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Осыдан жиырма жыл 
бұрын бүкілхалықтық рефе-

рендумда қабылданған Ата 
Заң Қазақстан азаматтарының 
күнделікті  өміріне  қажетті 
с ұ р а қ т а р д а н  б а с т а п , 
стратегиялық  маңызы  бар 
мәселелерді шешуге негізделген 
құжат. Оның басты көздейтін ны-
саны – адам және оның өмірі, 
құқықтары мен бостандықтары. 
Конституция осы жылдар ішінде 
жас мемлекеттің, билік пен басқару 
жүйесін жан-жақты нығайтып 
қана қоймай, ел экономикасын 
түбегейлі реформалауға, сыртқы 
және ішкі саясаттың оң нәтижелі 
жүзеге асуына ықпал жасады. 
Қоғамда азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын орнатты. 
Бір сөзбен айтқанда, Ата заң – 
қоғам дамуының түпқазығына 
айналды. 
Мемлекетіміздің Конституция-

сы — бұл біздің бірлігіміздің, 
татулығымыздың  кепілдігі , 
биліктің  барлық  буынының 
жолға қойылған, тиімді жұмысы, 
еңбек ету, лайықты өмір сүру 
және жан-жақты үйлесімді даму 
үшін адамның құқықтары мен 
бостандықтарын бекіту, ұлтаралық 
келісім мен елдің гүлденуі болып 
табылады. Конституция Қазақстан 
азаматының өмір сүруге, сөз 
еркіндігіне ,  шығармашылық 
еркіндігіне сонымен қатар дін 
ұстанымы еркіндігіне, еңбекке, 
демалысқа, денсаулық қорғауына, 
ақысыз орта білім алуына және 
жеке адамның қадір-қасиетіне қол 
сұғылмау құқығына кепіл болады. 
Әрбір қазақстандық азамат біздің 

Конституциямызда жария етілген демократиялы 
құндылықтардың сақталуына жауапты. Әрбір аза-
маты өзін тең сезінетін, татулығы жарасқан қазақ 
елінің, Қазақстан халқының қарымды істері бүгінде 
әлем жұртшылығы үшін үлгі-өнегеге айналды. 
Мұның өзі біздің Ата Заңымызда бүкіладамзаттық 
құндылықтар мен өркениеттік игіліктердің 
қамтылғанын айғақтайды. Біз ұлан-ғайыр байтақ 
даланы ақ білектің күшімен қорғап қалған батыр 
бабаларымыздың асқақ аманатына адал болуымыз 
керек.
Осы күнгі мерекелік шара Саумалкөл ауылындағы 

жеке кәсіпкер Абдуали Гурбановтың құрылыс мате-
риалдарын шығаруға арналған цехтың салтанатты 
ашылуынан басталды.
Салтанатты шараға қатысқан аудан басшысы 

Ағзам Тастеміров жас кәсіпкерлердің игі істерін 
қолдай отырып,  бұл айтулы оқиғаны аудандағы 
бизнес саласы дамуының тағы бір дәлелі екенін 
жеткізді.  
Жеке кәсіпкер Абдуали Абдулұлы бос тұрған 

өндірістік кешенді қайта қалпына келтіріп, жас 
кәсіпкерлер Ербол Баймағанбетов пен Қуаныш 
Ақышевтар бір ғимаратын жалға алып, өз істерін 
бастап отыр. Енді мында өндірілетін құрылыс мате-
риалдарына аудан тұрғындары ғана емес, басқа да 

Мереке мезеті

Азат елдің ар-намысы – Ата ЗаңАзат елдің ар-намысы – Ата Заң

өңірлердің тұрғындары арасында 
жаппай сұранысқа ие болады деген 
үміттеміз. Өйткені цех ағаштан жа-
салатын құрылыс материалдары-
мен қоса, үй құрылысына арналған 
пеноблоктар және абаттандыруға 
арналған арнайы тастан жасалған 
төсенділерді де шығарумен айна-
лысады. Сонымен қатар жаңадан 
ашылған  цех  алты  адамды 
тұрақты жаңа жұмыс орындарымен 
қамтамасыз етіп отыр.
Келесі игілікті шара – аудан 

орталығында  «Балауса» атта 
шағын орталықтың салтанатты 
ашылуы болды. Бұл жоба жеке 
кәсіпкер Самеддин Омаровтың 
мемлекеттік «Жұмыспен қамтудың 
жол картасы – 2020» бағдарламасы 
аясында жүзеге асырып отырған игі 
ісі. Бұрынғы бастауыш мектептің 
ғимаратын меншігіне алып, 3-5 жас 
аралығындағы балаларға мектепке 
дейінгі білім беру мен тәрбелеуді 
қолға алып отыр. Аталмыш орталық 
18 адамды тұрақты жаңа жұмыс 

орындарымен қамтамасыз етуде.
Жас бүлдіршіндер мен ата-аналардың алдында 

сөз алған аудан басшысы аудан орталығында шағын 
орталықтың қажеттілігіне тоқтала келіп, орталыққа 
түрлі-түсті теледидар  тарту етті. Сонан соң шағын 
орталықтың ішін аралап көрген Ағзам Ахметжанұлы 
жас өрендер өнерін де тамашалады.
Орталық алаңға бет алған аудан әкімі Ағзам 

Тастеміров  алаңда  ұйымдастырылған  ауыл 
шаруашылық жәрмеңкесін де аралап шықты. Осы 
күні «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының ғимаратында аудан әкімі Қазақстан 
Республикасы Конституциясының 20 жылдығына орай 
Ел Президентінің Жарлығымен марапатталған Виктор 
Винокуровқа, Иван Иванченкоға, Ермек Мерғасымовқа, 
Алма Нұғымановаға, Галина Степановскаяға, Дулат 
Сүлейменовке, Наталья Шатькоға, наталья Шеферге 
және Арис Каракозидилерге «Қазақстан Конститу-
циясына 20 жыл» мерекелік медальдарын табыс 
етті. Сонымен қатар аудан әкімі Ағзам Тастеміров 
те аталмыш мерекелік медальмен марапатталды. 
Ал Алексей Городецкий, Гүлмира Әбілқайырова, 
Жақсылық Жүсіпов, Ерлан Қазбеков және Серік 
Икашевтар «Қазақстан Конституциясына 20 жыл» 
мерекелік төсбелгілермен  марапатталды. 

Жалғасы 2-бетте.

1-ші қыркүйек - әр адам үшін ең 
мейірімді  және  жарқын  мереке . 
Мұнтаздай болып киінген оқушылар 
қолдарына құшақ-құшақ гүл алып ер-
темен мектепті бетке алды. Ата-аналар 
мен ұстаздардың да жүздерінен ерекше 
толқыныс байқалады. Бұл күні ауа-
райының жаңбырлығына қарамастан 
Константиновка орта мектебі ерекше 
безендірілген. Түрлі-түсті шарлар мен 
әралуан гүлдер мектептің спорт за-
лын әрі ажарландыра түскен. Құлаққа 
жағымды әуен баяу ғана ойнап тұр. 
Бұл жердегі әрбір зат «Кел, балалар, 

оқылық» деп тұрғандай. 
Көпшілік тағатсыздана күткен салтанатты жиналыс таңертеңгі сағат 

l0.00-де басталды. Алдымен еліміздің Әнұраны орындалып, биыл 
мектеп табалдырығын аттаған балақайлар мен он бірінші сынып 
оқушылары ортаға шықты. Шәкірттер дайындап келген тақпақтарын 
жатқа айтып, әннен шашу шашты. Мерекеге арнайы қатысқан аудан 
әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалының төрағасы 

Ағзам Тастеміров жиналғандарды жаңа оқу жылымен құттықтады. 
- Білімді жаңғырту мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының 

бірі болып табылады. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев білім беру жүйесін 
еліміздің ішкі саясат басымдықтарының қатарына қосып, оның даму 
мәселелеріне «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» Жолдауында 
ерекше назар аударады. 

«Орта білім жүйесінде жалпы білім беретін мектептерді Назарбаев 
зияткерлік мектептеріндегі оқыту деңгейіне жеткізу керек. Мектеп 
түлектері қазақ, орыс және ағылшын тілдерін білуге тиіс. Оларды 
оқыту нәтижесі оқушылардың сындарлы ойлау, өзіндік ізденіс пен 
ақпаратты терең талдау машығын игеру болуға тиіс» - деп Ұлт 
Көшбасшысы бізге нақты бағыт-бағдар қойды.

 Бүгінде талантты және дарынды жастарды дамыту мәселелеріне 
зор көңіл бөлінуде, олардың зияткерлік, рухани және физикалық 
мүмкіндіктерін жүзеге асыру үшін жағдай жасалып жатыр. 
Қазақстандық жаңа буын өкілдері үшін әлемнің кез келген елінде 

қазіргі заман талабына сай білім мен мамандық алу, пікірлерін қорғау,  
алдына қойған мақсатынан таймай тек алға басқан мемлекетте тұру – 
табиғи құбылыс болып қалды. Бұл ел Тәуелсіздігінің өткен жиырмадан 
астам жылдар ішінде күрмеуі қиын және күрделі мәселелерді шешу 
жолындағы тынымсыз еңбек жылдарының  жай өтпегенінің белгісі. 
Барша ұстаздарға, шәкірттер мен оқушыларға зор шығармашылық 

табыс, қуат пен үйлесімділік, барлық бастаған істеріңізге сәттілік 
және ең батыл жоспарларыңыздың жүзеге асуын тілеймін! – дей келе 
аталмыш мектепке «LG» түрлі түсті теледидар мен мектепке қажетті 
оқу құралдарын сыйлады. 
Сонымен қатар мектеп табалдырығын алғаш аттаған 13 

оқушыға аудан басшысы Қазақстан Республикасының Президенті 
Н.Ә.Назарбавтың атынан  «Менің Отаным – Қазақстан» атты 
кітаптарын сыйлады. 

«Константиновка-2004» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
директоры Игорь Захаров мектеп оқушылары мен ұстаздарын жаңа 
оқу жылының басталуымен құттықтап, жазғы демалыста серіктестікте 
жұмыс істеген Денис Шипиловқа ақшалай сыйлық табыстаса, мектеп 
табалдырығын алғаш аттаған 1 сынып оқушыларының әрқайсысына 
мектепке қажетті сөмкелер мен құралдар сыйлады.

*   *   *
Осы күнгі алғашқы қоңырау мерекесі Саумалкөл қазақ орта 

мектебінде де ерекше тебіреніспен өтті. Оқушылар мен ата-аналарды, 
ұстаздарды Білім күнімен құттықтаған ауданның ішкі саясат бөлімінің 
басшысы Жақсылық Жүсіпов Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев білім 
беру жүйесіне үлкен назар аударатынын атап айтып өтіп, мектеп 
табалдырығын алғаш аттаған 43 бүлдіршінге және мектеп түлектері 
мен оқушыларына сәттілік тіледі.  Мектеп директоры Меңдігүл 
Олжабаева оқушылар, ата-аналар мен қонақтарды атаулы күнмен 
құттықтап, былтырғы 2014-2015 оқу жылында оқушылардың жет-
кен жетістіктерін атап өткен соң, білімдерімен ерекшеленген бір топ 
оқушыларды арнайы дипломдармен марапаттады.  
Алғашқы қоңырау сыңғырлап, оқушылар жаңа оқу жылының «Менің 

Отаным - Қазақстан» тақырыбына арналған алғашқы сабақтарына 
кірді. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
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 АЛҒАШҚЫ ҚОҢЫРАУ СЫҢҒЫРЫ АЛҒАШҚЫ ҚОҢЫРАУ СЫҢҒЫРЫ 
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Қазақстан Республика-
сы Конституциясының 
20 жылдық мерейтойы 
ауданымызда маңызды 
бірқатар кәсіпорындар 
мен әлеуметтік-мәдени 
нысандардың салтанатты 
ашылуымен бастау алды.

29 тамыз күні Нижнеборлық 
ауылында  Конституция 
алаңының салтанатты ашы-
лу рәсімі болып өтті.

Салтанатты  ашылуда  ауыл 
тұрғындарын айтулы оқиғалармен 
құттықтаған аудан әкімі, «Нұр 
Ота н »  п а р т и я сы  Айыр т а у 
аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров:  «Еліміздің Ата 
Заңының 20 жылдық мерейтойы 
қарсаңында бұл жобаның іске асы-
рылуы барлығымыз үшін маңызы 
зор. Тұрғындардың тек демалыс 
орны ғана болмай, жастардың бой-
ларында патриотизм сезімін оятып, 
туған өлкеге деген сүйіспеншілігін 
арттырады. Аудан бойынша ау-
ылдарды көріктендіру аясында 
жүргізіліп жатқан іс-шаралардың 
мемлекет пен меншіктің бірігіп 
атқарған жұмысының нәтижесі. 
Бұл алаң жергілікті тұрғындардың 
сүйікт і  жеріне  айналатынына 
күмәнім жоқ» - дей келе, барша 
ауыл тұрғындарын Қазақстан Ре-
спубликасы Конституциясының 20 
жылдық мерекесімен құттықтап, 
оларға зор денсаулық, еңбектеріне 
табыс, көздеген мақсаттарына 
жетулерін тіледі. 

Сонан соң сөз кезегін алған 
«Бабық Борлық» ЖШС-нің дирек-
торы, облыстық мәслихаттың де-
путаты Сейілбек Махметов Ата 
Заңымыздың 20 жылдық мерекесі 
қарсаңында  ашылып  отырған 
алаңның маңыздылығына тоқталып 
өтіп, округ әкімі Мұратбек Жүсіповке 
Конституция алаңының кілтін табы-
стады. Ал ауыл тұрғындары атынан 
сөз сөйлеген Любовь Андреева 
аудан басшысы мен серіктестік 
басшысына ауыл тұрғындары үшін 
жасалынып жатқан игі істері үшін 
аналық алғысын жеткізді.
А у д а н  б а с ш ы с ы  А ғ з а м 

Ахметжанұлы серіктестік басшысы 
және ауыл тұрғыны Любовь Ни-
кифоровнамен бірге Конституция 
алыңының салтанатты таспасын 
кесіп, алаңдағы білім мекекемелері 
мен округ аппарытының шағын 
жәрмеңкесін тамашаласа, жас өрендер алаң ішіндегі 
субұрқақ пен ойын алаңдарына мәз болуда. 
Осыдан соң аудан басшысы Арықбалық ауылындағы 

«Система-К» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
көгілдір  отын  құю станциясының салтанатты 
ашылу рәсіміне де қатысты. Салтанатты жиында 
арықбалықтықтарды мерекемен құттықтаған Ағзам 
Ахметжанұлы: «Отанымыздың барлық жетістіктері 
– Конституцияның және оның негізінде қабылданған 
заңдардың жұмыс істеуінің арқасында қол жеткізіліп 
қалыптасты. Осы нысанның қызмет етуі – тұрғындар 
арасындағы әлеуметтік көңіл-күй жағдайын арттыраты-
нына күмәніміз жоқ» - деді. 

«ОблГаз» ЖШС-і директорының орынбасары Талғат 
Әлібаев аталмыш нысанның Арықбалық ауылы 
тұрғындары үшін және жол бойы қатынайтын жолаушы-
лар үшін тиімділігіне тоқтала келе, табиғи таза көгілдір 
отынының Атырау қаласындағы «Теңіз Шевройл» ком-
паниясынан темір жол арқылы Ақмола облысына, ал 
Көкшетаудан Арықбалыққа арнайы газ тасымалдайтын 
автокөлікпен жеткізілетінін айтты. 
Ал еңбек ардагері Валентина Косарева ауыл 

тұрғындарының игілігі үшін атқарылып жатқан оң 
істерге ризашылығын жеткізді.
Осыдан соң аудан әкімі Арықбалық Мәдениет үйінің 

маңында ұйымдастырылған ауыл жәрмеңкесіне де ат 
басын бұрып, ондағы азық-түлік пен көкөніс өнімдерінің 
саудасын да тамашалады.  
Мәдениет үйі маңындағы іс-шарада аудан басшысы 

ауыл тұрғындарын мерекемен құттықтады. Сонан соң 
Арықбалықтағы «Арна» фермерлік шаруашылығының 
сүт сатып алу пункітінің салтанатты ашылуына да 

Мереке қарсаңында

Татулық пен бірліктің үлгісі – Конституция
қатысып, шаруашылық басшысы Вячеслав Клудкевич-
пен бірге пункттің салтанатты ашылу таспасын кесті.
Туризм саласын дамыту мақсатында Имантау көлі 

маңындағы «Солнечный ВИП» демалыс базасында 
демалушыларға арналған кеме-дәмханасы мен 8 
шағын үйшіктердің салтанатты ашылуына да қатысып, 
туризмді дамыту мақсатында ауданымызда атқарылып 
жатқан игілікті істерге тоқталды. 
Осы күні түстен кейін аудан әкімі Ағзам Тастеміров 

аудан орталығындағы «Мәңгілік Ел» саябағында 
Роман Жүнісов пен Юлия Руковишиковалардың неке 
қию салтанатына қатысып, Қазақстан Республикасы 

Конституцичясының 20 жылдығында 
отбасын құрып отырған Роман 
мен Юлияны құттықтап, оларға 
неке қию туралы куәлік пен бағалы 
сыйлықтарын табыстады. 

«Қазпошта» АҚ-ы ғимаратының 
жанында бой көтерген «Инзадан» 
сауда әкімшілік орталығының да 
салтанатты ашылуына қатысқан 
аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы 
саумалкөлдіктерді айтулы мере-
кемен құттықтап, аудандық арда-
герлер кеңесінің төрағасы Армия 
Әбілқайыровпен сауда орталығының 
салтанатты таспасын кесті. Жеке 
кәсіпкер Орал Исин 20 миллионнан 
астам несие алу арқылы бірнеше 
жылдан бері бос тұрған үш қабатты 
ғимаратты қалпына келтіріп, төменгі 
қабатында сауда орындарын ашса, 
келесі жоғары қабаттарында бизнес 
өкілдерінің офистері орналасқан. 

Заманауи үлгіде жөндеу жүргізілген ғимараттың жы-
лыту жүйесі де петропавлдық «Ref Agro-комплект СК» 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі орнатқан  «ПлЕН» 
жарық қондырғылары арқылы жүзеге асады.  
Күн соңында аудан басшысы Лавровка ауы-

лында пайдалануға берілген «Углежог компания-
сы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ағаш 
қалдықтарын тереңдете қайта өңдеу жөніндегі цехтын 
салтанатты ашылуына қатысты. 
Ол өз сөзінде: «Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа 

индустрияландыру» бағдарламасы аясында ашы-
лып отырған цехтың ауданымызда қызмет етуі – 
ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қосар 
үлесі мол. Жаңа кәсіпорын арқылы 80 жаңа жұмыс 
орындары ашылып, тұрғындар арасында әлеуметтік 
көңіл-күй жағдайын арттырып, индустрияландырудың 
оң жетістіктерін бағындыратыны айқын» - деп, жаңа 
өндірістік мекемеге толағай табысты жетістіктер мен 
сәттілік тіледі.
Салтанатты шарада сөз алған «Tau-Ken Temir 

Самұрық-Қазына» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің 
коммерция және өткізу жөніндегі басқармасының 
атқарушы директоры Асқар Ижанов аталмыш цех 
өнімінің Қарағанды қаласындағы кремний зауыты үшін 
пайдасының мол екенін жеткізді. 
Аудан әкімі Ағзам Тастеміров пен «Tau-Ken 

Temir Самұрық-Қазына» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің коммерция және өткізу жөніндегі 
басқармасының атқарушы директоры Асқар Ижанов-
тар цех жұмысын іске қосты. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор.

Жалғасы. Басы 1-бетте.
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы ғимаратынан шыққан 

соң салтанатты шара аудан әкімдігі жанында жасақталған салтанатты 
шеруге ұласты. Қазақстан Республикасының ішкі әскерінің сарбазда-
рымен Қазақстан Республикасының Конституциясын орталық көше 
арқылы алып өтіп, «Тәуелсіздік» алаңында орналасқан «Самұрық» 
композициясының жанындағы сахна төріне жайғастырды. Мерекелік салта-
натта аудан жұршылығын құттықтаған Ағзам Ахметжанұлы:  - Біз ерекше бір 
мақтанышпен Мемлекет басшысы, Ұлт Көшбасшысы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың жүргізіп отырған салиқалы да, сындарлы саясатының 
арқасында өткен ғасырдың аяғында әлем картасында егеменді мемле-
кет Қазақстан Республикасы пайда болып, ал жалпыәлемдік саясатта 
«қазақстандық даму жолы» деген жаңа ұғым енді. 
Еліміздің Конституциясы мемлекеттік заң институттары мен қоғамның 

өркендеуі мен нығаюына жол ашты. Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік 
және мәдени потенциалдарының дамуы үшін жағдай туғызды. Мемлекет 
пен қоғам арасында демократиялық жаңаруға жаңа мүмкіндіктер ашылып,  
Отанымыздың біртұтас халқын құрайтын барлық ұлт пен  ұлыстардың 
өкілдері үшін тең дәрежедегі  құқықты қамтамасыз етті. 

«100 нақты қадам» жоспарының 5 институционалдық реформаларының бірі 
- Заңның үстемдігін қамтамасыз ету. Қалыптасқан Заңның үстемдігі арқасында 
қоғам мен мемлекетіміз тұрақты әрі қарқынды даму жолына түседі, мемлекеттік 
органдардың абырой-беделі нығаяды.  Конституциямыздағы талаптарды 
сақталуын қамтамасыз ете отырып, азаматтық борышымыз - дей келе, баршы 
айыртаулықтарға зор денсаулық, отбасының амандығын тіледі.

Салтанатты жиын барысында аудан басшысы еліміздің әлеуметтік-
экономикалық дамуына қосқан үлестері үшін  және Қазақстан Республикасы 
Конституциясының 20 жылдығын мерекелеу қарсаңында облыс әкімінің 
Алғыс хатын ауданның экономика және қаржы бөлімінің басшысы Марал 
Рамазановаға табыстаса, аудан әкімінің Құрмет грамоталарымен орталық 
аудандық аурухананың акушер-геникологі Наталья Иноземцева, учаскелік 
инспектор Руслан Исин, білім беру қызметкерлерінің кәсіподақ ұйымының 
төрайымы Жібек Жанқарашева және Сырымбет орта мектебінің директо-
ры Есенбай Қадыровтар марапатталды. Ал аудан әкімінің Алғыс хаттары 
3 атқыштар ротасының бөлімше командирі Бақытжан Баймұқановқа, 
қорғаныс істері жөніндегі аудандық бөлімнің қызметкері Әлия Қарабековаға, 
№2 Саумалкөл мектеп-гимназиясының мұғалімі Татьяна Мушкетке, ішкі 
істер бөлімінің тергеушісі Зарина Серікбаеваға және Саумалкөл қазақ 
орта мектебі директорының шаруашылық жөніндегі орынбасары Қайрат 
Хаировтарға табысталды. 
Сонан соң Ағзам Ахметжанұлы салтанатты түрде мемлекеттік «Ди-

пломмен ауылға» бағдарламасы арқылы баспана алуға үміттенген жас 
мамандар – Алтынкен Көшекбаевқа, Әсемгүл Шөбековаға және Алмагүл 
Мұқашеваларға бюджеттік несиенің сертификаттарын табыс етті. 
Ата Заңымыздың 20 жылдық мерекесіне орай ауданда жарияланған 

ауылдарды көріктендіру мен абаттардыру үшайлығының қорытындысы 
шығарылып, ауылдық округтер бойынша Сырымбет ауылдық округі І орынға 
лайық болса, екінші орынға Имантау мен Володар ауылдық округтері, ал 
үшінші орынға Украин ауылдық округі ие болды.  Елді-мекендер арасында 
бірінші орын Нижнеборлық ауылы, екінші Гусаковка мен Горный ауылдары, 
ал үшінші Бірлестік ауылдарына бұйырды. Жеке тұрғындар арасында ең 
абаттандырылған үй Саумалкөлдегі Орал Сәбиевтің үй болса, екінші орын-
да Татьяна Кузьминаның жеке үйі, ал үшінші орын Борис Гайдаренконың 
үйі лайық деп шешілді. Барлық жеңімпаздарға аудан басшысы арнайы 
дипломдар мен бағалы сыйлықтар табыс етті. Және де шағын аудандағы 
№43, 19 үйлердің маңындағы алаңдарды көріктендіруге үлестерін қосқан 
сол үйлердің бірнеше азаматшалары да бағалы сыйлықтарға ие болды.
Салтанатты шара соңында мерекелік көрмелер де тамашаланып, 

олардың жеңімпаздары да аудан басшысының және аудандық ардагерлер 
кеңесінің ақшалай сыйлықтарымен марапатталды. 
Қазақстанның бүгінгі Конститу циясы бәрінен бұ рын ол азаматтардың 

құқықтары мен бос тан дықтарының кепілдігінің күшеюіне бағытталған. 
Сондықтан бұл күні – жас ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеу үшін Қазақ 
елі жүріп өткен жолды саралай отырып, жеткен жетістіктерімізді еске алу, 
жақсылықтарымызды көрсету – әрбір азаматтың парызы болмақ. Өйткені елдің 
жеткен жетістігі – ол барша Қазақстан халқының жеткен жетістігі деп білеміз.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор.

Мереке мезеті

Азат елдің ар-намысы – 
Ата Заң
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА Еске алу
Қазақ халқында «Жақсының аты өлмейді» 

деген дана сөз бар. Осындай лебізге лайық 
Карасевка ауылында ғұмыр кешкен, арамыздағы 
асылымыз болып, құрметке бөленген жолда-
сымыз, құлын-тайдай тебісіп бірге өскен жан 
аяспас досымыз Төлеген Арапұлы Ыбыраев 
ортамыздан бақилыққа озғанына 5 қыркүйекте 
2 жыл болады. 
Кенеттен ғайып болған жолдасымыз жүрегімізді 

қан жылатып кетті.
Төлегеннің ғұмыры қысқа болса да, айдай 

аппақ сәулесін, күндей келбетті нұрын төгіп өтті 
өмірден. Жан досымызды жадымыздан шығармай, сағынышпен еске 
аламыз. 
Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, жаның жәннаттың төрінен орын 

алсын дейміз. Асыл досымыздың жаны пейіште нұрлансын.
Балаушы едік нұрлы шыраққа,
Жетпедің-ау арман-мұратқа.
Пәк бейнең есте есте мәңгілік, 
Рухың жүрсін жұмақта.
Еске алушылар: құрдастары.

ДҮЙСЕНБІ, 7 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 9:55 «Апта.
kz» 10:55 «Айтуға  оңай . . .» 11:40 
«Cырғалым». Т\х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Дауа» 13:20 «Білгірлер бәйгесі». 
14:05 «Ақсауыт» 14:40 «Білгіштер». 
М\х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:10 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х 17:00 «Менің 
Қазақстаным!». 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Көк тарлан-
дары». 19:05 «ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА» 
19:30 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ ТҮС». Т\х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ЖАРЫҚ». Т\х 22:40 
«ЖҮРЕГІМ  СІЗГЕ  АМАНАТ».  Т \х 
23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:50 
«Өзекжарды» 1:10 «Көкпар». 1:55 
«Дауа» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 11:00 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:45 «Магия 
кухни» 12:20 «Подари детям жизнь» 
12:25 М\с. «Маша и медведь» 12:35 
М\с. «Джейк и пираты Нетландии» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Д\ф. 
«Семейные мелодрамы» 14:05 Т\с. 
«Женский доктор»-2 15:00 Новости15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 Т\х. «Күн сақшылары» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 18:00 Новости18:15 Т\х. 
«Жігіттер хикаясы» 19:00 «ТВ Бинго» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Арнайы хабар» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Ничего личного» 22:00 Т\с. «След» 
22:50 «Көзқарас» 23:20 «Жекпе-жек» 
00:05 Қорытынды жаңалықтар 00:35 
Итоги дня 01:05 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:40 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  « П Е Т Р О В И Ч »  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТ-
НИЦКИЙ 2». Детектив12:00 «СҮЙГЕН 
ЖАР». Т\Х13:00 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 14:00 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 15:00 
«П@УТINA» 15:20 «X FACTOR». 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:55 Кино «ПРИНЦ СИБИРИ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR». 0:00 . «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Фильм 2:25 «П@УТINA» 2:45 «ПЕТРО-
ВИЧ» 3:30 «Контрольная закупка» 

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 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Склифосовский» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Т/с «Неподкупный» 23.50 
«Честный детектив» 00.50 Комедия 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» 02.55 
Т/с «Охраняемые лица» 

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

находится нофелет?». 12.40,14.50 Х/ф 
«Три полуграции». 14.30,17.30,20.30,1.00 
События. 16.25 «В центре событий». 
17.50 «Городское собрание». 18.40 Т/с 
«Чисто английское убийство». (12+). 
21.00 «Право голоса». 22.30 Город 
новостей. 22.45 Т/с «Кураж». 0.45 
«Петровка, 38». 1.30 «По минскому 
счету». Специальный репортаж. 2.05 
Без обмана. «Кислая история: смета-
на и творог». 3.00 События. 25-й час. 
3.30 Д/ф «Пушкина после Пушкина». 
4.45 Х/ф «Башмачник». 6.45 Т/с «Отец 
Браун 3». (16+). 8.30 Тайны нашего 
кино. «Старик Хоттабыч». 

СЕЙСЕНБІ, 8 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Жарық». 
Т \х  10:50 «Айтуға  оңай . . .»  11:35 
«Cырғалым». Т\х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «SPORT.KZ» 13:10 «Тарих 
толқынында» («Мұхаммед Хайдар Ду-
лати») 13:30 «Бақытты әйел». Концерт 
14:25 «Айдаһар мінген шабандоздар». 
М\х 14:50 «Білгіштер». М\х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:10 «Жүрегім сізге аманат». 
Т\х 17:05 «Келбет» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Көк 
тарландары». 19:05 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 19:30 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ 
ТҮС». Т\х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ЖАРЫҚ». 
Т\х 22:40 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х 23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:50 
«Өзекжарды» 1:10 «Қылмыс пен жаза» 
1:35 «Келбет» 2:05 «Тарих толқынында» 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с. «След» 11:00 Новости 11:10 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 «Подари детям жизнь» 
12:20 Т\с. «Ничего личного» 12:50 «Эко-
номкласс» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Д\ф. «Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с. 
«Женский доктор»-2 15:00 Новости15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 Т\х. «Күн сақшылары» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 18:00 Новости 18:15 Т\х. 
«Жігіттер хикаясы» 19:05 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Бюро расследований» 21:00 Итоги дня 
21:30 Т\с. «Ничего личного» 22:00 Т\с. 
«След» 22:50 «Көзқарас» 23:20 «Арнайы 
хабар» 23:50 Қорытынды жаңалықтар 
00:20 Итоги дня 00:50 «Әр үйдің сыры 
басқаә 01:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  « П Е Т Р О В И Ч »  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 

«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 
2». Детектив12:00 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\
Х13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 15:00 
«П@УТINA» 15:20 «X FACTOR». 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:55 . Фильм «ПРИНЦ СИБИРИ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR». 0:00 . «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Фильм 2:25 «П@УТINA» 2:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:30 «ПЕТРОВИЧ» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00, 23.50 
Вести 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 Т/с 
«Склифосовский» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Т/с «Неподкупный» 02.30 Т/с «Охраняе-
мые лица» 04.20 «Комната смеха» 

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

регись автомобиля». 13.05 Д/ф «Инно-
кентий Смоктуновский. Моя фамилия 
вам ничего не скажет...». 13.55 «Доктор 
И...». 14.30,17.30,20.30,1.00 События. 
14.50 Х/ф «Нарушение правил», 1 и 2 
с. 16.40 «Мой герой». 17.50 Без обмана. 
«Кислая история: сметана и творог». 
18.40 Т/с «Чисто английское убийство». 
(12+). 21.00 «Право голоса». 22.30 Город 
новостей. 22.45 Т/с «Кураж». 0.45,8.00 
«Петровка, 38». 1.30 «Осторожно, 
мошенники!». 2.05 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе». 3.00 События. 
25-й час. 3.30 «Право знать!». 4.40 Х/ф 
«Беглецы». 6.30 Х/ф «Белый взрыв». 
8.15 Д/ф «Знахарь ХХI века». 

СӘРСЕНБІ, 9 ҚЫРКҮЙЕК 
 ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Жарық». 
Т \х  10:50 «Айтуға  оңай . . .»  11:35 
«Cырғалым». Т\х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Қылмыс пен жаза» 13:10 «Поэзия 
әлемі» 13:40 «Ғасырлар үні» 14:25 
«Айдаһар мінген шабандоздар». М\х 
2 14:50 «Білгіштер». М\х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:10 «Жүрегім сізге аманат». 
Т\х 24-бөлім 17:05 «Қазақ даласының 
құпиялары». Д\ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Көк 
тарландары». 19:05 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:30 «ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ 
ТҮС». Т\х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ЖАРЫҚ». 
Т\х 22:40 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х 23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0 :15  ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:45 «Өзекжарды» 1:05 «Журналистік 
зерттеу» 1:30 «Қазақ  даласының 
құпиялары». Д\ф 2:00 «Поэзия әлемі» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с. «След» 11:00 Новости11:10 
«Әр үйдің сыры басқа» 11:45 «Магия 
кухни» 12:15 «Подари детям жизнь» 
12:20 Т\с. «Ничего личного» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Д\ф. «Семей-
ные мелодрамы» 14:00 Т\с. «Женский 
доктор»-2 15:00 Новости15:15 «Біздің 
үй» 16:00 «Өмір сабақтары» 16:30 
Т\х. «Күн сақшылары» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 18:00 Новости18:15 Т\х. 
«Жігіттер хикаясы» 19:05 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Мерейлі  отбасы» күнделігі  21:00 
Итоги дня 21:30 Т\с. «Ничего личного» 
22:00 Т\с. «След» 22:50 «Көзқарас» 
23:20 «Бюро расследований» 23:50 
Қорытынды жаңалықтар 00:20 Итоги 
дня 00:50 «Әр үйдің сыры басқа» 01:25 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  « П Е Т Р О В И Ч »  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 
2». Детектив12:00 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\
Х13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 15:00 
«П@УТINA» 15:20 «X FACTOR». 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:55 . Фильм «ПРИНЦ СИБИРИ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR». 0:00 . «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Фильм 2:25 «П@УТINA» 2:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:30 «ПЕТРОВИЧ» 

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 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Склифосовский» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Т/с «Неподкупный» 22.55 
«Специальный корреспондент» 00.35 
Комедия «Соломенная шляпка», 1 с. 
02.00 Т/с «Охраняемые лица» 03.55 
«Комната смеха» 

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

«Легкая  жизнь».  13.05 Д /ф  «На -
дежда Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь». 13.55 «Доктор И...». 
14.30,17.30,20.30,1.00 События. 14.50 
Х/ф «Нарушение правил», 3 и 4 с. 16.40 
«Мой герой». 17.50 «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе». 18.40,7.10 Т/с 
«Чисто английское убийство». (12+). 
21.00 «Право голоса». 22.30 Город 
новостей. 22.50 Т/с «Нити любви», 1 и 
2 с. 0.45 «Петровка, 38». 1.30 «Линия 
защиты». 2.05 «Хроники московского 
быта. Борьба с привилегиями». 3.00 
События. 25-й час. 3.25 «Русский во-

прос». 4.10 Комедия «Игра в четыре 
руки». (12+). 6.25 Д/ф «Иннокентий 
Смоктуновский. Моя фамилия вам 
ничего не скажет...». 

БЕЙСЕНБІ, 10 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Жарық». 
Т \х  10:50 «Айтуға  оңай . . .»  11:35 
«Cырғалым». Т\х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Агробизнес». 13:10 «Журналистік 
зерттеу» 13:35 «Шетелдегі  қазақ 
балалары». 14:25 «Айдаһар мінген 
шабандоздар». М\х 14:50 «Білгіштер». 
М\х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:10 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х 17:05 «Ұлы 
дала дүбірі». Д\ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Көк 
тарландары». 19:05 «ИНДУСТРИЯ-
ЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:30 
«ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ ТҮС». Т\х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «ЖАРЫҚ». Т\х 22:40 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х 23:40 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 «Өзекжарды» 1:05 
«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 
1:30 «Жан жылуы» 1:50 «Шетелдегі 
қазақ балалары». 2:10 «Ұлы дала 
дүбірі». Д\ф 2:35 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с. «След» 11:00 Новости11:10 
«Мерейлі  отбасы» күнделігі  11:40 
«Магия кухни» 12:10 «Подари детям 
жизнь» 12:15 Т\с. «Ничего личного» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Д\ф. 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с. 
«Женский доктор»-2 15:00 Новости15:15 
«Біздің үй» 16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 Т\х. «Күн сақшылары» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 Т\х. «Болашағым 
өз қолымда» 18:00 Новости18:15 Т\х. 
«Жігіттер хикаясы» 19:05 «Жекпе-жек» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 Д\ф. 
«Бабалар жолы» 21:00 Итоги дня 21:30 
Т\с. «Ничего личного» 22:00 Т\с. «След» 
22:50 «Көзқарас» 23:20 «100 бизнес 
тарихы» 23:50 Қорытынды жаңалықтар 
00:20 Итоги дня 00:50 «Әр үйдің сыры 
басқа» 01:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  « П Е Т Р О В И Ч »  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 
2». Детектив12:00 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\
Х13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 15:00 
«П@УТINA» 15:20 «X FACTOR». 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:55 . Фильм «ПРИНЦ СИБИРИ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR». 0:00 . «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ». 
Фильм 2:25 «П@УТINA» 2:45 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:30 «ПЕТРОВИЧ» 

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 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 Т/с 
«Склифосовский» 18.15 «Прямой эфир» 
20.50 «Спокойной ночи, малыши!» 21.00 
Т/с «Неподкупный» 22.55 «Поединок» 
00.35 Комедия «Соломенная шляпка», 2 
с. 02.00 Т/с «Охраняемые лица» 03.55 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение». 11.15 Детектив 

«Лекарство против страха». 13.05 Д/ф 
«Георгий Жженов. Агент надежды». 13.55 
«Доктор И...». 14.30,17.30,20.30,1.00 
События. 14.50 Х/ф «Седьмая жертва». 
16.40 «Мой герой». 17.50 «Хроники 
московского быта. Борьба с привилегия-
ми». 18.40,7.15 Т/с «Чисто английское 
убийство». (12+). 21.00 «Право голоса». 
22.30 Город новостей. 22.50 Т/с «Нити 
любви», 3 и 4 с. 0.45 «Петровка, 38». 
1.30 «Обложка. Одинокое солнце». 2.05 
Д/ф «Брежнев против Хрущева. Удар в 
спину». 3.00 События. 25-й час. 3.30 Х/ф 
«Инди». 5.25 Х/ф «Легкая жизнь». 

ЖҰМА, 11 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  «ТАҢШОЛПАН » .  1 0 : 0 0 
«Жарық». Т\х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11 : 3 5  « Cыр ғ а лым » .  Т \ х  1 2 : 3 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР  12:40 «ИМАН  АЙ -
НАСЫ» 13:05 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 13:30 «Баламен бетпе-
бет» 13:55 «Жүзден жүйрік» 14:25 
«Айдаһар мінген шабандоздар». М\х 
14:45 «Білгіштер». М\х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». 16:10 «Жүрегім сізге ама-
нат». Т\х 17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Ғасырлар үні» (2013 ж.) 19:00 
«МЕНІҢ  ҚАЗАҚСТАНЫМ !» .  19 :30 
«ҚЫЗЫЛ САРАЙДАҒЫ ТҮС». Т\х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  21:05 «СЕРПІЛІС» 
21:50 «Шын жүректен!». Реалити шоу 
22:40 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». 
Т\х 23:40 «Жайдарман». Үздік әзілдер 
0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 «Өзекжарды» 
1:05 Драма  «Транссібір  экспресі» 
2:35 «Ғасырлар үні» (2013 ж.) 3:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с. «След» 11:00 Новости11:10 
«Мерейлі  отбасы» 11 :40  «Магия 
кухни» 12:10 «Подари детям жизнь» 
12:20 Т\с. «Ничего личного» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Д\ф. «Семей-
ные мелодрамы» 14:00 Т\с. «Жен-
ский доктор»-2 15:00 Новости15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Мерейлі отбасы» күнделігі 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 «Бармысың, 
бауырым?» 18:00 Новости18:15 Т\х. 
«Жігіттер хикаясы» 19:05 «Орталық 
Хабар» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 

20:30 Д\ф. «Керейден Кенесарыға дейін» 
21:00 Итоги дня 21:30 «Жанды дауыс» 
23:00 Т\х. «Құрбылар» 00:20 Қорытынды 
жаңалықтар 00:50 Итоги дня 01:20 «Әр 
үйдің сыры басқа» 01:50 «Бұйымтай» 
02:35 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  « П Е Т Р О В И Ч »  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ПЯТНИЦКИЙ 
2». Детектив12:00 «СҮЙГЕН ЖАР». Т\
Х13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«ЖҰМА  УАҒЫЗЫ» 14:15 «ДЖОД -
ХА ЖӘНЕ АКБАР». Т\Х 15:10 «П@
УТINA» 15:30 Мелодрама «ЛЮБОВЬ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 17:40 «ЖДИ МЕНЯ». 
КАЗАХСТАН 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР». Т\Х21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». Т\Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОЛО-
СЯЩИЙ КИВИН» 3:30 «П@УТINA» 3:50 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 4:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 

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 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
Т/с «Склифосовский» 18.15 «Прямой 
эфир» 21.00 «Кривое зеркало» 00.20 
Х/ф «Роман в письмах» 02.20 «Горячая 
десятка» 03.25 «Шум земли» 04.20 
«Комната смеха» 

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

«Добро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен». 12.45 Тайны нашего 
кино. «Приключения Шерлока Холмса 
и доктора Ватсона». 13.15,14.50 Х/ф 
«Приключения Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака Баскервилей». 
14.30,17.30,20.30,1.00 События. 16.40 
«Мой герой». 17.50 Д/ф «Брежнев про-
тив Хрущева. Удар в спину». 18.40,6.25 
Т/с «Чисто английское убийство». (12+). 
21.00 «Право голоса». 22.30 Город 
новостей. 22.50 Х/ф «Свадьба в Ма-
линовке». 0.45 «Петровка, 38». 1.30 Э. 
Бледанс «Жена. История любви». 3.00 
Х/ф «Собачье сердце». 5.40 «Добро 
пожаловать домой!» (6+). 

СЕНБІ, 12 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:00 «Қымызхана» (2007 ж .)  8:35 
«АГРОБИЗНЕС» 9 :00  «СЕНБІЛІК 
ТАҢ». 10:05 «ДАУА» 10:40 «Монстрлар 
университеті» М\ф 12:15 «Қазақстан» 
Ұлттық  арнасының  бейнеқорынан 
«Айтыстан үзінді» 13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ». 13:45 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 
14:15 Мелодрама «Тағдырын іздеген 
екеу» 16:20 «Әндер  мен жылдар» 
Концерт 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«Қара  шаңырақ». Т \х  19:30 «Әзіл 
әлемі» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР  21:00 
«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:35 «Жайдар-
ман». Республикалық Жоғары Лига. 
1/4 финал. 0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:05 
Фильм «Тағдырын іздеген екеу» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 

М\с. «Динофроз» 09:00 «Бармысың, 
бауырым?» 09:40 «Продвопрос» 10:05 
«Ұлт саулығы» 10:35 М\ф «Чебурашка 
идет в школу» 10:45 М\ф . «Атлантида 
2: Возвращение Майло» 12:05 Кино 
для всей семьи. «Крошка из Беверли-
Хиллз» 13:45 Детский конкурс «Bala 
Turkvizyon»: эпизод-2. 15:30 «Жанды 
дауыс» 17:00 «Тур де Хабар» 17:30 
Сказка Братьев Гримм «Звездные 
талеры» 18:35 «Бенефис-шоу» 19:45 
«Ду-думан» 21:00 «Жеті күн» 22:00 Қазақ 
хандығының 550 жылдығына арналған 
«Мәңгілік ел» атты театрландырылған 
мерекелік қойылым. 23:30 Мегахит. 
«Бауыржан Момышулы» 00:40 «Абылай 
хан» операсы. 03:00 «Әсем әуен» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 6:30 

«ПЕТРОВИЧ» 8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 
8:30 «П@УТINA» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 «СМАК» 9:40 . 
Фильм «СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО» 
11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:05 «ӘН ДА-
РИЯ» 13:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:45 
«101 КЕҢЕС» 14:20 «П@УТINA+» 15:30 
. Фильм «И В ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 
20:00 «ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 20:30 
«X FACTOR». Шестой сезон 22:00 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:30 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 0:00 Мировое кино. 
«МЫ КУПИЛИ ЗООПАРК» 2:45 «КА-
РАОКЕ ТАКСИ» 3:10 «101 КЕҢЕС» 
3:30 «ПЕТРОВИЧ» 

РОССИЯ 1 
05.05 Комедия «Дамы приглашают 

кавалеров» 06.35 «Сельское утро» 
07.05 «Диалоги о животных» 08.00, 
11.00, 14.00 Вести 08.20, 11.10, 14.20 

Местное время. Вести - Москва 08.30 
«Военная программа» 09.05 «Танковый 
биатлон» 10.05 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» 11.20 
«Моя жизнь сделана в России» 12.00, 
14.30 Х/ф «Счастье есть» 16.20 «Суб-
ботний вечер» 18.00 Х/ф «Синдром 
недосказанности» 20.00 Вести в субботу 
20.45 Х/ф «Мелодия на два голоса» 
00.35 Х/ф «Не покидай меня, любовь» 
02.40 Комедия «Волшебная сила» 04.05 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
8.15 «Марш-бросок». 8.20 Д /ф 

«Надежда Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь». 8.40 «АБВГДейка». 
9.10 Х/ф «Лекарство против страха». 
11.00 «Православная энциклопедия». 
11.30 Х/ф «Она Вас любит!» 13.10 
Х/ф «Королевство Кривых Зеркал». 
14.30,17.30,2.10 События. 14.45 Х/ф 
«Однажды  двадцать  лет  спустя». 
16.15,17.45 Приют комедиантов. 18.25 
Х/ф «Глупая звезда». 20.20 Т/с «На 
одном дыхании». 0.00 «Постскриптум». 
1.10 «Право знать!». 2.20 «Право 
голоса». 5.10 «По минскому счету». 
Специальный  репортаж .  5.40 Х /ф 
«Седьмая жертва». 7.30 Д/ф «Диеты 
и политика». 

ЖЕКСЕНБІ, 13 ҚЫРКҮЙЕК 
ҚАЗАҚСТАН

 7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:30 «Қымызхана» (2007 ж .)  9:00 
«АҚСАУЫТ» 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11 : 0 5  «БАЛАМЕН  БЕТПЕ  БЕТ» 
11:25 «Саяхатшы Дара». М\х 12:15 
«Қазақстан»  Ұлттық  арнасының 
бейнеқорынан «Айтыстан үзінді» 13:00 
«Өнер-бағым». 13:45 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 
14:15 Мелодрама «Бал тамған өтірік» 
16:20 «Әндер мен жылдар» Концерт. 
17:50 «Қара шаңырақ». Т\х 19:30 «Әзіл 
әлемі» 20:00 «АПТА. КZ» 21:00 «Ұлттық 
шоу: Роза шақырады» 22:25 Драма 
«Лиззи Магуайр» 0:00 «КӨКПАР». 0:45 
Мелодрама «Бал тамған өтірік» 2:30 
«Апта. Кz» 

ХАБАР 
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 «Ай-

бын» 09:00 «Жеті күн» 10:00 «Ас арқау» 
10:30 М\с. «Маша и медведь» 10:40 
М\ф . «Болт и Блип спешат на помощь» 
11:55 М\ф «Чебурашка», «Шапокляк» 
12:35 Сказка Братьев Гримм «Столик, 
сам накройся» 13:45 Детский конкурс 
«Bala Turkvizyon»: эпизод-3. 14:55 «Ду-
думан» 16:10 «Өмір сабақтары» 16:45 
Д\ф. «Әбілқайыр хан» 18:25 «Тұран» 
этнофольклорлық ансамблінің «Ер 
тұран» атты концерті 19:45 «Бенефис-
шоу» 21:00 «Жеті күн» 22:00 «Мерейлі 
отбасы» мерекелік гала концерті. 23:00 
Мегахит. «Письма к Джульетте» 01:00 
Көркем фильм. «Жұмақ» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:30 «ПЕТРОВИЧ» 8:05 «П@УТINA» 
8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
«ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 10:50 
«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 13:30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
14:10 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 15:05 «X FAC-
TOR». Шестой сезон 16:35 Мелодрама 
«ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 21:00 «АНАЛИ-
ТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 23:05 «ӘН 
ДАРИЯ» 0:10 . Алина Сергеева, Семён 
Шкаликов «НАПРАСНАЯ ЖЕРТВА» 
2:20 «П@УТINA+» 3:05 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 3:30 «ӘН ДАРИЯ» 4:15 «ПЕ-
ТРОВИЧ» 

РОССИЯ 1 
05.15 Х/ф «Возврата нет» 07.20 

«Вся Россия» 07.30 «Сам себе режис-
сер» 08.20, 03.35 «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» 
13.10, 14.20 Х/ф «Мой любимый гений» 
17.30 «Главная сцена» 20.00 Вести 
Недели 22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым» 00.30 Комедия 
«Выкрутасы» 02.35 «Зоя Воскресенская. 
Мадам «совершенно секретно» 04.05 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.05 Х/ф «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход воспрещен». 10.30 
«Фактор жизни». 11.00 Д/ф «Чертова 
дюжина Михаила Пуговкина». 11.55 Х/ф 
«Свадьба в Малиновке». 13.45 «Барыш-
ня и кулинар». 14.20 «Петровка, 38». 
14.30 События. 14.40 Тайны нашего 
кино. «Собачье сердце». 15.10 Х/ф 
«Собачье сердце». 17.55 Московская 
неделя. 18.25 Х/ф «Вторая жизнь». 
22.00 «В  центре  событий». 23.00 
«Спасская башня». Фестиваль военных 
оркестров. Прямая трансляция. 2.00 
Т/с «Отец Браун 3». 3.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскервилей». 6.45 
Т/с «Чисто английское убийство». (12+). 
8.25 «Осторожно, мошенники!». 
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Тіл мәселесі әр кезде назар-
дан тыс қалмай аудандық соттың 

жұмыс жоспарына сай талқыланып 
отыратын тақырыптардың бірі. 
Дегенімен қазіргі уақытта 100 пай-
ыз қазақ тіліне көшіп, мемлекеттік 
тіліміз жоғары дәрежеде жүр деп 
айта алмаймыз. Себебі әлі күнге 
дейін біздін сот саласында мекеме-
лерден түсетін хаттар орыс тілінде 
келеді. Заңымызда белгіленгендей 
екі тіл қатар жүрсін дегеннің өзінде 
орыс тілінде түскен хаттардың жа-
нында қазақша нұсқасы болуы керек 
емес пе?
Негізгі мемлекеттік тілді тиісті 

дәрежеге көтеруді жаппай, барлық 
жерде қолға алған жөн. Тіл мәселесі 
жылдар бойы көтеріліп келе жатқан 

Мемлекеттік тіл – бірлік бастауы

БАРШАҒА ОРТАҚ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕБАРШАҒА ОРТАҚ МАҢЫЗДЫ МӘСЕЛЕ
жан айқайы. Біздің ата-бабаларымыз 
осы тіл үшін жандарын қиып, осы тіл 
үшін талай еңбектер атқарған. Тіл 
мәселесіне тереңірек үңілсек бұл 
оңай мәселе емес. Сондықтан оған 
бәріміз атсалысуымыз керек. 
Тілді құрметтеуді әркім өз отба-

сынан бастауы қажет. Қазақ тілі 
мемлекеттік тіл ретінде өмір сүретін, 
қызмет ететін әлемде бір ғана ел 
бар, ол - Қазақстан. Ал Қазақстанда 
мемлекеттік тіл саясатының дұрыс 
жүргізілуі бұл елдігіміздің, ұлттық 
дамуымыздың, болшағымыздың аса 
маңызды мәселесі. Жалпы халық 
та мемлекеттік тілге қатысты өз 
құқықтарын толық біле бермейтін 
сек ілд і .  Соның  салдарынан 
мемлекеттік тілдің аясын әлі күнге 

дейін өз деңгейіне жеткізе алмай 
отырмыз. Біз дербес мемлекетпіз, 
қазақ тілі туралы нақты заңымыз 
бар. Әрине, Тәуелсіздік алғалы 
қазақ тілінің мәртебесі анағұрлым 
көтерілген. 
Болашақта біздің ұрпақ біздің 

мемлекет пен мемлекеттік тілімізді 
әлемге танытады деген сенімдеміз. 
Сот жүйесінде мемлекеттік тілдің 
қолданылу аясын кеңейту - тілге жа-
нашыр азаматтарға тікелей байланы-
сты екенін жадымызға сақтап, соны 
іске асыруға жұмыла кіріссек, мәселе 
оңынан шешіледі деген сенімдемін.     

Асқар ПАРМАНОВ,
Айыртау ауданының

 №2 аудандық сотының 
судьясы.  

«Ана тілі- бәріміздің анамыз,
өйткені ол – ұлтымыздың анасы»

Н.Ә.Назарбаев.
Қазақ  т іл і  –  Қазақстан  Республика -

сының мемлекеттік тілі болып саналады. Қазақ тілі 
- әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің 
бірі. Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Тіл қай елде, 
ұлтта болсын қастерлі, қасиетті, құдыретті. Тіл әрбір 
азаматқа ана сүтімен беріліп қалыптасады. Ана сүтімен 
бойға енген қасиеттер туған тілдің арқасында дамиды. 
Туған тілге деген құрмет пен сүйіспеншілік бала кезден 
басталуы керек. Айналада адамдарға, өзіңнің өскен 
ортаңа, Отанға деген ерекше сезім мен көзқарас та туған 
тіліңді білуден басталады. Тіл – халықтың рухани, мәдени 
байлығының дамуының құралы.
Қазақ тілі – халқымыздың рухани байлығы, атадан 

балаға, ұрпақтан –ұрпаққа мирас болып қалып отырған 
баға жетпес асыл мұра. Ана тілдің қасиеті туралы қанша 
айтсақ та таусылмайды. Азаматтың қолындағы барлық 
асыл заттары тозады, жоғалады, ал тіл тозбайтын 
ең қымбат мұралардың бірі. Қазақтың біртуар ақыны 
М.Жұмабаев: “Ұлтқа тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, 
бір ұлттың тілінде сол ұлттың сыры, тарихы, тұрмыс 
тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады” - деген. Тіл байлығы 

Рухани байлығымызды ұмытпайықРухани байлығымызды ұмытпайық
- әрбір ұлттың мақтанышы. Әр азамат өзінің ана тілін, 
көзінің қарашығындай қарауы және ана тілінің орынсыз 
шұбарлануына қарсы тұруға тиісті.
Амал не, туған тілімізді шұбарлап, аралас сөйлейтіндерді 

жиі кездестіреміз. Басқа халықты айтпағанда, өз ішіміздегі 
шала қазақтарды таза қазақ қылатын кез болды. Бүгінде 
де кейбіреулердің қазақ тілін білмеуі, білсе де сөйлемеуі 
– қазақ тілін жақсартып, биік белестерге көтермеуіміздің 
қатерлі дерті болып табылады. Туған тілден безінген 
азаматтарды көргенде Паустовскийдің “Туған тіліне 
жаны ашымаған адам жәндік” -деп ашына айтқаны ойға 
оралады. Елінің болашағын ойлаған әр азамат ана тілінің 
болашағын үшін қолынан келген көмегін    аямауы тиіс. 
Өкінішке орай, соңғы кезде көптеген қазақ жастары өз ана 
тілін бұрмалап сөйлеуді әдетке айналдырған. Ата-ананы 
қадірлеу қалай керек болса, өз ана тілімізді қадірлеуді, 
қастерлеуді, аялауды қолға алайық. Төл тілінде сөйлеуден 
безу – ана сүтін беріп өсірген анаңды ұмытумен бірдей.
Қазақстан - әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілетті елу 

елдің қатарына ену үшін қазақ тілін жоғары мәртебеде 
ұстауы керек. 

Майра ТӘЖИНА,
Володар ауылдық округінің 

бас маманы.

Жыл сайын еліміз бойынша 1 тамыз бен 30 
қыркүйек күндері арасында «Мектепке жол» 
республикалық қайырымдылық  акциясы 
өткізіледі. Бұл акцияның негізгі мақсаты - әр 
елді мекендегі отбасылардың әлеуметтік-
тұрмыстық жағдайын бақылау, оқумен 
қамтылмай қалған оқушыларды оқумен 
қамту және әлеуметтік жағдайы төмен, 
азқамтылған және көпбалалы отбасыларға 

қайырымдылық көмегін көрсету болып табылады. Егіндіағаш ауылын-
да да бұл акция өз ретін тапты. Атап айтсақ, Егіндіағаш ауылында 
орналасқан орталау мектептің мұғалімдер ұжымы «Мектепке жол», 
«Қамқорлық», «Біз мектепке барамыз» атты қайырымдылық ак-
цияларынан шетте қалмай, әрдайым ұжыммен жұмылып, әлеуметтік 
жағдайы төмен және көпбалалы отбасылардан шыққан балаларға өз 
қол ұштарын созып, қолдау жасап жатады. 

«Мектепке жол» акциясының аясында рейдттер ұйымдастырылып, 
тиісті есеп құжаттары толтырылды. Сонымен қатар, акцияның ең 
негізгісі, бірінші сыныпқа баратын оқушылар мен әлеуметтік жағдайы 
төмен отбасынан шыққан, жалпы саны 5 оқушыға мектеп директоры 
Казкеева А.Т., бастауыш сынып мұғалімі Тақауова А.Б. және жалпы 
мұғалімдер ұжымы тарапынан оқушыларға арналған киімдер мен оқу 
құралдары сияқты заттар табыс етілді. Оқушылардың ата-аналары 
мұғалімдердің осындай акцияларға белсене қатысатындығын  атап 
өтіп, жылы лебіздерін білдіріп, үлкен алғыстарын айтты. 

Мирас ҚОЖАБЕКОВ,
Егіндіағаш орталау мектебінің әлеуметтік ұстазы. 

Мектепке жол
АКЦИЯ ӨТКІЗІЛДІАКЦИЯ ӨТКІЗІЛДІ

Тілеубаева Раушан Райымжанқызы, № 8 сайлау округі, аудандық 
мәслихаттың хатшысы, аудандық мәслихат, 4 қыркүйек.
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, №3 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 7 қыркүйек.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, №1 сайлау округі, аудандық 

мәслихат,                     9 қыркүйек.
Сәлімжанов Кенжеболат Халелұлы, №2 сайлау округі, аудандық 

мәслихат,              11 қыркүйек.
Жанахметов Берік Темешұлы, №4 сайлау округі, аудандық мәслихат,                

14 қыркүйек.
Еременко Наталия Николаевна, №11 сайлау округі, аудандық мәслихат,  

17 қыркүйек.
Гладкий Александр Владимирович, №5 сайлау округі, аудандық 

мәслихат, 21 қыркүйек.
Байғарин Алмас Манасұлы, №13 сайлау округі, аудандық мәслихат,              

24 қыркүйек.
Саумалкөл с. Ш.Уалиханов көшесі, 44 
Анықтама телефоны: 21-902

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауданда мемлекеттік қызметкерлердің қызмет аясында жемқорлыққа 

қарсы күрес мақсатында және ҚР «Жемқорлыққа қарсы күрес» туралы 
Заңынын нәтижелі орындалуына байланысты Айыртау ауданы мәслихат 
аппаратында   21-9-02 сенім телефоны орнатылған.
Қоңырау шалыңыздар, сіздердің хабарландыруларыңыз бей жай 

қалмайды.   

Қыркүйек айына аудандық мәслихат 
хатшысының және депутаттарының 

азаматтарды қабылдау кестесі
(сағат 15-00 сағат 17-00  дейін)

«Украин ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Мұқашев Жеңіс Ботабайұлы әр аптаның сәрсенбі күндері 
сағат 14.30-дан 17.30-ға дейін азаматтарды жеке мәселелері бойынша 
қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Украин ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Украин ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8(71533) 24-182 сенім телефоны қызмет етеді.

«Украин ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ-і азаматтардың жеке мәселелері бойынша 

қабылдау кестесі

Еліміздің барлық аймақтарында 1 тамыз бен 30 қыркүйек аралығында 
«Мектепке жол» қайырымдылық акциясы өтуде. 
Бұл акцияның негізгі мақсаты аз қамтылған және көпбалалы 

отбасыларының балаларын, жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған оқушыларды жаңа оқу жылына дайындап, олардың түрлі 
себептердің салдарынан мектепке бара алмай қалуының алдын алу 
болып табылады.
Осындай қайырымдылық акция Каменноброд орта мектебінде де 

жылсайын өткізіледі. Биыл да мектебіміз бұл іс-шараға белсене атса-
лысып, мектебіміздің ұстаздар ұжымы өздеріне бекітілген балаларға 
мектепке қажетті оқу құралдарын, спарттық киімдер мен аяқ-киімдер 
және сыйлықтар сыйлап, балғын бүлдіршіндерді бір қуантып тастады. 
Осындай игі шарадан да жыл сайын «Кутузовка-Әліби» жауапкершілігі 
шектеулі серіктестігі тыс қалмай, аз қамтылған отбасылары балаларына 
мектепке қажетті оқу құралдары мен киім-кешектер сыйлайды.
Акция аясында балаларымызға қуаныш сыйлаған мектеп ұстаздары 

мен «Кутузовка-Әліби» ЖШС-нің басшысы, аудандық мәслихаттың 
депутаты Владимир Казаркинге шексіз алғысымызды білдіреміз.

Бастауыш сынып ұстаздарының әдістемелік бірлестігі.

Алғысымыз шексізАлғысымыз шексіз

Әрдайым сымбатты көрініп, 
денсаулығым мықты болсын десеңіз, 
ас мәзіріңізге пайдалы 12 тағамды 
енгізіңіз.

1. Сүт
Адамзат баласы дүниеге келген 

кезде әуелі ана сүтін қорек етеді. 
Ана сүті өмірге келген жас сәбидің 
дамып, өсуіне ықпал етеді. Себебі, 
оның құрамында балаға қажетті 
элементтер бар.
Жас сәбиге сүт қаншалықты 

қажет болса, үлкен адамдарға да 
соншалықты қажет. Сүт құрамындағы 
ақуыз тырнақ, шаш өсімін жақсартып, 
сүйектердің қатайып, мықты болуына 
әсер етеді. Дәрігерлердің айтуы бой-
ынша, күнделікті майлылығы төмен 
сүт өнімдерін пайдалану ас қорыту 
жүйесін жақсартады.

2. Айран
Сүт те бар элементтер айранда да 

бар. Сондай-ақ, айранда ағзадағы 
зат алмасу жүйесін жылдамдатады. 
Артық салмақтан арылуды көздейтін 
жандар күніне 1 стакан айран ішсе, 
діттеген мақсатына жете алады. 
Диетолог-мамандардың айтуынша, 
айранды кешкі уақытта ішкен пай-
далы.

3. Тауық еті
Тауық  етін ің  құрамында  В 

тобындағы дәрумендер, ақуыз бен 
аминқышқылдары бар. Ас қорыту 
жүйесін, ағзадағы қан айналымын, 
жүрек пен бұлшық ет жұмысын 
жақсартады. Қуырылған тауық етінен 
қарағанда қайнатылған тауық еті 

Пайдалы кеңес
Сымбат пен денсаулыққа пайдалы 12 тағамСымбат пен денсаулыққа пайдалы 12 тағам

пайдалырақ.
4. Балық
Балық құрамында ағзаға қажетті 

барлық элементтер бар. Оның 
құрамындағы антиоксиданттар 
қимыл-қозғалыс координациясын 
жақсартып, көтеріңкі көңіл-күй сый-
лайды.

5. Көкөністер
Сәбіз, орамжапырақ, қызылша 

құрамында көз көруін жақсартып, 
теріні қалыпқа келтіретін бета-
каротин бар. Бета-каротин кәрілікті 
тежеп, асқазан жұмысын жақсартады. 
Көкөністер анемия, авитаминоз, 
бүйрек пен бауыр ауруларының 
алдын алып, оларға қарсы тұра 
алады.

6. Киви, ананас және цитрус 
жемістері
Бұл жемістердің құрамында С 

дәрумені бар. Ағзадағы зат алмасу 
жүйесін жақсартып, стресс пен де-
прессиядан сақтайды. Көңіл-күйді 
көтеріп, иммунитетті күшейтеді. 
Сондай-ақ, жемістер артық салмақтан 
арылуға жол ашады.

7. Манго
Аминқышқылдары мен А, В, С 

тобындағы дәрумендерге және 
пайдалы әрі ағзаға қажетті эле-
менттерге толы жеміс. Манго артық 
салмақ тастауға, стресстен арылуға 
жол береді. Тұмау, ринит сияқты 
аурулардың алдын алып, көз көруін 
жақсартады.

8. Шие
Ағзаға пайдалы тәтті жидек 

құрамында иммунитетті күшейтетін 
каротин мен С дәрумені бар. Каро-
тин ағзадағы зиянды қалдықтардың 
сыртқа шығуына ықпал етеді. Ал 
С дәрумені өкпе, бүйрек, анемия 
ауруларының алдын алады.

9. Қара бүлдірген
Бұл қара жидектің құрамында 

В  дәрумен і ,  г люкоза  және 
аминқышқылдар бар. Ағзадағы зат 
алмасу мен көз көруін жақсартып, 
терінің таза әрі балғын болуына жол 
береді.

10. Асқабақ
Құрамындағы калий, кальций, маг-

ний, темір, мырыш, С дәрумені, ақуыз, 
бета-каротин сияқты элементтердің 
арқасында асқабақ онкологиялық 
аурулардың алдын алады. Шаш, 
тырнақ өсімін жақсартып, теріні та-
зартып, қатайтады. Ағзадағы зиян-
ды қалдықтарды шығарып, артық 
салмақтан арылуға ықпал етеді.

11. Теңіз орамжапырағы
Мырыш, темір, калий, кальций, 

селен, мыс сияқты минералдарға бай 
көкөніс жүрек, асқазан, зат алмасу 
жүйесін жақсартып, семіздік, қант 
диабеті, йод жетіспеушілігі сияқты 
аурулардың алдын алады.

12. Жаңғақтар
Жаңғақтардың құрамында адам 

ағзасына қажетті бар элемент-
тер мен минералдар бар. Ол кез 
келген аурудың алдын алып, оған 
қарсы төтеп бере алады. Диетолог-
мамандар күнделікті бір уыс жаңғақ 
жеуге кеңес береді.


