнін мерекелеу-
ге орай аудан әкімінің Құрмет гра-
моталарын «Батыс АЭЖ» ЖШС-нің 
директоры Айдарбек Бәйтеновқа, 
«Солтүстік Қазақстан облысы Ай-
ыртау ауданының жер қатынастары 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің бас 
маман – заңгері Аязхан Баймановқа, 
Антоновка  ауылдық  округінің 
әкімі Тортай Раевқа,  Айыртау 
ауданының №7 өрт сөндіру бөлімі 
бастығының орынбасары, өртке 
қарсы қызмет капитаны Сейілбек 
Сәрсембаевқа, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының ауыл 

Мереке мезеті

БІР ЕЛ, БІР ТАҒДЫР, БІР ХАЛЫҚБІР ЕЛ, БІР ТАҒДЫР, БІР ХАЛЫҚ

шаруашылығы және ветеринария 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
бас маманы Серік Салғариндарға 
табыстаса, аудан әкімінің Алғыс 
хаттарымен «Солтүстік Қазақстан 
облысы  Айыртау  ауданының 
кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің бас маманы Дана 
Байғазиева, «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
шаруашылық меңгерушісі Бауыр-
жан Нұртазин, «Жетім және ата-
анасының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға  арналған  Айыртау 
мектеп-интернаты» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің  тәрбиешісі  
Айгүл Салғарина және Айыртау 
ауданының төтенше жағдайлар 
бөлімінің  бас  маманы ,  өртке 
қарсы қызмет майоры Есмағзам 
Сейітжандар марапатталды.
Сондай -ақ  аудан  басшысы 

елді мекендерді абаттандыру мен 
көгалдандыру  айлықтарының 
қорытындысы бойынша «Ең үздік 
ардагер қонысы» аталымында Гер-
цен және Абдрахмановтар отбасын, 
«Ең үздік абаттандырылған елді 
мекен» аталымында Егіндіағаш 

ауылын, «Ең үздік абаттандырылған 
селолық округ» аталымында Ан-
тоновка селолық округін және «Ең 
үздік жас отбасының қонысы» ата-
лымында Маментиковтар отбасын 
арнайы дипломдармен және бағалы 
сыйлықтармен марапаттады.
Марапаттау рәсімінен кейін сахна 

төрінде еңбек ардагері Валентина 
Шатохина, «Жас Отан» жастар 
қанатының мүшесі Нұргүл Молбол-
сыновалар Тұңғыш Президен күні 
мерекесіне байланысты өздерінің 
жүрекжарды тілектері мен ойларын 
ортаға салды.
Тұңғыш  Президент  күн іне 

арналған мерекелік шара ауданның 
көркемөнерпаздар ұжымының және 
Ақмола облыстық филормониясы 
әртістерінің мерекелік концертіне 
ұласты. 
Әр қазақтың жүрегінде елдің 

дәуірлік тұлғасы, қазақ елінің абы-
ройын айдай әлемге айшықтай 
көтерген Көшбасшыға деген ма-
хаббат оты қызуын баяулатпастан 
маздай бермек.

Бағлан ҚОЖАҚОВ
Суретті түсірген 

Ирина БУРКОВСКАЯ.

Мәңгі елім, қазақ елім – асқарым,
Жыр шумақтың төгейінші астарын.
Тәуелсіздік тұғырының арқасы,
Қыран құсы кезген алып аспанын.
Мың алғыс сізге айтам, 
  Раббым Алла,
Бар ғой сөз: «Берер деген  

  сұрағанға».
Ежелден ата-бабам аңсаушы еді,
Нұрағадай көсемінің туғанын да.
Әр адамның жүрегінен 
  орын алған,
Есілдің жағасына шаһар салған.
Қазақты барша әлемге 
  таныстырып,

Жыр отауы
ЕЛБАСЫ – ЕЛ ТІРЕГІЕЛБАСЫ – ЕЛ ТІРЕГІ

Халықтың шапағатын бақ қып  
  алған.
Асау толқын кездеспесін көліне,
Адасқан жел кезікпесін жеріне.
Ұлтын сүймес ұлтандар 
  бар ортада,
Жайғаспасын қазағымның төріне.
Болашақтың ақ таңы көрінеді,
Шаттық өлең жүректен төгіледі.
Азаттықты алып берген   

  желтоқсанда,
Арыстардың рухы еді, өр үні еді.

Ерсұлтан УАИС,
Көкшетау мәдениет 

колледжінің студенті.

Үстіміздегі жылдың 30 қараша-
сында, Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне орай 
«Жұмыспен қамтудың жол картасы 
– 2020» мемлекеттік бағдарламасы 
аясында Сырымбет ауылында жеке 
кәсіпкер Алма Нашарбекованың 
бастауымен жаңа наубайхана мен 
азық-түлік дүкенінің салтанатты 
ашылу рәсімі болып өтті.
Салтанатты ашылу рәсіміне аудан 

әкімі Ағзам Тастеміров қатынасып, 
сырымбеттіктерді айтулы қуанышты 
оқиғамен құттықтады. 
Тұңғыш Президен күнімен құттықтаған 

аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы: 
«Қазақ елінің тәуелсіздік алғаннан бері 
бағындырған шыңдары жетерлік. Осын-
дай ауқымды жетістіктер Ел Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың еңбегі ерен екені 
сөзсіз. Елбасының бастамаларымен 
жүзеге асырылып жатқан көптеген бағдарламалар бар, 
соның арасында «Жұмыспен қамтудың жол картасы – 
2020» бағдарламасы ерекше орын алады. Ағымдағы 
жылда біздің ауданымызда осы бағдарлама аясында 
110 млн. теңгеге  41 жоба мақұлданып, көптеген жаңа 
нысандар ашылуда. Соның ішінде Сырымбет ауылында 
жеке кәсіпкер Алма Нашарбекованың жаңа наубайханасы 
мен дүкенін де айтуға болады. Осы жеткен нәтижелеріміз 
Елбасының қамқорлығының арқасында» - дей келе, барша 
сырымбеттіктерді айтулы оқиғамен және Тұңғыш Президент 
күнімен құттықтап, баршасына сәттілік тіледі. Сонан соң 
аудан басшысы мен жеке кәсіпкер жаңа нысанның салта-
натты таспаларын кесіп, наубайхана жұмысы мен дүкеннің 
азық-түлік өнімдерінің түрлерімен танысты.
Осы күні Саумалкөл ауылында да елеулі оқиға болды. 

«Баянтай» ЖШС-нің 20 мың тонна астық сақтайтын шағын-
элеваторының салтанатты ашылу рәсіміне де аудан бас-
шысы Ағзам Ахметжанұлы қатынасып, салтанатты шарада 

Жағымды жаңалық

Мереке қарсаңында жаңа нысандар ашылдыМереке қарсаңында жаңа нысандар ашылды

жиналған саумалкөлдіктерді мереке қарсаңындағы игілікті 
істің жүзеге асуымен және еліміздің маңызды мерекелерінің 
бірі – Тұңғыш Президент күнімен құттықтады. 
Сонан соң серіктестік басшысы Сырымбет Есенғалиев те 

баршы жұртшылықты мерекемен құттықтап, мемлекеттің 
қолдауымен жүзеге асып отырған жобалар үшін алғысын 
жеткізсе, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Армия 
Әбілқайыров астық сақтайтын шағын элеватордың аудан 
экономикасына сүбелі үлесін қосатынын баса айтты.
Құттықтаулардан соң жаңа шағын-элеваторды 

жұмысқа қосып, түймені басу салтанаты аудан әкімі Ағзам 
Тастеміровке, серіктестік басшысы Сырымбет Есенғалиевке 
және ауданның ардагерлер кеңесінің төрағасы Армия 
Әбілқайыровтарға берілді. 
Барша қауым іске қосылған шағын элеватордың 

жұмысымен танысты.
Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.

Суретті түсірген Елена НЕДОРОСТКОВА.
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Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша 
лауазымы

1 03.12. 2014 ж. Науанова 
Мафруза 

Тасболатқызы 

Аудан әкімінің орынбасары, «Нұр 
Отан» партиясының АФ Саяси 
Кеңесінің бюро мүшесі (келісім 
бойынша)

2 05.12. 2014ж. Жанахметов 
Берік 

Темешұлы

«Қазпошта» ААҚ АПБТ бастығы, 
«Нұр Отан» партиясынан аудандық 
мәслихаттың депутаты (келісім 
бойынша)

3 10.12. 2014 ж. Төребеков
 Нұрлан 

Мейрамұлы

Ауданның жер қатынастары 
бөлімінің басшысы, «Нұр Отан» 
партиясының мүшесі (келісім 
бойынша)  

4 11.12. 2014 ж. Тастеміров 
Ағзам 

Ахметжанұлы 

 «Нұр Отан» партиясы Айыртау АФ-
ның төрағасы, Айыртау ауданының 
әкімі

5 19.12. 2014 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 
мүшесі, «Нұр Отан» партиясы АФ-ы 
төрағасының  бірінші орынбасары

6 24.12. 2014 ж. Есенғалиев 
Сырымбет 
Қайрошұлы 

«Баянтай» ЖШС директоры, 
аудандық мәслихатта «Нұр Отан» 
партиясынан депутаттық фракция 
басшысы (келісім бойынша) 

7 26.12. 2014 ж. Молдахметов 
Саят 

Ғазизұлы 

Аудандық орталық аураханның 
бас дәрігері, «Нұр Отан» пар-
тиясы Айыртау АФ-ның сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесінің мүшесі 

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 
15.00-19.00 сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: 
Саумалкөл селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 20-242, 79-062. 

2014 жылдың желтоқсан айында «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аудандық филиалының 
Қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды 

қабылдау кестесі

Реттік 
№

Күні Қабылдаушының 
Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша 
лауазымы

1 03. 12. 2014 
ж.

Молдахметов 
Саят 

Ғазизұлы 

Аудандық орталық аураханның 
бас дәрігері, «Нұр Отан» пар-
тиясы Айыртау АФ-ның сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесі төрағасының 
орынбасары (келісім бойынша) 

2 10.12. 2014 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның 
сыбайлас жемқорлықпен күрес 
жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 
мүшесі, «Нұр Отан» партиясының 
АФ төрағасының  бірінші орынба-
сары

3 24.12. 2014 ж. Галиаскарова 
Альфия 

Васильевна

«Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ-ның  сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 
мүшесі, аудан әкімінің құқықтық 
мәселелері жөніндегі кеңесшісі 
(келісім бойынша)

 Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын сәрсенбі күндері 15.00-19.00 
сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл 
селосы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат).
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 20-242, 79-062. 

2014 жылдың желтоқсан айында «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аудандық филиалының сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 

мүшелерімен азаматтарды қабылдау кестесі

Қарашаның 27-і күні жетім және ата-
аналарының қамқорлығынсыз қалған 
балаларға арналған Айыртау мектеп-
интернатында «Бөбек» қорының 
Президенті Сара Назарбаеваның ба-
стамасымен, Қазақстан Республикасы 
Білім және ғылым министрлігінің 
Балалар құқығын қорғау жөніндегі 
комитетінің қолдауымен «Ризашылық» 
– «Мейірімділік балалар игілігі үшін!» 
атты қайырымдылық мерекесі болып 
өтті.  
Қайырымдылық мерекесінің негізгі 

мақсаты – балаларға көңілді отбасылық 
күй сыйлау, бүлдіршіндерді ересек 
жандардың ыстық ықыласына бөлеп, 
ерекше назар аудару. Бұған қоса атау-
лы мереке мектеп-интернаттардың, 
балалар үйлерінің тәрбиеленушілерінің 
өміріне етене араласқан барлық 
адамдарға олардың ризашылық 
сезімдерін қалыптастырып, балалар-
ды адамдарға түсінушілікпен қарауға, 
сыйластыққа, қайырымдылық пен 
мейірбандылық қағидалары бойын-
ша өмір сүруге үйретіп, мәдениетті, 
келісім мен бірлікті дамытуға ынта-
ландырады. Балалардың алғыстары 
ізгі естелікпен, жақсы істермен, жылы 
сөздермен көрініс табады. Шара соны-
мен қатар жетім және ата-аналарының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың 
мәселелеріне қоғамның назарын ауда-
руды көздейді.
Айтулы қайырымдылық шара  

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне орайластырылып 
мектеп-интернат ауласында балалардың 
қысқы спорт түрлерімен шұғылдану 
мақсатында жасалған стандартқа сай 
жаңа хоккей кортының салтанатты ашы-
луымен бастау алды. 
Жаңа хоккей алаңының салтанатты 

таспасын кесу құқығы аудан әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров 
пен Айыртау мектеп-интернатының 
тәрбиеленушісі, жас спортшы Юрий Бер-
дюгиндерге берілді. 
Салтанатты ашылу рәсімінде мектеп-

интернатының тәрбиеленушілері 
мен  тәрбиешілер ін  Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
күнімен құттықтаған аудан басшысы 
Ағзам Ахметжанұлы аталмыш спорттық 
нысанның ашылуы – салауатты өмір 
салтын қалыптастырып, дене шынықтыру 
мен спортты насихаттауға бағытталған 
ерекше оқиға екенін атап өтіп, Елбасы 
Н.Ә.Назарбаевтың бастамасы арқасында 
спорттың дамуын жан-жақты қолдау 
еліміздің әлеуметтік-экономикалық 
басымдықтарының бірі болып табы-
лады дей келе, мектеп-интернаттың 
тәрбиеленушілеріне жаңа хоккей форма-
ларын сыйға тарту етті.
Салтанатты ашылуда сөз алған жас 

спортшы Юрий Бердюгин шынайы 
қамқорлығы үшін аудан басшысына 
және мереке қарсаңында балалар игілігі 
үшін ашылып жатқан жаңа спорттық 
нысанның құрылысына атсалысқан 
азаматтарға барлық мектеп-интернат 
тәрбиеленушілері атынан зор алғысын 
жеткізді. Салтанатты шараның соңы 
интернат тәрбиеленушілерінің спорттық 
өлең жолдарымен жалғасып, ұстаздар 
ұжымының «Чемпиондар» әнімен 
аяқталды.
Осындай жаңа хоккей алаңдары 

Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күніне орай Дауқара және 
Шалқар ауылдарында да салтанатты 
түрде ашылды.
Ризашылық күні адамдар жақындарына 

қамқорлық көрсетіп, бір-біріне алғыстарын 
білдіреді. Бұл – ерекше күн. Ол таңертеңгі 
бой жазу жаттығуынан басталып, кешке 
дейін жалғасады. Мерекенің әр кезеңі 
мұқият ойластырылады. Жетім және ата-

Мереке мезеті
Мейірілімдік – балалар игілігі їшін

аналарының қамқорлығынсыз қалған 
білім беру ұйымдарында әрқайсысының 
міндеттері алдын ала бөлініп, алдағы ме-
рекеге зор ынтамен дайындық жүргізіледі. 
Балалар үлкендермен бірлесіп, алғыс 
жазылған ашық хаттар дайындап, қабырға 
газеттерін шығарады, тақырыптық ко-
стюмдер әзірлеп, өздерінің бөлмелерін 
безендіреді.  
Айыртау мектеп-интернатының кіре 

берісі мерекелік тұрғыда безендіріліп, Ай-
ыртау ауданы әкімінің балаларға арналған 
жаңа хоккей формалары, интернаттағы 
жанұялардың демеушілерінің арнайы 
сыйлықтары (жиһаздар, тұрмыстық тех-
никалар) орналастырылған.
Қайырымдылық мерекесіне қатысқан 

аудан басшысы, «Нұр Отан» партия-
сы Айыртау аудандық филиалының 
төрағасы Ағзам Тастеміров демеушілер 
сыйға тарту етілген сыйлықтарды аралап 
көрді.
Сонан соң акт залында ұйымдас-

тырылған мерекелік шараға ұласты. 
Салтанатты мерекені ашқан жетім 

және ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған Айыртау 
мектеп-интернатының директоры Еле-
мес Қалиев интернат тәрбиеленушілерін 
құттықтай келе, аудан басшысы Ағзам 
Ахметжанұлы мен демеушілерге алғысын 
жеткізді. 
Жеткіншектер алдында сөз алған ау-

дан әкімі  Ағзам Тастеміров: «Бостандық 
пен теңдікті арқау еткен, Тәуелсіз 
Отанымыздың іргетасын қалаушы 
Қазақстан Республикасының Тұңғыш 
Президенті күнімен шын жүректен 
құттықтаймын және де игі мейрам 
– Ризашылық күні де құтты болсын! 
Болашақта тәуелсіз мемлекетіміздің 
қадірлі азаматтары болып, Отанымыздың 
игілігі үшін еңбек ететіндеріңе сенімдімін. 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев «Нұрлы жол 

– болашаққа бастар жол» атты Жол-
дауында барлық қазақстандықтарды өз 
елінің патриоты болып, Отанымыздың 
дамып, алға басуына бар ынта-жігерлерін 
қосу керек деп атап көрсетті. Көбірек 
оқып, ой-өрістеріңді кеңейтіп, оқуда 
жоғары жетістіктерге жете беріңдер. 
Ынтамен оқыған адам ғана көздеге 
мақсатына жетеді» - дей келе, балалар-
ды айтулы мерекемен және Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
күнімен құттықтап, әр балаға бақыт пен 
шаттық тіледі. 

 «Ризашылық» мерекесінде мектеп-
интернаттағы әр отбасының демеушілері 
сахна төрінде өздерінің қамқорлығындағы 
отбастары мүшелерін айтулы мейрамда-
рымен құттықтап, өздерінің сыйлықтарын 
табыстаса, интернат тәрбиеленушілері 
өздерінің шексіз алғытарын демеушілеріне 
қолдан жасаған арнайы ескерткіш 
сыйлықтарын да тарту етті. 
Мерекелік дастархан басында әр отба-

сы өз демеушілерімен бірге көңілді әндер 
шырқап мәз болса, дастарханға әкелінген 
алып тәтті торттан да құр қалмады.
Мерекелік шара түстен кейін аудандық 

Мәдениет үйінде арнайы мектеп-
интернаттың тәрбиеленушілеріне ар-
налып аудан орталығындағы мектеп 
оқушыларының күшімен дайындалған 
мерекелік концертке ұласса, кешкі аста 
интернат тәрбиеленушілері өздерінің 
ұстаздары мен тәрбиешілеріне жүрек-
жарды алғыстарын жолдады. 
Бұл күні балалар мен ересектер 

жылулық пен қуаныш ахуалында бір-
бірімен Ризашылық күнінде алған 
әсерлері туралы емін-еркін бөлісті. Бұл 
– ең бастысы.
Әрине,  «Ризамыз бүгінге біз, ризамыз 

қазірге!» деген алғыс сөздері балалар 
жүрегінде мәңгі қалатыны сөзсіз. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Қараша айының 26-ы күні Ақан сері атындағы 
аудандық Мәдениет үйінде 1 желтоқсан - Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті күніне орайласты-
рылып, «Бір Отан! Бір тағдыр! Бір Елбасы» атты Айыртау 
ауданы жастарының форумы болып өтті. 
Ауданымыздың белсенді жастары бас қосқан жиынға аудан 

әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалының 
төрағасы Ағзам Тастеміров қатынасып, аудан жастарын 1 
желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
күнімен құттықтады.

- Еліміздің Президенті – Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаев 
жастар саясатына әрдайым үлкен мән береді. 
Үстіміздегі жылдың 11 қарашасында Қазақстан халқына 

арнаған «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты Жолдау-
ында Елбасы «Мемлекет жастар үшін, олардың білім алуы мен 
жұмысқа орналасу үшін барлық есікті, барлық жолды ашты. 
«Нұрлы Жол» жаңа экономикалық саясаты – біздің озық 
ойлы, жігерлі жастарымыздың күш салатын жері. Бұл жерден 
әркім өз орнын таба алады» деп атап өткендігін тілге тиек етіп, 
тәуелсіз Қазақстанның жастары, елдің басты байлығы болып 
табылатындарын және Отанымыздың болашағы  сендерге 
байланысты, - деді. 
Сонан соң аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы сахна төрінде 

«Денсаулық сақтау саласының үздік қызметкері» аталымында 
аудандық аурухананың медбикесі Ирина Азаренконы, «Ауыл 
шаруашылығы саласының үздік қызметкері» аталымында 
«Бабық Борлық» ЖШС-нің механизаторы Евгений Дубейконы, 
«Үздік жас белсенді» аталымында агротехникалық кллледждің 
студенті Яна Мрачковскаяны, «Жылдың үздік дарыны» ата-
лымында Айыртау мектеп-интернатының тәрбиеленушісі 
Анастасия Бердниковичті, «Жылдың үздік спорт маманы» 
аталымында жеңіл атлетикадан Қазақстан Республикасының 
бірнеше дүркін чемпионы, агротехникалық колледждің 

Форум
ЖАСТАР – ЖАРҚЫН БОЛАШАҚТЫҢ ИЕСІ

Өткен аптада, Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне қарсы 
«Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалының ғимаратында аудандық 
мәслихаттың депутаттарына, ауданның атқарушы органдарының, ауданның 
мекемелері мен ұйымдарының бірқатар қызметкерлеріне партияның жаңа 
үлгідегі билеттері салтанатты түрде табысталды.

Тұңғыш Президент күніне орайластырылған салтанатты шарада «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалы төрағасының бірінші орынба-
сары Болат Ахметжанов  Александр Гладкийге, Гүлнар Төлегеноваға, Иван 
Иванченкоға, Василий Филипьевке, Айдарбек Байтеновке, Алмас Байғаринға, 
Равиль Ғалиасқаровқа, Светлана Губановаға, Мария Андрееваға, Әсима 
Саттыбаеваға, Сара Ахметоваға және Гүлмира Нұрмағамбетоваларға 
партияның жаңа үлгідегі билеттері мен «Нұр Отан» партиясының саяси док-
тринасы басылған кітапшаларын табыстап, пария билеттерінің иелерін  айтулы 
оқиғамен және Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен шын 
жүректен құттықтады.
Салтанатты шара соңында аудандық мәслихаттың депутаты, «Нұр Отан» 

партиясының мүшесі Александр Гладкий де партиялық әріптестерін құттықтап, 
оларға еліміздің гүлденуі жолындағы еңбектеріне табыс тіледі.

Өз хабарымыз.
Суретті түсірген Ольга ТАРИЦИНА.

Нұр Отан: күнбе-күн
НҰРОТАНДЫҚТАРДЫҢ ҚАТАРЫ 

жаңа үлгідегі билеттермен толықты

оқытушысы Алмас Бейсеновты, «Жылдың үздік жас кәсіпкері» 
аталымында жеке кәсіпкер Дионис Мезировты, «Жылдың 
үздік білім маманы» аталымында Рудный орта мектебінің 
мұғалімі Жомарт Базарбаевтарды арнайы дипломдармен 
марапаттап, оларға «Отау ТV» спутниктік антенналарын 
сыйласа, Саумалкөл қазақ ОМ-нің «Қамқоршылар», Айыртау 
мектеп-интернатының «Қамқор» және №2 Саумалкөл МГ-ның 
«Милосердие» волонтерлік жасақтарының топ басшылары 
Мирас Қоспановқа, Леонид Лампицкийге және Екатерина 
Корякиналарға наградалар табыстады.    
Форумда сөз алған Саумалкөл қазақ ОМ-нің мұғалімі, 

жастар бастамаларының белсенді қатысушысы Руслан 
Дөкетбаев, «Даму» қорының кеңесшісі, аудандық мәслихаттың 
депутаты Алмас Байғариндер аудан жастарының Елбасы сая-
сатын жүзеге асыруда аянбай еңбек ететіндеріне сенімділік 
білдірді.
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев  жастар саясаты-

на үлкен мән береді. «Қазақстанның болашағы жастардың 
қолында» - деп айтқан болатын. Еліміздің белсенді жастары 
қоғамдық және экономикалық өмірдің барлық салаларын 
дамытуға өз үлестерін қосуда. «Дипломмен – ауылға!» 
бағдарламасы елімізде бастау алғанына 6 жыл толып отыр. 
Аталмыш бағдарлама аясында қызмет атқарып жүрген 
аудандық аурухананың дәрігері Нұрпейіс Ақжол  «Диплом-
мен – ауылға!» бағдарламасының жақсы мүмкіншіліктерін 
баян етсе,  «Жұмыспен қамтудың жол картасы – 2020» 
бағдарламасы шеңберінде жастар тәжірибесіне қатысушы 
Евгений Козьминых жастар тәжірибесі біздің жастарымызға 
болашақта жұмысқа орналасуға мүмкіндік беретіндігі айт-
ты. 
Салтанатты шараның соңы аудандық көркемөнерпаздар 

ұжымының ұйымдастырылған  мерекелік концертіне ұласты.
Бағлан ҚОЖАҚОВ.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
«Жұмыспен қамтудың жол картасы - 2020» үшінші бағытының бірінші 

құрамдас бөлігінің бір компоненті әлеуметтік жұмыс орнына жіберу.
Әлеуметтік жұмыс орны дегеніміз жұмыс берушінің жергілікті атқарушы 

органмен келісім негізінде жұмыс беруші Қазақстан Республикасының аза-
маттарын мақсатты топтан еңбек ақысына жұмсалатын төлемді ішінара 
өтемақымен төлеу арқылы құралатын жұмыс орны. Әлеуметтік жұмыс 
орнының құрылуына Қазақстан Республикасының азаматы мен орал-
мандар, жұмыссыздар, ішінара жұмыспен қамтылған, аз қамтылғандар, 
өздігінен жұмыспен қамтылғандар қатыса алады.
Әлеуметтік жұмыс орнына жұмыс берушінің меншік құрылымынан 

тәуелсіз құрылады.
Әлеуметтік жұмыс орны уақытша жұмыс орнын құру арқылы құрылады, 

жұмыс орнының саны шектелмеген, жұмыс сипаты уақытша және оны 
ұйымдастыру барысында тұрақты жұмыс орны мен бос жұмыс орны 
қолданыла алмайды.

«Жұмыспен қамтудың жол картасы - 2020» бағдарламасын жүзеге 
асыру мақсатында 2011 жылдан бастап  Айыртау ауданында әлеуметтік 
жұмыс орнын ұйымдастыру жұмысы жүргізіледі. 2011 жылдан 2013 жыл 
ішінде 200 әлеуметтік жұмыс орны құрылып,  24475,0 мың теңге  төленді. 
Біздің аудан бойынша 2014 жылы 16 жұмыс беруші 6580 мың теңге жалпы 
соммасына 41 әлеуметтік жұмыс орнын құруға келісім-шарт жасасты. 
Имантау, Казанка, Арықбалық, Володар ауылдық округ жұмыс берушілері 
әлеуметтік жұмыс орнын ұйымдастыруға белсенді қатысты.
Әлеуметтік жұмыс орны құрудың басты мақсаты азаматтарға берген 

мүмкіндікте уақытша жұмыс орнына бейімделіп, тұрақты жұмыс орнына 
бекітілуі болып табылады. Осыған сәйкес атап кеттім келді, уақытша 
жұмыс орнында жұмыс істеген 200 адамның 164-і тұрақты жұмыс орнына 
орналасып 82% құрады.
Әлеуметтік жұмыс орнын құрылуына ат салысқысы келетін жұмыс 

Жұмыспен қамту орталығына хабарласа алады, онда әлеуметтік жұмыс 
орнын құру және қаржыландыру сұрақтары бойынша кеңес ала алады. 
Әлеуметтік жұмыс орнын ұйымдастыру жыл сайын 10 қаңтарға дейін 
жұмыс берушілерден өтініштер жинау арқылы жүргізіледі.
Жұмыс берушілердің өтініштерін қарастыру және бекітілгеннен кейін 

олармен әлеуметтік жұмыс орнын қаржыландыру келісімі жасалады.
Азаматтарды құрылған әлеуметтік жұмыс орнына жұмысқа 

орналастыруға жібергенде ескеру керек:
1.2014 жылдың 23 қаңтарынан «Халықты жұмыспен қамту туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жұмысқа жіберілетін азамат  
уәкілетті органда немесе халықты жұмыспен қамту орталығында жұмысыз 
ретінде тіркелуі және мақсатты топқа жатқызылуы.

2. Бағыт бойынша жіберер кезде жұмыспен қамту орталығында жұмысқа 
жіберілетін азаматқа сәйкес тұрақты жұмыс орнының болмауы.
Құрылған әлеуметтік жұмыс орнына азаматтарды жұмысқа орналасты-

ру он екі айлық кезеңде бір рет ғана рұқсат етіледі және тіркелген күнге 
сәйкес кезекпен жүргізіледі. 
Жұмыс берушінің бастамасымен әлеуметтік жұмыс орнына қабылданған 

азаматты еңбек шартының аяқталуына дейін тұрақты жұмысқа қабылдай 
алады. Осындай жағдайда жұмыс беруші жұмыспен қамту орталығына 
тұрақты жұмысқа қабылдау туралы бұйрық көшірмесін жібереді.
Әлеуметтік жұмыс орнын қаржыландыру.
Әлеуметтік жұмыс орнына жұмысқа тұрғызған бағдарлама қатысушының 

еңбек ақысын мемлекет ішінара көмек қаржы беруді жұмысқа қабылдаған 
күннен бастап 12 ай ішінде төлейді.
Әлеуметтік жұмыс орнына жұмысқа тұрғызылған бағдарлама 

қатысушының еңбек ақысына ай сайынғы көмек қаржы көлемі салық, 
міндетті әлеуметтік төлем және экологиялық үстеме бойынша төлем 
есептелмеген қолданылмайтын еңбек демалысын өтемақы есебі есеп-
телген 35%, бірақ бекітілген еңбек ақы мөлшері  қаржыландыру жылына 
сәйкес республикалық бюджетпен анықтаған төмен жалақы мөлшерінен 
аспайды.

«Жұмыспен қамтудың жол картасы - 2020» бағдарламасын жүзеге 
асыруға және 2015 жылға әлеуметтік жұмыс орнын құруға атсалысқысы 
келетін жұмыс берушілерді мына мекен-жай бойынша күтеміз: Саумалкөл 
а., Ш.Уәлиханов көшесі, 42 үйі. тел: 20-159, 22-077.

Вера МИКРУХ,
ауданның жұмыспен қамту орталығының маманы.                                     

«Жұмыспен қамтудың жол картасы - 2020» 
МҮМКІНДІГІ ЗОР БАҒДАРЛАМА

ХАБАРЛАНДЫРУ
«Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалы ғимаратында жалпы 

көлемі 16 шаршы метрді құрайтын кабинет жалға беріледі.
Ш.Уәлиханов көшесі, 42 А үй, 2 қабат, 3 кабинет.
Анықтама телефоны: 20-242, 79-062. 

 СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
 «Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 

Ветеринариялық бақылау және қадағалау комитетінің Айыртау 
аудандық аумақтық инспекциясы» ММ Қазақстан Республикасы   
мемлекеттік қызметкерлерінің ар – намыс Кодексін, және  жемқорлық  
құқық бұзүшылыктарды мемлекеттік қызметкерлермен бұзу, пайдалану 
фактілерін хабарлауға  болатын сенім 8(71533) 2-0323 телефоны жұмыс 
істейді.

ДҮЙСЕНБІ, 8 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Дауа» 
10:35 «Арнайы репортаж» 10:55 «Айтуға 
оңай...» 11:40 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Апта Kz» 13:50 
«Ақсауыт» 14:25 «Майя» М/х 14:50 «ДЖУНГ-
ЛИ КІТАБЫ» САФАРИ М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Менің 
Қазақстаным» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:05 «Шын жүректен!» 
18:50 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» 19:30 «СҰЛТАН 
БЕЙБАРЫС» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:50 
«Арнайы репортаж» 1:10 «Көкпар» 1:50 
ФУТБОЛ АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ 
«САУТГЕМПТОН» - «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙ-
ТЕД» 4:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 ҚР әнұраны 7:05 «Айтұмар» 8:00 

«Жаңа күн» 10:00 «Жетi күн» 11:00 «Сәтті 
сауда» 11:30 М/ф «Морская бригада» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные мело-
драмы» 14:05 Т/с «Женский доктор – 2» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:50 «Сәтті сауда» 16:25 М/с «Роботым 
екеуіміз» 16:55 «Подари детям жизнь» 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 «Ду-
думан» 19:00 «ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 21:00 
Новости 21:30 «Сүрбойдақ» Т/х 22:00 Т/с 
«Сулейман Великолепный» 23:00 «Жекпе-
жек» 23:55 Т/с «След» 0:55 Қорытынды 
жаңалықтар 2:50 Новости 3:20 «Әр үйдің 
сыры басқа» 3:50 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «ВЕРОНИКА БЕГЛЯНКА» 12:00 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:05 «X FACTOR» 
Күнделік 13:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:15 «П@УТINA» 14:40 «Сүйген жар» Т/Х 
15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» Т/Х 
19:45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ 
В 21:00» 21:40 Т/с «СОБЛАЗН» 22:50 «X 
FACTOR» Дневник 23:00 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 0:10 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 2:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:45 «П@УТINA» 
3:05 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,1.35 «Диалог 

со смертью. Переговорщики». 7.55 «О 
самом главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 
Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 
звезды». 14.00 Т/с «Пока станица спит». 
15.30 Т/с «По горячим следам». 16.30 
«Прямой эфир». 18.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 19.00 Т/с «Красивая жизнь». 
21.50 Д/ф «Национальная сокровищница 
России». 23.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». 2.25 «Комната смеха». 

СЕЙСЕНБІ, 9 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «SPORT.KZ» 13:10 
«Алаң» 14:00 «Сыр-сұхбат» 14:30 «Майя» 
М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ КІТАБЫ» САФАРИ 
М/х 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «Келбет» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Ас болсын!» 18:35 «Бірегей бағбан» 
18:50 «Шапағат» XI республикалық байқау 
Д/ф 19:05 «Жорық жолындағы Жиембет 
жырау» 19:30 «СҰЛТАН БЕЙБАРЫС» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» Т/х 
22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:30 «Сыр-сұхбат» 1:00 «Ас болсын!» 
1:45 «Келбет» 2:10 «Жан жылуы» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 «Шын жүректен!» 

ХАБАР 
7:00 ҚР әнұраны 7:05 «Айтұмар» 

8:00 «Жаңа күн» 10:00 Новости 10:10 Т/с 
«След» 11:00 Таңғы жаңалықтар 11:15 
«Дело вкуса» 11:45 «Сүрбойдақ» Т/х 12:10 
«Сәтті сауда» 12:40 «Спорт без границ» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные 
мелодрамы» 14:05 Т/с «Женский доктор – 
2» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 15:50 «Сәтті сауда» 16:25 М/с 
«Роботым екеуіміз» 16:55 «Подари детям 
жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 18:00 
Новости 18:15 «Сұлтан Сүлейман» Т/х 19:10 
«Нүкте» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 21:00 Но-
вости 21:30 «Сүрбойдақ» Т/х 22:00 Т/с 
«Сулейман Великолепный» 23:10 «Арнайы 
хабар» 23:40 Т/с «След» 0:30 Қорытынды 
жаңалықтар 1:00 Новости 1:30 «Әр үйдің 
сыры басқа» 2:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «ВЕРОНИКА БЕГЛЯНКА» 12:00 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:05 «X FACTOR» 
Күнделік 13:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:15 «П@УТINA» 14:40 «Сүйген жар» Т/Х 
15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» Т/Х 
19:45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ 
В 21:00» 21:40 Т/с «СОБЛАЗН» 22:50 «X 
FACTOR» Дневник 23:00 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 0:10 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 2:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:45 «П@УТINA» 
3:05 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,1.20 «Жизнь 

взаймы. Ломбарды. Возвращение». 7.55 
«О самом главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 
Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 
звезды». 14.00 Т/с «Пока станица спит». 
15.30 Т/с «По горячим следам». 16.30 
«Прямой эфир». 18.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 19.00 Т/с «Красивая жизнь». 21.50 
«Министр на доверии. Дело Сухомлинова». 

22.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 2.10 
«Комната смеха». 

СӘРСЕНБІ, 10 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға оңай...» 
11:45 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Тағдыр» 13:00 
«Поэзия әлемі» 13:25 «Заң және біз» 14:05 
«Мың түрлі мамандық» 14:35 «Майя» М/х 
14:55 «ДЖУНГЛИ КІТАБЫ» САФАРИ М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» 
Т/х 17:00 «ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ» Д/ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 
«Бірегей тәлімгер» 18:40 «Қазақстанның 
музыкалық дауысы» Д/ф 19:10 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 19:30 «СҰЛТАН БЕЙБАРЫС» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» Т/х 
22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:30 «Өзекжарды» 0:45 «Ұлт мақтанышы» 
Д/ф 1:15 «Поэзия әлемі» 1:40 «Мың түрлі 
мамандық» 2:10 «Ғасырлар үні» Д/ф 2:40 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 ҚР әнұраны 7:05 «Айтұмар» 

8:00 «Жаңа күн» 10:00 Новости 10:10 Т/с 
«След» 11:00 Таңғы жаңалықтар 11:15 
«Дело вкуса» 11:45 «Сүрбойдақ» Т/х 12:10 
«Сәтті сауда» 12:40 «Спорт әлемі» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные мело-
драмы» 14:05 Т/с «Женский доктор – 2» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:50 «Сәтті сауда» 16:25 М/с «Роботым 
екеуіміз» 16:55 «Подари детям жизнь» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Сұлтан Сүлейман» Т/х 19:00 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 Д/с 
«Табиғат тартуы» 21:00 Новости 21:30 
«Сүрбойдақ» Т/х 22:00 Т/с «Сулейман 
Великолепный» 23:00 «Нүкте» 23:50 Т/с 
«След» 0:40 Қорытынды жаңалықтар 1:10 
Новости 1:40 «Әр үйдің сыры басқа» 2:10 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «ВЕРОНИКА БЕГЛЯНКА» 12:00 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:05 «X FACTOR» 
Күнделік 13:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:15 «П@УТINA» 14:40 «Сүйген жар» Т/Х 
15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» Т/Х 
19:45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ 
В 21:00» 21:40 Т/с «СОБЛАЗН» 22:50 «X 
FACTOR» Дневник 23:00 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 0:10 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 2:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:45 «П@УТINA» 
3:05 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,1.30 «Битва 

за соль. Всемирная история». 7.55 «О 
самом главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 10.00 Разговор 
с Дмитрием Медведевым. 11.30 «Осо-
бый случай». 12.50 Вести. Дежурная 
часть. 13.00 Т/с «Сердце звезды». 14.00 
Т/с «Пока станица спит». 15.30 Т/с «По 
горячим следам». 16.30 «Прямой эфир». 
18.50 «Спокойной ночи, малыши!» 19.00 Т/с 
«Красивая жизнь». 21.50 «Дальневосточный 
леопард. Борьба за таежный престол». 
22.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
2.15 «Комната смеха». 

БЕЙСЕНБІ, 11 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға оңай...» 
11:45 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Агробизнес» 13:05 
«Сіз не дейсіз?» 13:30 «Жан жылуы» 14:00 
«Ұлт мақтанышы» Д/ф 14:25 «Майя» М/х 
14:55 «ДЖУНГЛИ КІТАБЫ» САФАРИ М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ» Д/ф 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Қылмыс пен 
жаза» 18:10 «Бірегей кемеңгер» 18:40 
«Қазақстанның музыкалық дауысы» 
Д/ф 19:10 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН - 2050» 
19:30 «СҰЛТАН БЕЙБАРЫС» Т/х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» 
Т/х 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Қылмыс пен жаза» 1:00 «Ұлт мақтанышы» 
Д/ф 1:30 «Поэзия әлемі» 1:55 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:30 «Сіз не дейсіз?» 

ХАБАР 
7:00 ҚР әнұраны 7:05 «Айтұмар» 

8:00 «Жаңа күн» 10:00 Новости 10:10 Т/с 
«След» 11:00 Таңғы жаңалықтар 11:15 
«Дело вкуса» 11:45 «Сүрбойдақ» Т/х 
12:10 «Сәтті сауда» 12:40 «Экономкласс» 
12:55 «Подари детям жизнь» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные мелодрамы» 
14:05 Т/с «Женский доктор – 2» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:50 «Сәтті сауда» 16:25 М/с «Роботым 
екеуіміз» 16:55 «Подари детям жизнь» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «100 бизнес – историй» 18:00 Но-
вости 18:15 «Сұлтан Сүлейман» Т/х 19:10 
«Жекпе-жек» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Энергия будущего» 21:00 Новости 
21:30 «Сүрбойдақ» Т/х 22:00 Премьера! 
Т/с «Воля небес» 23:00 «Біздің үй» 23:50 
Т/с «След» 0:40 Қорытынды жаңалықтар 
1:10 Новости 1:40 «Әр үйдің сыры басқа» 
2:10 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «ВЕРОНИКА БЕГЛЯНКА» 12:00 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:05 «X FACTOR» 
Күнделік 13:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:15 «П@УТINA» 14:40 «Сүйген жар» Т/Х 
15:30 «112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» Т/Х 
19:45 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ 
В 21:00» 21:40 Т/с «СОБЛАЗН» 22:50 «X 
FACTOR» Дневник 23:00 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 0:10 Т/с «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 2:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:45 «П@УТINA» 
3:05 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 7.00,1.15 «Русская 

Аляска. Продано! Тайна сделки». 7.55 «О 
самом главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 
Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 
звезды». 14.00 Т/с «Пока станица спит». 
15.30 Т/с «По горячим следам». 16.30 
«Прямой эфир». 18.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 19.00 Х/ф «Любовь и Роман». 
20.55 «Вечер с Владимиром Соловьевым». 
22.35 Д/ф «Операция «Rex». 23.35 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей». 2.05 «Ком-
ната смеха». 

ЖҰМА, 12 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға оңай...» 11:45 
«Сұлтан Бейбарыс» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 13:15 
«Көкпар» 13:55 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 
14:25 «Майя» М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ» САФАРИ М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 17:25 «Еңбек түбі - береке» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:05 
«Бірегей сардар» 18:30 «Жаңа Қазақстан 
- 2050» 18:50 «ПАРЛАМЕНТ» 19:10 «Иман 
айнасы» 19:30 «СҰЛТАН БЕЙБАРЫС» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 
«КЕЛІН».Т/х 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:50 «Сталинге сыйлық» драма 2:25 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 
«Парламент» 3:50 «Иман айнасы» 

ХАБАР 
7:00 ҚР әнұраны 7:05 «Айтұмар» 8:00 

«Жаңа күн» 10:00 Новости 10:10 Т/с «След» 
11:00 Таңғы жаңалықтар 11:15 «Дело вкуса» 
11:45 «Сүрбойдақ» Т/х 12:10 «Сәтті сауда» 
12:40 «100 бизнес – историй» 12:55 «По-
дари детям жизнь» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:05 Т/с 
«Женский доктор – 2» 15:00 Новости 15:15 
«Әр үйдің сыры басқа» 15:50 «Сәтті сау-
да» 16:25 «Ұлт саулығы» 16:55 «Подари 
детям жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Бармысың, бауырым?» 18:00 
Новости 18:15 «Жаратқанның жазуы» Т/х 
19:15 «Орталық Хабар» 20:05 Қорытынды 
жаңалықтар 20:35 «Одна судьба» 21:05 
Новости 21:35 «Жұлдызды дода» 22:50 
Кино «Развод» 1:05 Қорытынды жаңалықтар 
0:30 Новости 1:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
1:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Т/с «ВЕРОНИКА БЕГЛЯНКА» 12:00 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:05 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ» 13:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:15 «П@УТINA» 14:40 «Сүйген жар» Т/Х 
15:30 «112» 15:45 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 
16:50 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» Т/Х 
19:50 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 21:00 «НОВОСТИ 
В 21:00» 21:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 23:00 
Кино «ВЛАДЕНИЕ 18» 1:00 «ЧЕЛОВЕК 
И ЗАКОН» 2:00 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 
2:30 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:10 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 3:55 «П@УТINA» 4:15 
«ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 

РОССИЯ 1 
3.00 «Утро России». 6.55 «Мусульмане». 

7.10,1.45 «1944. Битва за Крым». 8.05 «О 
самом главном». 9.00,12.00,15.00,18.00 
Вести. 9.35,12.30,15.10,17.35 Местное 
время. Вести - Москва. 9.55 Т/с «Тайны 
следствия». 10.55 «Особый случай». 12.50 
Вести. Дежурная часть. 13.00 Т/с «Сердце 
звезды». 14.00 Т/с «Пока станица спит». 
15.30 Т/с «По горячим следам». 16.30 
«Прямой эфир». 19.00 «Петросян-шоу». 
21.15 «Специальный корреспондент». 
22.50 Х/ф «Обратный путь». 0.50 «Горячая 
десятка». 

СЕНБІ, 13 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:40 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 «ДАУА» 
10:35 «АC БОЛСЫН!» 11:25 «Қазақстан 
дауысы» 13:00 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 13:30 
«ТЕЛҚОҢЫР» 14:15 «ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ» 
Т /х  15:55 «МӘЛІМ  ДЕ  БЕЙМӘЛІМ 
ҚАЗАҚСТАН» 16:30 «ЖАРҚЫН БЕЙ-
НЕ» 17:00 Арнайы тележоба  17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Әлем таныған 
Қазақстан» 18:00 «БІР ОТАН! БІР ТАҒДЫР! 
БІР ЕЛБАСЫ!» 19:30 «Әлем таныған 
Қазақстан» 19:45 «ТАҒДЫР» 20:05 «АР-
НАЙЫ РЕПОРТАЖ» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:00 «ҰЛТТЫҚ ШОУ» 22:30 «ЖАЙДАР-
МАН» 0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:00 Кино 
«Жүлдегер» 3:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:00 ҚР әнұраны 7:05 «Шаншар» 8:30 

«Ким» М/сы 9:00 «Бармысың, бауырым?» 
9:45 «Продвопрос» 10:05 «Спорт без 
границ»» 10:05 М/ф «Дельфин История 
Мечты» 11:40 М/с «Эскимоска» 12:10 
Кино «Отскок» 14:00 «Орталық Хабар» 
14:50 «Ойжүйрік» 15:40 «Жұлдызды дода» 
17:30 Кино «Гараж» 19:15 «Тағдыр жолы» 
19:50 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жетi күн» 
22:00 Кино «Риддик» 0:20 Бокс Елдос 
Саркулов - Михайло Андриетс, Бекман 
Сойлыбаев - Евгений Кондратенко 2:30 
«Іңкәрім» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 6:50 «БЕ-

ЛЫЙ ТАНЕЦ» 8:25 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 9:00 
Новости 9:10 «СМАК» 9:50 Кино «СИНИЕ 
КАК МОРЕ ГЛАЗА» 11:35 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 Кино «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 14:00 «101 
КЕҢЕС» 14:25 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 15:00 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 16:00 Кино «СИВЫЙ 
МЕРИН» 20:00 «X FACTOR» Пятый сезон 
21:00 «НОВОСТИ В СУББОТУ» 21:30 
«СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 21:45 «ТІЛШІ 
ТҮЙІНІ» 22:15 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:35 «X FACTOR» Пятый сезон 23:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 0:30 Детектив «ШПИ-
ОНСКИЕ ИГРЫ» 2:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
2:35 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 3:20 «ҒАШЫК 
ЖҮРЕК» Т/х 

РОССИЯ 1 
2.45 Комедия «За витриной уни-

вермага». 4.35 «Сельское утро». 5.05 

«Диалоги о животных». 6.00,9.00,12.00 
Вести. 6.10,9.20,12.20 Местное время. 
Вести - Москва. 6.20 «Военная про-
грамма». 6.50,2.00 «Планета собак». 
7.25 «Субботник». 8.05 «Моя планета» 
представляет. «Одна на планете. Курилы. 
Что-то хорошее». 9.30 «Честный детек-
тив». 10.00,12.30 Х/ф «Под прицелом 
любви». 12.45 «Это смешно». 15.40 
«В жизни раз бывает 60!» Юбилейный 
концерт И. Крутого, ч. 2. 18.00 Вести в 
субботу. 18.45 Х/ф «Когда его совсем не 
ждешь». 22.35 Х/ф «Формула счастья». 
0.30 Х/ф «Неоконченный урок». 2.30 
«Комната смеха». 

ЖЕКСЕНБІ, 14 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:35 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 9:00 
«Саяхатшы Випо» М/ф 10:00 «АЙГӨЛЕК» 
11:20 «АҚСАУЫТ» 11:55 «Шарайна» 
12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 12:55 «Ұлттық 
шоу» 14:15 «ЖЕДЕЛ ЖӘРДЕМ» Т/х 16:35 
«ҒАСЫРЛАР ҮНІ» Д/ф 17:05 Құрманғазы 
атындағы Қазақ Ұлттық консерватория-
сына 70 жыл 18:50 «Әзіл әлемі» 20:00 
«АПТА.КZ» 21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 
22:45 «АЛАҢ» 23:35 «КӨКПАР» 0:15 Кино 
«Мұхит тұңғиығында» 2:15 «Телқоңыр» 
3:00 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:00 ҚР әнұраны 7:05 «Шаншар» 

8:30 «Айбын» 9:00 «Жетi күн» 10:00 «Ас 
арқау» 10:25 «Спорт әлемі» 10:55 М/ф 
«ВЭЛИАНТ» 12:25 Сказки Братьев Гримм 
и Ганса Христиана Андерсана «Умная 
дочь крестьянина» 13:40 «Бенефис-шоу» 
14:50 Үнді фильмі «Рам мен Лакхам» 
17:30 «Ойжүйрік» 18:20 «МузАРТ» то-

бына 10 жыл 19:50 «Ду думан» 21:00 
«Жетi күн» 22:00 Кино «В долине Эла» 
0:20 Кино «Скотланд-ярдтың жедел 
жасағы» 1:30 Кино «Ақырзаманды бірге 
күтетін дос іздеймін» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 7:30 «101 

КЕҢЕС» 7:55 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
8:00 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 8:25 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ» 9:00 Новости 9.10 «ЗДОРО-
ВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 10:55 «ТЕО-
РИЯ ЗАГОВОРА» 12:05 Кино «БЕЛЫЙ 
ТАНЕЦ» 14:05 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:20 
«X FACTOR» Пятый сезон 16:45 Т/с 
«УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 Кино «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» 
0:15 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 1:25 «П@
УТINA+» 2:15 «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» 3:50 
«ҒАШЫК ЖҮРЕК» Т/х 4:35 «КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 
3.15 Х/ф «Слово для защиты». 

5.20 «Вся Россия». 5.30 «Сам себе 
режиссер». 6.20 «Смехопанорама». 6.50 
«Утренняя почта». 7.30 «Сто к одному». 
8.20 Местное время. Вести - Москва. 
Неделя в городе. 9.00,12.00 Вести. 9.10 
«Кулинарная звезда». 10.10 Х/ф «Домра-
ботница». 12.20 Местное время. Вести 
- Москва. 12.30 «Смеяться разрешается». 
14.10 Х/ф «Если ты не со мной». 18.00 
Вести Недели. 20.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым». 21.50 Х/ф 
«Я тебя никогда не забуду». 23.50 Х/ф 
«Мой нежно любимый детектив». 1.25 
«Моя планета» представляет. «Одна 
на планете. Курилы. Что-то хорошее». 
2.10 «Комната смеха». 
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Құттықтаймыз!

Кәсіби шеберлік пен құзыреттілікті 
айқындайтын, шығармашылық 
шеберлікті насихаттайтын кәсіби 
байқаулар  әр  бағыттағы  пән 
ұстаздарына арналып аудандық, 
облыстық және республикалық 
кезеңдерде жыл сайын өткізіліп оты-
рады. Осы бағытта жеңіс пен жеміс 
мәресіне жетіп жүрген ауданымыздың 
дарынды да білікті ұстаздары аз емес. 
Өскелең ұрпақтың бойына қазақ тілінің 
нәрін сеуіп жүрген қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімдеріне арналған  «Жүзден 
жүйрік» байқауы да ең маңызды байқау 
болып саналатыны рас.  Елбасы-
мыз Н.Ә.Назарбаевтың  Қазақстан 
халқына арналған Жолдауында 
айтылғандай болашақтағы мемлекеттік 
тілді меңгерген қазақстандықтардың  
санының жыл сайын өсіп, өркендеуі - 
осы пән мұғалімдерінің алдына қойған 
мақсаты. Аталған байқауға жыл сай-
ын қатысушылардың саны артуда. 
Былтырғы жылы ауданның  10 мұғалімі 
қасысып, 5 жүлделі орынды иеленсе, 
биыл 15 мұғалім қатысып, олардың 5-уі 
жүлделі орындарға қол жеткізді.  
Байқаудың мақсаттары мен 

міндеттері: қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімдерін өздігінен кәсіби 
шеберліктерін жетілдіруге ынталан-
дыру, білім беру жүйесін жоғары  
білікті кадрлармен қамтамасыз ету-
ге, педагог қызметкерлердің еңбегін 
мемлекеттік қолдау мен ынталандыру-
ды күшейтуге ықпал ету.  Білім берудің 
жаңа философиясы  тұрғысынан өзінің 
педагогикалық қызметінің миссиясын 
анықтай алған, қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнін оқытудың ғылыми  әдістемесін 
жете меңгерген, кәсіби біліктілігі жоғары, 
шығармашыл ұстаздарды анықтап, 
озық тәжірибелерін насихаттау,  ұлттық 
мәдениетті насихаттаушы және ұлттық 
таным қалыптастырушы маңызды 
тұлға ретінде қазақ тілі мен әдебиеті 
пәні мұғалімі  рөлінің басымдығын 
таныту, байқауға қатысушылардың 
кәсіби даму мүмкіндіктерін толығымен 

Байқау
ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК - 2014ЖҮЗДЕН ЖҮЙРІК - 2014

жүзеге асыруына жағдай жасау,  қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнін оқытудың 
ұлттық таным қалыптастырушы және 
елжандылық сезімді дамытушы пән 
ретіндегі маңызын арттыру. 
Осындай ауқымды мақсаттар мен 

міндеттерді айқындайтын байқау 
қараша айының 20-21 күндері Петро-
павл қаласындағы «Өрлеу» БАҰО 
АҚФ Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша ПК БАИ-да өтті. Байқау  
барысында  біздің ұстаздарымыз 
өздерінің кәсіби саумалнамаларын 
толтырып, пән бойынша сауаттылығын 
анықтайтын сынақтан өтіп, авторлық 
бағдарламаларының жобасын қорғап, 
жаңашыл идеялар жәрмеңкесінде 
өздерінің озық идеяларын ұсынып, 
сайысты. 
Байқау қорытындысы бойын-

ша келесі ұстаздар жүзден жүйрік, 
мыңнан тұлпар атанды. І орын 
иегерлері - Имантау ОМ мұғалімі 
Нұрсеитов Досжан Жандарбекұлы 
және Егіндіағаш НМ мұғалімі Зорае-

ва Диана Мейрамбекқызы. ІІ орын 
иегері болып Өскен НМ мұғалімі Аки-
пова Сәния Қазезтайқызы атанса, 
ІІІ орын иегерлері Кирилловка ОМ 
мұғалімі Сейткалиева Әлия Қалиқызы 
мен Бірлестік ОМ мұғалімі Белгібаева 
Алмагүл Сұлтанқызы атанып, 
байқаудың барлық қатысушыларына  
сертификаттар берілді. «Жақсының 
жақсылығын айт, нұры тасысын» - де-
ген киелі сөз осы ұстаздарға арналып 
айтылғандай. Әсіресе «жас келсе – 
іске» - дегендей жас ұстаздарымыздың 
талабы мен құлшынысын көргенде, 
жұмысыңның нәтижесіне жеткенде 
төбең көкке жетеді. Жүлдегерлер мен 
жеңімпаздарға және өз шеберліктерін 
сынаған  барлық  ұздаздарды 
жеңістерімен құттықтап, болашақта 
зор денсаулық, шығармашылық табы-
стар тілей отыра білім бөлімінің атынан 
алғыс білдіреміз.

Балжан БАЙМАҒАМБЕТОВА,
ауданның білім бөлімінің 

әдіскері.

«Ұстаздық еткен жалықпас, 
үйретуден балаға »-дегендей, бүгінгі 
күні осындай ұлы сөзге лайық шәкіртінің 
сүйіспеншілігіне, әріптестерінің құрметіне 
бөленіп жүрген Дүйсенова Балбөбек 
Қалелқызы туралы жүрекжарды 
жақсы ниетімді білдірмекпін. Балбөбек 
Қалелқызы көп жылдан бері Дауқара 
орта мектебінде тарих және география 
пәнінен білім беріп келеді. Ол өз ісінің 
шебері деп айтсам артық болмас. 
Еңбек жолдарында көптеген ашық 
сабақ өткізіп және тамыз маслихатында 
бірнеше құнды баяндамалар оқыған. 
Іс тәжірбиелері облыс, аудан көлеміне 
таралып, көптеген мадақтауларға ие 
болды. Балбөбек Қалелқызы білім 
беру ісінің үздігі, ұлағатты ұстаз, 
білікті маман, өз ісіне адал ұстаз. Ол 

Оқушы бұрышы

ҰстазҰстаз
«шәкірттерімді қалай білімді етем, 
қалай азамат етіп шығарам» деп әрбір 
күнін, әрбір сағатын ізденіспен, оқумен, 
көңілге түюмен өткізіп жүр. Балбөбек 
Қалелқызының еңбектері туралы айта 
кететін болсам. 2010 жылы Балбөбек 
Қалелқызы мен Дамира Әлтайқызы 
өлкетану мұражайын ашты. Осы жылы 
«Ұлы Жеңістің 65 жылдығына» орай 
аудандық ғылыми практикалық кон-
ференцияда бірінші дәрежелі диплом-
мен марапатталды. Осы тақырып 
облыста қорғалып, кітапшасы шықты. 
Сонымен қатар Балбөбек Қалелқызы 
ғылыми жұмыспен айналысып 2012 
жылы шәкірті Жақсыбаева Мәншүк 
«Дауқара ауылының 1975-1990 
жылдар аралығындағы әлеуметтік 
экономикасының дамуының өзіне 

тән ерекшеліктері» атты тақырыппен 
аймақтық ғылыми жоба қорғады. 
2012жылы Баймұқанова Айсұлу ау-
дан бойынша тарих пәнінен олим-
пиядада 3-орынды иеленді. Мәншүк 
мектепті тәмәмдап кеткеннен кейін 
оның ізбасары ретінде мені таңдап 
алды. Менің де ғылыми жұмыспен 
айналысып жүргеніме екі жылдай 
уақыт болды. Осы уақыт ішінде 2014 
жылы мамырдың 21-і «Асық - қазақтың 
ұлттық ойыны» тақырыбымен аудан 
еөлемінде 1 орынға ие болдым. Осы 
тақырыппен аймақтық ғылыми жобада 
биыл қарашаның 18-і күні 2-орынға 
ие болып облысқа жолдама алдым. 
Осындай көрсеткіштерге ие болғаныма 
Балбөбек Қалелқызының еңбегі ора-
сан зор. Мақаламды аяқтай келе мен 
ұстазыма келешекте алдыңыздан 
осындай жақсы шәкірттер шыға берсін 
деген тілек білдіремін.

Айғаным АСЫҒАТОВА,
Дауқара ОМ-нің оқушысы.

 Желтоқсан айының 6-шы жұлдызында 
Айыртау ауданындағы Сарсай ауылында 
тұратын елге қадірменді, көпке сыйлы асыл 
жар, ардақты әке, жаны жомарт атамыз 
Есмағамбетов Жақсылық  Мәженұлы 70 
жасқа толып, шаңырағымызда үлкен қуаныш 
болмақшы.
Отбасымыздың алтын қазығы болып 

отырған қадірлімізді туған күнімен құттықтап, 
сарқылмас қуаныш, мол бақыт пен өмір 
шаттығын және бала-шағаның қызығын көрер 
ұзақ ғұмыр тілейміз! Ортамызда бәйтеректей 
жайқалып, көркімізді келтіріп, берекемізді 

тасытып жүре беріңіз дей отыра перзенттік ыстық ықыласымызды ар-
наймыз:
Асқар таудай әкем –бақытымсың, бағымсың,
Өмірдегі, төрімдегі тағымсың.
Құтты болсын 70 жасың, жан әке,
Сағынышым, қуанышым, асқар шың.
Тілейміз біз таусылмайтын төзімді,
Тілейміз біз сарқылмайтын сезімді.
Денсаулығың мықты болсын, жан әке,
Құттықтайды ұл-қыздарың өзіңді.
Өмір өзен жақсылығын жалғасын,
Тіршілікте сәттіліктер қолдасын.
Жанұямен мақтанамыз қашанда,
Арамызда сіздей әке болғанын.
Ақ тілекпен: жұбайы Алтынай, ұлдары-келіндері, қыздары-күйеу 

балалары, немерелері мен жиендері.

Жетім және ата-аналарының қамқорынсыз қалған балаларға арналған 
Айыртау мектеп-интернатының ұжымы мектеп-интернаттың тәрбиешісі 
Сәуле Мәжитқықы Сүйіндіковаға 

анасы Әлиева Күлзаданың
ауыр науқастан кейін қайтыс болуына байланысты қайғысына 

ортақтасып көңіл айтады. 

Жақында мектебімізде «Таудай биік талабым, оқып білім аламын» 
атты бастауыш сыныптарының онкүндігі болып өтті.

1-ші күні бастауыш сынып оқушыларын жоспармен танысытырып 
өттік. 

2-ші күні «Күз мереке, күз береке» ертегілігін өткіздік. Балалар өздерінің 
күз мерекесіне байланысты, өлең, ән шашулары және мың бұралған 
билермен таныстырды.

3-ші күні «Бояулар шыр шертеді» атты бейнелеу сабағынан 1-4 сы-
ныптар арасында Серіков А. Б. сайыс өткізді. Бұл сайыста 1-ші орын 2 
сынып оқушысы Беққожа Ержанға берілді. 2-ші орын 4 сынып оқушылары 
Балқаш Айғаным және Қалым Мөлдір берілді. 3-ші орын 3 сынып 
оқушылары Қалел Айжарқын және Құнанбай Мадиярға берілді. 

4-ші күні «Су өмірдің нәрі» деп аталатын тақырыппен Мұқажанова Г. 
Қ. даярлық тобында ашық сабақ өткізді. 
Бізде бастауыш сыныпқа сабақ беретін орыс тілі пәнінің мұғалімі 

Марфуға Усина мен бастауыш сынып мұғалімі Гүлсара Қиманова үшінші 
деңгей бойынша сабақтар өткізді.  Алайда жеті модульде қарастырылған 
идеялар сабақта пайдаланып жекелеген стратегиялар мен тәсілдер 
қолданылуда. Осы мұғалімдердің іс-тәжірбиесімен алмаса отырып, 
әлі осы деңгейлік оқуды оқымаған мұғалімдер сабақтарын түрлендіріп 
өткізуде. 1-ші сынып мұғалімі Жағина Айнаш Әлтайқызы математика-
дан ашық сабақ өткізді. Сонымен қатар Сердалина Мақпал Арапқызы 
математикадан «7 санын көбейту және бөлу кестесі» тақырыбында 
электрондық сабақ өткізді. 

2 сыныпта ашық сабақты Нұрмағамбетова Нүргүл Балхашқызы өткізді. 
Тақырыбы: «Өткенді пысықтау «20-ға дейінгі сандарды кестелік қосу 
және азайту»». Интерактивті тақтамен топтық, ұжымдық жұмыс жасалды. 
Сабақ өте қызықты, тартымды өтті десек болады. Балалардың білімдері 
бағдаршам түстерімен бағаланып отырды. Әріптестер жеті модульді пай-
далана отырып, жаңа тәсілдерді қолданды. 2 сыныпта ағылшын пәнінен 
Мәжкеева Қ.А. ашық сабақ өткізді.

Нүргүл НҰРМАҒАМБЕТОВА,
Дауқара ОМ-ң бастауыш сынып мұғалімі.

Мектеп өмірінен

Таудай биік талабым...Таудай биік талабым...

Алғыс айтамызАлғыс айтамыз
Жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған 

Айыртау мектеп-интернатының әкімшілігі мен ұжымы Айыртау ауданының 
әкімі А.А.Тастеміровке, аудандық ішкі істер бөлімінің бастығы А.С.Ідірісовке, 
Айыртау ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасының бастығы 
С.Ж.Мейрамовқа, «Кутузовка-Әліби» ЖШС-нің директоры В.Я.Казаркинге, 
«Баянтай» ЖШС-нің директоры С.Қ.Есенғалиевке, «Гусаковка» ЖШС-нің 
директоры Н.М.Сердалинге, «Айыртау элеваторы» АҚ-ның директоры 
Н.О.Өтегеновқа, «Жер-Ана» ЖШС-нің Қ.А.Ерболовқа, «Достық-дән» ЖШС-
нің директоры Қ.Ғ.Махметовке, «Новосветловка-Әліби» ЖШС-нің директоры 
Ф.И.Мусиенкоға, «Мұнай базасы» АҚ-ның директоры Ж.Қ.Абажановқа, 
Айыртау орман шаруашылығының директоры А.А.Климовичке, Айыртау 
ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы М.М.Асқаровқа, 
Тайынша ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы 
Т.С.Тұрабайға, 5510 әскери бөлімінің 3-ші атқыштар ротасының командирі 
А.Қ.Малғаждаровқа, Астана қаласының тұрғыны Е.А.Салахутдиновқа және 
ауданның жеке кәсіпкерлеріне  «Ризашылық» – «Мейірімділік балалар игілігі 
үшін!» мерекесі үшін шексіз алғыс білдіреді.
Ауданның Саумалкөл қазақ, №1 Саумалкөл, Мәдениет орта мектептерінің, 

№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының директорлары мен оқушыларына, 
«Ажар» халақтық би ансамбліне және аудандық Мәдениет үйінің 
қызметкерлеріне тамаша мерекелік концерттері үшін рехметімізді айтамыз.
Қымбатты достар! Жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

балалардың көкейкесті мәселелерін шешудегі Сіздердің үлестеріңіз – біздің 
мемлекеттің болашағы үшін азаматтық жауапкершіліктеріңіз бен жоғары 
адамгершілік мәдениеттеріңіздің куәлігі. Әрқашан Сіздердің қызметтеріңізде 
жетістіктер мен сәттіліктер болсын. Сіздерге зор денсаулық, қажымас қайрат, 
еліміздің гүлдену жолындағы игі істеріңізге сәттілік тілейміз!  


