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Х а л қ ы м ы з  а с ы -
лын ардақтап, қариясын 

құрметтеген. Өмірден көргені, 
көңілге түйгені мол, тыңдай 
білгенге ақыл-ойы алтын көмбе 
ардагерлерді әспеттеп, оларға 
құрмет көрсету-баршамыздың 
парызымыз.  Отан үшін от 
кешіп, жалынды жастық шағын 
соғыс өртінде өткізген соғыс 
ардагерлерінің қатары күн санап 
азайып барады. 
Жеңіс мерекесі қарсаңында ау-

дан басшысы Ағзам Ахметжанұлы 
ауданымызда тұратын Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері Владимир 
Зуевтың, Константин Кубрактың, 
Александр Грековтың, Николай 
Ивановскийдің, Николай Лыткиннің 
және  Ескендір  Кәрімовтердің 
үйлеріне арнайы барып, Жеңіс сол-
даттарын Ұлы Жеңістің 70 жылдық 
мерекесімен құттықтап, арнайы азық-
түлік сыйлықтарын табыстады. 
Сондай-ақ, ауданның кәсіпкерлер 

палатасының бастауымен қолға 

Ол күндердің өшпес даңқы
МАЙДАНГЕРЛЕР МАРАПАТТАЛДЫМАЙДАНГЕРЛЕР МАРАПАТТАЛДЫ

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдық мерекесіне орай 
сонау сұрапыл соғыста фашизмнен көптеген халықтарды құтқару 

үшін өз жандарын майдан даласында қиған боздақтарға және 
Жеңіспен оралған жауынгерлерге мәңгілік қошемет көрсету кейінгі 
ұрпақтардың парызы. Қанша уақыт өтсе де, жеңімпаз жауынгерлердің, 
тыл еңбеккерлерінің, шайқаста қаза тапқандардың ерлігінің даңқын 
асыра береміз.

Осы орайда 8 мамыр күні Қарасай батыр ауылында Ұлы Отан соғысында 
қаза тапқан жауынгерлерге арналған ескерткіш тақта жаңғыртылып, оның 
салтанатты ашылу рәсімі болып өтті. 
Ескерткіш тақтада Ұлы Отан соғысында қаза тапқандардың және соғыстан 

жеңіспен оралып, бейбіт өмірде бұл дүниеден озған аталарымыздың есімдері 
жазылған. Аталмыш тақтаның ашылуына сол ауылдың тумасы, Уәлихан 
ауданының әкімі Аман Жақсыбайұлы Төрегелдин зор үлесін қосты. 
Салтанатты рәсімге аудан әкімі Ағзам Тастеміров пен Уәлихан ауданының 

әкімі Аман Төрегелдиндер қатынасып, жиналған қауымды Ұлы Жеңіс 
мерекесімен құттықтап, ескерткіш тақтаның шымылдығын ашты. Сонан соң 
боздақтардың ескеркішіне екі ауданның басшылары  гүл себеттерін қойды. 
Ескерткіш тақтаның салтанатты ашылуынан соң, Мәдениет орта мектебінде 

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 70 жылдығына орайластырылып және ауылдың 
тарихынан сыр шертетін мектеп мұражайы ашылды. Мұражай жәдігерлерімен 
танысқан Ағзам Ахметжанұлы мен Аман Жақсыбайұлы аталмыш шараның 
жас ұрпақ үшін маңызды екенін атап өтті. Сондай-ақ, Аман Төрегелдин мектеп 
оқушыларына арнайы спорттық киімдер мен спорт жабдықтарын сатып алу 
үшін мектеп басшысына ақшалай сыйлық табыстады. 
Осы күні түстен кейін Каменный Брод ауылында Ұлы Отан соғысының 

ардагері, Югославия халқын жаудан қорғаған қаһарман барлаушы, жерлесіміз 
Халел Тайтанұлы Сәлімжановтың есімі ауылдағы өзі тұрған көшеге берілді.
Салтанатты жиынға қатысқан аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы сонау 

сұрапыл соғыста жаумен шайқасқан жауынгерлеріміздің ерліктерінінің мәңгі 
есте сақталатынын айта келе, сол қанды шайқаста Югославия елін азат етуде 
асқан ерлік көрсеткен барлаушы батыр, жерлесіміз Халел Сәлімжановтың ру-
хына тағзым етіп, ауылдағы Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлерге 
арналған ескерткішке қаһарман батырдың ұрпақтарымен бірге гүл шоқтарын 
қойды.
Сонан соң Халел Тайтанұлы өмірінің соңына дейін тұрған үйінің қабырғасынан 

естелік тақта ашылды. 
Салтанатты шаралардан кейін екі ауылда да жеңімпаз жауынгерлердің 

рухтарына арналып ас берілді.
Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретті түсірген автор.

Тағзым

ЖЕҢІС ЖАУЫНГЕРЛЕРІНЕ ҚҰРМЕТЖЕҢІС ЖАУЫНГЕРЛЕРІНЕ ҚҰРМЕТ

Өткен аптада Мемлекет 
басшысы Нұрсұлтан На-

зарбаев еліміздің өркендеуіне 
өзіндік үлестерін қосқан бір топ 
азаматтарға мемлекеттік награ-
даларды тапсырды. Аталмыш 
наградаға біздің жерлесіміз, Қаратал 
ауылдық округі ардагерлер кеңесінің 
төрағасы, тыл ардагері Айтмағанбет 
Дауылбаев та  лайық деп танылып, 
сол жиында «Құрмет» орденімен 
марапатталды.
Марапапаттау рәсімінде сөз 

сөйлеген Елбасы Нұрсұлтан Назарба-
ев марапатқа ұсынылғандардың бәрі де 
ерен еңбегімен, қалтқысыз қызметімен 
ерекшеленген жандар екендігін атап 
өтті. Ардагерлердің майдан даласы мен 
бейбіт өмірдегі ерен ерліктері келешек 
ұрпаққа әрдайым үлгі болмақ. Тәуелсіз 
Қазақстанымыздың өркендеп, гүлденуіне 
зор еңбек сіңірген ардагерлеріміздің 
еңбектері еш уақытта ұмыт болмақ 
емес. 
Марапатқа ие болған ардагерлер 

де өз тарапынан Мемлекет басшы-
сына көрсетіп отырған құрметі мен 
қамқорлығы, егемен елімізде татулық пен 

Құрмет
ЖОҒАРЫ АТАҚҚА ИЕ БОЛДЫЖОҒАРЫ АТАҚҚА ИЕ БОЛДЫ

тыныштықты қаматамсыз етіп отырғаны 
үшін ризашылықтарын білдірді.

Өз хабарымыз. 
Суретте: «Құрмет» орденінің 

иегері, ардагер-ұстаз А.Дауылбаев.  

Осыдан 70 жыл бұрын 
адамзат баласына ауыр зар-

даптарын әкелген 1941-1945 
жылдардағы Ұлы Отан соғысы ба-
балар батырлығының арқасында 
жеңіспен аяқталды. От пен оқтың 
ортасында жүріп, жаумен айқасқан 
жауынгерлер ерлігі бізге бейбіт 
күнді сыйлады. Сондықтанда бүгінгі 
ұрпақ қайсар қазақ қыз-жігіттерінің 

батырлығы алдында бас иіп, 
ерліктерін еш ұмытпақ емес.
Сол 1941-1945 жылдар аралығындағы 

1418 күнге созылған сұрапыл соғысқа 
біздің айыртаулықтар да аттанып, 
біраз жерлестеріміз Отанымызды азат 
ету жолында қазаға ұшырап, майдан 
даласынан оралмады. 11 жерлесіміз 
Кеңес Одағының Батыры атағына ие 
болды.

9 мамыр – Жеңіс күні айыртаулықтар 
Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жау-
ынгерлерге арналған Даңқ монументінің 
жанына жиналды. 
Аудан әкімі, «Нұр Отан» партия-

сы Айыртау аудандық филиалының 
төрағасы Ағзам Тастеміров аудан 
әкімі аппараты жанында Ұлы Жеңіс 
мерекесі қарсаңында Қазақстан 
Республикасының  Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың қабылдауында 
болып, жоғарғы атақ «Құрмет» 
орденімен марапатталған Қаратал 
ауылдық округінің ардагерлер кеңесінің 
төрағасы, тыл еңбеккері, ардагер-ұстаз 
Айтмағанбет Дауылбаевты қошеметпен 
қарсы алып, сонан соң  ауданның тыл 
еңбеккерлерімен, аудан мекемелері 
мен ұйымдарының өкілдерімен бірге 
Тәуелсіздік Стелласынан Ұлы Отан 
соғысы жылдарында қаза тапқан жау-
ынгерлерге арналған Даңқ монументіне 
жас ұрпақ өкілдерінің қошеметтеуімен 
бет алды.
Соғыс жылдарында қаза тапқан жау-

ынгерлерге арналған Даңқ монументіне 
алғаш болып гүл шоғын аудан әкімі 
Ағзам Тастеміров «Құрмет» орденінің 
иегері, тыл еңбеккері Айтмағанбет 

Мереке мезеті
ЕРЛІККЕ БАС ИЕМІЗЕРЛІККЕ БАС ИЕМІЗ

барша ардагерлерді, айыртаулықтарды 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығымен 
құттықтап, баршасының отбасына 
амандық,  мықты денсаулық, ұзақ та  
бақытты ғұмыр, туған-туысқандары мен 
жақындарына бақыт тіледі. 
Одан әрі сөз кезегін алған аудандық 

ардагерлер кеңесінің төрағасы Армия 
Әбілқайыров, тыл ардагері, «Құрмет» 
орденінің иегері Айтмағанбет Дауылба-
евтар шын көңілден шыққан тілектерін 
білдірді. 
Жеңіс күніне арналған салтанат 

одан әрі Айыртау гарнизоны әскери 
қызметкерлерінің, ауданның құқық 
қорғау қызметшілерінің, әскериленген 
өрт сөндіру бөлімінің, мектеп, кол-
ледж, кәсіби лицей оқушыларының, 
мемлекеттік мекемелердің қатысуымен 
мерекелік шеруге ұласты. Ауданның 
білім мекемелерінің қызметкерлерімен, 
оқушылармен, еңбек ұжымдары мен 
мемлекеттік мекемелердің өкілдерінің 
ұйымдастыруымен қойылған соғыс 
кезіндегі көріністер де ешкімді де бей-
жай қалдырмады. Ол да көпшілік үшін 
әсерлі болды. Өйткені салтанатты 
шеру биылғы Жеңістің 70 жылдығына 
орай ұйымдастырылған аудан 
жұртшылығының «Мәңгілік полк» жо-
басымен жалғасты.  
Салтанатты  шараның  соңы 

жылдағы дәстүр бойынша және түрлі 
спорттық жарыстарға, ауданның 

көркемөнерпаздарының күшімен 
дайындалған мерекелік концерт-
ке ұласты. Сондай-ақ, аудандық га-
зеттерде жарияланған «Жеңіс үшін 
атамызға мың алғыс!» атты мектеп 
оқушылары арасында өткен байқаудың 
жеңімпаздары Алғыс хаттармен, ар-
найы дипломдармен және ақшалай 
сыйлықтармен марапатталды.
Аудан әртістерінің мерекелік концертін 

тамашалаған ардагерлер «Ақтоқты» 
дәмханасында ұйымдастырылған ау-
дан әкімінің мерекелік дастарханында 
бас қосты. 
Осы күні кешкілік орталық алаңда 

аудан оқушыларымен факелдік естелік 
кеші ұйымдастырылып, Жеңіс күніне 
арналып отшашу шашылды.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Дауылбайұлымен бірге қойды. 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 

70 жылдығына арналған салтанат-
ты митингке соғыс ардагерлері, тыл 
еңбеккерлері, Ауған соғысының 
ардагерлері ,  әскери  бөлімнің 
жауынгерлері, құқық қорғау органдары 
мен әскерилендірілген құрылымдардың 
қызметкерлері, қоғамдық және еңбек 
ұжымдарының өкілдері, аудан 

тұрғындары қатысты.
Аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы 

соғыс ардагерлерін, тыл еңбеккерлерін,  
осы митингке жиналған жұртшылықты 
Жеңіс мерекесімен құттықтауында: 
«Жеңімпаз халқымыздың жанкештілігі 
мен қаһармандығы еліміздің және бүкіл 
адамзаттың тарихында өшпес кезең 
болып мәңгілік қалады.
Бүгінгі біздің қасиетті парызымыз – 

аға ұрпақтың мұң-мұқтажын ұмытпау, 
Жеңісіміздің тарихы жастарды, кейінгі 
ұрпақты отаншылдық, достық пен 
келісім сезіміне тәрбиелеуде басты 
өнеге болып қала беруі үшін қолдан 
келгеннің бәрін жасау» - дей келе, қан 
майданнан оралмаған боздақтарды 
еске алу мақсатында бір минут үнсіздік 
жариялады. Сонан соң сөз соңында  

алынған «Ерлікке тағзым» атты акция 
аясында аудан кәсіпкерлерімен арда-

герлерге сыйлықтар да табысталды.
Бағлан ҚОЖАҚОВ.
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7 мамыр - еліміздің қорғаныс қабілетінің кемелденгенін, әскери 
күштері әлеуетінің арта түскендігін айғақтайтын әрі ұлттық-патриоттық 

рухымызды көтеретін мемлекеттік мереке. Қайсар мінезді ата-
бабамыздың жауынгерлік дәстүрінің заңды жалғасын тапқан күн.
Осындай айтулы Отан қорғаушылар күні ауданымызда да ерекше бір 

салтанатпен аталып өтті. 

Мерекелік шара аудан орталығындағы саябақта Ауған соғысының ардагерлеріне 
ескерткіш ашылумен басталып, аудан әкімдігі ғимаратының алдында 
ұйымдастырылған мерекелік салтанатты жиынмен жалғасты.
Салтанатты шара аудан мектептерінің алғашқы әскери дайындық пәнінің 

мұғалімдері мен оқушыларынан құралған әскери-теңіз флоты, аэроұтқыр әскері, 
шекара әскері және ішкі әскер құрылымдарының сапқа тұруымен бастау алды. 
Қазақстан Республикасының Мемлекеттік Гимні орындалысымен, салтанатты 

мерекелік жиында сөз алған аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы: «Бұл күн Отан 
алдындағы өзінің әскери патриоттық борышын маңызды әрі киелі деп есептейтін, 
еліміздің ұлттық мүддесі, қазақстандықтарың ырыс-берекесі мен қауіпсіздігі 
жайлы қам ойлайтын тұлғалардың мейрамы. Қазақстанның қорғаныс саясаты 
бүгінде барынша ашық та мөлдір және біздің стратегиялық әріптестеріміз бен 
одақтастарымызға ғана емес, сонымен бірге әлемдік қоғамдастық үшін де 
түсінікті болып табылады. Қазақстанның ашық қарсыласы мен теріс көзқарастағы 
көршілері жоқ. Бұл мемлекет басшысы анықтап, бағыттап отыратын бейбітсүйгіш 
бағдарымыздың жемісі. Ер адам үшін Отанын қорғау қызметінен парасатты іс жоқ. 
Отан қорғаушыларымыз еліміз алдындағы азаматтық борышын атқара отырып, 
өздерінің еңбектерімен қазақстандық әскердің даңқты дәстүрлерін жалғастыруда. 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің қатарында қызмет ету әрқашан 
құрметті болып қала береді, өйткені еліміздің Қарулы Күштерінің беделі жоғары. 
Нағыз Отан қорғаушыларды ерлік, жоғары кәсіпкерлік, жанқиярлық сияқты 

қасиеттер сипаттайды», - дей келе айыртаулық әскери қызметкерлерді айтулы 
мерекемен құттықтады.
Аудан әкімінің құттықтауынан кейін 5510 әскеи бөлімінің штаб бастығы Берік 

Қожахметов Айыртау ауданының әкімі Ағзам Тастеміровке, аудандық ішкі істер 
бөлімінің бастығы Айдос Ідірісовке, аудандық ішкі істер бөлімі бастығының 
орынбасары Марат Серкешевке, полиция майоры Бақытжан Жантілеуовке, ЕС-
164/8 мекемесінің бастығы Анатолий Кочкинге, қаржы полициясының бастығы 
Жеңіс Мусинге, 3-атқыштар ротасының асхана меңгерушісі Любовь Цигельникке 
Қазақстан Республикасы Ұлттық гвардиясының Басқолбасшысы, генерал-лейтенат 
Жақсылықовтың бұйрығымен екі мәрте Кеңес Одағының батыры, авиация генерал-
майоры Талғат Бигелдиновтың медалін табыс етті.  
Лауазымдық міндеттерін адал орындағандары үшін және Отан қорғаушы күнін 

мерекелеуге орай аудан әкімінің Құрмет грамоталарымен және Алғыс хаттарымен 
бір топ қызметкерлер марапатталды. 
Мерекелік шара соңында аудандық «Айыртау таңы» және «Айыртауские зори» 

газеттерінің жүлдесіне арналған эстафетаның жеңімпаздары да арнайы аудан 
басшысының дипломдарымен марапатталып, сыйлықтарға ие болды. 

ЖАНАТ СӘБИТОВ,
Суретті түсірген автор.

Мереке мезеті
ЕР – ЕЛ ҚОРҒАНЫ

Жер төсін емген 
диқан қауымының 

қарбалас  шағы  – 
көктем .  «Көктемнің 
бір күні-жылға азық» 
екенін терең түсінген 
аграршылар уақытты 
ұтымды пайдаланып, 
көктемгі егіс жұмыстарын 
ұйымшылдықпен өткізу 
мақсатында қазіргі соңғы 
даярлық  жұмыстары 
қауырт атқарылып жатыр. 
Өткен сейсенбі күні аудан 

әкімі Ағзам Тастеміровтың 
төрағалық етуімен «Жарқын 
СК» ЖШС-нің базасында 
ауданымыздың аграршыла-
ры бас қосып, үстіміздегі жылғы көктемгі егіс жұмыстарын 
ұйымшылдықпен өткізу және ауданымыздың агроөнеркәсіп 
кешенін дамыту жөніндегі міндеттер жайлы келелі кеңес 
өткізілді. Аталмыш шараға облыс компанияларының, ғылыми-
зерттеу орталықтарының, сұрыптау станцияларының 
өкілдері ауылдық округ әкімдері, ауылшаруашылық 
құрылымдарының басшылары мен мамандары, орман 
шаруашылығының мамандары, мемлекеттік ұйымдар мен 
кәсіпорындардың басшылары қатысты.
Семинарға жиналғандарды шаруашылықтың көктемгі 

дала жұмыстарына жұмылдырылатын техникалардың 
жағдайымен шаруашылықтың бас агрономы Александр 
Пономарев таныстырып өтті. Семинардың тәжірибелік 
бөлімінде аудан басшысымен егістік алқаптың ылғалдылығы 
да тыс қалмады. 
Сонан соң семинарға жиналған қауым серіктестіктегі 

егістік алқапты дәрілеуге арналған сұйықтықты әзірлейтін 
қондырғының жұмысымен танысқан соң, қырман басындағы 
тұқымды дәрілеу сәтін де тамашалады. Биылғы алдағы егіс 
жұмысын ұйымшылдықпен өткізу жайында орта мектептің 
акт залында өткен келелі кеңесте талқыланды. Аудандық 
семинар-кеңесті аудан әкімі Ағзам Тастеміров ашып, 
жүргізіп отырды. 
Семинарға Бараев атындағы Шортанды өндірістік-ғылыми 

орталығының зертхана меңгерушісі Айбек Төлегенов,  
облыстық сұрыптау-тәжірибе станциясының  зертхана 
меңгерушісі Ольга Гаас және ауыо шаруашылығы техника-
ларын жасаушы кәсіпорындардың өкілдері және ауданның 
ауылдық округтердің әкімдері, ауыл шаруашылығы 
құрылымдарының, орман шаруашылықтарының құқық 
қорғау органдарының, төтенше жағдайлар бөлімінің  бас-
шылары қатысты.
Семинарда баяндама жасаған аудан әкімінің орынба-

сары Аманбек Махметов биылғы көктемгі егіс науқанын 
ұйымшылдықпен өткізу жайындағы шараларға толығымен 
тоқталып өтті.
Аманбек Ғазизұлының баяндауынша ауданымызда 

Көктемгі егіс – 2015
КӨКТЕМНІҢ КҮНІ ЖЫЛҒА АЗЫҚ

Өткен аптада Шүкірлік негізгі мектебінде ауыл тарихына арналған 
мұражай ашылды. Аталмыш шараға аудандық ардагерлер кеңесінің 

төрағасы Армия Әбілқайыров, білім бөлімі әдістемелік кабинетінің 
меңгерушісі Сәуле Тұралинова, ауыл тұрғындары мен оқушылары қатысты. 
Мұражайдың ашылу мақсаты - өскелең ұрпаққа туған ауылының тарихымен 
таныстыру, ата-бабаларының өткен өмірлерін зерттеу. 

Мұражайдың ашылу таспасын аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Армия 
Әбілқайыров, білім бөлімі әдістемелік кабинетінің меңгерушісі Сәуле Тұралинова 
салтанатты түрде қиды. Шүкірлік мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Ұлан Зәкіриянов 
жиналғандарға ауыл тарихы жайлы айта келіп, мұражайға қойылған  жәдігерлермен 
таныстырып өтті. 
Өз кезегінде сөз алған мектеп директоры Мәулет Әбікеев қажетті деректерді жи-

нап, мұражайдың ашылуына үлес қосқан, демеушілік көрсеткен ұстаздар ұжымы мен 
оқушыларға, елден тысқары жерлерде тұратын ауыл азаматтарына алғысын айтты. 
Жиында сөз сөйлеген ауыл ақсақалы Батан Мусин, ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Армия Әбілқайыров, мұражайдың ашылу салтанатына Астана қаласынан арнайы 
келген Қайырбек Ерғалиев, Көкшетау қаласының тұрғыны Совет Самаев, Лобанов 
ауылының тұрғыны Тұяқ Есенжановтар жүрекжарды лебіздерін білдіріп, келешек ұрпақ 
үшін мұражайдың атқарар рөлінің зор екендігін атап өтті.
Ауыл тұрғындары мен мектеп ұжымы аталмыш мұражайдың ашылуына демеушілік 

көрсеткен Қайырбек Ерғалиевке, Совет Самаевқа, Тұяқ Есенжановқа, Берік Жанахме-
товке, Темірболат Ғалымұлына, Ержан Бүркітбайұлына ризашылықтарын білдірді.

Жанат КӨШЕЙ.
Суретті түсірген автор.

Тағзым

 Мўражай ашылды

биылғы егіс науқаны 393,8 мың гектар алқапқа жүргізу 
жоспарланып отыр, оның ішінде 303,7 мың гектарға дәнді 
дақылдар (236,3 мың гектарға – бидай, 62,2 мың гектар арпа 
және майлы дақылдар  себілмекші.
Аудан бойынша 44,3 мың тонна тұқым қамбаға құйылған. 

Барлық тұқым кондиционды деп танылған. 
Ауданның ауыл шаруашылығы құрылымдарына көктемгі 

егіс жұмыстарын жүргізуге барлығы 5761 тонна дизель 
отыны, 950 тонна бензин, 285 мың тонна дизель майы 
қажет. Қазіргі кезде ауданның ауыл шаруашылығы тауар 
өндірушілерімен (89 шаруашылық) арзандатылған 4931 
тонна дизель отынына келісім-шарттар жасалған.  Толық 
жанар-жағармаймен қамтамасыз ету үшін барлық жұмыстар 
жүргізілуде.
Техниканың жағдайына келер болсақ, биылғы көктемгі 

егіс науқанына 1164 бірлік трактор, 1176 тұқымсепкіштер, 
118 егу кешендері, 480-ге жуық жүк көліктері және басқа да 
көліктер жұмылдырылмақ.
Семинарда Шортанды өндірістік-ғылыми орталығының 

зертхана меңгерушісі Айбек Төлегенов,  облыстық сұрыптау-
тәжірибе станциясының  зертхана меңгерушісі Ольга 
Гаас, «Корпарация Рамут» ЖШС-нің вице-президенті 
Татьяна Ким, Айыртау ауданының Құрметті азаматы 
Армия Әбілқайыров, өз салалары бойынша көктемгі егіс 
науқанының ұйымшылдықпен өткізуі жөніндегі тиімді әрі 
пайдалы кеңестерін ортаға салды
Мәжілісті  қорытындылаған  аудан  әкімі  Ағзам 

Ахметжанұлы  биылғы көктемгі егіс жұмыстарын уақытында 
ұйымшылдықпен атқарып, ауыл шаруашылығы саласындағы 
серіктестіктер мен шаруа қожалықтары басшыларына 
бірнеше міндеттер жүктеді.
Осы міндеттерді іске асыруда  ауданының барлық 

ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері,  барлық ауыл 
шаруашылығы қызметкерлері аянбай абыройлы еңбек 
ететініне сенімдіміз.

ЖАНАТ ҚАЖЫБАЙҰЛЫ,
Суретті түсірген автор.

Ұлы 
Отан соғысындағы 

Жеңістің 70 жылдығын 
а у д а н ы м ы з д ы ң 

тұр ғындары  зор  қуанышпен 
қарсы алып, соғыста шәйіт болған 
майдангерлердің құрметіне құран 
бағыштап, ас берді.
Жеңіс күнінің жетпісінші мерейлі 

көктемін сырымбеттіктер «Алтын 
Адам» алаңына жиналудан ба-
стады. Ұлы Отан соғысында қаза 
тапқан жерлестерінің ескерткіш 
тақтасына гүл шоқтарын қойған 
салтанатты рәсімнен кейін Сырым-
бет ауылдық округінің әкімі Дулат 
Сүлейменов жиналғандарды мерейлі 
мерекелерімен құттықтап, тыл және 
еңбек ардагерлеріне сыйлықтар та-
быс етті. 

Жиын соңында сөз сөйлеген ардагер-
лер де өздеріне көрсетіліп отырған сый 
құрметтеріне алғыстарын білдіріп, осы 
шараны өткізуге демеушілік көрсеткен 
«Сырымбет-1» ЖШС (Р.Р. Юстус), 
«АиК Агро» ЖШС (А.Е. Абакумов), 
«Арай-1» (Т.Н. Құрманғожин), «Лето» 
ШҚ (М.М. Романов), «АСКА» ШҚ (А.Е. 
Нашарбеков) және ескерткіш маңайын 
тазартып, абаттандырған мектеп 
оқушыларына зор ризашылықтарын 
жеткізді.

*** 
Осы күні Шолақөзек ауылын-

да дүниеге келіп, әр тарапқа та-
рап  кеткен  ағайындар  да  бас 
қосып, майдангерлердің құрметіне 

Тағзым
ЕСКЕРТКІШТЕР ЖАҢҒЫРТЫЛДЫ

арналған  ескерткіштің  басына 
тағзым етті. Сұрапыл соғыстың  
қанды ұрыстарына қатыспаса да, 
сол кездердің қиындығын бір кісідей 
көтерген, балалық шағы соғыс өртіне 

шарпылған ұрпақтардың атынан сөз 
сөйлеген Әбден Сабанұлы, Дәуренбек 
Кәркенұлы, Бақыт Әбділмановалар 
көздер і  жасқа  тола  отырып , 
жерлестерін еске алды.

Сарыбұлақ ауылында мерекелік 
шараға жиналған көпшілік қауым да 
соғыста қаза тапқандардың құрметіне 
ас беріп, майданда шәйіт болғандарды 
еске алды. Ескерткіш тақтаның ал-
дында сөз сөйлеген тыл ардагерлері 
мен ауыл азаматтары  аталмыш 
шараны ұйымдастырып, ескерткіш 
тақтаны жаңғыртуда демеушілік 
көрсеткен ауылдастары Жұмабек 
Зәкірияновқа,  Құрман Жанахидде-

новке, Мира Нүрпейісоваға, Асыл-
хан Әбділмановқа ризашылықтарын 
білдірді. 

**** 
Жеңіс күніне арналған мерекелік жи-

ындар  Сарыөзек, Светлый, Сулыкөл ау-
ылдарында өтіп, ауыл ақсақалдарының 
ұйымдастыруымен  ас  беріліп , 
аруақтарға құран бағышталды.

Өз хабарымыз.
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Біз үшін Жеңіс күнінен асқан қымбат нәрсе жоқ. Әрбір көктем бізді 
ойша сонау ұмытылмас, әрі көптен күткен 1945 жылдың 9 мамырына қайта 

оралтады. Тарихта аты қалған Ұлы отан соғысына біздің Қазақстан Респу-
бликасы да жан аямай жаумен шайқасты. Соның ішінде менің кішкентай  ауы-
лым- Қарасай батырдан (ол кезде Қосағаш деп аталған) да  адамдар соғысқа 
аттанды. Соның бірі менің ұлы атам-  Көшімбаев Ақтан Көшімбайұлы.  1904 
жылы туған. 1921-22 жылдары Орынбор қаласына оқуға барып түсті. 1922- 23 
жылдары ауылда мұғалім болып  қызмет істеген. 

  1941 жылы қараша айында жаудан елімізді, жерімізді қорғауға соғысқа 
аттанады.  Калинин майданында соғыста болып, 1943 жылы жараланып,  елге 
қайта  оралады. Соғыстан кейінгі жылдары ревизор, дүкенші, басқарма болып  
еңбек етеді. Саумалкөл ауылындағы май заводында да  көп жылдар бойы жұмыс 
істейді. Онда ауылдан сүт жинап, тартып, май  жасап, отбасына, елге қол ұшын 
берген екен. Әрине, соғыстан кейін де ауылдың жайы да әлі нашар болатын. 

 Міне, осынау елімізге көп қасірет әкелген алапаттың жеңіспен аяқталғанына 
70 жыл толып отыр. Елге Жеңіс оңай келген  жоқ,- деді атам менің Амангелді 
маған айтқан әңгімесінде. 

                                                             ШЫНАР АМАНГЕЛДИЕВА.

Оқушылар шығармашылығы
Қабиденова Динара Қошанқызы- 

Мәдениет орта мектебінде 25 жылдан 
бері бастауыш сыныпқа дәріс беріп 
келеді. Оқушылары қазір 3-сыныпта 
оқиды .   Оқушыларын  біліммен 
қатар шығармашылық, зерттеушілік  

жұмыстарға баулуда ұстаздың еңбегі зор. 
Биылғы Ұлы Жеңіске 70 жыл толуына орай 

оқушыларының өз ата-бабалары туралы жазған еңбектерін 
ұсынып отыр.

  БАБАЛАР ӘПЕРГЕН БАҚЫТТЫ БАҒАЛАЙЫҚ !
«Жеңіс» деген бес әріптен құрылған сөздің мағынасын апам маған 

тереңнен түсіндірді. Жеңіс- бұл баға жетпес қазына, себебі  бұл елімізді 
жаудан қорғаған, жастық шағын, өмірін қиған бабаларымыздың жауды 
жеңіп, қолымызға жеңіс туын ұстатып кеткен күн еді. 70 жыл өтсе де оның 
зардабын тартқан аталарымыз, апаларымыз бұл елге қуаныш, бақыт әкелді 
деп бағалайды. Әрине, біздей жас ұрпақ ұмытып қалмасын деп ел ортасына 
ескерткіш орнатып, соғысқа қатысқан, елге оралмаған бабаларымыздың 
аты, тегі тақтаға тізіліп жазылған. Сол тақтада менің  атамның әкесі, яғни ұлы 
атамның да аты жазылған. Аты жөні-Саттыбаев Сыздық. Атамның әкесі соғысқа 

1941 жылы аттанып, 1942 жылы Ленинград облысы, Крестцы деген қаланың 
маңайында қаза тапты.. Соғыстың қызып тұрған ошағы осы Ленингард маңайы 
болатын. Ол кісі колхозда жақсы еңбек еткені үшін Мәскеуге дейін барған.«Жеңіс 
күні» ұрпақпен бірге жылдан-жылға жалғаса бермек. Тарихта мәңгілік қалмақ. 
Жеңіс күні жасай берсін! Бейбітшілігіміз баянды болсын. Мен де оқуымды жақсы 
оқып, 11- сыныпты үздік аяқтап, еліме қызмет еткім келеді. Елімізді көркейтуге 
қатысып, өз орнымды еңбектен тапсам деймін. 

                                                                     МЕРУЕРТ АМАНЖОЛОВА.

  Аталарымызға бас иеміз!
1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталғанда қаншама ер жүрек батырлар, 

қаншама қыздар елі үшін, жері үшін соғысқа қатысып, жанын қиған. Өмір 
мен өлім алысып-арпалысқан сын сағатта қасық қаны қалғанша елін, жерін 
қорғаған ата-бабаларымыздың бірі, өзімнің ұлы атам- Жанатай Оқапұлы.

   Атамыз 1914 жылы Қосағаш ауылында дүниеге келген. Жастайынан 
еңбекке араласып, өз алғырлығымен трактордың тілін біліп жер жыртып, егін 
егеді. 1940 жылы ұлы әжем Ғайша Сәдуқызымен бас қосып, отау құрып, бір 
жылдан кейін 1941 жылы соғысқа аттанып кетеді. Соғыста Жапон шекарасында 
болып, минометші болған. Соғыстың бар қиыншылығын көріп, 1947 жылы аман 

–есен ауылға оралған. Елге келіп, бейбіт өмірде еңбек майданына араласады.
 Ұлы атам әжем екеуі 5 баланы дүниеге әкеліп, тәрбиелеген.
 Жанатай атам 1979 жылы ақпанның 6-сы күні дүние салды.
  Ұлы атамыздың арқасында осындай Жеңіске жетіп, біз байтақ Қазақстан деген 

елде тұрып жатырмыз. Осы жеңіс үшін аталарымызға бас иеміз !
                                                                        МҰРАТБЕК САЙЫН.  

 Ұлы атам туралы бір үзік сыр
ой

ора
блик
лым- 
аттанд
жылы 
жылда
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 70 жыл жауды жеңіп тойтарғалы
Өшіккен жаудың бетін   

  қайтарғалы.
Елден кеткен талай қазақ 
  қыршын өліп,
Ана жесір, бала жетім боп қалғалы.
Тарих бізден алыстап кеткенімен
Ұмытылмас естелік-сырлар қалды.
Қайын атам азаншы еді  дінге берік
Пірманның жалғыз ұлы оған серік.
Аттанған он тоғызда қан майданға,
Үкім күшті, болмаған бойда ерік.
Сол сәтте шаңырақта  қыз әпкесі,
Әкесін жер қойнына берді көніп.
Атамның туған елі Тамдыбұлақ,
Аттанған осы жерден 
  500 боздақ.
Бір үйдің асылдары, жалғыздары,
Кетіпті қан майданға 
  елден жырақ.
Қайда, кіммен соғысуға 
  бара жатыр?,
Бәрінің ойларында бірдей сұрақ.

Аллаға сыйынумен атой салып,
Жүріпті Украинда қару алып.

АТАМ ЖАЙЛЫ ЕСТЕЛІК
«Соғыс» деген  зұлматты көрмегеннің өзінде оны  айтудың өзі  

қаншалықты ауыр. Оны бүгінгі заманның орта буын өкілдері біз 
жақсы түсінеміз. Себебі әкелеріміздің, аталарымыздың өткен өмірі 
жайлы   айтқан сырлары, жырлары, әңгімелері  жүрегімізге жатталып 
қалған. Бізден кейінгі ұрпаққа соғыс жайлы әңгімелер ертегідей болып 
көрінуі мүмкін,  бірақ  Ұлы Отан соғысындағы  қанды шайқастарда  жан 
аямай соғысқан жауынгерлердің ішінде менің  бауырым, нағашым, қайын 
атам басқа да ет жақын адамдарым болды. Олардың барлығы да қазіргі 
күні марқұм болғанымен  жақын адамдарымның соғыстағы жүректілігі, 
ерлігі, соғыстан кейінгі бейбіт өмірдегі үлгілі істері біздің жадымызда 
әрдайым жаңғырып тұрады. Олар туралы естелік жазу, ерлік істерін кейінгі 
ұрпаққа үлгі ету біздің парызымыз. Ұлы Отан соғысының 70 жылдығы 
мерекесіне орай соғыс ардагері Пірманов Сәду есімді қайын атамды еске 
алу мақсатында жазған толғауымды жариялауды жөн көрдім.

Күндіз түні зулаған жау оғынан
Қалыпты атам кенет жараланып,
Өлім менен өмірдің ортасында,
Госпитальда жатыпты 
  ем-дом алып.
42 –ші жыл соғысқа кеткен атам,
От кешкен жан аямай қорғап Отан.
Болса да бастан алған жарақаты
Көніпті, бұйрық біреу, 
  тәртіп қатаң.
Жеңістен соң тағы да 
  қызмет қылып,
Елге оралған соңында  Прагадан. 
Қайтпайтын қайсар атам, 
  қайран атам,
Дарыған өзің берген бізге батаң.
Артыңда өскен-өнген ұрпақ қалды,
Атамекен тәуелсіз елге оралған.
Еңбек етіп, тер төгіп абыроймен,
Келе жатыр сара жолмен 
  өзің салған.
Естелік жаздым ата сізді 
  еске алып,
Көңілден жыр тербеген келін балаң.

ҒАЛИЯ СЕЙДАЛИЕВА,  
келіні.  

2015-2025 жылдарға арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы партиялық 
Бағдарламасына сәйкес «Өзіңнен баста» республикалық акциясының 
өткізілуіне байланысты ауданымыздың мемлекеттік қызметшілерінің 
кірістері бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланатын болады. 
Аталмыш акцияға үн қоса отырып өзімнің жеке кірістерімді жариялаймын. Менің  

2014 жылғы еңбекақым 1722 мың теңгені, 01.01.2015 жылға зейнетақылық қорым 
1650 мың теңгені құрады, жеке меншігімде үйім, пәтерім, автомашинам жоқ.

Болат АХМЕТЖАНОВ,
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының 

бірінші орынбасары.                                                          

Өзіңнен баста
КІРІСТЕР ТУРАЛЫ МƏЛІМЕТ

Жер мен елді жасанды-
рып көктем келді. Көктеммен 

бірге шаңытқан топырақты жел 
келді. Жел жарықтық ойнақшыған 
сайын ауыл үсті шаңмен бірге 
полиэтилен қапшықтар мен түрлі-
түсті пакеттерді жоғары көтеріп, 

бейнебір ауа толы шарлар секілді 
әуелетіп жүр.
Негізі, жылдың осы мезгілімен бірге  

бар тіршіліктің қыз-қыз қайнайтыны 
белгілі. Көктемнің әр күні қауырт тірлікке 
толы болмақ. Осындай шақтарда ауыл  
тұрғындары есіктерінің алдын тазалап, 
қыстайғы қоқыстарын сыртқа шығарып, 
үйлерінің сыртын әрлеп, ретке келтіруді 
қолға алады. Көше бетке көшеттер мен 
ағаштар отырғызып, күн жылуынан 
рахат күтеді.
Әрине, тал отырғызу да, мал өсіру де 

қажетті іс. Десек те,  көктем келісімен 
малдан шыққан тезек пен өспей қалған 
ағаш бұтақтары тұрғындар тарапынан 
көшеге шығарылып, тазалық жайы 
бар басты мәселеге айналды. Енді осы 
тазалық пен тәртіпке тоқтала кетсек. 
Кез-келген әлеуеті артқан ел алдымен 
тазалыққа барынша мән береді. Мән 
бергені сол, оны басты ұстаным етіп 
алға қойған. 
Тазалық - берекелі тірліктің көрінісі. 

«Таза жерге береке орнайды, бақыт 

қонақтайды» деген екен Мөңке би. 
Сондықтан да  халық алдымен тазалық 
пен тәртіптің елге керек, өзіне керек  
екенін біледі де.
Тазалық бар жерде, тәртіп бар. Ал 

тәртіп бар жерде халық үшін жасалған 
дүниенің бәрінің бет-бейнесі бұзылмаған 
қалпында көруге болады. Бұл кез-
келген елдің мәдениетінің деңгейін, 
затқа деген құрметін көрсетумен қатар, 
жасаушының еңбегін бағалау болып 
табылады. 
Қазір ауданымызда аудан әкімінің 

Ойтүрткі
ТАЗАЛЫҚ - БЕРЕКЕЛІ ТІРЛІКТІҢ КӨРІНІСІ

қаулысымен ақпанның 10-ы мен 
шілденің 10-ы аралығында тазалық пен 
көркейтудің үшайлығы жүріп жатыр. 
Жылдар бойғы жиналған олқылық 

пен олақтықтың, салақтықтың жолына 
тосқауыл қойылып, оны ретке келтірер 
айлық деуге де болады. Бірақ, жасалған 

жұмыстың жүйесіздігінен бе, жоқ бол-
маса, тұрғындардың жүгенсіздігінен бе, 
көркейту ісі әлі де кемшін түсіп жатыр.
Осы мақсатта  мамыр айының 

ал ғашқы  к үндер і нде  аудан 
басшысының тікелей тапсырмасы-
мен ауылдық жерлердегі абаттан-
дыру жұмыстарының жағдайымен 
танысу үшін Имантау, Лобаново және 
Арықбалық ауылдық округтерінде 
болып, ауыл көшелерінің жағдайымен 
танысып қайтқан болатынмын. Негізінен 
абаттандыру мен көгалдандыру 

жұмыстары көзбояушылық үшін округ 
орталықтарындағы көпшілік жүретін 
негізгі көшелерге ғана жүргізілген. Ал 
қалған шеткі көшелер мен ауыл сырт-
тары округ әкімі мен шаруашылық 
басшыларының назарынан тыс 
қалған. Мысалы Имантау ауылында 
болғанымызда ауыл шетіне кез келген 
тұрғын арнайы қоқыс төгетін жерге 
қоқыстарын төкпей, ауыл сыртына 
шаша берген. Сонымен қатар ауыл 
ішіндегі көшелерде де жоба жоқ. Осын-
дай олқылықтарға жол беріп қойып 
отырған ауыл әкімі Любовь Сердюк пен 
учаскелік полиция қызметкерлері қайда 
қарап отыр? Осындай тәртіпсіздікті жою 
үшін арнайы аудандық мәслихаттың 
шешімімен жауапкершілікке тарту үшін 
шешім де қабылданған еді ғой. Сол 
шешімнің негізінде ауыл әкімдері мен 
учаскелік инспекторлар неге шара 
қолданбайды?
Қар сөгіліп, жер кебе бастаған шақтан 

бастап аудан басшысы ұдайы абаттан-
дыру мен көгалдандыру мәселелеріне 
жіті мән беруде. Әрбір ауыл әкімдеріне 
тазалықпен тікелей шұғылдануын 
қатаң тапсырып жатса, ал ауыл 
әкімдері сол тапсырмаларды жүзеге 
асыруға қауқарсыз ба? Қызметтеріне 
тағайындалған кезде елімізді көркейту 
жолында аянбай қызмет ететіндеріне 
ант берген емес пе еді. Енді сол берген 
уәделері қайда?

Осындай шашылған көріністерді Ло-
баново, Арықбалық ауылдарында да 
көруге болады (суреттерде). Лобаново 
ауылындағы шеткі көшелердің кез келген 
жерлерінде шашылып жатқан қоқыстар. 
Ауыл әкімі Еркебұлан Жайықов осылар-
ды көрмей ме, әлде байқағысы келмей 
ме? Осындай көріністер Арықбалық 
ауылында да орын алған. Ауыл әкімі 
Қалымтай Шарапов орталық көше 
бойындағы қараусыз қалған саябақтарды 
байқамай ма, ағаш араларында қираған 
бұтақтар, шашылған бос бөтелкелер 
мен салафан пакеттер ауылдың сәнін 
кетіруде. Сонымен қатар бұрынғы 
аудан орталығы болған Арықбалық 
ауылындағы қираған ғимараттардың 
маңайларындағы қоқыстар және 
ауылдық Мәдениет үйінің маңындағы 
күл қоқыстары шығарылмаған.
Аталмыш ауылдарда әрбір үйдің, 

иесіз қалған ғимараттар мен үйлердің 
маңайлары шашылған қоқыстарға 
толы. Сондықтан әр тұрғын өздерін 
қолға алып, мәдениетті тұруға ұмтылып, 
көшеге қоқыстарын тастамауға көңіл 
бөлсе, сонда тазалық пен тәртіп орнары 
анық. Жүректе иманы, көңілде ұяты бар, 
әрбір тұрғын тазалық сақтауды өз ісім 
деп білгені дұрыс болар еді. 
Сонымен бірге тазалық айлығын 

науқандық жұмыс деп қарайтын барша 
жұртшылықтың қоршаған ортаға деген 
жанашырлығын ояту, өздері   мекен ет-
кен тұрғылықты жерінің қадірін ұғынып, 
тазалығын сақтауға ынта қойғанын біз 
де қалаймыз.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор. 

Арықбалық ауылы

Имантау ауылы

Лобаново ауылы

Қалима бауырым қарағым,
Бойда сауыт жарағым.
Ата-анаға сәлем де,
Майданға кетіп барамын.
Болат қару қолымда,
Түсерміз жаудың соңына.
Бұдан да аман қайтармыз,
Бастаса жалғыз оңына.
Қызмет жайын байқарсың,
Көңілің гүлдей жайқалсын.

Тағзым
Жауынгердің хаты

Ұлы Отан соғысы жүріп жатқан кез еді. Қаркенов Ес-
лям ағатайым бір аяғынан айырылып, қос балдақпен 
елге оралды. Әжемнің айтуынша, ағатайым соғыстың 
алдында Кокшетауда газет редакциясында істеген 
көрінеді. Өлең жазатын, алғыр болыпты. Бірде 
ауылдың атқа мінер азаматтары ертең серуендеп 
қымызнайға барамыз, даяр отыр деп уәделесіп, 
ағатайым тосып тұрғанда ол кісілер бұрылмай пар ат-

пен өте шыққан ғой. Сонда шығарған өлеңін әжем ай-
тып еске алып отыратын. Әскерден жазған, хатпен кел-
ген өлеңдерін біз ойында, шілдеханаларда қосылып 
айтып жүрдік. Көп кешікпей ағатайым соғыста алған 
жарасынан қайтыс болды. Жас еді, үйленбеген, ар-
тында ұрапағы да қалмады. Есімде қалған бір өлеңін 
газет бетіне жариялап, асыл ағатайымды еске алғым 
келеді, аруғы шат болсын.

Әке-шешеме, бауырыңа,
Ақылыңды айтарсың.
Қабай, Тоқыш ағалар,
Туған бауыр және бар.
Мене арнап сәлем де,
Әлпе, әй-апам анаға.
Соныменен біздің үй,
Ауылға көшіп барды ма?
Есімсейіт кетіп сапарға,
Әлде базда қалды ма?

Көңілдегі алаңым,
Біле алмай соның хабарын.
Осы хатты алысымен,
Хабарын жаз ағаның.
Біз ел жаққа барғанша,
Қол ұстасып сәлем бергенше.
Қош болыңдар бауырлар,
Есен  аман көргенше.

Бақыт ӘБДІЛМАНОВА,
ақын.
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№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының дирек-
торы (1 бірлік).
Әкімшілік азаматтық лауазымының санаты, 

лауазымдық жалақысымен қызмет істеген жылдарына 
байланысты 75433 - 90254 теңге.     
Лауазымдық міндеттер. Жарғыға және басқа да 

нормативтік құқықтық актілерге сәйкес білім беру ұйымының 
жұмысына басшылық жасайды. Ұстаздар және әдістеме 
кеңестерімен бірлесіп білім берудің мемлекеттік жалпыміндетті 

стандарттарын жүзеге асыруды ұйымдастырады. Жұмыс жо-
спарын, жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын бекітеді. 
Жалпы білім беру заңына сәйкес бекітілген учаске бой-
ынша балаларды жалпы міндетті оқытуды қамтамасыз 
етеді. Оқу-тәрбие үдерісінің ғылыми-әдістемелік және 
материалдық-техникалық базасын ұйымдастырады және 
жетілдіреді. Заманауи ақпараттық технологияның дамуын 
қамтамасыз етеді. Мұғалімдердің (ұстаздардың) ұйымдарының, 
әдістемелік бірлестіктердің, балалар ұйымдарының жұмысына 
жәрдемдеседі. Білім беру жұмысын жүргізудің құқығына лицен-
зиясына сәйкес оқушылардың, тәрбиеленушілердің контингентін 
қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілердің әлеуметтік 
қорғалуын қамтамасыз етеді. Ата-аналардың қорғауынсыз 
қалған жетім балалардың қатарынан тәрбиленушілердің заңды 
құқықтары мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек 
және басқалары) қорғайды, туыстық қарым-қатынастарын 
ұстау үшін жағдайлар жасау бойынша шараларды қабылдайды. 
Тәрбиеленушілер мен оқушылардың белгіленген норма-
лардан төмен емес күтіп ұстауы мен тұруы үшін жағдайды 
қамтамасыз етеді. Оқу-білім беру үдерісі уақытында оқушылар 
(тәрбиеленушілер) мен білім беру ұйымы қызметкерлерінің 
өмірінің және денсаулықтарының қауіпсіздігіне қажетті 
жағыдайлар жасайды. Денсаулықтарын қорғау және нығайту 
мақсатында оқушылардың тамақтануы мен медициналық 
қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету бойынша жұмысты және 
бақылауды ұйымдастырады. Белгіленген заңнама шегінде 
білім беру ұйымының мүлігі мен құралдарына иелік етеді, 
жыл сайын құрылтайшыларға қаржылық және материалдық 
қаражаттардың түсуі мен жұмсалуы жайлы есеп береді.
Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базасының 

есебін, сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, 
ішкі еңбек тәртібі ережелерінің, санитарлық-гигиеналық 
түзімнің еңбек қорғау және техникалық қауіпсіздік ережелерінің 
сақталуына жауап береді.                      
Ұстаз кадрлары мен көмекші қызметкерлердің іріктеуін және 

орнына қоюын жүзеге асырады, басқару құрылымын, штаттық 
кестені және қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын 
бекітеді, олардың кәсіби шеберліктерінің артуы үшін жағыдай 
жасайды. Педагогикалық кеңеске басшылық етеді. Белгіленген 
тәртіпте қызметкерлердің аттестациялануын өткізеді. Жұмыста 
ерекше көзге түскен мұғалімдер мен білім беру ұйымының басқа 
да қызметкерлерін марапаттаулар мен наградаларға ұсынады, 
өз құзырының шегінде жазалаулар тағайындайды. 
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен 

(оларды ауыстырушы тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Білім 
беру ұйымын мемлекеттік және басқа да ұйымдарда ұсынады, 
қажетті есеп берулердің дайындалуын және ұсынылуын 
қамтамасыз етеді. 
Білуі тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Ре-
спубликасында Тілдер туралы», «Қазақстан Республикасында 
баланың құқықтары туралы», «Сыбайлас жемқорлықпен күрес 
туралы», «Неке және жанұя туралы», «Мүгедектігі, асыраушы-
сынан айырылу және жасы бойынша мемлекеттік әлеуметтік 
жәрдемақылар туралы», «Арнайы әлеуметтік қызмет көрсетулер 
туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және 

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ 
әкімшілік азаматтық лауазымының бос орнына ашық байқау жариялайды

медициналық-педагогикалық түзетулік қолдаулар туралы», 
«Кәмелеттік жасқа толмағандар арасында құқықбұзушылықтың 
алдын алу және балалардың қараусыз қалуын ескерту туралы» 
заңдарын және білім беруді дамытудың бағыты мен келешектерін 
анықтайтын басқа да нормативтік актілерді; педагогика мен пси-
хология негіздерін; білім берудің мемлекеттік жалпыміндетті стан-
дарттарын; педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; 
менеджмент, қаржылық-шаруашылық әрекет негіздерін, еңбек 
туралы заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке 
қарсы қорғау ережелері мен нормаларын; санитарлық ережелер 
мен нормаларды.  
Біліктілік талаптары: 
Байқауға қатысуы үшін  орта білім мемлекеттік мекемесінің 

басшысы лауазымына үміткерлердің болуы керек:
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім (педагогикалық 

немесе бейіні бойынша); педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан 
кем емес немесе білім беру ұйымдарында немесе білім беру 
ұйымдарына бейіні сәйкес келетін ұйымдарда басшылық лауа-
зымдарда жұмыс өтілі бес жылдан кем емес; 
бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы;
педагогикалық салада үш жылдан кем емес әкімшілік жұмыс 

тәжірибесі немесе білім беру ұйымдарында немесе білім беру 
ұйымдарына бейіні сәйкес келетін ұйымдарда басшылық лауа-
зымдарда жұмыс өтілі бес жылдан кем емес; 
облыстың білім беру басқармасымен үміткердің келісімінің 

болуы;
сотталуының болмауы.
Комиссиямен белгіленген мерзімде Байқауға қатысуы үшін 

басшы лауазымына үміткер ұсынуы қажет:
1) конкурстық комиссия төрағасы атына, тіркелген жерін, нақты 

тұрған жерін, байланыс телефондарын көрсете отырып, өтініш;      
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білімі туралы құжаттың көшірмесі; 
4) еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) суретімен кадрлар есебі жөніндегі жеке парағы;
6) бар жазалаулары мен марапаттауларын көрсете отырып 

бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) бар біліктілік санаты немесе ғылыми дәрежесі туралы 

құжаттың көшірмесі;
8) медициналық куәландырудан өткені туралы құжат;
9) сотталғаны жоқтығы туралы анықтама.
Байқауға қатысуы үшін ұсынылған құжаттардың 

көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының кадр 
қызметімен куәландырылады. 
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы байқауға 

қатысушының құжаттарын қайтарып беруге негіз болып 
табылады.  
Байқауға қатысушы оның біліміне, жұмыс тәжірибесіне, 

кәсіби деңгейіне (біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже 
мен атақтарының тағайындалуы, ғылыми жарияланымдары 
туралы құжаттардың, бұрынғы жұмыс орнынан басшылықтың 
ұсынымдарының көшірмелері және тағы басқалары) қатысты 
қосымша ақпараттарды ұсына алады. Байқауға қатысушымен 
әңгімелесу және конкурстық комиссияның қорытынды отыры-
сы аталмыш байқау бойынша құжаттарды қабылдау мерзімі 
аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде өтеді. 
Байқауға қатысуы үшін қажетті құжаттар Айыртау 

ауданының бұқаралық ақпарат құралдарында ресми 
жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 
конкурстық комиссияның төрағасы С.К.Жақыповқа 
мына мекен-жай бойынша ұсыну қажет: 150000, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы Саумалкөл селосы 
ықшам аудан 20-шы үй, СҚО Айыртау ауданының білім 
бөлімі, телефондар: 8 (715-33) 27-481 «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ. 

Аксеновка орта мектебінің директоры (1 бірлік).
Әкімшілік азаматтық лауазымының санаты, 

лауазымдық  жалақысымен қызмет істеген жылдарына 
байланысты 75433-90254 теңге.  
Лауазымдық міндеттер. Жарғыға және басқа да 

нормативтік құқықтық актілерге сәйкес білім беру ұйымының 
жұмысына басшылық жасайды. Ұстаздар және әдістеме 
кеңестерімен бірлесіп білім берудің мемлекеттік жалпыміндетті 
стандарттарын жүзеге асыруды ұйымдастырады. Жұмыс 

жоспарын, жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын бекітеді. 
Жалпы білім беру заңына сәйкес бекітілген учаске бойынша ба-
лаларды жалпы міндетті оқытуды қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие 
үдерісінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-техникалық ба-
засын ұйымдастырады және жетілдіреді. Заманауи ақпараттық 
технологияның дамуын қамтамасыз етеді. Мұғалімдердің 
(ұстаздардың) ұйымдарының, әдістемелік бірлестіктердің, бала-
лар ұйымдарының жұмысына жәрдемдеседі. Білім беру жұмысын 
жүргізудің құқығына лицензиясына сәйкес оқушылардың, 
тәрбиеленушілердің контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілердің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз 
етеді. Ата-аналардың қорғауынсыз қалған жетім балалардың 
қатарынан тәрбиленушілердің заңды құқықтары мен мүдделерін 
(жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және басқалары) қорғайды, 
туыстық қарым-қатынастарын ұстау үшін жағдайлар жасау 
бойынша шараларды қабылдайды. Тәрбиеленушілер мен 
оқушылардың белгіленген нормалардан төмен емес күтіп 
ұстауы мен тұруы үшін жағдайды қамтамасыз етеді. Оқу-білім 
беру үдерісі уақытында оқушылар (тәрбиеленушілер) мен білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің өмірінің және денсаулықтарының 
қауіпсіздігіне қажетті жағыдайлар жасайды. Денсаулықтарын 
қорғау және нығайту мақсатында оқушылардың тамақтануы 
мен медициналық қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету бойынша 
жұмысты және бақылауды ұйымдастырады. Белгіленген заңнама 
шегінде білім беру ұйымының мүлігі мен құралдарына иелік етеді, 
жыл сайын құрылтайшыларға қаржылық және материалдық 
қаражаттардың түсуі мен жұмсалуы жайлы есеп береді.
Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базасының 

есебін, сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі 
еңбек тәртібі ережелерінің, санитарлық-гигиеналық түзімнің еңбек 
қорғау және техникалық қауіпсіздік ережелерінің сақталуына 
жауап береді.                      
Ұстаз кадрлары мен көмекші қызметкерлердің іріктеуін және 

орнына қоюын жүзеге асырады, басқару құрылымын, штаттық 
кестені және қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын 
бекітеді, олардың кәсіби шеберліктерінің артуы үшін жағыдай 
жасайды. Педагогикалық кеңеске басшылық етеді. Белгіленген 
тәртіпте қызметкерлердің аттестациялануын өткізеді. Жұмыста 
ерекше көзге түскен мұғалімдер мен білім беру ұйымының басқа 
да қызметкерлерін марапаттаулар мен наградаларға ұсынады, 
өз құзырының шегінде жазалаулар тағайындайды. 
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен 

(оларды ауыстырушы тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Білім 
беру ұйымын мемлекеттік және басқа да ұйымдарда ұсынады, 
қажетті есеп берулердің дайындалуын және ұсынылуын 
қамтамасыз етеді. 
Білуі тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын, 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан 
Республикасында Тілдер туралы», «Қазақстан Республика-
сында баланың құқықтары туралы», «Сыбайлас жемқорлықпен 
күрес туралы», «Неке және жанұя туралы», «Мүгедектігі, 
асыраушысынан айырылу және жасы бойынша мемлекеттік 
әлеуметтік жәрдемақылар туралы», «Арнайы әлеуметтік 
қызмет көрсетулер туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балалар-
ды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзетулік 
қолдаулар туралы», «Кәмелеттік жасқа толмағандар ара-
сында құқықбұзушылықтың алдын алу және балалардың 

қараусыз қалуын ескерту туралы» заңдарын және білім беруді 
дамытудың бағыты мен келешектерін анықтайтын басқа да 
нормативтік актілерді; педагогика мен психология негіздерін; 
білім берудің мемлекеттік жалпыміндетті стандарттарын; 
педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; менед-
жмент, қаржылық-шаруашылық әрекет негіздерін, еңбек туралы 
заңнаманы, еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы 
қорғау ережелері мен нормаларын; санитарлық ережелер мен 
нормаларды.  
Біліктілік талаптары: 
Байқауға қатысуы үшін  орта білім мемлекеттік мекемесінің 

басшысы лауазымына үміткерлердің болуы керек:
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

(педагогикалық 
немесе бейіні бойынша); педагогикалық жұмыс өтілі бес 

жылдан кем емес немесе білім беру ұйымдарында немесе білім 
беру ұйымдарына бейіні сәйкес келетін ұйымдарда басшылық 
лауазымдарда жұмыс өтілі бес жылдан кем емес; 
бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы;
педагогикалық салада үш жылдан кем емес әкімшілік 

жұмыс 
тәжірибесі немесе білім беру ұйымдарында немесе білім 

беру ұйымдарына бейіні сәйкес келетін ұйымдарда басшылық 
лауазымдарда жұмыс өтілі бес жылдан кем емес; 
облыстың білім беру басқармасымен үміткердің келісімінің 

болуы;
сотталуының болмауы.
Комиссиямен белгіленген мерзімде Байқауға қатысуы үшін 

басшы лауазымына үміткер ұсынуы қажет:
1) конкурстық комиссия төрағасы атына, тіркелген жерін, 

нақты тұрған жерін, байланыс телефондарын көрсете отырып, 
өтініш;      

2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білімі туралы құжаттың көшірмесі; 
4) еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) суретімен кадрлар есебі жөніндегі жеке парағы;
6) бар жазалаулары мен марапаттауларын көрсете отырып 

бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) бар біліктілік санаты немесе ғылыми дәрежесі туралы 

құжаттың көшірмесі;
8) медициналық куәландырудан өткені туралы құжат;
9) сотталғаны жоқтығы туралы анықтама.
Байқауға қатысуы үшін ұсынылған құжаттардың 

көшірмелері нотариалды немесе жұмыс орнының кадр 
қызметімен куәландырылады. 
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы байқауға 

қатысушының құжаттарын қайтарып беруге негіз болып та-
былады.  
Байқауға қатысушы оның біліміне, жұмыс тәжірибесіне, 

кәсіби деңгейіне (біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже 
мен атақтарының тағайындалуы, ғылыми жарияланымдары 
туралы құжаттардың, бұрынғы жұмыс орнынан басшылықтың 
ұсынымдарының көшірмелері және тағы басқалары) қатысты 
қосымша ақпараттарды ұсына алады. Байқауға қатысушымен 
әңгімелесу және конкурстық комиссияның қорытынды отыры-
сы аталмыш байқау бойынша құжаттарды қабылдау мерзімі 
аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде өтеді. 
Байқауға қатысуы үшін қажетті құжаттар Айыртау 

ауданының бұқаралық ақпарат құралдарында ресми 
жарияланған күннен бастап 15 күнтізбелік күн ішінде 
конкурстық комиссияның төрағасы С.К.Жақыповқа 
мына мекен-жай бойынша ұсыну қажет: 150000, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы Саумалкөл селосы 
ықшам аудан 20-шы үй, СҚО Айыртау ауданының білім 
бөлімі, телефондар: 8 (715-33) 27-481 «Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ 
әкімшілік азаматтық лауазымының бос орнына ашық байқау жариялайды
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   Қазір ғылым мен техниканың дамыған кезі. Шәкірттеріміз терең білімді 
қажет етеді. Олар заман талабына сай қазіргі компьютер тілін жетік біледі, интер-

неттен хабардар; барлық затты ажырата алатын дәрежеде. ҰБТ-ға дайындықты 
теориялық білімді нығайтудан бастап, оқушылар өз білімдерін шыңдауда. Сонымен 
қатар таңдаулы пәндерді өздерінің болашақ мамандықтарына қол жеткізуге бай-
ланысты таңдап тырысуда. Мектепте ұстаз, оқушы, ата-ана үш таған болып қарым-
қатынастың арқасында жұмыстар атқарылуда. Осыған орай мектепте ата-аналармен  
жиі жиналыстар, кездесулер өткізіліп отырады. Жылдағы берілетін оқушыларға және 
ата-аналарға арналған жадынамалар берілді. Ондағы  бөлімдермен толық танысты.
Сонымен қатар ҰТО № 87 филалының  жетекшісі Алғожин Ержан Алпысбайұлы 
оқушылырға ҰБТ-ны өткізу қағидаларының 33-45   тармақтары бойынша нақты 
тоқталыпды. Ондағы тестілеу кезінде қағиданы бұзғаны үшін бітірушіні аудиториядан 
шығару  және оның тест нәтижелерін жойылатындығын, апелляцияны өткізу тәртібіне 
ерекше көңіл аудару керектігін; аттестатты ҰБТ-ны тапсырған кезде бітірушілер білім 
алған білім беру ұйымдары беретіндігін; аттестаттқа ҰБТ шеңберінде тапсырылған 
жалпы білім беретін пәндер бойынша МК шешіміне сәйкес жылдық баға есептелген 
орташа арифметикалық баға қойылатындығын айтып өтті. Оқушыларға ҰБТ-ны жақсы 
тапсыруларына шын жүректен сәттілік тіледі.

Әлия СЕЙТҚАЛИЕВА,
Кирилловка ОМ директорының оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

Білім беру
БІЛІМ САПАСЫНЫҢ КІЛТІ

Ұстаздың қиын да ізгілікке толы еңбегінің қоғамымызда алатын орны 
ерекше. Бүгінгі таңда Отандық білім саласын дамыту –мемлекет саясатының 
басым бағыты болып отыр. Еліміздің барлық білім ошақтарында осы баста-
маны жалғастырушылар ұстаздар болса, осындай істің басында жүргендердің 
қатарында Әлжан орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Мұғраж Жанияны 
да атауға болады. Жания Мұғражқызы жас ұстаз, сонысы қарамастан  өзінің 
шәкірттері үшін екінші анасындай.  Бастауыш сынып мұғалімі  төменгі сынып 
оқушылары үшін үлкен тұлға, ендеше өз шәкірттерінің досы, қамқоршысы бола 
білген ұстаз өз шеберлігін шыңдап тыным таппай еңбек етуде.
Қабілетті ұстаздың жаңалыққа деген ұмтылысы ерекше, өткен оқу жылында 

Петропавл қаласындағы педагогикалық кадрлардың біліктілігін жетілдіру ин-
ститутында Назарбаев интеллектуалдық мектептерінің бағдарламасы бойынша 
деңгейлік курстан өтіп келіп, алған білімін өз оқушыларымен жұмыс істеу барысында 
кеңінен қолдана отырып, оқушының дербес ойлауына, дұрыс шешім қабылдауына, 
сапалы білім алып, өз білімін өмірде қолданып жеке тұлға болып қалыптасуын өз 
жұмысының негізігі ұстанымы ретінде ала отыра жұмыс істеуде.
Ұстаздың жемісі-оқушыларының мектепте, аудан көлемінде өткізілетін 

іс-шарада белсенділік көрсетуі. Осы орайда «Ұстаз еңбегі- шәкірт білімімен 
өлшенеді» деген сөз еріксіз ойға оралады.  Бастауыш сынып  оқушыларының 
арасында өткен «Нұрлы көжек» ғылыми жобалар байқауында оқушысы Кенжебай 
Нұрдәулет жүлделі орынға ие болды.
Келешекте шығармашылық белестерден көріне отыра өз елінің өркендеуіне 

үлес қосатын шәкірттер тәрбиелеп шығаруына тілектестік білдіремін.
Балсара ӘБУЕВА,  

Әлжан ОМ-нің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

Ұстаз мерейі
ҰЛАҒАТТЫ ҰСТАЗ

Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы 
қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар 

беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға 
ретінде ерекшеленеді.

«Мектеп – білім тірегі, Ұстаз - оның жүрегі»- дегендей ұрпақтың ұлы мұраты 
жолында талмай еңбек етіп жүрген ұстаздардың бірі Шүкірлік негізгі мектебінің 
қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімі Исина Айдын Байдрахманқызы 1994 
жылдан  бастап мектепте қазақ тілі және қазақ әдебиетінен мұғалім болып 
жұмыс істеп жүр. Ұстаз мерейі әрқашан биік. Бүгінде ұлағатты ұстазымыздың 
білім саласында еңбек еткеніне жиырма жыл жылдай уақыт өтті. Бұл ізденуге, 
өмірде өз орнын табуға, жалықпай үйренуге және сол білімін, рухани байлығын 
шәкірт бойына сіңіруге арналған жылдар еді. Жас ұрпақтың білімді ғана емес, 
өнегелі де өнерлі болып өсуіне үлкен мән берген ұстаз. Осы ұстаздар жайында 
халқымыздың ұлы батыры Бауыржан Момышұлы «Ұстаздық - ұлы құрмет»,- деп 
айтқан.  Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. Болашақтың басшысын да, дана-
сын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін де ұстаз тәрбиелеген. «Өмірге 
ұрпақ берген аналарды қалай ардақтаса, сол ұрпақты  тәрбиелейтін ұстаздарды 
да сондай ардақтауға міндеттімін ”,- деген ұстазымыздың ұстанымы сондай. Ай-
дын ұстазымыз өзіндік мейрімділігімен, қарапайымдылығымен ерекшеленеді.
Айдын мұғалімнің еңбегін өзімде бағалаймын. Мен де сол мамандықта жуырда 

оқуымды аяқтаймын. Мен ол кісінің шәкірті болғанымды  мақтан тұтамын. Елімізде 
осындай үлгі тұтар ұстаздар бар болғанына қуанамын.

Сымбат САЙЛАУБЕК.
Ж.Мусин атындағы педагогикалық колледжінің студенті. 

ҰСТАЗ – ұлағатты есім

70-жыл, Жеңіс атты ұлы күнге!
Мың алғыс, ата-баба, ер iсiне!
Қан майданда фашистермен  

  арпалысқан!
Мәңгi қалар батырларым елі есiнде!
Ұмытылмас сол қаhарлы азап  

  күндер,
Ұйқы көрмей, тынымсыз 
  өткен түндер.
Батырларым аман-есен
  оралсын деп!
Дұға етпей сыйынбапты, 
  айтшы кiмдер?!
Фашистер аямастан оқ боратып,
Қан ақты жаралардан сорғалатып.
Оққа ұшып талай адам өлiм құшты,

Батырлар мәңгі есте
Аяусыз жаншып жатыр қансыратып.
Бiрақ та ер қазағым берiлмедi,
Туған жерiм, Отаным, елiм дедi.
Алай-дүлей, қаратүнек сол күндерi,
Батылдыққа берiлiп, көз iлмедi.
Аз болмады, аттанғандар ел iшiнен,
Еңбек еттi аянбастан, ел күшiмен.
4-жылға созылған қиян соғыс,
Аяқталды батырлар жеңiсiмен!
Сол күндердi қазағым ұмытпайды,
 Жеңiсiмiз бүгiн бiздi ұлықтайды.
Сол сәтте шейіт болған батырларды,
Еске алып ұлы Алаш, ардақтайды.

Сайран АЙТМАҒАМБЕТОВА,
Бірлестік орта мектебінің 

11 сынып оқушысы.

Жеңіс деген екі буын, бірақ сөз,
Үңілгенге түбі жетпес терең сөз.
Жеңіс деген, миллиондар көз жасы,
Баға жетпес асыл дағы қымбат сөз.
Жеңіс үшін бар адамзат соғысты,
Бар халықтың ойы бірге тоғысты.
Орыс, қазақ, дұңған, татар бірігіп,
Фашизммен төрт жыл бірге алысты.
Жеңіс десе көз алдыма келеді,
Қазағымның небір қыршын өрені.
Бауыржандай қайыспаған жауына,
Жиырма сегіз панфиловшы ерлері.
Қасым Қайсенов партизандар 
  тобында,
«Тіл» әкелген жігерімен бойында.
Партизанның жүріп өткен жолдары,
Кітап болып қалды оның артында.
Мұса Жәлил, Шәріптегі Әди де,
Мәлік,Талғат, Дмитриев бәрі де.
Отан үшін жан аямай соғысты,
Азаттықты әперуге еліне.
Рақымжандай һас батыр 
  ерекше екен,
Рейхстагтың үстіне туды тіккен.
Өмір бойғы мақтанышы әр қазақтың,
Кейінгі ұрпақ үлгі алып, жырды төккен.
Жеңіс сөзі сәулелі де салмақты,

Жеңіс туы
Мың сан адам тағдыры 
  ғой тармақты.
Оралмаған әке, аға, көрші,
   бауыр, інілер,
Жете алмаған сүйген жарлар ардақты.
Көкте ұшқыш, партизандар орманда,
Жаяу әскер соғыс шебін қорғауда.
Жасы келген Жамбыл ақын атамыз,
Сүйеу берген «Ленинградтық өренге».
Бағланова Роза әпкем әнімен,
Жауынгерге дем де беріп, күш берген.
Тылда әйел, бала-шаға, кәрі де,
Жеңіс үшін ұйқы, күлкі көрмеген.
Нәзік Мәншүк пулеметке оқ салып,
Нысанаға дөп тигізген дәл тауып.
Қазағымның мерген қызы Әлия,
Мылтығымен жеңіске берген жол салып.
Желбіреді Жеңіс туы 70 жыл,
Бейбіт өмір сүріп жатыр қыз бен ұл.
Аталардың ерлігімен, қанымен,
Суарылған жауқазындай «Жеңіс»гүл.
Енді аспанды соғыс өрті шалмасын,
Жауынгердің жесірлері қалмасын.
Тербетіліп тал бесіктер отауда,
Көкте туым желбіресін, жайнасын. 

Нұржәмила ӘЛІБЕКОВА,
Карасевка ауылы. 
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
ДҮЙСЕНБІ, 18 МАМЫР 

ҚАЗАҚСТАН
07.00-17.00 техникалық  үзіліс 

17:00 «Менің Қазақстаным» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Айналайын» 19:10 «Текті қазақ, 
«Темір» генерал» 19:35 «ҚЫЗДАР» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «КӨК ТАРЛАНДАРЫ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «СІЗ НЕ 
ДЕЙСІЗ?» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 «Көкпар» 1:40 
«Дауа» 2:15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 2:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:20 
«Менің Қазақстаным» 

ХАБАР 
Технический перерыв  с  03:00 

до 17:00 17:02 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Мен  көрген  соғыс» 17:30 
«Қызық times» 18:00 Новости 18:15 
«Қызық t imes» 19:00 «ТВ Бинго» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Арнайы  хабар» 21:00 Новости 
21:30 Т/с «Достық жәрмеңкесі или 
Базар на улице Мира» 22:10 Т/с 
«Гречанка» 23:00 «Бұйымтай» 23:45 
Қорытынды жаңалықтар 00:15 Новости 
00:45 «Әр үйдің сыры басқа» 01:15 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
Перерыв  в  эфире  до  17:00 в 

связи с профилактическими работами 
17:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 17:10 «ДОСКА ПОЧЕТНЫХ» 
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с 
«ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@
УТINA» 23:45 Т/с «СЛАВА» 1:40 «П@
УТINA» 2:00 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
ҮНДІ Т/Х 2:40 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 
3:30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50, 04.45 
Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Последний янычар» 16.00 «Загадка 
судьбы» 18.15 «Прямой эфир» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Т/с 
«Цветок папоротника» 22.50, 02.50 
«Две  жизни  маршала  Худякова» 
23.50 «Илья Старинов. Личный враг 
Гитлера» 00.55 Т/с «Я ему верю» 
01.55 Т/с «Закон и порядок 20» 03.50 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10 Х/ф 

«Живет такой парень». 13.05 Д/ф 
«Алла Ларионова. Сказка о совет-
ском ангеле». 13.55 «Доктор И...». 
14.30,17.30,20.30,1 .00 События . 
14.50 «Постскриптум». 15.50 «В 
центре событий». 16.55 «Осторожно, 
мошенники!». 17.50,22.30 Город но-
востей. 18.10 «Городское собрание». 
19.00,20.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+). 21.20 «Право голоса». 22.50 Т/с 
«Беспокойный участок 2». 0.45,4.20 
«Петровка, 38». 1.30 «Война: другое 
измерение». Специальный репортаж. 
2.05 Без обмана. «Едим и худеем!». 
3.00 События. 25-й час. 3.30 Д/ф «О 
чем молчала Ванга». 4.40 Х/ф «Кли-
ника». 6.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
(12+). 8.30 Тайны нашего кино. «Дети 
понедельника». 

СЕЙСЕНБІ, 19 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Көк 
тарландары» Т /х  10 :50 «Айтуға 
оңай...» 11:35 «Қыздар» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «SPORT.KZ» 
13:10 «Еңбек түбі - береке» 13:15 
«Алаң» 14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 16:00 «Еңбек түбі - береке» 
16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Жарқын 
бейне» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Айналайын» 
19:10 «ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19:35 
«ҚЫЗДАР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «КӨК 
ТАРЛАНДАРЫ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 
«Өзекжарды» 0:50 «Сыр-сұхбат» 1:25 
«Шарайна» 1:55 «Жарқын бейне» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 «Қылмыс 
пен жаза» 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Маша и медведь» 10:25 М/с «Мишки 
Гамми» 10:50 «Мен көрген соғыс» 11:00 
Новости 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с «Достық 
жәрмеңкесі или Базар на улице Мира» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Семей-
ные мелодрамы» 14:00 Т/с «Верь мне» 
15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 15:55 
«Өмір сабақтары» 16:30 Т/с «Ұзақ 
жол» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 18:00 
Новости 18:15 Т/с «Сұлтан Сүлейман» 
19:05 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследова-
ний» 21:00 Новости 21:30 Т/с «Достық 
жәрмеңкесі  или  Базар  на  улице 
Мира» 22:10 Т/с «Гречанка» 23:00 
«Арнайы хабар» 23:30 «Бұйымтай» 
00:15 Қорытынды жаңалықтар 00:45 
Новости 01:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:45 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ  УТРО» 11:00 Т /с 
«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 11:55 
«ПАУТИНА-6» Т/с 12:50 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:40 «П@УТINA» Пере-
рыв в эфире до 14:00 до 16:00 в 
связи с профилактическими работами 
16:00 Новости 16:05 «ДОСКА ПОЧЕТ-
НЫХ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с 
«ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@
УТINA» 23:45 Т/с «СЛАВА» 1:40 «П@
УТINA» 2:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:40 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 3:30 «Кон-
трольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Ве-
сти 09.55 «О самом главном» 11.35, 
14.30, 17.10, 19.35 Местное время. 
Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12.55 «Особый случай» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Последний янычар» 16.00 «За-
гадка судьбы» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.00 Т/с «Цветок папоротника» 22.50, 
02.55 «Сочи. Курорт с олимпийским 
размахом» 23.50 «Эрмитаж. Сокрови-
ща нации» 01.00 Т/с «Я ему верю» 
02.00 Т/с «Закон и порядок 20» 03.55 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10 Х/ф «Рас-

следование». 12.35 Х/ф «Гражданка Ка-
терина», 1 и 2 с. 14.30,17.30,20.30,1.00 
События .  14.50 Х /ф  «Гражданка 
Катерина», 3 и 4 с. 16.40,7.35 «Мой 
герой». 17.50,22.30 Город новостей. 
18.10 Без обмана. «Едим и худеем!». 
19.00,20.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+). 21.20 «Право голоса». 22.50 Т/с 
«Беспокойный участок 2». 0.45,7.20 
«Петровка, 38». 1.30 «Осторожно, 
мошенники!». 2.05 Д/ф «Андропов про-
тив Щелокова. Смертельная схватка». 
3.00 События. 25-й час. 3.30 Х/ф «Дом 
спящих красавиц». 8.25 «Простые 
сложности». 

СӘРСЕНБІ, 20 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Көк 
тарландары» Т /х  10 :50 «Айтуға 
оңай...» 11:35 «Қыздар» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Қылмыс пен 
жаза» 13:10 «Поэзия әлемі» 13:40 
«Қытай дәмі» Д/ф 14:30 «Айдаһар 
мінген  шабандоздар» М /х  14:55 
«Джунгли кітабы» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» Т/х 17:00 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ай-
налайын» 19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:35 «ҚЫЗДАР» Т /х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «КӨК ТАРЛАНДАРЫ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
«Журналистік зерттеу» 1:20 «Еңбек 
түбі - береке» 1:25 «Ұлт мақтанышы» 
Д/ф 1:55 «Поэзия әлемі» 2:25 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР  3 : 3 0  «Мәл ім  де 
беймәлім Қазақстан» 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 
М/с «Маша и медведь» 10:25 М/с 
«Мишки Гамми» 10:50 «Моя история 
войны» 11:00 Новости 11:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Незабытые истории...» 12:25 
Т/с «Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т/с «Верь мне» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 Т/с «Ұзақ жол» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:50 
«Незабытые истории...» 18:00 Но-
вости 18:15 Т/с «Сұлтан Сүлейман» 
19:05 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «100 бизнес тарихы» 
Индустрияландыру 21:00 Новости 21:30 
Т/с «Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 22:10 Т/с «Гречанка» 
23:00 «Біздің үй» 23:50 «Бұйымтай» 
00:35 Қорытынды жаңалықтар 01:05 
Новости 01:35 «Әр үйдің сыры басқа» 
02:05 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 11:55 «ПАУТИНА-6» 
Т/с 12:50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
13:45 «СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ Т/Х 14:35 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ Т/Х 
15:30 «112» 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с 
«ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@
УТINA» 23:45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 1:40 «П@УТINA» 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:40 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 
3:30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 

12.55 «Особый случай» 14.50 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Т/с «Последний 
янычар» 16.00 «Загадка судьбы» 18.15 
«Прямой эфир» 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Цветок 
папоротника» 22.50 «Специальный 
корреспондент» 00.30 «Варшавский 
договор. Рассекреченные страницы» 
01.35 Т/с «Я ему верю» 02.35 Т/с 
«Закон и порядок 20» 03.30 «Крутые 
повороты судьбы. Сергей Захаров» 
04.30 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.15 Х/ф «Дети 

понедельника». 13.05 Д/ф «Сергей 
Гармаш. Мужчина с прошлым». 13.55 
«Доктор И...». 14.30,17.30,20.30,1.00 
События. 14.50 Х/ф «Никогда не за-
буду тебя». 16.40,7.35 «Мой герой». 
17.50,22.30 Город новостей. 18.10 
Д/ф «Андропов против Щелокова. 
Смертельная схватка». 19.00,20.50 
Т/с «Инспектор Льюис». (12+). 21.20 
«Право голоса». 22.55 Т/с «Беспокой-
ный участок 2». 0.45 «Петровка, 38». 
1.30 «Линия защиты». 2.05 «Советские 
мафии. Город грехов». 3.00 События. 
25-й час. 3.25 «Русский вопрос». 4.10 
Х/ф «Фартовый». 6.05 Х/ф «Расследо-
вание». 8.25 «Простые сложности». 

БЕЙСЕНБІ, 21 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Көк 
тарландары» Т /х  10 :50 «Айтуға 
оңай...» 11:35 «Қыздар» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Еңбек түбі - 
береке» 12:50 «Агробизнес» 13:15 
«Журналистік зерттеу» 13:35 «Сіз не 
дейсіз?» 14:10 «Жан жылуы» 14:35 
«Айдаһар мінген шабандоздар» М/х 
14:55 «Джунгли кітабы» М/х 15:05 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 
17:00 «Қазақ даласының құпиялары» 
Д /ф  17 :30  ЖАҢАЛЫҚТАР  17 :50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Айналай-
ын» 19:10 «ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: 
ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35 «ҚЫЗДАР» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «КӨК ТАРЛАНДАРЫ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 0:55 
«Еңбек түбі - береке» 1:00 «Қылмыс 
пен жаза» 1:25 «Қазақ даласының 
құпиялары» Д /ф  1:55 «Мәлім  де 
беймәлім  Қазақстан» 2:25 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 «Сіз не дейсіз?» 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 
М/с «Маша и медведь» 10:25 М/с 
«Мишки Гамми» 10:50 М/с «Белка и 
стрелка» 10:55 «Подари детям жизнь» 
11:00 Новости 11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с 
«Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т/с «Верь мне» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 Т/с «Ұзақ жол» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
Т/с «Сұлтан Сүлейман» 19:05 «Жекпе-
жек» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Моя история войны» 20:45 
«Жерұйық» 21:00 Новости 21:30 Т/с 
«Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 22:10 Т/с «Гречанка» 
23:00 «Біздің үй» 23:40 «Бұйымтай» 
00:25 Қорытынды жаңалықтар 00:55 
Новости 01:25 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Т/с «ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 11:55 «ПАУТИНА-6» 
Т/с 12:50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
13:45 «СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ Т/Х 14:35 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ Т/Х 
15:30 «112» 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с 
«ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ Т/Х 23:20 «П@
УТINA» 23:45 Т/с «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВО-
ИХ» 1:40 «П@УТINA» 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:40 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 
3:30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Т/с «Последний 
янычар» 16.00 «Загадка судьбы» 18.15 
«Прямой эфир» 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Цветок 
папоротника» 22.50 «Вечер с Влади-
миром Соловьевым» 00.30 «Таврида. 
Легенда о золотой колыбели» 01.35 
Т/с «Я ему верю» 02.35 Т/с «Закон 
и порядок 20» 03.30 «Под маской 
шутника. Никита Богословский» 04.30 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.10 Х/ф 

«Два  билета  на  дневной  сеанс». 
13.05 Д/ф «Николай Гринько. Главный 
папа СССР». 13.55 «Доктор И...». 
14.30,17.30,20.30,1.00 События. 14.50 
Х/ф «Райское яблочко». 16.35,7.35 
«Мой герой». 17.50,22.30 Город ново-
стей. 18.10 «Советские мафии. Город 

грехов». 18.55,20.50 Т/с «Инспектор 
Льюис». (12+). 21.20 «Право голоса». 
22.55 Т/с «Беспокойный участок 2». 
0.45 «Петровка, 38». 1.30 «Обложка. 
Письмо Саманты». 2.05 Д/ф «Слабый 
должен умереть». 3.00 События. 25-й 
час. 3.30 Д/ф «Конец прекрасной эпо-
хи. Бродский и Довлатов». 5.00 Х/ф 
«Грачи». 6.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Дуэт солистов». 8.25 «Про-
стые сложности». 

ЖҰМА, 22 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Көк 
тарландары» Т /х  10 :55 «Айтуға 
оңай...» 11:40 «Қыздар» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  12:40 «ИМАН  АЙ-
НАСЫ» 13:05 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 13:25 «Көкпар» 14:10 
«Баламен бетпе-бет» 14:30 «Айдаһар 
мінген  шабандоздар» М /х  14:50 
«Джунгли кітабы» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:05 
«ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ғасырлар 
үні» 18:40 «Жайдарман» Үздік әзілдер 
19:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 19:35 
«Қыздар» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21 :05  «АЙТУҒА  ОҢАЙ . . .»  21 :50 
«Шын жүректен!» 22:40 «КЕЛІН» Т/х 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 «Еңбек түбі - бе-
реке» 1:00 Кино «Тел өскен ұл» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 «Индустрия-
ландыру: Ұлттық өндіріс» 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 
М/с «Маша и медведь» 10:25 М/с 
«Мишки Гамми» 10:50 М/с «Белка и 
стрелка» 10:55 «Подари детям жизнь» 
11:00 Новости 11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:45 «Магия кухни» 12:20 
«Незабытые истории...» 12:25 Т/с 
«Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т/с «Верь мне» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Ұлт саулығы» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Бармысың, бауы-
рым?» 18:00 Новости 18:15 Т/с «Сұлтан 
Сүлейман» 19:05 «Орталық Хабар» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Сильные духом» 21:00 Новости 21:30 
«Жеті ән» 23:00 Кино «Дети Хуанг 
Ши» 01:10 Кино «Тыныш жүргенге не 
жетсін» 03:00 Қорытынды жаңалықтар 
03:30 Новости 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12:00 «ПАУТИНА-6» 
Т/с 12:55 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 13:10 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 13:45 «СҮЙГЕН 
ЖАР» ҮНДІ Т/Х 14:35 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» ҮНДІ Т/Х 15:30 «112» 15:40 
«НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ» 16:40 «ЖДИ 
МЕНЯ» КАЗАХСТАН 17:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 18:55 Т/с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ 
Т/Х 23:20 «П@УТINA» 23:45 «КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» Выс-
шая лига 2:00 «П@УТINA» 2:20 Т/с 
«ДЖЕНТЛЬМЕН» 4:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ІС №» 

РОССИЯ 1 
05.00 «Утро России» 08.55 «Му-

сульмане» 09.10 «Код Кирилла. Рож-
дение цивилизации» 10.05 «О самом 
главном» 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 Вести 11.35, 14.30, 17.10, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 11.55 
Т/с «Тайны следствия» 12.55 «Особый 
случай» 14.50 Вести. Дежурная часть 
15.00 Т/с «Последний янычар» 16.00 
«Загадка судьбы» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 «Юморина» 22.55 Х/ф 
«Жених» 00.50 Х/ф «Только любовь» 
02.45 «Горячая десятка» 03.55 «Ком-
ната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.15 Х/ф 

«Люди на мосту». 13.15,14.50 Х/ф 
«Холостяк». 14.30,17.30,20.30,1.00 
События. 17.50,22.30 Город новостей. 
18.10 Д/ф «Слабый должен умереть». 
19.00,20.50 Т/с «Инспектор Льюис». 
(12+). 21.20 «Право голоса». 22.50 Х/ф 
«Медовый месяц». 0.45 «Петровка, 38». 
1.30 Т. Михалкова «Жена. История 
любви». 3.00 Х/ф «Мафия бессмертна». 
4.50 Х/ф «Райское яблочко». 6.30 Х/ф 
«Женитьба Бальзаминова». 

СЕНБІ, 23 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:10 «Қымызхана» 8:40 «АГРОБИЗ-
НЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 
«ДАУА» 10:40 «ҚЫТАЙ ДӘМІ» Д/ф 
11:35 Мультфильм 11:50 «Ұлттық шоу: 
Роза шақырады» 13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ» 13:45 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 
14:15 «Құбылай хан» Т/х 16:40 Кино 
«Қайтқан кек» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Қайтқан кек» 19:35 «Жүрек 
назы» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 
«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:35 «ЖАЙ-
ДАРМАН» 0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:40 
Кино «Суық тау» 3:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:40 «Агробизнес» 

ХАБАР 
07:02 «Ду-думан» 08:00 Аспаздық 

бағдарлама «Сиқырлы ас үй» 08:30 
«Әсем  әуен» 09:00 «Бармысың , 
бауырым?» 09:45 «Продвопрос» 10:05 
«Спорт без границ» 10:30 М/ф «Тор: 
Легенда викингов» 11:55 Кино «Джонни-
Цунами» 13:30 «Орталық Хабар» 14:25 
«Жеті ән» 15:55 «Бұйымтай» 16:45 
«Всегда Ваш, Арман Давлетьяров» 
17:15 Всемирная серия бокса 20:00 

«Бенефис-шоу» 21:00 «Жетi күн» 22:00 
Кино «Академия вампиров» 23:50 Кино 
«Ерлік ережесі» 01:50 Д/ф «Ботокс ту-
ралы аңыз» 03:20 «Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 8:00 

«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:30 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
9:00 Новости  9:10 «СМАК» 9:45 
Кино «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 11:40 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:05 «ДУ ҚОЛ 
ШОКОЛАД» 13:00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
13:30 «101 КЕҢЕС» 14:00 «П@УТINA+» 
14:50 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 15:50 
Кино «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ» 20:00 
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 20:30 Шоу 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Второй сезон 
21 :30  «КЕШКІ  КЕЗДЕСУ»  22 :50 
«СЕНБІЛІК  ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:10 
«ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 23:35 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:55 Кино «ВОЛЧИЙ 
ОСТРОВ» 1:45 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
2:30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:00 «101 
КЕҢЕС» 3:20 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 

РОССИЯ 1 
04.55 Х/ф «Дело №306» 06.35 

«Сельское утро» 07.05 «Диалоги о 
животных» 08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. 
Вести - Москва 08.20 «Военная про-
грамма» 08.50 «Планета собак» 09.25 
«Субботник» 10.05 «Освободители». 
«Горные стрелки» 11.20 «Укротители 
звука» 12.20, 14.30 Х/ф «Черная мет-
ка» 16.15 «Субботний вечер» 18.05 
Х/ф «Во имя любви» 20.00 Вести в 
субботу 20.45 Х/ф «Останьтесь на-
всегда» 00.40 Х/ф «В ожидании весны» 
02.45 Х/ф «Хроники измены» 04.50 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
8.30 «Марш-бросок». 8.55 «АБ-

ВГДейка». 9.25 Х/ф «По собственному 
желанию». 10.50 Д/ф «Евгений Кин-
динов. Продолжение романса». 11.40 
«Православная энциклопедия». 12.10 
Х/ф «Акваланги на дне». 13.35 Х/ф «Па-
рижские тайны» (6+). 14.30,17.30,2.10 
События .  14.45 Х /ф  «Парижские 
тайны». 16.00,17.45 Х/ф «Назад в 
СССР». 20.00 Х/ф «Кремень». 0.00 
«Постскриптум». 1.10 «Право знать!». 
2.20 «Право голоса». 4.40 «Война: 
другое измерение». Специальный 
репортаж. 5.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс». 7.10 «Обложка. Письмо 
Саманты». 7.40 «Линия защиты». 8.15 
Д/ф «Диеты и политика». 

ЖЕКСЕНБІ, 24 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:00 «Қымызхана» 8:30 «АҚСАУЫТ» 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 10:30 «БАЛА-
МЕН БЕТПЕ-БЕТ» 10:50 Мультфильм 
11:20 «КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ» М/ф 11:55 
«НҰРСӘУЛЕМ-АЙ» 13:15 «Шарайна» 
13:45 «КЕЛБЕТ» 14:15 «Құбылай хан» 
Т/х 16:40 «ӘНДЕР МЕН ЖЫЛДАР» 
18:50 «Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА.
КZ» 21:05 «ҰЛТТЫҚ  ШОУ :  РОЗА 
ШАҚЫРАДЫ» 22:15 «АЛАҢ» 23:05 
Кино «Қайта түлеу» 1:45 «КӨКПАР» 
2:30 «Шарайна» 3:00 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
07:02 «Ду-думан» 08:00 «Магия 

кухни» 08:30 «Айбын» 09:00 «Жетi күн» 
10:00 «Ас арқау» 10:20 «Спорт әлемі» 
10:50 Кино «Мистическая пятерка» 
12:25 М/ф «Морская бригада» 14:00 
«Бенефис-шоу» 15:15 Кино «Бәйтерек» 
16:45 «Всегда Ваш, Арман Давлетья-
ров» 17:15 Всемирная серия бокса 
20:00 «Қызық times» 21:00 «Жетi күн» 
22:00 Кино «Неудержимый» 23:40 Кино 
«Періште» 01:50 Д/ф «Демалыс...» 
03:20 «Спорт әлемі» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6 : 2 0  « Т І Л Ш І  Т Ү Й І Н І »  6 : 4 5 
« С Е Н Б І Л І К  Ж А Ң А Л Ы Қ Т А Р » 
7 :0 0  Т /с  «ДЖЕНТЛЬМЕН»  8 :3 5 
ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:45 Шоу «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД .KZ» Второй  сезон  11 :55 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 13:05 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 13:40 «101 КЕҢЕС» 14:05 
«ӘН  ДАРИЯ »  1 5 : 0 0  «УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ» 15:40 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!» 16:50 Кино «ЖИЗНЬ 
РАССУДИТ» 21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» 23:05 «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» 2:10 «ӘН ДАРИЯ» 3:00 «КА-
РАОКЕ ТАКСИ» 3:30 «101 КЕҢЕС» 
3:50 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 4:35 «Кон-
трольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.40 Х/ф «Тайна записной книж-

ки» 07.20 «Вся Россия» 07.30 «Сам 
себе режиссер» 08.20 «Смехопано-
рама» 08.50 «Утренняя почта» 09.30 
«Сто к одному» 10.20 Местное время. 
Вести - Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 11.30, 02.45 «Рос-
сия. Гений места» 12.25, 14.30 Х/ф 
«Секта» 16.55 «Один в один» 20.00 
Вести Недели 22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» 
00.35 Х/ф «Петрович» 03.45 «Планета 
собак» 04.20 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 Х/ф «Весенние хлопоты». 

10.45 «Фактор жизни». 11.20 Д/ф 
«Короли эпизода. Сергей Филиппов». 
12.05 Х/ф «Медовый месяц». 13.55 
«Барышня и кулинар». 14.30,3.00 
События. 14.45 Тайны нашего кино. 
«Женитьба Бальзаминова». 15.15 Х/ф 
«Женитьба Бальзаминова». 17.00 
«Смех с доставкой на дом». 17.50 
Московская неделя. 18.20 «Петровка, 
38». 18.30 Х/ф «Крутой». 20.20 Х/ф 
«Как выйти замуж за миллионера». 
0.00 «В центре событий». 1.10 Детек-
тив «Пуаро Агаты Кристи». (12+). 3.15 
Детектив «Расследование Мердока». 
(12+). 5.10 Х/ф «Холостяк». 
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ХХI ғасыр  білімділер  ғасыры  
болғандықтан,  бүгінде  заманға  

сай зерделі,  ой  - өрісі  жоғары,  
жан -  жақты  дамыған  ұрпақ  
қалыптастыру  мемлекетіміздің  
алға  қойғаан  аса  маңызды  міндеті  
болып  отыр.  Тәрбие  мен  білімнің  
алғашқы  дәні -  мектепке  дейінгі  

тәрбие  ошағында  беріледі. Баланың  
бойындағы жақсы  қасиеттер  мен  
мүмкіндіктерді ашып, олардың  өнегелі  
де өнерлі  болып  тәрбиеленуіне  
тәрбиешілердің  еңбегі  зор демекпін. 
Мен Бірлестік орта мектебінде мектеп-
ке  дейінгі  ұйымдардың  «Балапан» 
шағын орталығының  тәрбиешісі болып  жұмыс істеймін.

 «Бала-  балқыған қорғасын» деген Абай даналығын көкірегіме түйіп, 
тәрбиеші  мамандығын  таңдадым. Жалпы адам баласы  тәрбиеші  болу  
үшін тәрбиені  ұғынған  адам  ғана  емес,  айналаны,  қоршаған  ортаны  
тәрбиелей  алатын  жанға  айналу  керек.  
Ең  алғаш  шағын  орталыққа  келгенімде  балаларды  қалай  

тәрбиелеймін,  өзім  әлі  жаспын  ғой  деген  ойда  болдым. Кішкентай  
таза,  пәк  балаларды  көргенімде қорқынышымның  бәрін  ұмыттым. 
Бүгінгі  таңда  тәрбиешілік  еткен жылдар  ішінде,  шағын  орталық  пен  
балалар  менің  өз  отбасыма  айналып  кетті. Балалардың   бал  күлкісімен,  
әрбір  басқан қадамдары мені  алға  жетелеп  келеді. Балалармен  ойнап,  
құласа  демеп, жыласа  жұбатар  дос  боламын, әрі кейде  сырласып 
та  аламын. Кей  кездерде  бүлдіршіндермен  сөйлесіп  демалып  та  
қаламын. Мен  үшін  бүлдіршіндерімнің  апыл-тапыл  басып, былдыр  
тәтті  тілімен  амандасқандарын  осы  кезге  дейін  қаншама  рет естісем 
де ,  мен  үшін  қымбат  та  қадірлі. Таңертеңгі  қабылдау  сәтінен  бастап, 
ертеңгілік  жаттығу,  шаттық  шеңбері, серуен,   оқу  іс-әрекеті  барысында   
бүлдіршіндердің  бал  тілмен  қойылатын  сұрақтары,  ойнап  жүріп  образға  
кіретін түрлері  «бір  нәрсені  білсем», «көрсем», «ұстасам», «зерттесем»  
деген  құштарлық  шабыттары мені  жаңа  әлемге  енгізгендей  болады.  
Ертегілерді  сомдағаны, ән  айтып , би  билеп  көрсеткен  өнерлері,  оқу  
іс-  әрекеті  барысында  алған  әсерлері   маған  бір күннен  бір  күніме  
жігер, шабыт  береді. 
Бүлдіршіндерімнің  көзімен  мен суретшімін, мүсіншімін, мұғаліммін, 

жаттықтырушымын, бишімін, әншімін. Бірақ  мен  осы  қасиеттер  табыла-
тын  жай  ғана  тәрбиешімін. Бүлдіршіндерім  үшін  мен  дара  түлғамын. 
Француз ағартушысы Жан -  Жак  Руссо: « Бала  туғанда ақ  қағаздай  
болып,  таза  туылады,  оның  үстіне  шимайды  қалай  салсаң, сол  
сияқты  өзің  қалай  тәрбиелесең,  ол  да  солай  тәрбиеленеді» деген. 
Сондықтан  бала  жүрегіне жылулық  ұялатып, қабілетін, дарынын  ашу, 
әр  тәрбиешінің  алдына  қойылатын  міндет  деп  білемін. Ғұлама  Абай 
Құнанбаев: « Баланы  ең  әуелі  мейір  шапағатқа,  одан  соң  ақыл  
парасатқа, ақырында  нағыз пайдалы  ғылымға,  еңбекке  баулу  керек» 
дейді. Бүгінде  бүлдіршіндерге  мейірімді  төге  отырып, биік  белестерден  
көрінуіне  жауапты  екенімді  естен  шығармаймын. «Халқымызда  жас  
келсе  іске»  деген  керемет  сөз  бар. Демек,  мен  бойымдаға  жігерімді, 
күш  қуатымды, жаңашылдығымды, талапты  әрі  талантты  бүлдіршін  
тәрбиелеуге  жұмсаймын. Болашақта  өзім  тәрбиелеген балаларымды  
биік  шыңдардан  көріп  жатсам,  мен  өзімді  зерделі   тәрбиеші  санай-
мын.
Балаларға  жан -  жақты  тәрбие  беру  үшін  «Берекені   көктен  тілеме ,  

еткен  еңбектен  тіле»  демекші  өзім  күн  сайын  ізденіс  үстінде  жүремін.  
Қылығы  мен  тілі  тәтті  бүлдіршіндердің тәрбие  алып  қалыптасатын  
орны  алғашында   мектепке  дейінгі шағын  орталық  дейтін  болсақ, 
бүгінгі  тәрбиешілер   қазіргі заманға  сай,  білім  мен  тәрбиеге лайықты  
болуы  керек. Тәрбиешінің  әрбір  жүріс-тұрысы,  қимылы, балаларға  
үлгі-өнеге  берерліктей  болуы  тиіс. Сондықтан  жас  бүлдіршіндерді  
тәрбиелей  отырып,  өзім  де  тәрбиеленудемін. Сөзімді  қорыта  айта  келе, 
өз  мамандығымды  мақтан  тұтатын  тәрбиешімін. Бүгінгі  жас  ұрпақты  
тәрбиелеуде ізгілікке,  имандылыққа,  адамгершілікке, адалдыққа, 
еңбексүйгіштікке, ұлтжандылыққа   тәрбиелеу - менің  басты  міндетім.     
Мен  үшін өз  мамандығым  үлкен  бақыт!

Жадыра ТҰРЛЫБЕКОВА,
Бірлестік орта мектебі

Тәрбие – тал бесіктен

Мамандығым - мақтанышымМамандығым - мақтанышым

X Factor жобасы – 2004 жылы ағылшын 
жүрг ізушіс і ,  продюсер  Саймон  Ковелл 

ұйымдастырған атақты таланттардың шоу-
бағдарламасы.  Жобаның мақсаты – талантты 
орындаушылар іздеп, табу. Байқаудың алғашқы 
жеңімпаздары мен қатысушылары өз елдерінің 
таңдаулы әншілері еді. Ұлыбританияда бірінші сәттен-
ақ миллиондаған табынушыға ие болған X-Factor тез 
арада барлық елге тарап кетті. Содан бастап жыл сайын 
мыңдаған талапкерлер елдерінің «Х» факторы аталуы 
үшін жобаға қатысып, сынға түсуде. Өз бақтарын сынау 
мақсатында  30-дан астам елдің орындаушылары  үлкен 
жоба сахнасында жүр.  Ал Қазақстанға X-Factor 2010 
жылы келді. Кішкентайынан әнге әуес ұлым Аян да осы 
сайыста өз бағын сынағысы келіп жүрген. Соның сәті түсіп, 
аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі, жастар 
орталығы мен Мәдениет үйінің қызметкерлері бірлесіп 
аудандық X Factor жобасын ұйымдастырды. Жобаның 
алдына қойған мақсаттары –жастар мен жасөспірімдер 
арасынан талантты тұлғаларды анықтап, оларға қолдау 

Ана лебізі
АРНАЛАДЫ ЛЕБІЗІМ ТЕК ӨЗІҢЕАРНАЛАДЫ ЛЕБІЗІМ ТЕК ӨЗІҢЕ

көрсету, вокалдық шығармашылыққа деген 
ынталарын арттыру болды. Жоба 5 турмен өтті. 
Аян бір турдан екінші турға өткен сайын менен 
де тыныштық кетті. Бойымдағы қобалжуды 
балама білдірмеуге тырысып-ақ бақтым. Бірақ 
кішкентайынан сезімтал, сергек өскен Аяным 
да менің жанымды түсінгендей, өзінің уайымын, 
қорқынышын жасыра білді. Жобаның «Айыртау 
ауданының Алтын даусы» номинациясының 
жеңімпазы атанған Аян I орынды жеңіп алып, 
арнайы дипломмен марапатталды. Осы жобаға 
қатысу барысында кездескен қиындықтарды 
жеңу жолында көмек көрсетіп, қолдап отырған 
жоба авторы Бектенов Жасұлан Маратұлына 
аналық алғысымды білдіремін. Арнайы музыка 
мектебін бітірмесе де, музыка пәні мұғалімі 
Нұрбахтинов Еркебұлан Нұрланұлының баста-
масымен бастауыш сыныптан ән айтып, жүргізуші 
болып жүрген Аян бірнеше байқауларға қатысып, 
осы жобаға дейін көптеген жүлделі орындарға ие 
болып, мадақтамалармен марапатталып келді. 
Әкесі Мәмбеттің гармоньінің сүйемелдеуімен 
ән айтып,  музыкаға әуестігі бойына дарыған 

Аян қай тілде болмасын, тамаша ән десе, ішкен асын 
жерге қояды. Дайындаған әнінің әрбір нотасының дұрыс 
қойылуына қатты көңіл бөледі: егер ән қазақ тілінде 
болса,  ол Руслан мұғалім мен Еркебұлан ағайы, орыс 
тіліндегі ән болса, Зүбайраш Тұрсынбайқызы, ағылшын 
әндерін айтар алдында Қарлыға мұғалімдерімен міндетті 
түрде кеңесіп отырады. Жалпы, баламның терең білім 
алып, ән айту шеберлігін шыңдауда, жан-жақты азамат 
болып қалыптасуына еңбек сіңіріп келген орта – Аяным 
оқып жүрген Саумалкөл қазақ орта мектебінің ұжымы, 
сынып жетекшілері Есмағанбетова Асхан Меңтайқызы 
мен Оразалинова Алтынгүл Төлеуқызы және 7 «А» 
сыныбындағы сыныптастары дер едім. Сіздердің 
қамқорлықтарыңызды сезінемін де, ұлым Аянды тек өз 
қуанышым үшін ғана дүниеге әкелмей, оны сіздермен 
бірлесе отырып Тәуелсіз жас еліміздің елеулі азаматы 
ретінде тәрбиелеп отырғаныма қуанамын!

Бақтыгүл РАХМЕТОВА,
Аянның анасы, Саумалкөл қазақ ОМ-нің

 медбикесі.

Жеке кәсіпкер Севостьянов С.В. «СҚО, Ай-
ыртау ауданы, Арықбалық ауылының жазғы 
үйлерді электрмен жабдықтау» тақырыбында 
қоғамдық тыңдауларды өткізу туралы хабар-
лайды.
Тындау 2015 жылы 5 маусымда, сағат 11.00-де 

Тимуровшылар отряды қарт адамдарға көмек көрсету ісін 
жалғастырып келеді... Балалардың бұл қызметінің маңызы зор. Ти-

муровшылар отряды қызметі оқушыларды азаматтылыққа, ізеттілікке, 
үлкендерге қамқор болуға тәрбиелейді. Саумалкөл қазақ орта мектебінің 
аға тәлімгері Оразалинова Алтынгүл Төлеуқызы «Қамқоршылар» тобымен 
үйімізге көмекке келіп, ауланы тазалап, бау-бақшаны ретке келтірді. Осы 
оқушылардың өмірде де, ғылымда да жолдары болсын демекпіз.
Осындай білімді, тәрбиелі шәкірттерді даярлап, ел игілігі үшін аянбай 

еңбек етіп жүрген ұстаздарға, мектеп басшысына шексіз алғысымызды 
білдіреміз.

Райса ТЕМІРБЕКОВА, Людмила СОСНИНА,
Саумалкөл селосы, ЖДС көшесі №7 үйдің 

зейнеткер тұрғындары.

Қайырымдылық
Жақсылық адамгершілікке бастайдыЖақсылық адамгершілікке бастайды
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Еске алу
Ардақты әкеміз, сүйікті атамыз Икашев Рақымжан 

бақилық болғанына мамыр айында 1 жыл толады. Бала-
ларын түзу жолмен жүруге тәрбиелеген әкеміз әрдайым 
бізді адамгершілікке, мейірімділікке баулыды. Ауыл 
адамдарының арасында сыйлы, беделді азамат еді. 
Біз Сіздің жарқын бейнеңізді бір сәтке де ұмытқан 

емеспіз және ұмытпаймыз да.  Жайсаң мінезіңіз, абы-
ройлы атқарған еңбегіңіз туралы немере-жиендеріңізге 
айтып, сағынышпен еске аламыз. Жатқан жеріңіз жарық, 
топырағыңыз торқа болсын. Біздің бағыштаған Құран 
аяттармызды Алла қабыл етсін дегіміз келеді.

Қырандай тұлпар қанат әке болған,
Ажалға қидық қалай Сізді қолдан?
Өлді деуге бола ма айтыңдаршы,
Артынада ұл-қыздары, ұрпақ қалған.
Еске алушылар: ұлдары-келіндері, қыздары-күйеу балалары, 

немерелері, жиендері.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР
Аудандық сотқа Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданы Саумалкөл ауылының ықшам ауданындағы №3 
үйдің №16, №17,  №18,  №19,  №20,  №21,  №22,  №23, 
№24,  №25,  №26,  №27,  №28, №29 пәтерлердің иесіз 
деп танылып, коммуналдық меншікке берілу туралы 
материалдардың дайындалуына байланысты аталмыш 

пәтерлердің меншік иелері туралы мәліметтерді Айыртау 
ауданы әкімі аппаратының құқықтық мәселелер жөніндегі 
құрылымдық бөлімшесіне хабарлауларыңызды өтінеміз. 
Мекенжайымыз: Саумалкөл ауылы, Ш. Уәлиханов көшесі 
44, телефон: 8 (71533) 22751.

Аудан әкімінің аппараты.  

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы бойын-
ша Мемлекеттік кірістер басқармасы Сіздің назарыңызға, 
салық және кедендік салаларда мемлекнттік қызмет 
көрсету сапасын бақылау мақсатында мемлекеттік 
кірістер саласының қызметкерлері көрсететін, 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасына өтініштерді 

* * *
Салық төлеушілердің назарына

қабылдау мекен-жайды monitoring uslug@taxsko.
mgd.kz электронды пошта құрылғанын жеткізеді.
Осы электронды мекен-жай мемлекттік қызмет 

көрсету сапасын одан әрі жақсарту және салық 
төлеушілерімен кері байланысты қамтамасыз ету үшін 
құрылды.

* * *
Арықбалық әкімшіліктің ғимаратында өтеді.  
Барлық сұрақтарға мына мекен-жай арқылы 

хабарласыңыздар: Көкшетау қ., Темірбеков 
к.,49 үй, 201 каб., тел. 40-21-44.
Электрондық пошта: eko-kokshe@yandex.ru. 

Ғаламторда: http://urp.akmol.kz/.


