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Бейсенбі, 17 желтоқсан 2015 жыл 

Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Өткен сенбі, 12 желтоқсанда аудан орталығында ауыл шаруашылығы 
жәрмеңкесі ұйымдастырылды. 
Жәрмеңкеге қойылған өнімдердің құны қаржылай есепте 1 200 000 теңгені 

құрады. Мұндай жәрмеңкелер саумалкөлдіктердің көңілінен шығады, себебі 
онда сапалы азық-түліктерді, түрлі ауыл шаруашылық өнімдерін таңдап алу 
мүмкіндігі бар.

«Континент» сауда үәінің жанындағы орталық базар алаңында өткен 
жәрмеңкеге халық көп жиналды. Ауыл шаруашылығы өнімдерінің мұндай көп, 
бай түрі күн сайын дүкен сөрелерінен табыла бермесі анық.
Сүт өнімдері мен ет өнімдерінің саудасы қызу жүрді. Имантау наубайхана-

сынан келген нан өнімдерін (бөлке нан 55 теңге) және тандыр нанды (40 теңге) 
тез-ақ таратып әкетті. Сиыр етінің 1 келісі 750 теңгеден 1100 теңге аралығында, 
құс еттері (үйрек, қаз, бройлер), қой еті (келісі 800 теңге), шошқа еті (еті – 850 
теңге, майы – 600 теңге). Сүттің 1 литрі 110 теңге болса, «Гормолзавод» АҚ 
филиалының өнімі 150 теңгеден сатылды. Тосаптар мен тұздалған өнімдердің 
де түр-түрі сөрелерден орын алды.сондай-ақ, ірімшік пен қаймақ, сары май, үй 
жұмыртқалары ең өтімді тауар болды. 
Сөрелердің көп бөлігін ауылдық округтерден келген ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өндірушілер толтырды. Сонымен бірге, аудан кәсіпкерлері мен жеке 
азаматтар да өз өнімдерін сатуға шығарды.
Әдеттегідей тұрғындар тез таратып әкеткен «Қаракөз» ШҚ (қаймақ, ірімшіктің 

түр-түрі) және ЖК Әмреновтің жартылай дайын ет өнімдері (шұжық 900 теңгеден 
бастап, манты – 600 теңге, субүйрек – 300 теңге, пельмени – 550-600теңгеден) 
және сиыр еті. Дәнді дақылдардың бірнеше түрін, жас қиярлар (келісі 350 теңге), 
бал (келісі 1500 теңге) өнімдерін «Ғасыр Айыртау» ЖШС-і сатылымға шығарды. 
ЖК Юлдашев өзбек құрмасын 300 теңгеден сатты. «Айыртау элеваторы» 
ЖШС-і тұтынушыларға бірінші сортты ұн мен кебекті 1500 теңгеден ұсынды. ЖК 
Бектеміров аралас дақылдарды сатылымға шығарды. Мұнда балықтардың келісі 
350 (карась) және 600 (щука) теңгеден сатылды.
Жәрмеңкеге қатысқан аудан басшысы Ағзам Тастеміров сөрелерді түгел 

аралап, ондағы қойылған тауарлармен, олардың бағаларымен танысты. Ағзам 
Ахметжанұлы осындай жәрмеңкелердің арқасында аудан тұрғындары өзіміздің 
сапалы өнімдерімізге қол жеткізеді, ал оларды өндіруші кәсіпкерлердің тауарлары 
дер кезінде сатылымға шығып, өз тұтынушыларын табады деді. Сонымен қоса, 
осындай жәрмеңкелерді жиі-жиі ұйымдастырып тұру қажеттігін де атап өтіп, Жаңа 
жыл мерекесіне дейін тағы да бір ұйымдастырылатынын атты.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретті түсірген автор.

Жәрмеңке
ЖЕРГІЛІКТІ ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ ЖЕРГІЛІКТІ ӨНДІРУШІЛЕРДІҢ 

САПАЛЫ ТАУАРЛАРЫСАПАЛЫ ТАУАРЛАРЫ

9 желтоқсан күні Қазақстан Республикасы Президентінің 2015 жылдың 
30 қарашасындағы № 119 Жарлығымен тағайындалған Айыртау аудандық  
№2 сотының төрағасы Қанат Әкімжанұлы Әбубәкір аудан активіне таны-
стырылды.

Солтүстік Қазақстан облыстық сотының кеңсе басшысы Мүтәләпов Оян 
Есқараұлы шараны аша отырып, мемлекет басшысының ұсынысымен «Ұлт жо-
спары – 100 нақты қадам» қазіргі таңда сәтті жүзеге асып отырғанын, оның ішіне 
сот жүйесінің реформалары да қатысатындығын атап өтті. Бұл аталмыш жүйенің 
жалпы мемлекеттік билік органдарындағы жүйенің қызметін, азаматтар мен заңды 
тұлғалардың заңды құқықтарын қорғау ісінде соттың рөлін маңыздандыратын 
көрініс.
Оян Мүтәләпов сот ретінде Қанат Әкімжанұлына перспективті, креативті деген 

мінездеме бере отырып, Айыртау ауданы азаматтарының заңды құқықтарын 
қорғау мен қалпына келтіруде жемісті еңбек етуіне тілектестігін білдірді. Аудан 
әкімінің орынбасары Аманбек Махметов Айыртау аудандық  № 2 сотының 
төрағасын жаңа қызмет орнымен құттықтады.

Бағлан ҚОЖАҚОВ. 
Суретті түсірген автор.

Тағайындау
Аудандық  №2 сотының Аудандық  №2 сотының 

жаңа төрағасы таныстырылдыжаңа төрағасы таныстырылды

Үстіміздегі  жылдың шілде 
айының  соңғы  күндерінде 
газетімізде Карасевка ауылының 
тумасы аға сержант Дастан 
Сақтағановтың әскери борышын 
өтеу кезінде өз басын өлімге тігіп, 
өзінің командирін ажалдан құтқарып 
қалғаны жөнінде республикалық 
«Сарбаз» газетінде жарияланған 
мақала  жарыққа шыққан болатын. 

Осы орайда 15 желтоқсан күні аудан әкімдігінің 
мәжіліс залында аудан әкімінің орынбасары Мафру-
за Науанованың төрағалығымен өткен жиында аға 
сержант Дастан Сақтағанов (қайтыс болғаннан кейін) 
Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 
ІІІ Дәрежелі «Айбын» орденімен наградталды. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығымен таныстырған 
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің Құрлық 
әскерлері Бас қолбасшы басқармасы штабының офицері, 
полковник Жәнібек Шәріпов ІІІ Дәрежелі «Айбын» орденін 
Дастанның ата-анасына табыс етті.
Карасевка ауылында тұратын Жасауи мен Гүлнар 

Сақтағановтардың отбасында дүниеге келген егіз ұлдардың 
бірі Дастан Карасевка орта мектебін ойдағыдай бітіргеннен 

Бейбіт күннің батырлары
ЕРЛІГІ ҮШІН МАРАПАТЕРЛІГІ ҮШІН МАРАПАТ

кейін, Шоқан Уәлиханов атындағы кадет корпусына оқуға 
түседі. Аталмыш оқу орнын тәмамдаған өрім өрен «Батыс» 
аймақтық командованиесіне қарасты 41433 әскери бөлімде 
қызметін одан әрі жалғастырады. Дастан алғашқы күннен-
ақ қиындығы мен қызығы мол әскери өмірдің қыр-сырын 
үйренуге бар күш-жігерін жұмсайды. Арнайы әдебиеттерге 
тереңінен үңіліп, біліктілігін арттыру курстарында білім 
алады, өзінен тәжірибелі жолдастарының ақыл-кеңесіне 
ден қояды.
Үстіміздегі жылдың 18 маусым күні Дастан өз бөлімінің 

үздік жауынгерлерімен бірге Қарағанды облысының Спасск 
кентіне кезекті жарысқа қатысу үшін аттанады.  
Ешкім де апаттың боларын болжай алмады, жеке құрам 

су тосқауылынан өту жөніндегі жаттығулар жүргізіп жатқан. 
Топ суға қарай бет алды...
Аға сержант Дастан Сақтағанов тәжірибелі сарбаз 

ретінде топтың артынан бақылап келе 
жатқан. Кенет ол алдында жүзіп келе жатқан 
офицердің кідіріп қалғанын байқайды. Да-
стан еш ойланбастан оған көмекке ұмтылып, 
қарулас жолдастары келіп суға батып бара 
жатқан адамды құтқаруға әрекет жасағанша, 
командирін су бетінде ұстап тұрды. Осы-
лайша офицер ажал аузынан аман қалды. 
Офицерді құтқарамын деп арпалысқан 
сарбаздар әлі кетіп құрыған Дастанның су 
астына қалай кетіп қалғанын да байқай 
алмай қалады...
Ерлік тек соғыста ғана жасалмайды. Өмір 

мұны талай мәрте дәлелдеді де. Дастанның 
ерлігі де осының бір жарқын дәлелі. Ол қас-
қағым сәтте өміріндегі ең маңызды шешімді 
қабылдап, қазақстандық жауынгер қарулас 
жолдасы үшін өз өмірін қия отырып ерлік 
жасай алатындығын жеке ісімен дәлелдей 
білді. 
Осы салтанатты марапаттау рәсімінде 

дастанның ата-анасы, туыстары балаларының, 
бауырларының ерлігінің еленгені үшін жүрекжарды 
алғыстарын жеткізсе, Дастан қызмет еткен Атырау 
әскери бөлімінен келген жас офицер, лейтенант Руслан 
Жалмұранов қарулас жолдасының ерлігіне бас иетінін 
жеткізді. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген автор. 

Т ә у е л с і з д і г і м і з д і 
жариялағаннан бергі мезгіл 

ішінде көптеген елеулі табыстарға 
қол жеткіздік. Бұл Президентіміздің 
жүргізіп отырған парасатты 
саясатының нәтижесі – Еліміздің 
тыныштығы мен қауіпсіздігінің, 
көп ұлтты Қазақстан халқының 
жарастығы мен ынтымақтастығының 
арқасында болып отыр. 
Ақан сері атындағы аудандық 

Мәдениет үйінде 16 желтоқсан – 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік 
күні  мерекесіне ұйымдастырылған 
салтанатты жиында аудан әкімі, «Нұр 
Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының  төрағасы  Ағзам 
Тастеміров барша айыртаулықтарды  
айтулы мерекемен құттықтап, тәуелсіздік 
жылдарында еліміздегі қол жеткізген 
жетістіктерге тоқталды. 
Салтанатты жиында аудан әкімі 

Ағзам Тастеміровке аудандық 
мәслихаттың хатшысы Раушан Тлеу-
баева Қазақстан халқының бірлігін, 
қоғамдық келісім мен қазақстандық 
патриотизмді нығайтуға қосқан лайықты 
үлесі үшін Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Назарбаевтың Құрмет 
грамотасын табыстады.
Сонан аудан басшысы Ағзам 

Ахметжанұлы сахна төрінде Елбасының 
Жарлығымен марапатталған алты ба-
ланы дүниеге әкеліп, тәрбиелеп өсірген 
көпбалалы ана Ардақ Жанатаеваны 
«Күміс алқа» медалімен марапаттаса, 
Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 
Құрмет грамотасын Нихнеборлық 
ауылдық округінің әкімі Мұратбек 
Жүсіповке, ал облыс басшысының 
Алғыс хатын Айыртау аумақтық 
инспекциясының басшысы Қайырбай 
Сейтмағамбетке  табыстады.
Ал   ауданның  әлеуметт ік -

экономикалық дамуына қосқан үлестері 
үшін және Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздік Күнін атап өтуге байланысты 
«Ратмир» жеке кәсіпкерлігінің басшысы 
Оралбек Исин, аудандық пошта бай-

Мереке мезеті
ТӘУЕЛСІЗДІК – ҚАСТЕРЛІ ҰҒЫМТӘУЕЛСІЗДІК – ҚАСТЕРЛІ ҰҒЫМ

ланысы торабының кадрлар жөніндегі 
маманы Күлизат Қабдолова, аудан 
әкімі аппаратының құқықтық мәселелері 
бойынша құрылымдық бөлімшесінің бас 
маман-заңгері Ақан Сексенбаев, Елецкий 
ауылдық округінің бас маманы Ақымбай 
Сыздықовтар аудан әкімінің Құрмет гра-
моталарымен марапатталса, «Колосок» 
балабақшасының тәрбиешісі Надежда 
Барановаға, аудандық аурухананың 
санитары Жанар Байжігітоваға, 
«Айыртау-Су» кәсіпорынының шебері 
Евгений Емельяновқа және «Жүнісова» 
жеке кәсіпкерлігінің басшысы Инна 
Жүнісоваларға аудан әкімінің Алғыс 
хаттары тапсырылды.
Жақында аудандық мәслихаттың 

2015 жылғы 26 қарашадағы шешімімен 
ауданның бірқатар азаматтарына «Ай-
ыртау ауданының Құрметті азаматы» 
атағын беру туралы шешім қабылданған 
болатын. Осы орайда аудан әкімі Ағзам 
Тастеміров «Фирма Бабық-Борлық» 
ЖШС-нің директоры Сейілбек Махме-

товке, «Гусаковка» ЖШС-нің директоры 
Навои Сердалинге және «Кузузовка-
Әліби» ЖШС-нің директоры Владимир 
Казаркиндерге «Айыртау ауданының 
Құрметті азаматы» атағының лентасын, 
меділі мен куәлігін салтанатты түрде 
табыстады.

15 желтоқсанда облыста өткен 
Тәуелсіздік күніне арналған салтанат-
ты жиында «Жарқын-СК» ЖШС-нің 
басшысы Азамат Елмағанов Қазақстан 
Республикасы Президентінің Құрмет 
грамотасымен марапатталды.
Салтанатты  шара  көрермен 

қауымның рухын асқақтатқан Ақмола 
облыстық  филармониясының 
«Гәкку» би ансамблі мен ауданның 
көркемөнерпаздар ұжымының, аудан 
орталығындағы «Родничок», «Коло-
сок» балабақшаларының кішкентай 
тәрбиеленушілерінің  мерекелік 
концертіне ұласты. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ
Суретті түсірген автор.
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Елбасы өзінің Қазақстан халқына арналған Жолдауында 
аса күрделі, қиын кезеңге аяқ басқанымызды, жаңа қатерлері 

мен тың мүмкіндіктері қатар өрбіген жаhандық ахуалды ескере 
отырып, ел дамуының негізгі бағыттарын айқындап берді.
Дағдарысқа қарсы біздің стратегиямыз жайлы Жолдауда 

айтылған: «Қазір және кез келген басқа уақытта біздің дағдарысқа 
қарсы басты Стратегиямыз үш қарапайым, бірақ маңызды – өсім, 
реформалар, даму ұғымдарымен үндес».
Президент әлемдік дағдарыс жағдайында қалай әрекет етудің 

айқын да нақты міндеттерін қойды. Жауапты сәтте бірлігімізді 
сақтап, еліміздің игілігі үшін аянбай тер төгуіміз керектігін, «Біріміз- 
бәріміз үшін, бәріміз – біріміз үшін» деген қағиданы ұстанып, еңбек 
етуге тиіс  екенімізді қадап айтты. Елбасы Жолдауындағы осы 
шақыру барша қазақстандықтарды бірлік пен ынтымақтастыққа 
ұмтылдырады. 
Бағдарламалық құжатта «Біздің мақсатымыз – елі бақытты, жері 

гүлденген қасиетті Отанымыз Қазақстанды «Мәңгілік Ел» ету!» үшін, 
сонымен қатар,  Қазақстанның алдағы уақытта әлемдегі ең дамыған 
30 мемлекеттің қатарына қосылып, бай да қуатты елдермен иық 
түйістіру қажет екенін Елбасы атап өтіп, бұл тұрғыда аянбай еңбек 
етуді тапсырды. 
Бізде бұл міндетті орындап шығуға толық негіз бар. Өйткені, Елба-

сы елімізді индустриялық-инновациялық дамудың жолына түсірді. 
«Нұрлы Жол» мемлекеттік инфрақұрылымдық даму бағдарламасы 
жүзеге асырылып жатыр.Сонымен бірге, Бес институттық реформа-
ны жүзеге асыру бойынша «100 нақты қадам» Ұлт жоспары орын-
далу үстінде. Осы шаралардың барлығы да Қазақстанды әлемдік 
дамудың озық жолына түсірудің басты әрі өзекті арқауы болып 
отырғаны күмәнсіз.
Елбасы бізді кез келген дағдарысқа, кез келген қиындыққа 

қарамастан, өмір сүріп, еңбек етуге үйретіп келеді.
Биылғы Жолдауда елдің әлеуметтік-саяси және қаржылық-

экономикалық салаларын көтеруге, ең бастысы, Қазақстанның 
болашағы – жастарға айрықша көңіл бөлінді.
Елбасы осы Жолдауында алғашқы кәсіптік-техникалық білім 

тегін берілетінін жариялап, жастарды жұмысшы мамандықтарын 
меңгеруге шақырды. Бүгінгі күні жұмысшы мамандығына сұраныс 
жоғары.
Бүгінгі күннің жұмысшылары – жүйрік машиналарды, озық 

технологияларды жасайтын, ғарыш зымырандарын, ұшақтарды 
құрастыратын өте білімді, жан-жақты жетілген, тәрбиелі де 
мәдениетті, кәсіби біліктілігі жоғары маман.
Президентіміз Қазақстанның жас азаматтарын білімді, еңбекқор, 

бастамашыл және белсенді болуға шақырды. Ерінбей еңбек етіп, тал-
май ғылым іздеген, жалықпай техника меңгерген адамның тұрмысы 
жақсы, абыройы асқақ болатынына сенім білдірді. Елімізде жасалып 
жатқан түбегейлі реформалар мен атқарылып жатқан қыруар істердің 
бәрі болашақ ұрпақ  үшін жасалып отырғанын алға тартты.
Президентіміздің «Дағдарыстардың бәрі өткінші, өтеді де кетеді. Ел 

тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы сияқты ұлы құндылықтар 
ғана мәңгі» деуі және  «Рухы биік, еңбегі ерен, бірлігі мығым Мәңгілік 
Ел болу үшін бізде бәрі бар. Тәуелсіздіктің туын желбіретіп, тұғырын 
нығайтқан біздің тарих алдында жүзіміз жарқын! Біздің тірегіміз – 
тәуелсіздік, тілегіміз – тұрақтылық, білегіміз бірлік!» деуі халқымыз 
үшін ұран боларлық сөздер.
Әрбір қазақстандықты рухтандыратын, жарқын болашаққа деген 

сенімді арттыратын Елбасы Жолдауында қойылған мақсаттар мен 
міндеттер әрқайсысымыздан тынбай еңбек етуді талап етеді.

Раушан ТІЛЕУБАЕВА,
Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы.

Президент Жолдауы: дағдарыстан дамуға
ЖАНҒА ЖІГЕР, ЖАНҒА ЖІГЕР, 

БОЙҒА КҮШ БЕРЕДІБОЙҒА КҮШ БЕРЕДІ

Осыдан жиырма төрт  жыл бұрын еліміздің тұңғыш Президентін  сайлау  
және  азат еліміздің арда ұлы Нұрсұлтан Назарбаевты  бүкіл ел болып 
таңдауымыз бекер емес еді. Бүкіл әлем, төрткүл дүние  куә болған дара 
тұлға, Қазақстан басшысының әлемдік  деңгейдегі қайраткерлік тұлғасы,  
әлемдік сыншыл көзқарастар мен халқының көзқарасы барлығы бір жерде 
тоғысқан еді.  Кеңес дәуірінен кейінгі қиыншылықтарды жеңе отырып 90 
жылдардағы ел ахуалының  қиыншылығын, сол жылдардағы дағдарысқа 
тойтарыс бере алған Елбасымыздың еңбегі ерен. Сол сындарлы сәтте 
жас мемлекеттің буынын бекітіп, келешегін айқындап берді. Елбасы-
мыз халқының жанашыры. Елбасымыз бен бірге аңсаған тәуелсіздікке, 
егемендікке қол жеткіздік. Қазіргі таңда Қазақстан  халқының жағдайы 
жақсы. Елбасымыз жылда халқына өз Жолдауын жолдайды.  Ол 
Жолдауды  бәріміз асыға күтеміз. Жанымыз рахаттанатындай  жақсы 
хабар естігіміз келеді. Әрине еңбекақымыздың өсетіндігіне қуанамыз. 
Жолдаудағы мақсат елді бірлікке, тыныштыққа шақыра отырып  халықтың 
әлеуметтік жағдайының жақсы  болатындығын, еліміз  отыз елдің қатарына  
қосылып биіктерден көрінетіндігін сеніммен айтты.  Жас мемлекет болсақ 
та  алпауыт елдермен иін тіресіп, қазақ деген ел бар екенін бүкіл әлемге 
танытқан Елбасымызға дән ризамын. Саясаты сарабдал, халқының бүгіні 
мен ертеңіне жаны ауыратын, елінің қорғаны бола алатын Елбасымызға 
айтарым - мың алғыс. Елбасымыз аман болса, қандай  дағдарыс болса 
да жеңетінімізге сенімдімін.  

Айсұлу НҰРБАХТИНОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің кітапхана меңгерушісі.  

БОЛАШАҒЫМЫЗДЫҢ
 АЙҚЫН БАҒДАРЫ

Ағымдағы жылғы 9 желтоқсанда СҚО 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметі, 

департамент  басшысы  Ш .Қ .  Қабдула 
төрағалығымен, Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігі ұйымдастырған «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениетті қалыптастыруда мемлекет пен 
азаматтық қоғамның бірігуі» тақырыбындағы 
телекөпірге қатысты.

Республикалық науқанға Қазақстанның барлық 
аумақтары қатысты.  Осы күні Президент жанындағы 
Орталық коммуникациялар қызметі мен облыстардың 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтерінің мәжіліс 
залдары ғылым, шығармашыл интеллигенция, бизнес 
өкілдеріне, мәдениет, білім салаларының қайраткерлеріне, 
дәстүрлі діндер, этномәдени және жастар бірлестіктерінің 
адамдарына лық толы болды.
Телекөпір жиынын ашқан Агенттік Төрағасының орын-

басары С.Қ. Ахметжанов, «Нұр Отан» партиясының 
хатшысы Қ.Б.Жұмашев, мемлекеттік сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы саясат халықтың қолдауы мен 
еліміздің әр азаматының жемқорлық сипаттарына 
мүлдем төзбеушілігінің арқасында ғана сәтті жүзеге 
асатындығын жеткізді.
Этномәдени, діни және әйелдер ұйымдарының атынан 

сөз сөйлеген Қазақстан халқы Ассамблеясы төрағасының 
орынбасары Л.А. Ни (Алматы қ.), «Церковь и обще-
ство» епархиялық бөлімінің жетекшісі М.А. Патрикеев 
(Қарағанды қ.), СҚО іскер әйелдері Ассоциациясының 
төрайымы Б.М. Сәмиева (Петропавл қ.), тұрғындар мен жа-
стар арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
тәрбиелеуде діни, отбасылық, халық дәстүрлерінің ала-
тын орындары ерекше екендігін атап өтті. Сондай-ақ олар, 
қызметкерлерінің заңсыз әрекеттері үшін мемлекеттік 
органдар басшыларының жауапкершілігін күшейту бойын-

Телекөпір
СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

КҮРЕС КҮНІНЕ АРНАЛДЫКҮРЕС КҮНІНЕ АРНАЛДЫ
ша қоғамдық бірлестіктер жасаған ұсыныстар, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы заңнамада көрініс тапқандығына 
алғыстарын білдірді.
Телекөпірге қатысқан Қазақстан журналистері одағының 

төрағасы С.Б. Матаев (Астана қ.), Қазақстан кинемато-
графтары одағының төрағасы И.А. Вовнянко (Алматы қ.), 
жемқорлықтың алдын алуда мәдениет пен БАҚ мықты 
қару екендігін жеткізді. Жемқорлық қылмыстарының 
фактілерін жарыққа шығару кезіндегі объективтілік 

және ақпараттың шынайылығы 
мәселелер і  талқыланып , 
журналистердің заңнамалық сау-
атын арттыру және олар матери-
алды кәсіби жариялай білу үшін 
құқықтанушы-мамандарға теле-
визияда түсіндірме жұмыстарын 
көбірек жүргізу ұсынылды.
Астана қаласынан сөз алған 

«Халыққа  қызмет  көрсету 
орталығы» РМКК  бас  ди -
ректоры  А .С .  Балташева , 
мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасына тоқталды, нақтырақ 
айтқанда, мәселелерді шешу 
кезінде шенеуніктермен бай-
ланысты азайтуға және сы-
байлас жемқорлық қатерлерін 
төмендетуге бағытталған «бір 
терезе» қағидасының оң тұстары 

жайында баяндап берді.
Бизнес өкілдерінің атынан сөз сөйлеген Аймақтық 

кәсіпкерлер палатасы басшысының орынбасары Қ.С. 
Сыдықов (Тараз қ.), мемлекеттік органдарға жүгіну 
барысындағы әкімшілік тосқауылдарды жоюға және 
жемқорлықсыз іскерлік орта құруға мүдделі екендіктерін 
ашып айтты. Сонымен қатар ол, әріптестерін ұжымдық 
этиканы қатаң ұстануға және кәсіпкерлікті адал жүргізуге 
шақырды.
Қазақстан ЖОО ассоциациясының президенті Р.А. 

Алшанов, «Болашақ» халықаралық стипендиясының 
стипендиаттары қауымдастығының директоры Е.Н. 
Мақаш (Астана қ.), олимпиада чемпионы, екі дүркін әлем 
чемпионы С.Ж. Сәпиев (Қарағанды қ.), білім және спорт 
салаларындағы жемқорлықтың алдын алу – басты мақсат 
екендігін бір ауыздан айтты. Сондықтан олар телекөпірге 
қатысушылардың пікірлерімен ортақтасып, сыбайлас 
жемқорлық сипаттарына мүлдем төзбеушілікті және сы-
байлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыруды 
көздейтін Ынтымақтастық туралы ашық келісімге қолдау 
білдірді.
Аталмыш іс-шара сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

тақырыптарда телевизия, басылымдар және интернет-
ресурстарда жарияланған үздік журналистік жұмыстар 
республикалық байқауының жеңімпаздарын салтанатты 
түрде марапаттау рәсімімен аяқталды.

Мейірімділіктеріѕіз їшін рахмет!Мейірімділіктеріѕіз їшін рахмет!
Жетім балалар мен ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға 

арналған Айыртау мектеп-интернатының тәрбиешілері мен қызметкерлер 
ұжымы Айыртау ауданының әкімі –А.А.Тастеміровке, аудандық  ішкі істер 
бөлімінің бастығы - А.С.Ідірісовке, Ғ.Мүсірепов ауданының мемлекеттік 
қызмет ісі жөніндегі сыбайлас жемқорлыққа  қарсы ауданаралық бөлімінің 
басшысы- Ж.Қ.Мусинге, «Кутузовка-Әліби» ЖШС, «Арықбалық» ЖШС ди-
ректоры - В.Я.Казаркинге, «Баянтай» ЖШС директоры - С.Қ. Есенғалиевқа, 
«Гусаковка» ЖШС директоры- Н.М.Сердалинге, «Айыртау элеваторы» АҚ 
директоры - Н.О.Өтегеновке, «Жер-Ана» ЖШС директоры - К.А.Ерболовқа, 
«Новосветловка -Әліби» ЖШС директоры- Ф.И.Мусиенкоға, 55/10 әскери 
бөлімінің 3 атқыштар ротасының командирі- А.К.Малғаждаровқа, «Эль-Бриз» 
ЖШС директоры- Н.А.Горбуноваға, «Нұр» дүкенінің қожайыны Қ.К.Исинге, 
аудандық Мәдениет үйі қызметкерлеріне  балаларға арналған «Ризашылық» 
- «Мейірімділік балалар игілігі үшін» мейірімділік мерекесі үшін үлкен 
ризашылықтары мен алғыстарын  білдіреді.
Құрметті достар! Сіздердің еңбектеріңізде әрқашанда  табыс пен сәттілік 

жалғаса берсін. Сіздерге денсаулық, амандық және гүлдене берулеріңізді 
тілейміз.

Жағымды жаңалық
МЕРЕКЕ ҚАРСАҢЫНДАҒЫ ЖАҢА НЫСАНДАР
Қазбектің мал сою алаңы

16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігі күні қарсаңында желтоқсанның 14 
жұлдызында «Жұмыспен қамтудың жол картасы – 
2020» бағдарламасының аясында аудан кәсіпкері 
Қазбек Әмреновтің мал сою алаңы мен тұшпара 
түйетін цехы іске қосылды.
Аудан халқының кез келген тұрғынына қажетті бұл 

алаңның ашылуына аудан әкімі Ағзам Тастеміров 
қатысып, жиналған көпшілікті Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігі күнімен және жаңадан ашылып отырған 
кәсіпкерлік нысанның іске қосылуымен құттықтады. Мұнда 
төрт түлік малдың қайсысын болса да сойып, мүшелеп 
алуға мүмкіндік бар. Алаңның басты ерекшелігі тек 
гигиеналық тазалығы ғана емес, малдың мұсылмандарға 
қажетті шариғатқа сай қан шығарылып сойылуы.
Сонымен қатар, аудан орталығы мен ауылдардағы 

20 дүкенді арнайы станоктың көмегімен дайындалатын 
түшпара, манты, котлет сынды жартылай дайын ет 
өнімдерімен қамтамасыз етіп отырған түшпара түйетін 
цехтың да жұмысымен танысқан аудан басшысы Қазбек 
Әмреновке қолға алған жұмысының нәтижелі болып, ісің 
алға баса берсін деген шынайы тілектестігін білдірді.

Осы күні Имантау ауылында екі бірдей нысанның 
тұсауы кесілді. Олар наубайхана мен тандыр нан 
цехы және хоккей алаңы. 
Аудан әкімі Ағзам Тастеміров имантаулықтарды жаңа 

нысанның іске қосылуымен құттықтап, имантаулық 
әр шаңырақтың дастарханында нан көп болсын 
деген ақ тілегін жолдады. Ауданның құрметті аза-
маты, жеке кәсіпкер Идрис Кузахметов Имантаудың 
әлеуметтік ахуалын арттыруда аянбай еңбек етіп жүрген 
азаматтардың бірі, аталмыш жобаның арқасында 5 
жаңа жұмыс орны қосылды. Оңтүстік Қазақстан об-
лысынан тандыр пісіретін екі пеш әкелініп, Құрманғазы 
Мырзаханұлының арнайы шақыруымен 36 жылдық 
тәжірибесі бар наубайшы Абдужаббор Абдурахма-
нов тандыр пісіру ісіндегі шеберлігі мен құпиясын 
Римма Иназарова және Наталья Шабаевалармен 
бөліспекші.
Тандырдың кішкентайы – 40 теңге тұрса, үлкені – 50 

теңге.
Имантаулық жұртшылықтың тағы бір көзайымына 

айналатын нысанның бірі – хоккей алаңының іске 

 Тандыр нан цехы мен Тандыр нан цехы мен 
хоккей алаңыхоккей алаңы

Келес і  к үн і  Саумалкөл  ауылында ғы 
агротехникалық колледжінің жанынан хоккей 
алаңының салтанатты ашылуы болып өтті. 
Салтанатты ашылу рәсіміне қатысқан аудан әкімінің 

орынбасары Мафруза Науанова Елбасының сарабдал 
саясатының арқасында ауданымызда  бұқаралық 
спортпен шұғылдануы үшін жыл сайын спорттық 
нысандар мен хоккей алаңдарының іске қосылуын, 
салауатты өмір салтын қалыптастырудағы игілікті 
шараларға тоқталып өтті. 
Балалар игілігі үшін пайдалануға беріліп отырған 

хоккей алаңының салтанатты таспасын аудан 
басшысының орынбасары Мафруза Тасболатқызы 
мен аталмыш білім беру мекемесінің басшысы Серік 
Мусиндер кесті. 
Салтанатты шарада материалдық демеушілік 

көрсеткен Айыртау орман шаруашылығы мен Евгений 
Сәдуақасовтың ағаш кесу цехының үлестері үшін 
алғыстарын жеткізді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

қосылуы болды. Мерекелік шараның ашылуында сөз 
алған аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы Елбасының 
жүргізіп отырған ұтқыр саясатының арқасында еліміздің 
әлеуметтік-экономикалық ахуалы алға жылжып, спорт-
ты жан жақты қолдау артқандығын, соның арқасында 
ауданымыздың спорттық нысандардың материалдық-
базалық қуаттылығы артқандығын алға тартты. Соңғы 
3 жылда 32 хоккей алаңы ашылды. 
Аудан әкімі алаңның ашылу құрметіне имантаулық 

жас спортшыларға арналған 10 жұп конькиге сер-
тификат табыстады. Құрманғазы Бейміш «Hurun 
agro» ЖШС директоры Идрис Рашидұлының атынан 
оқушыларға хоккей формасының 2 кешенінің (12 
спортшыға арналған) сертификатын сыйға тартты. 
Бұл – 2016 жылы Имантау ауылында өткізілуі жоспар-
ланып отырған «Солтүстік» қысқы спорттық мерекесіне 
имантаулық спортшылар сақадай-сай деген сөз.
Мереке қарсаңында Айыртау аудандық балалар 

мен жасөспірімдер спорт мектебінің тәрбиеленушілері 
мен ұжымы үшін ерекше есте қаларлық жағдай болды, 
«Әліби» агрохолдингінің құрамына кіретін «Айыртау 
элеваторы» ЖШС-і мемлекет пен жеке серіктестік 
байланыс аясында балалар мен жасөспірімдер спорт 
мектебіне автобус сыйға тартты.
Осы күні Имантауда шаңғы тебу мен шорт-тректен 

жарыс өткізілді.

Саумалкөлдегі тағы бір 
хоккей алаңы



Айыртау таѕы 317 желтоқсан 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

 «Шоқан өз халқын сүюден 
айныған жоқ. 

Оның арманы – еуропалық   
ағартушылықты және 

халықтық 
қасиетті сақтау болды.»

                          Н. Ядринцев.
Кез келген дала жолының біріне 

түсіп жүріп көрсеңіз, алыс па, 
жақын ба, бір су көзіне әкеліп 
тірейді. Ал су бар жерде ел бар. 
Демек жол ел мен елдің арасын 
жалғайтын, солардың бір-біріне 
қатынасқан ізі ғой. Олай болса 
мынау айқұш-ұйқыш жол осы да-
ланы мекендеген адамзат тірлігінің 
төл шежіресі іспетті. Бұл – табиғи 
заңдылық.
Биылғы  жылы  Қазақ  хан-

дығының  құрылғанына  550 
жыл, Қазақстан халқы Ассам-
блеясына 20 жыл, Ұлы Отан 
соғысындағы Жеңіске 70 жыл, 
Қазақстан Респуликасының Ата 
заңы-Конституциямызға 20 жыл 
толуымен қатар, қазақтан шыққан 
алғашқы ағартушы-ғалым Шоқан 
Шыңғысұлы Уәлихановтың /1835 
– 1865/ туғанына 180 жыл толып 
отыр.
Осыған орай, мен Шоқан Уәлиханов 

атындағы Сырымбет орта мектебінің 
түлегі болғандықтан, ұлы саяхат-
шы жерлесімнің жүріп өткен жол-
дары мен ол ат басын тіреген елді-
мекендерде болғанымды еске алып, 
көрген-білгендерімді ортаға салғалы 
отырмын.
Бала кезімнен Шоқан есімі бойыма 

сіңіп өскендіктен болар және біздің 
ауылға келіп, Ақан сері мен Шоқан 
туралы деректер жинаған ақын-
жазушылардың әкеймен және ауыл 
ақсақалдарымен ұзақ әңгіме-дүкен 
құрып отырғандарына талай куә бол-
дым. Академик Ә. Мағұлан, жазушылар 
С. Мұқанов, С. Бегалин, Қ. Бекқожин, 
С. Жүнісов және т.б. келгенде ауыл-
да үлкен жиын-той болатын. Мектеп 
оқушыларымен, ауыл тұрғындарымен 
кездесулер ұйымдастырылып, мәдени 
іс-шаралар өткізілетін.
Сол уақыттан бері, мен ұлы 

ғалымның өмірі мен қызметі жөнінде 
кітаптар, естеліктер, оған арналып 
шығарылған газет-жуналдар, почта 
маркалары мен төсбелгілер жинап 
келемін. Қызмет бабымен іс сапар-
ларда болғанымда, Шоқанға қатысты 
жерлерге барып, оның басқан ізімен 
жүргендей әсер аламын. Мысалы 
– Санкт Петербургтегі Қысқы са-
райда /Эрмитаж/ Шоқан патшаның 
қабылдауындаболғаны ,  Нева 
өзенінің жағасында Ф. Достевский-
мен кездескені, Орыс географиялық 
Қоғамына мүше болып, онда сөйлеген 
сөздері, барлығы көз алдыңа келеді. 
Омбы мен Семей,  Алматы мен 
Әулиеата /Тараз/ қалалары, Ыстықкөл, 
Шарын, Іле, Кеген, Меркі, Көлсай, 
Шелек және т.б. елді-мекендерде 
болып, этнографиялық мәліметтер 
жинап, жергілікті халықтың тұрмыс-
салтын зерттеп, жүрген жерлерін 
картаға түсіріп, жол күнделігін жазып 
отырған.

1856 жылы сәуір айында Шоқан 
Шыңғысұлы пошта жолымен Ом-
быдан Семейге аттанады. Оның 
алғашқы жол жазбаларынан бәрін 
байқағыш, көргенін ұмытпайтын 

Шоқан Уәлихановтың туғанына - 180 жыл

ШОҚАН  ІЗІМЕН
және оны қағаз бетіне түсіруге 
ерекше қабілетті екендігі бірден 
байқалады. Жазған күнделіктерінен 
оның еуропалық білім алған, өз 
заманының озық идеяларын бойы-
на сіңірген, қазақтан бірінші шыққан 
саяхатшының жарқын бейнесі 
көрінеді. Салған суреттері бейне бір 
жазбаларының жалғасындай, ал 
жазбалары суреттерін толықтыра 
түскендей.

« Ы с т ы қ к ө л  с а п а р ы н ы ң 
күнделігі» - Шоқанның алғашқы 
шығармаларының бірі. 1856 жылдың 
15 мамыр күні Шелек өзеніне 
келіп тоқтайды. Ш.Уәлихановтың 
таңдамалы шығармаларында мы-
надай сөздер жазылған: «На пути от 
Каратурука к Чилику на левой руке 
лежит водянистый лог называемый 
киргизами по могиле одного баты-
ра – Корам». Қорам деген жоңғар 
батырының орнатқан бекінісінің 
орны, ол бекіністі кезінде Абылай 
хан жермен жексен еткен екен. Шоқан 
осы жерде қырғыздың Сарыбағыш 
руының ақсақалдарының әңгімесінен- 
олардың Орман-батыр деген ма-
набы көшіп-қонып жүргенде оның 
адамдары көптеген асыл тастар 
мен әшекей бұйымдар тапқандарын 
естіген. Экспедиция Сантас асуында 
тұрған кезде Шоқан қырғыз жыршы-
сынан ғылым үшін құндылығы аса 
зор «Манас» жырын тыңдап, жазып 
алған еді.
Мен Алматы облысы Еңбекшіқазақ 

ауданына қарасты Қорам ауылында 
Сарыбаевтар әулетінің Бақберген, 
Әлдихан, Жеңісгүл деген ұрпақтары 
аналары Алтынхан Байтілмашқызына 
арнап берген асына қатынасқан едім. 
Қазір ол тек ауыл аты ғана емес, соны-
мен бірге талай шаруашылықтардың 
егіс далаларына септігін тигізіп 
отырған нәрі мол Қорам каналы 
және  мектеп те Қорам батыр атында. 
Жергілікті адамдармен әңгімелесе 
келе, ауылда өлкетану мұражайы 
бар екенін естіп,олардан мені 
оның меңгерушісімен тныстыруды 
сұрадым. Көп ұзамай айтқан адам да 
келіп қалды. Таныса келе,  Тоқтасын 
Мұсабайұлы Тұяқовардагер ұстаз бо-
лып шықты, мұражай мектеп жанын-
да бір бөлмеде екен. Табиғатынан 
еңбекқұмар әріптесім ҚР білім беру 
ісінің үздігі және Халықаралық бала-
лар мен жасөспірімдер туризмі және 
өлкетану Академиясының акдемигі 
атақтарының иегері болып шықты. 
Осы мектепте үзбей жарты ғасыр 
бойы еңбек еткен Т. Мұсабайұлының  
2012 жылы «Өнер» баспасынан 
«Тауда туған тағдыр таңдамайды» 
атты еңбегі жарық көрді. Кітапта 
автор өзінің педагогикалық қызметі 
кезіндегі жинақтаған іс-тәжірибесімен 
бөліседі.
Мұражайға ұлым Руслан екеуміз 

бардық, ол Алматыдағы Т. Жүргенов 
атындағы Өнер академиясының  
түлегі .  Мұражай  бөлмесіндегі 
жәдігерлердің арасынан көзімізге 
түскені ,  қазба  жұмыстарынан 
табылған көне заттар мен бұйымдар. 
Бұл баға жетпес экспонаттардың 
тұсында 1856 жылдың  мамыр айында 
Шоқанның осы елді-мекенде болған 
Ыстықкөл сапарының картасының 
сызбасы. Көп әңгімелестік, қызықты 
мәліметтермен бөлістік. Келешек-
те хабарласып, Шоқан туралы 
жаңалықтарымызбен алмасып 
тұруға және байланысымызды 
үзбеуге келістік. Кетерде  тілек 
кітабына өз қолтаңбаларымызды 
қалдырып, алған әсерімізбен бөлісіп, 
тілектерімізді білдірдік.
Осы сапарымыздың алдында Рай-

ымбек ауданына қарасты Жалаңаш 
елді-мекенінде  болып ,  Шоқан 
болған Күнгей Алатаудың етегінде 
жайғасқан Үш Меркі, Торайғыр, Ке-
ген, Шет Меркінің Шарынға құятын 
жерлерімен және Райымбек батыр 
бұлағымен танысып едік. Ол сапары-
мызда ауыл тұрғындары ағайынды 
Жүнісбай мен Нұқан Тұрарұлдары 
және тарих пәнінің мұғалімі Бауыр-
жан Сайлаубекұлы көптеген тарихи 
мәліметтермен таныстырып, Үш 
Меркі өзендерінің бастау алатын 

«Шоқанның ұлылығы соншама, біз оны енді ғана толық 
түсіне бастағандаймыз», – деп Ғабит Мүсірепов айтқандай, биыл 

ұлы ғалым, ағартушы-демократ, тарихшы Шоқан Уәлихановтың 
туғанына 180 жыл толуына орай еліміздің әр түпкірінде мерекелік 
іс-шаралар өткізілуде. 
Сондай іс-шаралардан Шоқанның балалық шағы өткен киелі Сырымбет 

жері, яғни Сырымбет орта мектебі де тыс қалған жоқ. 
Мектебімізде ашық сабақтар, тәрбие сағаттар, әдеби кештер өтуде. 

Солардың ішінде, Кашенова Әсел Талғатқызының өткізген тәрбие сағатына 
тоқталсам деймін. Әсел Талғатқызы кешті жерлес ақын, Егіндіағаш 
ауылының тумасы Маман Ементаевтың «Дара Шоқан» өлеңін оқумен ба-
стады. Одан әрі кеш Шоқан Уәлихановтың өміріне қысқаша тоқтала кеткен 
5 сынып оқушысы Қасен Әдемінің өзі дайындаған мәліметімен жалғасын 
тапты. Биыл ғана мектеп табалдырығын аттаған 1 сынып оқушылары 
Қадырова Жансая, Камакаева Еркежан, Ибраш Дамирдың орындауындағы 
ұлы тұлға жайлы оқыған өлеңдері бәрімізді тәнті етті. Ал, Сапарғали 
Бегалиннің «Шоқан асулары» атты хикаятын тамашалаған көріністен кейін, 
Шоқанның балалық шағына саяхат жасағандай әсерде болдық. 
Әсел Талғатқызы ғалымның әкесі – Шыңғыс және атасы Уәлидің елге 

қосқан үлестері мен марапаттары жайлы да тоқтала кетті. Расында 
да, Шоқан Уәлихановтың арғы тегі, шыққан ортасы туралы білуге біз 
міндеттіміз. Бізге ғалымның суретші болғаны мәлім. Оның суреткерлігі 
мен зерттеулері жайлы Малдыбай Ерасыл жинаған мәліметтерімен бөлісті. 
Нұрмұханбетов Нариман, Жанапин Дархан, Таубай Ерасыл мен Файзул-
лина Аяжанның отызға да толып үлгермеген шағында қайтыс болған 
біртуар тұлғаға арналған өлеңдері жан тебірентпей қоймады. Соның біріне 
тоқталсам:
Аққақ жұлдыз. Қысқа ғұмыр. Қысқа ән.
Дүниенің қызығынан тыс қалған.
Себелеген ор даланың бағына,
Сізді, ата, ақ жауынға ұқсатам.
Шоқан өмірінен көрсетілген 5 сынып оқушыларының қысқаша көрінісінен 

сол кездегі дәуірді көзге елестеттік. Ал, Сәбит Мұқановтың «Аққан жұлдыз» 
романынан алынған сахналық көріністен ана мен бала арасындағы ыстық 
махаббатты көргендейміз. Сабақтың қорытындысы ретінде 6 сынып 
оқушысы Кашенова Дильназ Шоқанға арналған арнау өлеңін мәнерлеп 
оқып берді.

«Өлді деуге бола ма,айтыңдаршы, өлмейтұғын артына із қалдырған», 
– деп Әсел Талғатқызы өзінің ашық-тәрбие сағатын аяқтады. Шоқан 
Уәлиханов әлі де зерттеуді қажет ететін, мұрасын дәріптеп әлемге паш 
ететін тұлғалардың бірі боп санала бермек. Бұл тәрбие сағаттан оқушылар 
ұлы тұлғаны жаңа қырынан танып қана қоймай, тәлім тәрбие мен үлгі-өнеге 
алды деп ойлаймын.
Сонымен қатар, Шоқанның балалық шағы Сырымбеттей жерде өткенін 

біздің мектептің оқушылары үлкен мақтанышпен айта алады.
*   *   *

Осыған орай, Сырымбет мұражайында да ұлы тұлға,  кемеңгер 
ғалым Шоқан Уәлихановтың 180 жылдық мерейтойына арналған 
«Шоқанның саяхаттары мен зерттеу жолдары» атты іс-шара 
өткізілді. 
Мұражай қызметкерлері, Шоқан Уәлихановтың өсу ортасы, оның 

балалық шағы, кадет корпусында оқу кезеңімен бірге алғашқы өмір 
жолының басталуы, Шоқанның еңбектері мен саяхаттары туралы құнды 
қағаздарымен таныстырды. Одан әрі мектебіміздің 6-7 сынып оқушылары 
жерлес бабамыз, ұлы тұлға Шоқан туралы олең жолдарын оқып, өздерінің 
шығармашылық мүмкіндіктерін танытты.Шоқанның өнегелі өмірін өскелең 
ұрпаққа үлгі ету мақсатымен оқушылардың назарына ұлы тұлғаның сая-
хаттары, білім алу кезеңдері, Омбы мұражайынан үзінділері, Көкшетау 
қаласындағы Шоқан Уәлиханов атындағы мемлекеттік университетінің 
«Жас Шоқан» ұйымының атқарып жатқан жұмыстары көрсетілген бейнема-
териал ұсынылды. Оқушылардың Шоқан жайлы жинаған білімдерін байқау 
үшін іс-шара соңында «Шоқан – ұлы тұлға» атты сөзжұмбақ шешіліп, 
таңдаулар жүргізілді. Дара да дана Шоқанға арнап өткізілген іс-шараға 
белсене қатысқан Хамитов Алишер, Ербол Досжан, Қасым Нұрбол, Абу-
талипова Анара, Қайролла Алихан, Қамакаев Әділхандар. марапатталып, 
сыйлықтар үлестірілді. 
Шоқан Шыңғысұлы Уәлиханов – ғұмыр жасы қысқа болса да, өз халқы 

үшін көп еңбек сіңіріп, қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдызы. Оның 
өнегелі өмірін келер ұрпаққа үлгі етіп, насихаттау – біздің ұстаздық пары-
зымыз.

Әйгерім ҚАСЫМОВА,
З.ЕРҒАЛИЕВА,

Сырымбет ОМ-нің мұғалімдері.

*   *   *

Мәнгі өшпес  жарық жұлдыз - 
Ш.Уәлиханов

   Тарихшы, әдебиетші, зерттеуші, этнограф  Шоқан Уәлихановтың 
180 жылдығына орай 8-9 сынып оқушыларының қатысуымен «Мәңгі 
өшпес жарық жұлдыз –Шоқан Уәлиханов» атты сыныптан тыс тәрбие 
сағаты өтті.  
Іс-шара кітапханашының Ш.Уәлихановтың балалық шағы, өмірбаяны, 

еңбектері жайлы баяндама жасауымен басталды.   Тәрбие сағаты барысын-
да оқушылар Еуразияның ұлы тұлғалары Шоқан жайлы жазған деректермен 
және арнайы ұйымдастырылған  «Өнегелі өмір» кітап көрмесімен танысты. 
Шоқанның  замандастарының  өлеңдерін жатқа оқыды.  Шоқан өзінің  аққан 
жұлдыздай өте шыққан  қысқа ғұмырында болашақ ұрпаққа мол мұра 
қалдырғаны әр баланы ойландырып, тамсантты. Өсіп келе жатқан әр бала 
Шоқанның алғырлығын және білімге деген құштарлығын үлгі етсе, тәуелсіз 
мемлекетіміздің болашағы жарқын болары сөзсіз.

Клара СӘТИЕВА,
№2 Саумалкөл МГ-ның кітапханашысы.

ШОҚАН – ҰЛЫ ТҰЛҒАШОҚАН – ҰЛЫ ТҰЛҒА

*   *   *

Шоқан атама арнау
Сырымбеттен түлеп ұшып,
Биіктерге самғаған.
Жарық жұлдыз аспандағы,
Шоқан бабам ол маған.
Тәрбие алып, ел сыйлаған,
Айғанымдай анадан.
Білім алды сол кездегі,
Омбы атты қаладан.
Үздік оқып, озық жүрді,
Өзі теңдес достармен.
Адьютантым болсын 
  деген,
Таңдау алды Гофманнан.
Жиһангер боп Ыстықкөлді,

Алатауды шарлаған.
Жария етті Қашқар елін,
Ешбір адам бармаған.
Петерборда Тянь-Шаньскийлер,
Риза болды Шоқанға.
Уәлиханов мүше болды,
Географиялық қоғамға.
Сондықтан да ыстық маған,
Уәлиханов есімі.
Аспандағы жарық жұлдыз,
Шоқан бабам секілді.

Дильназ КАШЕНОВА,
Сырымбет ОМ-нің 6 сынып 

оқушысы.

жерлеріне апарып, аяғы Көлсайға 
дейін барып, көрші Қытай, Қырғыз 
шекарасына да жеттік. Ұлы Жібек 
жолы бойында орналасқан орта 
ғасырлық Меркінің Қазақстан тари-
хында алатын орны туралы айтқан 
Шоқан болжамдары туралы Б. 
Сайлаубекұлы бізге біраз тарқатып 
берген болатын.

«Шоқан Уәлиханов жасаған тарихи 
және этнографиялық сипаттағы пай-
ымдаулар, деп көрсетті белгілі архео-
лог А. Бернштам, «Проблемы исто-
рии Восточного  Туркестана» /1947/  
деген еңбегінде,  өзінің тереңдігі 
және жасаған қорытындыларының 
маңыздылығы жағынан неғұрлым 
атақты және кейіннен орыс тіліне 
аударылған Шоудың Шыңжан тура-
лы /1868 – 1869/ және Форсайттың 
миссиясын жазған /1870 – 1873/ 
Белльдің жұмыстарына қарағанда 
әлдеқайда жоғары тұр».
Петерборда болған кезде /1859 

– 1861/ Шоқан әртүрлі әскери және 
ғылыми мекемелерде жұмыс істеді. 
Ол Қазақстан мен Орта Азияның 
және Шығыс Түркістанның картала-
рын жасаумен айналысып, шығыс 
елдерінің қолжазбаларын мұқият 
зерттеді. Орыс географиялық қоғамы 
Шығыс тарихы туралы лекциялар 
оқуға шақырып тұрды. Оны ресейлік 
шығыстанушылар мен дипломаттар, 
жазушылар мен ақындар аса құрмет 
тұтты.

1864 жылы Шоқан полковник 
Черняевтің шақыруымен Әулиеата 
жорығына қатысады. Бірақ Черняевтің 
Әулие атаны алу кезінде шаһар 
халқына жасаған жауыздығына 
қарсы болып, кейін қайтады. Содан 
Верный /Алматы/ қаласына келіп, 
одан әрі Тезек төренің ауылын-
да, /Алтынемел асуының күнгейі/ 
тұрақтайды. Сонда Тезек төренің 
қарындасына үйленеді. Сөйтіп 
жүргенде ауырып, 1865 жылдың 
сәуір айында қайтыс болады. Сүйегі 
Алтынемел тауының бауырайындағы 
Көшентоған деген жерге қойылған. 
Қазір ол жерде 1985 жылдан Шоқан 
Уәлиханов мемориалдық мұражайы 
жұмыс істейді /Сырымбетте де бар/, 
ескерткіш орнатылған. Осы сапарда 
бізге жолсерік болған алматылық 
Абай Қамзаұлы мен жерлесім Рама-
зан Файзоллаұлы болды.

2013 жылы Қырғызстанның аста-
насы Бішкек қаласының жанында 
орналасқан Сарыбағыш руының 
Салқын төр деген ауылында болдық. 
Себебі,  ұлым  Атығайға Тұрғанбай 
Күйкеұлының қызы Қаныкейге 
құдаласу еді. Тұрғанбай құда 
ауылшаруашылық ғылымдарының 
кандидаты, диссертациясын Алматы-
да қорғаған екен. Жұбайы Құрманжан 
- Қырғыз  мемлекеттік  қыздар 
педагогикалық институтын бітірген – 
ұстаз.Осы жолы Қырғыз елінің туризм 
және экскурсия министірі қызметін 
көп жыл атқарған, профессор Тұрды 
Жырғалбековпен танысып, Шоқан 
жөнінде көп әңгімелестік. Ол - «Шоқан 
жазып алған «Манас» жырының 
арқасында бүкіл әлемге танылдық» 
- дейді. Ал Қаныкей деген есім осы 
Манас батырдың қалыңдығының аты 
екен. Міне ғажап!
Жол дегенің табиғаттың ерекше 

жаратқан құбылысы, бар-жоғы адам-
зат тіршілігінің ізі. Адам жүрмесе, 
олардың өзара қарым-қатынасы 
болмаса, жер бетіне бірде-бір жол 
түспес еді.

«Ең алдымен Шоқан Уәлиханов 
- ұлттық тұлға. Қазақ тарихында 
орасан еңбегімен, халықтық мәні 
бар тарихи жаңалықтар ашып 
қана қоймай, Еуразия құрлығында 
мемлекет ретінде қалыптасқан, 
ірі мәдени орталығы бар ел деп 
алғаш дүниежүзіне мәлімдеген, қазақ 
халқының бағына туған бабамыздың 
табаны тиген жерлері мәңгілік 
сақталады деп ойлаймын» - деген 
екен, көрнекті шоқантанушы С. Мар-
ков.

Ерсін ТАҚЫРБАСОВ,
ҚР журналистер Одағының 

мүшесі.
Павлодар қаласы.

ХАБАРЛАНДЫРУ
ҚҰРМЕТТІ

 АЗАМАТТАР!
«Зейнетақы төлеу жөніндегі 

мемлекеттік орталық» РМҚК бай-
ланыс орталығы Сіздерге 1411 
бірыңғай тегін нөмірі арқылы:
еңбек қатынастары, халықты 

жұмыспен қамту;
зейнетақымен қамсыздандыру, 

әлеуметтік қамсыздандыру және 
әлеуметтік сақтандыру;
мүгедек бала тәрбиелеп отырған 

адамдарға онлайн-психологиялық 
кеңес беру; 

әлеуметт ік  қамсыздандыру 
мекемелерінде заңсыз әрекеттерді 
анықтау  мәселелері  бойынша 
ақпараттық -консультациялық 
қызметті ұсынады.
Байланыс орталығының 1411 

бірыңғай тегін нөміріне Қазақстанның 
кез-келген өңірінен қалалық және 
ұялы телефондардан қоңырау шала 
аласыз!
Ұялы телефоннан тегін SMS ха-

барлама жолдап, хабарламада 
көрсетілген мамандық бойынша 
бос жұмыс орандары бар өзіңіздің 

елді мекеніңіздегі жұмыс берушілер 
жөнінде ақпарат аласыз.

SMS  хабарламаның  үлг іс і : 
*жұмыс*қала коды*мамандық#
Мысалы: *жұмыс*7172*жүргізуші# 

немесе *жұмыс*72834*медбике#
Сондай-ақ, info@info.mintrud.kz 

электрондық жәшігіне немесе www.
info.minirud.kz web-порталына 
сұрау жолдауға болады.
Жұмыс  тәрт іб і :  дүйсенбі , 

сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі және 
жұма күндері сағат 9:00-ден 18:00-
ге дейін – үзіліссіз.
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Екеуі бақта танысты. Олар бір-бірінен мән-жайды 
сұрасқаннан кейін, қыздың Ақтөбе өңірінен екенін 

білді. Ол өзі сияқты Алматы Халық Шаруашылық 
Институтының жатақханасында тұрады екен. Ақтөбенің 
гүлі болған, көңіліне көктем орнатқан көрікті де қылықты, 
сүйкімді арудың есімі Мөлдір екен. Өзін Ердоспын деп 
таныстырды.
Келесі күні Ердос бір тал раушан гүлін алып, жатақханаға 

барды. Күлімдеген әдемі де, қылықты қызға раушан гүлін 
ұстатты. 
Қыз жігіттің гүліне, ілтифатына риза болып қалды. Бұл 

көктемнің алғашқы күндерінің кештері еді. Түнгі қаланың 
көшелерінде Ердос ұнатқан аруымен серуендеп қайтуды 
жөн көрді.
Әңгімелері жарасты. Қыздың да өзін ұнатып қалғанын 

іштей сезді. Қала көшелері тып-тыныш. Дала суық болса да, 
бойын билеген ыстық сезімнің әсерімен түннің салқындығын 
да елемеді. 
Осылай танысқан шағынан бастап бақытты да тәтті 

күндері өтіп жатты. Екеуі де бір-біріне бауыр басып, 
жүректері бір-бірі үшін соғып тұрғандай болатын. Талай 
отырыстарға қол ұстасып, бірге барды. Осылайша махаб-
баттары үдей түсті. 
Екеуі оқуларын бірге бітірді. Қолға дипломын алған 

Мөлдір Ақтөбе қаласына, Ердос Көкшетау облысына жол-
дама алды. Осылай олардың еңбек жолдары басталған 
еді. 
Бірақ, Мөлдір екеуінің көңілдері бір-бірінен алыстамады. 

Мөлдір де оны қатты жақсы көрді, шын сүйді. 
Бір күні Мөлдір «тұрмысқа шықтым» деп телефон соқты. 

Бұл есін жиып жауап қатқанша байланыс үзіліп кетті. Қайта-
қайта қоңырау соғып еді, ол телефонын көтермеді... Содан 
бұл Мөлдірден күдерін үзді. 
Ердос сол күні жасыл желекке бөленген қала көшелерін 

аралап, ұзақ жүрді. Ол Мөлдірінен айрылып қалған өзінің 
сенімсіздігін, жігерсіздігін сөкті. Іштей Мөлдірмен тілдесіп 
«Саған бақыт қана тілеймін. Кездесіп қалған күнде сенің 
көзіңнен мұң емес, қуанышты, сенің бақытты жанұяның 
анасы болып жүргенін көргім келеді. Одан артық ештеңе 
де тілемеймін. Ал мен сендей жанға ғашық болғаным үшін 
өкінбеймін. Біздің арамызда тек таза, шынайы махаббат 
қана болды». 
Бір кезде Мәдениет үйінде орнатылған радиодан жүрекке 

тиер мұңды өлең шырқалып жатты «Қош енді, қош ма-
хаббатым, Махаббатым, аманатым, Тұмар қылып сақта 
жүректе, Болмасақта бірге енді біз, Бірге соғар жүрегіміз, 
Зарығып аңсап өткен күндерді. Қош енді, қош, махаббатым, 
Махаббатым, аманатым, тұмар қылып сақта жүректе». 
Дәл өзіне арнап айтылған өлеңдей. «Шіркін, Мөлдірмен 
танысқан кезім көктем айы еді ғой, енді ол да кешегі көрген 
түстей өте шыға ма!..» деген ащы өкініш оның өзегін өртеп 
кеткендей болды...
Арада бір жыл өтті. Еңбек демалысынан қызметіне келген 

Ердос көптен ашылмаған хаттар салынған папканы ашып 
қарай бастап еді хаттардың ішінен Мөлдірдің бір ай бұрын 
жазған хатын байқап, жүрегі өрекпи соғып оқи бастады:

Деректі әңгіме

Ерке қыз-ау!!!Ерке қыз-ау!!!
- Сәлем, Ердос! Қалың қалай? Енді жасыратын ештеңе 

жоқ былтыр қатты ауырған соң медициналық тексерістен 
өткенмін, сол кезде менің лейкозбен ауыратыным анықталды. 
Дәрігердің «Қолдан келер шара жоқ, өте асқынып кеткен» 
деп қойған диагнозы маған ауыр тиді. Олардың айтуы бой-
ынша бар ғұмырым бір жылдың ар жақ бер жағы көрінеді. 
Сонда да өлімге бойұсынғым келмеді, бірақ... Сенің 

жіберген хаттарыңа, тоқтаусыз соққан қоңырлауларыңа 
жауап бере алмадым. Тәңірден сенің менен мүлде алыс 
болғаныңды қалап «Тұрмысқа шықтым» деп жалған 
айтуыма да тура келді. Өйткені, мен сені бақытты қыла ал-
майтынымды білдім! Одан да сағым болып сенің жаныңда 
жүруімді қаладым...
Енді міне күн нұры аспанымда қанша уақыт шуақ төгіп 

тұратынын санаудамын. Жанарымда іркілген жасты 
құлатудан қаймығып, құсаға толы жанымды жұбатпаққа 
ұмтыламын. Уақыт та өз дегенін жасап жатыр, жабықтың 
ба, зарықтың ба, әлде жалықтың ба, онда оның жұмысы 
жоқ… 
Жуырда Алматыға өзіміз оқыған оқу орнына, алғаш 

кездескен баққа барып қайттым… Ескірген екен (әлде 
көзіме солай көрінді ме екен?). Дәл менің көмескіленіп 
бара жатқан өмірім сынды. Жатахананың жаны екеуміздің 
өткізген бақытты күндерімізді еске салды. Алақаныңды 
қысуға қымсынып, шамдардың жарығынан ұялып жаныңа 
жолауға батылым жетпей үнсіз жүріп өткен жолдарыма 
көзімді бір жіберіп өттім. Ол кештер керемет еді... Үндемесек 
те ұғысатын едік. Ол кезде бір тәп-тәтті сағыныш болып 
артта қалыпты.
Сол жатахананың алдында өткен күннің жанарымен жан 

жағыма жаутаңдай қарап өзіңді іздегендей болдым... Бірақ 
өзіңді көрмесем де, сенің жұпар исің сіңген қаланың ауасын 
жұтып қайтқанымды дәтке қуат еттім...
Ердос, екеуміздің алға қойған мақсатымыз бен арман-

дарымыз көп еді ғой. Сол, ұшқыр қиялдарды жүзеге асыра 
алмай кетіп бара жатқаныма қатты өкінемін! Жігерімді жа-
нып, рухымды тіктемек болғаныммен ғұмырым таусылып 
тұңғиыққа қарай құлап бара жатқанымды сеземін. 
Ердос, енді бұл фәнидегі соңғы өтінішім болсын! Маған 

қоштасуға келіп, мені соңғы рет шығарып салшы!!! Өзіңнің 
Мөлдірің.
Мөлдірдің хаты Ердостың көкірегін ашытып, тынысын 

буды. Мөлдірдің үйінің телефон нөмірін әзер тауып қоңырау 
шалды. Телефонды көтерген әйел дауысы оған үміт 
сыйлағандай болып еді, бірақ...

— Сәлеметсіз бе? Мөлдірмен сөйлесейін деп едім...
— Ердос болдың ғой? Мөлдір қызымның фәни ғұмыры 

тоқтап, бақилық өмірге кеткеніне бір апта болды! «Ердосты 
күтемін, оны көріп кеткім келеді, мама!» деген қызым, жанары 
өшкенше есік жаққа телміре қарап өмірден өтті ғой! Неге 
келмедің екен, балам!?. - деп өксіген анасының дауысын 
естіді. Байланыс үзіліп кетті. Ауыр хабардан есеңгіреп 
қалған Ердостың өзегін ащы өкініш буып «Ерке қыз-ау! 
Ақымағым менің», - деп бойынан әлі кетіп жерге тізерлей 
отыра кетті. 

Ерсін БАЙДРАХМАНҰЛЫ.

«Ана тіл – бәріміздің анамыз, 
өйткені ол – ұлтымыздың анасы». 

Н.Ә.Назарбаев.
Қазақстан – егеменді, тәуелсіз ел. Қазақстанды 

дамыған өркениетті елу елдің қатарына енгізетін біздің 
болашағымыз – бүгінгі жастар. Олардың міндеті – елінің 
намысын қорғап, оны әлемге таныта білу. Әлемге таныту 
үшін әр жас өз елінің тарихын, тілін жетік білуі керек.

     Қазақ тілі – Қазақстан Республикасының тұрғылықты 
халқы қазақ халқының және оның шекарасынан тыс өмір 
сүріп жатқан қазақтардың (Ресей Федерациясы, Өзбекстан, 
Қытай, Моңғолия т.б.) ұлттық тілі.
Қазіргі қазақ тілі Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

тілі болып табылады. Өрісі жағынан жетпісінші, ал тіл 
байлығы мен көркемдігі,  оралымдығы жағынан алғашқы 
ондықтар қатарындағы тіл. Сондай-ақ, ол дүние жүзіндегі 
ауызша және жазбаша тіл мәдениеті қалыптасқан алты 
жүз тілдің және мемлекеттік мәртебеге ие екі жүз тілдің 
қатарында тұр. Қазақстанда тұратын жүзден аса ұлт өкілдері 
Қазақстанның халқын, соның ішінде қазақ халқының 
тұрмыс-әдебиетін, әдет-ғұрпын, мәдениетін, әдебиетін, тілін 
білуі міндетті. Қазақ тілінің сөздік құрамы өте бай, оған 67 
мың тізімдік сөз, 24,5 мың фразеологиялық тіркес – барлығы 
91,5 мың лексикалық бірлік кірген бір ғана он томдық «Қазақ 
тілінің түсіндірме сөздігі» куә бола алады. Қазақ тілі түркі 
тілдерінің (солтүстік-шығыс ареал) қыпшақ тобына кіреді 
(татар, башқұрт, қарашай-балқар, құмық,  қырым-татар, 
қарақалпақ, ноғай) және ол, әсіресе, ноғай, қарақалпақ 
тілдеріне жақын болып табылады.  
Тілге деген құрмет – халыққа деген құрмет. Тілсіз 

халықтың, елдің өмір сүруі мүмкін емес. Әлем таныған 
ел болу үшін тіліміздің жұлдызын биіктетуіміз керек. Тіл – 
қастерлі де, қасиетті ұғым. Ол әрбір адамға ана сүтімен бірге 
еніп, қалыптасады. Ана тілін сүйген адам – туған жерін, елін, 
Отанын, атамекенін сүйеді деген сөз.  Ал, бұлардың бәрі – 
адам баласы үшін ең қасиетті ұғымдар. Өмірдің алмастай 
қырын, абзал сырын түсіне білуіне басты  себепкер – ана 
тілі. Мемлекеттік тіл – мемлекеттік рәміздердің бірі болып 
табылады. Мемлекеттік тіл – Қазақстан Республикасының 
әрбір азаматынан іс қағаздарды мемлекеттік тілде жа-
зуын талап етеді. Әрбір ұлттық мемлекетте мемлекеттік 
тіл – ол елдің мақтанышы. Өйткені мемлекеттік тілде 
мемлекеттік дәрежеде маңызы бар құжаттар жазылады. 
Оған қоса мемлекеттік тіл – татулық пен бірліктің тірегі. 
Мемлекеттік тілді өркендетсек өзге ұлт адамдарымен осы 
тіл арқылы қарым-қатынаста боламыз. Тіл байлығы - әр 
елдің мақтанышы. Қазақстан Республикасының «Тілдер ту-
ралы» Заңында: «Тіл – ұлттың аса ұлы игілігі әрі оның өзіне 
тән ажырағысыз белгісі, ұлттық мәдениетінің гүлденуі мен 
адамдардың тарихи қалыптасқан тұрақты қауымдастығы 
ретінде ұлттың өзінің болашағы – тілдің дамуына, оның 
қоғамдық қызметінің кеңеюіне тығыз байланысты» делінген. 
Тілдің көмегімен өнерді, білімді, ғылымды игереміз, өткен-
кеткенімізді саралап, сабақ аламыз. Тіл арқылы рухани 
байлығымызды меңгереміз, өзіміз танып қана қалмай, 
сол асыл қазыналарымызды әлемге танытамыз, әлемді 

Мемлекеттік тіл – бірлік бастауы

ҚАЗАҚ ТІЛІ – ЕҢ БАЙ, ЕҢ КӨРКЕМ ТІЛ
танимыз. Сондықтан адам баласының байлығының бірі 
– сөз өнері. «Өнер алды – қызыл тіл» деген аталы сөздің 
астарында қаншама сыр бар?!

 Қазақстан Республикасының Конституциясы (1995ж.), 
“Тіл саясаты туралы” Тұжырымдамасы (1996ж.) 
және осыларға негізделген “Тіл туралы” Заң (1997ж.) 
республикадағы тілдердің ұлтаралық жарастық пен руха-
ни ынтымақтастықтың құралы ретінде қызмет етуін және 
тіл алуандығын көздейді. Республикада мемлекеттік тіл 
ретінде бір ғана тіл – қазақ тіліне конституциялық мәртебе 
беріліп отыр. 
Қазақстан Республикасында қазақ тілінің мемлекеттік 

тіл ретінде қызмет етуінің бірнеше алғы шарты бар. 
Атап айтқанда, сол тілді қолданушылардың санының 
жеткілікті болуы, табиғи және табиғи емес тілдік ортаның 
болуы, республиканың барлық аймақтарына таралуы, 
қоғамдық өмірдің әр алуан саласында қызмет етуі және 
ауызша әрі жазбаша түрде қызмет етуі сияқты сыртқы 
факторлардың болуы, сондай-ақ, қазақ тілінің құрылым-
жүйесі жетілген, лексика-фразеологиялық қоры аса бай, 
ежелден келе жатқан жазба және ауызша дәстүрі бар 
ұлттық тілдердің бірі ретіндегі ішкі тілдік факторлардың 
болуы – қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қызмет етуіне 
мүмкіндік береді. Мемлекеттік тілдің қоғамдық қызметі 
қоғамдық өмірдің аса маңызды мынадай салаларында 
жүзеге асады: басқару, ақпарат, білім беру мен тәрбие  
ісі (мектепке дейінгі мекемелер, бастауыш, орта мектеп, 
жоғары мектеп), ғылым мен техника (ғылыми-зерттеу 
мекемелерде); қоғамдық ғылымдар, жаратылыстану мен 
нақты ғылымдар, техникалық және қолданбалы ғылым, 
экономика салаларында, ғылымның жалпыға ортақ сала-
ларында,  бұқаралық ақпарат құралдары саласында, іс 
жүргізу саласында; мемлекеттік, қоғамдық-саяси, мәдени 
мекемелер мен ұйымдарда; дене тәрбиесі, спорт, туризм, 
денсаулық сақтау мен емдеу мекемелерінде; қоғамдық 
тамақтандыру орындарында; өнер мекемелерінде (те-
атр, кино); дипломатиялық қарым-қатынаста; әскери-
патриоттық тәрбие және білім беру ісінде; шаруашылық 
жүргізу және ұйымдастыруда; өндіріс және өнеркәсіп 
орындарында; Қазақстан Республикасында өтетін 
республикалық, халықаралық құрылтай, конференция, 
мәжіліс, жиындар т.б. Сонымен, қазақ тілі – дәстүрлі, 
тұрақты, қатаң тілдік нормасы бар, стильдік тармақтары 
сараланған, жалпы халықтық тілден ұлттық деңгейге 
көтерілген тіл.
Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаев: «Біз барша 

қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы болып 
табылатын қазақ тілінің одан әрі дамуы үшін барлық 
күш-жігерімізді салуымыз керек. Сонымен бірге елімізде 
тұратын барлық халықтардың өкілдері ана тілдерінде еркін 
сөйлей, оқи алуына, оны дамытуға қолайлы жағдай тудыру 
қажет» деп атап көрсеткен болатын. Тіл тағдырын толғану 
– әрбір қазақстандықтың абыройлы борышы.

Айнұр МУСИНА,
Айыртау ауданы әділет басқармасының 

жетекші маманы. 

  Жаңа заңнаманың еңгізілуіне байланысты, қоғамдық 
жұмыстарына тарту жазасында көптеген өзгерістер пайда бол-

ды.
 Егер де ескі қылмыстық  кодексі бойынша қоғамдық жұмыстары 60 

сағаттан бастап, 200 сағатқа дейін тағайындалса, жарыққа шыққан 
жаңа қылмыстық кодексінің 43 бабына сәйкес сағаттың саны 300 
сағатқа дейін көбейтілді. Бұрын да қоғамдық жұмыстарына тарту жаза-
сы кішкене және орташа ауырлық қылмыстары үшін тағайындалса, жаңа 
қылмыстық кодексі бойынша қоғамдық жұмыстары теқ қана қылмыстық 
әрекеттер (әрекеттік немесе әрекетсіздік) үшін тағайындалады. Бұл 
жазаның новелласы бойынша жаңа қылмыстық кодексінің 43 және жаңа 
қылмыстық атқару кодексінің 58 бабы негізінде, қоғамдық жұмыстарына 
тарту жазасына сотталған адам егер де басқа жұмыс істесе, ол адам 
қоғамдық жұмыстарын орындау уақытында негізгі еңбек міндеттерінен 
босатылады. Ескі кодексте мұндай норма болмаған еді.

 Пробация қызметі қоғамдық жұмыстарына тарту жазасына сотталған 
адамға қатысты соттың үкімі түскен кезде (кәмелетке толмаған адамдар 
жатпайды), оның негізгі жұмыс орнына, жергілікті орындаушы органымен 
бөлінген объектіде қоғамдық жұмыстарын өтеу үшін, сотталған жазасын 
өтеу уақытында негізгі жұмысынан босатуын талап ету жөнінде хабарла-
ма бағыттайды. Сотталған жазасын өтеу кезінде әкімшіліктің ұйымымен 
іссапарға жолдануына тиым салынады.
Әкімшілік ұйымы сотталған адамға қатысты қоғамдық жұмыстарын 

өтеу кестесін құрастырады. Кестеде қоғамдық жұмысының уақыты, 
басталуы және аяқталуы белгіленеді. Әрбір сотталғанға кестені орнату 
кезінде, оның негізгі жұмыс, оқу уақыты, тұрғылықты жерінің алыстығы 
есепке алынады.

А.БАТЫШЕВ,
Айыртау ауданының ПҚБ инспекторы, 

әділет лейтенанты.   

Қоғам және заң
Қоғамдық жұмыстарға 

тарту жазасы      

Қазіргі таңдағы жағдайды 
бағамдап, саралап қарасақ, 
мемлекеттік қызметшілердің 
кәсібиліг іне  және  жұмыс-
тарының тиімділігіне кері әсер 
ететін бірқатар мәселелердің 
бар екендігіне көз жеткіземіз. 
Қоғамның дамуына кедергі 
келтіретін  теріс  және  аса 
қауіпті құбылыстардың бірі 
сыбайлас жемқорлық болып 
табылады  және  ол  елдің 
саяси, экономикалық және 
әлеуметтік мәселелеріне кері әсерін тигізеді. 
Осыған байланысты, елімізде сыбайлас жемқорлықпен күреске 

жалпы мемлекеттік саясат мәртебесі берілген, оны жүзеге асыру бой-
ынша ұйымдастырушылық және құқықтық іс-шаралар жалпы жүйелік 
және кешенді сипатқа ие болып отыр. Конституциялық тәртіпті 
қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, бірыңғай 
жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, мемлекет пен азаматтардың 
өмір сүруінің барлық салаларында сыбайлас жемқорлық пен оның 
көріністері деңгейін төмендету, қоғамның мемлекетке және оның 
институттарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты мақсат болып 
табылады.
Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес 

ең өзекті мәселелердің бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық 
мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді жоққа 
шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. 
Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік саясатының 
негізгі басымдылықтарының бірі болып осы зұлымдықпен күресу 
болып табылады.

«ЕС-164/8 мекемесі» РММ-і.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес – 
ең өзекті мәселелердің бірі

Тәрбиеші. Бұл не деген сөз? Оның мағынасы қандай? 
Естігенде қарапайым сөз сияқты, мағынасына үңілсек 

терең ой жатыр! Тәрбиеші – Тәңірден жіберілген адам, 
сондықтан ол адамға бойындағының бәрі Алладан берілген!
Мейірімділік, ұқыптылық, сенімділік  және барлығына бірдей 
қамқоршы бола білу.
Мен бақытты адаммын! Маған тағдырдың жазуымен біздің 

болашағымыз – біздің балалармен бірге болу берілген. Әрбір ана 
баласымен бірге балалық шақты өткізгенде бақыт құшағына енеді. 
Ал мен болсам, балалық шаққа әр күн сайын «Біреуді оқытып, өзім 
оқығанда» ораламын.
Мен өзімді үлкен әріптермен «АНА» деп айта аламын, себебі менің 

жүздеген балам бар, олардың бәрі менікі, сүйкімді, әрбіреуіне мен өз 
жанымның, өз жүрегімнің бір бөлшегін ұсынғанмын.
Кейбіреуі мектепте оқиды, ал кейбірі енді ғана балабақша 

табалдырығын аттады, бірақ олардың бәрі мен үшін сүйікті, олардың 
әр біреуі үшін мен алаңдаймын, себебі мен анамын. Балаларды 
ойлау,оларға қамқоршы болу, оларды сүю – бұл әр адамның басына 
берілмеген ең ғажап сезім.
Мен бақытты жанмын!… Мен сүйе білетін адаммын. Ал бұл 

сүйікті болудан мың есе тамаша.  Менің миссиям ең кереметі: өз 
махаббатыңды балаларға сыйлау. Мен осы сезімімді өмірге рахатта-
на қосамын және балалардың бойында осы сезімді қалыптастыруға 
үйретемін. Л.Н.Толстой айтқандай «Сүю – деген бұл кімді сүйсең, 
соның өмірімен сүру». Осы сөздердің астарында менің балаларға 
деген шынайы махаббатым, не үшін  балалармен жұмыс жасап, не 
үшін балалармен бірге болатыным түсіндіріледі.
Мен шығармашыл адаммын. Балаларды «өмір гүлі» десе, 

тәрбиешілерді «бағбандар» деп атау тегін емес. Сол себепті маған 
жер бетіндегі ең қымбат қазына – балаларға ақыл, мейірім, мәңгілік 
сияқты асыл қасиеттерді себу жүктелген.
Мен осымен мақтанамын! Әлемде мамандық түрі әр алуан, бірақ 

кез келген адам бұл мамандықты таңдамайды, мамандық сені 
таңдайды!

Гүлзамира ЫСҚАҚОВА, 
Лобаново ОМ-нің «Айгөлек» шағын 

орталығының тәрбиешісі.

Мектепке дейінгі білім беру

Тәрбиеші болу – бір бақыт!
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күніне орай 

өткізіліп жатқан игі шаралардың бірі де, бірегейі аудандық аурухананың 
босану бөлімшесінде өткізілді. 

13 желтоқсан күні орталық аудандық аурухананың босану бөлімшесінде 
дүние есігін ашқан екі сәбиге туу туралы куәлік табыс етілді. Алтыншы 
перзентін өмірге әкелген Гүлзайра Бекпасова сәбиіне Сабина деген есімді 
таңдаса, Владимир мен Ольга Артеменколардың отбасына Яна есімді екінші 
қыз қосылды.
Аудандық халыққа қызмет көрсету орталығының басшысы Ержігіт Дәнебаев  

жас аналарға салтанатты түрде туу туралы куәлік табыстады.
Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Суретті түсірген автор.

Мереке мезетіМереке мезеті
Босану бөлімшесіндегі Босану бөлімшесіндегі 

ерекше күнерекше күнДҮЙСЕНБІ, 21 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН».  10:00 
«Апта . k z »  11 : 0 5  «Дара  жол» 
12:30 «АҚСАУЫТ» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ !».  14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:00 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ХАЛЫҚТЫҚ ЭКО-
НОМИКА» 18:10 «Аюлар». М\х. 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:05 KAZNEWS 0:50 «SPORT.KZ» 
1:10 «Əйел бақыты». 2:00 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа  күн» 10:00 «Жеті  күн» 
11:00 «Экономкласс» 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 
М/с «Жюль Верннің саяхаттары» 
12:50 М/ф «Обезьянки в опере» 
13:00 Түск і  жаңалықтар  13:15 
«Семейные мелодрамы» 14:05 Т/с 
«Второе дыхание» 15:00 Новости 
15:15 «Бармысың, бауырым?» 16:00 
Кешкі  жаңалықтар  16:15 «Өмір 
сабақтары» 17:00 Новости 17:10 
Т/с «След» 17:50 «Орталық Хабар» 
19:00 «ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Арнайы хабар» 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 «Жекпе-жек» 23:15 «Көзқарас» 
23:45 «Негізінде...» 23:50 Қорытынды 
жаңалықтар 00:20 «По сути» 00:25 
Итоги дня 00:55 «Сотқа жеткізбей» 
01:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕ-
ГАВЫЙ» Т/с 12:00 «X FACTOR» 
Күнделік 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
13:05 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 14:10 «ПО-
БЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
«СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ» 16:30 
«ДАВАЙ  ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «МОЙ 
БЛИЗКИЙ ВРАГ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» 
Т/Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR» Дневник 0:00 «ВРЕМЯ» 
0:40 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 2:10 «П@
УТINA» 2:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
3:15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро  России» 

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 
20.00 Вести 09.55 «О самом глав-
ном» 11.35, 14.30, 17.30, 19.35 
Местное время. Вести - Москва 
11.55, 21.00 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
«Наш человек» 16.00 Т/с «Земский 
доктор» 18.15 «Прямой эфир» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 23.55 
«Честный детектив» 00.50 «Россия 
без террора. Чечня. Возрождение». 
«Прототипы. К-19» 02.25 Т/с «Все 
началось в Харбине» 03.25 «Вильям 
Похлебкин. Рецепты нашей жизни» 
04.20 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 22 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН».  10:00 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
« К ө ң і л аш а р »  1 3 : 0 0  «Б І Р Г Е 
ТАҢДАЙМЫЗ !».  14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:05 
«Sport.kz» 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ҚЫЛМЫС  ПЕН  ЖАЗА» 18 :15 
«БЕЙБІТШІЛІК ЖАРШЫСЫ». Деректі 
фильм 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ТАҢДАУ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:55 «Əйел бақыты». 1:55 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т/с «Осколки» 11:00 Новости 
11:10 «Сотқа жеткізбей» 11:45 «Ма-
гия кухни» 12:20 «Подари детям 
жизнь» 12:25 Т/х «Көршілер» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:20 «Семейные 
мелодрамы» 14:10 Т/с «Второе ды-
хание» 15:00 Новости 15:10 «Жігіт 
сұлтаны» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 
Т/с «След» 18:00 «Тағдыр жолы» 
18:30 Т/х «Сүйген жарым» 19:20 
Т/х «Бəсеке» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Бюро расследований» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с 

«Осколки» 22:30 Т/с «След» 23:15 
«Көзқарас» 23:45 «Арнайы хабар» 
00:15 «Негізінде...» 00:20 Қорытынды 
жаңалықтар 00:50 «По сути» 00:55 
Итоги дня 01:25 «Сотқа жеткізбей» 
01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕ-
ГАВЫЙ» Т/с 12:00 «X FACTOR» 
Күнделік 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:10 
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ» 
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «МОЙ 
БЛИЗКИЙ ВРАГ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» 
Т/Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR» Дневник 0:00 «ВРЕМЯ» 
0:40 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 2:10 «П@
УТINA» 2:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
3:15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести 09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести - Москва 11.55, 21.00 
Т/с «Тайны следствия» 14.50 Вести. 
Дежурная часть 15.00 «Наш человек» 
16.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 20.50 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 23.55 Вести.
doc 01.35 «Москва таинственная». 
«Смертельные опыты. Лекарства» 
03.10 Т/с «Все началось в Харбине» 
04.10 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 23 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН».  10:00 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
« К ө ң і л аш а р »  1 3 : 0 0  «Б І Р Г Е 
ТАҢДАЙМЫЗ !».  14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:00 
«КЕЛБЕТ» 17:30 KAZNEWS 17:55 
«АРЫЛУ». Арнайы жоба. 18:25 «Аю-
лар». М\х. 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ТАҢДАУ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:55 «Əйел бақыты». 1:55 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т/с «Осколки» 11:00 Новости 
11:10 «Сотқа жеткізбей» 11:45 «Ма-
гия кухни» 12:20 «Подари детям 
жизнь» 12:25 Т/х «Бəсеке» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные 
мелодрамы» 14:05 Т/с «Второе 
дыхание» 15:00 Новости  15:10 
«Ойжүйрік» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 
Т/с «След» 18:00 «Тур де Хабар» 
18:30 Т/х «Сүйген жарым» 19:20 
Т/х «Бəсеке» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды  жаңалықтар 
20:30 «Сильные духом» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с 
«Осколки» 22:30 Т/с «След» 23:15 
«Көзқарас» 23:45 «Негізінде...» 23:50 
Қорытынды жаңалықтар 00:20 «По 
сути» 00:25 Итоги дня 00:55 «Арман 
қанатында» 01:25 «Сотқа жеткізбей» 
01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕ-
ГАВЫЙ» Т/с 12:00 «X FACTOR» 
Күнделік 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:10 «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯС-
НЫЙ ДЕНЬ» 15:30 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ  АКБАР» Т /Х  23:25 «П@
УТINA» 23:50 «X FACTOR» Дневник 
0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 Т/с «ВСЕ СНА-
ЧАЛА» 2:10 «П@УТINA» 2:30 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 3:15 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести 09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести - Москва 11.55, 21.00 
Т/с «Тайны следствия» 14.50, 04.45 
Вести. Дежурная часть 15.00 «Наш 
человек» 16.00 Т/с «Земский док-
тор» 18.15 «Прямой эфир» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 23.00 
«Специальный корреспондент» 00.40 
«Договор с кровью» 02.40 Т/с «Все 
началось в Харбине» 03.40 «Ком-
ната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 24 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН».  10:00 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т \х .  2-маусым .  30-бөлім  11:45 
«Айтуға оңай...» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 
«Келін». Т\х. 15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:05 «Жүрегім сізге аманат». Т\х. 
17:00 «АРЫЛУ». Арнайы  жоба . 
17:30 KAZNEWS 17:55 «ТҮБІ БІР 
ТҮРКІЛЕР» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 «ТАҢДАУ». 
Т\х. 22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:55 «Əйел бақыты». 1:55 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 
«Сотқа жеткізбей» 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 «Подари детям жизнь» 
12:20 Т/х «Бəсеке» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:10 «Семейные мело-
драмы» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 
15:00 Новости 15:10 «Аймақтар 
аламаны» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 
Т/с «След» 18:00 «Тур де Хабар» 
18:30 Т/х «Сүйген жарым» 19:20 
Т/х «Бəсеке» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Сильные духом» 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 Т/с «След» 23:15 «Көзқарас» 
23:45 «Негізінде...» 23:50 Қорытынды 
жаңалықтар 00:20 «По сути» 00:25 
Итоги дня 00:55 «100 бизнес-тарихы» 
01:25 «Сотқа  жеткізбей» 01:55 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕ-
ГАВЫЙ» Т/с 12:00 «X FACTOR» 
Күнделік 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:10 
«ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 
15:30 «СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ» 
16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «МОЙ 
БЛИЗКИЙ ВРАГ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» 
Т/Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR» Дневник 0:00 «ВРЕМЯ» 
0:40 Т/с «ВСЕ СНАЧАЛА» 2:10 «П@
УТINA» 2:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
3:15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 
Вести 09.55 «О самом главном» 
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 Местное 
время. Вести - Москва 11.55, 21.00 
Т/с «Тайны следствия» 14.50 Вести. 
Дежурная часть 15.00 «Наш человек» 
16.00 Т/с «Земский доктор» 18.15 
«Прямой эфир» 20.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 23.00 «Поединок» 
00.40 «Декабристы .  Испытание 
Сибирью». «Храбрые сердцем». 
«Хочу стать спасателем» 03.00 Т/с 
«Все началось в Харбине» 04.00 
«Комната смеха» 

ЖҰМА, 25 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН».  10:00 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
« К ө ң і л аш а р »  1 3 : 0 0  «Б І Р Г Е 
ТАҢДАЙМЫЗ !».  14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:05 
«ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30 KAZNEWS 
17:50 «ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «БА-
ЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 
20:05 ПАРЛАМЕНТ 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «НАМЫС ДОДА». 
Халықаралық сайыс 22:15 «КЕЛІН». 
Т \х .  23:10 «Жайдарман». Үздік 
əзілдер 23:35 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:05 KAZNEWS 0:40 Парламент 0:55 
«Əйел бақыты». 1:45 «Серпіліс» 2:30 
KAZNEWS 3:05 Парламент 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 
«Сотқа жеткізбей» 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 М/ф «Белка и Стрел-
ка: озорная семейка» 12:20 Т/х 
«Бəсеке» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:10 «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т/с «Второе дыхание» 15:00 Новости 
15:10 «Сол бір кеш» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс» 17:00 Новости 
17:15 «Арман қанатында» 17:40 
«Қызық times» 18:30 Т/х «Сүйген 
жарым» 19:20 Т/х «Бəсеке» 20:00 
Қорытынды  жаңалықтар  20:30 
«Тағдыр жолы» 21:00 Итоги дня 
21:30 Кино «Все путем» 23:25 Т/х 
«Жаным»-2 00:25 «Сотқа жеткізбей» 

00:55 Жаңалықтар 
ЕВРАЗИЯ 

6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 ЛЕГАВЫЙ» 
Т/с 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 13:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ» 14:15 «ЕРАЛАШ» 14:40 
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 15:20 «ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ» 15:35 «СНЕЖНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ СОЛАНА И ЛЮДВИГА» 
17:20 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
18:30 Лотерея «АВТОКУШ» 18:40 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» Т/Х 
23:25 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» 2:45 «П@
УТINA» 3:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:50 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 4:40 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти 09.55 «О самом главном» 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 «Наш человек» 16.00 
Т/с «Земский доктор» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 «Новая волна-2015». 
Юбилейный концерт В. Леонтьева 
00.40 Х/ф «Плохая соседка» 02.45 
«Гуд бай, Америка. Композитор За-
цепин» 03.45 «Комната смеха» 

СЕНБІ, 26 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7 : 0 0  « А й н а л а й ы н »  Т \ х . 
3-маусым. 8:00 Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен кон-
церт 8:35 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 
«СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 «ДАУА» 
10:35 «Қазақстан дауысы» (Гранд-
финал) 12:45 «АС БОЛСЫН!» 13:30 
«Əзіл əлемі» 15:20 «КЕЗДЕР-АЙ». 
Концерт 17:00 «Қара шаңырақ». Т\х. 
18:40 «Жайдарман». Үздік əзілдер 
19:30 KAZNEWS 20:05 «Үздік əндер» 
21:00 «ДАРА ЖОЛ» 22:35 «МЕН 
ҒАШЫҚПЫН...». Қайрат Нұртастың 
концерті 1:05 KAZNEWS 1:40 Кино 
«Сахна жұлдызы» 

ХАБАР 
0 7 : 0 2  « Т а м а ш а »  0 8 : 4 5 

«Бармысың ,  бауырым?» 09:30 
«Продвопрос» 09:55 Д/ф «Воины 
мира» 10:20 «Мен – чемпион!» 10:50 
М/с «Джейк и пираты Нетландии» 
12:20 Сказка «Братец и сестрица» 
13:30 «Орталық Хабар» 14:40 «Жеті 
əн» 16:05 «Өмір сабақтары» 16:40 
Кино «Синдбад и Минотавр» 18:10 
«Тур де Хабар» 18:35 «Ду-думан» 
19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті 
күн» 22:00 Кино «Напролом» 00:20 
Т/х «Жаным»-2 01:40 «Үміт үзгім 
келмейді» спектаклі 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ƏСКЕРИ АЛЬБОМ» 6:30 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 8:20 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН  9 :00  «СМАК»  9 :40  Кино 
«ПОЛЦАРСТВА ЗА ЛЮБОВЬ» 11:45 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:10 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:20 «101 КЕҢЕС» 13:45 
«КАРАОКЕ  ТАКСИ» 14:25 «П@
УТINA+» 15:20 Кино «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАМ-
МА» 20:30 «X FACTOR» Шестой 
сезон  22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:30 «X FACTOR» Шестой сезон 
0:00 «МЕТОД» Сеанс девятый 1:10 

«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 2:10 «КА-
РАОКЕ ТАКСИ» 2:35 «101 КЕҢЕС» 
2:55 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 4:30 «КОН-
ТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

РОССИЯ 1 
04.50 Х /ф  «История  любви , 

или Новогодний розыгрыш» 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 Мульт утро 
09.30 «Правила движения» 10.25 
«Личное. Светлана Немоляева» 
11.20 «Две жены» 12.05, 14.30 Х/ф 
«Тропинка вдоль реки» 16.25 «Зна-
ние - сила» 17.30 «Главная сцена». 
Полуфинал 20.00 Вести в субботу 
21.00 Х/ф «Пятый этаж без лифта» 
00.50 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» 02.50 Х/ф «Одуванчик» 
04.45 «Комната смеха» 

ЖЕКСЕНБІ, 27 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «Айналайын» Т \х .  8:00 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН  ЖЕКСЕНБІ» 11:05 
Диснеймен  бірге !  «ҚАЗЫНАЛЫ 
ҒАЛАМШАР».  М /ф  12:35 «Əли 
мен  Айя».  М /ф .  12:50 «ЖАҢА 
ҚОНЫС». Т\х. 14:00 «Намыс дода». 
Халықаралық сайыс 15:10 «МƏҢГІЛІК 
ЕЛ». 17:00 «Қара шаңырақ». Т\х. 
18:35 «Əзіл əлемі» 20:00 «АПТА. 
КZ» 21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» 
23:05 Фильм «Жалғыз рейнджер» 
1:30 «Апта. Кz» 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:30 «Айбын» 

09:00 «Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 
10:20 «Я – чемпион!» 10:50 М/с 
«Джейк  и  пираты  Нетландии» 
12:20 М /с  «Маша  и  Медведь» 
12:40 Сказка «Румпельштильцхен» 
13:40 «Бенефис-шоу» 14:50 Үнді 
фильмі «Патшайым» 17:00 Кино 
«Суық жүрек» 18:30 «Қызық times» 
19:45 «Ду-думан» 21:00 «Жеті 
күн» 22:00 Кино «Посылка» 00:10 
Т/х «Жаным»-2 02:10 «Үміт үзгім 
келмейді» спектаклі 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ƏСКЕРИ АЛЬБОМ» 6:30 

«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 8:05 «П@УТINA» 
8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 Кино «Я 
ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 12:00 «ƏН 
ДАРИЯ» 13:05 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:35 «X FACTOR» Шестой сезон 
16:30 Т/с «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «П@
УТINA+» 23:05 «ƏН ДАРИЯ» 0:10 
«МЕТОД» Сеанс деcятый 2:30 «П@
УТINA+» 3:15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

РОССИЯ 1 
05.35 Х/ф «Снег на голову» 

07.30 «Сам себе режиссер» 08.20, 
03.20 «Смехопанорама» 08.50 
«Утренняя почта» 09.30 «Сто к 
одному» 10.20 Местное время. 
Вести - Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 11.10 «Смеяться 
разрешается» 12.10 Х/ф «Мама 
напрокат» 14.20 Муз/ф «Пародии! 
Пародии! Пародии!!!» 2 вып. 16.25 
Х/ф «Слабая женщина» 20.00 Вести 
Недели 22.00 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьевым» 00.30 
Х/ф «Снегурочка для взрослого 
сына» 02.25 «Нанолюбовь» 03.50 
«Комната смеха» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Е, шіркін, туған жерге, туған ауылға не жетсін!
Асыр сап ойнап, шаңын жұтып, аласұрып жүгіріп, 

көкорайына аунап-қунап өскен ауылым менің!..
Картадан алып тастаса да, атыңды сызып тастаса 

да мәңгілік жүрегімдегі орның бөлек.
Баяғыда атам: «Осы дүниеден өтіп кетсем, осын-

да әкеліп қойыңдар» дегенде, аса мән беріп түсіне 
қоймайтынмын, қазір ойласам, туған елге деген махабба-
ты екен ғой. Атамды жиі еске алам, өйткені, атам мен ауы-
лым, ауылым мен атам естеліктері бір ғой. “Барып басқа 
балаларыңа  қонақ болып кел” деп жібергенде, кішкентай 
бала сияқты бір-екі күн өтер өтпестен қайтіп келетін, оны 
да түсінбейтінмін, сөйтсем, онысы сағыныш екен…
Ауылдың ауасы, табиғаты, тіпті көрші-қолаң адамдары 

да ыстық қой!
Талай тұлға, талай азамат тәрбиелеп ұшырған киелі 

жер… Тағдырдың жазғаны болар сақтап қала алмадық, 
қайтеміз, күнкөріс, нан табудың амалы ғой бәрі сан саққа 
көшіп-көшіп кете барды.
Бұл қай ауыл деп отырған боларсыздар? Ол – менің  

Сағыныш

Алтын бесік – туєан жерАлтын бесік – туєан жер
«Сарыөзегім – жұмағым, басымдағы тымағым!».
Мектеп бастауыш қана, одан кейін ол да жабылып, 

бесінші сыныптан қатынап оқыдық, оқушы кезімде, студент 
кезімде демалыс бола қалса ауылды аңсап тұратынмын 
, бара жатқанда жеткенше асығып, кетіп бара жатқанда 
артқа қарайлап, ауыл көрінбей кеткенше көз алмай қарап, 
жанарым мөлтілдеп, жылағым келетін… Қазір де тура сол 
сағынышпен, аңсаумен жазып отырмын. Кейде ауылым мен 
атам түсіме кіріп жылап та аламын.
Жайқалған орманын, көкорай шөптерін, қара шаңын, 

сап-сары өзегін, тіпті, ауыл сыртындағы дөңдерін, 
жұпыны-жұпыны боп тұрған қара шаңырақ үйлеріне дейін 
сағынамын.
Осы жазғандарымның әрбір әрпінен, әрбір тыныс 

белгілерінен сағыныш исі аңқып тұрғанын білгейсіздер.
Оянамын ұйқыдан өзіңді аңсап,
Ауылым-ау, елім-ау, жері жұмсақ.
Еске алып балалықты, жастықты,
Шіркін-ай бір ойнар ма еді асыр сап‼!

Гүлім ЖАЙЛАУБАЙҚЫЗЫ.

Он сегіз мың ғаламның ба-
сында тұрған  дара да бөлек 

адамға жаратылыс қамшының 
сабындай ғана қысқа өмір 
сыйлаған ғой. Алайда әр пенденің 
еншісіндегі сол аз өмір алмасқан 
ауыр-жеңілдігімен,  қызық-
қуанышымен, қайғы-наласымен, 
бақытты, шаттықты шақтарымен, 
мәнді-мәнсіздігімен, пайдалы-
пайдасыздығымен жылжып, 
сырғып өтіп жатады.
Осындай өмір белесінің белінен 

басып жүрген құрдасым, еліне елеулі 
болған азамат Кенжебай Қожақов 
дер едім.
Мен ұстаздық қызмет атқарып 

жүргенімде Кеңестік Одақ кезінде 
1959, 1969 және 1979 жылдарда 
кеңшарымызға қарасты Сарыөзек, 
Қаратал, Шүкірлік ауылдарында халық 
санағын жүргіздім.
Сол кезде атаулы ауылдардан бір 

жылғы туылған құрдастарымды тап-
тым. Солардың бірі еліне елеулі болған, 
ауыл ардақтаған Сарыөзек ауылының 
тумасы, Саумалкөл ауылында тұратын, 
құрдастық жолмен айтқанда үстінен тау 
қопарылып келе жатса қозғалмайтын 
сабырлы жан осы Кенжебай еді. Сол 
құрдасым биыл мерейлі 85 жасқа 
толып отыр.
Ол 1930 жылдың қараша айын-

да дүниеге келген. Ұлы Отан соғысы 
басталғанда ауылдағы 18-56 жас 
шамасындағы азаматтар Отан қорғауға 
аттанғанда, қарттармен бірге еңбекке 
ерте араласып, өз қолы өз аузына жет-
кен шақта механизаторлық мамандық 
алып, осы мамандықты зейнетке 
шыққанынша атқарды. 
Жаны жомарт Кенжебай Қожақов 

Мерейтойлар

Ғибраты мол қос ғұмырҒибраты мол қос ғұмыр

1955 жылы ауылында ұстаздық етіп 
жүрген Ақлима Сейітқалиевамен от-
басын құрады. Кейіннен ұстаздықты 
ауылындағы  Мәдениет  үйінің 
меңгерушісіне ауыстырып, зейнет жа-
сына жеткен асыл ана, сүйген жары 
Ақлима Сейітқалиева да қыркүйек ай-
ында 80 жасқа келіп, отау құрғандарына 
биылғы жылы 60 жыл толып отыр.
Ғибраты мол қос ғұмыр кешіп 

отырған қос қария жеті бала тәрбиелеп, 
өсіріп, ұлдарын ұяға, қыздарын қияға 
қондырып, бүгінде немере-жиендерінің 
қуанышына бөленіп отырған бақытты 
жандар.
Ардақты ата-ана ғана емес, өркен 

жайған алып бір бәйтеректей үлкен 
шаңырақтың ақылшылары болып 
отырған кәрілеріміздің мерейтойла-
ры мен гауһар тойлары қайырлы, 

денсаулықтары мықты болсын! 
Әрқашан да шырайлы жүздерінен 
нұр төгіліп, әрбір күндеріңіз мерекелі, 
дастархандарыңыз берекелі бо-
лып, жандарыңыздан жақсылық 
кетпей, туған-туыстың сәні болып, 
балаларыңыздың қызық-қуанышына 
бөлене беріңіздер дейміз!
Сіздерге арнаймыз тілекті 
  шынайы,
Өздеріңіз ғой шаңырақтың 
  шырайы.
Мамыражай бақытты өмір 
  сүріңіздер,
Шаттық пенен қызық көріп 
  ұдайы.

Айтмағанбет ДАУЫЛБАЙҰЛЫ,
құрдасы, тыл және 

еңбек ардагері, 
«Құрмет» орденінің иегері.

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» РМҚК 2015 
жылғы 1 тамыздан бастап азаматтарға қызмет көрсету сапасын арт-

тыру мақсатында ЗТМО-ға зейнетақы мен жәрдемақы тағайындау үшін 
құжаттар тапсырған азаматтардың мобильді телефондарына аталған 
төлемді тағайындау (тағайындаудан бас тарту) жөнінде sms-хабарламалар 
жіберу арқылы ақпараттандыру көзделгенін хабарлайды.

2015 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша зейнетақы мен жәрдемақы 
алу үшін 259,9 мың азамат өтініш білдірген. Оның ішінде 249,3 азамат 
зейнетақы мен жәрдемақының тағайындалғаны жөнінде хабар алды, 
сонымен қатар, түрлі себептерге байланысты тағайындаудан бас тарту 
2,4 мың азаматқа sms-хабарлама жіберілді. Осыған орай, зейнетақы 
мен жәрдемақы тағайындау үшін құжат тапсырған азаматтарға ЗТМО 
бөлімшелеріне қайта жүгіну қажеттілігі болмайды.
Жаңа ережелерге сәйкес, үш немесе одан да көп ай бойы банк шотында 

шығыс операцияларын жүргізген зейнетақы мен жәрдемақы алушылар 
үшін (яғни, азаматтар шотқа аударылған зейнетақы мен жәрдемақыны 
алмайды) төлем тоқтатылады. Бұл жағдайда ЗТМО-ның аталмыш 
клиенттері зейнетақы (жәрдемақы) алмау себептерін анықтау үшін ЗТМО 
бөлімшесіне келу керектігі туралы да sms-хабарлама алады.

«ЗТМО» РМҚК баспасөз қызметі.

*   *   *
«Айыртау Grain Company» ЖШС қоғамдық тыңдаулар «2016-

2025 жылдарына арналған табиғатты қорғау шарасы бойынша 
жоспарлары» 2015 жылдың 18 желтоқсан сағат 10:00-де Солтүстік 
Қазақстан облысы, Айыртау ауданы, Лавровка ауылының Целинное 50 
көшесі мекенжайы бойынша өтетіні жайлы хабарлайды. Қызығушылық 
тудырған тұлғалар Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданыв, 
Лавровка ауылының Целинное 50 көшесі мекенжайы бойынша таныса 

алады. Шағымдар мен ұсыныстарды мына берілген agc2012@mail.ru 
электронды пошта бойынша жіберуге болады. Барлық сұрақтар берілген 
телефон 8(71533) 51-014 нөмірі бойынша хабарласуға болады.

ХАБАРЛАНДЫРУЛАРХАБАРЛАНДЫРУЛАР

Бәрі де Ана,
Бір өзіңнен басталды.
Сен деп жаздым алғаш 
              өлең-дастанды.
Қуандым ба,
Өзің бар деп қуандым.
Жыладым ба,  
Өзің жоқ деп жас тамды.
Бәрі де Ана,
Бір өзіңнен басталды.
Жанарыңнан көрдім алғаш 
  аспанды.
Еркелесем бір өзіңе еркелеп,
Жасқандым ба,
Тек өзіңнен жасқандым.
Алғашқы дәм, ол да сендік 
  сүт еді.
Ақ сүт берген қашанда 
  үміт күтеді.
Отанымның өзі сенен 
  басталып,
Жауларыма  жеткен жерден 
  бітеді, – деп 

Қадір Мырза  Әлі айтқандай, 
ананың орны ерекше. Әр ми-
нутын, әр секундын бізге бөліп, 
ақ сүтімен бізді өсіріп, жеткізді. 
Ана – ол өмірдің гүлі. Анамыз 
бізге жарық дүние сыйлады. Ең  
қасиетті, қадірлі жан – ана. Батыр 
да, ғалым да, ұстаз да, ақын-
жазушылар да бәрі-бәрі анадан 
туған. Мен де  Мақпал есімді ұстаз 
анадан туғанмын. Бойымда бір 
жақсы қасиет болса, ол анамның  
ақ сүті мен ақ пейілінен дарыған. 

Оқушы бұрышы

Ана – біздің гүліміз!
Ойлайықшы, достар, егер бір 

күн үйде анамыз болмаса, қандай 
көңілде жүреміз? Ана жайған да-
стархан, оның қолынан шыққан әр 
дәм ерекше екенін сонда түсінеміз. 
Үйдің тазалығы, әр заттың орнында 
болуы, қызықтың қызығы анаға 
байланысты. Ана баласын тоғыз 
ай құрсағыңда көтеріп жүріп, жарық 
сыйлайды. Оның жүрегі балаға 
деген махаббат деп соғады. Ондай 
аналар өз баласын ғана ойламай-
ды, өзге балалар үшін де уайым 
жейді. Ал, алғашқы ұстазым, яғни 
екінші анам - Қиманова Гүлсара 
Оралқызы сондай мейірімі мол, 
жүрегі кең, кішіпейіл адам. Оның ақ 
жүзінен күн  көрініп тұрғандай бола-
ды. Әр балаға елжірей қарайтыны 
қандай ғанибет! Ол кісі бізден үлкен 
үміт күтеді. Ана сүтін  ақтамағанды 
ешкім де жақтамайды деген сөз 
бекер айтылмаған. Құрметті достар, 
ата-анамызды, ұстаздарымызды  
көзі тірісінде қадірлей білейік. Кей-
де теледидардан ұстаздар мен 
аналарды қаралаған сайттарды 
да көрсетіп жатады. Бірақ барлық 
аналар мен ұстаздар бірдей 
емес. Олар да біздің қатемізді, 
кемшілігімізді кешіреді ғой. Біз де 
кешірімді болайық. Себебі ана болу 
да, ұстаз болу да оңай емес.

Назерке КҮЗЕНБАЙ,
Дәуқара ОМ-нің 

5 сынып оқушысы.

Саумалкөл  ауылының  тұрғыны 
Мажғұловтар отбасында желтоқсан айында 

қос мерейлі мереке қатар келіп тұр. Отағасы 
Едіге ағай 61 мүшел жасына, ал әріптесіміз 
Батима Сейренқызы 55 жасқа толып отыр. Ал 
екеуінің шаңырақ көтергеніне 37 жыл.
Ынтымағы жарасқан, сүттей ұйыған бірегей 

отбасында үш қыз, бір ұл тәрбиеленіп, олар да 
өз алдарына шаңырақ көтерген жас отбасылар. 
Ал Едіге аға мен Батима апай төрт жиен мен бір 
немеренің аяулы да сүйікті ата-әжелері.
Батима Сейренқызы Саумалкөл қазақ орта 

мектебі жанындағы интернатта 10 жылдан бері абы-
ройлы еңбек етіп келеді. Ұжымда сыйлы, мейірімді, 
еңбегін адал атқаратын еңбексүйгіш жан.
Мерейлі туған күн иелерін туған күндерімен шын жүректен құттықтай отырып, 

отбасыларына баянды бақыт, таусылмас шаттық, қажымас қайрат тілейміз.
Қос қуаныш сізде бүгін туған күн,
Аппақ қардай ақ тілектер жауған күн.
Бақытты боп мәңгі жасап жүріңіз,
Ортасында ағайын мен туғанның.
Құтты болсын Батима, Едіге тойларың,
Орындалсын мұрат, арман, ойларың.
Әулетіңіздің құрметіне бөленіп,
Әрқашанда биік төрде болыңыз.
Игі тілекпен Саумалкөл қазақ орта мектебі жанындағы интернат 

ұжымы.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!


