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Қазақы мінезді сары қыз

ЖАҢАЛЫҚТАР

АҚЖЕЛКЕН - 2015
  ТҮЛЕКТЕР ӨМІРГЕ ҚАНАТ ҚАҚТЫ
 19 мамыр күні аудан 

орталығында Бородули-
ха ауданының білім бөлімі 
мен Шығармашылық үйінің 
ұйымдастыруымен өткен 
дәстүрлі «Ақжелкен-2015» 
мектеп бітірушілердің 
салтанатты кеші өтті. 
Оған ауданымыздың барлық 
мектептерінен жас түлектер, 
педагогтар мен ата-аналар 
жиналды. Мерекені жүргізушілер 
Нұрлан Тутунов, Даурен 
Абеновтар аудан әкімдігінің 
алдындағы алаңда түлектер 
шеруін өздерінің әрбір мектептің 
жетістіктерімен салтанат-
ты хабарлап отырды. 

Шеруді білімі мен біліктілігіне 
сай жоғарға көрсеткіштерімен 
топ жарған М.Әуезов орта 
мектебінің түлектері екінші болып 
Жезкент кентінің экономикалық 
мектеп-лицейінің бітірушілер 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ПРЕЗИДЕНТІ Н.НАЗАРБАЕВТЫҢ ДСҰ-ҒА КІРУ 
ЖӨНІНДЕГІ КЕЛІССӨЗДЕРДІҢ АЯҚТАЛУЫНА 

БАЙЛАНЫСТЫ ҮНДЕУІ

МӘЖІЛІС ЗЕЙНЕТАҚЫМЕН ҚАМТУ 
ТУРАЛЫ ЗАҢ ЖОБАСЫНА ЕНГІЗІЛГЕН 

ӨЗГЕРІСТЕРДІ МАҚҰЛДАДЫ
Бүгін Парламент Мәжілісінің жалпы отырысында депутаттар 

«Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне 
зейнетақымен қамсыздандыру мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» заң жобасын бірінші оқылымда 
мақұлдады.

«Заң жобасында зейнетақы жүйесіне қатысу өтіліне байла-
нысты базалық зейнетақы тағайындау тәртібі өзгертіліп 
отыр. 2017 жылдың 1 шілдесінен бастап базалық зейнетақы 
тағайындау тәртібі өзгеретін болады. Базалық зейнетақы аза-

маттар зейнеткерлік жасқа жеткен кезде ғана және зейнетақы 
жүйесіне қатысу өтіліне байланысты тағайындалады. Зейнетақы 
жүйесіне қатысу өтілі 10 жылдан аз және еңбек өтілі болмаған 
жағдайда базалық зейнетақының мөлшері ең төмен күнкөріс 
деңгейінің 50%-ына тең болады. 10 жылдан артық еңбек өтілінде 
әрбір жыл үшін 2%-ға артып отырады. Бірақ, еңбек өтілі 35 және 
одан да көп жыл болған жағдайда зейнетақы ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 100%-нан аспауы тиіс»,-деді аталмыш мәселе бойын-
ша баяндама жасаған Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 
министрі Тамара Дүйсенова. 

Сонымен қатар, бұдан бұрын да хабарланғандай, заң жобасы 
арқылы әскери қызметкерлерді, яғни, әлеуетті құрылымдардағы 
қызметкерлерді зейнетақымен қамсыздандыру 2016 жылдың 1 
қаңтарынан бастап мемлекеттік бюджет есебінен жүзеге асы-
рылады.

Палата депутаттары дауыс бере келе, бір ауыздан Заң жобасын 
бірінші оқылымда мақұлдады.

ИИД МБ: ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ КАР-
ТАСЫНА АӨК САЛАСЫНДАҒЫ 348 

ЖОБА ЕНГІЗІЛГЕН
Индустриялық-инновациялық даму бағдарламасының екінші 

бесжылдығы аясында Индустрияландыру картасына (өңірлік 
деңгей) Агроөнеркәсіп кешені мен ауыл шаруашылық өнімдерін 
өңдеу саласындағы 348 жоба енгізілген.

Жалпы сомасы 377 млрд теңгені құрайтын бұл жобалар аясында 
шамамен 20 мың жұмыс орны құрылады деп жоспарланып отыр. 
348 жобаның 159,5 млрд теңгені құрайтын 106 жобаны «ҚазАгро» 
Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ қаржыландырып отыр.  Сондай-
ақ, ИИД бағдарламасының 2015-2019 жылдарға арналған екінші 
бесжылдығы аясында өңдеуші өнеркәсіптің 6 әлеуетті саласы 
таңдалып алынды. Бұл 6 сала одан әрі тағы 14 секторға бөлінген. 
Аталған тізімге агроөнеркәсіп кешеніндегі азық-түлік өнімдерін 
өндіру, агрохимия және ауыл шаруашылық техникасының өндірісі 
секілді бағыттар енгізілген. 

Атап өту керек, ИИД бағдарламасын іске асыру жылдарында 
Индустрияландыру картасына Агроөнеркәсіп кешені мен ауыл 
шаруашылық өнімдерін өңдеу саласындағы жалпы сомасы 236 
млрд теңгені құрайтын 278 жоба енгізілген болатын. Оның 
ішінде 96 жобаны «ҚазАгро» Ұлттық басқарушы холдингі» АҚ 
қаржыландырған.

БАҚ беттерінен

Құрметті қазақстандықтар!
Еліміз аса маңызды тағы бір 

тарихи оқиға қарсаңында тұр. 
Біз Дүниежүзілік сауда ұйымына 
кіру жөніндегі келіссөздерді та-
бысты аяқтадық.

Дүниежүзілік сауда ұйымына 
мүше болу біздің экономикамыз-
ды жаңа көкжиектерге бастайды. 
Кәсіпорындарымыздың шетел 
нарықтарына шығуын қамтамасыз 
етеді. Ал тұтынушылар үшін та-
уарлар мен қызметтердің кең 
ауқымына таңдау жасауға жол 
ашады.

Бүгінде сауда-саттығымыздың 
90 проценті Дүниежүзілік сауда 
ұйымына мүше елдерге тиесілі. 
Қазақстан шетелдік инвесторлар 
мен серіктестер үшін бұрынғыдан 
да тартымды бола түседі. Жаңа 
өндірістер мен жұмыс орындарын 
ашуға мүмкіндіктер туады. Біз бұл нәтижеге жету үшін 19 жыл табанды түрде жұмыс жүргіздік, келіссөздер 
оңай болған жоқ. Осы жылдары біздің үкімет және сарапшыларымыз елімізге тиімді шарттарға қол 
жеткізу үшін талмай еңбек етті. Біз Дүниежүзілік сауда ұйымы мен Еуразиялық экономикалық одақтың 
талаптарын ұштастыра алдық. Бұл ретте ұлттық мүдделерімізді де қорғай білдік.

ДСҰ-ға мүше болу – күллі Қазақстанның жеңісі. Бұл – еліміздің жаһандық экономиканың бөлінбес 
бөлшегі ретінде мойындалуының айғағы. Ұйым мүшелігіне Бес халықтық реформаны іске асыруға кіріскен 
кезеңде қадам басуымыздың символдық мәні бар.

Біз жаһандық нарық шарттарына сай болу үшін үлкен дайындықтан өттік. Отандық өндірушілерге 
қолдау көрсетіп, бизнес үшін қолайлы жағдайлар жасадық. Бірыңғай кедендік және экономикалық 
кеңістікте шыңдалдық. Алдымызда әлі де ауқымды жұмыстар күтіп тұр. Бәсеке күшейеді. Оған дайын 
болуымыз керек. Себебі, шетелден келетін тауарларға біз шекарамызды ашамыз, тауар Қазақстанға 
көптеп келетін болады. Сапасы жоғары болса, бағасы төмендеу болса, ол тауарларды халық тұтынып, 
біздің тауар өндіретін кәсіпорындар жұмысының тоқтап қалу қаупі бар. Барлық бизнесмендерге менің 
талайдан бері айтып келе жатқаным сондықтан: бәсекеге сай болу керек.

ДСҰ беретін артықшылықтарды пайдалана білетінімізді дәлелдеу қажет болады. Бұл Қазақстанның 
қолынан келеді және біз әлемнің озық елдері қатарынан лайықты орын аламыз деп кәміл сенемін.

тобы жалғастырып, әр мектеп өз көрсеткіштеріне сай шеруді 
жалғастырды. Мерекеге түлектер, ұстаздар, түрлі деңгейдегі 
басшылар, ата-аналар жиналды. Одан соң әр мектептің аты-
нан бір-бір түлек соңғы қоңырау соғу мәртебесіне ие болды. 

(жалғасы 2-ші бетте)
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АУДАН АЖАРЫ
КЕЛЕЛІ КЕЗДЕСУ
Ақорда, 23 маусым. Бүгін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

хатшысы Г.Н.Әбдіқалықова Қазақстандағы Америка Құрама Штаттарының 
жаңадан тағайындалған Төтенше және Өкілетті Елшісі Джордж Аль-
берт Кролмен кездесті.

ҚР Мемлекеттік хатшысы АҚШ Елшісін тағайындалуымен құттықтады 
және жаңа лауазымы біздің елдер арасындағы жан-жақты әрі жемісті 
ынтымақтастықтың одан әрі нығаюына мүмкіндік туғызатынына сенім 
білдірді.

Гүлшара Әбдіқалықова Елбасының бастамасы бойынша Қазақстанда 
бес институционалдық реформаны жүргізу, Ұлт Жоспары - «100 
нақты қадамды» іске асыру жұмыстарының басталғанын атап өтті. 
Қолға алынған іс-шаралар еліміздің саяси жүйесін жаңартуды және 
экономикамыздың орнықты өсуін қамтамасыз етіп, «Қазақстан-2050» 
стратегиясының негізгі мақсаттарына қол жеткізуге, әлемдегі ең 
дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіруге ықпал етуі тиіс.

Кездесу барысында  мемлекетаралық қарым-қатынастарды дамытудың, 
толеранттық қоғамды, полиэтникалық және көпконфессионалдық 
құндылықтарды ілгерлетудің, әлеуметтік-гуманитарлық ынтымақтастықтың  
өзекті мәселелері бойынша сындарлы пікір алмасылды. 

Бірлескен жұмыс келесі маңызды бағыттармен жүргізілуде: қауіпсіздік 
пен өңірлік ынтымақтастық, ядролық қаруды таратпау,  «Нұрлы жол» 
жаңа экономикалық саясаты, Қазақстанның ДСҰ-ға кіруі, ЭКСПО-2017, 
әскери және ғылыми-техникалық ынтымақтастық, құқыққорғау ор-
гандары арасындағы өзара іс-қимыл аясында сауда-экономикалық 
және инвестициялық өзара қарым-қатынасты жандандыру. 

2014 жылы ҚР мен АҚШ арасындағы сауда айналымы  2,4 млрд. 
долларды құрады. Қазақстан экономикасына салынған америкалық 
инвестицияның жалпы көлемі  21 млрд. АҚШ доллардан асып түсті, 
республикада америкалық капиталдың қатысуымен 470-тен астам 
кәсіпорын жұмыс істейді.

Тараптар Қазақстан Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2010 жылы 
АҚШ-қа жасаған сапары барысында қол қойылған ҚР-АҚШ ғылыми-
техникалық ынтымақтастығы туралы Келісімнің негізінде білім және 
ғылым  саласындағы ынтымақтастықты нығайтуға мүдделілік танытты. 

 Бүгінгі таңда қазақстандық жоғары оқу орындар америкалық 
30-дан астам білім және ғылым орталықтарымен ынтымақтастық 
орнатқан. Аталған бағытта бірқатар америкалық жоғары оқу орын-
дары, Карнеги-Меллон, Дьюка Университеті, Питсбург және Гарвард 
университеттерімен мтиімді қарым-қатынастар орнатқан «Назарбаев 
университет» АҚ-ға маңызды рөл берілуде. «Болашақ» бағдарламасы 
бойынша  АҚШ-та 1840 жүлдегер білім алды, 590-нан астам стипен-
диант оқуларын жалғастыруда.

Кездесу соңында тараптар Қазақстан мен АҚШ арасындағы өзара 
іс-қимылдың стратегиялық серіктестік рухына толық сай келетін 
жоғары деңгейін атап өтті.

Ақпараттық баспасөз орталығы

АҚЖЕЛКЕН - 2015
  ТҮЛЕКТЕР ӨМІРГЕ ҚАНАТ ҚАҚТЫ

(Басы 1-ші бетте)
Жиырмадан асқан түлек соққан 

қоңырау үні алаңды білім шуағына 
бөледі. Алғашқы болып түлектерге 
құттықтау сөзін Бородулиха ауданының 
әкімі – Григорий Иосифович Акулов 
арнады, ол балаларға ақ жол тілеп, 
алға қойған мақсаттарына жетулеріне, 
болашақта сәттілік пен жетістіктерге 
жетулеріне жүрекжарды құттықтауын 
жеткізді. Аудан әкімі Акулов Григорий 
Иосифович «Алтын белгі»төсбелгісін 
жезкенттік Семаева Данаға ал, «Ерекше 
белгідегі аттестатты» Перевозчиков 
Евгенийге, яғни ауданымыздың ең 
үздік те озат түлектеріне табыстады. 
Одан кейін құттықтаған мәслихаттың 
хатшысы Майжанов Уалихан Төкенұлы 
алғыс хаттармен келесі озат та үлгілі 
түлектерді: атап айтқанда, аудан бойын-
ша ең көп балл алған(121) Бородулиха 
қазақ орта мектебінің түлегі Әділбекова 
Малика мен басқада үздік балаларды 
марапаттады. Келесі кезекте Бородулиха 
әкімінің орынбасары Атаева Рыскуль 
Абузарқызы құттықтап оқу мен өнерде, 
спортта жақсы жетістіктерге жеткен 
оқушыларды арнайы алғыс хаттар-
мен марапаттады Қалыптасқан дәстүр 
бойынша түлектер армандары мен 
тілектері жазылған хат қалташаларын 
түрлі-түсті әуе шарларына байлап көкке 
ұшырды. Осы салтанатты кеште түлектер 
атынан сөйлеген дмитриевкалық Ки-
ров атындағы мектептің түлегі Евге-
ний Перевозчиков жерлестер сенімін 
ақтауға тырысатындықтарын жеткізді. 
Мереке қоштасу вальсімен жалғасты. 
Аудан әкім Г.Акуловты «Алтын белгі» 
төсбелгісінің иегері жезкенттік Сема-
ева Дана биге шақырып, мектептер 
мен қатысушылар арасынан шыққан 
жарасымды жұптар вальс ырғағымен 
үйіріле де, дөңгелене биледі. Сынып 
жетекшілер мен мектеп директорларыда 
бұдан сырт қалған жоқ: түлектермен 
би биледі, түлектер оларға гүлдер мен 
сыйлықтар сыйлады. Іс-шараның 
шарықтау шегі болып барлық мек-
тептен келген «Түлектер- 2015флеш-
мобы» болып,барлық жиналғандар 
музыкамен жарыса биледі. Шара одан 
әрі би кешімен жалғасты. Иә арман 
қуған жастар мектеп қабырғасынан 
түлеп ұшты... Ата-аналар мен ұстаздар 
атынан Бақытбек Әділбеков, Жезкент 
мектеп экономика цицейінің директоры 
Гүлнар Апенова ақ тілектерін білдіріп, 
ұстаздарға рахмет айтып, түлектерге ақ 
жол тіледі. Осы күнгі мерекеде Боро-
дулиха Шығармашылық үйінің «Айна-
лайын» өнерпаз жас бишілерінің мың 
бұралған билері, «Соңғы қоңырау», « 
Прощальный вальс» «Қазағым елім», 
«Қазақстаным», «Жаяу» «Жарайма» 
әнін әншілер Нұрлан Тутунов пен Да-
урен Әбеновтер нақышына келтіріп 
шырқаса, «Ұстазым» әнін Нүргүл Ра-
мазанова он бір жыл білім нәрімен 
сусындатқан ұстаздарға арнаса, «Наз» 
шоу тобының « Қаражорға», «Попурри» 
«Буги, буги»билерімен айналаны көрікті 
әсем ән мен биге бөледі. Салтанат-
ты кеште түлектер би билеп, арнайы 
әзірленген от шашуды тамашалады. 
Ал жас түлектерге айтарымыз: Енді 
сендер оқушы емес, түлектерсіңдер, 
болашақ студентсіңдер! Түлектер 
кешінен кейін сендердің жолдарың 
жан-жаққа таралып әркімнің өз өмір 
жолы басталады. Егеменді еліміздің қай 
шетінде жүрсеңдерде болашақта үлкен 
табыстар мен биіктерден көрініңдер. 
Сендерге әрқашан арайлы ақ жол, 
сәт сапар тілейміз...

    М.АТАЕВА

- ӨЗ ІСІНІҢ ШЕБЕРІ
Денсаулық - адам үшін баға жетпес байлық. Бүл күн құрмет пен 

алғысқа бөленген, Гиппократ антын қабылдап, қай кезде болмасын 
әрдайым сенімділікте сақтайтын, асқан шеберліктің иесі ақ халатты 
абзал жандардың мерекесі. Әр адам өз өмір жолыңда ақ халатты абзал 
жандармен кездесіп, олардың ыстық ықыласы мен алақандарын сезінеді.  
Біздің Петропавловка ауылдық дәрігерлік емханасыңда Абдилова 
Жанар Бейсенқызы басқарып отырған бірлігі жарасқан ұжым жұмыс 
жасайды. Жанар Бейсенқызы өзінің еңбек жолын 1992 жылы Семей 
қаласының облыстық ауруханасыңда бастады, 1996 жылы Петропав-
ловка ауылдық емхана-сыңда терапевт, ал 2011 жылдан бастап осы 
емхананың бас дәрігері болып, сонымен қатар педиатр жұмысын да 

атқарады.
Өз жұ-

м ы с ы н 
ж а қ с ы 
көреді әрі 
оны ардақ-
тайды. 22 
жыл бойғы 
қызметі - ол 
адамдарды 
қабылдау, 
ш а қ ы р -
т у л а р , 
тұрғындарға 
к і ш к е н -
тайынан 
үлкеніне 
д е й і н 
әрдайым 

қызмет ету. Емхана Петропавловка ауылдық округінен басқа, Зубаир 
округіне де қызмет қөрсетеді. Білімі мен тәжірибесін ұштастырып,оған 
адами мінезді қабыстыра қызмет еткен жанның бедел-бағасы биік. 
Көпжылдық еңбегі үшін Ж. Абдилова көп грамоталарға да ие, оның 
ішінде облыстық мақтаулар да бар. Тәжірибелі басшы, сонымен қатар 
ардақты ана. Үлкен қызы Анар ана жолын қуып, СММУ студенті атаңды, 
ал кіші ұлы Әділ Назарбаев интеллектуалдық мектепте оқиды. Жанар 
Бейсенқызымедицина саласында өз орнын тапқаны үшін тағдырына 
риза. Медицина қызметкерлерінің мерекесі күні қалалық әкімдікте 
салтанатты түрде Абдилова Жанар Бейсенқызы Әлеуметтік қорғау 
және Денсаулық сақтау Министрлігінің грамотасымен марапатталды.

Өз ісінің шебері, білікті дәрігерге айнала білген ақ халатты абзал жанның 
еңбегі еленіп, жұмысы жемісін беріп жатқаны - оған ризашылығын 
білдірген халқының көңілінен туындайтын бедел ғой.

Петропавловка мен Зубаир ауылдық округі тұрғындары Жанар 
Бейсенқызын осы лайықты марапатымен құттықтайды және мықты 
денсаулық, бақыт, жанұясына амандық, еңбегіне табыс тілейді!

       А.ҚАЛИЕВА, Петропавловка а/о әкімі аппараты
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ҚОҒАМ КЕЛБЕТІ

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІЛЕР КҮНІНЕ ОРАЙ

ҚАЗАҚЫ МІНЕЗДІ САРЫ ҚЫЗ
Күллі Қазақстандағыдай біздің 

ауданымызда да Мемлекеттік 
қызметшілер күні өз деңгейінде 
аталып өтті. Бұл – мемлекеттік 
қызметте жүрген көптеген жанның 
мерейлі мерекесі. Осы кәсіби ме-
рекеге орай біз өзіміздің ортамыз-
да бірге жүрген, бірімізге – аға, 
бірімізге – әпке, бірімізге – бауыр, 
бірімізге – қарындас боп кеткен, 
мемлекеттік қызметтің көшін алға 
сүйреп келе жатқан жандардың 
жарқын бейнесін аша түсуді жөн 
көріп, олар жайлы материалдар 
топтамасын газетіміздің өткен 
санынан бастап едік. Енді осы 
үрдісті жалғастырып, білімімен 
де, білігімен де осы салада талмай 
еңбек етіп келе жатқан жандар 
туралы одан әрі сыр шертпекпіз.

Біздің бүгінгі кейіпкеріміз – Индира 
Бельская. Ол 1987 жылы бұрынғы 
Семей облысы Аягөз ауданы Аягөз 
қаласында интернациональдық 
жанұяда дүниеге келді. Туған 
ауылындағы Б.Майлин атындағы 
орта мектепте оқыды. Ал, 1998 
жылы ата-анасымен бірге Боро-
дулиха ауданының Новопокров-
ка ауылына қоныс аударып, осы 
ауылдағы М.Әуезов атындағы орта 
мектепте білімін жалғастырды. 
Индира мектеп қабырғасында 
оқып жүрген кездің өзінде-ақ 
алғырлығымен, талаптылығымен, 
жауапкершілігімен көзге түскен еді. 
Мектеп өміріндегі әртүрлі қоғамдық 
шаралардан тыс қалмай, әрдайым 
алдыңға қатарда жүретін.

2005 жылы орта мектепті 
бітіргеннен кейін Семей құқық 
және бизнес колледжіне түсіп, 
оны «Салық ісі» мамандығы бой-
ынша үздік дипломмен тамамдап 
шықты. Міне, осы кезден бастап 
оның еңбек жолы басталады. Бұл 
– 2007 жыл еді. Индира Новопо-

кровка ауылдық округі әкімінің 
аппаратына мемлекеттік тілдегі 
іс-қағаздар редакторы ретінде 
қабылданды. Аударма саласы-
на қажетті арнайы білімі бол-
маса да, Индира  жанұяда алған 
тәрбиесіне сай орыс және қазақ 
тілдерін бірдей еркін меңгерген 
болатын. Өзінің ана тілі – орыс 
тілін қаншалықты білсе, қазақ тілін 
де сол деңгейден түсірген емес. 
Қазақ тілінде әдеби шығармаларды 
да, ғылыми монографияны да 
еркін оқып, жете түсіне береді. 
Сондықтан ол аудармаға да өте 
жақын болды. Осы қасиеті оның 
бұдан кейінгі қызметтік жолында 
да басты ерекшелігіне, ерекше 
қаруына айналды десе де бола-
ды. Себебі, Индира қазақ тілінде 
де, орыс тілінде де өздігінен 
құжат дайындай алатын, ресми 
іс-қағаздарға қойылатын талап-
тарды жетік білетін маман болып 
қалыптасты.

Индира мемлекеттік тілдегі 
іс қағаздар редакторы болып 
жұмыс істей жүріп, 2007 жылы 
Қазақ гуманитарлық-заңгерлік 
зияткерлік университетіне 
«Қаржы» мамандығы бойынша 
оқуға түсті. Сондай-ақ ол осы кезде 
мемлекеттік қызметтің де қыр-
сырымен танысты. Оны осы сала 
ерекше қызықтырды. Елге титтей 
де болса пайдам тисе екен деген 
көкірегіндегі арманын орындау 
үшін осы саланың таптырмас жол 
екенін түсінді. Сөйтіп, мемлекеттік 
қызметке бет бұрды. 2009 жылы 
мемлекеттік қызметке өтіп, Ново-
покровка ауылдық округі әкімі 
аппаратының жетекші маманы 
лауазымына тағайындалды. Жетекші 
маман ретінде ол салық, іс жүргізу 
және тағы басқа мәселелерге 
жетекшілік етті. Ал, 2013 жылы 

бас маман лауазымына ауысты-
рылды.

Мемлекеттік қызмет саласындағы 
сегіз жылдық еңбек жолында Ин-
дира көп нәрсені үйренді. Өзі де 
маңайындағыларға көп нәрсені 
үйретті. Оның кезең-кезеңмен 
өрбіп отыратын кәсіби қызметі 
– қазіргі заманға сай қоғамның 
барлық талаптарына жауап бере 
алатын мемлекеттік қызметшінің 
қалыптасу жолы десе де болады. 
Мемлекеттік қызметші ең бірінші 
заңдылықтың, Конституцияның 
сақталуын қамтамасыз етуі керек. 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
саясатын қолдап, оны одан әрі 
жүзеге асыруға белсене атсалы-
суы қажет. «Мемлекеттік қызмет 
туралы» Заңда осылай делінген. 
Заңды ашып қарасаңыз мемлекеттік 
қызметшіге қойылар талаптардың 
ұзын-ырға тізімін көресіз. Оның 
бәрі, әрине, орындалуға міндетті 
талаптар. Индира осы үдеден шыға 
білді. Ол өз қызметінде мемлекеттік 
биліктің абыройына нұқсан келтірер 
қадамға бармады. Азаматтардың 
құқықтарының, еркіндіктерінің және 
заңды мүдделерінің сақталуын, 
қорғалуын қамтамасыз етуге бар 
күшін салды. Қоғамда халықтар 
бірлігінің, ұлтаралық келісімнің 
нығаюы үшін талмай еңбек етті. 
Қоғамдық өмірге белсене ара-
ласа отырып, мемлекеттік тілде 
еркін сөйлейтін өзге ұлт жастары 
арасындағы көптеген облыстық 
және республикалық форумдарға 
қатысты. Мемлекеттік тілді насихаттау, 
оның қолданылу аясын кеңейту 

бағытындағы іс-шаралардың 
бел ортасында болды. Осы 
еңбегі үшін оған 2010 жылы 
Шығыс Қазақстан облысы 
әкімінің атынан алғыс хат 
табысталды. Ал 2011 жылы 
мемлекеттік тіл саясатын 
жүзеге асырудағы үлесі үшін 
Индира Қазақстан Республи-
касы Мәдениет министрлігі 
Тіл комитетінің алғыс ха-
тымен марапатталды. Ол 
«Қазақ тілі» халықаралық 
қоғамының мүшесі болып 
табылады. Сондай-ақ, ол 
«Нұр Отан» партиясының 
белді мүшесі. Кәсіби саладағы 
Индира, міне, осындай. Ол 
өзінің ақжарқын мінезінің, 
мол білімінің, өз ісін жетік 
білетін білігінің арқасында 
ұжымда да, ауылдастары 
арасында да зор беделге 
ие болды. Қашан көрсең де күліп 
амандасатын биязы, қазақы мінезді 
сары қызды оны танитын жандардың 
барлығы сыйлайды десем артық 
айтқандық емес.

Ал, жеке өміріне келетін болсақ, 
Индира бос уақытында көркем 
әдебиет оқуды ұнатады. Соның ішінде 
қазақ әдебиетінің классиктері Абай 
Құнанбаев пен Мұхтар Әуезовтың 
шығармаларына ерекше ықыласпен 
ден қойды. Бұл ұлы тұлғаларды ол 
мемлекеттік тілдегі түпнұсқасында 
оқиды. Техника дамыған қазіргі 
заманда жастар ғаламторға әуес 
боп кеткен кезде, Индира кітаптан 
ажырамай, рухани азықты техника 
жолымен емес, шығарма тілінен 

тауып келе жатқан жан.
Міне, құрметті оқырман, біздің 

арамызда өз ісіне берілген, өз ісін 
білетін, білімі мен білігі ұштасып, 
жан-жақты толысқан Индира атты 
осындай жайсаң жан жүр. Мен 
Индираны Мемлекеттік қызметшілер 
күнімен құттықтаймын. Құттықтай 
отырып, оған тек жақсылық 
тілеймін. Еңбегің жана берсін, 
Индира. Қызметтік жолда биік 
белестерге қол арт. Абыройыңа – 
абырой, беделіңе – бедел қосып, 
қоғамда мерейі үстем мемлекеттік 
қызметші ретінде, баршаға сыйлы 
қарапайым жан ретінде таныла 
бер!

А.ТЛЕУҒАЗИН

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТШІ 
БОЛУ ҮЛКЕН ЖАУАПКЕРШІЛІК

23 маусым - Мемлекеттік қызметшілер күні. Қазақстандық 
мемлекеттік қызметшілердің өз кәсіби мерекесі бар, оны біздің 
мемлекетіміздің басшысының Жарлығымен бекітті. Бұл шешім, 
сөз жоқ, тұтастай мемлекеттік қызметтің, сондай-ақ, әрбір 
мемлекеттік қызметшінің де имиджін көтеруге бағытталған және 
біздің еліміз үшін басқару мен мемлекеттік билік органдарының 
мәнділігінің тағы бір дәлелі болып табылады. 

 Ал енді мемлекеттік қызметте ерен еңбек етіп жүрген азаматтар 
мен апайларымыз туралы айтатын болсақ, 15 жыл  мемлекеттік 
қызметте жұмыс атқарып жүрген Новиченко Тамара Георгиевна 
1959 жылы Новопокровка ауылында дүниеге келіп, сол жердегі 
орта мектепті бітіреді. Мектепте оқып жүріп спортқа жақын 
болып екі мәрте мектеп оқушыларының спартакиадасының 
жүлдегері атанады.  Мектепті ойдағыдай бітіріп шықан соң  
Семей қаласындағы Педагогикалық институтты 1983 жылы 
тәмамдап, денешынықтыру және тәрбиелеу мамандығын 
алып шығады. Дипломды қолға алған спортшы апайымыз 
өз ауылындағы Новопокровка совхозының  Техникумына өз 
мамандығы бойынша жұмысқа тұрады. Өз жұмысына өте бір 

жауапкершілікпен қараған Та-
мара  апайымыз Техникумның 
волейбол командасының 
жаттықтырушысы  және ой-
наушысы болады.  Қазақстан 
Республикасының екі мәрте 
чемпионы және ірі додалы 
жарыстардың жүлдегерлері ата-
нады. Қазақстан Республикасының 
білім министірлігінің мақтау 
грамотасымен де марапаттала-
ды. 2000 жылы ауданымыздың 
басшыларының шақыртуымен   
спорт бөліміне жетекші болып 
ауысып келеді.  Тамара апай-
ымыз  теннистен мемлекеттік 
қызметшілер арасында облыстық 
жарыстардың жеңімпазы, 
спортқа деген үлесін қосып 
жас спортшыларға өзінің білген 
түйгенін үйретуден ешқашанда 
ерінбейді.  Қазіргі таңда апай-
ымыз аудандық мәдениет, 
тілдерді дамыту, спорт және 
денешынықтыру бөлімінің 
бас маманы  болып қызмет 
атқарады. 

Біздің ауданымыздағы  барлық 
мемлекеттік қызметшілерге 
жұмыста табандылық, мақсатқа 
жетуде жігерлілік, шешімдер 
қабылдауда парасаттылық, барлық 
істерде кәсіби табыстар және 
өздерінің күштеріне сенімділік 
ахуалын шын көңілден тілеймін. 
Сіздердің жұмыстарыңыз ылғи 
да Қазақстанның және оның 
азаматтарының өсіп-өркендеуі 
үшін табыс әкелсін. Сіздерге 
мықты денсаулық, сарқылмас 
сенімділік, жалынды жігер және 
отбасы игіліктерін тілеймін!

ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР ТӨЛҚҰЖАТ 
ПЕН ЖЕКЕ КУӘЛІКТІ КЕЗ-КЕЛГЕН 

ХҚКО-ДА АЛА АЛАДЫ
   Қазақстандықтар төлқұжат пен жеке куәлікті алу үшін тұрғылықты 
жеріндегі немесе тіркелген мекен-жайы бойынша орналасқан 
ХҚКО мен қатар, еліміздің кез-келген халыққа қызмет көрсету 
орталығына құжат тапсыра алады.
Айталық, сіз Астана қаласында немесе басқа елді мекенде 
тұрып жатсаңыз, ал бірақ нақты уақытта Қарағанды қаласында 
жүрсеңіз сізге төлқұжат немесе жеке куәлік алу үшін өзіңіздің 
қалаңызға барудың қажеті жоқ. Төлқұжат немесе жеке куәлікті 
алу үшін кез-келген ХҚКО-на баруыңызға болады.
Атап өту керек, азаматтың жеке басына куәландыратын жаңа 
құжатты алуға өтінімді құжат бүлінген, төлқұжатты жоғалтқан, 
құжаттың мерзімі өтіп және т.б., жағдайларда тұрғылықты 
және тіркелген мекенжайына қатыссыз, кез-келген ХҚКО-на 
беруге болады. Ал қосымша тексеру жүргізу немесе шешім 
шығару қажет болған жағдайда жаңа құжат азаматтың тіркелген 

мекенжайы бойынша ғана беріледі.
Құжатты әзірлеу уақыты туралы ақпаратты ХҚКО-на өтінім 
беру кезінде біле аласыз.

А. АКИМБАЕВА,
 «ХҚКО» РМК ШҚО бойынша 

филиалаының 
Бородулиха аудандық бөлімінің 

инспекторы
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ИСЛАМ ДІНІ – ЫНТЫМАҚ ДІНІ
(Зубаир ауылдық мешітінің имамы ТОҚТАР 

ҚАЖЫҒАЛИҰЛЫМЕН сұхбат)

- Ассалаумағалейкум, Тоқтар 
аға! Қасиетті Рамазан ай-
ында имандылық жайлы, 
дін мен қоғам туралы ой 
бөліссек деген ниетпен 
өзіңізбен жүздесіп отырмыз. 
Алдымен оқырман қауымға 
өзіңіз, қызметіңіз туралы 
айтып өтсеңіз.

- Аса қамқор, ерекше Мейірімді 
Алланың атымен бастаймын!

Мен – Табағатай ауданы Кіндікті 
ауылының тумасымын. Діни 
білімді алғаш рет сол ауылдағы 
Бақытбек имамнан алдым. Ал 
2003 жылы Семей қаласындағы 
орталық мешіттің жанындағы 
сауат ашу курсында оқыдым. 
Осы курста жүргенде түркиялық 
ұстаз Идара Өздағтан дәріс 
алдым. Сол жылы Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы 
(ҚМДБ) Семей өңірі өкіл 
имамының жолдасымен 
Бородулиха ауданы Зубаир 
ауылына имамдық қызметке 
жіберілдім. 2007 жылы ауыл 
ақсақалдарының бастамасымен 
ауылымызда мешіт ашылды. 
Қазір сол мешіттің имамымын. 
Имамдық қызмет дегеніміз тек 
қана жаназа, хатым және тағы 
басқа діни рәсімдерді атқарушы 
ғана емес, ел арасында діни 
үгіт-насихат жүргізіп, шәкірт 
тәрбиелеп, жұртты жақсылыққа 
шақырып, жамандықтан 
қайтарып, сол аймақта шариғат 
заңдылықтарының сақтауын 
қадағалайтын діни-рухани 
жетекші. Бұл іске, әрине, 
үлкен діни білім керек. Со-
нымен қатар имамның қазіргі 
заман талабына сай дүниеауй 
білімдерден де мол хабары 
болуы керек.

Мен, сондай-ақ, ауылдық 
әкімдіктің жанында 
ұйымдастырылған ақпараттық-
насихаттық топтың мүшесімін. 
Мектеп, әкімшілік ұжымдарымен, 
ауыл тұрғындарымен айына 
бір рет ұйымдастырылатын 
кездесулерге тұрақты қатысып 
тұрамын.

Өткен жылы қараша-желтоқсан 
айларында Семей өңірі 
өкілдігінің жолдамасымен Ал-
маты қаласындағы ҚМДБ-ның 
жанындағы Имамдардың білімін 
жетілдіру ислам институтында 
2 айлық оқуға баруыма Алла 
нәсіп етті. Кенжалы Мырзабаев 
басқаратын бұл оқу орында 
шәкірттер үшін барлық жағдай 

жасалған екен. Дәріс бары-
сында жалпы жиырма бір пән 
оқытылып, Ақида фикх, Усула 
фикх, Тассауф, Құран сынды 
пәндерден еліміздегі білікті 
ғалымдар Жасұлан Жүсіпбеков, 
Бауыржан Әлиұлы және жас 
теолог ғалымдар Мухидин Иса, 
Алау Әділбаев дәрістер оқыды. 
Ал, Қазақстан тарихы, саясат-
тану, психология, информатика 
сияқты дүниеауи пәндерден 
профессор, тарихшы Берекет 
Кәрібаев сынды танымал 
ғалымдар сабақ берді. Сөйтіп, 
өзімнің білімімді, білігімді 
көтеруге зор мүмкіндік алдым.

- Өте жақсы екен, аға. 
Енді Ислам діні туралы 
ой өрбітсеңіз...

- Ислам сөзі – «амандық, 
есендік, мойын сұну, бағыну, 
берілу» ұғымын білдіреді. 
Яғни, Ислам амандық пен 
бейбітшілік діні деген сөз. 
Әлемді сүйіспеншілікпен 
жаратқан Ұлы Жаратушының 
ақырғы пайғамбары жер 
бетіне бейбітшілік орнату 
үшін жіберілген. Құранда 
бұл турасында: «Біз сені 
әлемдерге тек рақым етіп қана 
жібердік» (Әнбия-107),- деп сан 
ғасырлар бойы мұсылмандар 
осы ерекшелікпен өз діндерін 
мақтан етіп, насихаттауда.

Құранда бейбітшілік мағынасын 
білдіретін «сәлам» сөзі көптеген 
аятта айтылуда. Өйткені Құран 
ынтымақ пен бейбітшілікті баса 
насихаттайды. Ислам әрбір дін 
өкіліне құрметпен қарайды. 
Ешкімді дініне, ұлтына, нәсіліне 
және жынысына қарап бөлмейді. 
Адамға адами тұрғыдан баға 
беріп, Аллаһ алдында ешкім 
ешкімнен жоғары емес, тек 
тақуалық пен діндарлықта ғана 
дәрежелері жоғары болады 
деген сеніммен әрекет етеді.

Тәуелсіздік алғалы руханиятқа 
шөліркеген халқымыз уақыт 
өткен сайын имандылыққа бет 
бұруда. Аллah Тағаланың рахы-
мымен, халқымыздың талпы-
нысымен Ислам діні елімізде 
қарқынды дамып келеді.

Қоғам ішінде бүлікшілік пен 
алауыздықты тоқтату – әрбір 
мұсылманның міндеті. Құран 
мен Хадис біздерге осыны 
бұйырады. Қоғамның бірлігі 
мен ынтымағы үшін кейбір 
істен бас тарту иманның 
кемелдігінен.

- Тоқтар аға, мен жоғарыда 
айтып өттім қасиетті 
Рамазан айында арнайы 
келдім деп. Олай болса жалпы 
оқырман қауымға Рамазан 
айы жайлы, Ораза туралы 
айта отырсаңыз.

- Сауаптың сарқылмайтын 
бұлағы, рухани кемелдену 
айы – Рамазанға жеткізген Алла 
Тағалаға сансыз мақтау-мадақтар 
болсын. Адам баласына хақ 
жолды көрсетіп, иман нұрына 
бөлеген Алла Тағала шайтандар 
кісенделіп,  тозақтың есіктері 
жабылатын, жәннаттың есіктері 
айқара ашылатын берекелі айды 
құлдарына тарту етті. Өзге ай-
лардан ардақты етіп, ішіне Ұлы 
нығмет Қадір түнін жасырған 
Рамазан айының мәртебесі туралы 
Пайғамбарымыз (оған Алланың 
игілігі мен сәлемі болсын) былай 
деген: «Айлардың мырзасы – 
Рамазан, күндердің мырзасы 
– Жұма, түндердің мырзасы – 
Қадір түні».

Талай жанның жүрек пердесі 
ашылып, иман сәулесі түскен, 
түндері – құлшылыққа, күндізі – 
оразаға арналған қасиетті айды 
әрбір мүмін асыға күтеді. Бір 
Алланың разылығын іздеген 
жандар үшін күннің ұзақтығы мен 
аптап ыстығы да кедергі бола 
алмасы анық. Себебі, адамзатқа 
Ислам нұры ең алғаш бастау 
алған мекендер Мекке мен Ме-
динада жыл оны екі ай бойы 
ми қайнатар ыстық бола тұрса 
да, Алланың сүйікті елшісі мен 
оның саңлақ сахабалары рама-
зан айына аман-есен жеткізуін 
сұрап, Раббысына жалбарынатын 
еді. Салман Фариси атты сахаба 
(р.ғ.) былай дейді: «Алла елшісі 
(оған Алланың игілігі мен сәлемі 
болсын) шағбан айының соңғы 
күндерінде айтқан құтбасында 
бізге былай деді: «Ей, адамдар, 
ұлы және қасиетті ай жақындады, 
төбелеріңе көлеңкесі түсті. Бұл 
айда мың айдан да қайырлы 
Қадір түні бар. Алла сол қасиетті 
айдың күндізінде оразаны па-
рыз қылды, түндерінде нәпіл 
намазын заңды қылды. Бұл 
айда үлкенді-кішілі жақсылық 
жасаған адам басқа айларда бір 
парызды орындағандай сауап 
алады. Бұл айда бір парызды 
орындау – басқа айлардағы 
жетпіс парыз болып есептеледі. 
Бұл  ай – Алла үшін аштық пен 
шөлдің, құлшылық пен тағаттың 
машақаттарына сабыр мен 
төзімділіктің айы. Сабырдың 
қайтарымы – жұмақ. Бұл ай 
– жәрдемдесу айы. Бұл ай – 
мүміндердің ризығын артты-
ратын ай. Бұл айда кім ораза 
тұтқан мүмінге аузын ашатын 
бір нәрсе беретін болса, жасаған 
бұл ісі күнәларының кешірілуіне 
және тозақтан құтылауына 
себеп болады. Ораза тұтқан 
адамның сауабы азаймастан 
соның алатындай сауабына ие 
болады»,- деді. Иә, осындай 
нығметтер жасырынған айдың 
қадірін біліп, әрбір сәтінен құр 
қалмау үшін мүмін барын салады. 
Сондықтан да Пайғамбарымыз 
(оған Алланың игілігі мен сәлемі 
болсын) бір хадисінде: «Егер 
адам баласы рамазан айының 
не екенін лайықты түрде түсіне 
білсе, бір жылдың бастан-аяқ 

рамазан болуын қалар еді»,- деген.
Оразада адам дене қалауларын тәрбиелеп, нәфсінің құлы 

болып кетуден өзін азат етеді. Ауызды астан ғана емес, жа-
ман сөздерден, ғайбаттан тыйса, көзді харамға қараудан, 
құлақты харам нәрселерді естуден тыяды. Көп ұйқы мен көп 
тамақтану иманның әлсіреуіне алып келеді. Тамақты қажетті 
мөлшерінен асырып жеу – адамның зейінін бұзады, ар-Рахманға 
бойұсынуда денені ауырлатып, адамдағы шайтанның жол-
дарын азықтандырады. Сондықтан, ораза ұстаған адамның 
әрі денесі, әрі рухы тынығады. Ең бастысы адамның қас 
дұшпаны болған нәфсіні тазартып, Раббысына жақындай 
түседі.  Себебі, адам үшін ең ұлы күрес – ол нәфсімен болатын 
күрес екенін Алла елшісі де (оған Алланың игілігі мен сәлемі 
болсын) ескертіп кеткен еді. Нәфсіге тойтарыс беріп, көркем 
мінезділікке, тақуалыққа қадам басу – мүміннің жеңісі болмақ. 
Сондықтан да, біз қадірін түсінгенше зулап өте шығатын Ра-
мазан айындағы зор нығметтерден құр қалмайық, ағайын! 
Алла Тағала Рамазанның әрбір сәтінен өз үлесімізді алып, 
Жәннат қақпаларынан жүзіміз жарқын боп кіруді нәсіп еткей!

- Амин, айтқаныңыз келсін, Тоқтар аға! Менің ендігі 
сұрағым кері тартпа жат ағымдар, терроризм мен 
экстремизм туралы болғалы отыр. Осылар жайлы не 
айтасыз. 

- Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы: қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауында елдің дәстүрлері мен мәдени нормаларына 
сәйкес келетін діни сана қалыптастыруымыз керек деп атап 
өткен болатын.

Соңғы кезде әлемнің көптеген елдері үшін терроризммен күрес 
мәселесі аса өзекті болып отыр. Терроризм – бұл қылышынан 
қаны тамып тұрған зұлмат. Террористердің қауіптілігі сонда, қой 
терісін жамылған қасқыр іспеттес, қасиетті Құран аяттарының 
үзінділерін тілге тиек етіп, өздерінің көздеген арам пиғылдарын 
іске асыру үшін діни құндылықтарды бұрмалауда. Алайда 
терроризм және ислам – бір-біріне түпкі тамырынан бастап 
қарама-қайшы және бірін-бірі жоққа шығаратын көрініс.

Алланың қасиетті кітабында қоғамдық тәртіп бұзуға қатаң 
тыйым салынған. Құранның «әл-Ағраф» сүресінің 56-ая-
тында «Тәртіпке келтірілгеннен кейін жер бетінде бұзықтық 
жасамаңдар»,- деген Алланың әмірі бар.

Құранда өз-өзіне қол жұмсау да үлкен күнә болып саналады. 
Мұсылман ғұламалары беліне жарылғыш заттарды байлап, 
жазықсыз жандар арасында өзін-өзі жарып жіберетіндерді 
қатты айыптайды, өйткені, Алла тағала өзін-өзі өлтіруге ашық 
тыйым салған. Құранның «Ниса» сүресінің 29-аятында «…
өздеріңді өздерің өлтірмеңдер…» деген әмір бар. Сондықтан, 

Аллаға деген сенімі зор және Құранның жолымен жүретін 
мұсылман баласы мұндай әрекетке ешуақытта бара алмайды.

Шынайы дін адамзатқа тура жол нұсқаушы ретінде азаматты 
адамгершілік тұрғыда тәрбиелейді, отансүйгіштікке баулиды, 
өшпенділік пен басқыншылықты былай қойғанда, адамдарды 
теріс іс-әрекеттен бойын аулақ ұстауға шақырады. 

Аталған жағымсыз құбылыстардан айқын қауіп туып отырған 
қазіргі кезде барлық діни қызметкерлер, әсіресе, Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы осы бағыттағы ортақ іске 
жұмылып отыр. Ұлы Абай, Шәкәрім, Мәшһүр Жүсіп ұстанған 
қазақтардың дәстүрлі мұсылмандығында басты негіз ретінде 
соқыр сенім емес, ақыл-парасат алынған. Қазақ даласының 
әл-Фарабидан бастап Абайға дейін жалғасқан 1100 жылдық 
рухани тарихы бар. Ең бастысы біз қоғамда діни экстремизм 
және терроризм идеяларын қабылдамайтын жағдай жасау-
ымыз керек. Бұл – біздің ортақ міндетіміз.

- Өте дұрыс айтасыз, Тоқтар аға! Ал енді, сөз соңында, 
Сіздің ауылдастарыңызға айтар тілегіңізді естісек...

- Алла тағала баршамыздың денімізге саулық, отбасымызға 
амандық берсін. Елімізде – тыныштық, халқымызда – береке-
бірлік болсын. Осы Рамазан айында тілеген тілектерімізді 
Алла тағала қабыл етсін! Амин!

- Амин!
Сұхбаттасқан: А.ТЛЕУҒАЗИН
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ВЕЛОСИПЕД - ТИІМДІ КӨЛІК«ЭРУДИТ» 
ЗИЯТКЕРЛІК-

ТАНЫМДЫҚ САЙЫСЫ
Казіргі заманның ең пайдалы да тиімді жол көліктерінің бірі ол – велосипед болып 

табылмақ. Біріншіден денсаулыққа пайдалы болса, екіншіден ақшаны үнемдеудің 
бір жолы десек, қателеспейміз. Ендеше осы мақала велосипед жайында болмақ.  

Велосипед (ескі. фр. vélocipède, латыншадан. vēlōx «жылдам» и pēs «аяқ») - деген мағына 
береді екен. Бүкіл әлем бойынша кеңінен таралған транспорт құралы болып саналады. Бұл 
нәрсеге себеп болған бәлкім оның 
бағасының арзандығы шығар, ал 
бірақ қымбат автокөліктермен 
шамалас тұратындары да 
жоқ емес. Жеңілдігі, аз орын 
алуы, тоқпен немесе май-
мен жүрмейтіндігі, ойлаған 
жерге соншалықты көп күш 
жұмсамай жететіндігі тағысын 
тағы, айта берсек пайдалы да 
тиімді жақтары көп.

Ең алғашқылардың бірі болып 
(бәлкім оған дейін де болған 
шығар ол жағын көбісі біле 
білмейді) осы көлікті ойлап 
тапқан барон Карл фон Дрез 
- неміс профессоры деседі. 1817 
жылы ойлап тауып, 1818 жылы 
ең алғаш болып шығарып, оған 
патентте алып үлгерген екен.

Тарихқа үңіліп, «одан кейін 
кім оған өзгеріс еңгізген екен» 
деп қарай берсең, бұл әңгіме 
ұзағынын кетуі әбден мүмкін. 
Бірі былай болған деп жазсса, екіншісі басқалай деп жазады. Егер осы мақаланы оқып, қазақша 
айтқанда велик аламын десеңіз онда төменде айтылған біраз кеңестерді оқып, ұстанғаныңыз 
абзал болады.

1) Велосипед алғанда міндетті түрде белгілі бренд танымалы фирманың өнімін алған 
абзал. Ол кәдімгі сотка немесе компютер алған сияқты маңызды нәрсе, себебі сапасыз көлік 
өзіңіздің сорыңыз, көздеген жеріңізге жеткенше біраз жүйкеңіз жұқарып, әбден шаршап 
қалуыңыз мүмкін. Содан кейін ол сапасыз велосипедтерді арнайы вело жөндейтін орындар 
жөндемей шаршатады. Бізде кең таралған бренттер, Giant, Trek, Merida, CRONUS, AUTHOR, 
Cannondale, SCOTT, Cube, Kross, т,б. осы фирмалардың немесе осы деңгейдегі фирмалардың 
өнімдерін алсаңыздар, абзал болады. Яғни алайын деп отырған велосипедтің фирмасын 
бірден «гугылдан» теріп, оның фирмасын қарап, ол фирманың өнімдері жайлы пікірлерді 
оқып барып алсаңыз, өкінбейсіз.

2) Сіз велоспедтті қандай мақсатқа алып жатырсыз, қалада жүруге, тау тасқа жүруге, 
трюк жасау үшін немес тек трассада жүру үшін бе? Осы жағын жақсылап өзіңіз үшін шешіп 
алған абзал, себебі трюк үшін жасалған велосипедпен алыс жолға шығу немесе тек трассаға 
арналған велосипедпен тау тасқа бару - таза ақымақтың ісі.

3) Көбіне негізінен тауға да және қалаға да арналған (гибрид) велосипедтер алып жатамыз. 
Олар қандай болу керек? Бірінші велосипедтың салмағы аз болуы керек, шамамен 13-14 кг, 
одан ауыр болса алыс жерге жол жүру ауырға соғады. Қаңқасы альюминиден болғаны абзал.

4) Бағасы жағынан алып қарасақ, арнайы спорт дүкендерінде жаңа жақсы велосипедтер 500 
доллардан жоғары тұрады, жаңа 20 мың теңгеге қытайдың көлігін алып ұрынып қалмаңыз, 
қолданылған болса да сапалы велосипедтерді шамаман 35-50 мың теңге төңірегінде алауға 
болады. Негізі жаңадан алсаңыз, тіпті тамаша болады.  

5) Ал енді ең маңызды жағдай адамзаттың абзалы болған Пайғамбарымыздың 
(сәс) хадисы бар; «Күшті мұсылман әлсіз мұсылманнан қарағанда Аллаһ тағалаға 
жағымды әрі қайырлы...», - деген. Ниетімізді туралап осы хадиске амал етсек, онда 
Ақыретімізге де пайдалы.

    Ал денсаулыққа пайдасы жайлы сөз қозғасақ, аяқтарыңыздың бұлшық еттері шынығып 
төзімділігін арттырады. Жүрек қан айналу, тыныс алу жолдарының жұмысын жақсартып, 
өзіңізді сергек сезінуге мүмкіндік сыйлайды. Артық салмақпен күресуге, ер адамдарға адено-
мамен күресуге, әсіресе азаннан кешке дейін отырып жұмыс істейтін азаматтарға таптырмас 
көлік екендігі анық.

Өз денсаулығыңызға зиян келтіріп алмас үшін, тамақтан кейін бірден ширақ қозғалыстарға 
жол бермей баппен қозғалғаныңыз абзал. Алдын ала сапарға шығардан бұрын сәл-пәл 
отырып-тұрып аяқтарыңыздың еттерін қыздырып алғаныңыз абзал, көбірек мөлшерде таза су 
ішу және сақтықтың зияны жоқ, жиі-жиі тежегіштерді тексеріп жүріңіз. Ал қалтаңызға келетін 
үнемділік өз алдына бір төбе. Кептелісте тұру, ыстықтау, автобуста қысылып тұру, қымбатқа 
такси ұстау деген нәрселерден арыласыз. Ыңғайсыз жерлері де жоқ емес, ең үлкені - жаңбырда 
қалып қою, арнайы жолдардың жоқтығы, велотұрақтардың жоқтығы, ұрылар да аз емес. Егер 
велосипед аламын деп жүрсеңіз қауіпсіздік шараларын да ұмытпаңыз: басыңызға - каска, 
қолыңызға - арнайы қолғап қоса алғанда дұрыс. Ендеше, кішкентай болса да айтылған осы 
бір велосипед жайындағы мақаланы оқып, азда болса пайдасы тисе, сіздерге сәттілік тілейміз. 

Ә. СҰЛТАНОВ

2002 жылдың 20 желтоқсанында Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас 
Ассамблеясы 23 маусымды БҰҰ-ның мемлекеттік қызметкері күні 
деп жариялау қарарын қабылдап, оған мүше әр мемлекетті де 
осыған байланысты бір күнді белгілеуге шақырды. Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 2013 жылғы Жарлығымен 23 маусым 
Мемлекеттік қызметкер күні болып белгіленді. Еліміздің түкпір 
түкпірінде бұл мереке өз деңгейінде өтіп келеді. Біздің ауданымызда 
да осы мереке қарсаңында көптеген іс-шаралар ұйымдастырылды. 
Солардың бірі – «Эрудит-2015» зияткерлік-танымдық сайысы. Сайысқа 
ауданымыздың аудан әкімі аппараты, дербес бөлімдердің мемлекеттік 
қызметшілерінен құралған 3 топ қатысты. Олар: «Активисты», «Па-
триоты», «Болашақ» командалары.  Сайыс 6 кезеңнен құралды. 
1-кезеңде командалар өздерін таныстырды. 2-кезең сұрақ-жауаптан 
тұрды, ереже бойынша сұраққа бірінші болып қолын көтерген адам 
жауап берді. Дұрыс жауап 1 балдық жүйемен есептелді. 3-кезең 
Полиглот деп аталды, яғни жұмбақтар жасырылып, оған сайысқа 

қатысып отырған мемлекеттік қызметкерлер 3 тілде жауап беруі 
тиіс болатын. 4-кезең шарты бойынша сайыскерлердің әрбіреуіне 
үш түрлі жауабы бар сұрақтар жасырылды. 5-кезең Елбасымыздың 
биылғы жылғы «Бес институттық реформасын жүзеге асыруға 
бағытталған 100 нақты қадамы» туралы болды. Әр команда кез-
келген бір бағыт бойынша өз ойларын жеткізді. Ең соңғы кезең 
шығармашылық номер, әр команда өз үй тапсырмасын көрсетті. 
Тартысты өткен сайыста әр мемлекеттік қызметкер өзінің талантын, 
белсенділігін, білімділігін айқын көрсете білді. Сайыскерлеріміздің 
білімі мен талантын бағалау үшін қазылар алқасы сайланды. Қазылар 
алқасының құрамына аудан әкімі аппаратының басшысы С.Лазурин, 
аудан әкімі аппаратының кадр бөлімінің басшысы А.Нигматзанова, 
«Жас Отан» ЖҚ атқарушы хатшысы Ф.Бельбеев кірді. Қазылар 
алқасы жеңімпаздарды анықтағанша көрермендер арасында да 
шағын ойындар ойнатылды. «Эрудит-2015» зияткерлік-танымдық 
сайысы арқылы ауданымыздың әр мекемесінде қызмет атқаратын 
мемлекеттік қызметкерлеріміздің білімі сараланып, тиісті бағасы 
берілді. Сайыс нәтижесі бойынша 1-орынды «Патриоттар» коман-
дасы, 2-орынды «Болашақ» командасы, 3-орынды «Активисты» 
командалары иеленді. Осылайша  жас қызметкерлердің білімдері 
сынға түскен «Эрудит-2015» зияткерлік танымдық сайысы соңына 
жетті. Жеңімпаздарға аудан әкімінің мақтау қағазы мен естелік 
сыйлықтар табыс етілді. 

Мемлекеттік қызметшінің жұмысы терең білімділік пен іскерлікті 
ғана емес, үлкен жауапкершілікті талап етеді. Сондықтан, адам 
құндылығына қызмет ету қашан да мерейлі екенін естен шығармайық. 
Мемлекеттік қызметкерлеріміз күн санап көбейе берсін! Кәсіби 
мерекелеріңіз құтты болсын! 

М.ТҮЙЛЕБАЕВА

АУЫЛДАҒЫ КӘСІПКЕРЛІККЕ КӨМЕК 
КӨРСЕТУ ЖӨНІНДЕГІ КЕЛІСІМ

«ҚазАгро» ұлттық холдингіне несие өтінімдерін 
жинақтау және өңдеудің автоматтандырылған жүйесі 
енгізілді, бұл аграрларға өз жұмыс бөлмелерінен 
шықпай-ақ холдингтің несиелеуші ұйымдарына 
қаржыландыруға өтінімдерін беруге мүмкіндік береді. 
Бұл туралы «Атамекен» ҚР кәсіпкерлерінің ұлттық 
палатасы және «Ауыл шаруашылығын қаржылай 
қолдау қоры» АҚ арасындағы кәсіпкерлерді 
қолдау жөніндегі Келісімге қол қою барысында 
«ҚазАгро» холдингінің Басқарушы директоры  
Айгүл Мұхамадиева айтты. 

Холдингтің өкілі атап өткендей, «ҚазАгроның» 
барлық еншілес компанияларының қызметі 
«Агробизнес-2020» салалық бағдарламасын іске 

асыруға бағытталған, әсіресе ауылшаруашылық 
тауар өндірушілерінің несие ресурстарына 
қолжетімділігін жоғарылату бөлігінде. «Осы 
бағыт шеңберінде холдингтің құрамындағы үш 
компания  – «Аграрлық несие корпорациясы», 
«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» 
және «ҚазАгроҚаржы»  ауылшаруашылық тауар 
өндірушілері үшін несие өнімдерінің кеңейтілген 
спектрін ұсынады. Соның ішінде қолжетімділікті 
жоғарылатуға несие серіктестіктерін қаржыландыру 
арқылы қол жеткізіледі, ол «Ауыл шаруашылығын 
қаржылай қолдау қоры» АҚ шағын несие ұйымдары 
арқылы аудандардың, елдімекендердің пункттері 
деңгейінде несие ресурстарын жеткізеді, - деді 

Айгүл Мұхамадиева.
Астанада «Атамекен» ҚР кәсіпкерлерінің ұлттық палатасы және 

«Ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры» АҚ кәсіпкерлік 
субъектілеріне және кәсіпкерлік бастамашылығы бар тұрғындарға 
қолдау көрсету шеңберінде Өзара іс-қимыл жөніндегі келісімге 
қол қойды.  

Құжатқа сәйкес, тараптар түрлі бағыттар бойынша өзара 
әрекет жасауға ниетті – Кәсіпкерлерді қолдау орталықтары және 
қаржыландыру бағдарламалары бойынша мемлекеттік қолдау 
шаралары жөніндегі кеңес беру орталықтары арқылы аграрлық 
кәсіпкерлер мен ауыл тұрғындарын ақпараттық қамтамасыз етуден 
моно және  шағын қалалар мен ауыл тұрғындарын кәсіпкерліктің 
негіздеріне оқытуға дейін. Бұдан басқа, Келісім бизнес жоспарларды 
жасау және «ҚазАгро» холдингінің қаржы институтына беру үшін 
өтінімдерді қалыптастыру бойынша кеңес беру қызметі, құқықтық 
сүйемелдеу бөлігінде кәсіпкерлерді сервистік қолдауды болжайды. 

«ҚазАгроның» Басқарушы директоры Айгүл Мұхамадиева айтқандай, 
«Атамекен» ҰКП осындай келісімдерге «Аграрлық несие корпора-
циясы» және «ҚазАгроҚаржы» АҚ да қол қояды...  



Аудан тынысы 6
ТЕЛЕДИДАР

ҚАЗАҚСТАН 
ДҮЙСЕНБІ, 29 МАУСЫМ 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Апта. Kz»11:05«Айтуға оңай...» 11:45«Болашақ». Теле-

хикая. 11-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Еңбек түбі - береке» 12:50«Дауа» (с 
субтитрами)13:25«Білгірлер бәйгесі». Интеллектуалдық сайыс14:10«Ақсауыт» 
Әскери-патриоттық бағдарлама (с субтитрами)14:45«Джунгли кітабы». Мультхикая. 
2-маусым. 50-бөлім15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Теле-
хикая. 1434-1435-бөлімдері 17:00«Менің Қазақстаным» (с субтитрами)17:30ЖАҢАЛ
ЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«...Үй болу қиын». 28-бөлім 18:40Астанаға 17 жыл. 
«Бірегей мәмілегер». Арнайы тележоба 19:05«ИНДУСТРИЯЛДЫ ҚАЗАҚСТАН». Арнайы 
тележоба19:35«Болашақ». Телехикая. 12-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАЗЫНА». Телехикая. 15-бөлім 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Теле-
хикая. 1436,1437-бөлімдері 23:40«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев»0:10ЖАҢАЛЫҚТА
Р0:45«Өзекжарды»1:05«Көкпар». Ұлттық ойын 1:50«Дауа» (с субтитрами)2:25«Менің 
Қазақстаным» (с субтитрами)2:55«Еңбек түбі - береке» 

СЕЙСЕНБІ, 30 МАУСЫМ 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қазына». Телехикая. 15-бөлім 10:50«Айтуға оңай...» 

11:35«Болашақ». Телехикая. 12-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«SPORT.KZ» 13:10«Алаң» 
ток-шоуы 13:55«Индустриялды Қазақстан». Арнайы тележоба14:25ТҰСАУКЕСЕР! 
«СТИЧ». Мультхикая. 16-бөлім 14:50«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 51-бөлім 
15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1436-1437-бөлімдері 
17:00«Жарқын бейне» (с субтитрами)17:25«Еңбек түбі - береке» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР
17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«...Үй болу қиын». 29-бөлімі 18:45Астанаға 17 жыл.«Бірегей 
бағбан». Арнайы тележоба 19:10«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 19:35«Болашақ». Телехикая. 
13-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАЗЫНА». 
Телехикая. 16-соңғы бөлімі 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1438, 1439-бөлімдері 
23:40«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев»

СӘРСЕНБІ, 1 ШІЛДЕ 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қазына». Телехикая. 16-соңғы бөлімі 10:50«Айтуға 

оңай...»11:35«Болашақ». Телехикая. 13-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Қылмыс 
пен жаза»13:10«Поэзия әлемі» 13:40«Ғасырлар үні» 14:15«Ғажайыпстанға саяхат» 
14:30ТҰСАУКЕСЕР! «СТИЧ». Мультхикая. 17-бөлім 14:50«Джунгли кітабы». Мультхикая.2-
маусым.52-соңғы бөлімі 15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«КЕЛІН». 
Телехикая. 1438,1439-бөлімдері 17:00«Ұлт мақтанышы» Деректі фильм17:25«Еңбек 
түбі - береке» 7:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«...Үй болу қиын». 30-бөлім 
18:45Астанаға 17 жыл.«Бірегей кемеңгер». Арнайы тележоба 19:10Астанаға 17 жыл. 
«Астана - қаржы инвестициялық орталық» 19:35«Болашақ». Телехикая. 14-бөлім 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50«Жедел жәрдем». Телехикая. 2 мау-
сым. 1-бөлім 22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1440, 1441-бөлімдері 23:40«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:45«Өзекжарды»1:05Астанаға 17 
жыл. «Астана - қаржы инвестициялық орталық» 

БЕЙСЕНБІ, 2 ШІЛДЕ 
7:00«ТАҢШОЛПАН».  10:00«Жедел жәрдем». Телехикая. 2 маусым. 1-бөлім 10:50«Айтуға 

оңай...»11:35«Болашақ». Телехикая. 14-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Агробизнес». (с 
субтитрами)13:10Астанаға 17 жыл. «Астана - қаржы инвестициялық орталық» 13:30«Сіз не 
дейсіз?» 14:00«Жан жылуы»14:25ТҰСАУКЕСЕР! «СТИЧ». Мультхикая. 18-бөлім 14:50«Джунг-
ли кітабы. Сафари». Мультхикая. 1-бөлім 15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1440,1441-бөлімдері 17:00«Шетелдегі қазақ балалары». 
3-маусым 17:25«Еңбек түбі - береке» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«...
Үй болу қиын». 31-бөлім 18:45Астанаға 17 жыл.«Бірегей сардар». Арнайы тележоба 
19:10Астанаға 17 жыл.«100 НАҚТЫ ҚАДАМ: МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТ МӘРТЕБЕЛІ ІС». 
Арнайы жоба19:35«Болашақ». Телехикая. 15-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 22:00«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА ИНДУСТРИЯЛАНУЫ: 2015 ЖЫЛДЫҢ І ЖАРТЫ 
ЖЫЛДЫҒЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ». Телекөпір.22:45ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехи-
кая. 1442, 1443-бөлімдері 23:40«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:10ЖАҢАЛ
ЫҚТАР0:40«Өзекжарды»1:00Астанаға 17 жыл.«100 нақты қадам: мемлекеттік қызмет 
мәртебелі іс». Арнайы жоба1:20Астанаға 17 жыл. «Астана - қаржы инвестициялық 
орталық» 1:45«Агробизнес» (с субтитрами)

ЖҰМА, 3 ШІЛДЕ 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА ИНДУСТРИЯЛАНУЫ: 2015 ЖЫЛДЫҢ І 

ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҒЫНЫҢ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ». Телекөпір.10:50«Айтуға оңай...» 11:35«Болашақ». 
Телехикая. 15-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:40«ИМАН АЙНАСЫ» 13:00Астанаға 17 жыл.«100 
нақты қадам: мемлекеттік қызмет мәртебелі іс». Арнайы жоба13:25«Жеңіл өнеркәсіп: 
шағын бизнестің бастауы». Арнайы хабар13:45«Көкпар» Ұлттық ойын 14:30«Баламен 
бетпе-бет» 14:50«Джунгли кітабы. Сафари». Мультхикая. 2-бөлім 15:00«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1442, 1443-бөлімдері 17:00«ЖАН ЖЫ-
ЛУЫ» 17:25«Еңбек түбі - береке»17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Астан
аға тарту». Концерт 19:05«Ауыр өнеркәсіп: ел экономикасының локомотиві». Арнайы 
хабар19:20Астанаға 17 жыл.«ҚАЗАҚСТАН ШЕТЕЛДІКТЕР КӨЗІМЕН». Арнайы тележо-
ба. 19:35«Болашақ». Телехикая. 16-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50«Ғажайып Астана». Музыкалық бағдарлама 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 
1444, 1445-бөлімдері 23:35Астанаға 17 жыл.«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:05ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55Сана Шандыбаева, Қуандық Қыстықбаев, Ержан 
Нұрымбет, Тұңгышбай Әл-Тарази «Сардар» драмасында 2:30Астанаға 17 жыл.«Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 

СЕНБІ, 4 ШІЛДЕ 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:10«Қымызхана» 

22-хабар (2007 ж.)8:40Астанаға 17 жыл.«АГРОБИЗНЕС» (с субтитрами)9:00Астанаға 
17 жыл.«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 10:05Астанаға 17 жыл.«ДАУА» 
(с субтитрами)10:40«Саяхатшы Випо» Мультфильм  11:40«Ұлттық шоу: Роза шақырады» 
13:00«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». Интеллектуалдық сайыс13:45«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ». 14:15Астанаға 
17 жыл.«Мен көрген Елбасы: ұядан ұшқандар». Арнайы тележоба 1-бөлім14:45Астанаға 
17 жыл.«ӘЛЕМ ТАНЫҒАН ҚАЗАҚСТАН». Арнайы тележоба. 1-бөлім15:00Астанаға 17 
жыл.«АЯЛАҒАН АСТАНА-2015» III Республикалық балалар байқауы. Тікелей эфир 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:45«ҚАЗАҚСТАН БАРЫСЫ - 2015» Республикалық турнирінің 
ақтық сыны. Тікелей эфир.18:55«Жігіттер» квартетінің концерті20:30ЖАҢАЛЫҚТАР
21:00Астанаға 17 жыл.«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:30Астанаға 17 жыл.«ЖАЙДАРМАН».
Республикалық Премьер-Лига.1/4 финал. 3-топ

0:20ЖАҢАЛЫҚТАР0:50Куно Беккер, Досхан Жолжақсынов, Аянат Есмағанбетова 
«Көшпенділер» тарихи драмасында 

2:40«Агробизнес» (с субтитрами)3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:30«Поэзия әлемі» 4:00«Білгірлер 
бәйгесі». Интеллектуалдық сайыс

ЖЕКСЕНБІ, 5 ШІЛДЕ 
8:00«Қымызхана» 23-хабар (2007 ж.) 8:30«АҚСАУЫТ» Әскери-патриоттық бағдарлама 

(с субтитрами)9:00Астанаға 17 жыл. «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». Таңғы ақпаратты-танымдық 
бағдарлама. Тікелей эфир 10:30«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 10:50«ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ БАЛА-
ЛАРЫ» . 3-маусым 11:10Мультфильм11:40Орынбек Сатанбаев, Мөлдір Мырзақасымова 
«Бәйтерек» фильмінде 12:50Астанаға 17 жыл.«Мен көрген Елбасы: қиядан шалғандар». 
Арнайы тележоба 2-бөлім13:15«ҒАСЫРЛАР САЗЫ» Еділ Құсайыновтың шығармашылық 
кеші14:45Астанаға 17 жыл.«ӘЛЕМ ТАНЫҒАН ҚАЗАҚСТАН». Арнайы тележоба. 
2-бөлім15:00Астанаға 17 жыл.«АЯЛАҒАН АСТАНА-2015» III Республикалық балалар 
байқауы. Тікелей эфир 17:30Мультфильм18:00Астанаға 17 жыл.«АСТАНА-АРҚАУ». 

Түркі музыкасының фестивалі19:00«Әзіл әлемі»19:45Астанаға 17 жыл.«ОЙ БӨЛІСТІМ 
ХАЛҚЫММЕН». Арнайы тележоба20:00«АПТА. КZ» 21:00«ТАРИХЫ ТАСҚА ЖАЗЫЛҒАН». 
Жанар Айжанованың шығармашылық кеші22:50Астанаға 17 жыл. Нұрлан Әлімжанов, 
Нұржұман Ықтымбаев, Жан Байжанбаев, Наталья Арынбасарова «ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ: 
ОТ- ӨЗЕН» драмасында 0:30«КӨКПАР». Ұлттық ойын1:15Астанаға 17 жыл.«АСТАНА-
АРҚАУ». Түркі музыкасының фестивалі2:20Астанаға 17 жыл.«Ой бөлістім халқыммен». 
Арнайы тележоба2:30«Жан тербеткен әуендер» Лирикалық-музыкалық фильм

ХАБАР
ДҮЙСЕНБІ, 29 маусым 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Информационный канал - аналитическая 

программа «Жетi күн»11:00«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:35«Мен 
көрген соғыс» 11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20«Подари детям 
жизнь»12:25Мультсериал. «Маша и медведь» 12:35Мультсериал. «Джейк и пираты 
Нетландии»13:00Түскі жаңалықтар13:10Документальная драма. «Семейные мелодрамы»  
14:00Телесериал. «Женский доктор» 15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! 
«Бұйымтай» 16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі драмасы16:25Телехикая. 
«Тракторшының махаббаты»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Мен көрген 
соғыс»18:00Вечерний выпуск новостей18:10Телехикая. «Сұлтан Сүлейман»19:00«ТВ 
Бинго»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Арнайы хабар»21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Телесериал. «Гречанка»22:20Телесериал. «След»23:10«Жекпе-
жек»23:55Қорытынды жаңалықтар00:25Итоговый выпуск новостей00:55«Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы01:25Жаңалықтар

СЕЙСЕНБІ, 30 маусым
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:10Телесериал. 

«Гречанка»11:00Утренний выпуск новостей 11:10«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20«Подари детям 
жизнь»12:25Мультсериал. «Маша и медведь»12:35Мультсериал.»»Джейк и пираты 
Нетландии»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные мелодрамы» 
14:00Телесериал. «Женский доктор»15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! 
«Бұйымтай»16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі драмасы16:30Телехикая. 
«Тракторшының махаббаты»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Экономк
ласс»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телехикая. «Сұлтан Сүлейман»19:10«Біздің 
үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро расследований» 21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Телесериал. «Гречанка»22:20Телесериал. «След»23:10«Арнайы 
хабар»23:40Тұсаукесер! «Бұйымтай»00:25Қорытынды жаңалықтар00:55Итоговый 
выпуск новостей01:25«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:55Жаңалықтар

СӘРСЕНБІ, 1 шілде
07:02«Айтұмар»08:00«Әсем әуен»08:30«Аймақтар аламаны»09:30Мультсериал. «Ди-

нофроз» 10:00Таңғы жаңалықтар10:10Телесериал. «Гречанка»11:00Утренний выпуск 
новостей 11:10«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия 
кухни»12:20«Подари детям жизнь» 12:25Мультсериал. «Маша и медведь» 12:35Муль-
тсериал. «Джейк и пираты Нетландии»13:00Түскі жаңалықтар13:10Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы»14:00Телесериал. «Женский доктор» 15:00Дневной вы-
пуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:30Телехикая. «Тракторшының махаббаты»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқа
рас»17:50«Незабытые истории...»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телехикая. «Сұлтан 
Сүлейман»19:10«Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«100 бизнес тарихы». 
Индустрияландыру21:00Итоговый выпуск новостей21:30Документальный фильм «С На-
зарбаевым о главном» 22:30Телесериал. «Гречанка»23:20Телесериал. «След»00:10«Біздің 
үй»01:00Тұсаукесер! «Бұйымтай» 01:45Қорытынды жаңалықтар02:15Итоговый выпуск 
новостей02:45«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы

БЕЙСЕНБІ, 2 шілде
07:02«Айтұмар»08:00«Әсем әуен»08:30«Аймақтар аламаны»09:30Мультсериал. «Ди-

нофроз» 10:00Таңғы жаңалықтар10:10Телесериал. «Гречанка»11:00Утренний выпуск 
новостей 11:10«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия 
кухни»12:20«Подари детям жизнь»12:25Мультсериал. «Маша и медведь» 12:35Мультсе-
риал. «Джейк и пираты Нетландии»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Женский доктор»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:30Телехикая. «Тракторшының махаббаты»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«К
өзқарас»17:45«Бизнес сыры»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телехикая. «Сұлтан 
Сүлейман»19:10«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30Деректі фильм21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30Спецвыпуск. Телемост. «Отчет Правительства о работе по реа-
лизации ГПФИИР» 22:30Телесериал. «Гречанка»23:20Телесериал. «След»00:10«Біздің 
үй»01:00Тұсаукесер! «Бұйымтай»»01:45Қорытынды жаңалықтар02:15Итоговый выпуск 
новостей02:45«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы

ЖҰМА, 3 шілде
07:02«Айтұмар» 08:00«Астана кештері» өнер фестивалі-2014. Құрманғазы атындағы 

Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі09:40«Әсем әуен»10:00Таңғы 
жаңалықтар10:10Телесериал. «Гречанка»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры 
басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20«Подари детям жизнь» 
12:25Мультсериал. «Джейк и пираты Нетландии»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы»  14:10Телесериал. «Женский доктор» 15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:30«Ұлт саулығы»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, 
бауырым?»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Документальный фильм. «Астана: 
воплощенная мечта»19:00«Орталық Хабар».20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Сильные 
духом» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30«Самға Жұлдыз» атты балалар фестивалінің 
гала-концерті23:30Адам Сэндлер в фантастической комедии. «Сапожник»01:30Қорытынды 
жаңалықтар02:00Итоговый выпуск новостей02:30«Әр үйдің сыры басқа»»деректі 
драмасы03:00Жаңалықтар

СЕНБІ, 4 шілде
07:02«Қалжың қоржыны»08:00«Әсем әуен»09:00«Продвопрос»09:20«Спорт без 

границ»09:45Мультфильм. «Болт и Блип спешат на помощь»11:00Церемония поднятия 
флага. Прямой эфир11:40Советское кино. «Королева бензоколонки»13:10«Орталық 
Хабар»14:10«Тур де Хабар»14:40 «Әсем әуен»15:00Ретро-концерт «Мечты 
сбываются»16:30Документальный фильм. «Зеленый бастион»17:15Кино. «Біздің 
сүйікті дәрігер» 18:55Концерт «Арманға жетелей бер, Астана!»19:45«Бенефис-шоу» 
21:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» сараптау бағдарламасы22:00«Казахфильм» пред-
ставляет художественнй фильм. «Путь Лидера. Огненная река»23:30Турнир по боям 
без правил ММА03:00Телехикая. «Астана - махабаттым менің» 

ЖЕКСЕНБI, 5 шілде  
07:02«Қалжың қоржыны»08:30«Әсем әуен»09:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» 

сараптау бағдарламасы 10:00«Ас арқау»10:30 Концерт. «Асқақтай бер, Астана!»-
201411:30И. Муравьева, А. Абдулов в фильме «Самая обаятельная и привлекатель-
ная» 13:00«Шежіре - би тілімен өрнектелген» атты «Наз» мемлекеттік би театырының 
15 жылдығына арналған концерті15:00«Бенефис-шоу»16:15Кино. «Осторожно, 
корова!»18:15Документальный фильм. «Операция: Сапфир» 19:15Дарига Назарбаева в 
концерте «Вечер оперетты»21:00Информационный канал - аналитическая программа 
«Жетi күн»22:00Мюзикл «Арман жолы» 23:00«Казахфильм» представляет: художествен-
ный фильм «Путь Лидера. Железная гора»00:40Концерт «A-STUDIO» 02:10Телехикая. 
«Астана - махабаттым менің» 03:00Деректі фильм. «Астана - болашақтың қаласы»
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Аудан тынысы 7
Ғарыш дидар

Россия 1 
Понедельник, 29 Июня
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О самом 
главном»14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+15:55 «Особый случай» 12+17:50 
Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+19:00 «Рассудят люди» 12+21:15 
«Прямой эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»00:00 Т/с «Все только начинается» 
12+02:50 Х/ф «Любовь с привилегиями»05:35 
Т/с «Большая перемена»07:00 «Комната смеха»

Вторник, 30 Июня
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О самом 
главном»14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+15:55 «Особый случай» 12+17:50 
Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+19:00 «Рассудят люди» 12+21:15 
«Прямой эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»00:00 Т/с «Все только начинается» 
12+02:50 Х/ф «Шофёр на один рейс»05:55 Т/с 
«Большая перемена»07:20 «Комната смеха»

Среда, 01 Июля
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О самом глав-
ном»14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+15:55 «Особый случай» 12+17:50, 07:45 
Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+19:00 «Рассудят люди» 12+21:15 
«Прямой эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»00:00 Т/с «Все только начинается» 
12+01:55 «Специальный корреспондент» 16+03:35 
«Одесса. Герои подземной крепости» 12+04:35 
Т/с «Большая перемена»05:55 Т/с «Закон и по-
рядок-20» 16+06:50 «Комната смеха»

Четверг, 02 Июля
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О самом глав-
ном»14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+15:55 «Особый случай» 12+17:50, 07:45 
Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний 
янычар» 12+19:00 «Рассудят люди» 12+21:15 
«Прямой эфир» 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!»00:00 Т/с «Все только начинается» 
12+01:55 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
12+03:35 «Трансплантология. Вызов смерти» 
12+04:35 Т/с «Большая перемена»05:55 Т/с «За-
кон и порядок-20» 16+06:50 «Комната смеха»

Пятница, 03 Июля
08:00, 12:15 «Утро России»12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О самом глав-
ном»14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия» 
12+15:55 «Особый случай» 12+17:50 Вести. Де-
журная часть.18:00 Т/с «Последний янычар» 
12+19:00 «Рассудят люди» 12+21:15 «Прямой 
эфир» 12+00:00 «Юморина» 12+01:55 Х/ф «Лич-
ное дело майора Баранова» 12+03:55 «Живой 
звук»05:50 «Горячая десятка» 12+06:55 «Госу-
дарственник» 12+07:55 «Комната смеха»

Суббота, 04 Июля
08:40 Х/ф «Семь дней после убийства» 12+10:30 

«Сельское утро»11:00, 14:00, 17:00 Вести.11:20, 
14:20, 17:30 Местное время. Вести-Москва.11:30 
«Большой скачок. Экраноплан. Летучий ко-
рабль»12:10 «Укротители звука» 12+13:05 «Осво-
бодители» 12+14:30 «Кулинарная звезда»15:35, 
17:40 Х/ф «Летом я предпочитаю свадьбу» 
12+18:10 «Субботний вечер»20:05 «Улица Ве-
сёлая» 12+21:00 Х/ф «Райский уголок» 12+23:00 
Вести в субботу.23:45 Х/ф «Жребий судьбы» 
12+03:35 Х/ф «Обратный путь» 12+05:50 Х/ф 
«Звезда Шерифа» 16+

Воскресенье, 05 Июля
08:20, 07:05 «Комната смеха»09:35 Х/ф «Бе-

регите женщин»12:10 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна»12:40 «Утренняя почта»13:20 
Местное время. Вести-Москва. Неделя в го-
роде.14:00, 17:00 Вести.14:10 Т/с «Родители» 
12+15:10 Х/ф «Услышь моё сердце» 12+17:20 
«Смеяться разрешается»19:10 Х/ф «Рябины 
гроздья алые» 12+23:00 Вести недели.01:00 
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьё-
вым» 12+03:35 Х/ф «Я счастливая» 12+05:35 
«Освободители» 12+06:30 «Большой скачок. 
Экраноплан. Летучий корабль»

2015 жылдың 29 маусым - 5 
шілде арасындағы алдағы аптаға 

арналған жұлдыз жорамал
Тоқты. 21.03-20.04. Көптеген Тоқтылар үшін – бұл 
ең жақсы кезең емес, себебі сіздің психоэмоциялық 

жағдайыңыз тұрақсыз болады, ал Меркурий Марспен 
конъюкцияда13 шілдеге дейін сіздің жоспарларыңызды 

жетейді. 
Торпақ. 21.04-21.05. Торпақтар үшін бұл апта аса 

динамикалық және тіпті тынымсыз болуы мүмкін, 
алайда тілдесі тарапынан маңызды болады. Со-

нымен қатар сіз оңай жаңа танысулар өткізе ала-
сыздар, айналадағылардың назарын аударасыздар, өз 
достарыңыз бен жақындарыңыз арасында өткемдік 

ете аласыз. 
Егіздер. 22.05-21.06. Келе жатқан апта сіздердің 
көбісіңіз үшін позитивті болуы мүмкін. Егер сіз 

батыл әрі мақсатты болсаңыз, онда өз мақсатыңызға 
жету үшін көптеген кедергілерді жеңе аласыз. Сіздердің 

көбісіңіз табысты жобаларды тауып немесе табы-
сты болжайтын жаңа идеяларды ұсынып, жақсы 

табыс табады. Табыс табуға деген құштарлық пен 
жаңа байланыстардың арқасында сізде қаржылық әл-

ауқаттың жаңа көздері пайда болуы мүмкін. 
Шаян. 22.06-22.07. Бұл Сіз өзіңіздің басты 

мақсаттарыңызды көздей алатын  кезең. Сіздің 
өмірлік әлеуетіңіз жоғары деңгейде болады, 

энергетикаңыз жаңарады, бұл Сіздің белгіңіздегі 
адамдарға өздерін жасырақ әрі табыстырақ сезінуге 

мүмкіндік береді. 
Арыстан. 23.07-23.08. Көптеген Арыстандар үшін – 

бұл мансап пен қарым-қатынас үшін аса күрделі және 
тіпті қолайсыз кезең, себебі өткен кездесулер мен 

қарым-қатынастардың қорытындыларын шығару, 
осыған дейін басталған жобаларды аяқтау және өзіңізге 

жүктелген міндеттерді жалғыз атқару қажет. 
Бикеш. 24.08-23.09. Осы, жеткілікті позитивті 

аптада сізге істермен, жұмыспен анағұрлым белсенді 
айналысуға, биоәлеуеттің төмендеуіне қарамастан 
серіктестік қатынастарды, әлеуметтік байналы-
старды дамытуды жалғастыруға тура келеді. Жал-
пы, бұл кезең кез келген жаңашылдықтар, жұмыс, 

қосымша табыс көздерін іздеу үшін, бизнес пен 
мансапқа кедергі келтіретін қарым-қатынастардағы 

бөгеттерді жою үшін қолайлы. 
Таразы. 24.09-23.10. Көптеген Таразылар үшіне 

айтарлықтай динамикалық әрі шиеленісті кезең. 
Сіздің энергиялық әлеуетіңіз төмендейді, сіз тұрақсыз 

психофизикалық және эмоциялық күйде болуыңыз 
мүмкін, алайда аптаның аяғында Таразылар 

жаңару кезеңінен өтеді. Көңіл-күйдің өзгергіштігіне 
қарамастан, сіз түрлі рухани және шығармашылық 

жоспарларды іске асыруға ашық боласыз. 
Сарышаян. 24.10-22.11. Көптеген Сарышаяндар 

үшін айтарлықтай динамикалық кезең, ола сіздің 
өміріңізге маңызды әрі позитивті өзгерістерді алып 

келуі мүмкін. Осыдан басқа, осы уақытта өзіңіз бен 
айналадағылар, алдыңғы иллюзиялардан арылу туралы 

ойларыңыз түбегейлі өзгеруі мүмкін, еңбек жолын-
да табысты әрі жылдам жылжу үшін күш жинау 

мүмкіндігі пайда болады. 
Мерген. 23.11-21.12. Осы апта жеткілікті 

динамикалық және жалпы көптеген Мергендер үшін 
позитивті болады. Кәсіби және қоғамдық қызметте сіз 

айтарлықтай табысты әрі динамикалық, алайда со-
нымен қатар біршама импульсивті және тіпті қатал 

әрекет ететін боласыз. Алайда бұл қажетті әсерді 
беріп, тез әрі жақсы нәтижелер алуда Мергендердің  

атаққұмарлығын қанағаттандыру алады. 
Тауешкі. 22.12-20.01. Тауешкілер үшін динамикалық 

және шығармашылық уақыт, осы кезде сіз 
айналадағылардфың күштерін өз бизнесіңізді дамытуға 

және өз ойларыңызды іске асыруға бағыттап, сіз 
айналадағылармен айтарлықтай тиімді қарым-

қатынас орната аласыз. Бұл оқу, оқыту, зерттеу 
қызметі үшін айтарлықтай қолайлы кезең. 

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Көптеген Суқұйғыштар үшін 
– бұл аса қолайлы кзең емес, себебі айналадағылар мен 
жақын адамдармен маңызды жанжалдар пайда болуы 

мүмкін. Олар өзара түсініспеушіліктен, айнала 
мен болып жатқан оқиғаларға деген көзқарастың 

әртүрлілігінен пайда болуы мүмкін. Көптеген 
Суқұйғыштарда алаңғасарлық, назар аударудың 
төмендеуі, ұмытшақтық пайда болуы мүмкін, 

бұл оқыту үдерісіне, өз идеялар жылжытуға, 
жаңа ақпаратты меңгеруге айтарлықтай кедергі 

келтіреді.
Балықтар. 20.02-20.03.  Бұл көптеген Балықтар 

үшін динамикалық шығармашылық өзін-өзі 
білдіру кезеңі, осы кезде сіз өзгерістер, жаңа иде-
ялар мен жобалар үшін ашық боласыз. Сіз өзіңіз, 

өзіңіздің дарындарыңыз бен жоспарларыңыз туралы 
түсініктерді түбегейлі өзгертесіз және жаңаша 

әрекет ету мүмкіндігін көрсетіп, айналадағылардың 
пікірін өзгертесіз. Кез келген қысым, нұсқаулықтар 
мен бұрыңғы қарым-қатынастар сізге бөтен және 

жиі қызықсыз болады. Сондықтан Балықтар өз 
ережелерін, дәстүрлерін құрады, бұл көп жағдайларда 
жанжалдар, әріптестер мен серіктестермен қарым-

қатынаста шиеленістерді тудыруы мүмкін.

ТВ3 
Понедельник, 29 Июня
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 14:30 Д/ф «Нечисть» 12+15:30 
Д/ф «Городские легенды» 12+16:00, 
21:00, 04:30 «Х-версии» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привидени-
ями» 16+18:00 «Мистические истории» 
16+19:00, 19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 
20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с «Пя-
тая стража» 16+22:30, 23:20 Т/с «Касл» 
12+00:15, 01:05 Т/с «Кости» 12+02:00 
Х/ф «Приказано уничтожить» 16+04:45 
Х/ф «Перелом» 16+07:15, 08:15 Т/с 
«Гавайи 5-0» 16+

Вторник, 30 Июня
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20 Т/с «Касл» 12+14:30 
«Экстрасенсы-детективы» 16+15:30 Д/ф 
«Городские легенды» 12+16:30, 21:00, 
04:15 «Х-версии» 12+17:00, 17:30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 
19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 
Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая 
стража» 16+00:15, 01:05 Т/с «Кости» 
12+02:00 Х/ф «Ханна. Совершенное 
оружие» 16+04:45 Х/ф «Не ходите дев-
ки замуж» 0+06:15, 07:15, 08:15 Т/с 
«Терминатор: Битва за будущее» 12+

Среда, 01 Июля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20 Т/с «Касл» 12+14:30 
«Экстрасенсы-детективы» 16+15:30 Д/ф 
«Городские легенды» 12+16:30, 21:00, 
03:45 «Х-версии» 12+17:00, 17:30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 
19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 
Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая 
стража» 16+00:15, 01:05 Т/с «Кости» 
12+02:00 Х/ф «Пугало» 16+04:15 Х/ф 
«На расстоянии любви» 16+06:15, 
07:15, 08:15 Т/с «Терминатор: Битва 
за будущее» 12+

Четверг, 02 Июля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 

13:30, 22:30, 23:20 Т/с «Касл» 12+14:30 
«Экстрасенсы-детективы» 16+15:30 Д/ф 
«Городские легенды» 12+16:30, 21:00, 
04:00 «Х-версии» 12+17:00, 17:30 Д/ф 
«Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 
Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 
12+21:30 Т/с «Пятая стража» 16+00:15, 
01:05 Т/с «Кости» 12+02:00 Х/ф «Море 
Солтона» 16+04:30 Х/ф «Мистер Бин» 
12+06:15, 07:15, 08:15 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее» 12+

Пятница, 03 Июля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30 Т/с 

«Касл» 12+14:30 «Экстрасенсы-детективы» 
16+15:30, 04:00 Д/ф «Городские легенды» 
12+16:30, 21:00, 03:00 «Х-версии» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привидениями» 
16+18:00 «Мистические истории» 16+19:00, 
19:30 Д/ф «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с 
«Слепая» 12+22:00 «Человек-невидим-
ка» 12+23:00 Х/ф «Чернильное сердце» 
12+01:00 Х/ф «Подземелье драконов» 
12+04:30, 05:30, 06:15 Т/с «Последова-
тели» 16+07:15, 08:15 Т/с «Терминатор: 
Битва за будущее» 12+

Суббота, 04 Июля
09:00, 13:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 

«Школа доктора Комаровского» 12+14:00 Х/ф 
«Завещание профессора Доуэля» 0+15:45, 
04:30 Х/ф «Катастрофа в День Независи-
мости» 12+17:30 Х/ф «Сфинкс» 12+20:00 
Х/ф «Подземелье драконов» 12+22:00 Х/ф 
«Власть огня» 12+00:00 Х/ф «Престиж» 
16+02:30 Х/ф «Туман» 16+06:15, 07:15, 08:15 
Т/с «Терминатор: Битва за будущее» 12+

Воскресенье, 05 Июля
09:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+10:30 

«Школа доктора Комаровского» 12+12:15 
Х/ф «Курьер» 0+14:00 Х/ф «Черниль-
ное сердце» 12+16:00 Т/с «Камелот» 
12+02:00 Х/ф «Власть огня» 12+04:00 
Х/ф «Сфинкс» 12+06:15, 07:15, 08:15 Т/с 
«Терминатор: Битва за будущее» 12+
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ҚАЗЫМБЕТ БАТЫР

Бақытөмір Шалғынбай.
ҚР Бас редакторлар клубының  

мүшесі, «ҚР  Үздік бас редак-
торы» медалінің иегері.

(Басы өткен нөмірде)
Тектілік пен текті сақтау, әсіресе 

ұлтарақтай жері үшін өлімге бас 
тігу деген қазақтың қанына сіңген 
қасиеті.

Содан да болар Атыраудағы қазақ 
«ел шетіне жау тиді» деп ұран 
тастаса Алтайдағы қандастары үш 
мың шақырымдық қашықтыққа 
қарамай, көмекке ұмытылған.

тайпаларына қасқырға шапқан қойдай тиді. «Өзара соғыспау 
жөніндегі» келісімге сеніп қалған жоңғар әскері бас біріктіре ал-
мады. Қазақ-қырғызға қарсы ұзақ жылдарға созылған соғыстардан 
дала империясы әбден қалжыраған. Әрі жаугершілік бұларды 
мешеулетіп те жіберді.

Қытайдың әбден әзірленген атты әскері мен қалың жаяу әскері 
тұтқиылдан лап қойды. Аяусыз қырды. Бала-шаға, кәрі-жас демеді. 
Мұны көріп алғашында таққа отыруды мақсат тұтып, қытай им-
ператорынан көмек сұрай барған жоңғар төресі Әмірсананың 
өзі  түршігіп кетті. Бірақ бәрі кеш еді. Өз халқына опасыздық 
жасаған билеушіге қандастарының көбі сенбеді. Әмірсана қалың 
қытай әскерінен жеңіліп, қазақ даласына қашуға мәжбүр болды. 
Бұл сынықтан сылтау іздеп отырған қытай билеушілеріне жақсы 
сылтау болды.

Жоңғар қонтайшысын ұстап беруді талап етіп қытай әскері аққан 
селдей қазақ даласына қарай жөңкілген. Қарсы тұрса саны он есе 
көп зеңбіректі әскерден жеңілетіні анық. Әрі қазақ әскерінің негізгі 
күшін жойып алса жоңғарға келген апат қазаққа да келеді. Онда 
қазақ құрыды дей бер. Жан-жақтан анталап отырған өзгелер аш 
қасқырлар жұлмалаған тулақтай талары анық. Сондықтан да Абылай 
қазақ қолын үш салаға бөлген. Негізгі қол жоңғарларды ығыстырып 
келе жатқан найман-керей қолы (олармен бірге одақтас қырғыз, 
ұлы жүз әскерлері бар), екіншісі кіші жүз бен ұлы жүз сарбазда-
рынан құралған оңтүстік Жетісу бағытындағы қол. Ал өзі Тоқта 
Барлық пен Тарбағатай түйіскен тұста негізгі қытай әскеріне қарсы 
тұрмақ. Қарсы тұрғанда жоңғар, қырғыз, өзбектермен соғысқандай 
қарама-қарсы бетпе-бет келіп, жекпе-жек сұрап ұрыну емес, қаша 
соғысу, қашып жүріп қапы қалдыру. Сөйтіп, негізінен қытайдан 
құралған атқа шорқақ, ыстыққа, шөлге төзімсіз қалың қытайды 
қалжыратып тоқтату...

Абылай хан осы мақсатына жетті де. Алғашында Еренқабырғадан 
асып, лықсып келе жатқан қалың қытайға жиырма мың қолмен 
тосын шабуыл жасап, әр сала мың-мың қол болып, әскердің әр 
тұсынан лап қойып жарып өте шыққан. Қаптап келе жатқанда: 
«Жақын келіп жекпе-жек сұрайды, дала заңымен бетпе бет ұрысар» 
деп дәмеленіп, қамсыз тұрған қытай қолбасылары зеңбіректерін де 
әзірлеп үлгере алмай қапы қалды. Қару- жарағын асынып та, оқтап 
та үлгермеген қытай шеріктері қойша қырылды. Естерін жинап, 
шеп құрып үлгергенше қазақ әскерлерінің қарасы да көрінбей 
кетті.  Абылай ханның қулығы жүзеге асты. Қытай генералдары 
қазақтарды соншалықты аңқау етіп көрсеткен «жансыздарын» ая-
усыз атып тастады. Енді қазақ әскерлерінің соңынан ызалана қуды. 

-Бар әскері осы болса, қуалап жүріп қырамыз қазақ әскерін.
-Одан кейін қалғаны қайтер екен?!
-Иә, екінші жоңғар қырғынын жасаймыз әлі.
Қытай қолбасшылары өзара осылай даурықты. Асығыс жиналып, 

Абылай әскерінің  соңынан қуып берді. Осыны күткен Абылай әр 
жерден төбе көрсетіп, жарау аттармен ішкері кіре берді.

«Әне-міне, жетеміз» деген қытай әскері әбден діңкеледі. Иен шексіз 
далаға тап болып, сусыз шөлдеді. Құдықтар көмілген, бұлақтар 
уланған болып шықты. Әлсіреп, іш ауыруы мен шөлден қырыла 
бастаған қытай қолы рухынан айырылды. Бұл хабар императорға 
жетті. Ол қалған әскерді кейін бұрып, тың күшпен Тарбағатай  
арқылы қазақ қолына соңғы рет соққы жасауды бұйырып, қатаң 
талап қойып жатты. 

Мұның бәрін хан Абылай да өз жансыздары арқылы біліп отырды. 
Содан да енді Тарбағатайда ең ірі айқасқа шықпақ. Қазақ жеңсе 
де, жеңілсе де ақырғы айқас болмақ. Осы жолғы айқас қауіпті. 
Жеңілсе жоңғардың кебін киюі мүмкін. Ал жеңсе? Елдігі сақталады.

Онда бір бітімге келіп, ес жияды. Қазақ халқы сақталады...
Тарбағатайдағы бұл жолғы айқастың тағы бір қаупі бар. Қытай 

генералдары айқасқа тек қытай әскерін емес, өздеріне бағынып 
үлгерген жоңғар, қырғыз әскерлерін де әзірлеп жатқан көрінеді. 

Осы жолы да солай болды. Былтырғы қытай билеушілерінің жоңғарға 
шабуылын бастағанда-ақ Абылай хан қауіпті сезіп, далаға ұран 
тастаған. Соның арқасында бірлескен қазақ әскерлері жеңіске жетті. 

Оның алдында да ұлы жүз тайпаларымен бірігіп, Жетісудың талай 
жерінен жоңғарларды ығыстырып, қуып тастаған. Әрқайсы өз ал-
дына бір хандықтай ірі-ірі аймаққа ие болған жоңғар «тайшылары» 
Алатау, Қаскелең, Шомалған сияқты билеуші батырлар сырттан 
жанды көмек ала алмай, дымдары құрыған. Ұлы жүз рулары ата 
мекендеріне қайта иелік етті.

Оның үстіне, жоңғар империясының оңтүстігінен енген қытай 
әскерлері бас-басына би болып, берекесі кете бастаған монғол 

Оларға бос жерден кең қоныс 
бермек. Ал қазақты талқандаса 
қайтадан Тарбағатайдан бастап 
Жетісу, Алтай өңіріне орнықтырмақ. 
Мұндай уәде үшін кез келген жоңғар-
қалмақ өлгенше соғысады. Әйтеуір: 
«Әмірсананы Абылай қанатының 
астына алған екен» деген қауесет 
ежелгі жаудың көбін жуасытып, 
Абылай кісілігіне құлдық ұрған. 
Риза болысқан. Содан да кеше ғана 
өздерін қанға бөктірген қытайға 
қарсы шығып жатқан көрінеді.

Әрине, қай халықтан болсын елін 
емес, өзін ойлап, елді адастырып 
қырғынға ұшырататын сатқындар 
табылады...

Бүгінгі суыт жүрістің осындай 
сыры бар еді. Абылай тобы қас 
қарая Майлышатқа жетіп, Боран-
бай батыр әзірлеген қостарға ор-
наласты. Ертеңінде таңғы астан 
соң әскербасылар тау арасындағы 
«Хан кеңесі» аталатын қолайлы 
кеңес орынына аттанды.

ІІ.Хан кеңесі
Күздің қоңырсалқын ауасы көкіректі 

керіп, ерекше бір саумал қымыз 
ішкендей әсер етеді. Түнде ғана 
түнеріп келіп, төгіп-төгіп жіберердей 
болған қою қара бұлт бүгін жоқ. 
Қабағын қанша түйсе де жауа ал-
май, жай ғана себезгілеп барып, 
тарқап кеткен. Мұны батырлар 
жақсылыққа жорыды.

-Иә, ақсарбас. Алла тілегімізді 
қабыл етті. Түнеріп келген жау 
жеңіліп, аяғында мына ашық 
күндей жадыраған жылылық 
келсе екен, халқыма.

-Жадыраның жазы да келіпті 
ғой, әне-міне дегенше.

-Жеңеміз, қатын-бала қамы 
үшін жеңеміз.

-Не жеңіс жолында өлеміз.
-Екінің бірі!
-Екінің бірі!
Әсіресе, жас батырлар өзара 

даурығып, қызуланып жатыр. 
Олардың сөзін Қабанбайдың 
қатулы дауысы бөліп жіберді,

-Әй, батырлар, кеңеске келіңіздер, 
бері, бері,-деп Қабекеңнің 
саңқылдауы мұң екен, жұрт со-
лай қарай лықсыды.

Кеңеске, белгілі төрелер мен 
билер, біраз жүзбасы, бес жүз 
басы, мыңбасы мен түменбасылар, 
былайғы әскербасылар жиналыпты.

Тастан жасалған сәкіде Абылай 
хан ойланып отыр.

Қасында билер мен батырлар, 
нөкерлері. Жұрт жиналып болды-
ау дегенде ол оң қолын көтерді. 
Батырлар сілтідей тынды.

****
Хан ойлы жүзін сонау алыстағы тау 

жоталарына бұрып, қолын көтерді. 
Жиналғандардың абыр – сабыры 
басылып, тыныштық орнады. Қара 
қылды қақ жаратын билігімен аты 
шыққан белгілі ақылман билер өз 
орындарына жайғасты. Қабанбай 
бастаған батырлардың көбі малдас 
құрып жуаси қалған. Ханның не 
айтатынын бәрі де топшылап отыр. 

-Уа, ел ағалары, билерім мен 
батырларым! Мына жоңғармен жүз 
жылдан артық уақыт жұлқыстық. 
Одан бұрын да аз алыспаған едік. 
Даланың екі бөрісін кейбіреулердің 
әдейі таластырып қоятынын ұға 
алмай кетті ғой талай арыс. Ақыры 
ұлы Монғолия даласы, бүгінгі Жоңғар 
империясы қанға бөкті. Қырылды, 
біреуі еріксіз бодан болды, енді 
бірі қашты. 

 (жалғасы келесі санда)

E-mail: borodulihapuls@mail.ru
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Таралымы 3080, оның ішінде «Аудан тынысы» 580

“Аудан тынысы-Пульс района” 
аудандық газетінің бас редакторы 

Екатерина БОЙЧЕНКО 

“Аудан тынысы” газетінің редакторы 
Мейрамгүл АТАЕВА

БАҚ жекеменшік иесі:
 “Шығыс ақпарат” ЖШС 

Директоры Н.Қ. ҚУАНТАЙҰЛЫ

Газет ҚР Иивенстициялар және даму министрлігі Байла-
ныс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерінің 

тіркеу туралы N 15346-Г куәлігі (04.05.2015) берілген

АУДАНЫМЫЗ БЕРІК ҚОЛДА
Көк аспанға қыран қанатын сүйдіріп, қазақ жерінде Тәуелсіздік 

туының желбірегеніне биыл міне, жиырма төрт жыл толды. 
Ата-бабаларымыз ұлан байтақ даланың төсін тұлпарларының 
дүбіріне бөлеп, астындағы атын ащы терге бөктіріп жүріп 
қорғаған жеріміздің аспанында қалықтаған Тәуелсіздік әуені 
әр жүрекке ән, әр түпке сән бергені айдан анық. 

Ел тәуелсіздігіне жиырма төрт жыл толсада, қазақстан 
полициясының өз тарихы, өткен жолы бар. Полиция ор-
гандарында өз қызметін атқара жүріп, ерен еңбектерін 
көрсете білген тұлғалар да аз емес. Елбасымыз айтып кет-
кендей “Полициялар – қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етуде алдыңғы шепте тұратын адамдар”-деп атап айтып 
кеткені полиция қызметкерінің маңыздылығын одан әрі 
айқындайды. 

1992 жылы маусымның 23-де ҚР Жоғарғы Кеңесінде “ҚР 
Ішкі Істер органдары туралы” заң қабылданса, 2007 жылы 
23-маусым күні Қазақстан республикасының полиция күні 
деп бекітті. Осы мереке қарсаңында ауданымыздың беделді 
де бетке ұстар азаматтарының бірі, полиция капитаны 
Аймағамбетов Асылжан Әскенұлы жайында сөз етпекпіз.

Асылжан Әскенұлы Бородулиха ауданында туып, Бековка 
ауылында балалық шағын өткізген. Кішкентайынан поли-
ция қызметкері болып, еліне, жеріне адал қызмет етуді 
армандаған Асылжан ағамыз 1992 жылы әскер қатарына 
шақыртылып, 2 жыл отан алдында борышын өтеп, артынан 
алдына қойған мақсатынан еш таймай, Семей қаласының 
педагогикалық заң университетін тәмамдаған. Оқу бітіріп 
артынан білімін арнайы полиция қызметкерлерін дайын-
дайтын оқумен ұштастырған. Өзі армандаған саласына ор-
наласып, бүгінгі күнге дейін полиция қызметкері болып, 
еліне, туған ауылына қызмет етуде. 2011 жылдан бастап, 
АІІБ аға криминалисті болып қызметте. Жұмысын адал да 
абыроймен атқарғаны үшін талай мақтау қағаздарымен алғыс 
хаттарын алып үлгерген азамат. Бүгінгі таңда жанұясының 
мықты қорғанышы, балаларының  мақтанышы да асыл 
қамқоршысы. Ендеше, осындай батыл да батыр ағаларымыз 
осындай полиция саласында жүргенде, біздің отанымыз 
берік қолда екені сөзсіз. Осы мереке қарсаңында анты-
на адал Асылжан ағамызға жұмысына табыс, отбасына 
береке,әрбір атқан таңдары тек қуаныш сыйласын деген 
тілекпен өз сөзімді аяқтағым келіп отыр.

Ә. СҰЛТАНОВ

ҮЙ ЖАҒДАЙЫНДА НАН ЖАБУ
Ақ дастархан

Нан! Кез-келген 
үйдің дастарха-
нынан табылатын, 
қонақ келсе ал-
дына қойылатын 
құрметті ас. Дүкен 
нанына қарағанда 
тойымды, әрі 
дәмді. Оның 
үстіне құрамында 
ешқандай қоспасы 

жоқ. Мақтауын келістірдім ғой деймін?!)) Ендеше үйренейік! Үй 
жағдайындағы нан үшін бірінші сорттағы ұн қолайлы болып табыла-
ды. Жоғарғы сорттағы ұннан наныңыз сағыз секілді шығуы мүмкін.
Құрамы: ұн, су, сүт, сары май (слив.масл), ашытқы, тұз, өсімдік майы, 
жұмыртқа (бетіне жағу үшін)
Жасалу жолы: Нан құрамындағылар сәйкесінше үй температура-
сында жылып түрғаны жөн, дегенімен міндетті емес. 250 гр сүтке 
ыстық су құямыз. Дәрежесі қол аздап күйетіндей болуға тиіс.


