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Сіздерді Халықаралық қарттар күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!
Бұл – бүгінгі күні мақтан тұтар барлық игіліктерді жасаған және қорғаған 

біздің ата-аналарымыз, тәлімгерлеріміз бен жерлестеріміздің, сонымен 
қатар, қазіргі таңда да Солтүстік Қазақстан облысының гүлденуіне елеулі 
үлес қосып жүрген жандардың мерекесі.
Аға буын өкілдерінің өмір сүруіне лайықты жағдай жасау – біздің 

міндетіміз.Толыққанды азаматты қалыптастыру үлкенге деген құрметтен 
басталады. Тек өткенімізге, тарихымыз пен дәстүрлерімізге құрметпен 
қарау арқылы ғана қоғам мен мемлекет өмірін лайықты құруға болады. 
Сіздер өңірдің индустриалдық қуатын арттырдыңыздар, Ұлы Отан 

соғысында елді жаудан қорғадыңыздар, кейін облыстың заманауи 
дамуының негізін қаладыңыздар. Тәуелсіздіктің 25 жылы ішінде біздің өңір 
жеткен жетістіктер – сіздердің көп жылғы және қажырлы екбектеріңіздің 
нәтижесі.
Көбіңіз егде тартқандарыңызға қарамастан белсенді азаматтық 

көзқарас ұстанып, көңілдеріңіздің әлі де жас екенін көрсетудесіздер. 
Қартаймайтын, мейірімді және кемеңгер жандарға деген шынайы 
құрметіміз бен алғысымызды қабыл алыңыздар.
Зор денсаулық және ұзақ ғұмыр, жан жылуын және бақыт тілеймін. 

Сүйікті және қамқор балаларыңыз бен немерелеріңіз және достарыңыз 
әрқашан жандарыңыздан табылсын.

Ерік СҰЛТАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.

Құрметті Құрметті 
солтүстікқазақстандықтар, соғыс солтүстікқазақстандықтар, соғыс 
және еңбек ардагерлері, зейнеткерлер!және еңбек ардагерлері, зейнеткерлер!

Сіздерді мерейлі де мейірімді мереке – Қарттар күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!  
Сіздер көптеген қиыншылдықтарды қайсарлықпен қарсы ала тұрып, өмір 

бойы бақытты болашақ үшін жанқиярлықпен еңбек еттіңіздер.
Ұлт көшбасшысы, Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 

мемлекеттік саясаты арқасында елімізде соғыс ардагерлері, тыл 
еңбеккерлері мен зейнеткерлер қамқорлыққа бөленіп, олардың жайлы 
өмір сүруіне барлық жағдай жасалуда. Қарт адамдарға қамқорлық жасау 
- мемлекеттің маңызды қызмет бағыты бола отыра, әрқайсысымыздың  
басты борышымыз. 
Биылғы жылы Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 25-жылдық мерей-

тойы атап өтілуде. Егеменді Отанымыздың  іргетасы сіздердің, қадірлі аға 
буын өкілдері, қажырлы еңбегіңіздің, патриоттық тәрбиеңіздің, бейбітшілік 
пен ұлтаралық келісімге деген ниеттеріңіздің негізінде құрылып отыр. 
Бүгінде Отанымыз әлемдік қоғамдастықтың беделді мүшесі болып, 

экономикалық, саяси және әлеуметтік жаңартуда айтарлықтай жетістіктерге 
қол жеткізді.
Сіздерге ауданның дамуына қосқан үлестеріңіз бен көпжылдық ерен 

еңбектеріңіз үшін, ақыл мен мейірімділігіңіз үшін шексіз алғысымды 
білдіремін.  Жас ұрпақ үшін сіздер әрқашан отансүйгіштік пен елімізге 
қалтқысыз қызмет етудің озық үлгісі боласыздар.
Сіздерге зор денсаулық, жанұяларыңызға амандық, береке-бірлік 

тілеймін. 
Ағзам ТАСТЕМІРОВ,

Айыртау адунының әкімі.

Қадірлі айыртаулықтар, аға буын Қадірлі айыртаулықтар, аға буын 
өкілдері, соғыс, еңбек ардагерлері, өкілдері, соғыс, еңбек ардагерлері, 

зейнеткерлер!зейнеткерлер!

Сіздерді Халықаралық қарттар күнімен құттықтауға рұқсат 
етіңіздер! 
Тағдырдың ең үлкен қиындығы Сіздердің үлестеріңізге тиді, ол – жақын 

адамдарды бір-бірінен ажыратып, қайғы әкелген соғыс. Соғыстан кейінгі 
уақытта елді аяғына нық тұрғызу үшін күні-түні жұмыс жасадыңыздар. 
Сіздердің бұл еңбектеріңіз тың игеру жылдарындағы Қазақстан эко-
номикасы үшін баға жетпес үлес болды. Тек Сіздер ғана өздеріңіздің 
еңбектеріңізбен Тәуелсіз еліміздің негізін қалауға ат салыстыңыздар.
Сіздерді Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында тойланғалы отырған 

мерекелеріңізбен құттықтап, рухани күш-қуат пен жан жылулығын тілеймін. 
Белсенді өмір сүріп, жастарды алда болуға ынталандыра беріңіздер. 
Өмірдің әрбір сәті Сіздерге жақсылық әкелсін. Бәріңізге өмірдегі бар 
жақсылықты тілеймін, өздеріңізде барды бағалай біліңіздер және бай 
өмірлік тәжірибелеріңізді жандарыңызда жүргендермен бөлісе біліңіздер. 
Әрдайым туғандарыңыз көл-көсір қуаныш пен шат-шадыман көңіл күй 
сыйласын. Қуаныш пен бақытта ұзақ өмір сүріңіздер!

Армия ӘБІЛҚАЙЫРОВ,
Айыртау ауданының 

ардагерлер кеңесінің төрағасы.

Құрметті Ұлы Отан соғысының Құрметті Ұлы Отан соғысының 
ардагерлері, еңбек ардагерлері!ардагерлері, еңбек ардагерлері!

Сіздерді кәсіптік мерекелеріңіз – Мұғалім күнімен 
шын жүректен құттықтаймын! 
Бұл – ең жауапты әрі мәртебелі мамандық. 

Жеткіншектердің жеке тұлға болып қалыптасуының 
қайнарында нақ сіздер тұрсыздар, балаларды еркін 
ойлауға, дұрыс шешім қабылдауға және әрдайым өзін-өзі 
жетілдіруге баулисыздар. 
Қазақстан Республикасында білім беру мемлекеттік 

саясаттың басым бағыттарының бірі болып табылады. 
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаев “100 нақты 
қадам” Ұлт жоспарында оқыту стандартын жаңартуға, 
жоғары білікті мамандар даярлау мен түлектердің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруға ерекше назар аударды. 
Солтүстік Қазақстан облысында бұл бағытта ауқымды 

істер атқарылуда. Білім беру мекемелерінің желісі дамуда, 
жыл сайын материалдық-техникалық база нығайып, оқу 
үдерісіне жаңа инновациялық-коммуникативтік техноло-

Құрметті мұғалімдер, білім саласының Құрметті мұғалімдер, білім саласының 
қызметкерлері мен педагогикалық еңбектің қызметкерлері мен педагогикалық еңбектің 

ардагерлері!ардагерлері!
гиялар енгізілуде, педагогтердің еңбекақылары өсуде. 
Біздің өңірімізде өз еңбегімен облыстың дамуына 

өлшеусіз үлес қосып жүрген дарынды педагогтер 
қызмет етеді. Құрметті ұстаздар, өз кәсіптеріңізге 
адалдықтарыңыз үшін, балаларға күн сайын жылулық 
сыйлағандарыңыз үшін шын жүректен алғыс және 
ризашылық білдіруге рұқсат етіңіздер. 
Облыстың білім беру жүйесінің дамуына және 

өскелең ұрпақты тәрбиелеуге лайықты үлес қосқан 
педагогикалық еңбектің ардагерлері ерекше құрметке 
лайық. 
Қымбатты ұстаздар! 
Осынау мереке күні сіздерге зор денсаулық, құт-

береке, өскелең ұрпаққа білім мен тәрбие беруде 
шығармашылық шабыт пен жаңа табыстар тілеймін!

Ерік СҰЛТАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.

23 қыркүйек күні Саумалкөл қазақ орта 
мектебі жанындағы футбол алаңында Айыр-

тау ауданының құрметті азаматы Сырымбет 
Есенғалиевтің жүлдесіне шағын футболдан тур-
нир болып өтті. 
Аталмыш турнир «25 игі іс» акциясының аясында 

ұйымдастырылған әлеуметтік мыңызы зор іс-шаралардың 
бірінен саналады.

Жарысқа қатысушыларды құттықтап, командаларға жеңіс 
пен сәттілік тілеген аудан басшысы, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров пен 
шараның басты қонағы Сырымбет Есенғалиев алғашқы 
допты ойынға қосып, шараның шымылдығын ашып берді.
Турнирдің демеушісі Сырымбет Қайрошұлы жеңімпаз бен 

жүлдегерлерге 300 мың теңге көлемінде ақшалай сыйлық 
қорын ұтысқа тікті.
Турнирге ауылдық округ командалары мен мекемелерден 

барлығы 13 команда қатысты. Турнирдің бас төрешісі Әсет 
Шәймергенов, төреші Владимир Головешкин.
Командалар жеребе бойынша екі топқа бөлініп, әр топтағы 

командалар өзара айналмалы жүйемен ойнады.

ШАҒЫН ФУТБОЛ ТУРНИРІШАҒЫН ФУТБОЛ ТУРНИРІ
Жеребе бойынша алғаш болып ойынды бастаған Во-

лодар ауылдық округінің намысын қорғайтын «Намыс» 
командасы мен аудан әкімдігінің құрамасы арасында болған 
ойында «Намыс» командасы өз намысын қолдан бермеді. 
Турнирдің алғашқы голының иесі – «Намыс» командасының 
белді мүшесі Жалғас Сағынаев.
Жүлде алуға бабы келіссе де, бағы келіспеген, тарты-

сты ойын өрнегін көрсете білген бірнеше командалардың 
мықты спортшылары мен 
олардың тамаша техникасын 
айта кеткен жөн болар. Дәуқара 
ауылының командасы, күзет 
қызметінің командасы, 164/8 
мекемесінің командасы, №7 
өрт сөндіру бөлімінің командасы 
футболсүйер қауымға әдемі 
ойын өрнегін көрсете алды.
Жартылай финалда сынға 

түскен аудандық ішкі істер бөлімі 
командасы мен мемлекеттік 
күзет қызметінің командасы 
арасында көпшілікке ұнаған, 
футбол жанкүйерлерінің 
делебесін қоздырған нағыз 
тартысты ойын болды. Онда 
аздаған басымдықпен аудандық 
ішкі істер бөлімінің командасы 
жүлделі 3 орынды жеңіп алды.
Ал финалдық кездесуге 

шыққан «Намыс» пен 5510 
әскери бөлімінің командасы қараңғылықтың қоюлануына 
байланысты бес-бестен пенальти соғумен турнирдің 
тағдырын шешті.
Пенальтидің қорытындысында 3:2 есебімен әскери бөлім 

қызметкерлерінің командасы турнирдің үздігі деп танылып, 
1 орынға қол жеткізді.
Марапаттау рәсімінде бас төреші, БЖСМ директоры Әсет 

Шәймергенов пен ауданның дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің басшысы Рүстем Дәулетов жеңімпаздар мен 
жүлдегерлерді арнайы медальдармен, Кубокпен марапат-
тап, ақшалай сыйлықтарды табыс етті.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген автор.

 Сіздерді кәсіби мереке – Мұғалімдер күнімен шын 
жүректен құттықтаймын!
Ұстаз болу үлкен абырой, әрі парасатты қызмет. 

Шәкірт бойына асыл-ой, адамгершілік, ұлттық сана-
сезімді сіңіре білдіретін тәрбиеші, ел болашағын сеніп 
тапсырар, Тәуелсіз Қазақстанның әрі қарай нығаюына 
үлес қосар өскелең ұрпақты тәрбиелейтін беделді тұлға 
екені сөзсіз.
Егемендігіміздің 25 жылы ішінде білім мен ғылым 

саласының жеткен жетістіктеріне ұстаз қауымының 
қосқан үлестері зор. Тәуелсіздікке қадам басқан күннен 
бастап, мемлекетіміздің басты құндылығы - білімді адам 
деген қағиданы назардан шығармай, сапалы білімге 
қолжетімдікті қамтамасыз ету, білім берудің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру, адами капиталды дамыту Елбасы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың көреген саясатының 

Құрметті Айыртау ауданының мұғалімдері, Құрметті Айыртау ауданының мұғалімдері, 
қымбатты педагогика еңбегінің ардагерлері!қымбатты педагогика еңбегінің ардагерлері!

басты приоритеті болып келеді. 
Бүгінгі таңда Ұлттық жоспардің «100 нақты қадамын» 

жүзеге асыру аясында Мәңгілік Ел ұлттық идеясын 
ұстана  жеткіншек ұрпақты мектеп табалдырығынан 
бастап, жоғары оқу орындарына дейін әлемдік деңгейде 
тәрбиелеп оқыту міндеті тұр. Ауданның педагогикалық 
ұжымы осы міндетті уақыт талабына сай орындауына 
әлеуеті жеткілікті екеніне күмәнім жоқ.   
Сіздердің еңбектеріңіз бен кәсіби шеберлігіңізге, 

балаларға деген мейірімділігіңізге алғысымды 
білдіре отырып, зор денсаулық, жанұялық бақыт пен 
шығармашылық табыс тілеймін.
Отанымыз - Қазақстанның игілігі үшін жасап жатқан 

істеріңіз бен қадамдарыңыз табысты болсын!
Ағзам ТАСТЕМІРОВ,

Айыртау ауданының әкімі.                              

Аудан тұрғындарының назарына!
1 қазан күні сағат 10.00-де Саумалкөл ауылында ауыл шаруашылығы 

өнімдері мен мал азығын сату бойынша үлкен ауылшаруашылығы 
жәрмеңкесі өтеді.
Ауылшаруашылығы өнімдерін сататын жәрмеңке «Континент» 

сауда үйінің жанындағы базар аумағында өткізіледі. Шөп пен сабанның 
жәрмеңкесі МАИ ғимаратының жанында «Ілияс» дүкеніне қарама-қарсы 
алаңда өткізіледі. 
Жем азықтары мен бидай қалдықтарының жәрмеңкесі Ақан сері көшесі 

бойында сатылады (аудандық Мәдениет үйінІң аумағында).
Барлық тұрғындарды жәрмеңкеге шақырамыз. Өнімдердің бағасы 

нарық бағасынан төмен болады.
«Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ.
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№3. 16.01.2004 ж. «Қазақстанның игілігі үшін». Қазақстан Республикасы 
Сенатының депутаты Симамбаев Тасбай Қабашұлы облыстық және аудандық 
мәслихаттардың депутаттарымен, аудан орталығының қоғам өкілдерімен 
кездесті. Депутаттық қызмет туралы өзінің есеп беруінде Тасбай Қабашұлы 
айыртаулықтармен өткен кездесуден бері біраз уақыт өткендігін, содан бері 
еліміздің, ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайында айтарлықтай 
өзгерістер болғанын атап өтті.
№4. 23.01.2004 ж. «Жаңа интернаттың ашылуы». 2004 жылдың басында 

Нижний-Бұрлықта жаңа интернат ашылды. Мұнда Жақсы-Жалғызтауда тұратын 
10-11 сынып оқушылары тұратын болады. 
Интернаттың ашылу рәсіміне аудан әкімінің орынбасары Е. Қалиев, аудандық 

оқу бөлімінің бастығы Р.Кәкпенов, бас санитарлық дәрігер А. Хайруллин, «Бабық-
Борлық» ЖШС-нің басшысы С.Махметов, селолық округтің әкімі А. Иванченко, 
Нижний-Борлық орта мектебінің директоры А. Мусина, Жақсы-Жалғызтау орта-
лау мектебінің директоры В. Лыла және де мұғалімдер ұжымының ардагерлері 
қатысты.
№7. 13.02.2004 ж. «Омбыда Шоқан ескерткіші ашылды». Облыс әкімі Т. 

Мансұров бастаған солтүстікқазақстандық делегация Омбы қаласында ресми 
сапармен болды. Облыс әкімінің Омбы облысының губернаторы П.Полежаевпен 
кездесуі болып өтті. Күндізгі сағат 12-де қазақ халқының ұлы перзенті Шоқан 
Уәлихановтың ескерткішінің салтанатты ашылуы болды. Ескерткішті Омбыға 
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев сыйға тартқан бола-
тын.
№8. 20.02.2004 ж. ««Тыңға 50 жыл» мерекелік медалімен наградтау туралы». 

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен айыртаулық бір топ еңбек 
ардагерлері «Тыңға 50 жыл» мерекелік медалімен марапатталды.
№12. 19.03.2004 ж. «Ауданның үлесі мол». Наурыздың 16 жұлдызында облыс 

әкімі Т.А. Мансұровтың қатысуымен Айыртау ауданы активінің жиналысы болып 
өтті. Аудан әкімі А.Ә. Әбілқайыров ауданның әлеуметтік-экономикалық жағдайы 
жөнінде хабарлама жасады. Осыдан кейін облыс әкімі А.Ә. Әбілқайыровқа 
ауданымыздың дамуы үшін 11 жылғы істеген еңбегіне алғысын айтты.
№17. 23.04.2004 ж. «Аналар марапатталды». Аудан әкімі А.М. Чжен сегіз және 

тоғыз баланы дүниеге әкеліп, тәрбиелеген көп балалы аналар Б. Бейсеноваға, 
А.Балубайға, К. Сухаеваға, Р. Спасскаяға, Қ. Шаяхметоваға Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің Жарлығымен наградталған «Алтын алқа» және «Күміс 
алқа» белгілерін табыс етті. Сондай-ақ, Новоукраинка селосының тұрғыны Ша-
курова Сәния Гатаулқызына Ресей Федерациясы Президентінің Жарлығымен 
наградталған «Санкт-Петербургтің 300 жылдығына естелік» медалін табыс 
етті.
№24. 11.06.2004 ж. «Аналарға құрмет». Қазақстан Республикасы Президентінің 

2004 жылғы 17 наурыздағы «Көп балалы аналарды «Алтын алқа» белгісімен на-
градтау туралы» Жарлығымен Айыртау ауданы бойынша мыналар наградталды: 
Бөгенбаева Нұрила – Қарақамыс ауылы, Сүлейменова Дәмелі – Бірлестік ауылы, 
Төребекова Үмітжан Әбенқызы – Карасевка селосы, Шаяхметова Ұрынай – 
Жұмысшы ауылы.
№28. 9.07.2004 ж. «Шырайлы жүздесу». 28 шілдеде Петропавловск қаласына 

жұмыс сапарымен республикалық «Асар» партиясының төрайымы Дариға 
Назарбаева келді. Онымен облыс әкімі Тайыр Мансұров кездесті. Кездесуге 
республикалық Асар партиясы Орталық Кеңесінің мүшесі – Айдар Жұмабаев, 
Солтүстік Қазақстан филиалы бойынша партияның хатшысы Гүлнәр Халықова, 
сондай-ақ Петрпавл қаласының әкімі Владимир Никандров, облыстық ұжымдар 
өкілдері мен журналистер қатысты. 
Шырайлы жүздесуге біздің ауданнан республикалық «Асар» партиясы 

аудандық ұйымының хатшысы Майра Жұмабайқызы Ахметова және Галина 
Николаевна Никеева қатысты.
№28. 9.07.2004 ж. «Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісінің депу-

таттарымен кездесу». Аудан әкімиятының мәжіліс залында аудан активтерінің 
Қазақстан аграрлық партиясы фракциясының депутаттары және ҚР Парламенті 
өкілдіктерімен кездесу болып өтті.
Кездесуге ҚР Парламенті өкілдігінің өкілі Әкім Ысқақ, Партия тізімі бойынша ҚР 

Парламенті Мәжілісінің депутаты ҚР Парламенті Мәжілісінің аграрлық мәселелер 
жөніндегі комитеттің төрағасы Еркін Рамазанов, Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша депутат, ҚР ПАрламенті Мәжілісінің аграрлық мәселелер жөніндегі 
комитеттің мүшесі, «Ауыл» депутаттар тобының жетекшісі Михаил Трошкин, 
Батыс Қазақстан облысы бойынша депутат, ҚР Парламент Мәжілісінің қаржы 
және бюджет жөніндегі комитеттің мүшесі – Хайрош Шалабаев қатысты.
№33. 13.08.2004 ж. «Аудан әкімінің округтерге сапары». Аудан әкімі Баржақсы 

Төлегенов Арықбалық, Сырымбет, Қамсақты селолық округтерін аралап қайтты. 
Бұл сапарында оның қасында аудан әкімінің орынбасарлары С. Тұралинов Е. 
Қалиев бірге еріп жүрді. Аудан әкімі Арықбалық, Сырымбет, Қамсақты селолық 
округтерінде орналасқан денсаулық сақтау, білім және мәдениет нысандарын 
аралады. 
№41. 8.10.2004 ж. «Ұстаздар марапатталды». 5 қазан – Халықаралық 

мұғалімдер күні. Осы кәсіби мерекеге байланысты қазанның 5 күні №2 Саумалкөл 
мектеп-гимназиясында аудан әкімі Баржақсы Төлегеновтың аудандағы барлық 
мектеп директорларымен кездесу кеші өтті. Аудан әкімі Б. Төлегенов баяндама 
жасап, мұғалімдерді мерекелерімен құттықтап, грамоталармен марапаттады.
№44. 29.10.2004 ж. «Көліктер кілтін табыс етті». Қазанның 25 жұлдызында об-

лыс әкімі Т. Мансұров Петропавловск қаласындағы Погодин атындағы театрдың 
алдында облысымыздың 12 ауданының санитарлық-эпидемиологиялық 
қадағалау басқармаларына республика күні кұрметіне автокөлік кілттерін 
табыс етті. Біздің ауданымыздың санэпидстанциясының ұжымына УАЗ 
автомашинасының кілті табыс етілді.

«Айыртау таңы» газеті. 2004 ж. 

ТӘУЕЛСІЗДІК ТӘУЕЛСІЗДІК 
ШЕЖІРЕСІШЕЖІРЕСІ Мал шаруашылығын дамыту ауыл шаруашылығын 

өркендетудегі негізгі міндеттердің бірі. Елбасы Н.Ә. Назарбаев 
үстіміздегі жылдың 9 қыркүйегінде өткен Үкіметтің кеңейтілген 

мәжілісінде еліміздегі мемлекеттік бағдарламалардың жүзеге асы-
рылуы жайында бірқатар тапсырмалар берген болатын. 
Осы мақсатта біз мемлекеттік «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық», 

«Ырыс» бағдарламаларының ауданымызда қандай деңгейде жүзеге 
асырылып жатқандығы жөнінде тереңірек білу үшін ауданның ауыл 
шаруашылығы бөлімінің басшысы Едрес Жанапинге  жолығып, әңгіме 
өрбіткен едік.
- Едрес Жәзитұлы, мемлекеттік «Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық», 

«Ырыс» бағдарламалары ауданымызда қандай деңгейде жүзеге асыры-
луда?

- Ауданымызда мал шаруашылығы қарқынды дамып келеді. Мемлекет тарапы-
нан да мал өсіруге, оның өнімін молайтуға барлық жағдай жасалып отыр. Басты 
талап — малдың тұқымын жақсарту керек. Ол үшін асыл тұқымды мал сатып 
алу қажет. Малдың тұқымын жақсартқан шаруа қожалықтарының әр малының 
басына мемлекет тарапынан қаржылай жәрдем қарастырылған. Несие алудың 
да жолдары көп жеңілдетілген. 
Алайда, мемлекеттің осындай көп жеңілдіктерін алу үшін фермерлер 

бірқатар негізгі талаптарды орындауға міндетті. Табындағы әр 30 сиырға бір 
асыл тұқымды бұқадан ұстау, әр малдың сәйкестендіру нөмірінің болуы және 
ауыл шаруашылығы малдарын сәйкестендіру деректері базасында тіркелуі, 
ақпараттық талдау жүйесі бағдарламасына енгізілуі шарт. Бұл жердегі басты 
мәселе — бағдарлама аясындағы жұмыстарды сапалы жүргізіп, аймақтың 
өркениетті мал шаруашылығының негізін қалауда болып отыр.

«Сыбаға», «Құлан», «Алтын асық», «Ырыс» бағдарламалары да 
шаруашылықтар арасында кеңінен қолдау тауып, табысты жүзеге асырылуда. 
Өткен 2015 жылы аталмыш бағдарламалар бойынша облыс тарапынан берілген 
межелі жоспарымыздың барлығы түгелдей орындалды.
Ауданымыздың ауыл шаруашылығы құрылымдарымен «Сыбаға» бағдарламасы 

бойынша үстіміздегі жылдың сегіз айында 50 бас ірі қара алынды. Облыс тара-
пынан берілген жоспар (290 бас) жыл соңына дейін толығымен орындалмақшы. 
Ол үшін қазіргі кезде «Константиновка-2004» ЖШС-імен 200 бас ірі қара сатып 
алу жоспарларынып отыр. Сонымен қатар «Бектемісов» ЖК-і 60 бас ірі қара, 
«Тамыр» ШҚ-ы 26 бас алған жағдайда қазан айының соңына дейін «Сыбаға» 
бағдарламасы арқылы 336 бас ірі қара (бұл жоспардың 116 %-ы) алынады деп 
күтілуде.
Ал «Алтын асық» бағдарламасы арқылы берілген 541 бас қойдың орнына 

қазіргі кезде 600 бас қой алынды. Бұл бағдарлама бойынша тапсырма 110,9 %-ға 
артығымен орындалды деген сөз.  
Ауданымызда мемлекеттік «Құлан» бағдарламасы да жоспардан тыс 

орындалмақшы. Қазіргі уақытта осы бағдарлама арқылы 174 бас жылқының 144-і 
алынған. Алдағы уақытта «АиК-Агро» ЖШС-імен 140 бас жылқы сатып алу жо-

Мемлекеттік бағдарламалар іс жүзінде
МАЛ БАҚҚАНҒА БІТЕДІ

спарланып отыр. Алғашқы транш 58 бас 
алынып, қалғандарын рәсімдеу үстінде. 
Сонда барлығы «Құлан» бағдарламасы 
бойынша 226 бас жылқы алынып, жо-
спар 130%-ға орындалмақшы.  

 «Ырыс» бағдарламасы бойынша 50 
сүтті сиырларды сатып алу үшін «Арна» 
ФШ-ының құжаттары қаралу үстінде.
Аталмыш бағдарлама аясында  «Це-

чоев» ЖК-і сүт фермаларын құру үшін 
арнайы салқындатқыш пен сүт тасы-
малдайтын автокөлік сатып алды.
Етті сыртқа экспорттау бойынша 

берілген 174 тонна тапсырманың қазіргі 
кезде 11 тоннасы жөнелтіліп, қалған 
ауыл шаруашылығы құрылымдарымен 
осы бағытта жұмыстар жүргізілуде. 

- Елімізде ауыл шаруашылығы 
саласы бойынша «Игілік» несиелеу 
бағдарламасы туралы толығымен 
тоқталып өтсеңіз?

«Игілік» несиелеу бағдарламасы 
мемлекеттік «Жұмыспен қамтудың жол 
картасы – 2020» бағдарламасы арқылы 
жүзеге асырылады. Оның мақсаты: 
ауыл шаруашылығы саласы бойынша 
ірі қара, ұсақ мал (қой), жылқы, басқа 
да ауыл шаруашылығы малдарын, құс 
басын ұлғайту үшін беріледі. Берілетін 
несие мөлшері 3 миллионға дейін өз 
ісін ұлғайту мақсатында берілсе, 5 
миллионға дейін өңірімізге көшіп келген 
қандастарымыз бен оралмандарға мал 
шаруашылығын дамыту мақсатында 
беріледі. Сонымен қатар 6 миллионға 
дейін өз шаруашылығы жанынан ұсақ 
тауарлы кәсіпорын ашу үшін несие 
қарастырылған. 
Жоғарыдағы аталған мемлекеттік 

бағдарламалар «Аграрлық несиелік кор-
порациясы» АҚ-ы Солтүстік Қазақстан 
облысы филиалымен несиелендіріледі. 
Елбасымыз қойған тапсырмалар-

ды орындау мақсатында аталмыш 
бағдарламаларды жүзеге асыру 
жөніндегі жұмыстар одан әрі жалғасын 
табатын болады.

- Сұхбатыңызға көп рахмет!
Сұхбаттасқан Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Жұма, 23 қыркүйек күні 
№2 Саумалкөл мектеп-

гимназиясының  акт  за-
лында  балалар  арасында 
жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыруға бағытталған 
аудандық семинар болып өтті. 
Іс-шараға балабақшалар мен шағын 
орталықтардың тәрбиешілері, 
«Әлемді тану» және «Адам. Қоғам. 
Құқық» пәндерінің мұғалімдері 
қатысты.
Тақырыпқа орай негізгі баяндаманы 

дене шынықтыруға даярлайтын балалар 
мен жасөспірімдер клубының директоры 
Виктор Москальский жасады. Виктор Ми-
хайлович жемқорлыққа қарсы білім беруді 
қалыптастыру мақсатында жемқорлыққа 
қарсы әлемдік көзқарасты басты назарда 
ұстап, тұлғаның адамгершілік негіздерін, 
азаматтық ұстанымы мен жемқорлыққа 
қарсы тәртіптің мықты жетістіктерін 
қолдана білу керек деді.  
Тәрбиелеу үдерісін ерте жастан бастау 

керек, себебі жас азаматтың адам мен 
қоғам арасындағы шынайы түсіністігінің 
іргетасы қалану үстінде болады.

«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының 
жемқорлыққа қарсы атқарылып жатқан жұмыстарымен 
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Болат Ахметжанов таныстырып 
өтті. ««Нұр Отан» партиясының саяси доктринасында 
анықталғандай, жемқорлықпен күрес жүргізу барлығының 
міндеті. Сондықтан жемқорлыққа қарсы қызметті жүзеге 
асыру үшін жүйелік шарттар құрылады, – деді Болат 
Қадырұлы. – Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың тап-

Жемқорлық – орға жығар!
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ФОРУМ

сырмасына сәйкес партиямен 2015-2025 жылдарға арналған 
жемқорлыққа қарсы бағдарлама жасалып, енгізілді. Соны-
мен қатар, «Нұр Отан» партиясының жемқорлыққа қарсы 
жұмыстарының басым бағыты жастармен тығыз жұмыс 
жасауында».
Семинар-форумның соңында қатысушыларға қажетті 

нормативтік-құқықтық құжаттар табыс етілді.
Наталия ЕРЕМЕНКО.

Суретті түсірген автор.
Аударған Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
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Қоғамда жасөспірімдерге қатысты түрлі оқыс оқиғалар күн 
сайын тіркеліп отыратыны жасырын емес. Жасөспірімдер 

қолымен жасалатын қылмыстық құқықбұзушылықтар мен өрескел 
әрекеттер олардың өміріне үлкен кесірін тигізіп келеді. Солардың 
бірі – жыныстық жетілу кезінде жасөспірім қыз балалардың түрлі 
тосын әрекеттерге бой алдырып, оның соңы абыройдан жұрдай 
болу мен болашаққа балта шабу сынды жағымсыз құбылыстардың 
туындауына әкелуде.
Осы мақсатта қыркүйектің 27 жұлдызында «Нұр Отан» партиясы 

аудандық филиалының мәжіліс залында Солтүстік Қазақстан облысы 
денсаулық сақтау басқармасының мемлекеттік әлеуметтік тапсы-
рысы бойынша «Әйелдерді қолдау орталығы» мектеп тәлімгерлеріне, 
педагог-психологтарына, жастармен жұмыс жасау орталығының 
қызметкерлеріне арнайы баспасөз-релизін өткізген болатын.

«Отбасын құруды жоспарлау, ұрпақ жалғастыруда денсаулықты сақтау және 
жасөспірімдер арасындағы ерте жүктілік пен жасанды түсік жасатудың алдын 
алу» тақырыбында өткен түсіндірме жұмысын Алина Орлова өткізіп, онда 
Солтүстік Қазақстан облысы жастарының салауатты өмір салтымен тұрақты 
түрде шұғылданып, өздерінің арман-мақсаттарын жүзеге асыру мүмкіндігінен 
қағылмай, отбасын құру, дүниеге ұрпақ әкелу өз уақытымен, отбасының әрбір 
мүшесінің қалауымен болғаны дұрыс дейді. Яғни, баланың дүниеге келуін әкесі 
де, анасы да үлкен жауапкершілікпен күте білуі керек.

«Мединформ» ЖШС-нің 2011 жылғы ақпараттарына сүйенсек еліміз бойынша 
15-19 жастағы жасөспірім қыз балалардың 22081-і жүктіліктері бойынша есепке 
алынған. Бұл осы жастағы барлық қыз балалардың 2,9% болып табылады екен. 
Олардың ішіндегі 155-і 15 жастағы қыздар болса, 728-і 16 жастағы, 2494-і 17 жасар 
болса, 6318-і 18 жастағы бойжеткендер. Ал 12386-сы 19 жастағы қыздар.
Осындай көрсеткіштердің күн санап өсіп келе жатқаны да жасырын емес. Қазақ 

халқы сондықтан да, қыз тәрбиесіне баса көңіл аударып, қызға қырық үйден 
тыйым беруінің себебін ұққандай боласың.
Осы орталықтың тағы бір қызметкері Альфия Байгелдинова «Ауруды басқару 

бағдарламасын жүзеге асыру аясында әрбір азаматтың өз денсаулығына бай-
ыппен қарауды жоғарылатуға бағытталған» ақпаратымен көпшілікке кеңінен 
түсініктеме беріп өтті.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Маман түсініктемесі
Алдын алсаң – абыройлы боласың Өткен жұмада ауданымызда дене шынықтыруды 

даярлайтын балалар мен жасөспірімдер клубының 
ұйымдастыруымен мектеп оқушыларының жеңіл ат-
летикадан «Жастар» спартакиадасының аясында ашық 
спартакиадасы болып өтті. 
Аталған спорттық шара мен ағымдағы оқу жылындағы 

барлық іс-шаралар ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығына арналып 
өткізілмек.
Ауданымыздың 33 мектебінен 1999-2006 жылы туған 402 

оқушы қатысып, олар жас ерекшеліктеріне орай 4 топқа бөліне отырып, сынға 
түсті.

2005-2006 жылы туғандар балалар 500 метр қашықтыққа жүгірсе, 2003-
2004 жылғы балғындар 1000 метрді айналып шықты. Ал 2001-2002 жылғы 
оқушыларға 1500 метрлік қашықтықты бағындыру міндеті жүктелсе, 1999-2000 

Тәуелсіздікке – 25 жыл!
ЖҮЙРІК БОЛСАҢ, ОЗЫП КӨР!

жылы туған жасөспірімдерге 2000 
метрлік қашықтық жүктелді. Аталған 
жас ерекшеліктерінде ер балалар мен 
қыз балалар бөлек сайысты. Алайда, 
міндетті қашықтық ортақ болды.
Қорытынды нәтижесінде 2005-2006 

жылғы ер балалардың арасынан суы-
рылып шыққан желаяқ жетім және 
ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған Айыртау 
мектеп-интернатының тәрбиеленушісі 
Дмитрий Коноплицкий болса, қыз ба-
лалар арасынан шыққан жүйрік №1 
Саумалкөл мектеп-гимназиясының 
оқушысы Ольга Коринец болды.

2003-2004 жылғылар арасынан үздік 
деп танылған Шалқар орта мектебінің 
оқушысы Антон Гросс болса, қыздар 
арасынан №1 Саумалкөл орта 
мектебінің оқушысы Диана Салимжуа-
рова болды.

2001-2002 жылғы оқушылардың 
арасындағы мықтысы агротехникалық 
колледж оқушысы Александр Астафьев 
болса, қыздардың жүйрігі болып №1 
Саумалкөл орта мектебінің оқушысы 
Кристина Морозова танылды.

1999-2000 жылғы жасөспірімдердің 
желаяғы казанкалық Ілияс Мырзах-
метов болса, Рудный орта мектебінің 
оқушысы Ирина Биль қыздар арасында 
жүйрігі болды.
Жалпы  командалық  есепте 

271 ұпаймен №1 Саумалкөл орта 
мектебі алға шықса, 183 ұпаймен №2 
Саумалкөл мектеп-гимназиясы екінші 
орынға табан тіреді. Ал үшінші орынды 
арықбалықтықтар 177 ұпаймен қанағат 
тұтты.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суретті түсірген автор.
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Маған жақсы мұғалім бәрінен де қымбат,
өйткені мұғалім – мектептің жүрегі.

Ыбырай Алтынсарин.
Дүниедегі мамандық атаулының төресі – 

ұстаздық. Әсілі, мұғалім барлық мамандық иесін 
тәрбиелейтін, оқытып үйрететін  мейірімді 
абзал  жандар.  «Мұғалім  мамандығы – барлық  
мамандықтың  анасы»  демекші, ұстаз  алдынан  
тәрбие  алмайтын  жан  жоқ. Ұстаз  берген  тәрбие  
әрбір  жанның  өміріне  жол  сілтер  шамшырақ  
секілді. Ғылым  иесі  ғалым  да,  ел  қорғаған  батыр  
да, тілінен  бал  тамған ақын  да, тегеуріні темір 
балқытқан   жұмысшы  да, егін  салған диқан да, мал 
бағып терін төккен шопан  да, көк  күмбезінен  әрі  
өткен ғарышкер  де  бәрі-бәрі  ұстаздан  білім,  тәлім  
алған. Сондықтан ұлағатты  ұстаздарға  бүкіл  адам 
баласы  құрметпен  бас  иеді.

«Ұстаз болу – өз уақытыңды аямау, өзгенің уақытын 
аялау» - деп француз ойшылы Жан Жак Руссо айтпақшы, 
ұстаздардың еңбегі ерен. Шәкірт санасына білім нәрін сеуіп, 
ел болашағының өрендерін тәрбиелеп шығару - екінің бірінің 
қолынан келе де бермейді. Ұстаз болу – жүрек жылуын, 
мейірім шуағын, адамгершілік ұлылығын баланың бойына 
дарыту. Ұстаз болу – шәкіртке ата-анасындай болып тәрбие 
сыйлау. Ұстаз болу – жас ұрпақтың жарқын болашаққа 
барар жолын айқындап беру. Орыс ойшылы  Анатолий 
Луначарский айтпақшы, «ұстаз – бұл жас ұрпақтың бойына 
ғасырлар бойы жинақталған барлық асылдарды сіңіруші, ал 
оларды соқыр сезімдерден, жамандықтардан және жұқпалы 
мерездерден аулақтатушы адам». Ал қазақтан шыққан қоғам 
қайраткері, ағартушы-ғалым Ахмет Байтұрсынов «мұғалім – 
мектептің жаны» деп бағалаған. Осыдан-ақ, ұстаз деген – 
ұлы есім екенін талассыз аңғаруға болады. Себебі, ұстазға 
деген құрмет бәрінен биік тұрады.
Қай заманда болсын, ұстаздарға құрмет жоғары болған. 

Бүгіннен немесе кешеден ғана ұлы мамандық иелеріне 
құрмет көрсетіліп келе жатқан жоқ, ықылым заманнан бері 
ұстаздықтың шоқтығы биік тұр. «Тамшысымен тас тесетін 
бейнебір су тәрізді» (әл-Фараби) жандарға ілтипат таныту 
– адамгершілігіңнің ілгері басуының бір қадамы. Өйткені, 
ұстазға құрмет көрсету – білімге құрмет көрсету. Білімді 
құрметтемеген, ұстазын қадір тұтпаған шәкірттің ғылымда 

Ұстаздар мерекесі қарсаңында

ҰСТАЗ – ҰЛЫ ЕСІМ
нәтижеге қол жеткізе алмайтындығы, қол жеткізсе де, 
тиісінше кәдеге асыра алмайтындығы қасиетті Құранда 
да жазылған. Тарихта ақыл-парасаты мол тұлғалардың 
көпшілігі ұстазына ерекше құрметпен қарап, әрдайым бір 
ізетпен еске алғаны мәлім. Айталық, Ескендір Зұлқарнайын 
- Аристотельді, Абылай хан - Төле биді, Шәкәрім - Абайды, 
Бердақ - Күнқожаны, Жамбыл - Сүйінбайды өзіне ақылшы 
әрі ұстаз тұтқан. «Ұстазы жақсының ұстамы жақсы» деген-
дей, олар өздерінің өмірде бағындырған зор асуларына 
ұстаздарының сіңірген еңбегі көп екенін жақсы түсінген. 
Мәселен, Ескендір Зұлқарнайын өз ұстазын «Мен ұстазыма 
әкемнен кем қарыздар емеспін. Әкемнен өмірді алсам, Ари-
стотельден сол өмірге керектінің бәрін алдым» деп еске ала-
тын болған екен. Сондықтан да, ұстазды сыйлау – өмірдегі 
бір борышың. Ұстазға құрмет – адамзатқа міндет.

«Адамның адамшылығы - жақсы ұстаздан» деп 
ұлы Абай айтқандай, мұғалім тәрбиесі мен өнегесі оқушының 
болашақ азығы. Жақсы ұстазға кезігіп, тәлім-тәрбие алған 
шәкірт өмір майданында мойымай күресіп, болашақ жол-
дарда бағытынан таймасы анық.
Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі 

ұстаздардың қолында. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту 
тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды таны-
тып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы-жас ұрпақ 
тәрбиесіне де мықты көңіл бөлінуде. Осы егеменді, тәуелсіз 
Қазақстанда өркениетке бастар жолдың бастауы мектеп 
десек, мектептің басты тұлғасы, жүрегі-мұғалім.
Жаһандану заманында ұлт  тық бәсекеге қабілетті болудың 

көр сет кіші – білім деңгейімен өлше неді. Сондықтан, әлемдік 
білім ке ңістігіне кірігіп, білім беру жү йе сін халықаралық 
биікке көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе. Бұл мәселені 
шешудің кілті - ұс таздардың қолында. Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев «Болашақта еңбек ет іп, өмір сүретіндер – бүгінгі 
мектеп оқушылары, мұғалім оларды қалай тәрбиелесе, 
Қазақстан сол деңгейде болады. Сондықтан ұс тазға 
жүктелетін міндет ауыр» – деген еді. Ұрпаққа тәрбие беру, 
білім нәрімен сусындату – екінің бірінің қолынан да келе 
бермейді. Сондықтан, ұстаз болу – жүректің батырлығы деп 
бағалауға болады.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
аудандық «Айыртау таңы» 

газетінің редакторы.

Елбасы  Н. На-
зарбаев «Қазақстан 

– 2050» Стратегия-
сы – қалыптасқан 
мемлекеттің  жаңа 
с а я с и  б а ғ ыты » 
атты Жолдауында: 
«Қазақстан 2050 жылға 
қарай әлемнің ең дамыған 
отыз елінің қатарында 
болуға тиіс», – деген бо-
латын. Алдымыздағы 
осы мақсатқа қандай 
жолмен жетеміз? Тек 
техникалық прогресс пен 
экономиканың даму деңгейі 
арқылы мәселе шешіле қоя 
ма? Меніңше, ол алдымен 
білім жүйесінің сапалы 
көрсеткіштері болып 
табылатын әлеуметтік 
жаңғыртуға, еліміздің ада-
ми капиталына тікелей 
байланысты. Сондықтан 
да ауданымызда қолға 
алынған негізгі жұмыстардың барлығы Қазақстан Республикасындағы 
2011-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламасында, Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жыл сайынғы Жол-
дауларында, «100 нақты қадам» Ұлт жоспарында көрсетілген бағыттар 
бойынша жүзеге асырылады. Аталмыш стратегиялық құжаттар 
жаңа асуларға бастайды, сонымен қатар білім беру жүйесі қызметінің 
құрылымы мен мазмұнын, мақсаттары мен міндеттерін анықтайды.
Аталмыш міндеттерді жүзеге асыру мақсатында және алда келе 

жатқан айтулы мереке – ұстаздар күні қарсаңында аудандық білім 
бөлімінің басшысы Сайрамбек Жақыповпен сұхбаттасқан болатын-
быз.

- Сайрамбек Кәрібайұлы, биылғы оқу жылында орта мектептердегі білім 
беру саласында үлкен өзгерістер енгізіліп, білім беру мазмұны жаңартылып 
отыр. Осы жөнінде айтып өтсеңіз.

- Ағымдағы 2016-2017 жылдары барлық орта білім беру жүйесі мемлекеттік 
жалпыға ортақ бастауыш білім беру стандарттарын жүзеге асыруды бастады. бұл 
жалпы орта білім беруді жаңалауға жол ашпақ. Білім беру жүйесінің мазмұнын 
жаңалау неге бағытталған? Заманауи адам еңбек етуде және іскерлік өмірінде 
жаңа өндірістік технологияларға, қызметтік өзгерістерге бейімделуге дайын 
болуы керек. Осы міндеттерді жүзеге осыру үшін заманауи мектептер білім мен 
біліктілікке, жетістікке қаруланған «көп білетін адамдарды» ғана емес, белсенді 
және шығармашыл түрде ойлауға қабілетті, зияткерлік, адамгершілік және 
физикалық  тұрғыда  өзін-өзі дамыта алатын «өмір сүруге дағдыланған адамды» 
даярлауға міндетті. Бұл дегеніміз – мектептердегі жаңа білім беру моделінің 
«Мектепте неге оқытады?» деген сұрақтың «Мектепте не үшін оқытады?» деген 
алмасуын жүзеге асырады.

- Сонымен бірге, жаңа оқу жылында білім берудің жаңа технологиялары 
мен әдістері енгізілген болатын.

- Иә, заманауи білім берудің өзектілігі ретінде оқушылардың ойлау қабілеттерінің, 
тұлғалық сапалық қасиеттерінің дамуын ұйымдастыруға бағытталған білім беру 
технологиялары болып табылады. Бұл жаңа тәсілдер мен әдістер оқытушы 
мен оқушы арасында шынайы жұмыстың болуына, тәрбие беру мен білім 
беру саласындағы педагогикалық қызметтің жоғары нәтижелі болуына септігін 
тигізеді. 
Осындай технологиялардың бірі ретінде Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігімен ұсынылған «Биоирформатика және синергетика» аталатын 
жалпы білім беретін мектептердегі білім сапасын басқару бойынша технологиясы 
(авторы педагогика ғылымдарының кандидаты, профессор Ф.Я.Вассерман). тео-
рия мен практикаға, технологиялық картаға негізделген технологиялық үдерістің 
құрылымымен таныса отырып, олардың басты мақсаты ретінде тілді дамыту, 
назар аудару, ойлау қабілеті мен есте сақтауды жеделдету, сабақ барысында 
пәнді меңгеру мұғалім алдына қойылған біршама мәселелерді шешеді.
Автормен ұсынылған технологиялық картаны ұсына отырып оқушы үдерісті 

қабылдаудың толыққанды қатысушысы бола алады, оның тәжірибесі білімді 
меңгеру барысындағы негізгі ақпарат көзі бола алады. БиС-технологиясының 
талабына сәйкес оқу барысында барлық оқушылар танымдық үдерісіне 
жұмылдырылуы керек. Олар өздері білетін және ойлайтын нәрселері туралы 
түсініп, әсер алуға мүмкіндігі бар. Технологиялық картамен жұмыс жасау бары-
сында сыныптағы әрбір оқушы әр ссбақ сайын жұмыс жасайды. Бағалау кезінде 
де әрбір бағаны лайықты еңбек ете отырып алып, әр сабақ сайын сол бағаға 
лайықты екенін дәлелдеп отыруы керек.
Аталған технологияның енгізілуі аясында ауданымызда 2-11 сынып 

оқушыларының білімін тексеретін дайындық жұмыстары өткізілді, сонымен 
бірге пән мұғалімдерінің бағдарламадағы материалдарға сәйкес білімі де сарапқа 
салынып, оқушылар мен оқытушылар ға арналған оқу құралдарына тапсырыс 
беруге құжаттар әзірленді.
Балалардың толыққанды жан-жақты білім алулары үшін қазіргі таңда ауызша 

санау, оқыту, ағылшын тілі сынды заманауи ақылы білім беру әдістері жұмыс 
істейді.
Сонымен, оқу жылының басынан бастап аудан орталығындағы мектептерде 

Петропавл қаласының «Sumato» қосымша білім беру орталығы өз жұмысын ба-
стады.  «Sumato» – бұл 4 жастан 16 жасқа дейінгі балалардың ақыл-ой қабілетін 
ауызша санау жүйесіне негізделген дамыту әдісі. Бұл әдісті меңгерген оқушы 
арифметикалық тапсырмаларды бірнеше секундтарда ойша және арнайы есеп-
те орындап шығуы мүмкін (қосу, алу, көбейту, бөлу, санның түбір астын есептеу). 
Сондай-ақ, қазақ және ағылшын тілдерін оқытуға топтар құрылып жатыр.

- Сайрамбек Кәрібайұлы, Жаңа жүйенің енгізілуіне орай мұғалімдерді де, 
оқушыларды да алда үлкен жұмыстың күтіп тұрғанын түсініп отырмыз. Ал 
енді осыншама міндеттерді, жүктемелерді ойдағыдай меңгеріп, атқарып 
шығуы үшін мұғалімдеріміз жетілдіру курстарына бара ма?

- Ұстаз деген ұлы атауға лайық болу үшін мұғалімдеріміз өздерінің кәсіби 
мәдениеті мен шеберлігін дамытып, үнемі өзін-өзі жетілдіріп отыруы керек. Жыл 
сайын аудан мұғалімдері санаттарын жоғарылату мақсатында өздері оқытатын 
пәндері бойынша, жаңа білім беру технологияларының қолдануы бойынша, 
дарынды балалармен жұмыс бойынша, деңгейлік бағдарламалар бойынша, 
білім беру мазмұнының жаңаруы бойынша курстарды өтіп тұрады. Мектеп 
басшылары, директордың оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары , ауданның 
әдістемелік кабинетінің әдіскерлері өз салалары бойынша «Мектеп басқарудағы 
инновациялық менеджмент», «ҚР білім беру саясатын жүзеге асыру негізі 
ретінде педагогикалық ұжымдағы мұғалімнің кәсіби өсуі», «Ұжымдық басқару 
принципін ергізу арқылы білім беру менеджментін жетілдірудегі психологиялық-
педагогикалық негіздер» тақырыбында тағылымдамадан өтіп тұрады.
Ағымдағы жылы санаттарын жоғарылату бойынша курстан өтіп келген пе-

дагогтар еліміздегі жалпы орта білім берудің жаңартылған мазмұны аясында 
мектеп жаттықтырушыларынан бағдарламаларынан әдістеме және технология 
бойынша оқитын болады.
Оқып келген мектеп жаттықтырушылары ағымдағы оқу жылы барысында 

мектептің педагогикалық ұжымына білім беруге қатысты жаңа қадамдар туралы 
курстар өткізетін болады.

- Өте жақсы. Ал қазіргі таңда көпшілік арасында түрлі пікір тудырған 
мектеп формасы жайында не айтар едіңіз?

- Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 2016 жылдың 14 
ақпанындағы №26 бұйрығына сәйкес 2016-2017 жылдары жалпы орта білім 
беруді ұйымдастыруға арналған ұйымдарда бірегей мектеп формасы болуы 
керек деп бекітілген. Мектеп формасына қатысты өзекті мәселенің шешімі ең 
алдымен заңды түрде қабылданғанын атап өту керек. Бірегей мектеп форма-
сы балаларды ұйымшылдыққа, ортақ іске, көпшіліктен жеке дара бөлінбеуге 
баулиды. 

Жалғасы 4 бетте.

ЖАҢА МАЗМҰНДА БІЛІМ БЕРУ — 
ЗАМАН ТАЛАБЫ
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Ел үшін еңбек етіп, саналы ғұмырын 
ұрпаққа үлгі боларлық игілікті істерге 

бағыттаған жандар ықылым заманнан ел 
алғысына бөленіп, бедел биігінен көрінгені 
ақиқат. Жеке басының күйі үшін емес, жалпы 
қоғамның пайдасы мен ел иігілігі жолында еңбек 
еткен олар Ұлы Отан соғысы жылдарында да, 
тоқырау кезеңдерінде де, ел егемендігін алған 
тұста да жас ұрпақтың бақытты болашағы үшін 
аянбай тер төккен. Еңбегімен елге сыйлы, өмір жолы 
жас ұрпаққа өнеге болған сондай абзал жандарға 
киелі Айыртау өңірі де кенде емес. Ал бүтіндей бір 
әулет мүшелерінің бір саланы түбегейлі түлету 
арқылы қажырлы жұмыстарды атқарғаны тіптен 
керемет емес пе?! Міне, бүгінгі айтылар ой елегі 
осыған саяды.
Тәуелсіздік алған алғашқы жылдары бізге білікті 

мамандар ауадай қажет болғанын ескерсек, бұл ретте 
ұстаздар қауымының еңбегі өлшеусіз еді. Өйткені, 
елдің ертеңгі тізгінін ұстар азаматтардың саналы 
да білімді болуы мұғалімдер жұмысының басты 
бағыттарының бірі екенінде дау жоқ. Сонымен бірге, 
Елбасымыздың «Жалпыға ортақ Еңбек қоғамына 
қарай 20 қадам» атты бағдарламалық мақаласынан 
туындаған мақсат-міндеттерді орындауда да 
ұстаздар қауымына артылар жауапкершілік жүгі ауыр. 
Себебі, асқақ ақыл-ой иесі атанған ғалымның да, сан 
түрлі ауруға шипа тапқан дәрігердің де, өнерімен та-
лайды тәнті еткен ақын мен әншінің де, тас қопарып, 
кен қазған шахтердің де, жігерлі жеңісімен ел мерейін 
тасытқан спортшының да сауатын ашып, талан-
тын ұштайтын ол – мұғалім. Ұлағатты ұстаз жайлы 
ұлы ғұлама, данышпан Әл-Фараби «Ұстаз – жараты-
лысынан өзіне айтылғанның бәрін жете түсінген, 
көрген, естіген және аңғарған нәрселердің бәрін жа-
дында жақсы сақтайтын, ешнәрсені ұмытпайтын… 
алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі. Мейлінше шешен, өнер-
білімге құштар, аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар-
намысын ардақтайтын, жақындарына да, жат адам-
дарына да әділ, жұрттың бәріне жақсылық пен ізгілік 
көрсетіп, қорқыныш пен жасқану дегенді білмейтін 
батыл, ержүрек болуы керек», - деген екен. Осы ұлы 
баба сөзіне адалдық танытып келе жатқан мәуелі 
мұғалімдер әулеті туралы айтуды парыз санаймын. 
Ол ауданымызға қарасты Қаратал ауылында ұзақ 
жылдар еңбек еткен еңбек ардагері, марқұм Жанмолда 

ЎСТАЗДАР ƏУЛЕТІНІЅ ҐНЕГЕСІ 
Молдағанапұлы бастаған «Молдағанаповтар» әулеті 
еді. Нақтырақ айтқанда, бүгінгі мақаламыз саналы 
ғұмырын білім беру жүйесінің жаңа белеске көтерілуіне 
айтулы үлес қосқан және қазір де осы бағытта 
қарқынды қызметтерін жемісті жалғастырып 
жүрген – Молдағанаповтар әулетіне арналмақ.

«Адам» деген ұлы ұғымға сиятын қасиеттер бола-
ды. Олар жанның жайсаңдығы, көңілдің дархандығы, 
өнер-білімнің тереңдігі, парасаттың молдығы, 
мінездің байсалдылығы.
Осы бір асыл қасиеттер   ғұмыры талай беле-

стерден асқан, ұлағатты ұстаз деген аты бар, 
адамгершілігі мол  дарыған, өз ісіне үлкен жүрекпен 
беріліп, өзекті өмірін ауыр да, абыройлы жолға арнап 
өткен  ұстаз Молағанапов Жанмолдаға тән деуге 
болады. 
Ол 1928 жылы Қаратал ауылында дүниеге келген, 1955-

1959 жылдары  Қарағанды  мемлекеттік педагогикалық  
институтын бітіріп, физика-математика   мамандығын  игеріп, 
Қаратал орта мектбінде 40 жыл математика  пәнінен сабақ 
берді.  (ҚазССР білім беру ісінің үздігі). 1931 жылы туған 
Башарова Күлзия атты арумен отбасын құрып, бірнеше 
ұл-қыз тәрбиелеп өсірді. Жұбайы Күлзия да Қаратал орта 
мектебінде 30 жылдан артық бастауыш сынып мұғалімі бо-
лып қызмет етті. Өмірде өшпейтін іс – балаға берген білімнің, 
мейірімнің қамқор  пейілі.  Болашақтың бүр жарған сабағына 
құйған білім нәрі  мәңгілік. 
Ұлы Молдаганапов Ерік 1954 жылы әке жолын қуып, 

Көкшетаудағы Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау 
педагогикалық институтын физика-математика  мамандығы 
бойынша бітіріп,  еңбек жолын  мектепте  мұғалім  қызметін 
атқарады.  ҚР білім саласындағы көпжылдық ерен  еңбегі 
үшін  алған марапаттары бар. ҚР  білім беру ісінің Құрметті 
азаматы.   Жұбайы Светлана Болатқызы да мұғалімдік 
қызмет атқарады.  Орыс тілі мен әдебиеті пәнінің білгір ма-
маны.  Қызы Жібек  биология пәні бойынша мұғалім. 
Жанмолда Молдағанапұлының қызы Ғалия  Алматы 

қаласындағы Қазақ ұлттық  унниверситетінде аға оқытушы 
боп қызмет атқарады. Қызы Разия Қаратал орта мектебінде 
40 жылдан астам бастауыш сынып мұғалімі  боп қызмет 
істеп келеді. Алдынан оқып кеткен оқушылар еліміздің әр 
түкпірінде  елеулі қызмет атқарады. Жолдасы Жанат та 
осы аталмыш мектептің химия және биология пәні мұғалімі 
болып  30 жылдан астам еңбек етіп келеді. Бұл кісіден білім 
алған оқушылар, атап айтсақ, Айыртау аудандық ауруха-
нада атағы дәрігер боп қызмет атқарып жүрген жас маман 
Бердалин Е.Б.,  Астана қаласында  Есей Ж.  Президенттік 
емханада дәрігер  боп еңбек ететін шәкірттері баршылық.  
СҚО Смирнов ауданында Ақжан  деген оқушысы жас дәрігер 
боп еңбек жолын биыл бастаы. Қазіргі таңда  білім биология 
пәні бойынша алып жүрген шәкірттері де баршылық. Қаратал 
селосындағы осы Разия  қызы мен күйеу баласы Жанаттың 
отбасында да қыздары  Гүлнұр ата-әжесінің, ата-анасының 
жолын қуып,  шет тілі бойынша мамандық алып, Ш. 
Уәлиханов атындағы КМУ –да мұғалім болып  жұмыс істейді. 
2014 жылы Хельсинки университетінде тағылымдамадан 
өтіп, шетелдік әріптестерімен тәжірибе алмасты.  
Жанмолда атамыздың бір баласы Ғалымбек  Қаратал 

орта мектебінде Алғашқы әскери дайындық  пәнінің 
оқытушы-ұйымдастырушысы  ретінде қызмет атқарады. 
Жас жеткіншектерді оқытып, тәрбиелеудегі жетістіктері 
үшін аудан әкімінің, білім бөлімінің мадақтамаларымен 
марапатталды. Ғалымбектің де қызы Айгүл ата, әке жолын 
жалғастырып, Алматы қаласындағы Қ.Сатпаев атындағы 
университетінде  магистартурасын аяқтап, ұстаздық еңбек 
етуде.  Жанмолда ағамыздың Жанайдар атты баласы 
Ұлттық қауіпсіздік комитетінде абыройлы жұмыс жасап 
келеді. Ал үйдің кенжесі  Балжан да ата-анасының жолын 
қуып, мұғалімдік мамандықты игеріп, бүгінгі таңда Көкшетау 
қаласында №17 мектепте  ұстаз боп еңбек етеді.
Осы орайда ел Президентінің мына бір ойы еріксіз еске 

түседі. Мемлекет басшысы осыдан бірнеше жыл бұрын 
әлемнің әміршісі адал еңбек екенін баса айтып, Отанның - 
отбасыдан басталатынын, ал отбасының бақыты - ұлықты 
іске ұйыса білуде екенін айтқан болатын. Сонымен қатар, Ұлт 
Көшбасшысы өзінің «Жалпыға ортақ Еңбек Қоғамына қарай 
20 қадам» атты бағдарламалық мақаласында «Еліміздің ал-
дынан жаңа перспективалар ашылды. Және бұл қажеттілік 
болып табылады, өйткені, әлеуметтік мәселелерді шешуге 
еліміздің барлық азаматтарының өмірі мен күн сайынғы өзін 
өзі сезінулері тәуелді. 

Жалғасы 4 бетте.
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Жалғасы. Басы 3-бетте.
Бірегей форма, сонымен қатар, оқушылар арасындағы киім киюге деген 

бәсекелестікті жояды, әр түрлі әлеуметтік деңгейдегі отбасының балаларын 
бірдей болуға мүмкіндік береді.
Бірегей мектеп формасын енгізу мәселесі мектеп кеңесі отырыстарында, 

ата-аналар комитетінде, жалпымектептік ата-аналар жиналысында қаралып, 
қолданды. Мектеп формасының түсін, сызбасын, оны жетілдіру мен алуға 
көмек берген барлық ата-аналарға алғысымды білдіргім келеді.

- Жаңа мазмұнда, жаңа бағытта білім беруге көшкен мектептердің 
материалды-техникалық базасы да осал болуға тиісті емес. Осы мәселе 
төңірегіндегі аудан мектептерінің ахуалы қандай?

- Жыл сайын мектептердің материалды-техникалық базасы нығайып келеді. 
Жалпы сомасы 6221,0 мың теңгеге 66 компьтер жинағы алынды. Саумалкөл 
қазақ орта мектебі мен №2 Саумалкөл мектеп-гимназиясына сомасы  2523,0 
мың теңгеге 12 дана техника алынды.
Саумалкөл қазақ орта мектебі мен №2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының 

жанынан екі шағын футбол алаңдары ашылды. Футбол алаңдарын газонды 
жабынмен жабдықтау үшін 3400,0 мың теңге бөлінді.
Ағымдағы жылы 1500,0 мың теңгеге тренажерлар сатып алынды. Жаттығу 

залы Саумалкөл қазақ орта мектебі жанындағы интернатта жұмыс жасайтын 
болады.
Сомасы 4710,0 мың теңгеге Аксеновка орта мектебіне УАЗ автокөлігін алу 

жоспарлануда.
Ауданның 13 мектебінің жылыту қазандығын мектеп ғимаратынан шығару 

жүзеге асырылуда. Осы мақсатқа 22 млн.246 мың теңге бөлінген.
Ауданның 10 мектебі мен «Родничок» ясли-бақшасы үшін жобалық-

сметалық құжаттар әзірленуде:
Жылыту жүйесіне күрделі жөндеу (Константиновка ОМ, №2 Саумалкөл МГ);
Ғимараттың шатырына күрделі жөндеу (Лобаново ОМ, Саумалкөл қазақ 

орта мектебі, Гусаковка ОМ, «Родничок» ясли-бақшасы);
Ғимараттың күрделі жөндеуіне (Бірлестік ОМ, Сырымбет ОМ, Ақан ОМ, 

Арықбалық ОМ);
№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясы хауызының күрделі жөндеуіне.
- Тәуелсіз Қазақстан елі ретінде алдымызға қойған айқын мақсаттарға 

жету жолында ұстаздар қауымына қандай қасиет қажет деп ойлайсыз?
- Бүгінгі таңда білім саласы қызметкерлерінің алдына қойылған жауап-

ты міндеттер бар. Оларды орындау үшін шығармашылықпен еңбек етсек, 
ұжыммен біріге отырып балалардың білім алудағы жетістіктерін еселей түсіп, 
ел игілігіне еңбек ететін жас ұрпақты тәрбиелеп шығару, ел болашағының 
жарқын болуына үлкен жауапкершілікпен қарау керек деп ойлаймын. Сон-
да ғана әлеуетті, білімді дамыған отыз елдің қатарына жақындай түсетініміз 
анық.
Осындай қиындығы мен қызығы мол бала тәрбиесі мен білімі жолын-

да аянбай етіп жүрген әріптестерімді, ұстаздар қауымын алдағы мерейлі 
мерекелерімен құттықтаймын! Ел Тәуелсіздігінің 25 жылдығымен тұспа-
тұс келіп отырған кәсіби мерекелеріңіз құтты болсын! Дендеріңізге саулық, 
отбасыларыңызға амандық, жұмыстарыңызға шығармашылық табыс пен биік 
жетістіктер тілеймін!

- Жан-жақты ақпаратты сұхбатыңыз үшін көп рахмет!
Сұхбаттасқан Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

ЖАҢА МАЗМҰНДА БІЛІМ БЕРУ — 
ЗАМАН ТАЛАБЫ

Жалғасы. Басы 3-бетте.
Бұл масылдыққа жол жоқ дегенді білдіреді. Мен қазақстандықтардың 

әлеуметтік жаңғырту саясатына қолдау көрсететініне, оның сыртында оны 
жүзеге асыруға барынша тікелей және мүдделі түрде атсалысатынына 
мейлінше сенімдімін» деп, даму қарқынымызды бәсеңдетпеу үшін, ата-бабалар 
ісін жалғастырушы, жауапкершілікті сезінетін ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу бас-
ты міндет екенін жеткізді. Осыдан-ақ, саналы ғұмырын білім беру жүйесінің 
дамуы мен жандануына арнаған Молдағанаповтар әулетінің мемлекеттік сая-
сатты орындауға қаншалықты үлес қосқанын ұғынуға болады.
Міне, жоғарыда баяндалған тұтас бір әулеттің   ұстаздық жолында  еңбек 

еткен отбасының   еңбек өтілі 200 жылдан асып жығылады екен.  Ендеше, бұл 
көрсеткіш жылдар өте келе немерелерімен, шөберелерімен жалғаса беретініне 
сенім мол. Және де ұлағатты ұстаздар әулетінің ізін жалғастырушы ұрпақтың 
барлығы да қоғам дамуына, Мәңгілік ел идеясының орындалуына, мемлекеттік 
саясаттың уақытылы жүзеге асуына үлес қосады деген үміттеміз.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттер Молдағанаповтар 

отбасы мұрағатынан алынды.

ЎСТАЗДАР ƏУЛЕТІНІЅ 
ҐНЕГЕСІ 

Ұстаз - ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусын-
датып, өнерге баулуда ұстаздың еңбегі ерен. Сондай үлгілі 

де жанашыр, білікті ұстазымыздың бірі - Бекмағанбетова 
Қабира Сәкенқызы. 
Ол біздің алғашқы ұстазымыз. Мектеп табалдырығын аттағаннан 

бастап, бойындағы бар жақсы да ізгі қасиеттерді біздің бойымызға 
дарытқан, қолымызға қалам ұстатып,  «Әліппені» үйреткен ерекше жан. 
Бізді кішкентай кезімізден бірлікке, татулыққа, табандылыққа үйретті. 
Соның арқасында қиыншылыққа мойымайтын жас жеткіншек болып өсіп 
келеміз. Оның тынымсыз еңбегінің арқасында қазірдің өзінде, олимпиа-
да, ғылыми жоба, мәнерлеп оқу сайыстарының облыстық жүлдегерлері 
болдық. Алдағы уақытта да ұстазымыздың мерейін үстем етеміз деп 
сеніммен айта аламыз. Білім шыңының іргетасын қалаған  ұстазымызға  
мәңгі қарыздармыз.
Көктемгі күннің көзіндей жылы жүзді, тұла бойына сұлулық тұнған, 

арқаның ажарындай нұрлы келбетті, қызғалдақтай алаулаған Қабира 
апай! 
Ұстаздық мерекеңіз құтты болсын! 
Өміріңіз шаттық пен күлкіге толсын,
Бала-шағаңыздың қызығын көріп,
«Ұлы ұстаз» атанатын күн тусын!

Қаратал ОМ-нің 10 сынып оқушылары.

Ұстаз мерейі
АЛҒАШҚЫ ҰСТАЗЫМЫЗ

Азамат ең, нағыз, Темірхан   
  Жапарұлы
Жүзің де бір, жарықтығым,   
  өте нұрлы!
Талай жыл, ұстаз болып   
  тапжылмастан
Тәлім бердің, бар шәкіртіңе,   
  өте құнды.
Өнері де, мұғалімнің әр, қилы болды
Жарасып та, ел қатарлы,   
  үйлі болды!
Ақжарқын, мінезімен жұртқа жағып
Еліне де, Темірхан аға,   
  сыйлы болды!
Сағынамын, ағайдың күле,   
  қарағанын
Шашын артқа, оның жүре,   
  тарағанын!
Сағынамын, құрдасындай ол,  
  әзілдесіп
Бар шәкіртімен, күні кеше,   
  ойнағанын!
Сағынамын, Темірхан аға, өзіңізді
Қарақаттай, қара шіркін, көзіңізді!
Сағынамын, кешегі таза жүрегіңмен
Көнілге қонар, қара тағы, сөзіңізді!
Байқаймын, көңілдің бүгін босағанын
Жетіспей жүр, ақылы сол,   
  дос-ағаның!
Озған жоқ па, өмірден ерте,   
  Ағатайым
Ақылды ол, кімнен енді, тоса аламын!
Бауырындай бір, Ағатайым,   
  балағанды
Ағасындай, шәкірті болса,   
  санағанды!
Сыздайды, сырқат жүрек,   
  сағыныштан
Сеземін де, соншалық нені,   
  қалағанды.
Қалауын, жүрегімнің, түсінемін
Амалсыз, әттеген-ай, күрсінемін!
Еске алып, Темірхан Жапарұлын
Риза боп, аруағы, жүрсін,-дедім!
Мінезіне, ұстазымның, қайран қалам
Ұстазды, ағамдай асыл,   
  қайдан алам!
Сағынған соң, ардақты сол   
  ұстазымды
Ұстадым, қолыма тағы,   
  қайран қалам!
Қаламымды, ұстағанмен   
  толғанамын
Бір сәтке, өзімді бірақ, қолға аламын.
Кешегі сол, ұлағатты, ұстазыма  
  арнап
Жазсам ғой,-деп өлеңімді,   
  ойланамын.
Жырымды, ағама әдейі, арнағаным
Келер ме, арнағанмен, жоғалғаным!
Келер қолдан, басқа аға,   
  амалым жоқ
Разы болғай, жырыма тек, аруағың!
Ағатай, бүгін емес пе, төл мейрамың
Тойлайды, ұстаздарың сол   
  мейрамын!
Құттықтап, жылы сөзді айтар  
  болсам
Жүрегіме, қайда бар,-деп   
  бұйырамын!
Әлі есімде, пәніңді сүйіп,   
  жаттағаным
Көп емес пе ед, өзіңнің де   
  тақпақ-әнің!
Шығармадан, ешбір қате таба алмай
Сенім артып, қуанышпен,   
  мақтағаның!

ҰСТАЗЫМА
(Темірхан Жапарұлы Жапаровтың рухына)

Есімде, оқушыға жақсы, балағаның
Шын көңілмен, өзіме аға, қарағаның!
Нәтижесі, соның болар, Ағатайым,
Жазуға, жырымды осы, жарағаным!
Шәкіртіңді, кеше талай, жетеледің
Мен болсам, өзіңе Ағай, еркеледім!
Бүгін болсаң, Ағатайым, өлеңіммен
Құттықтауға, өзіңді бір, жетер едім!
Өзіңді Аға, қалай ғана, ұмытайын
Мен едім, үміт артқан, еркетайың!
Шәкіртің ем, кешегі бір еркелеген
Мейрам күні, өзіңізді мадақтайын!
Бүгін болса, өзгерткенмін,   
  тұрағымды
Өзгерткенмен, ұмытпаспын   
  мұғалімді!
Қай уақытта, барсам болды   
  Ағатайым
Жауапсыз, қалдырмайтын   
  сұрағымды!
Сағынамын, ақылын айтар   
  ұстазымды
Кім тыңдар, бүгін менің,   
  мұқтажымды!
Көтере де, білген жоқ па, Ағай ғана
Қылығыммен, бір кездегі, құр  
  назымды!
Ініңдей бір, туған аға, көргенің де
Соншалық, көңіл онда бөлгенің не!
Болмаса, сол бір кезде шыныменен
Шәкіртіңе, Ағатайым, сенгенің бе!
Соншалық, қылығыма, төзгенің не
Бір нәрсені, әлде Ағай, сезгенің бе!
Қанша бірақ, өзіңді ашу қысса-дағы
Бір қабақ, шытқаныңды   
  көрмедім де!
Соғыстан, бір жыл бұрын   
  тумадың ба
Есіңді аға, амалсыз ерте,   
  жинадың да!
Соғыстан соң, еңбекке ерте   
  араласып
Жаныңды, жұртпен бірге   
  қинадың да!
Артық айтып, жамағатым, керегі не
Аз емес ед, ағаның шіркін көмегі де!
Қырық пышақ, елі кеше болғанында
Бөлінгенді-ай, бөрі жейді,-демеді ме!
Өзің-дағы, өлеңге аса, құмар едің
Талайын, өлеңнің аға, құрап едің!
Өлең емес, бір өзіңе дастанымды
Жазсам да, Ағатайым, тұрар едің!
Басымды, одан аға, тартпаймын да
Онымен, әр нәрсені шатпаймын да.
Шынымен, дастан әлі жазар болсам
Еңбегімді, бұлдап әрі сатпаймын да.
Ұқсағым да, ұстазыма, келген еді
Ұстазым, тәжірибесін, берген еді.
Бүгіндер, сол ұстаздың арқасында
Шәкірті, өлеңін біраз, терген еді.
Өнерім де, өзіңізден аға,   
  жұқпады ма
Кештеу бірақ, оны және,   
  ұқпадым ба!
Қызмет, бабымен жүріп, уақытында
Бар өнерді, басымдағы,   
  құптадым ба!
Өнерді сол, өзің берген, неге жоям
Өлең,-десе ішкен асты, жерге қоям!
Күніне, бір шумақ өлең жазғаныма
Өтірік емес, кәдімгідей, өзім тоям!
Өлең - десе алдыма жан,   
  салдырмаймын
Қамшы да, ешбір жанға   
  салдырмаймын!
Қалай болсын, солай жазып,  
  өлеңімді 

Ұстазымды, ұятқа және,    
  қалдырмаймын!
Қызмет қуып, көп нәрсеге қарамадым
Көңіл сұрап, ауырғанда бара   
  алмадым.
Ең аяғы, өмірден, өзің аға, озғаныңда
Салуға, бір уыс топырақ, жарамадым.
Соншама, қарамайтын, өкіл ме едім
Өткеніңе тек, өмірден ерте өкінемін!
Басымнан, өткен бір сол, қателікті
Кешкеніңді, Темірхан аға, өтінемін!
Жетпісіңді, тым құрығанда,    
  тойладың ба
Тойға арнап, қойыңды бір,    
  соймадың да!
Дәл сізді, мезгілсіз, өмірден    
  озады,-деп
Шыныменен, Темірхан ағай,    
  ойладым ба!
Биыл болсаң, жетпіс беске келер едің
Өлең жолын, нағыз сонда, терер едім!
Оқыған соң, сол өлеңнің, Ағатайым
Бағасын өзің, әділін айтып,    
  берер едің!
Оздың-ау, осы өмірден, алпыс бесте
Білмедім, ерте ме оның, әлде кеш пе!
Бейнеңізбен, жарқын, сіздің есіміңіз
Сақталғанды, Ағатайым, мәңгі есте!
Қайтейін, отбасың Ағай, аман болсын
Ұрпақтарың, білікті де, маман болсын!
Көретұғын, көрмеген өзің қызықтарды
Гүлбаршын апайыммен, балаң   
  болсын!
Ұқсағанды, өзіңе аға, қоймадым да
Бір сәтке, ойымды ол, жоймадым да!
Есімі, қызыңның аға, Фариза болса
Өзім де, қызыма соны, қоймадым ба!
Амандығын, біліп жүрем, Фаризаның
Еңбегіне, ол қызыңның, дән ризамын!
Мақтаған, талай шіркін, қағаз түгілі
Кеудесіне, таққан жоқ па, ол медалін!
Тіл мен көзден, Фаризаны,    
  сақтай көрсін
Еңбегін қыз, ата-анасының,    
  ақтай берсін!
Абыройымен, қызмет көрсетіп,   
  елімізге
Халқымыз да, Фаризаңды,    
  мақтай берсін!
Астанада, жүріп жатыр, Мұратың да
Жеттті ғой, тәубе,-деймін, мұратына!
Шыңдарға, биік талай, шыға берсін
Таусылмай, күшімен оның, қуаты да!
Білесіз де, қалай сізді, сыйларымды
Ендеше, неге атамайын Дидарыңды!
Жолын қуып, әкесі мен шешесінің
Алып жүр, о қызың да, сыйларыңды!
Көпейіңді, Ағатайым, Самат деген
Күні кеше, өздеріңе, Құдай берген!
Құр емес, көпейің де, шүкіршілік
Бүгін болса, атақ пенен дәрежеден! 
Жетістігіне ұрпағыңның қуанамын,
Қуанбай, қалай Ағай, тұра аламын!
Осының бәрі, тәрбиеден, өзіңізбен
Гүлбаршындай, аса, сыйлы ананың!
Ұрпағың, Ағатайым, самғай берсін
Аруағың, ұрпағыңды, қолдай берсін!
Жақсы ісін, атасы мен апасының
Үзбей-ақ, әрмен қарай жалғай берсін!
Ардақты бір, Азаматсың, елін сүйген
Елім, - деп шүберекке, жанын түйген!
Мәңгілікке, жамағаттың сақталғанды
Жадында, есімің мен, жарқын бейнең!
Жыламайын, қайта бүгін, сақтанайын
Шама келсе, шабыттанып,    
  шаттанайын!
Қырық жылдай, өтсе де    
  мектеп бітіргелі
Бір шәкіртің, болғаныма, мақтанайын!
Жарқын бейнең, жүрегімде,    
  сақталады
Шәкіртің, ұстазын жырлап шаттанады!
Мейрамын, мұғалімдерің тойлап жатса
Үлгі тұтып, мұғалімін бүгін мақтанады!
Мейрамын, басқалары, тойлай жатыр
Ұстазын, қайсысы оның ойлай жатыр!
Бірақ бүгін, сенім артқан шәкіртіңнің
Көңілі, ұстазы болмай, толмай   
  жатыр!
Тойласа, тойлай берсін, басқалары
Ұстазын, шәкірті бүгін, еске алады!
Артына, өшпес қайран із қалдырған
Адал еңбегі, ағаның асыл, ақталады!
Ұмытпай, есіміңді, сақтай алам
Ұялмай, бір өзіңді, мақтай алам!
Бірақ та, баға жетпес еңбегіңмен
Сеніміңді, қалай аға, ақтай алам!

Қабдуәли ОРАЗАЛИН,
шәкірті.

Әр баланың ерекше, өзгелерге ұқсамайтын 
қабілет-қарымы мен дарыны болады деген 

сөз рас екен. Мен мектеп қабырғасында 
жүргенде математика деп аталатын ғылымның 
бар екенін білсем де, оның тым тереңде жатқан 
қазынасын, адам санасының дамуы үшін өлшеусіз 
бағасын өзім де үлкен қызығушылықпен осы 

2 қазан – Ұстаздар күні
ҰСТАЗ ТУРАЛЫ БІРЕР СӨЗ...

саланың маманы бо-
лып келген соң ғана 
ұғына бастадым.

«Математика  – 
табиғат  к ітабы 
жазылған тіл» деп 
Галилео  Галилей 
айтқандай ,  мен і 
осындай тылсым-
мен таныстырған 
ұстазым – Дәуқара 
орта  мектебін ің 
мұғалімі  – Зурәш 
Әлмағанбетова еді. 
Бала жанын тереңінен 

түсініп, оның қай бағытта 
жақсы маман болып 

шыға алатынын ұстаздық зерделікпен анық аңғара 
білген мұғалімімнің көрегендігіне бүгінде бас иемін. 
Ғылымдардың атасы саналатын математика саласының 
таңғажайып жетістіктеріне деген қызығушылық пен 
құмарлықтың арқасында мен де ұстазым Зурәш 
Жамантайқызының әрі шәкірті, әрі әріптесі ретінде 
ізінен еріп келе жатқан жас математиктердің бірі екенімді 
мақтан тұтамын.
Ұстазымның бойыма сіңдіріп, математика пәнін 

қызықты, танымдық етіп өткізу әдісін бүгінгі күні мен 
де өз тәжірибемде қолданып келемін. Ұстазым секілді 
ұлы ғылымның бір білгірі болуды алдыма мақсат етіп 
қойғанмын және білімді ұстаздың білімді шәкірті ретінде 
осы мақсатыма жетемін деген ойдамын.
Сөз імн ің  соңында  аяулы  ұстазым  Зурәш 

Жамантайқызын және Дәуқара орта мектебінің барша 
ұстаздар қауымын алда келе жатқан Ұстаздар күні 
мерекесімен шын жүректен құттықтап, дендеріне саулық, 
отбасыларына амандық, жұмыстарына шығармашылық 
табыс тілеймін.

Әлімжан ИСАТАЕВ,
шәкірті,

Борлық НМ-нің математика
пәнінің мұғалімі.
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 Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық 
туралы кодексі (әрі қарай – ӘҚБтК) құқық қорғау қызметі 

ретінде және құқық қорғаушылық ретінде де маңызды қызмет 
атқарады. 
Бір жағынан ӘҚБтК қылмыстық құқық бұзушылыққа қарағанда қоғамға 

қауіптілік деңгейі бойынша әлдеқайда төмен құқық бұзушылықтарға 
мемлекеттің жедел әрекет етуіне мүмкіндік беретін қоғамдық тәртіп пен 
қоғамдық қауіпсіздікті қорғаудың негізгі құралы болып табылады. 
Екінші жағынан, ӘҚБтК мемлекеттік органдардың заңсыз іс-әрекетін 

тоқтатуға, әкімшілік құқық бұзушылық істері бойынша өндірісті іске асыру 
барысында мемлекеттік органдардың шешімдері мен іс-әрекеттеріне дауласу 
арқылы жеке және заңды тұлғалардың заңды құқықтары, бостандықтары 
мен мүдделерін қорғауға мүмкіндік береді. 

2015 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген ӘҚБтК біздің көзқарасымыз 
бойынша толық көлемде жоғарыда көрсетілген тапсырмаларға, сонымен 
қатар оларға қойылған талаптарға сәйкес келеді. 
Президент Н.Ә. Назарбаевтың тапсырмасын орындау мақсатында қазіргі 

таңда құрылған жұмыс тобы аясында Әділет министрлігі мемлекеттік ор-
гандармен бірлесе отырып әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңнаманың 
тиімділігін арттыру мәселелерін пысықтауда. 
Аталған жұмыстың қорытындысы бойынша әкімшілік-деликтілік заңнаманы 

жетілдіру және құқық қолдану тәжірибесінде туындаған жеке мәселелерді 
шешуге бағытталған заң жобасы дайындалады. 
Заң жобасымен келесі міндеттерді шешу жоспарлануда: 
- әкімшілік-деликтілік заңнаманы одан әрі ізгілендіру; 
- әкімшілік-процессуалдық нормаларды жүйелеу; 
- жекелеген әкімшілік-құқықтық және процессуалдық институттарды 

жетілдіру. 
Заң жобасында көрсетілген міндеттерді жүзеге асыру келесі жолдар-

мен жүргізіледі: 
- қысқартылған іс жүргізуді қолдану саласын кеңейту (автоматты режимде 

жұмыс істейтін техникалық құралдар мен аспаптармен тіркелген әкімшілік 
құқық бұзушылықтар бойынша; қысқартылған өндіріске түскен субъектілер 
тізбесін кеңейту бойынша, баптың санкциясында айыппұлмен қатар ескерту 
жаза шарасы қарастырылған болса); 

- судьяға, органға (лауазымды тұлғаға) жеңілдедетін мән-жайларды 
анықтау барысында мүмкіндік беретін нормаларды қолдану, оның ішінде 
заңды тұлғаларға қатысты әкімшілік айыппұлдың сомасы жалпы сомадан 
30 % дейін қысқарту; 

- әкімшілік айыппұлдар мөлшерін төмендету, сонымен қатар жаңа 
айыппұлдар белгілеуге немесе қолданыстағы айыппұлдарды күшейтуге 
уақытша мораторий енгізу туралы мәселені пысықтау; 

- жеке әкімшілік құрамының санкцясында жаза түрлерін оларды ізгілендіру 
пайдасына қайта қарау; 

- тоқтата тұруға негіз болған бұзушылықтарды жою кезінде рұқсаттың және 
(немесе) рұқсатқа қосымшаның қолданысын мерзімінен бұрын қайта бастау 
тәртібін регламенттеу; 

- Қылмыстық іс-жүргізу кодексінің аналогы бойынша әкімшілік-деликтілік 
заңнаманың аясында кезекші судьяларды енгізу туралы мәселені 
қарастыру; 

- Азаматтық іс-жүргізу кодексі және Қылмыстық іс-жүргізу кодексінің ано-
логы бойынша кассациялық тәртіпте әкімшілік жауапкершілікке тартылған 
тұлғаға, жәбірленушіге немесе олардың заңды өкілдеріне шағым жасау 
құқығын бере отырып, актілерді қайта қарауға бастамашылық ететін адам-
дар тобын кеңейту; 

- сотқа шағым жасауға балама құқықты жоя отырып, бұл ретте әкімшілік 
құқық бұзушылық туралы істер бойынша заңды күшіне енбеген қаулыларды 
инстанциялар бойынша қайта қарау тетігін реттей отырып, әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы істер бойынша қаулыларға жоғары тұрған уәкілетті 
органға шағым жасаудың міндетті тәртібін енгізу; 

- автоматты режимде жұмыс істейтін техникалық құралдар мен аспапта-
рымен тіркелген әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс өндірістері рәсімдерін 
жетілдіру; 

- ӘҚБтК тиісті түзетулерді енгізу жолымен заңнамалық реттеуді қажет ететін 
құқықтық олқылықтар мен коллизияларды жою. 

Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі.

Қоғам және заң
ӘКІМШІЛІК ҚҰҚЫҚ 

БҰЗУШЫЛЫҚ ТУРАЛЫ КОДЕКС

Ғылыми-техникалық үдерістің күрт даму жағдайында 
заманауи әлемде адамның зияткерлік саласындағы қызметі 

рухани және материалдық өндірістің әр түрлі саласында 
маңызы зор. Ғылым, әдебиет, өнер саласында барлық жаңа 
жетістіктер адамның шығармашылық қызметінің нәтижесі 
деп білеміз және олар зияткерлік меншік объектілер болып 
табылады. 
Зияткерлік меншік объектілерге әдебиет және өнер, өнертабыстар, 

тауарлық белгілер және т.б. жатады. Олар өте көп және де олар меншік 
болып табылғаннан кейін осы зияткерлік меншікке құқығы болуы тиіс. 
Егер егемендікті алғанға дейін біз бұл туралы меншік түрі ретінде айта 
алмасақ, ал бүгінгі таңда бұл құқықтың нақты бар болғандығы белгілі. 
Адам өзінің туындысын пайдалануға, тыйым салуға рұқсат ету, не бол-
маса оны өзі пайдалануға құқығы бар. 
Бір жағынан құқық иеленуші өзінің құқығын іске асыру тиіс. Екінші 

жағынан өзге тұлғалар (жеке, заңды) меншік құқығына, осы жерде 
зияткерлік құқығына құрметпен қарау тиіс. 
Егер Сіз зияткерлік меншік объектілерді, өзге тұлғаларға (патент 

иелері) тиесілі құқықтарды пайдалана отырып кәсіпкерлік қызметпен 
айналысқыңыз келсе (мысалы бейне кассеталарды жалға беру, 
компьютерлік клубты ашу, кітап шығару, туындыны, өнеркәсіп 
үлгіні немесе пайдалы модельді өндірістік іске қосу), онда Сіз сол 
тұлғамен лицензиялық келісім-шартқа тұруға немесе зияткерлік меншік 
объектілерге айырықша құқықты шегіну туралы келісім-шартты бекітуге 
тиіссіз.  
Сонымен қатар Сіз оларды құзырлы органдардың ресми тіркелімінде 

тіркеп, мемлекеттік тіркеу туралы сәйкесінше құжаттарды алуы керексіз, 
бұл тек Сіз авторлар мен патент иелерінің құқықтарын бұзбау жағдайда, 
Сізге зияткерлік меншік саласында ешбір кедергісіз жұмыс жасауға 
кепілді құқығы болып табылады. 
Зияткерлік меншік құқықтарды қорғау мәселесі мыналармен реттеледі: 

Қазақстан Республикасының Конституциясы, Азаматтық кодекс, 
Қылмыстық кодекс, Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы кодексі, Патент заңы, Қазақстан Республикасының 
«Авторлық құқық туралы», «Тауарлық белгілер,қызмет ету белгісі және 
тауарлардың шығу тегі туралы», «Сұрыптау жетістіктерді қорғау тура-
лы», «Интегралды шағын сызбаларды құқықтық қорғау туралы» және 
бірқатар халықаралық келісімдер тізбегі. 

Ирина АВКСЕНТЬЕВА,
Айыртау ауданының 

Әділет басқармасының басшысы.

ЗИЯТКЕРЛІК МЕНШІКТІҢ 
МАҢЫЗЫ

Қазақстан Республикасы Дін істері және азаматтық қоғам 
министрлігі Дін істері комитеті бірқатар БАҚ беттерінде 

еліміздегі мешіттерде ресми уағыздардан кейін қосымша түрде 
оның орыс тілінде түсініктемесі айтылуы қажет деген мәселе 
төңірегінде туындаған талқылауларға қатысты түсіндірме беруді 
қажет деп есептейді.
Қазақстан Республикасы Парламенті Мәжілісінде өткен экстремизм мен 

терроризмнің алдын алу мәселелеріне арналған дөңгелек үстелде жекелеген 
мешіттерде уағыздардан кейін имамдардың орыс тілін пайдалануы туралы 
мәселе Министрлік тарапынан емес, осы шараға қатысушылардың бірімен 
көтерілген болатын. Сәйкесінше, ҚР Дін істері және азаматтық қоғам министрі 
аталған іс-шара барысында осы мәселе төңірегінде журналистер тарапынан 
сұрақтар қойылғаннан соң біршама түсініктеме берген болатын.
Министрлікке исламға қызығушылық танытып жүрген бірқатар діндарлардың 

мешіт имамдарының уағыздарын толық түсінбейтіні туралы ел азаматтары-
нан өтініштер түсіп отырады. Өтініштерде сондай діндарлардың осы себепті 
ислам туралы ақпаратты Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
ресми көздерінен тыс жерлерден, оның ішінде теріс діни ағымдардың 
ұстанушыларынан алуға мәжбүрлік танытатыны туралы айтылады. 
Сәйкесінше, өтініш жасаушы азаматтар халықаралық тәжірибені ескере 
отырып мешіт имамдары ресми уағыздардан кейін қазақ тілін айтарлықтай 
меңгермеген азаматтар үшін орыс тілінде түсіндірме беруді ұсынады.
Осы ретте, аталған мәселе тұрғындарының құрамы көптеген ұлттардан 

тұратын елдімекендердегі жекелеген мешіттерге ғана қатысты екендігін айта 
кетуіміз керек.

ТҮСІНІКТЕМЕ
Министрлік, өз кезегінде, азамат-

тардан түсіп отырған кез-келген 
өтініштерді қарастыруға және 
оларды талдап отыруға міндетті. 
Осы орайда Министрлік құзіретіне 
Қазақстан мұсылмандары діни 
басқармасының ішкі мәселелерінің 
шешімін табу кірмейтінін айта кеткіміз 
келеді. Сондықтан жоғарыда аталып 
отырған мәселе бойынша мешіттерге 
келушілердің пікірлерін ескере оты-
рып шешім қабылдауы тиіс Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасына 
хабарласуды ұсынамыз.
ҚР Дін істері және азаматтық қоғам 

министрлігі Дін істері комитеті еліміздің 
Конституциясында кепілдік берілген 
сөз бостандығына құрметпен қарай 
отырып, отандық бұқаралық ақпарат 
құралдарын дін тәрізді өткір салада 
туындап отыратын мәселелер туралы 
екіұдай ақпарат беруге жол бермеуге 
және тұрғындарға шынайы ақпаратты 
дұрыс жеткізуге шақырады. 

ҚР Дін істері және азаматтық 
қоғам министрлігі 

Дін істері комитетінің 
баспасөз қызметі.

Айыртау ауданы әкімінің ұсынысы бойынша және 
жергілікті ұйымдар өкілдерінің кеңесімен Володар 
селолық округінің әкімдігіне кандидат ретінде ұсынылып 
отырмын. Әрине бұл мен үшін үлкен марапат, мақтаныш. 
Сонымен қатар округ тұрғындары алдында, сайлаушы-
лар алдындағы міндеттерді орындау барысында үлкен 
жауапкершілік жүгі тұрғанын жақсы сезінемін. 
Мен өз Отанымның азаматы ретінде қоғамда болып 

жатқан демократиялық жаңғырулармен, жергілікті 
ұйымдардың билік органдарымен ауыл тұрғындарының 
алдында тұрған мәселелерін шешуде тыс қала алмай-
мын. 
Мен Қазақстандық патриотизм, отансүйгіштік ұғымын 

бойға сіңдірмей азаматтардың мүдделерін қорғау мүмкін 
емес деп ойлаймын. 
Ауыл әкімінің қызметі ынтымақтастық пен жасампаздық 

қағидаларын негізге ала отыра ҚР Заңдарын бұлжытпай 
орындау. 
Сіздердің сенімдеріңіз бен қолдауларыңызға ие бола 

отыра мен ең негізгі бағыттарды айқындадым. 
-Мемлекеттік және аймақтық бағдарламаларды іске 

Володар ауылдық округі бойынша ауылдық округ 
әкіміне кандидат

ОРАЗАЛИН ЖОМАРТ ЖЕТПІСБАЙҰЛЫНЫҢ
сайлауалды бағдарламасы

Мен, бұрынғы Көкшетау облысы Володар ауданы Восточное 
(қазіргі Егіндіағаш) ауылында 1971 жылы дүниеге келдім. 

1986 жылы Заря сегізжылдық мектебін бітірдім. 1989 
жылы Володар кәсіптік-техникалық училищесін  ауыл 
құрылысының шебері мамандығы бойынша бітірдім.

1989-1991 жылдары Германия әскерінің батыс тобында 
әскери борышымды өтедім.

1991-1994 жылдары Лавровка совхозында механизатор 
болдым.

1994-1997 жылдары «Достық» өндірістік кооперативінің 
жүргізушісі.

1998 жылы Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданындағы №7 өрт сөндіру бөлімінде қызмет атқардым.

2012-2014 жылдары Айыртау ауданының №7 өрт сөндіру 
бөлімінің бастығы болдым.

2014-2016 жылдары Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның 
№16 өрт сөндіру бөлімінің бастығы болдым.

2016 жылдан бастап Ақмола облысындағы «Өрт сөндіруші» 
АҚ күзет жөніндегі «Алтын тау Көкшетау» АҚ кезекші 
ауысымының бастығы қызмет атқарамын.
Білімім жоғары, техникалық КТИ «Өрт қауіпсіздігі инженері» 

мамандығын бітірдім.
Үйленгем, 2 балам бар. 

Құрметті сайлаушылар!
асыру,

-Ауыл тұрғындарын таза сумен қамтамасыз ету,
-Елді мекенді көгалдандыру, абаттандыру және 

жарықтандыру,
-Әлеуметтік инфрақұрылымдардың тұрақты жұмыс 

жасауын қамтамасыз ету,
-Автомобиль жолдарының жөндеу жұмыстарына 

бақылау жасау және қалпында сақтау.
Мен сіздермен бірге тікелей еңбекке орналастыру, 

тұрғын үймен қамтамасыз ету, жастардың дема-
лысын мазмұнды ұйымдастыру, селолық округтегі 
тұрғындардың тұрмыс деңгейін көтеру, аға ұрпақ 
өкілдеріне қамқорлық жасау, қиын тұрмыстық жағдайға 
тап болғандарға қол ұшын беру, тұрмысы төмен 
отбасыларға әлеуметтік кепілдік беру, балаларға қолдау 
көрсету сияқты жұмыстарды атқаруға ат салысамын. 
Сіздердің сенімдеріңіз бен қолдауларыңызға 

рахмет!
Жариялым Володар ауылдық округі әкіміне 

кандидат Ж.Ж.Оразалиннің сайлауалды қорынан 
төленді.

22 қыркүйек күні Кирилловка орта мектебі кітапханасында 
тіл  апталығына  орай  Кирилловка  мәдениет  үйінің 

ұйымдастырушысы Т.Тобаев пен қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі Кәкен Алмас және мектеп кітапханашысы Л.Полиш «Тіл 
апталығы» тақырыбында сұхбат өткізді. 
Мұндағы  ұйымдастырушылардың мақсаты – оқушылардың ана тіліне 

Тілдер мерекесі
ТІЛ – ТІРЕГІМ!

деген сүйіспеншілігі мен өзге тілдерге 
деген қызығушылығын бағамдай 
отырып, олардың қабілеттері мен 
ой-пікірлерін құптай отырып, тілді 
меңгеруге деген қызығушылықтарын 
арттыру .  Оқушылар  тарапы -
нан қойылған барлық сұрақтарға 
толыққандыжауаптар берілді.
Қазақстан  Республикасының 

«Тілдер туралы» Заңында «Қазақстан 
халқын топтастырудың 
аса маңызды факто-
ры болып табылаты-
нын, мемлекеттік тілді 
меңгеру – Қазақстан 
Республикасының әрбір 
азаматының  парызы 
деп айтылғанын ескер-
сек, тілге Үкімет тарапы-
нан жасалынып жатқан 
қамқорлықта ойдағыдай». 
Олай болса, мемлекеттік 
тілдің мерейін көтеру 
әрқайсысымыздың өз 
қолымызда.
Қ а з а қ ш а  ж а з ы п , 

қазақша ой түйейік!
Алмагүл МҰҚАШЕВА,

Кирилловка ОМ-І 
директорының 

тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары.
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р/с
Сұрақ авторының Т.А.Ә. 
сұрақпен ұсыныстың 

мазмұны
Орындауға 
жауаптылар

Орындау
мерзімі Орындау бойынша іс-шаралар

Арықбалық ауылдық округі, Арықбалық ауылы
1. Арықбалық а. Озерная 

к-сі бойы жолын қиыршық 
таспен жабуды жүргізсін.
Ржачковская Людмила 
Анатольевна,  зейнеткер
а.Арықбалық 

Шарапов Қ.Қ.
Арықбалық ауылдық 

округі әкімі
Шаменов М.Т..

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде
2016 ж.

Орындалды.
Арықбалық а. Озерная к-сі бойындағы жолды  
қиыршық таспен жабу жұмысы жүргізілді.

Имантау ауылдық округі, Имантау ауылы
2. 2016 жылы Еленовка-

Чистополье жолына  жөндеу 
жұмысы жоспарланды ма?
Сұрақ жәшіктен.
а.Имантау

Сердюк Л.В. Имантау 
ауылдық округі әкімі

Шаменов М.Т.
ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы шілде  

2016 ж.

Орындалды.
Ағымдағы жылы КСТ-62 «Еленовка-Арықбалық-
Чистопол-Есіл» жолының орташа жөндеуіне 
311 183,0 мың.тенге бөлінді, созылымдығы                   
10 км келесі учаскелерде:  90,5 км-ден 93,9 км 
дейін, 96,5 км-ден 98,5 км дейін,  100,5 км-ден 
104,2 км дейін,  114,5 км-ден 115,4 км дейін. 
Мердігерлік ұйым «СУ-808» ЖШС,   129 925,0 
мың.тенге игерілді. Осы бағыттағы жұмыстар 
жалғасуда.

Володар ауылдық округі, Саумалкөл ауылы
3. Ішкі кент  жолдарын жабу   

және жөндеу жұмыстары 
жалғастырылсын. 
Қасым      Аманбай, өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған
а.Саумалкөл

Сәдуақасов Е.С.
Володар ауылдық 

округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Саумалкөл ауылында 8626 шаршы  метр іішкі кент 
жолдарының ағымдағы жөндеу және қиыршық 
таспен жабу жұмыстары жүргізілді. 

Константиновска ауылдық округі, Константиновка ауылы
4. Константиновка-Құспек-

Ақанбұрлық-Ақшоқы 
жолдарын жабу   және 
жөндеу жұмыстары 
жалғастырылсын. 
Султыгова Лейла Яхниевна, 
өзін-өзі жұмыспен қамтыған 
а.Константиновка

Оспанов С.Н.
 Констиновка ауылдық 

округі әкімі,
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде
2016 ж.

Орындалды.
2016 жылдың шілдесінде «Конста-нтиновка-
Құспек-Ақанбұрлық-Ақшоқ» жолының жөндеу 
және қиыршық таспен жабу  жұмыстары жүргізілді.

Антоновка ауылдық округі, Антоновка ауылы
5 Антоновка-Уголки ст. жолын 

тегістеу. 
Қоқанова     Торғай 
Есләмбекқызы, өзін-өзі 
жұмыспен қамтыған
а.Антоновка

Қасымғалиев Е.Қ.
Антоновка ауылдық 

округі әкімі 
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Антоновка -  Уголки станциясы автожолын 
қиыршық таспен жабу жүргізілді.

Сырымбет ауылдық округі, Сырымбет ауылы
6 Дауқара және Қарақамыс а. 

қосымша шамдар орнату.
а.Сырымбет

Сүлейменов Д.Қ
 Сырымбет ауылдық 

округі әкімі,
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Дауқара және Қарақамыс ауылдарында екеуден 
жарық беру шамдары орнатылды

Қамсақты ауылдық округі, Карасевка ауылы
7 Бірлестік а. және Үкілі 

Ыбырай а. қосымша 
шамдар орнату.
Бралин  Жылқыбай, 
зейнеткер
а. Карасевка

Беркімбай Ж.А.
Қамсақты ауылдық 

округі әкімі,
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Бірлестік және Үкілі Ыбырай ауылдарында он-
оннан жарық беру шамдары орнатылды

                                                                                                                          Барлығы: 7
                                                                                                                        Орындалды: 7

Жұмыста: 0

2016 жылғы 3 тоқсандағы жағдай бойынша 2016 жылдың  қаңтар-ақпанында 
халықпен есептік кездесуде Айыртау ауданы әкіміне түскен сұрақтар мен 
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Қамсақты ауылдық округі, Бірлестік ауылы
1. Елді мекенге жақын егістік 

алаңдарында  егін ору 
шөмелегішпен жабдықталған 
комбайндармен жүргізілсін.
Қызбикенов Серікбай, 
зейнеткер
Бірлестік а.

Беркімбай Ж. А.
Қамсақты ауылдық 

округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

қыркүйек 
2016 ж.

Орындалды.
Бірлестік ауылына жақын егістік алаңдарында  
егін ору «Жпарқын СК» ЖШС-нің шөмелегішпен 
жабдықталған комбайндарымен жүргізілді.

Үкілі Ыбрай ауылы
2. Мектепке жақын аумақта 

қосымша жарық беру 
шамдары орналастырылсын.
Шаймұқанов Қалқаман 
Жақсылықұлы, өзін-өзі 
жұмыспен қамтушы
Үкілі Ыбырай а.

Беркімбай Ж. А.
Қамсақты ауылдық 

округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Мектепке жақын аумақта қосымша 1 жарық беру 
шамы орналастырылды.

Украин ауылдық округі, Сарысай ауылы
3. Медициналық пункт 

ғимараты жанында                
жарық беру шамы 
орналастырылсын.
Мағзұмов Қуат Ерденұлы, 
«Кутузовка – Алиби» ЖШС 
механизаторы
Сарысай а.

Мукашев Ж. Б.
Украин ауылдық округі 

әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Украин ауылдық округі Сарысай а. ғимарат 
жанында жарық беру шамы орналастырылды.

Петропавловка ауылы
4. Автобус аялдамасының 

шатырына ағымдағы жөндеу 
жұмысы жүргізілсін.
Грасько Светлана 
Александровна, мед.
қызметкер 
Петропавловка а.

Мұқашев Ж.Б.
 Украин ауылдық округі 

әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Петропавловка а. автобус аялдамасының 
шатырына ағымдағы жөндеу жұмысы жүргізілді.

Константиновка ауылдық округі, Құспек ауылы
5. Советская к-сіне жарық беру 

шамдары орналастырылсын.
Кригер Андрей Сергеевич, 
«Исағали» ЖШС 
жұмысшысы 
Құспек а.

Оспанов С.Н.
 Константиновка 

ауылдық округі әкімі 
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде  
2016 ж.

Орындалды.
2016 жылдың шілдесінде «Исағали» ЖШС кеңсесі 
ғимаратының шатырына 1 жарық беру шамы 
орналастырылды. Шам бала-бақшаны, АДА, ЖШС 
ғимаратын, поштаны жарықтандырады.

Матвеевка ауылы
6. Ішкі кент жолдарын қиыршық 

таспен жабу жұмыстары 
жалғастырылсын.
Максимов Виктор 
Сергеевич, 
«Алға-Агро» ЖШС 
жұмыскері 
Матвеевка а.

Оспанов С.Н.
 Константиновка 

ауылдық округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы 

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Шаруашылық қожалықтары мен «Алға-Агро» 
ЖШС басшылары күшімен Матвеевка а. ішкі кент 
жолдарын қиыршық таспен жабу жұмыстары 
жүргізілді.

Ақанбұрлық ауылы
7. Ішкі кент жолдарын қиыршық 

таспен жабу жұмыстары 
жүргізілсін.
Казанцева Людмила 
Анатольевна,                            
ФАП меңгерушісі 
Ақанбұрлық а.

Оспанов С.Н.
 Константиновка 

ауылдық округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде  
2016 ж.

Орындалды.
«Исағали» ЖШС Ақанбұрлық а. ішкі кент жолдарын 
қиыршық таспен жабу жұмыстарын жүргізді.

Лобаново ауылдық округі, Шалқар ауылы
8. Шалқар а. МКР к-іне                          

2 қосымша жарық беру 
шамы орнатылсын.
Мәкенова Сәуле Дулатқызы,     
ауылдық кітапхананың 
кітапханашысы 
Шалқар а.

Олещук В.М.
Лобанов ауылдық округі 

әкімі 
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
2016 жылдың шілдесінде «Юлия» ФШ басшысы 
А.В.Вороновпен Шалқар а. МКР көшесі бойына 
қосымша      2 жарық беру шамы орналастырылды.

2016 жылғы 3 тоқсандағы жағдай бойынша 2016 жылдың  қаңтар-ақпанында 
халықпен есептік кездесуде Айыртау ауданы әкіміне және ауылдық округ әкімдеріне 
түскен сұрақтар мен ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды орындау

2016 жылғы 3 тоқсандағы жағдай бойынша 2016 жылдың  
қаңтар-ақпанында халықпен есептік кездесуде Айыртау ауданы 
әкіміне және ауылдық округ әкімдеріне түскен сұрақтар мен 
ұсыныстарды жүзеге асыру бойынша іс-шараларды орындау

Гусаковка ауылдық округі, Береславка ауылы
9. Елді мекенді әрі 

қарай жарықтандыру  
жұмыстары 
жалғастырылсын.
Ляшевич Валентина 
Ивановна,
клуб меңгерушісі
Береславка а.

Таласов Е. И.
Гусаковка ауылдық 

округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Береславка 
ауылында 2 
жарық беру шамы 
орналастырылды.

Антоновка ауылдық округі, Антоновка ауылы
10 Антоновка – Уголки ст. 

жолдары учаскелерін 
грейдерлеу жұмыстары 
жүргізілсін.
Штенберг Татьяна 
Александровна, бастық
Антоновка а.

Қасымғалиев Е.Қ.
Антоновка ауылдық 

округі әкімі 
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде
2016 ж.

Орындалды.
Антоновка а.-
Уголки ст. жолының 
учаскесін грейдерлеу 
жұмысы жүргізілді.

Казанка ауылдық округі, Никольское ауылы
11 Никольское а. Заречная                   

к-сі бойында жарық беру 
шамдары орнатылсын.
Можаев Әзербай 
Жетыспайұлы, 
«Жетістік» ШҚ 
басшысы
Никольское а.

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық 

округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Никольское 
ауылының Заречная 
көшесі бойында                         
2 жарық беру шамы 
орналастырылды.

Аксеновка ауылы
12 Аксеновка а. 

Олимпийская к-сі 
бойында жарық беру 
шамдары орнатылсын.
Мелешенко Василий 
Николаевич, «Максим» 
ШҚ басшысы
Аксеновка а.

Городецкий А.В.
Казанка ауылдық 

округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Аксеновка ауылы 
Олимпийская 
көшесі бойында 2 
жарық беру шамы 
орналастырылды.

Володар ауылдық округі, Новоукраинка ауылы
13 Елді мекенді әрі 

қарай жарықтандыру  
жұмыстары 
жалғастырылсын.
Сұрақ жәшіктен.
Новоукраинка а.

Сәдуақасов Е. С.
 Володар ауылдық 

округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Новоукраинка 
ауылы көшелерінде 
11  жарық 
беру шамдары 
орналастырылды.

Саумалкөл ауылы
14 Саумалкөл а.  ЖДС 

к-сі бойындағы жаяу 
жүргіншілер жолдары 
жазда қиыршық 
тастармен жабылсын
Иноземцева Людмила 
Петровна, зейнеткер
Саумалкөл а.

Сәдуақасов Е. С.
 Володар ауылдық 

округі әкімі
Шаменов М.Т.

ТҮКШ, ЖК және АЖ 
бөлімінің басшысы

шілде 
2016 ж.

Орындалды.
Жазғы маусымда 
ЖДС көшесі 
бойындағы жаяу 
жүргіншілер 
жолдарын қиыршық 
тастармен жабу 
жүргізілді. 

                                                                          Барлығы: 14
                                                                                  Орындалды: 14

                                                                                           Жұмыста: 0

Ауылдық округтер 
әкімдіктеріне 
кандидаттар

Кездесу мерзімі, 
уақыты

Кездесу орны

Володар ауылдық округі 
әкімдігіне кандидаттар

2016 жылғы 
06 қазан,

сағ. 15.00-ден – 
16.00-ге дейін

Саумалкөл а.., 
«Орталықтандырылған 
кітапхана жүйесі» мемлекеттік 
коммуналдық кәсіпорнының оқу 
залы, Ақан сері к-сі, № 31 үй

Ермек МЕРҒАСЫМОВ,
Айыртау аудандық сайлау комиссиясының төрағасы.

Володар ауылдық округі әкімдігіне кандидаттардың 
сайлаушылармен кездесу кестесі

 Медициналық сақтандыру көптеген елдердің халықтары үшін 
денсаулық сақтау жүйесінде ең тиімді екені мәлім. Медициналық 

сақтандыру азаматтардың сапалы медициналық көмектің ең жоғары 
деңгейін алуға мүмкіндік береді.
Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі (МӘМС) еуропаның 

16 елінде қызмет етеді, сондай-ақ Жапония және Түркия елдерінде.
Бұл мемлекеттерде халықтың өмір сүру ұзақтығы жоғары (80-85 жасқа 

дейін) осыған байланысты, медицина өте жоғары деңгейде дамыған.
Қазақстан Республикасында МӘМС 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 

енгізіледі. МӘМС аясында медициналық қызметтің екі пакетін ұсынады. Біріншісі 
медициналық көмек пакеті - барлық елдің азаматтары үшін тегін медициналық 
көмектің кепілденген көлемі (жедел-жәрдем қызметі және санитарлық авиация, 
әлеуметтік маңызды аурулар, сондай-ақ шұғыл жағдайлар,профилактикалық 
екпе, амбулаторлық дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етумен амбулаторлық-
емханалық көмек 2020 жылға дейін). Екіншісі медициналық көмек пакеті 
- сақтандырылған азаматтар үшін ұсынылады (амбулаторлық-емханалық 
көмек, стационарлық көмек, стационарлық көмекті алмастыратын көмек, 
жоғарғы технологиялық көмек, дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету, мейірбикелік 
қарау, паллиативтік көмек).

Л.БУНИНА,
ЖИТС ОО бас дәрігердің орынбасары.

Саламатты Қазақстан
МІНДЕТТІ ӘЛЕУМЕТТІК 

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУ

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша ҚАЖК «ЕС-164/8 
мекемесі» РММ-де  сотталғандарды қабылдау кезінде, олармен 

жұмыс жасау кезінде көп бөлігі психологтарға тиесілі.   
Адам өзінің төрт қабырғаға қамалғанын, қоғамнан оқшауланып, жағдайының 

лажсыз екендігін түсіне бастаған кездерде, мекеме қабырғалары, темір есіктің 
салдыры олардың онсыз да қабынып тұрған санасын түрлі қорқынышқа тол-
тырады, яғни карантин бөлімдегілерге психологтың көмегі керек-ақ. Көбіне 
осындай алғашқы сәттегі күй сотталғанның өз-өзіне қол салуының немесе 
адам жанын мәңгілік қасіретке бөлер жараның бірден-бір себепкері болады. 
Осы дағдарыстан құтылуға көмектесу әрбір адам жанын емдеушінің міндеті бо-
лып табылады.  Біреуге көмек көрсету үшін психолог сотталғандар арасынан 
кімнің қиындық көріп жүргенін, кімнің жүйкесі жұқарғанын айыра білуі қажет. Ал 
мұндай жұмыстар арнайы тесттердің көмегімен жүргізіледі.   
Психологтың негізгі мақсаты - өмірде аяғын шалыс басып, темір тордың 

аржағына түскен адамдардың жабырқаған жанына шипа болар, дертіне дауа 
болар жылы сөз, үгіт, моральдік қолдау, тәртіппен заңның ортақ екенін түсіндіру, 
құқықтары мен міндеттерін айтып үйрету.  
Әрине, психологтар ісі басқа қызмет жұмысы тәрізді үйлестіргенге дейін көп 

уақыт бар, ең бастысы - жұмыс басталды. Қазіргі уақытта психолог қызметі кез-
келген өркениетті мемлекеттің пенитенциарлық  жүйесінің міндетті құрамдас 
бөлігінің бірі болып табылады. Психологтың  жұмысы өзіне адамның сену-
сенбеуіне, соған ішкі сырын ашуына  байланысты екені белгілі.  Осындай кезде 
ол өзін нағыз маман ретінде танытуы керек.  

О.СӘДЕНОВА,
«ЕС-164/8» мекемесінің психологі.

Қоғам және заң
ПСИХОЛОГТЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ - 
ЖҮЙКЕ ЖҰМЫСЫН ЖҮЙЕГЕ КЕЛТІРУ



Айыртау таѕы 729 қыркүйек 2016 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

Терроризм актісі қатерінің туындауы туралы халықты 
ақпараттандыру мақсатында, террористік қауіптіліктің 

бірқалыпты («сары»), жоғары («қызғылт») және шекті («қызыл») 
деңгейлері орнатылуы мүмкін.
Бірқалыпты деңгейде келесі іс-әрекеттер ұсынылады:
Қоғамдық орындарда болған кезде айналадағылардың әрекеттерінің 

оғаштығына және сыртқы түріне, иесіз күдікті заттар мен автокөліктерге на-
зар аудару.
Барлық күдікті жағдайлар жөнінде құқық қорғау органдарына хабарлау.
Полиция тарапынан белсенді көңілге түсіністік білдіріп, оларға көмек 

көрсету.
Күдікті заттарды уақытша сақтау және тасымалдау үшін қабылдамау.
Күдікті заттарға жақындауға, қозғалтуға және ашуға тыйым салынады.
Жанұядағы кәрілер мен балаларға барлық табылған иесіз заттар олардың 

өміріне қауіп төндіретіндігін түсіндіру.
Облыс аймағында орын алған оқиғалар жөнінде хабардар болу.
Жоғары деңгейде ұсынылады:
Халық шоғырланатын орындарға баруды шектеу.
Полиция қызметкерлерінің талабы бойынша жеке куәлікті немесе басқа да 

құжаттарды ұсыну.
Қоғамдық ғимараттарда болғанда өрт кезінде қолданатын қосалқы шығу 

есіктерінің және көрсеткіштердің орналасуына көңіл аудару.
Тұрғын үйлердің маңындағы бейтаныс адамдар мен автокөліктерге көңіл 

аудару.
Аса пішінді заттарды өзімен бірге тасымалдаудан бас тарту.
Жанұя мүшелерімен төтенше жағдай туындағанда іс-әрекеттер жоспарын 

талқылау.
Шекті деңгейде бірқалыпты және жоғары деңгейлерде атқарылатын іс-

әрекеттерден басқа ұсыналады:
Тұрып жатқан үйдің тұрғындарының кезекшілігін ұйымдастыру, бөтен адамдар 

мен автокөліктердің пайда болуына көңіл бөлу.
Террористік қауіптіліктің деңгейі орнатылған аудандарға жол жүруді кейінге 

ауыстыру.
Эвакуацияға дайындалу.
Терроризм актісі жасалған орында дүрбелеңдікке берілмеу, қызығушылық 

танытпау, бейне және фото түсірілім жүргізбеу.
Теледидар немесе радиоқабылдағышты үнемі қосылған күйі ұстау.
Терроризм актісінің қауіпі жөнінде жалған ақпаратты таратпау.

*   *   *
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 273 бабымен терро-
ризм актісі туралы көрнеу жалған хабарлау үшін қылмыстық жауапкершілік 
қарастырылған, қылмыс жасаған тұлға алты жылға дейін бас бостандығынан 
айырылады.

Тұрғындарға жадынамаТұрғындарға жадынама

2016 жылдың қазан айында «Нұр Отан» 2016 жылдың қазан айында «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аудандық филиалының партиясы Айыртау аудандық филиалының 
Қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды Қоғамдық қабылдау бөлмесінде азаматтарды 

қабылдау кестесіқабылдау кестесі
Р/с 
№

Күні Қабылдау-
шының Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша
 лауазымы

1 05.10.2016 ж. Тастеміров 
Ағзам 

Ахметжанұлы

Айыртау ауданының әкімі, «Нұр Отан» пар-
тиясы Айыртау аудандық филиалының төрағасы 
(келісім бойынша)

2 07.10.2016 ж. Қазжанов Айдын 
Сапарбекұлы

Айыртау ауданы әкімінің орынбасары 
(келісім бойынша)

3 12.10.2016 ж. Ахметжанов Болат 
Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы Айыртау АФ-ы 
төрағасының  бірінші орынбасары

4 14.10.2016 ж. Өтеулина Гүлнар 
Ділдәбекқызы

«Айыртау ауданының мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімі» ММ-нің басшысы  (келісім бойынша)

5 19.10.2016 ж. Бәйтенов 
Айдарбек 
Ағзамұлы

№4 сайлау округі бойынша «Нұр Отан» пар-
тиясынан аудандық мәслихаттың депутаты  
(келісім бойынша) 

6 21.10.2016 ж. Микрух Вера 
Дмитревна

«Айыртау ауданының ЗТМО» ММ-нің басшысы   
(келісім бойынша) 

7 26.10.2016 ж. Төребеков Нұрлан 
Мейрамұлы

«Айыртау ауданының жер қатынастары бөлімі» 
ММ-нің басшысы  (келісім бойынша)

8 28.10.2016 ж. Молдахметов Саят 
Ғазизұлы

Айыртау ОАА-ның бас дәрігері  
(келісім бойынша) 

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 15.00-19.00 сағатта 
филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл ауылы, Ш. Уәлиханов 
көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 22-722, 79-062. 

2016 жылдың қазан айында «Нұр Отан» 2016 жылдың қазан айында «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аумақтық филиалының партиясы Айыртау аумақтық филиалының 
сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 

Қоғамдық Кеңесінің мүшелерімен азаматтарды Қоғамдық Кеңесінің мүшелерімен азаматтарды 
қабылдау кестесіқабылдау кестесі

Р/с 
№

Күні Қабылдаушы-
ның Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазы-
мы

1 05. 10. 2016 ж. Молдахметов
 Саят

 Ғазизұлы 

Аудандық орталық аурухананың бас дәрігері, «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау АФ-ның сыбайлас жемқорлықпен 
күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесі төрағасының орынба-
сары (келісім бойынша) 

2 12.10. 2016 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

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

3 19.10. 2016 ж. Тұралинов 
Мырзабай 
Шәріпұлы 

№1 Саумалкөл ОМ-нің директоры, партиялық 
бақылау комиссиясының төрағасы, «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау АФ Саяси кеңесінің Бюро 
мүшесі (келісім бойынша)  

4 26.10. 2016 ж. Бәйтенов 
Айдарбек 
Ағзамұлы

Батыс АЭЖ «Көкшетау-Энерго» филиалының 
директоры, №4 сайлау округі бойынша «Нұр 
Отан» партиясынан аудандық мәслихаттың 
депутаты  (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: 22-722, 79-062. 

ДҮЙСЕНБІ, 3 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Питер Пэн» 
М/х 10:20 «ТОБОТ» М/х 10:40 «Апта.kz» 
11:45 «ДАУА» 12:20 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
Д/ф 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Арылу» 18:30 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 18:45 Тәуелсіздікке 
25 жыл «Назарбаев Университетінің 
ғылыми жетістіктері» 18:55 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ !» 19:30 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:30 KAZNEWS 21:15 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ» Д/ф 23:00 
«КЕЛІН» Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:30 KAZNEWS 
1:15 «SPORT.KZ» 1:35 «Болашақ әлем» 
Д/ф 2:05 «Серпіліс» 2:50 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 

жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:20 Т/с 
«Осколки» 11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:40 Т/х «Өгей жүрек» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«И всё-таки я люблю...» 15:00 «Народный 
контроль 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 Т/х 
«Зауал» 16:45 Т/х «Пәленшеевтер» 17:20 
«EXPO - болашақ энергиясы» 17:30 «Егіз 
жүрек» 18:00 «Біздің назарда» 18:15 Т/х 
«Махаббатым жүрегімде» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар 19:35 Негізінде 19:40 Т/х 
«Өгей жүрек» 20:30 «EXPO - энергия 
будущего» 20:35 «Бетпе-бет» 21:00 Итоги 
дня 21:35 По сути 21:40 «Бюро рассле-
дований» 22:10 Т/с «Осколки» 23:05 Т/х 
«Пәленшеевтер» 23:40 «Әр үйдің сыры 
басқа» 00:15 Қорытынды жаңалықтар 
00:50 «Өмір сабақтары» 01:20 «Әр үйдің 
сыры басқа» 01:45 Қорытынды жаңалықтар 
02:20 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТ Ь  З ДО РО ВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:20 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:10 «ӘН 
ДАРИЯ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:15 
«СЫН МОЕГО ОТЦА» Т/С 16:20 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 «РОДИНА» 18:50 
Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» 
Т/Х 23:35 «П@УТINA» 0:00 Т/с «ТОНКИЙ 
ЛЕД» 2:10 «П@УТINA» 2:30 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:15 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 

СЕЙСЕНБІ, 4 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:25 «ТОБОТ» 
М/х 10:45 «Айман&Шолпан» Т/х 11:40 
«Айтуға оңай...» 12:25 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
Д/ф 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» 
Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 
17:30 KAZNEWS 17:55 «БЕЙНЕТ ТҮБІ - 
ЗЕЙНЕТ» 18:05 «Арылу» 18:35 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 18:50 Тәуелсіздікке 
25 жыл «Назарбаев Университетінің 
ғылыми жетістіктері» 19:05 Тәуелсіздікке 
25 жыл «ТАБЫС СЫРЫ» 19:30 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:30 KAZNEWS 21:15 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ» Д/ф 23:00 
«КЕЛІН» Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:30 KAZNEWS 1:15 
«Болашақ әлем» Д/ф 1:45 Тәуелсіздікке 
25 жыл «Табыс сыры» 2:10 «Қылмыс 
пен жаза» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Өмір сабақтары» 07:30 «Сотқа 

жеткізбей» 08:00 «Жаңа күн» 10:20 Т/с 
«Осколки» 11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:40 Т/х «Өгей жүрек» 12:30 «Магия кухни» 
13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«И всё-таки я люблю...» 15:00 «Важно 
знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 Т/х 
«Зауал» 16:45 Т/х «Пәленшеевтер» 17:10 
«EXPO - энергия будущего» 17:15 «Біздің 
үй» 18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т/х «Ма-
хаббатым жүрегімде» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар 19:35 Негізінде 19:40 Т/х 
«Өгей жүрек» 20:30 «Тағдыр тартысы» 
21:00 Итоги дня 21:30 По сути 21:35 Т/с 
«Такая работа» 22:25 «EXPO - болашақ 
энергиясы» 22:30 Т/с «Осколки» 23:25 Т/х 
«Пәленшеевтер» 23:55 «Әр үйдің сыры 
басқа» 00:30 Қорытынды жаңалықтар 
01:00 «Өмір сабақтары» 01:30 «Әр үйдің 
сыры басқа» 01:55 Қорытынды жаңалықтар 
02:25 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТ Ь  З ДО РО ВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:20 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
Т/С 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 2:10 «П@
УТINA» 2:30 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:15 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 

СӘРСЕНБІ, 5 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:20 «ТОБОТ» 

М/х 10:40 «Айман&Шолпан» Т/х 11:30 
«Айтуға оңай...» 12:20 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
Д/ф 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Арылу» 18:35 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 18:50 Мульфильм 19:00 
Тәуелсіздікке 25 жыл «КЕЛБЕТ» 19:30 
«СУРАЙЯ» Т/х 20:30 KAZNEWS 21:15 
«СҰХБАТ» 22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ» Д/ф 23:00 
«КЕЛІН» Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:30 KAZNEWS 1:20 
«Болашақ әлем» Д/ф 1:55 Тәуелсіздікке 
25 жыл «Келбет» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:20 Т/с «Осколки» 
11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 11:40 Т/х 
«Өгей жүрек» 12:30 «Магия кухни» 13:00 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с «И 
всё-таки я люблю...» 15:00 «Народный 
контроль» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 
Т/х «Зауал» 16:45 Т/х «Пәленшеевтер» 
17:10 «EXPO - болашақ энергиясы» 
17:15 «Біздің үй» 18:00 «Біздің назарда» 
18:15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 19:00 
Қорытынды жаңалықтар 19:35 Негізінде 
19:40 Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан» 
20:35 «Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня 21:35 
По сути 21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 
«EXPO - энергия будущего» 22:35 Т/с 
«Осколки» 23:30 Т/х «Пәленшеевтер» 00:00 
«Әр үйдің сыры басқа» 00:35 Қорытынды 
жаңалықтар 01:05 «Өмір сабақтары» 01:35 
«Әр үйдің сыры басқа» 02:00 Қорытынды 
жаңалықтар 02:30 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТ Ь  З ДО РО ВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:20 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
Т/С 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 2:10 «П@
УТINA» 2:30 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:15 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 

БЕЙСЕНБІ, 6 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «Питер Пэн» М/х 10:20 «ТОБОТ» 
М/х 10:40 «Айман&Шолпан» Т/х 11:35 
«Айтуға оңай...» 12:20 «БОЛАШАҚ ӘЛЕМ» 
Д/ф 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Арылу» 18:30 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 18:50 Мультфильм 
19:05 «АГРОБИЗНЕС» 19:30 «СУРАЙЯ» 
Т/х 20:30 KAZNEWS 21:15 «ҚОҒАМДЫҚ 
КЕҢЕС» 22:00 «АЙМАН&ШОЛПАН» Т/х 
22:55 «ҰЛЫ ДАЛА ӨСИЕТІ» Д/ф 23:00 
«КЕЛІН» Т/х 23:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:30 «МУЗАРТ 
Live» Күнделік 0:40 KAZNEWS 1:25 
«Болашақ әлем» Д/ф 2:00 «Агробизнес» 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:20 Т/с «Осколки» 
11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 11:40 Т/х 
«Ақылдың кілті Өмірдастан» 12:30 «Магия 
кухни» 13:00 «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т/с «И всё-таки я люблю...» 15:00 «Важно 
знать» 15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 Т/х 
«Зауал» 16:45 Т/х «Пәленшеевтер» 17:10 
«EXPO - энергия будущего» 17:15 «Біздің 
үй» 18:00 «Білу маңызды» 18:15 Т/х «Ма-
хаббатым жүрегімде» 19:00 Қорытынды 
жаңалықтар 19:35 Негізінде 19:40 Т/х 
«Ақылдың кілті Өмірдастан» 20:50 «Қайсар 
жандар» 21:00 Итоги дня 21:35 По сути 
21:40 Т/с «Такая работа» 22:30 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 22:35 Т/с «Осколки» 
23:30 Т/х «Пәленшеевтер» 23:55 «Әр үйдің 
сыры басқа» 00:30 Қорытынды жаңалықтар 
01:00 «Өмір сабақтары» 01:30 «Әр үйдің 
сыры басқа» 01:55 Қорытынды жаңалықтар 
02:25 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6 : 0 5  «ЖИТ Ь  З ДО РО ВО »  7 : 0 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:10 
«САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 13:20 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:10 «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 15:10 
«ПРАВДА» 15:15 «СЫН МОЕГО ОТЦА» 
Т/С 16:20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 17:35 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 Т/с «РАДИ 
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АК-
БАР» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:40 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 23:35 «П@
УТINA» 0:00 Т/с «ТОНКИЙ ЛЕД» 2:10 «П@
УТINA» 2:30 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:15 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 

ЖҰМА, 7 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
«Көңіл толқыны» 7:00 «ТАҢШОЛПАН» 
10:00 «МузАРТ Live» Күнделік 10:15 «Пи-
тер Пэн» М/х 10:40 «Айман&Шолпан» Т/х 
11:35 «Қоғамдық кеңес» 12:20 «БОЛАШАҚ 
ӘЛЕМ» Д/ф 12:55 KAZNEWS (Дайджест) 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» 
Т/х 14:55 KAZNEWS (Дайджест) 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Сурайя» Т/х 17:30 
KAZNEWS 17:55 «Арылу» 18:30 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 18:45 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
19:05 «ИМАН АЙНАСЫ» 19:30 «СУРАЙЯ» 

Т/х 20:30 KAZNEWS 21:00 ПАРЛАМЕНТ 
21:15 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 22:00 «СӘЛЕМ, 
ҚАЗАҚСТАН!» 23:25 «КЕЛІН» Т/х 0:20 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 0:40 KAZNEWS 
1:10 Парламент 1:25 «Болашақ әлем» Д/ф 
2:00 «Жан жылуы» 2:20 «Иман айнасы» 
2:40 «Дауа» 

ХАБАР 
07:02 «Әсем әуен» 07:15 «Біздің үй» 

08:00 «Жаңа күн» 10:20 Т/с «Осколки» 
11:20 Т/х «Ақылдың кілті Өмірдастан» 
12:30 «Магия кухни» 13:00 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т/с «И всё-таки я 
люблю...» 15:00 «Народный контроль» 
15:15 «Көңіл толқыны» 15:45 Т/х «Зауал» 
16:45 Т/х «Пәленшеевтер» 17:15 «EXPO - 
болашақ энергиясы» 17:20 «Өмір жолы» 
18:00 «Біздің назарда» 18:15 «Компромат» 
19:00 Қорытынды жаңалықтар 19:40 Т/х 
«Ақылдың кілті Өмірдастан» 20:45 «Ар-
найы хабар» 21:00 Итоги дня 21:40 Т/с 
«Такая работа» 21:00 «EXPO - энергия 
будущего» 22:30 Т/с «Осколки» 23:25 
Қыдырәлі мен Қарақат «Бақыттымын 
өзіңмен» 01:40 «Әр үйдің сыры басқа» 
02:15 «Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ӘЙЕЛ  СЫРЫ… »  6 : 4 5 

«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН  7 : 1 0  «САПА 
БАҚЫЛАУДА» 7 :55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:00 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 11:00 
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
13:20 «ҒАЖАЙЫП ЖАН» Т/Х 14:10 «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 15:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
15:10 «ПРАВДА» 15:15 «СЫН МОЕГО 
ОТЦА» 17:25 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
18:35 «ЕВРАЗИЯ ЛОТО» 18:45 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:55 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 
22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 
«ҒАЖАЙЫП  ЖАН» Т /Х  23:35 «П@
УТINA» 0:00 Кино «ЖЕЛАНИЕ» 2:10 
«ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 2:50 «П@УТINA» 
3:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 3:20 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:55 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 
4:40 «ТОЙ ЗАКАЗ» 

СЕНБІ, 8 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:50 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:15 «ДАРА МЕН 
ДОСТАРЫ» М/х 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 
10:10 «МузАРТ Live» 11:40 «Әзіл әлемі» 
12:00 «АС БОЛСЫН!» 12:35 «БАЛАПАН 
ЖҰЛДЫЗ» 13:40 «ОЙ-ТОЛҒАУ» 14:30 
«Өмір-көктем» 16:45 «Шырғалаң» Т/х 19:45 
«МузАРТ Live» Күнделік 20:00 «ТҰСАУ» 
20:30 KAZNEWS 21:05 «Үздік әндер» 21:45 
ФУТБОЛ ӘЛЕМ ЧЕМПИОНАТЫ-2018 Іріктеу 
кезеңі ЧЕРНОГОРИЯ - ҚАЗАҚСТАН 0:10 
KAZNEWS 0:45 Кино «Жол үстіндегі екеу» 
2:05 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:25 «Продво-

прос» 08:45 «Қызық times» 09:45 «Биле, 
Қазақстан!» Дневник 10:00 Кино «Инспек-
тор Гаджет» 11:20 Кино «Дети шпионов 
3: игра окончена» 12:50 Т/х «Сүйген 
жарым» 14:40 «Биле, Қазақстан!» 16:25 
«Экспедиция 25» 17:00 Қайрат Баекенов 
және «Формат» тобының «Махаббат» 
атты концерті 18:30 «Ду-думан» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 «7 күн» 22:00 Кино 
«Великан» 23:40 Т/с «Дворец Абдин» 
00:40 Т/х «Әселдің құрбы-құрдастары» 
02:30 Қазақстан театры 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 7:50 «ВЕРОНИКА 
МАРС» ТЕЛЕХИКАЯСЫ 8:35 «П@УТINA» 
9:00 «СМАК» 9:40  «НЕКРАСИВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112 
НЕДЕЛЯ» 12:25 ӘЛИЯ ӘБІКЕНОВАНЫҢ 
«ӘН ГӘККУІ» АТТЫ КОНЦЕРТІ 13:25 
«ТОЙ БАЗАР» 14:25 «П@УТINA+» 15:05 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16:10 
«ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» Т/с 18:35 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА» 21:00 «ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 
22:30 «БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 23:05 ӘЛИЯ 
ӘБІКЕНОВАНЫҢ «ӘН ГӘККУІ» АТТЫ 
КОНЦЕРТІ 0:00 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 
2:40 «112 НЕДЕЛЯ» 3:00 «КЕШКІ КЕЗДЕ-
СУ» 4:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

ЖЕКСЕНБІ, 9 ҚАЗАН 
ҚАЗАҚСТАН

6:00 Әнұран 6:05 KAZNEWS 6:40 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 7:30 «Көңілашар» 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:15 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ» 12:00 «Сәлем, Қазақстан!» 
13:25 «Дара жол» 14:55 «Шырғалаң» Т/х 
18:00 «Жайдарман» 20:00 «АПТА.KZ» 
21:00 «МУЗАРТ Live» 22:30 «СЕРПІЛІС» 
23:15 «Ой-толғау» 0:05 Кино «Сардар» 
1:35 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:10 «Айбын» 08:35 

«Ас арқау» 09:00 «ТВ Бинго» 10:05 «Биле, 
Қазақстан!» Дневник 10:25 М/ф «Каспер 
Школа страха» 11:55 Кино «Школьные 
секреты» 13:30 Т/х «Сүйген жарым» 15:20 
«Ду-думан» 16:30 «Экспедиция 25» 17:00 
«Компромат» 18:00 «Қызық times» 19:15 
«Биле, Қазақстан!» 21:00 «7 күн» 22:00 
«Пай-пай 25» 23:15 Евразийская музыкаль-
ная премия телеканала MUZZONE - 2016 
01:15 Т/х «Әселдің құрбы-құрдастары» 
03:05 Қазақстан театры 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ТОЙ 
ЗАКАЗ» 7:35 «ВЕРОНИКА МАРС» Т/Х 
8:20 «П@УТINA» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ 
БЕСЕДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:55 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 12:00 
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 12:35 ӘЛИЯ 
ӘБІКЕНОВАНЫҢ «ӘН ГӘККУІ» АТТЫ 
КОНЦЕРТІ 13:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 
«ГОЛОС КАЗАХСТАНА» 16:30 «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» СУПЕРСЕЗОН 20:00 «АНАЛИТИКА» 
21:00 «П@УТINA+» 22:00 «ТОЙ БАЗАР» 
23:00 ӘЛИЯ ӘБІКЕНОВАНЫҢ «ӘН ГӘККУІ» 
АТТЫ КОНЦЕРТІ 0:00 Кино «ТАЕЖНЫЙ 
РОМАН» 2:30 «П@УТINA+» 3:15 «ТОЙ 
БАЗАР» 4:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
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- егер сізге терроризм актілерін дайындау, қаржыландыру және ұйымдастыру 
туралы;

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

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

ХАБАРЛАСЫҢЫЗ.

«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Беркімбай Жақсылық Әбдірұлы әр аптаның дүйсенбі күндері сағат 
15.00-ден 17.00-ге дейін мына мекен-жайда: Карасевка ауылы, Мира 
көшесі, 13 үйде азаматтарды жеке мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қамсақты ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік 

қызметкерлері мен лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық 
бұзушылықтарды, Ар-намыс кодексі талаптарын сақтамаулары және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай 
аласыздар. 

«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
25-322 сенім телефоны қызмет етеді.

Қамсақты ауылдық округі әкімінің 
азаматтарды қабылдау кестесі

Құрметті зейнеткерлер мен ардагерлер!
Сіздерді Айыртау ауданының пошта байланыс қызметі Халықаралық 

қарттар күнімен құттықтайды!
Осындай айтулы күн – аға ұрпақ өкілдерінің елімізді, ауданымызды 

құрудағы, өскелең ұрпақты тәрбиелеу жолындағы өлшеусіз қосқан үлестері 
үшін алғыс айтатын тамаша күн. Қазіргі таңда қарияларымыз тек өз 
жақындарына ғана емес, бүкіл қоғамға керек екендігін көрсету. Сіздердің 
өмірлеріңіздегі әрбір сәт тек қуанышты сәт болып қалсын. Сіздерді әрдайым 
жақын адамдарыңыз, балаларыңыз бен немерелеріңіз қолдап жүрсін.
Біз Сіздерді ешқашан ұмытпаймыз! Сіздерге зор денсаулық және бар 

жақсылықты тілейміз!
Қанат МЫРЗАҒҰЛОВ, 

АПБТ бастығы және «Қазпошта» АҚ ұжымы.
*   *   *

«Айыртау-Информ» ЖШС-нің құрметті зейнеткерлері Т.Н.Жалмұрзеновті, 
С.А.Анашевты, С.А.Шәймергенованы, В.И.Кузьминаны, Н.А.Шеповалованы, 
Н.А.Пилипцовты, З.П.Продиусты, Е.А.Редченконы, Л.П.Куликовскояны, 
Т.П.Сиротаны, З.М. және В.П.Силаевтарды, А.К.Броцманды, 
Г.Н.Сервантинскийді Қарттар күнімен құттықтайды!
Халықаралық қарттар күнінде Сіздерге көтеріңкі көңіл-күй, мейірім мен 

жылылық тілейміз. Әрбіріңіз туғандарыңыздың назарына, түсіністігіне, 
қамқорлығы мен мейіріміне бөлене беріңіздер. Өмір жастарыңыз ұзақ, 
денсаулықтарыңыз мықты болып, жан дүниелеріңізді тыныштық мекен 
етсін. Өмірлеріңізде көптеген игі істер атқарып, сый-құрметке лайық бола 
білдіңіздер. Сіздерге бақыт тілейміз!

«Айыртау-Информ» ЖШС ұжымы.
*   *   *

Қадірлі айыртаулық ұстаздар, әріптестер!
Төл мерекелеріңіз құтты болсын! 
Әрқайсысыңызға денсаулық, шығармашылық табыс, жанұяларыңызға 

амандық, береке-бірлік тілеймін! Ұстаз деген ұлағатты да ұлы сөз. Қазақстанның 
келешегі ұстаздардың қолында, өйткені саналы да білімді ұрпақты оқытып, 
тәрбиелеп шығаратын  ұстаз. Сондықтан да Елбасы Н.Ә.Назарбаев білім беру 
жүйесіне ерекше мән беріп, сапалы білім беретін білікті маман дайындауға жіті 
назар аударып отыр.  «Мұғалім- мектептің жүрегі»- дегендей, мектеп мықты 
болуы үшін ұстаздар мықты болуы, яғни білімді, білікті болумен қатар балалар-
ды сүюі, құрметтеуі қажет. Биылғы  оқу жылында ауданымыздың мектептеріне 
келіп жатқан жас ұстаздарға табыс тілеп, қиын да қызықты ұстаздық жолдан 
сүрінбей өтіңдер дегім келеді. Жарты ғасыр өмірімді мектепке арнап, әлі де 
сол салада еңбек етіп жүрмін. Еңбек жолында талай қиыншылықтар мен 
соқпақты жолдар болды. Еңбек жолында ақыл айтар, дұрыс жол сілтер жақсы 
адамдар, өз мамандығының шебері: Қожасов Жарбақ Қожасұлы, Бейсембаев 
Қапсан Тәжібайұлы, Амченцева Мария Филлиповна, Тишко Галина Федоров-
на сияқты ұлы ұстаздар кездесті. Жарты ғасыр еңбек зая кеткен жоқ. Ғалым 
мамандар Раац Виктор (Германияда), Васильев Сергей (Ресейде) жүрсе, 
өзіміздің Қазақстанда әр салада  елімізді көркейтуге ат салысып жүрген 
шәкірттерім қаншама.  Екі аудандық әкімдер: Тұралинов Серікбай Шәріпұлы-
Ақжарды,Төрегелдин Аман Жақсыбайұлы -Уәлиханды басқарып тұр. Дәрігер, 
мұғалім, есепші,кәсіпкерлер, мектеп басшылары т.с.с. мамандық иелері. 
Бәрінен де қуантатыны қай қайсысының болсын адамгершіліктері жоғары. Бір 
ғана мысал: 2015 жылы ауырып, Қызылту ауылындығы емшіге бардым. Жол 
ұзақ әрі нашар екен, кешке жақын сол ауылға жақындадық. «Білмеген жердің 
ой-шұқыры көп», - демекші жолдасым Серікбай Шәріпұлына телефон шалды. 
Бара жатқан ауылымыз Ақжар ауданына қарайды екен. Егін аралап жүрген 
жерінен бізді қарсы алуға Серікбай Шәріпұлы өзі келді. Шопырын жіберсе де 
біз риза едік. Өзі келіп, үйіне апарып сыйлап, ертеңіне жол көрсетіп шығарып 
салды. Ұлық болсаң кішік бол деген осы. Тағы бір жағдай есімде сақталып 
қалды: Көкшетау облыстық ауруханасында жатқанымда екі моряк шоқ гүлдері 
бар, келіп тұр. Әскери демалысқа келген  оқушым Әлібеков Баян (бізбен 
фамилиялас Бірлестіктен) екен. Мені іздеп үйге барыпты, ауруханада деген 
соң Көкшетауға іздеп келген екен. Сондағы қуанышымда шек болған жоқ. Өз 
қызымдай болып кеткен Қуаныш Қошанқызы, Айгүл Жарбаққызы, Раушан 
Шәріпқызы, Сәуле Шәріпқызы. Айгүл Жарбаққызы жұмасына бір рет хабар-
ласып тұрады. Жол жүріп бара жатса жол үстінен телефон шалады. Көптеген 
оқушыларым рахметін айтып, ризашылығын білдіріп жатады. Қилажев 
Әнуар (Көкшетауда), Төлегенова Аяжан (Алматыда энергетика саласында) 
»Жоғары оқу орнында математиканы беске тапсырып жүрміз, сізге рахмет»,-
деп қоңырау шалады. Мен шәкірттерімнің рахметінен, телефондарының 
қоңырауынан қуат аламын. Артыма жақсы із қалдырғаныма ризамын.  Жас 
мамандарға менің жолымды берсін, осындай оқушыларды тәрбиелеп, білімді 
түлектерді ұшыра беріңдер деп жыр жолдарын ұсынамын:

Ұстазбын  математик   
  Айыртаудан,
Үкілі Ыбырай елінен,   

  Қамсақтыдан.
Қамсақтының саласы кең  

  болмаса да,
Сағындырып Кәкімбекті   

  аңсаттырған.
Қамсақты туған өлке,  

  асыл мекен
Ақындар суын татып,   

  жырын төккен.
Мен дағы сол өлкеде   

  жыр жазамын
Шабытты алғаннан соң   

  есептерден.
Есеп менің өмірім, жыр дастаны
Қуанышты сыйлады әрбір саны
Жүрегім жарылардай   

  күй кешемін,
Алаңдатып ҰБТ-ның    

  әрбір балы.
Есеп үшін жыр жазамын,   

  ән жазамын
Қиын-қиын есептен нәр аламын
Есеп деген досыммен аралаймын
Математика ғылымының  

  шар тарабын.
Математик- ол ұстаз,  

  есептетер
Кіріс пенен шығысты келіп  

  кетер
Математика ғылымы   

  дамуымен,
Ұрпағы Қазақстанның   

  алға жетер.
Математик көбейсе елімізде,
Математика арқылы жеріміз  

  өркендесе.
Математик ұстаздар   

  бақыттымыз,
Шәкірттеріміз өндірісті   

  бастап жүрсе.
Есеппен менде өтті   

  жарты ғасыр,
Алгебра, геометрия   

  бақтағы гүл.
Сол гүлдерді суарып,   

  баптап жүрмін,
Шешек атып, жайқалып   

  нұрланып тұр. 
Нұржамила ӘЛІБЕКОВА,

ақын –ұстаз.   
Карасевка орта мектебі.

Кандидатураны 
талқылау

2016 жылдың 1 қазанында 
сағат  11 .00-де  Лобано-
во ауылдық округі әкімінің 
ғимаратында  Лобаново 
ауылдық округына қызмет 
көрсететін учаскелік полиция 
инспекторының бос лауазы-
мына кандидатураны ашық 
талқылау жөніндегі жиын 
өтеді.

Әбілғазы ҒАБДУЛЛИН,
Айыртау ауданының ішкі 
істер бөлімінің бастығы, 
полиция подполковнигі.

26 қыркүйек күні аудандық кітапханада жергілікті 
ақындарға арналған «Айыртау жерінің ақындары» 
атты поэзия кеші болып өтті.
Шараның мақсаты жасөспірімдерді патриоттық рухта 

тәрбиелеу, туған өлкенің тарихымен және жайсаң аза-
мат, азаматшаларымен таныстыру, сонымен қатар ел 
Тәуелсіздігінің 25 жылдығына орай ауданымыздың әдеби-
мәдени өміріне елеулі үлес қосқан құрметті азаматтардың 

өнегелі өмірінен сыр шерту.
Жергілікті ақындардың бірі де бірегейі, аудандық «Айыртау таңы» газетінің 

көп жыл редакторы болған ауданымыздың Құрметті азаматы Тайлақ 
Жалмұрзенов хақындағы аталмыш кешке Саумалкөл қазақ орта мектебінің 8 
сынып оқушылары қатысып, оларды аудандық кітапхананың кітапханашысы 
Гүлнәр Ерғазиева ақынның өмірі мен шығармашылығы туралы толығырақ 
мағлұматпен таныстырды.
Тайлақ Наушаұлы Жалмұрзенов 1941 жылы 10 қаңтарда Айыртау ауданына 

қарасты «Ұялы» (қазіргі Бірлестік) ауылында туған. Еңбек жолын тракторист 
болып бастап, комсомол комитетінің секретары, Зеренді аудандық газетінде 

Қарттарым, аман-сау жүрші!
АЙЫРТАУ ДАЛАСЫНЫҢ АЙЫРТАУ ДАЛАСЫНЫҢ 

АҚЫНДАРЫАҚЫНДАРЫ

тілші, одан кейін Алматы Жоғары 
партия мектебін бітірген. Жезқазған 
облыстық газетінде бөлім бастығы, 
Көкшетау облыстық «Көкшетау 
правдасы» газетінің меншікті тілшісі, 
Айыртау аудандық «Айыртау таңы» 
газетінің редакторы болып жемісті 
еңбек етті.
Ең алғаш жарық көрген кітабы – 

«Тұғыры биік тұлғалар» жыр жинағы 
айыртаулық арыстарға арналған 
тырнақалды туындысы болды. Одан 
кейін, «Туған жер перзенттері», «Ай-
ыртау аясында», «Асылымызды 
аялайық» сынды бірнеше кітаптардың 
авторы.
Кеш барысында оқушылар өздерінің 

өлең жазумен, шығармашылықпен 
айналысатындарын, болашақта 
Тайлақ аталары секілді сөз зергері 
– ақын болуды қалайтындарын, 
сонымен қатар, ақын аталарымен 
жүзбе-жүз көріскісі келетіндіктерін 
ортаға салды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Қазақтың жақсы қасиеттерінің 
асылы – жомарттық, қамқор-
лық, кең пейілділік. Ол адамға 
қызмет қылып, жақсылық жа-
сауға пейілді жанға тән қасиет. 
Жомарт болу – өзіңде барды 
зәру адаммен шын жүректен 
бөлісу. 

Осыған орай мектебіміз бойынша көпбалалы 
және аз қамтылған отбасылар бүлдіршіндерінің 
түрлі әлеуметтік жағдайларға байланысты 
білім алумен қамтылмай қалуының алдын алу 
мақсатында біздің мектебімізде де «Мектепке 
жол» қайырымдылық акциясы өтті.

«Мектепке жол» қайырымдылық акциясына мек-
теп ұжымы толық тартылып, аз қамтылған және 
көп балалы оқушыларға көмек көрсетті. Мектеп 
директоры А.Н. Нұрпейісов, мектеп директорының 
оқу ісі жөніндегі орынбасары Ұ.Қ. Жахиена, мектеп 
директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары  
А.С. Сердалина , аға тәлімгері Қ.А. Мәжікеева, дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі Е.А. Қиманов, бастауыш 

«Мектепке жол» акциясы
ҚАМҚОРЛЫҚ – АДАМГЕРШІЛІК БЕЛГІСІҚАМҚОРЛЫҚ – АДАМГЕРШІЛІК БЕЛГІСІ

сынып мұғалімдері Н.Б. Нұрмағанбетова мен М.А. 
Сердалина, тарих және география пәнінің мұғалімі Б.Қ.  
Дүйсенова,  химия және информатика пәнінің мұғалімі 
Қ.Қ. Дүйсенова, орыс тілі және орыс әдебиеті пәнінің 
мұғалімі М.Ш. Усиналар жекелей оқушыларға оқуға 
қажетті мектеп жабдықтарымен, киім-кешекпен көмек 
жасап,  «Мейірімді алақан» қайырымдылық акциясы 
ұйымдастырылды. 
Мектеп ұжымы акцияға толық тартылып, жиналған 

қаражатқа көмекке мұқтаж  оқушылардың қажетті 
жабдықтарын алып берді. 
Осылай бір-бірімізге бақыт сыйлар жүрек жылуымыз, 

мейірімділігіміз сарқылмасын. Аялы алақанымызды, 
қол ұшымызды созып, қайырымдылық жасап, көмек 
қолын күткен әрбір жанның жүрегіне жылулық ұялатып, 
өмірге деген көзқарасын өзгерту барлық азаматтың 
борышы. Болашағымыз бақытты болсын десек, қолдан 
келер қамқорлығымызды аямалық!

А.АБДУШЕВА, 
И.ӘЛТАЕВА,

Дәуқара орта мектебінің 
әлеуметтік ұстаздары.

Көп балалы, аз қамтылған 
отбасы оқушыларына қолдау 
көрсету және барлық мектеп 
жасындағы балаларды міндетті 
орта біліммен қамтамасыз ету 
үшін жалпыға бірдей білім беру  
айлығы мен «Мектепке жол» акци-

ясы жыл сайын 1 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында 
өтеді.
Акцияның негізгі міндеті - аз қамтылған отбасыларындағы 

оқушылардың жаңа оқу жылына дайындалуға және 
балалардың әлеуметтік жағдайлары бойынша мектепке 
бармауының алдын алу. Олардың мектеп формасы, оқуға 
қажетті құрал-жабдықтармен толықтай қамтылып, алаңсыз 
білім алуына жағдай жасау. Республикалық акцияның өту 
барысында Қамсақты ауылдық округі және Карасевка 
орта мектебінің әкімшілігінен шаруа қожалықтарына, жеке 
кәсіпкерге хаттар жолданды. «Рамазан», «Ысмағұлова» 
шаруа қожалықтары, «Мұқашева», «Ибраева» жеке 
кәсіпкерлері, «Айыртау Гринькомпани» ЖШС-і, мектеп 
түлегі Шүкенова Гүлзейнеп, сонымен қатар Қамсақты 
ауылдық округінің, ауылдық  дәрігерлік амбулатория 
қызметкерлері 13 балаға көмек көрсетті. 

ҚАМҚОРЛЫҚ – ӘР АДАМНЫҢ БОРЫШЫҚАМҚОРЛЫҚ – ӘР АДАМНЫҢ БОРЫШЫ
Демеушілердің көмек көрсетуі арқасында балалардың 

барлығы мектепке дайын болды. Бұл істе ұстаздарымыз 
да белсенділік танытып, қайырымдылық қасиетті іс 
болғандықтан әркім өзінің жүрек қалауы бойынша қолынан 
келген көмегін көрсетуде. Сонымен бірге қадағалаусыз 
және панасыз, мектептен шет қалып, жүйелі түрде оқуға 
бармай жүрген балаларды анықтау үшін мұғалімдердің 
қатысуымен рейдтер де жүргізілді. 
Рейд барысында балаларды жалпыға бірдей міндетті 

оқумен қамту мақсатында аулалар аралау жұмыстары 
ұйымдастырылды. Аталған шара аясында әлеуметтік 
себебі бойынша оқумен қамтылмаған бала анықталмады. 
Көмекке зәру отбасы балаларына азды-көпті қол ұшын  
беру - әр адамның борышы.
Мектеп әкімшілігі мен ата-аналар атынан осы қожалық 

иелері: Әлбеков Еркінге, Ысмағұлова Назгүлге, «Айыртау 
Гринькомпани» фирмасының басшысы Мирманов Әсет 
Еділұлына, Мұқашева Ақлимаға, Ибраева Күләшқа, 
Қамсақты ауылдық округінің, ауылдық дәрігерлік ам-
булатория қызметкерлері және мектеп ұстаздарына 
алғысымызды білдіреміз.

Б.ИБРАЕВА,
Карасевка ОМ-нің әлеуметтік ұстазы.


