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Аса қамқор, ерек-
ше Мейірімді Алланың 
атымен бастаймын! 
Құрметті отандастар, 
бауырлар! Баршаңызды 
күллі мұсылман баласы 
сағына күткен, берекелі, 
қасиетті Рамазан айы-
ның келуімен шын жү-
ректен құттықтаймын. 
Рамазан мүбәрәк болғай! 

Рамазан - жалпыға 
ортақ ізгі амалдар мау-
сымы. Ораза - тәрбие, 
сабыр, қайырымдылық, 
ізгілік мектебі. 

Рамазан - қайырымды 
жандар үшін үлкен 
мүмкіндік. Оразада 
жасалған Жаратушы 
Иемізге ұнамды әрбір 
қайырлы іс - үлкен сау-
ап. Пайғамбарымыз Мұ-
хаммед (Алланың оған 
салауаты мен сәлемі 
болсын) бір өсиетінде: 
«Адамдардың жақсысы - 
елге пайдасы тигендері», 
- деген. Адам қалай ниет 
етсе, сол мақсатына 
жетеді. 

Әр пенде сауапты 
амалымен, тақуалығы-
мен Алланың алдында 
дәрежесі артады. Жо-
март, жанашыр аза-
маттарды, кәсіпкерлер-
ді көмекке мұқтаж 
адамдарға қамқорлық 
көрсетуге, мәселен, су 
тасқынынан үйсіз, шара-
сыз қалған отандаста-
рымызға қайырымдылық 
жасауға, табиғи апат 
салдарынан бұзылған 
үйлерді жөндеуге қол 
ұшын беруге, жетім мен 
жесірге мейірімділік та-
нытып, қараусыз қалған 

Қазақстан мұсылмандары 
діни басқармасының төрағасы, 
Бас мүфти Ержан қажы
МАЛҒАЖЫҰЛЫНЫҢ қасиетті 
Рамазан айына байланысты
халыққа ҮНДЕУІ

қарттарға көңіл бөлуге 
шақырамын.

Зекет беру - жағдайы 
келген (шариғат бой-
ынша нисап мөлшеріне 
жеткен) мұсылманға 
парыз. Ал зекет берекелі 
Рамазан айында берілсе, 
оның да сауабы еселеніп 
жазылады.  

Қасиетті айдың құр-
меті үшін азық-түлік, 
көкөніс пен тұрмыстық 
заттарға жеңілдік жа-
салып, Құдайы астар 
мен садақалар ауызашар 
уақытында ұйымдасты-
рылса, тойлар ішімдік-
сіз өткізілсе, жаман-
дықтың бастауы болған 
арақ-шараптың саты-
луына барынша жол бе-
рілмесе деген тілегімді 
білдіремін.  

Сонымен қатар, көп-
шілік жұртқа оразаның 
әр күнінде бір жақсылық 
жасауды жоспарлап, 
осынау сауапты амал-
дарды ықыласпен орын-
дауға, Алланың әрдайым 
бізге үздіксіз нәсіп ете-
тін нығметтерінен са-
дақа беруге шақырамын. 
Ізгі амалдар Рамазан-
нан кейінгі айларда да 
жалғасын тапса игі.

Рамазан - бірлік айы. 
Осы айда берілетін ауыз-
ашарлар ағайын-жұрт-
тың арасын жақындас-
тырып, игі іс-шаралар 
мен қайырымдылық акци-
ялар халқымызды сенімі 
мен нәсіліне қарамай, 
ортақ мақсатқа үндей-
ді. Бүкіл әлемнің Жара-
тушысы барша адам-
ға: «Бөлінбеңдер»,- деп 
бауырмал болуға бұйыр-
ған. Бірлігі күшті елдің 
берекесі артады. Бірлі-
гімізге бекем болайық!

Қадірлі жамағат! 
Сауабы еселеніп жазы-
латын қасиетті айда 
жасаған амалдарымыз 
бен ізгі ниеттерімізді 
Алла тағала қабыл ет-
кей! Әумин!

последний звонок

Вот и   наступила прекрасная  долгожданная пора, вме-
сте с которой - последний звонок во всех образовательных 
учреждениях.  Уже  совсем скоро перед выпускниками школ 
откроются сотни разных дорог, а самая счастливая пора - 
школьные годы - останется позади. Последний звонок, про-
звеневший во всех школах, возвестил об окончании учебно-
го года.

Праздники последнего  
звонка  прошли во всех об-
разовательных учреждениях 
района, и на каждом из них 
присутствовали ветераны 
труда, родители, пригла-
шенные гости. День 25 мая 
был наполнен  музыкой, 
пьянящим ароматом весен-
них цветов,  яркими кра-
сками воздушных шаров и 
букетов цветов, сияющими 
улыбками на лицах людей и, 
конечно же, не обошлось без 
слез от расставания с люби-
мой школой

В ШГ им.С.Баймагам-
бетова в этом году 29 вы-
пускников 11-го класса и 54 
учащихся заканчивают 9-й 
класс. На традиционный 
праздник последнего звонка 
в гимназии собрались  и   ро-
дители, и гости, чтобы вме-
сте со всеми порадоваться за 
детей-выпускников, сказать 
им добрые слова напутствия 
и вручить памятные подар-
ки. И вот школа построена, 
под звуки  школьного вальса 
на торжественную линейку, 
посвященную последнему 
звонку,  проходят выпуск-
ники основной школы, рай-
онной гимназии. За ними 
идут те, кого называют гор-
достью школы, - одиннад-
цатиклассники, прошедшие 
нелёгкий путь от первого 
школьного звонка. Звучит 
гимн Республики Казахстан. 
Торжественную линейку, 
посвященную последнему  
звонку,  открывает директор 

школы-гимназии Салтанат 
Максютова, поздравив при-
сутствующих с праздником. 
На торжественном меропри-
ятии присутствовали гости: 
Амантай Балгарин, аким 
района, Нурлан Аманкулов, 
заместитель акима района, 
Досбол Кусайнов, аким села 
Аулиеколь, Акимбек Каб-
денов, председатель район-
ного совета ветеранов, Асет 
Айсин, руководитель отдела 
образования.

Атмосфера радостно-
го ликования и чувство 
праздника не покидало 
всех, кто присутствовал  на 
торжественной линейке.  
Поразило то, что в этом 
образовательном учрежде-
нии обучается так много 
результативных учеников. 
Бесконечное количество по-
четных грамот разных уров-
ней, похвальных листов, 
благодарственных писем,  
подарки, цветы, поздравле-
ния и напутствия буквально 
сыпались градом.  Хочется 
привести пожелания акима 
района А.Балгарина, кото-
рый подчеркнул, как важ-
но ребятам не жить чужой 
жизнью, не терять время, 
которое сейчас намного бы-
стротечнее, чем раньше,  по-
желал повстречать хороших 
надежных людей, ставить 
перед собой цель, следовать 
своему сердцу, найти свое 
дело. Его слова прозвучали 
так убедительно, что очень 
захотелось, чтобы каждый  

Когда уйдем со школьного двора

из выпускников обязатель-
но услышал их.  В этот день 
большому количеству не 
только гимназистов, а также  
учителей были вручены  по-
четные грамоты.  Всем уча-
щимся вручены похвальные 
листы за успехи в учении. 
Так держать, гимназисты-
баймагамбетовцы!

Выпускники в свою оче-
редь выразили слова благо-
дарности педагогам, родите-
лям, всем тем, кто терпеливо 
и уверенно вел их по дороге 
знаний до этого самого дня. 
А после ребята отпустили в 
небо  разноцветные шары 
в знак того, что за спиной 
остается беззаботная школь-
ная пора, а впереди ждут 
множество неизведанных 
дорог. Торжественная часть 
завершилась почетным кру-
гом выпускников.

Далее виновники торже-

ства представили вниманию 
присутствующих танце-
вальные номера, школьный 
вальс. Последний звонок по-
дали ученица 11 класса Да-
мира Дуйсенбаева, ученик 6 
класса Алихан Аманжолов 
и ученица 4 класса Саяна 
Сейдахметова. Красочное 
представление закончилось 
фотографированием на па-
мять возле порога гимназии. 
Выпускники школы шум-
ною толпою направились в 
свой кабинет. 

Глядя на них, озорных, 
веселых, беззаботных, каж-
дый из взрослых, наверное, 
вспомнил свой последний 
звонок. Так что хочется от 
души пожелать нынешнему 
поколению: да храни вас 
Аллах! В добрый путь, ре-
бята!

Асемхан ЕСМАГАМБЕТОВ
Фото автора 
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Ажар
25 мамырда ауданның барлық 

мектептерінде дәстүрлі соңғы 
қоңырау сыңғырлап, тағы бір оқу 
жылы артта қалды. 

Аудан бойынша 5342 оқушы 
оқу жылын аяқтады. 407 шәкірт 
озат, ал 1613-і екпінді. Мек-
теп бітіргелі отырған 11 сынып 
оқушыларының саны 276, соның 
182-сі ұлттық бірыңғай тестілеу 
тапсырады. Үш түлек Алтын 
белгіге және екеуі ерекше үлгідегі 
аттестатқа үміткер.

Соңғы қоңырау Шоқан Уә-
лиханов атындағы орта мектепте 
ерекше сән-салтанатымен өтті. 
Мектеп алдына аппақ шағала-
дай киінген ұл-қыз, ата-аналар, 
қонақтар жиналды. Тәлімсәтіне 
келген оқушылар сапқа тұрды. 
Бұл ерекше күнді асыға күткен 
шәкірттердің жүздері бал-бұл жай-
найды. Жүректері толқып, ерекше 
сезімге бөленіп шашына ақ бантик 
таққан, ақ көйлек киген 45 түлек 
қол ұстасып сынып жетекшілері 
Жанар Баймолдинамен және 
Жұмазия Нұрмановамен бірге 
ортаға шықты. 

Мектептің мақтан тұтар тү-
лектері, аудандық және облыстық 
пәндік олимпиада жүлдегері, 
«Алтын белгіге» үміткер Ару-
жан Омарова мен дойбы ойы-
нынан облыстық жарыстардың 
жеңімпазы, есімі Әулиекөл 
жастарының Алтын кітабына ен-
гізілген Елдос Қабдырахманов 
ту көтеру құрметіне ие болды. 
Мемлекеттік әнұран орындалды. 

Мерекеге қатысқан аудан 
әкімінің орынбасары А.Кисиков 
ерекше тарихы бар білім ордасы-
нан есімі елімізге белгілі мемле-
кет қайраткерлері білім алғанына 
тоқталып, алдыңғы толқын  
ағаларың сияқты  өнер-білімге  
құштар болыңдар, ұстаздарың  
мен  ата-аналарыңның үмітін 
ақтаңдар деді. Мектеп бітіруші 
түлектерге ел болашағы - жастар-
дың қолында, ендеше терең білім 
алу жолында жалықпай, талмай 
ізденіп, ел тізгінін ұстайтын аза-
мат болыңдар. Болашақтарың 
жарқын болсын, баршаңа сәттілік 
пен мол бақыт тілеймін деген ізгі 
тілегін арнады.  

Асхат Ғалымұлы биылғы 
түлек Елдос Қабдырахмановты 
Қостанай мемлекеттік педагогика-
лық институтының грант иегері 
атануымен құттықтап, сертификат 

Мереке

День прощания с дет-
ством, так, наверное, можно 
назвать последний звонок. 
Каждый взрослый помнит 
торжественную линейку, 
нарядных выпускников и 
немного растерянных ро-
дителей, которым трудно 
поверить, что их дети уже 
взрослые. 

табыс етті. 
Сөз алған мектеп директоры 

Ғалымжан Ерішев 2015-2016 оқу 
жылында білім ошағының қол 
жеткен табыстарын баяндап, өте 
жақсы оқыған 12 шәкіртке Мақтау 
қағазын табыс етті. 

Салтанатты жиында Азия 
чемпиондарын, Қазақстан ба-
рысын, еліміздің бірнеше дүркін 
чемпиондарын дайындаған, есімі 
республикаға танымал бапкер 
Қайыргелді Мақанов, ұзақ жылғы 
жемісті еңбегі үшін қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі Ұлбөпе 
Әбдібекова, ағылшын тілі пәнінің 
мұғалімі Айнұр Фаткуллина, 
сондай-ақ мектептің қоғамдық 
жұмыстарына белсене қатысқан 
ата-ана, бір топ оқушылар грамо-
талармен және Алғыс хаттармен 
марапатталды. 

Сондай-ақ номинация бойын-
ша   Гүлсая Жұмабекова - “Үздік 
сынып жетекшісі”, Аружан Ома-

оқу жылының түлегі Арайлым 
Сәдуақасоваға аманат тапсырды. 

Үлкен өмір жолына аттанғалы 
отырған түлектер дауыстары ді-
рілдеп жүрекжарды лебіздерін 
білдірсе, өнерлі оқушылар әннен 
шашу шашып, мың бұрала би 
биледі. 

Мектептің белсенді түлектері 
Ариман Ерліков пен Аружан Бал-

табаева соңғы рет күміс қоңырау-
ды сыңғырлатып соғып, оны 1 сы-
нып бүлдіршіндері Елнұр Мәліков 
пен Аружан Тухасоваға табыста-
ды. 

Қоңырау үні сыңғырлап, мек-
теп алаңын шаттыққа толтырып 
қана қоймай, түлектер жүрегінде 
қимастық сезім тудырып, білім 
сапарына, өмірдің үлкен жолына 

рова - “Жыл оқушысы”, Елдос 
Қабырахманов - “Жыл спортшы-
сы” атанды. Дене шынықтыру 
бірлестігі - “Нәтижелі әдістемелік 
бірлестік” деп танылды.    

Тәлімсәтінің  дәстүрлі рәсімде-
рі аманат тапсыру және қоңырау 
соғу. Түлектер атынан аудандық 
Абай оқулары байқауының жең-
імпазы Айдана Марат келесі 

шақырып тұрғандай. Қоңырау үні 
құлақтарыңнан мәңгі кетпесін. 

Алтын ұядан қанат қағып 
ұшқалы отырған оқушылар ал-
дында үлкен сынақ тұр. Осы сын-
нан сүрінбей өтулеріне тілектеспіз. 

Сәт сапар, түлектер!

          Жұмакүл СЫЗДЫҚОВА
                    Суреттерді түсірген  
  Маралбек НЫҒМЕТЖАНОВ

В добрый путь, 
выпускники!

В Сулукольской 
средней школе имени 
Ш.Шаяхметова последний 
звонок прозвенел в этом 
году для тринадцати вы-
пускников. В школе этот 
праздник постарались 
сделать красивым и запо-
минающимся. Готовились 
все: учителя, ученики и, 
конечно же, виновники 
торжества. В этот празд-
ничный день выпускники 
принимали последние на-
путствия от своих, ставших 
такими родными, учителей, 
друзей, родителей и руко-
водства школы. Директор 
школы  Рыскуль Мира-

Ежегодно выпускники спешат в школьные стены, кото-
рые когда-то в детстве стали родными на всю жизнь. Шко-
ла распахнет свои двери, и с нетерпением будет ждать часа 
встречи с мальчишками и девчонками. Хотя многие из них  
давно уже стали взрослыми, деловыми, уважаемыми людь-
ми.

ОбразОвание

Школьные годы чудесные

мовна зачитала приказ о 
награждении отличников 
и поздравила ребят с окон-
чанием учебного года. На 
празднике присутствовали 
гости руководитель отдела 
архитектуры акимата рай-

Есте қалар күміс қоңырау

она  Д. Боранбаев и мето-
дист отдела образования 
Гульмира Токтамысова, 
пожелали выпускникам, 
родителям и педагогиче-
скому коллективу самые 
теплые пожелания. Также 

Г.Токтамысова поблаго-
дарила весь учительский 
состав с их плодотворной 
работой за период учеб-
ного года, и поздравила 
выпускницу Меруерт Ну-
рушеву в победе «Ученик 
года». Хочется отметить, 
что именно ученица Су-
лукольской средней шко-
лы имени Ш.Шаяхметова 
первая обладательница 
этого звания по всему Ау-
лиекольскому району.

Заключительным ак-
кордом школьной жизни 
стал последний звонок, 
право дать его было, пред-
ставлено ученице первого 
класса Жаннуре Айтуаро-
вой и ученикам одиннад-
цатого класса Рустему 
Баймуханову и Меруерт 
Нурушевой.

Впереди выпускников 
ждет самый ответственный 
момент - сдача ЕНТ, же-
лаем им достичь высокого 
результата.

Гульнур КАбДЫбЕКОВА, 
студентка I курса 

факультета журналистики 
КГУ им. А.байтурсынова

В субботу, 7 мая в Федо-
сеевской  основной школе 
состоялся долгожданный 
вечер встречи выпускни-
ков. Молодежь и взрослые с  
трепетом  ждали этого дня, 
чтобы увидеться со своими 
одноклассниками и учите-
лями, которых, возможно, 
не видели много лет. В этом 
году в школе приветствова-
ли выпускников, начиная,  с 
1976 года выпуска  до  самых 
юных выпускников.

Мероприятие прошло в 
душевной уютной обстанов-
ке. Коллектив школы долго 
и серьезно готовился к этому 
мероприятию. Ученики ак-
тивно помогали своим учи-
телям. Для выпускников был 
организован праздничный 
концерт  «Встреча школь-
ных друзей» с массой инте-
ресных номеров: вокальных, 

танцевальных, юмористиче-
ских. Ярким и запоминаю-
щимся было выступление 
младших школьников. Осо-
бое впечатление произвели 
маленькие артисты ученицы 
3 класса Жансая Айтуарова 
и Карина Баранова талант-
ливо станцевали казахский 
национальный танец. Во 
время их выступления с лиц 
присутствующих не сходила  
улыбка.

Юбилейным выпускам 
предоставлялось слово. Под 
звуки романтичной музы-
ки они поднялись на сце-
ну. От имени выпускников, 
окончивших школу 37 лет 
назад, выступила Гульнар 
Абишева, сколько добрых 
слов она сказала о школе, 
искренне, трогательно по-
благодарила всех педаго-
гов, давших самые ценные и 
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Семья и школа - 
партнеры в воспитании детей

В районном доме культуры 
прошло районное родительское 
собрание «Семья и школа пар-
тнеры в воспитании детей» по 
итогам работы за прошедший год 
и дальнейшие шаги по совершен-
ствованию качества обучения.

В собрании присутствовали 
родители, директора, заместите-
ли директоров по воспитатель-
ной работе. Также приняли свое 
участие руководитель отдела об-
разования Асет Айсин, замести-
тель прокурора Талгат Такишев, 
старший участковый инспектор 
по делам несовершеннолетних, 
капитан полиции Владимир 
Долматов, директор ОФ «Моло-
дежный центр здоровья» и заве-
дующая отделом профилактики 
и социально-психологической 
помощи поликлиники централь-
ной районной больницы Татья-
на Дериглазова, председатель 
родительского общественного 
совета Галина Галлямова. 

В сегодняшних условиях гло-
бализации знании становится 
определяющим фактором со-
стоятельности и мощи нации.
Одним из стратегических ори-
ентиров Государственной про-
граммы развития образования 
в Республики Казахстан до 2020 
года является обеспечение ка-
чества учебно-воспитательного 
процесса, которое предполагает 
совокупность следующих ком-
понентов: качества воспитания 
и обучения, качества условий.

Руководитель отдела обра-
зования А.Айсин рассказал об 
итогах прошедшего года. На 
сегодня сеть школьных учреж-
дений составляет 40 организа-
ций, из них семь детских садов и 
тридцать три мини-центра, в том 
числе один мини-центр с полным 
пребыванием при Черниговской 
СШ (40 мест),  две группы с пол-
ным днем пребывания при Аули-
екольской НШ (50 мест). С госу-
дарственным языком обучения 
- 19. Из них 2 детских сада и 17 
мини-центр. За последние 3 года 
было создано175 новых мест. В 
2017 году планируется откры-
тие детского сада в с.Аулиеколь 

важные знания, оставивших до-
брую память в сердцах учеников. 
От имени выпускников, окон-
чивших школу восемь лет назад, 

с использованием механизма 
государственно-частного пар-
тнерства на 50 мест. И еще пла-
нируется открытие частного сада 
на 25 мест в с.Аманкарагай.

Среднее образование являет-
ся базовым уровнем системы об-
разования. Сеть образователь-
ных учреждений включает 34 
дневные общеобразовательные 
школы, две вечерние школы. В 
районе функционируют 18 обще-
образовательных средних школ, 
в том числе одна школа-гимназия 
имени С.Баймагамбетова, во-
семь основных школ и началь-
ных.

На данный момент в школе 
искусств обучается 557 детей, 
работает двенадцать отделений.
Культурно-оздоровительный 
комплекс «Достық» посещают 
320 детей. Работают семнадцать 
кружков. В районной детско-
юношеской спортивной школе 
занимаются 556 детей, работает 
семь спортивных  секций.

В целом можно утверждать, 
что в районе созданы условия 
для осуществления качествен-
ного учебно-воспитательного 
процесса. В то же время финан-
сирование бюджета не позво-
ляет в полной мере решать за-
дачи материально-технического 
оснащения школ. И в этой свя-
зи выразил благодарность всей 
родительской общественности, 
которые оказывают посильную 
спонсорскую помощь учрежде-
ниям образования.

Старший участковый ин-
спектор по делам несовершен-
нолетних, капитан полиции 
В.Долматов сообщил  присут-
ствующим о  «Состояние пре-
ступности среди несовершенно-
летних за 2015 год и за истекший 
период 2016  года».

Директор ОФ «Молодеж-
ный центр здоровья» и  заве-
дующая отделом профилактики 
и социально-психологической 
помощи поликлиники цен-
тральной районной больницы 
Т.Дериглазова в своем выступле-
нии об «Основах нравственно-
полового воспитания под-
ростков» дала информацию о 
формирование у подростков по-
ловой этики, эстетики и гигиены, 
культуры интимных отношений, 
любви и семейной жизни.

В рамках родительского со-
брания работала диалоговая 
площадка «Свободный микро-
фон», где родители могли за-
дать  интересующие вопросы. 
По окончанию пленарной части 
собрания, к завершению был 
представлен просмотр спектакля 
«Охотники за папами» талант-
ливого  театрального коллекти-
ва «Метаморфозы», за основу 
которой была взята очень акту-
альная тема в наше время, так 
как для любого ребенка отец-это 
важный человек. 

Гульнур КабдыбеКоВа,
студентка I курса 

факультета журналистики КГУ 
имени а.байтурсынова 

Фото Инны КаплИной

выступила Гульназ Шаяхметова, 
ее речь была проникновенной 
и трепетной, эхом отзывалась в 
сердце каждого присутствующе-
го в зале. Она вспомнила всех пе-

С помощью мультимедийной  
презентации, подготовленной 
выпускницей 2012 года Айге-
рим Истаевой, были показаны 
фотографии учителей, необык-
новенных людей, посвятивших 
свою жизнь благороднейшей из 
профессий. Каждое фото было 
встречено громким рукопле-
сканием, а школьные песни, со-
провождавшие показ, явились 
гармоничным дополнением  к 
создавшейся в зале атмосфере 
романтики и ностальгии. Под-
водя итог, выступила директор 
школы З.Бабан рассказала о 
сегодняшней жизни школы, об 
успехах и достижениях учени-
ков. Зауреш Кабдибековна по-
благодарила всех выпускников, 
собравшихся в зале, за то, что не 
забывают свою родную школу, 
своих любимых учителей.

Праздник продолжался дол-
го и интересно. После объявле-
ния ведущих о закрытие  торже-
ственной части. Продолжилась 
встреча в классных кабинетах, 
где бывшие одноклассники за 
чашечкой чая делились своими 
школьными воспоминаниям са-
мыми светлыми, самыми добры-
ми, самыми чистыми. 

Гульнур КабдыбеКоВа, 
студентка I курса 

факультета журналистики 
КГУ имени а.байтурсынова

дагогов, которые ежедневно спе-
шили в школу к своим ученикам, 
дарили частичку души. Учили, 
воспитывали, наставляли, пере-

живали. Роскошные букет, бла-
гоухающих цветов получили 
учителя из рук благодарной вы-
пускницы, и в подарок подарила 
свой музыкальный номер.

жеңімпаз

Жеңіс үшін рахмет
Жылдан-жылға Ұлы отан соғысына қатысқан майдангерлер-

дің қатары сиреп келеді. Сол қаһарман ардагердің бірі Каскин 
алдаберген ата. Әулиекөл балалар мен жасөспірімдер «Үміт» ба-
спанасы қарияны қонаққа шақырып, құрмет көрсетті. 

Соғыс деген сөздің өзі адамға қорқыныш ұялатады. Ал 
соғысқа барып, қатыгездік әрі қантөгіспен бетпе-бет кездесу 
одан да қорқынышты. Қаншама бала ата-анасынан айырылып, 
қорғансыз балапанның күйін кешті?! Қаншама сарбаз Отан жо-
лында сол соғыстың құрбаны болды?

Осы мерекеге арнап баспана тәрбиеленушілері мерекелік кон-
церт ұйымдастырды. Балалар ән айтып, тақпақ жолдарын арнап 
ардагерге деген сый-құрметін көрсетіп сыйлығын тарту етті. 

Сөз сонында, Алдаберген атамыз балаларға ақ батасын беріп, 
ыстық лебізін білдіріп, ақыл-кеңесін, көңілінің бір шаттық кер-
неп кеткенін айтып өтті. 

Біздің ұжымның және балалардың атынан Алдаберген 
атамызға зор денсаулық, ұзақ өмір тілеп, шаңырағына құт-
береке, туғандары мен жақындарына бақыт тілейміз. 

                  бибіғанша доСпаеВа, педагог-психолог 

Как известно, отличитель-
ными знаками любого суве-
ренного государства являются 
государственные символы. В 
нашем государстве государ-
ственными символами являют-
ся флаг, герб и гимн, которые 
были утверждены после обрете-
ния Казахстаном независимо-
сти, и на сегодня они узнаваемы 
во всем мире.         

Именно по ним представи-
телей нашей страны узнают на 
международной арене, дело-
вых встречах, международных 
соревнованиях, олимпиадах.            

Флаг Казахстана с золоти-
стым национальным орнамен-
том слева, золотистым солн-
цем и парящим силуэтом орла 
в центре сегодня украшает ад-
министративные здания в Ре-
спублике, развевается над зда-
ниями посольств суверенного 
Казахстана в иностранных го-
сударствах. 

При исполнении гимна на 
официальных церемониях при-
сутствующие должны вставать 
и прикладывать ладонь правой 
руки к левой стороне груди.

Ежегодно в Казахстане 
День государственных сим-
волов празднуется 4 июня, а в 
2007 году в этот день принят 
Конституционный закон Рес-

День 
госуДарственных символов

Горделиво над страною реет
флаг родной 

публики Казахстан «О госу-
дарственных символах».   

В свою очередь, в целях 
единообразного применения 
законодательства в указанной 
сфере прокуратурой района на 
постоянной основе осущест-
вляется надзорная деятель-
ность за соблюдением законо-
дательства о государственных 
символах.       

Соблюдение требований 
данного законодательства 
должно быть не только нор-
мой, но и обязательным усло-
вием функционирования всех 
звеньев государственной вла-
сти, каждый гражданин должен 
уделять внимание соблюдению 
порядка размещения государ-
ственных символов и не быть 
равнодушным к любому роду 
нарушениям данного законо-
дательства. 

дамир ТУлеУбаеВ, 
прокурор 

районной прокуратуры
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Рамазан - он екі айдың сұлтаны
Жыл он екі айдың ішінде Рамазан 

артықша қасиеттерге ие болғандығы үшін 
он екі айдың сұлтаны деп аталады. Әрі 
өзгелердің қиыншылығы мен қайғысына 
ортақтасу айы, сондықтан оның сыйы - 
жәннат. Құран Кәрім осы айда түсірілген. 
Мың айдан артық қасиетке ие Қадір түні 
де осы айда. Алла тағала Құран Кәрімде 
тек осы Рамазан айының атын атап, 
ардақтап көрсеткен.

Алла тағала адам баласының сенімін 
күшейтіп, еркіндікті сезінуге, өзіне-өзі 
бақылау жасауына және нәпсісін тыю 
үшін осы Рамазан айында ораза тұтуды 
парыз етті. Ораза деп ниет ету шар-
тымен таң рауандаудың алдынан күн 
батқанға дейін ішіп-жеу мен жыныстық 
қатынастан тыйылуды айтады. Ораза 
көзге көрінбейтін Алла тағала мен 
адам арасындағы көмескі бір ғибадат. 
Басқаша айтқанда, нәпсісін тыю арқылы 
орындалатын сыр тәрізді құлшылық. 
Хазірет Пайғамбарымыз (с.ғ.с.): Ораза 
тілектің қабыл болуына себепші болады. 
Ауыз ашардағы тілек қайтарылмайды.

Ораза тозақтан қорғайтын қалқан. 
Ораза ұстаушылар жәннатқа Раййан 
атты арнаулы қақпадан кіреді.

Әр нәрсенің өзіне тән тазалығы 
бар. Рухтың тазалығы  -  ораза. Ораза 
- сабырдың жартысы. Денсаулық 
тұрғысында оразаның көп пайда-
сы бар. Жыл он екі ай бойы асқа 
толтырған асқазанды бір ай демалдыру-
да денсаулыққа байланысты елеулі сыр 
жатыр. Және аш қадірін тоқ білмейді 
дегендей, ораза ұстағандар аштың, 
аштықтың қадірін біліп, ұдайы жоқ-
жітікке көмектесу сезіміне ие болады.

Ораза ұстау әрбір мұсылман ер мен 
әйелге міндет. Шарттары: 1. Мұсылман 
болуы. 2. Балиғатқа жеткен болуы. 3. 
Ақыл-есі бүтін болуы. 4. Муқим (бір жер-
де тұрақты болуы). 5. Дені сау болуы. 6. 
Әйелдер қайыз бен нифастан (етеккірден) 
таза болуы керек. Ауру-сырқаты жазыл-
майтындар, денсаулығы ауыз бекітуді 
көтермейтіндер, жасы келген үлкен 
қарттар ораза ұстамаса да болады, бірақ 
олар дәулеті жеткілікті болса, тұтпаған 
оразасына фидия садақасын береді.

Оразаның бірінші шарты - тыйылу. 
Алла тағала Құран Кәрімде былай де-
ген: "Ақ жіп ажыратылып, танылғанша 
(таң ағарғанша) жеңдер де ішіндер. Со-
дан кеш батқанша ораза ұстаңдар".

Екінші шарты - ниет. Ниет екі 
түрлі болады. Біріншісі, күнделікті 
ауыз бекітер алдында сол күні ораза 
тұтуға ниет етеді. Екіншісі, Рамазан 

Қасиетті Рамазан оразасы мен
намаз уақыттарының КЕСТЕСІ
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6 1 Дүйсенбі 2:00-3:11 03:21 05:21

14
:0

0

19:23 21:56 23:30
7 2 Сейсенбі 2:00-3:10 03:20 05:20 19:24 21:57 23:30
8 3 Сәрсенбі 2:00-3:10 03:20 05:20 19:24 21:58 23:30
9 4 Бейсенбі 2:00-3:09 03:19 05:19 19:25 21:59 23:30
10 5 Жұма 2:00-3:09 03:19 05:19 19:25 22:00 23:30
11 6 Сенбі 2:00-3:08 03:18 05:18 19:26 22:00 23:30
12 7 Жексенбі 2:00-3:08 03:18 05:18 19:26 22:01 23:30
13 8 Дүйсенбі 2:00-3:08 03:18 05:18 19:27 22:02 23:30
14 9 Сейсенбі 2:00-3:08 03:18 05:18 19:27 22:02 23:30
15 10 Сәрсенбі 2:00-3:08 03:18 05:18 19:27 22:03 23:30
16 11 Бейсенбі 2:00-3:07 03:17 05:17 19:28 22:03 23:30
17 12 Жұма 2:00-3:07 03:17 05:17 19:28 22:04 23:30
18 13 Сенбі 2:00-3:07 03:17 05:17 19:28 22:04 23:30
19 14 Жексенбі 2:00-3:07 03:17 05:17 19:29 22:04 23:30
20 15 Дүйсенбі 2:00-3:08 03:18 05:18 19:29 22:05 23:30
21 16 Сейсенбі 2:00-3:08 03:18 05:18 19:29 22:05 23:30
22 17 Сәрсенбі 2:00-3:08 03:18 05:18 19:29 22:05 23:30
23 18 Бейсенбі 2:00-3:08 03:18 05:18 19:29 22:05 23:30
24 19 Жұма 2:00-3:09 03:19 05:19 19:30 22:05 23:30
25 20 Сенбі 2:00-3:09 03:19 05:19 19:30 22:05 23:30
26 21 Жексенбі 2:00-3:10 03:20 05:20 19:30 22:05 23:30
27 22 Дүйсенбі 2:00-3:10 03:20 05:20 19:30 22:05 23:30
28 23 Сейсенбі 2:00-3:11 03:21 05:21 19:30 22:05 23:30
29 24 Сәрсенбі 2:00-3:11 03:21 05:21 19:30 22:04 23:30
30 25 Бейсенбі 2:00-3:12 03:22 05:22 19:30 22:04 23:30
1 26 Жұма 2:00-3:13 03:23 05:23 19:30 22:04 23:30
2 27 Сенбі 2:00-3:13 03:23 05:23 19:29 22:03 23:30
3 28 Жексенбі 2:00-3:14 03:24 05:24 19:29 22:03 23:30
4 29 Дүйсенбі 2:00-3:15 03:25 05:25 19:29 22:02 23:30

ЕСКЕРТУ: 
Биыл, яғни 2016 жылы мұсылмандық ай күнтізбесі бойыншаҚасиетті Рамазан айы - 29 

күн.
6-маусым қасиетті Рамазан айының 1-ші жұлдызы.

Сәресі ішу таң намазына 10 минут қалғанда тоқтатылады.1. 
Шілденің 1-нен 2-не қараған түн (26-27 Рамазан) қасиетті - Қадір түні.2. 
Ауызды ақшам намазының уақыты кіргенде құрмамен немесе сумен және 3. 

т.б.тағаммен ашу керек.
Тарауих намазы 5-маусымнан бастап, жасиқ намазынан кейін оқылады, одан кейін 4. 

үтір уәжіб намазы жамағатпен оқылады.
Пітір садақаны Рамазан айының бірінші күнінен бастап, айт күніне дейін беруге 5. 

болады. Бірақ бірінші он күндігінде берген сауапты. Биылғы жылы Қостанай облысы 
бойынша пітір садақасының есептегендегі құны -200 теңге.

5-шілде сейсенбі күні - Ораза айт мейрамы басталады. Айт намазы Әмит ишан 6. 
атындағы  мешітте сағат 7-де оқылады.

Оразаға ниет: «Алла Тағала үшін мүбарак Рамазан айының оразасын таңнан күн 7. 
батқанға дейін ұстауға ниет еттім». 

Ауыз ашар дұғасы: «Жаратқан Ием Сен үшін ораза ұстадым, Саған иман келтірдім, 8. 
Саған тәуекел еттім, Сен берген ризық несібеңмен ауыз аштым. Иә, кешірімді Алла! Менің 
алдыңғы және соңғы күнә кемшіліктерімді кешіре гөр!»

айының алғашқы күнінде толық бір 
Рамазан айына ниет етеді. Сондықтан 
да Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғ.с.): 
"Әрбір жақсы амал ниетке байланысты", 
- деген. Биыл, Құдай қаласа, толық бір ай 
оразаға шілде айының 5-ші жұлдызында 
жексенбі күні ниет етіліп, бірінші тарауық 
намазы мешітте 23.30-да оқылады.

Қасиетті Рамазан айында ораза 
тұтумен бірге әр мұсылман баласына 
пітір садақасын беру міндет. Бірінші күні 
таң атысымен беруге болады. Қостанай 
облысы бойынша пітір садақаның көлемі 
әр мұсылман баласына биыл 200 теңгені 
құрайды. Дегенмен, пітір садақасын Ра-
мазан айының алғашқы он күндігінде 
берудің абзал екендігін естен шығармаған 
жөн. Бұл садақа ораза айында мешітке 
табыс етілуі керек. Өздеріңізге мәлім, 
бұрынғы замандарда мешітке үкімет 
тарапынан байтұл малдан (қазынадан) 
қаражат бөлінетін, бірақ қазіргі заманда 
мешіттер тек қана халық садақасымен күн 
кешіп отырғандығын есепке алу керек. 
Алла тағала Құран Кәрімде былай деген: 
"Алланың бірлігіне және қиямет күніне 
сеніп, Алланың мешітін гүлдендіруге үлес 
қосқандарға шексіз сауап болады".

Бас мүфти Ержан қажы Мал-
ғажыұлының мұсылман қауымына Ра-
мазан айына байланысты Үндеу жария-
лады. Осы үндеуге үн қосу бәріміздің 
мұсылмандық, адамгершілік міндетіміз. 
Үлкенді де, кішіні де улап жатқан арам су-
дан ең болмаса қасиетті айда бас тартсақ, 
той дастарқандарын халал етсек, Алла 
разы болады. Оның есесіне игі істерді көп 
істеп, бір-бірімізге мейірімділік танытсақ, 
өміріміз жақсарады.

Тағы бір толғандыратын мәселе, осы 
Рамазан айында күндіз тамақ беру. Ас 
беру, о дүниелік болған кісінің жылын, 
қырқын, жетісін беру, туған күн, мерей-
той жасауға тыйым салынады. Себебі, 
Рамазан айында әрбір саналы, иманды 
жан ауыз бекітуге тиіс, ал бір себептер-
мен ауыз бекітпеген кісі ең болмаса осы 
айдың қасиетін біліп, мұсылман дінін, 
оразаны, Рамазан айын құрметтеуі керек.

Шариғат жолымен жақсылық жа-
сауға тырысайық, ағайын. Рамазан айы 
бәрімізге де жақсылық әкелсін. Алла 
ризалығы үшін жасаған амалдарыңыз, 
берген садақаларыңыз, сұраған дұға-
ларыңыз қабыл болсын және де сіздердің 
барлық игілікті істеріңізге бір Алла жар 
болсын!

Нұрбол БАлАхМетов, 
Әмит ишан мешітінің бас имамы

Көктем келді! таби-
ғаттың оянуы қардың 
еруімен, құстардың жылы 
жақтан ұшып келуімен 
және бәйшешектердің ал-
ғашқы гүлдеуімен жалға-
сады. осы кезде қыстың 
аяқталғанын білдіргендей 
қардың астынан қыс бо-
йы жиналған қоқыс пен 
кір шығады. Сондықтан 
да, көктем айының күн 
шуағы санитарлық  тазар-
ту жұмыстарына шығуға 
шақырады. 

КөріКтендіру                                                                                     

Таза болса табиғат, 
аман болар адамзат

Ағаш отырғызу – тәрбие бастауы   

абаттандыру және санитарлық тазарту іс-
шаралары өтті. Ағаштарды ақтап, жөнге 
келтіру мақсатында көп еңбектенді.  Со-
нымен қатар, гүл отырғызылатын  алаңдар 
қопсытылып, гүл егуге даярлық жұмыстары 
жүргізілді. Оқушылар өздерінің білім-
тәрбие алып жатқан алтын ұя мектебінің 
тазалығын сақтауға жауапты екендіктерін 
білдірді. Әркім өзіне бөлінген жерді тазалап, 
әр сынып оқушылары өздеріне жүктелген 
тапсырманы үлкен жауапкершілікпен 
атқарды. Еңбекке деген сүйіспеншіліктері 
артып, «Жұмыла көтерген жүк жеңіл» 
дегендей, бірлесе ұжыммен қызу жұмыс 
жүргізді. 

Қарлығаш СҮЙІНДІКовА, директордың 
тәрбие жұмысы жөніндегі орынбасары

табиғаттың саф тазалығы, 
әсемдігі, кіршіксіз пәктігі адам 
жанын баурамауы, сірә, мүмкін 
емес шығар. Сондықтан мектеп 
ауласын көркейту, жасыл көшет 
отырғызу, көгалдандыру біздің 
сүйікті істеріміздің бірі. 

көгалдандырып, жасыл желектер 
отырғызамыз. Көздерін ашқалы 
табиғат аясында, тау-тасты ара-
лап, шөптің, ағаштың сан алуан 
түрімен таныс болған оқушылар 
бұл игі іске білек сыбана 
кіріседі. Себебі, ағаш отырғызу 
- болашаққа баға жетпес мұра 
қалдырумен пара-пар екенін 
мектеп оқушылары жете түсінеді. 
Біз жыл сайын мектеп ауласына 
қылқан жапырақты ағаштардың 
түр-түрін -  аршаның, қарағай, 
самырсын, шырша сияқты 
ағаштарды отырғызып, олар-
ды балаша күтеміз. Осы орай-
да, қазақ халқы «Атадан мал 
қалғанша, тал қалсын» де-
ген сөзді бекер айтпаса керек. 
Тіпті ағаш егіп, өсіру бала 
тәрбиелегенмен пара-пар екені 
де осыған дәлел. Біз, ұстаздар 
баланы туылғанынан өмірдің 
ызғарлы желіне төтеп беретін 
бекем, берік қылып өсіруді 
мақсат тұтатындай ағашты да 
табиғаттың алапат күшінен аман 
қалдырып, тамырын қаққан 

қазықтай мығым ету үшін күтімі 
күпті, бабы мықты болу үшін 
балаға сондай тәрбие береміз. 
Болмысынан табиғатты аялауға, 
сүюге, құрметтеуге дәріптейтін 
бұл шара осындай екіжақты 
сипатқа ие. Біздің мектептің 
оқушылары бұл игі істің құдыреті 
мен маңыздылығын, сипатын, 
ағаштың адам өміріне тигізетін 
пайдасын жете түсінеді. Себебі, 
ағаш тыныс алуға керекті ауаны 
тазартып, топырақты қорғайды; 
ексең көрік, жесең жеміс, қыстың 

Үшқарасу негізгі мектебінде 
7 сәуір күні мектеп ауласын 
тазарту мақсатында сенбілік 
ұйымдастырылды. Оқушыларды 
қоғамдық еңбекке баули оты-
рып  туған еліне,  жеріне деген 
сүйіспеншілікке, қоршаған орта-
ны таза ұстауға, патриоттыққа 
тәрбиелеу мақсатында сенбілік 
өткізілді. Сенбілікке барлық  
мектеп оқушылары және мек-
теп ұжымы белсенділік  танытып 
қатысты.

1-9 сынып аралығында 44 
оқушы және 22 мектеп ұстаздары 
мен мектеп жұмыскерлері атса-
лысты. Сенбілік сағат тоғызда 
басталып, мектеп ауласында 

аязында жақсаң отын, жаздың 
аптап ыстығында көлеңкесі 
жаныңа сая. Сондықтан тәрбие 
көзіне айналған Елбасының 
сары даланың елу мың гектардан 
артық жеріне орман отырғызуын 
үлкен ұлылық деп есептеймін. Та-
мырын топыраққа сіндіріп, ағаш 
отырғызып, жапырағы жайқала 
өсіп тұрған ағашқа не жетсін?!

Г.ДҮЗеНовА,
Москалев орта мектебінің 

ағылшын тілі мұғалімі 
 Суретте: оМ оқушылары

Жайқалған ағаштан сая табу, 
оның мәуелі жемісінен нәр алу 
- жанымыздың қалауы. Ағаш 
отырғызу тарихының тамыры 
тереңге жайылып, бір жарым 
ғасырлық тарихы бар қасиетті 
шара. 1872 жылдан бастау алған 

бұл рәсім бүгінгі күнге дейін өз 
жалғасын табуда. Әр көктем біз 
үшін осы тамаша рәсімнен ба-
стау алады. Бәріміз бір жеңнен 
қол, бір жағадан бас шығарып, 
оқушылар мен басы-қасындағы 
мұғалімдер болып ауылымызды 
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«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 31-бабына, «Білім 
туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабы, 4-тармағының 
8-1) тармақшасына сәйкес, Әулиекөл ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. 2016 жылға арналған Әулиекөл ауданында мектепке дейінгі білім беру ұйымда-
рындағы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысы, жан 
басына шаққандағы қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшері осы қаулының 
1,2-қосымшаларына сәйкес бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Әулиекөл ауданы әкімінің әлеуметтік мәселе-
лер жөніндегі орынбасарына жүктелсін.

3. Осы қаулы алғаш ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң 
қолданысқа енгізіледі. 

                           Аудан әкімі    А. БАлғАрин

Нормативтік-құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу
 тізілімінде 2016 жылғы 19 мамырдағы №6383 тіркелді.  

Әкімдіктің 2016 жылғы 27 сәуірдегі № 90 қаулысына 1-қосымша

2016 жылға арналған Әулиекөл ауданының 
республикалық бюджет қаражаты есебінен 

қаржыландырылатын мектепке дейінгі білім беру 
ұйымдарындағы мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 

мемлекеттік білім беру тапсырысы, жан басына шаққандағы 
қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшері

2016 жылға арналған Әулиекөл ауданында мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тап-
сырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру
және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы

АудАн әкімінің 
2016 жылғы 27 сәуірдегі №90 қАулысы

№ Мектепке 
дейінгі тәрбие 

және оқыту 
ұйымдарының 

әкімшілік-
аумақтық 
орналасуы 

(аудан, қала)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарының 
атауы

Мектепке 
дейінгі тәрбие 

және оқыту 
ұйымдары-
ның тәрбие-
ленушілер

саны

Мектепке 
дейінгі ұйым-
дарда қаржы-
ландырудың 
жан басына
шаққанда 
бір айдағы 

мөлшері (теңге)

Мектепке 
дейінгі 

ұйымдарда 
ата-аналары-
ның бір ай-

дағы  төлем-
ақы мөлшері 

(теңге)

1 Әулиекөл 
ауданы

«Әулиекөл ауда-
нының әкімдігінің 

Аманқарағай 
«Бөбек» бала 

бақшасы» мем-
лекеттік ком-

муналдық қазы-
налық кәсіпорны

90 28324 5500

2 Әулиекөл 
ауданы

«Әулиекөл ауданы 
әкімдігінің Құсмұ-
рын «Қарлығаш» 

бала бақшасы»
мемлекеттік ком-
муналдық қазы-
налық кәсіпорны

75 28324 5500

3 Әулиекөл 
ауданы

Әулиекөл ауда-
ны әкімдігінің 
білім бөлімінің 

Әулиекөл баста-
уыш мектебі» мем-
лекеттік мекемесі 

жанындағы толық 
күнді шағын 

орталық

50 18033 5500

Әкімдіктің 2016 жылғы 27 сәуірдегі №90 қаулысына 2-қосымша

2016 жылға арналған Әулиекөл ауданының жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен қаржыландырылатын 

мектепке дейінгі білім беру ұйымдарындағы мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру 

тапсырысы, жан басына шаққандағы қаржыландыру
 және ата-ананың ақы төлеу мөлшері

№ Мектепке 
дейінгі тәрбие 

және оқыту 
ұйымдары 

ның 
әкімшілік-
аумақтық 
орналасуы 

(аудан, қала)

Мектепке дейінгі 
тәрбие және оқыту 

ұйымдарының атауы

Мектепке 
дейінгі тәрбие 

және оқыту 
ұйымдарының 

тәрбиелену-
шілер
саны

Мектепке 
дейінгі

ұйымдарда  
қаржылан-
дырудың 

жан басына 
шаққанда 
бір айдағы

мөлшері 
(теңге)

Мектепке 
дейінгі 

ұйымдарда 
ата-аналар- 

дың бір 
айдағы  

төлемақы 
мөлшері 
(теңге)

1 Әулиекөл 
ауданы

«Әулиекөл ауданының 
әкімдігінің «Айгөлек» 

Әулиекөл бала 
бақшасы» мемлекеттік 

коммуналдық қазы-
налық кәсіпорны

160 29145 5500

2 Әулиекөл 
ауданы

«Әулиекөл ауданының 
әкімдігінің «Құсмұрын 

балалар бақшасы»
мемлекеттік комму-
налдық қазыналық 

кәсіпорны

120 25862 5500

3 Әулиекөл 
ауданы

«Әулиекөл ауданының 
әкімдігінің «Ақбота» 
бала бақшасы» мем-
лекеттік коммунал-

дық қазыналық 
кәсіпорны

170 25559 5500

4 Әулиекөл 
ауданы

«Әулиекөл ауданы
әкімдігінің «Балапан» 

Құсмұрын бала 
бақшасы» мемлекеттік 

коммуналдық қазы-
налық кәсіпорны

60 31288 5500

5 Әулиекөл 
ауданы

«Әулиекөл ауданы 
әкімдігінің Новонежин 

«Балдәурен» бала 
бақшасы» мемле-

кеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны

60 24104 5500

В соответствии со статьей 31 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О 
местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», под-
пунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об 
образовании», акимат Аулиекольского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и 
обучение, размер подушевого финансирования и родительской платы в дошкольных ор-
ганизациях образования в Аулиекольском районе на 2016 год согласно приложениям 1 и 
2 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
акима Аулиекольского района по социальным вопросам.

3. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных 
дней после дня его первого официального опубликования.
                         Аким района                                                  А. БАлгАрин

Зарегистрировано в Реестре государственной регистрации 
от 19 мая 2016 года №6383. 

Об утверждении государственного образовательного
заказа на дошкольное воспитание и обучение, 
размера подушевого финансирования и родительской
платы в Аулиекольском районе на 2016 год

ПостАновление АкимАтА Аулиекольского 
рАйонА от 27 АПреля 2016 годА №90

Государственный образовательный заказ на дошкольное 
воспитание и обучение, размер подушевого финансирования 

и родительской платы в дошкольных организациях 
образования Аулиекольского района на 2016 год, 

финансируемых за счет республиканского бюджета
№ Администра-

тивно-террито-
риальное рас-

положение 
организаций 
дошкольного 
воспитания и 

обучения   
(район, город)

Наименование 
организации 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Количество 
воспитанников 

организаций 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Размер 
подушевого 

финансирова-
ния в 

дошколь-
ных организа-
циях в месяц 

(тенге)

Размер 
родитель-

ской платы 
в дошколь-
ных органи-

зациях 
в месяц 
(тенге)

Приложение 1 к постановлению акимата от 27 апреля 2016 года №90

1 Аулиекольский 
район

Государственное 
коммунальное 
казенное пред-

приятие «Аман-
карагайский 
детский сад 

«Бөбек» акимата 
Аулиекольского 

района

90 28324 5500

2 Аулиекольский 
район

Государственное 
коммунальное 

казенное 
предприятие 

«Кушмурунский 
детский сад 

«Қарлығаш» 
 акимата 

Аулиекольского 
района

75 28324 5500

3 Аулиекольский 
район

Мини-центр
с полным днем 

пребывания при 
государственном 

учреждении 
«Аулиекольская 

начальная 
школа» отдела 
образования 

акимата Аулие-
кольского района

50 18033 5500
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Приложение 2 к постановлению акимата от 27 апреля 2016 года № 90

Государственный образовательный заказ на дошкольное 
воспитание и обучение, размер подушевого финансирования 

и родительской платы в дошкольных организациях 
образования Аулиекольского района на 2016 год, 
финансируемых за счет средств местного бюджета

№ Администра-
тивно-террито-
риальное рас-

положение 
организаций 
дошкольного 
воспитания и 

обучения 
(район, город)

Наименование 
организации 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Количество 
воспитанников 

организаций 
дошкольного 
воспитания и 

обучения

Размер 
подушевого 
финансиро-

вания в 
дошкольных 
организациях 

в месяц 
(тенге)

Размер 
родитель-

ской платы 
в дошколь-
ных орга-
низациях 
в месяц 
(тенге)

1 Аулиекольский 
район

Государственное 
коммунальное 
казенное пред-

приятие «Аулие-
кольский детский 

сад «Айгөлек» 
акимата Аулие-

кольского района

160 29145 5500

2 Аулиекольский 
район

Государственное 
коммунальное 
казенное пред-
приятие «Куш-

мурунский детский 
сад» акимата 

Аулиекольского 
района

120 25862 5500

3 Аулиекольский 
район

Государственное 
коммунальное 
казенное пред-

приятие «Детский 
сад «Акбота» 

акимата Аулие-
кольского района

170 25559 5500

4 Аулиекольский 
район

Государственное 
коммунальное 
казенное пред-
приятие «Куш-

мурунский детский 
сад «Балапан» 

акимата Аулие-
кольского района

60 31288 5500

5 Аулиекольский 
район

Государственное 
коммунальное 
казенное пред-
приятие «Ново-

нежинский детский 
сад «Балдәурен» 
акимата Аулие-

кольского района

60 24104 5500

В  соответствии  подпунктом  4)  пункта  2 статьи  46  Закона  Республики    Казахстан   
от   6   апреля   2016 года  «О правовых актах»,  Аулиекольский  районный   маслихат  
РЕШИЛ:

1. Признать утратившим силу решение маслихата от 21 декабря 2015 года №294 "Об 
утверждении Положения государственного учреждения "Аппарат Аулиекольского рай-
онного маслихата (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации норматив-
ных правовых актов за №6191, опубликовано 11 февраля 2016 года в районной газете 
«Әулиекөл»).

2. Настоящее  решение вводится в действие со дня принятия.
Председатель внеочередной сессии                        Л.ВойЛошникоВа
Секретарь районного маслихата                             Д.койшибаеВ

«Құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 6 сәуірдегі 
Заңының 46-бабының 2-тармағының 4) тармақшасына сәйкес, Әулиекөл аудандық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Мәслихаттың 2015 жылғы 21 желтоқсандағы №294 «Әулиекөл аудандық  мәслиха-
тының аппараты» мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы» шешімінің (Норма-
тивтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №6191 тіркелген, «Әулиекөл» 
аудандық газетінде 2016 жылғы 11 ақпанда жарияланған)  күші жойылды деп танылсын.

2. Осы шешім қабылданған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі.
кезектен тыс сессияның төрайымы                   Л.ВойЛошникоВа
аудандық мәслихаттың хатшысы                      Д.ҚойшыбаеВ

Мәслихаттың 2016 жылғы 17 МаМырдағы 
№35 шешіМі

Мәслихаттың 2015 жылғы 21 желтоқсандағы №294
«Әулиекөл аудандық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің ережесін бекіту туралы»
шешімінің күші жойылды деп тану туралы

О признании утратившим силу решения маслихата 
от 21 декабря 2015 года №294 «Об утверждении 
Положения государственного учреждения 
«Аппарат Аулиекольского районного маслихата

решеНие Маслихата От 17 МаЯ 2016 ГОда №35 

Каждому гражданину следует знать, что в пожароопас-
ный период в лесах запрещается:

- бросать в лесу горящие спички, окурки, тлеющие 
тряпки;

- оставлять в лесу самовозгораемый материал, стеклян-
ную посуду, которая в солнечную погоду может сфокуси-
ровать солнечный луч и воспламенить сухую раститель-
ность;

- выжигать сухую траву на лесных полянах, в садах, на 
полях, под деревьями;

- поджигать камыш;
- разводить костер.
Предупредить лесной пожар - гражданский долг.
Хочется верить, что колоссальный труд, вкладываемый 

в создание лесных массивов, не окажется напрасным.

кайрат кабДУЛЛин, главный специалист оЧС 

служба Чс ПредуПреждает

Сжигание 
сухой травы запрещается

Уважаемые жители и гости Аулиекольского района! 
Сжигание мусора, сухой травы запрещается. 

За сжигание мусора сухой травы в населенных пунктах 
налагается штраф в размере 5-х МРП (10605 тенге) -  на фи-
зических лиц; 15 МРП (31815 тенге) - на должностных лиц; 
50 МРП(106050) - на субъекты малого предприниматель-
ства или некоммерческих организации.

Опасная жара
Жаркая сухая погода является  способствующим факто-

ром для возникновения пожара. Высушенная зноем трава 
может вспыхнуть в любую минуту от малейшей искры. И 
от загоревшейся травы, мусора огонь может перекинуться 
на близко расположенное строение, лесные массивы. 

Согласно Кодексу об Административных правонару-
шениях  статьи 367 части 2  «Нарушение Правил Пожарной 
безопасности, если оно повлекло возникновению пожара, 
значительный материальный ущерб, при отсутствии соста-
ва преступлений - влечет штраф в размере 25 месячных рас-
четных показателей (53025 тенге)».

Защитим наши леса 

9 апреля 2016 года при-
нят закон «о внесении из-
менений и дополнений на 
некоторые законодательные 
акты Республики казахстан 
по вопросам регулирования 
зернового рынка» в котором 
предусматривается переход 
с бумажного на электрон-
ное обращение зерновых 
расписок. Правительством 
определен единный оператор 
учета зерновых расписок ао 
«информационно-учетный 
центр», на который возложе-
на техническая организация 
учета зерновых расписок.

Сроки окончательного 
введения электронных рас-
писок 20 июля 2016 года т.е. 
с этого времени зерновые 
расписки вместо бумажных 
будут выпускаться, и пога-
шаться в электронной фор-
ме.

По вопросам приме-
нения электронных зерно-
вых расписок и пробного 
тестирования просьба об-
ращаться в филиал АО 
«Информационно-учетный 
центр» по Костанайской об-
ласти по адресу: г.Костанай, 
ул.Гоголя, д.75. каб.103, 111, 
телефон (87142)501887, факс 
(87142)-501902.

Жанат шаМшин,
руководитель отдела 
сельского хозяйства

НОвОе

О введении
электронных 
зерновых
расписок

ПрОтивОПОжарНаЯ служба

Ликвидирован очаг возгорания
В среду, 25 мая во 

второй половине дня на 
пульт противопожарной 
службы-15 поступило со-
общение оперативному 
дежурному от лесничего 
с.калинина С. ерденова 
о возгорании лесного мас-
сива на новонежинской 
территории. 

На вызов 
выехали по-
жарные со 
специализиро-
ванной техни-
кой в составе 
оперативной 
группы на-
чальник ОЧС 
района Дау-
лет Турежа-
нов, главный 
с п е ц и а л и с т  
ОЧС Кайрат 
К а б д у л л и н , 
н а ч а л ь н и к 
ПЧ-15 Алмаз 
Тулендин.

Было уста-
новлено, что 
в 5-6 км от 
с. Аманкарагай горел 
лесной массив Новоне-
жинского лесничества. 
В оказании помощи 
лесного пожара были 
задействованы силы и 
средства Семиозерного 
и Басаманского лесного 
хозяйства, ТОО «Аман-

карагайский элеватор», 
«Кайсар-Агро», «Аулие 
Би» ДПФ отдела образо-
вания, пожарные посты 
с. Первомайское, Диевка, 
ст.Кушмурун, а также ГУ 
«Пригородное» Коста-
найского района, КГУ 
«Аракарагайское учреж-
дение лесного хозяйства» 

Алтынсаринского райо-
на, КГУ «Урицкое учреж-
дение лесного хозяйства, 
«Боровское учреждение 
лесного хозяйства».

Итого в тушении были 
задействованы более 250 
человек, 35 пожарных 
машин, 1 пожарный по-

езд, 5 водовозов, 1 МТЛБ 
и 17 единиц специальной 
и вспомогательной тех-
ники. Задействован был 
самолет АН-2 «Казавиа-
лесоохраны», за счет  ко-
торого производился об-
лет места пожара.

Площадь возгорания 
лесного массива состав-

ляла 21 га. 
Благодаря оператив-

ной работе и помощи 
сил, ближе к полуночи 
пожар был локализован, 
а на следующий день был 
полностью потушен. 

инна каПЛина



7Әулиекөл 2 маусым, 2016 жыл

Ремонт компьютеРов 
и установка камеры 

видеонаблюдения 
87775099619, 

whatsАpр: 87751802536

Утеряны, считать недействительными

ПрОДАм

еске алу

Біздің сүйікті ұлымыз 
Жансүгіров Таир Жаролла-
ұлы 5 маусымда 15 жасқа 
толады. Қымбаттымыздың 
өмір жолы ұзақ, қатарының 
алды, болашағы жарқын бо-
лып, биік белестерден көріне 
берсін. Елінің үлкен азаматы 
болуына тілектеспіз.

Туған күнің құтты 
болсын,

Жарқырап күліп тұрсын 
ай мен күнің.

Жүзіңнен шат күлкі 
айрылмасын,

Өмірің шалқыған 
баққа толсын.

Папасы Жаролла, 
мамасы Альмира 

Товарищество с ограниченной ответственностью 
«Микрофинансовая организация «Союз-Кредит» ин-
формирует своих заемщиков и заявителей о закрытии 
представительства, расположенного по адресу: Аули-
екольский район, поселок Кушмурун, улица Калини-
на, дом 37, квартира 52 с 1 июля 2016 года.

Құттықтаймыз!

Қостанай қаласының 
тұрғыны болған, аяулы 
жар, балаларының қамқор 
әкесі, немерелерінің сүйік-
ті атасы, бауырларының 
жанашыры, үлкенге іні, 
кішіге аға бола білген 
Кенжеғалиұлы Боранбай 
ауыр науқастан 52-ден 53-
ке қараған шағында қайтыс 
болды. Міне, содан бері 40 
күн де болып қалды. Біз 
оған жатқан жерің жайлы, 
топырағың торқа, жаның 
жәннатта болсын, иманың 
серік болсын дей отырып, 
төмендегі жыр жолдарын 
арнаймыз. 

Шамшырағың сөнді 
биыл кенеттен,

Көрінуші ең біздер үшін 
биіктен.

Шын көңілмен
 сыйласушы ең біздермен,
Біз қалайша шығарамыз 

сені естен.
Жарың қалды қайғы 

жұтып жүректен,
Әкетті деп жанындағы 

тірегін.
Ұл-қыз қалды 

айрылдық деп әкеден,

Қымбатты бауыры-
мыз Жансүгіров Марат 
Исқақұлының қырық 

Бірлік ауылында тұра-
тын біздің сүйікті де сүйкімді 
немереміз, бауырымыз Сат-
паев Батырхан Асылбекұлы 
3 шілдеде 1 жасқа толады.  

Әкесінің еркесі,
1 жасқа толды бал-бөбек.
Былдырлайды бал-тілек.
Қуанышым, қызығым,
Алданышым, бұзығым,
Өркенің өсіп өрлей бер.
Өмірдің сызып сызығын,
Қанатын қағып 

сермей бер.
Ел үмітін ақтар үлкен 

азамат болып өссін деген 
тілегімізді білдіреміз.

Әжесі, нағашылары

Только недавно прозвенел прощальный школьный зво-
нок, еще один год  остался позади учеников. За окном насту-
пила  летняя пора, время каникул. Пришел момент, когда 
многие родители не могут каждый день сидеть со своими 
чадами, поэтому на помощь приходит пришкольный лагерь, 
о котором сегодня многие начали забывать.

Школьный лагерь - это потрясающее место, где могут 
отдыхать, развиваться и развлекаться все дети. Пришколь-
ный лагерь имеет только культурных, образованных, до-
брых и квалифицированных учителей. Которые тщательно 
следят за детьми, обучают, развлекают, а также играют с 
ними. Кроме всего прочего, это место очень нравится всем 
детям. Они дружно общаются друг с другом, разговарива-
ют, играют в забавные игры: прятки, догонялки, разноо-
бразные соревнования, прыжки, замечательные танцы. С 
помощью данных игр ребенок не только познает мир, но 
еще и развивает моторику. Администрация лагеря внима-
тельно следит за порядком и развлечениями детей. 

Часто педагоги устраивают ребятам различные инте-
ресные соревнования, а также выступления, ведь благодаря 
ним развивается сама личность ребенка. Пришкольный ла-
герь заботится обо всех детях. Родители всегда будут уве-
рены в том, что их дитя находится в безопасности и посто-
янном уходе. Все обеды, завтраки и ужины готовят лучшие 
повара. Они тщательно соблюдают гигиену, готовят толь-
ко полезные и вкусные блюда и напитки для детей. Многие 
приходят в пришкольный лагерь для того, чтобы просто 
посетить мероприятия или же принять в них участие. В воз-
расте  от 6 до 12 лет это очень важно, так как в будущем 
нужно обязательно иметь преданных и интересных друзей, 
которые всегда смогут помочь в трудную минуту.

Порой не все родители, готовы отпускать детей в при-
школьный лагерь. Хотелось бы узнать, что думают  на этот 
счет старшее поколение?

Жанна  Абишева:
- Я уверена, это удобно для родителей и полезно для 

детей. Ребенок находится под присмотром в знакомой об-
становке со знакомыми ребятами. Он не сидит дома у игро-
вой приставки или телевизора, а ведет насыщенную инте-
ресную жизнь. А сотрудники лагеря в это время заботятся 
о его физической нагрузке и питании.

Сания Байданова:
- Летний лагерь - это веселые игры с друзьями и добро-

желательными воспитателями. Одним словом, школьный 
лагерь - солнечные, радостные, истинно-детские золотые 
деньки, настоящие каникулы!

Бахыт Жанбатырова:
- Мне как бабушке очень нравится, что мой внук по-

сещает пришкольный лагерь. Школа помогает занять 
ребенка на целый день, чтобы мы, за них не переживали. 
После лагеря ребенок приходит домой в восторге, под впе-
чатлениями, много рассказывает о том, как у них проходят 
различные мероприятия. Много впечатлений от мероприя-
тий.

Көрінуші ең біздер үшін биіктен

Туған қалды қия алмай 
бауырын.

Өкініштісі мақұлдық 
ала алмадық, 

Өкініштісі, бір ауыз 
сөз айта алмадың.

Өкініштісі, қиналып, 
жан қысылып,

Өкініштісі, үн-түнсіз 
кете бардың.

Ата-енең Тілеген-Рәтай, 
жұбайы Алма, балалары 

Нұргүл-Мейрамбек, 
Нұрбол-Гүлзат, 

Дулат-Айгүл, 
немерелері, туғандары

Жалған дүние-ай бір жасында қайғылы 
жағдайда қаза болғанына  
2 маусымда он бес жылдың 
жүзі болды. Жазмыштан 
озмыш жоқ деген, Алланың 
жазуы солай болған шығар. 
Жалған дүниенің қызығын 
көре алмай арманда кетті. 
Орнында бар оңалар деген, 
артыңда қалған ұлдары 
ержетіп, бір-бір мамандық 
иесі болып, өмірде өз 
жолын тапты. Алды 
үйленіп үй болды. Бұл 
күні өзіңді сағынышпен 
еске алып, рухыңа құран 
бағыштаймыз. Жатқан 
жерің жарық, топырағың 
торқа, жаның жәннатта, 
иманың жолдас болсын.

Бауырлары    

Поступившие денежные средства на строительство 
новой мечети в селе Аулиеколь:

1. Ибрашев Сабыржан Алимбаевич - 30 000 тенге.
2. Калиева Лазат Какимовна - 29 500 тенге.
3. Шишанина Валентина Николаевна - 50 000 тенге.
4. ТОО «Кустанайские краски» - 150 000 тенге.
5. Холоденина Анеля Яковлевна - 100 000 тенге.
6. Кунеков Берик Сикимович - 2 000 тенге.
7. Жетписпаева Фариза Хамитжановна - 8 500 тенге.
8. Капарова Куляра Мухаметжановна - 10 000 тенге.
9. Салмагамбетов Кайрат Хаирбекович - 17 000     

тенге.
10. Районный дом культуры - 68 000 тенге.
11. СШ им. И.Сьянова - 78 600 тенге.
12. Михайлова Т.В. - 50 000 тенге.
13. Кириенков В.А. - 40 000 тенге.
14. Титаренко Валентина Анатольевна - 5 000 тенге.
15. Попкова Галина Анатольевна - 50 000 тенге.
16. Аулиекольская ЦБС - 70 400 тенге.
17. КХ «Журсиналин Молдагазы Каженович» -         

200 000 тенге.
18. Жаркенов Касен - 10 000 тенге. 

Будет новая мечеть

благое дело

сезон отдыха

Школьный лагерь:
хорошо или плохо?

4 большой, теплый дом 
со всеми надворными по-
стройками. 22-7-90, 8777-
037-60-17;

4 дом четырехкомнат-
ный, благоустроенный, не 
менее 100 кв2. Все надвор-
ные постройки. Центр. 7 000 
000. 23225, 87015345050;д

4 дом трехкомнатный 
с действующим бизнесом. 
(Магазин, баня на 4 моечных 
места) 23225, 87015345050; 

4 квартиру. 1500000 тен-
ге. 87754395736;

4 срочно трехкомнат-
ную квартиру улучшенной 
планировки в Костанае в 
районе ЖД вокзала. Обра-
щаться по телефону: 8-701-
85-777-65;

4 теплую двухкомнатную 
квартиру с хорошим ремон-
том. Есть вода, септик. Теле-
фоны: 23-8-78, 87021804460;

4 Т-40. 87053274650.

4 госакт №3218129, выданный 10 мая 2007 года када-
стровый номер 12-188-005-593, жилого дома с земельным 
участком по адресу: Костанайская область, Аулиекольский 
район, с. Аулиеколь, ул. Приозерная, 12 на имя Липунцова 
Виктора Николаевича;

4 госакт  №3175329 выданный 21 марта 2007 году 
жилого дома с земельным участком по адресу: Коста-
найская область, Аулиекольский район, с.Аулиеколь, 
ул.Пролетарская, 86 на имя  Курымбаевой Жанат Жуба-
новны;

4 госакт №3237131, выданный 15 сентября 2007 года ка-
дастровый номер 12-188-009-996, жилого дома с земельным 
участком по адресу: Костанайская область, Аулиекольский 
район, с. Аманкарагай, ул. Кирова, 43 на имя Белова Алек-
сандра Петровича;

4 аттестат о среднем образовании  № ЖОБ 0100767 вы-
данный в 2008 году  вечерней (сменной) средней общеоб-
разовательной школой  УК-161/4, на имя Колесник Ивана 
Валерьевича.

12 июня 2016 года с 9.00 
до 17.00 на станции Казан-
басы будет прием врачей 
Лечебно-диагностического 
медицинского поезда «Са-
ламатты Қазақстан» (бес-
платно); (отоларинголог, 
офтальмолог, рентгенолог, 
стоматолог, УЗИ (на голод-
ный желудок), невропато-
лог, акушер-гинеколог, ла-
борант, терапевт-кардиолог, 
хирург, педиатр, эндоско-
пист ). 

с Днем защиты детей Ку-
дрявцеву Диану Маратовну!

У тебя сегодня праздник, 
сегодня ты особенно мила. 
И мы спешим озвучить по-
здравления, которого ты, 
может, не ждала! Мы по-
желать тебе хотим успехов 
море, пусть обойдут тебя 
беда и горе. Хороших и 
верных друзей, любви от 
родных, уважение в школе! 
Хотим, чтобы у тебя было 
радостное настроение, здо-
ровый дух и неисчерпаемый 
оптимизм. Расти умной, ми-
лой и любимой. 

Мама, бабушка,  
дедушка, дядя

Поздравляем!

С 25 мая по 31 августа 
2016 года Аулиекольским 
районным отделением фи-
лиала РГП на ПХВ «На-
циональный центр экс-
пертизы» КЗПП МНЭ РК 
по Костанайской области 
по адресу: с.Аулиеколь, 
ул.Октябрьская, 1 (тел. 
22945) будет проведена ак-
ция «Летние каникулы» и 
«Абитуриент-2016» для: 

- лиц, поступающих в 
высшие и средние учебные 
заведения (при наличии 
форм 086/у, выданной меди-
цинским учреждением);

Декретированного кон-
тингента и школьников, вы-
езжающих в летние лагеря 
(при наличии направлении, 
выданной медицинским 
учреждением).

Оказание услуг со скид-
кой 30% от стоимости иссле-
довании в рамках медицин-
ского осмотра (обследование 
на яйцо гельминтов, на но-
сительство возбудителей ди-
зентерии, сальмонеллеза, на 
носительство патогенного 
стафилококка).

4 механизаторы. 
87053274650.

требУются

объявление

4  помещение в аренду 
п.Кушмурун, улица Калини-
на, дом 37, кв. 52, телефон: 
87775383101.

сДАется

вниманию заемщиков!

қарыз алушылар назарына!

Жауапкершілік шектеулі серіктестігі «Микроқар-
жылық ұйымы «Союз-Кредит» мына мекенжай бой-
ынша орналасқан: Әулиекөл ауданы, Құсмұрын 
кенті, Калинин көшесі, 37 үй, 52 пәтер өзінің қарыз 
алушылары мен өтініш берушілеріне 2016 жылдың 1 
шілдесінен бастап мекеменің жабылатынын хабардар 
етеді.
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ТОВАРИщЕСТВО С ОГРАнИЧЕннОй ОТВЕТСТВЕннОСТЬю “ ГАЗЕТА “°УЛИЕКґЛ” 

Межнациональное согласие

Население нашего района 
насчитывает более 40 тысяч 
человек. И это - представите-
ли разных народов, которые 
живут мирно и дружно уже 
много лет. Межнациональное 
и межконфессиональное согла-
сие стали одним из ключевых 
направлений долгосрочной 
Стратегии Президента стра-
ны "Казахстан-2050", в осно-
ву которой заложен принцип 
равенства прав всех граждан 
страны вне зависимости от их 
религиозной и национальной 
принадлежности.

Яхита Байсангурова по 
национальности чеченка. Ро-
дилась в 1979 году в селе Се-
миозерное. Училась в средней 
школе им. С.Баймагамбетова, 
который окончила в 1996 
году. В том же году, поступи-
ла в педагогический колледж 
по специальности: «Учитель 
начальных классов», который 
окончила в 1999 году. Про-
должив обучение в Гумани-
тарном институте успешно, 
окончив в 2001 году, получи-
ла диплом по специальности 
«Методист начального обу-
чения и социальный педагог». 
Но на этом она не перестала 
учиться, в 2006-2010 годах по-
лучила образование по специ-
альности «Юриспруденция» в 
Челябинском Государствен-
ном Университете. С 2010 
главный специалист районно-
го суда, является секретарем 
судебного заседания. В семье 
Яхиты четверо детей, два 
брата и сестра. Папа Роман 
работал снабженцом, мама 
Бисана продавцом, младший 
брат Румид - юрист, сестра с 
братом - экономисты. В сво-

Мы дружны, когда едины

бодное время любит читать 
произведения великих пи-
сателей: Т.Драйзер, Есенин, 
Абай, любимая книга «Сестра 
Керри». Все свое детство меч-
тала стать стюардессой, но по 
совету мамы Бисаны Азиевны 
стала юристом. Владеет ка-
захским, итальянским, япон-
ским языком. 

- Я горда тем, что роди-
лась и живу в Казахстане! Я 
благодарна нашему Главе го-
сударства Нурсултану Назар-
баеву за мир, стабильность и 
толерантность в нашем обще-
стве. В Казахстане проживает 
более 100 этносов. В любой 
сфере вы найдете представи-
телей разных национальнос-
тей, известных военных, юри-
стов, врачей, преподавателей, 
бизнесменов, спортсменов. 
Мы живем в равноправном 
государстве, в стране равных 
прав и возможностей, мы еди-
ны в своем многообразии, и 
это наше богатство! - говорит 
Яхита Байсангурова.

Подготовил 
Асемхан ЕСМАГАМБЕТОВ

Фото автора

Меня зовут Екатерина 
Ивановна Гоппе. Родилась 
23 мая 1990 года и на данный 
момент проживаю в с. Аулие-

коль. По национальности я 
немка. Выпускница 2006 года 
средней школы им. И. Сьяно-
ва. В том же году поступила 
в Костанайский социально-
технический колледж, кото-
рый успешно окончила в 2009 
году. На этом я не останови-
лась, в 2013 году продолжила 
обучение на заочном отделе-
нии в КФ ЧелГУ. С 2009 по 
2014 год работала в детско-
юношеской спортивной шко-
ле. С 2014 года работаю в РГУ 
«Управление юстиции Аулие-
кольского района» инспекто-
ром. 

Я рада, что живу в много-
национальном государстве, в 
мире, взаимопонимании, в го-
сударстве, где чтут традиции, 
уважают твою культуру.

Вижу, как расцветает с 
каждым годом Казахстан, и 
хочу пожелать своим свер-
стникам добиваться постав-
ленных целей, чтобы все заду-
манное осуществилось.

Расцветай, мой Казахстан

көңіл терезесі

Бірінші жұлдызынан мейрам-
ға толы мамыр айы соңғы қоңы-
рау мерекесімен аяқталды. 

2012-нің қыркүйегінде Шо-
қан Уәлиханов атындағы қара 
шаңырақ табалдырығын алғаш 
аттап оқушы атанған алты жасар 
ұл мен қыз бүгінде орта білімнің 
бастауыш буынын аяқтап ал-
тын ұясын рахат сезімге орап, 
сазды әуенге бөледі. Бұл күні 
мектеп тотыдай таранып, құн-
дыздай құлпырды. Іші-сырты 
сүйіспеншілік пен бақытқа толы 
болды.

Қуанышты көңіл-күй орна-
ған мерекелік іс-шара тама-
ша өтті. Балалардың өнеріне 
сүйсінбеген жан болмады. 

Мектептің үздік сыныптар 
қатарындағы 4 а-ның шоқтығы 
биік. Үлгірім жағынан да, тәртіп 
жағынан да, белсенділік пен 
спорт жағынан да алда.

Бұлақ суының таза да мөлдір 
болуы оның бастауынан болса, 
сары уыз балапанның оқушы 
болып қалыптасуы алғашқы мұ-
ғаліміне байланысты. Өмір бойы 
оқып-тоқитын адам баласының 
жолында ұстазым деп дәріптейтін 
жандар болады, солардың 
ішінде қалам ұстатып, әліппе 
үйреткен алғашқы мұғалім деген 
құдіреттің орны бөлек. 

КәМшАТ АПАй

Жаратылысынан биязы мі-
незімен ерекшеленетін Балахме-
това Кәмшат апай құшағын 
айқара ашып осыдан төрт жыл 
бұрын біздің бүлдіршіндерді бі-
лім әлеміне енгізіп еді. Ақырын 
сөйлеп, жай басып, шәкірттеріне 
ардақты, әріптестеріне құрметті, 
ата-аналарға сыйлы бола білді. 
Үш жыл бойы сыныбын жұмса 
жұдырығында, ашса алақанында 
ұстады. Белгілі деңгейде қатаң, 
керек жерінде жұмсақ апайын ба-
лалар шексіз жақсы көреді. Оны 
пір тұтатын немерем ақшасы көп 
такси жүргізушісі де, балмұздақ 
сатушысы да боламын деген 

армандарынан айнып, мұғалім 
боламын деп шешті. әрине, бұл 
бала мақсаты, бірақ астарында 
әлі өзі де терең ұғынбаған ұстазға 
деген ілтипат жатыр. Осы шоқ 
сезімін сөндіріп алмай көңіл 
төрінде ұстай білсе, одан асқан 
бақытты жан болмас.

”Үш адамның батасы қабыл 
болады: ананың балаға, ұстаз-
дың шәкіртіне және жол үстінде 
жолыққан жолаушының”, - де-
ген сөз бар. Кәмшат апайымыз 
қашанда оқушыларының тілек-
шісі, жетекшісі, жанашыры. 
Олар әркез қабырғасының бір 
ұшында. Өзіне деген ризашылық 
сезім жүректі кернейді. Біз де өз 
кезегімізде қадірменді алғашқы 
мұғалімге ұстаздардың ұстазы 
деген екінің бірінің маңдайына 
жазылмаған теңдессіз атаққа ие 
болуына тілектеспіз. Ұстаздық 
жолыңыз ұзақ та жемісті болсын. 
Арқалағаныңыз алғыс болсын.

ГҮлСАЯ АПАй

Төртінші сыныпта Кәмшат 
апайды әлеуметтік педагог етіп 
тағайындап, 4 а-ға  жаңа мұғалім 
келді.

”Мен жас емеспін, жасым жи-
ырма екіде”, - деп шырылдаған 

колледж түлегін көзге де ілгіміз 
келмегені рас. Байсалды да 
салмақты Кәмшат апайды 
жібергіміз келмеді. Басына бан-
тик байласаң, оқушы қыздан 
еш айырмашылығы жоқ жас 
маманға күмәндана қарадық. 

Жас келсе - іске сәт дегенді 
растап, Гүлсая апай сыныпты 
ұршықтай иіріп, шыр көбелек 
айналдырып алып кетті. Бала-
лармен тез ұғысып, оқу-тәрбие 
жұмысына жаңа серпінмен кі-
рісті. Олар да жетекке ілесіп, 
сынып абыройына нұқсан кел-
тірмеуге тырысты. Нәтижесінде 
Жұмабекова Гүлсая үздік сынып 
жетекшісі атанды.

Ересектерге он жасар бала-
лардың сезімін сезініп жеткізу 
мүмкін емес. Бірақ мына су-
реттегі бақытты жүздері еш-
қандай сөзді қажет етпейді. 
Бастауыш буынды аяқтау  салта-
наты есте қаларлықтай өте әсерлі 
де мазмұнды өтті.

Ата-аналар қауымы қос 
ұстазға ризашылық білдіріп, 
түлектеріне жарқын болашақ 
тілейді. 

Гаухар АязБАЕВА
Суреттерді түсірген автор

Асқан ризашылық пен 
тебіреніске бөленген күн


