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Ардагерлерге тағзым “Өз шырағыңды жақ” акциясы

ЕЛБАСЫ ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫНДАҒЫ 
ЖЕҢІСТІҢ 70 ЖЫЛДЫҒЫНА АРНАЛҒАН 

ӘСКЕРИ ПАРАДТА БОЛДЫ
Нұрсұлтан Назарбаев Қызыл алаңда өткен әскери 

парадта болды, сондай-ақ Белгісіз солдат зира-
тына гүл қою рәсіміне қатысты деп хабарлайды 
Ақорданың баспасөз қызметі. 

7 мамыр еліміздің қорғаныс қабілетінің 
кемелденгенін білдіретін мереке. 1991 
жылы 25 қазанда Қазақстан Республи-
касы Президентінің Жарлығымен Қазақ 
КСР-ң мемлекеттік қорғаныс комитеті 
құрылды. Кейін республиканың қорғаныс 
мәселелерін толық түрде жеке шешуге 
көшуіне байланысты қорғаныс комитеті 
Қазақстан Республикасының Қорғаныс 
министрлігі болып қайта құрылды. 1992 
жылдың 7 мамырында тәуелсіз елдің 
заңдық құқықтарының негіздеріне және 
тәуелсіз мемлекеттер достығына қатысушы 
мемлекеттер арасындағы қол жеткен 
келісімдерге байланысты ҚР Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың Жарлығы шықты. Бұл 
Жарлық бойынша, Қазақстан аумағына 
орналасқан Қарулы Күштер өздерінің 
мүліктерімен қоса, республиканың 
қарауына өтті. Жоғарғы Бас Қолбасшы 
ретінде Қарулы Күштерді басқаруды Пре-
зидент өз мойнына алды. Елбасынан басқа 

қорғаныс ісімен тікелей шұғылданатын алғашқы Қорғаныс министрі болып генерал-полковник С.Нұрмағанбетов 
тағайындалды. Бұл күн Қазақстан Республикасының Қарулы Күштерінің құрылған күні болып құрылғандықтан 
«7 мамыр Отан қорғаушылар күні» деп жарияланды. Отан қоғау - жүрегі елім деп соққан әрбір азаматтың 
қасиетті парызы. Сондықтан да, Отан қорғау ісіне үлес қосқан барлық жан құрметтелуге, қадірленуге тиіс.

Отан қорғаушылар күні өз ауданымызда да тойланып өтті. Атаулы мерекеге барлық ұжымдар қызметкерлері 
мен тұрғындар жиналды. Осы мерекеде аудан әкімінің орынбасары Ахметқали Ахашұлы Нұрғожин құттықтау 
сөзінде барлық аға ұрпақ пен жас буынның Отанымызды қорғап, қызметте айтулы үлес қосқанын біз әрқашанда 
мақтан тұтамыз. Еліміздің өркендеуі жолында атқарып жатқан игі қызметтеріне табыс, отбасыларына амандық, 
дендеріне саулық, мол бақыт және бейбіт ғұмыр тіледі. Келесі құттықтау сөз кезегі аудандық қорғаныс істері 
бөлімінің бастығы, майор Сәтбек Жақыпұлы Сатыбалдиевке беріліп, «Құрметті халайық, баршаңызды Отан 
қорғаушылар күнімен құттықтаймын.

 (жалғасы 4-ші бетте)

Мәскеудегі мерейтойлық парадқа 16 мыңнан астам 
әскери қызметші, 194 құрлықтық әскери техника, 

143 ұшақ және тікұшақ қатысты.
Қызыл алаңнан Ұлы Отан соғысындағы әскерилердің 

формасын киген тарихи жауынгерлік есептоптар 
сап түзеп жүріп өтті. 

Парад барысында ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің 
қарулы күштері мен басқа да бірқатар шет елдер-
ден он есептоп салтанатты шеру тартты. Біздің 
елімізден парадқа Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштері Құрлық әскерлерінің әскери институтының 
курсанттары қатысты.

Қызыл алаңдағы Жеңіс парадына 2 300-ден астам 
адам, соның ішінде таяу және алыс шетелдерден 
ардагерлер шақырылды. Мәскеудегі салтанат-
ты іс-шараларға 30-ға жуық шетелдің мемлекет 
және үкімет басшылары, халықаралық ұйымдардың 
жетекшілері қатысты.  

БАҚ беттерінен

ОТАНДЫ ҚОРҒАУ БАСТЫ МІНДЕТ 
ЖӘНЕ ПАРЫЗ

4-бет

Сенбілік ойдағыдай өтті

ҰЛЫ ЖЕҢІС МЕРЕКЕСІ

  Биыл елімізде Ұлы Жеңістің 70 
жылдық салтанаты ерекше той-
лануда. Адалдық пен еліне деген 
жанқиярлықтың үлгісін көрсеткен 
әкелеріміз бен аталарымыздың 
рухы алдында әрқашан бас иіп, 
тағзым етеміз. Біздің болашағымыз 
үшін құрбан болған миллиондаған 
адамдарды еске түсіру үшін, әрбір 
қазақстандық бұл мерекені Отанға 
деген сүйіспеншілігінің нышаны 
ретінде жыл сайын атап өтеді. 
Биылғы 70 жылдық мерейтойда Ұлы 
Жеңісті өз өмірімен жақындатқан 
аталардың рухына тағзым етуді 
басты парызы санайтын Бороду-
лиха жұртшылығы 9 мамыр күні 
орталыққа көптеп ағыла бастады. 
Сол күні Бородулиха ауылында ау-
дан жұртшылығының қатысуымен 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығына арналған салтанатты іс-шаралар 
өтті. Аудан әкімдігінің жанынан салтанатты шеру басталды. 
Мінбердің жанына ардагерлерге арналған арнайы машина келіп 
тоқтап, майдангерлер отырып болған соң, шеруге қатысушылар 
сап түзеп, гүл шоқтарын қоюға орталық Жеңіс Саябағына бет 
түзеді. Аудандық қорғаныс бөлімі ұйымдастырған салтанат-
ты шеру орталық алаңмен жүріп өтті. Оның соңынан бүгінгі 
кезде мұражайға қойылған соғыс кезіндегі машиналар тізбегі 
жалғастырды. Шеруде Ұлы Отан соғысы жылдары ерлік көрсеткен 
ардагерлер суреттерін мектеп оқушылары ұстап шықты.Салта-
натты мерекені Бородулиха ауылдық округінің әкімі К.Бичуинов 
ашты. Жиналғандар Абай атындағы мектебінің оқушылары мен 
ұстаздары дайындаған әдеби монтажды тамашалады. Осы сал-

танатты Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерекесінде сөз сөйлеген аудан 
әкімі Г. Акулов бүгінде қатары сиреп бара жатқан ардагерлер 
мен тыл еңбеккерлеріне осы бейбіт өмір үшін алғыс айта оты-
рып, денсаулық пен амандық тілеп, соғыс ардагерлерінің, тыл 
еңбеккерлерінің ерліктеріне кеңінен тоқталып өтті. Сондай-ақ, 
Ұлы Жеңіс мерекесімен Армения Республикасының елшісі  Саакян 
Ара Акопович, аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің 
бастығы С.Сатыбалдиев, аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
О.Байжанов құттықтап жүрекжарды құттықтауларын жеткізді. 
Орталық Жеңіс Саябағындағы ескерткішіне аудан ұжымдары 
гүл шоқтарын қойып, салтанатты митинг өткізіліп, концерттік 
бағдарламалар қойылды.

 (жалғасы 2-ші бетте)
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АДАМ ЖӘНЕ ҚОҒАМ 
ЖЕҢІСТІҢ 70 ЖЫЛДЫҒЫНА ОРАЙ ШҚО 

1200 ІС-ШАРА ӨТКІЗІЛДІ
Шығыс Қазақстан облысында 

Жеңістің 70 жылдығы кең ауқымда 
аталып өтті. Мерейлі мерейтойға 
орай, облыс орталығының Респу-
блика алаңында мерекелік концерт 
ұйымдастырылып, ҰОС және тыл 
ардагерлерін, қала тұрғындары мен 
қонақтарын облыс әкімі Даниал 
Ахметов құттықтады, деп хабар-
лайды ШҚО Ақпараттық орталығы.

 «Біз бүгін Ұлы Жеңіс 
мерейтойын  зор қуанышпен 
қарсы ала отырып, ұрыс дала-
сынан оралмаған майдангерлер 
рухтарының алдында, қатары күн 
санап сиреп бара жатқан арда-
герлер алдында бас иеміз», – деді 
Д.Ахметов. Айта кету керек, Ұлы 
Отан соғысы жылдары Шығыс 
Қазақстаннан майдан даласына 
170 мың адам аттанып, оның 96 
мыңы оралмаған. 109 ардагер 
Кеңес одағының батыры атағына 
ие болса, 22 шығысқазақстандық ең 
жоғарғы сарбаз наградасы – Құрмет 
орденінің толық Кавалері атағына 
ие болған. Сондай-ақ, облыстың 
9 мың тыл ардагері «Ұлы Отан 
соғысындағы ерен еңбегі үшін» 
медальдарімен марапатталған.

– Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың басшылығымен 

елімізде  жүргізіліп отырған саясаттың ең басты қағидасы бейбітшілік 
пен тыныштықты сақтау. Жастарды бүгінгі бейбіт өмір сыйлаған аға 
ұрпақ өкілдерінің ерліктері үлгісінде тәрбиелеу. Біз адамзат қауымының 
қас жауы фашизмді жойған батырлардың ұрпағы екенімізді әрқашан 
мақтан тұтамыз, – деді облыс басшысы.

«Жеңіс күнін» мерекелеу аясында облыстың қалалары мен аудан-
дарында митингтер, еске алу акциялары, әдеби кештер, шерулер, 
концерттік бағдарламалар, әскери әндер фестивальдері, спорттық 
сайыстар өткізілмек. 

Айта кету керек, жыл басынан бері Жеңістің 70 жылдығына орай, 
53 мың адамның қатысуымен 1200 іс-шара өткізілді.

ШҚО АРДАГЕРЛЕРІ СОҒЫСТА ҚҰРБАН БОЛҒАНДАРДЫ 
БІР МИНУТТЫҚ ҮНСІЗДІКПЕН ЕСКЕ АЛДЫ

Өскемен қаласының «Даңқ» 
мемориалындағы Мәңгілік алауға 
гүл шоқтарын қою рәсімі болып 
өтті. ШҚО ардагерлері соғыста 
құрбан болған майдандаста-
рын бір минуттық үнсіздікпен 
еске алып, салтанатты шарада 
шығысқазақстандықтарға соғыс 
жылдарындағы сарбаз өмірінен 
сыр шертетін көрме өткізілді, деп 
хабарлайды ШҚО Ақпараттық 
орталығы.

Мәңгілік алауға гүл шоқтарын 
қою салтанатына ҰОС және тыл 
ардагерлері, әскерилер мен май-
данда қаза тапқан сарбаздардың 
туыстары, қала әкімшілігі мен 
белсенді жастар ұйымының өкілдері 
қатысты. Рәсімге облыс әкімі Да-
ниал Ахметов ардагерлерге алғыс 
айтып, ізгі тілегін білдірді.

Салтанатты рәсіммен қатар, Жеңістің 
70 жылдық мерейтойына орай биылғы 
жылы ұйымдастырылған көрменің 
бірегейлігі атап өтерлік. Даңқ ме-
мориалына келген өскемендіктер 
соғыс жылдарында қолданылған 
әскери техника көрмесін тамаша-
лады. Көрмеде ҰОС қатысқан Т-34-
85 - «Грозный», Т-60 - «Малютка», 
далалық реактивті артиллерияның 

БМ-13 - «Катюша» әскери техникасы көрсетілді.
Жеңіс мерейтойын шығысқазақстандықтар түнге дейін тойламақ. 

Республика алаңында «70 -Жеңіс көктемі» концерті ұйымдастырылса, 
Жамбыл саябағында ардагерлер жылдағы дәстүр бойынша сарбаз 
ботқасының дәмін татады. Ал амфитеатрда Өскемен жастарының 
қатысуымен «Жеңіс Рекорды» өтикізілмек. Акция аясында қатысушылар 
Жеңіс келгелі бері 1 күнді 1 отжиманиеге теңестіріп, 25 568 отжимание 
жасайды. Бұдан кейін әскери-патриоттық концерт ұйымдастырылып, 
«Жеңіс үшін Атамызға рахмет» жастар би кеші өткізіліп, мереке соңы 
фейерверкке ұласады.

ОБЛЫСТЫҚ АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ

АРДАГЕРЛЕРГЕ ТАҒЗЫМ
Ұлы Жеңіске биыл 70 жыл толып отыр.  Соғыс салған зардап әлі күнге 

дейін толық жойылған жоқ. Олардың Отан үшін қан кешкен әрбір қадамы, 
жеңісті жақындата түскен әрбір күні ұмытылмайды. Өйткені, ерлік шежіресі 
ұрпаққа ұлағат, ертеңгі күнге үлгі боларлық сабақ.  Миллиондаған адамдар 
мерт болды. Миллиондаған адамдар мүгедек болып қалды. Бірақ сонда 
да біздің әкелеріміз ежелден еркіндік аңсаған ер қазақтың өршіл рухын, 
батырлығын әлемге паш етті. Жеңістің 70 жылдығы қарсаңында Ұлы Отан 
соғысында қаза тапқан боздақтардың рухына бас иіп, олардың ерлігіне 
тағзым ету кейінгі буынның азаматтық парызы. Міне осы мақсатпен 8 
мамыр күні  Бородулиха аудандық «Қарбай» мешітінде соғыста қаза 
болған және соғыстан қайтып оралса да бүгінгі күні ортамызда жоқ 
ардагер аталарымыз бен апаларымызды еске алу мақсатында қатым 
түсіріліп, ас беріліп, үлкен сауап боларлық іс атқарылды. Ас беру аса 
бір ұйымшылдықпен өткізілді. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагер-
лермен  қатар  тыл еңбеккерлері  мен қайтыс болған әкелерін, ағайын 
туыстарын, ата-апаларын еске алғысы келген және олардың рухына 
арнап құран бағыштау ниеті бар  100 ден асқан бородулихалықтар алы-

стан- жақыннан жиналып қаржылай көмек көрсетті. Мұндай игі шара-
ны ауылдық, аудандық әкімдіктің қызметкерлері ,аудандық арлагерлер  
кеңесі, аудандық «Қарбай» мешітімен  бірлесе отырып ұйымдастырды. 
Мешіт қатымханасында үлкен дастархан жайылып,  аудандық «Қарбай» 
мешітінің бас имамы Әріпжан Қожанұлы қаза болған ардагерлерімізге тыл 
еңбеккерлеріне арнап  құран қатым бағыштады.  Асқа  арнайы қатысқан 
аудан басшысы Г.Акулов ауыл тұрғындарына алғысын білдіріп, елімізге 
бейбітшіліктің туын сыйлаған, қан майданда етігімен қан кешкен жауынгер-
лерге тағзым ету барлығымыздың парызымыз деп өз лебізін білдірді.  Одан 
кейін сөз алғандар облыстық мәслихат депутаты, «Е.Зәйтенов» ШҚ басшысы 
Е.Зәйтенов, аудан әкімінің орынбасары А.Нұрғожин, аудандық ардагерлер  
кеңесінің төрағасы О.Байжанов, ауылдық ақсақалдар кеңесінің мүшесі 
Қ.Байболов, ауылдық  ардагерлер кеңесінің төрағасы  Ж.Аргимбаева сөз 
сөйлеп, биылғы Жеңістің 70 жылдығында  аталарымыз бен апаларымызды 
еске түсіріп, ауыл тұрғындарына алғыстарын білдіріп, елімізге жеңістің 
туын сыйлаған,  соғыста қан кешкен  ауылдастарға, туыстарға тағзым ету 
барлығымыздың міндетіміз екенін айтып өз естеліктерімен бөлісіп, соғыста 
қаза болған ата-апаларын, ағайын туыстарын еске алып, қанша жылдар өтсе 
де, соғыста ерлікпен қаза тапқан әрбір батырларымыздың тарих төрінен 
орын алатынын және ұрпақтары мәңгі жеңіс алауын сөндірмей, Отан үшін 
от кешкендерді әрқашанда жүрек түпкірінде ұстайтындарын жеткізді. Ауыл-
дастар атынан  игі іске ризашылықтарын айтып сөз сөйлегендер Б.Уджанова, 
Ш.Ибраева, О.Кусенов, А.Галиев ұйымдастырушыларға алғыстарын айтты. 

Соғыста Кеңес Одағын мекендеген барлық халық бір жеңнен қол, бір 
жеңнен бас шығарып  отанын қорғады.  «Ел үмітін ер ақтар, ер атағын 
ел сақтар» - дей келе Ұлы Отан соғысының 70  жылдығына орай  ата-
бабаларымыздың рухына тағзым ретінде олардың  ерен ерліктерін, Жер, 
Отан, біздердің жарқын болашағымыз үшін жасаған ерліктерін мәңгілікке 
есте сақтап, жадымызда ұстап, осындай игі шараларды жиі өткізіп тұрсақ 
нұр үстіне нұр болар еді. 

М.ТҮЙЛЕБАЕВА

(Басы 1-ші бетте)
Біз әрқашанда сонау қиын кезеңде ерлігімен тарих парағында өшпес із 

қалдырған аға буын алдында өлшеусіз қарыздармыз. Олардың есімдері 
халықтың жүрегінде мәңгі сақтаулы. Сонымен бір мезетте жас өркендердің 
асфальтке сурет салу конкурсы болып өтіп, бейбітшілік тақырыбына жақсы да 
мазмұнды сурет салған қыл қалам шеберлері кішкентай бүлдіршіндер кон-
курсты ұйымдастырушылар тарапынан марапатталды. Жеңіс Күнінің жалғасы 
күрес пен аудан басындағы ипподромда түскі мезгілден бастап ат жарысына 

ҰЛЫ ЖЕҢІС МЕРЕКЕСІ ұласты. Біз алдына ала берген хабар-
ландыруда айтылған қашықтықтарға 
шапқан аттардың ішінде оза шауып бәйге 
алғандарын толықтай тізбектейтін болсақ, 
«Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда» 
демекші, тай жарысында Д.Серікбаев 
мініп шапқан Песчанка ауылының 
«Айжұлдыз» атты қазанаты бірінші 
орын, петроградтық Д.Жексембеновтың 
«Оқжерен»атты аты екінші орын, 
жезкенттік М.Икласовтың «Лаки-
ферсб» атты арғымағы үшінші орынды 
алды. Ал, жорға жарыста 1-орынды 
катонкарағайлық М.Ахметовтың 
«Фурга» атты арғымағы, 2-орынды 
«С.Қыдырманов» ШҚ-ның «Жафри» 
атты арғымағы, 3-орынды “Новая 
заря” ШҚ-ның «Торро» атты жорғасы 
иеленді. 3,2 шақырымдық бәйгеде  
1-орынды «Лазарев и К» ЖШС-ның 
«Франция» атты сәйгүлігі, 2-орын-
ды «Алекс» ШҚ-ның «Салют» атты 
тұлпары алса, 3-орынды тавриялық 
В.Перкиннің «Сенатор» атты арғымағы 
иеленді. Еуропалық мәнердегі арбалы 
аттар жарысында 1-орынды «Алекс» 
ШҚ-ның  «Жаворонок» аты, 2-орынды 
«Шемонайхинское» ШҚ-ның «Кабул» 
аты, 3-орынды «Дариға» ШҚ-ның аты 
иемденді. Он шақырымдық жарыста 
1-орынды катонкарагайлық «Махаб-
бат» атты ат, 2-орынды «Алинур» ШҚ-

ның «Парыз» атты аты, 3-орынды  «Әділ» ШҚ-ның «Буян» атты арғымағы 
иеленді. Қай қазақ бәйге десе дегбірі қалмайды. Бұл жолы да жылда жеңіс 
тұғырынан көрініп жүрген бородулихалық Санжар Ақылбеков, Рыспек Ерасыл, 
семейлік Елдар Бейсембаев және новопокровкалық Нұрсұлтан Түсіпбеков 
сынды палуандар өз салмақ дәрежесінде жеңімпаз атанса, Жеңіс тойының 
Түйе палуаны семейлік Ерасыл Қажығалиев атанды. Осылайша, Жеңістің 70 
жылдық тойы ерекше тойланды. Осы ерекше мереке күні барлықтарыңызға 
шын жүректен зор денсаулық, көңіл-күй, амандық, ұзақ ғұмыр тілейміз!

                                  М.АТАЕВА
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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
Бүгін ҚР Президенті жанындағы Орталық коммуникациялар 

орталығында өткен баспасөз-конференциясында «ҚазАгро» Ұлттық 
басқарушы холдингі» АҚ Басқарма төрағасының м.а. Дәурен Махажа-
нов Қазақстанның АӨК инвестициялық жобаларын қаржыландыру 
бойынша холдинг қызметінің нәтижелері туралы айтты.                                                                        

«ҚазАгро» Холдингі» АҚ еліміздің агроөндірістік кешенін дамыту-
ды ынталандыру бойынша мемлекеттік саясатты жүзеге асырушы 
Оператор болып табылады.

АӨК басым бағыттарды дамыту мақсатында ҚазАгро холдингіне 
2009 жылы 15 жыл мерзіміне ҚР Ұлттық қорынан 120 млрд.теңге 
сомасында облигациялық қарыз бөлінген болатын. (қайтару 2024 
жылдың ақпанында).

Холдингтің директорлар Кеңесімен қаржыландырудың 14 инвестициялық 
бағыттары айқындалды (сүт-тауарлы фермалар, жылыжай кешендер, 
көкөніс сақтау қоймалары, суару жүйелері, ет бағытындағы құс фа-
брикалары, репродуктор-шаруашылықтар, бордақылау алаңдары, ет 
қайта өндіру кешендері, жем-шөп өнірісі, астық сақтау қоймалары, 
бидай экспорты инфрақұрылымын дамыту, сойыс орындары, жүн 
қайта өңдеу, 

Бүгінгі күні 120 млрд.теңге индикативі толығымен орындалды – 199,5 
млрд.теңге сомасына 219 инвестжоба мақұлданды, ҚР ҰҚ қаражаты 
есебінен 139,5 млрд.теңге сомасына қаржыландырумен және 8,3 
мың жұмыс орындары құрылды.

Бұл келесі жобалық қуаттылықтар:
-51,4 мың тонна қызанақ пен қияр өндіретін 96,5 гектар жылыжай 

кешендері;
-85,9 мың тонна көкөніс өндіретін 4 833 гектар суару жүйесімен;
-108,6 мың тонна сүт өнімдері;
-80,3 мың тонна құс еті;
-27,7, мың тонна ет өнімдері;

-762,5 мың тонна астық сақтау;
-35,2 мың тонна макарон;
-123,8 мың тонна көкөніс сақтау;
-230 мың тонна жем-шөп;
-870 мың топс;
-35,5 мың бордақылау орындары;
-1500 Беларус тракторлары;
-Жылына 1,5 млн.тонна астық 

терминалы.
160 инвестициялық жоба іске 

қосылып, 5,7 мың жұмыс орын-
дары құрылды, келесі жобалық 
қуаттылықтар бойынша:

-29,6 мың тонна қызанақ пен 
қияр өндіретін 55,5 гектар жылжай 
кешендері;

-72,5 мың тонна көкөніс өндіретін 
4 120 гектра суару жүйесімен;

-103,4 мың тонна сүт өнімдері;
-54,4 мың тонна құс еті;
-13,4 мың тонна астық сақтау;
-35,2 мың тонна макарон;
-101,5 мың тонна көкөніс сақтау;
-201,4 мың тонна жем-шөп;
-870 тонна топс;
-14 мың бордақылау орындары;
-1500 Беларус тракторлары;
-Жылына 1,5 млн.тонна астық 

терминалы
2014 жылдың қорытындысы бой-

ынша іске қосылған жобаларда 
13,4 мың тонна қызанақ пен қияр, 
64,3 мың тонна сүт өнімдері, 35,9 

мың тонна құс еті, 6,4 мың тонна ет 
өнімдері, 29,3 мың тонна макарон 
өндірілді, 104,1 мың тонна көкөніс 
сақтау қоймалары құрылды,

Ұлттық Қор қаражатынан жүзеге 
асырылған  инвестициялық жоба-
лар қызанақ пен қияр импортын 
61,2 пайызға, құс еті импортын 15 
пайызға, сүт импортын 9 пайызға 
төмендетуге мүмкіндік береді, көкөніс 
сақтау қоймалары деффицитін 41,2 
пайызға төмендетіп, 2016 жылы 
ІҚМ еті экспорты үшін жағдайлар 
туғызады.

Жалпы ҚР ҰҚ қаражаты есебінен, 
инвестициялық жобаларды жүзеге 
асыруға тартылмаған уақытша 
бос қаражатты ескере отырып, 
АӨК қолдауға 335,8 млрд.теңге 
бағытталды, осылайша Ұлттық 
қордан тартылған 1 теңгеден АӨК 
2,8 теңгеге қаржыландырылды, 
бұл қаражатты игерудің жоғары 
тиімділігіне көз жеткізеді.

Жалпы «ҚазАгро» холдингінің 
инвестициялық қоржынына 315,2 
млрд.теңге жалпы құнына 506 жоба 
кіреді, бұл 15.8 мың жұмыс орын-
дарын құруға мүмкіндік берді, 371 
жоба іске қосылды (жобалардың 
жалпы санының 73,3 пайызы), оның 
ішінде 236 жоба 70 пайыздан астам 
өндірістік қуаттылыққа жетті.

Өткен жылдың қорытындысы 
бойынша, жалпы құны 39,3 млрд.
теңгені құрайтын 73 жоба Хол-
дингпен қаржыландырылды.

2015 жылы 50 млрд.теңге сома-
сына 75 инвестициялық жобаны 
іске қосу жоспарлануда.

Холдингтің инвестициялық жо-
баларын іке асыру сүт импортын 
9 пайызға, құс еті импортын 17 
пайызға, көкөніс импортын 4,1 
пайызға төмендетуге мүмкіндік 
береді, көкөніс сақтау қоймалары 
дефицитін 62,4 пайызға азайтып, 
2016 жылы ІҚМ еті экспорттық 
әлеуетін қамтамасыз етеді.

ҚазАгро» Ұлттық басқарушы 
холдингі» АҚ құрамына кіретін 
акционерлік қоғамдардың 
инвестициялық активтерін тиімді 
басқару жолымен агроөнеркәсіптік 
кешенді дамытуды ынталандыру 
жөніндегі мемлекеттік саясатты 
іске асырады. Холдинг құрамына 
«Азық түлік келісім шарт корпора-
цициясы» АҚ, «ҚазАгроҚаржы» АҚ, 
«Аграрлық кредит корпорациясы» АҚ, 
«ҚазагроӨнім» АҚ, «ҚазАгрогарант» 
АҚ, «ҚазАгромаркетинг» АҚ кіреді.

«ҚазАгро» ҰБХ» АҚ баспасөз 
қызметі. Ринат Тасболатов +7 701 
460 91 82,  R.Tasbulatov@kazagro.kz   

тел: (7172) 70-56-39, www.kazagro.kz     

Президент сайлауы, Парламент Мәжілісі және аудандық 
мәслихат  депутаттарының сайлауы бойынша ШҚО Бороду-

лиха ауданының учаскелік сайлау комиссияларының
МҮШЕЛЕРІН САЙЛАУ ТУРАЛЫ

«Қазақстан Республикасындағы сайлау 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Конституциялық Заңының 10- бабына 
сәйкес Шығыс Қазақстан облысының 
Бородулиха аудандық мәслихаты 
шығып кеткендердің орнына учаскелік 
сайлау комиссияларының мүшелерін 
сайлау туралы хабарлайды:

 № 377 – Бородулиха ауылы;
 № 382 –Дмитриевка ауылы;
 № 384 – Камышенка ауылы;
 № 388 –  Зенковка ауылы;
 № 393 – Орловка ауылы;
 №  395 –  Коростели ауылы;
 № 396 – Тарск ауылы;
 № 397 – Ивановка ауылы;
 № 399  –«Березовка» қосалқы 

шаруашылығы;
 № 400 – Переменовка ауылы;
 №  401 –  Андроновка ауылы;
 № 402 – Орловка ауылы;

 № 403 – Жезкент кенті;
 № 405  – Новопокровка ауылы;
 № 415 –  Жаңа Шүлбі ауылы;
 № 425– Михайличенково ауылы;
 № 427 – Красный Яр ауылы;
 № 434 – Песчанка ауылы;
 №435– Екінші Пятилетка ауылы;
 № 1144  – Бородулиха ауылы;
 № 1157 – Жезкент кенті.
Саяси партиялардың және қоғамдық 

бірлестіктердің ұсыныстары ШҚО 
Бородулиха аудандық мәслихатында 
2015 жылдың 19 маусымына дейін 
қабылданады. 

Материалдарды жинауға жау-
апты тұлғалар: Қ.Қ. Хасенов тел.:                    
8 72 351 2-21-42, Н.Б. Қабылова 
тел.: 8 72 351 2-18-90, Факс: 2-20-44.

У. МАЙЖАНОВ, 
Бородулиха аудандық 

мәслихатының хатшысы                                                               

ХҚКО ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРІ 
АРДАГЕРЛЕРМЕН КЕЗДЕСТІ

Адамзат тарихындағы ең сұмдық соғыстың болып өткеніне міне, 70 жылда 
толды. Бірақ Ұлы Жеңістің ұмытылмайтыны сияқты, соғыс та ұмытылмастай ізін 

қалдырды. Жеңіс күні – бұл сан мыңдаған ұрпақ үшін ортақ мереке. Бұл мереке – бейбітшілік пен 
қайырымдылықтың мәңгі жасампаздығын, Отанын қорғаған жауынгер-солдаттар мен офицерлердің 

айбыны, тылдағы 
Жеңісті жақындатқан 
жұмысшылардың 
ерлік еңбектерінің 
мәңгі өшпейтіндігін 
дәлелдейді. 

ШҚО бойын-
ша «ХҚКО» РМК 
филиалының Бо-
родулиха бөлімінің 
қызметкерлері Жеңіс 
күні қарсаңында Бо-
родулиха ауданының 
тұрғындары - Ұлы Отан 
соғысының Зенковка 
ауылында тұратын 
ардагері Воробьева 
Варвара Степановна 
мен Новопокровка 
ауылында тұратын 
Литвиненко Иван 

Ағымдағы сәрсенбіде Дмитриевка 
ауылының тұрғындары Гагарина 
көшесіндегі қыстан кейінгі саяжол-
ды тазартуға жаппай сенбілікке 
шықты.

Аталған сенбілік  жеке кәсіпкер 
Любовь Сергеевна Савилованың 
ұйғарымымен Ұлы Отан соғысының 
70 жылдық мерекесіне арнал-
ды. «Олеся» дүкенінің алдында 
таңертеңнен бастап ауылды көркейтуге 
өз үлестерін қосамын дегендер 
жақсы көңіл-күймен жұмысқа 
кірісіп кетті. Келген тұрғындардың 
бәріне жұмыс табылды. Ауыл аза-
маты В.Сюксяев саябақты тазар-
ту мен әктеу үшін барлық құрал 
жабдықтармен қамтамасыз етті.

Былтырғы жылдан қалған ескі 
жапырақтар мен қоқыстар тиеліп 
шығарылды. Түске таман біздің саябақ 
танымастай жағдайда болды. Оған 
дәлел біздің ауылдың тұрғындарының 
бір кісідей еңбектенгені. Әсіресе 

СЕНБІЛІК ОЙДАҒЫДАЙ ӨТТІ

осы сенбілікке белсенді қатысқан зейнеткер, ауыл жастарына үлгі 
көрсете білген   Р.Ошановаға алғысымызды білдіреміз. 

Осы сенбілікті ұйымдастырған В.Сюксяев және Л.Савиловаларға, 
сенбілікке қатысқан барлық қатысушыларға алғысымызды білдіреміз.

Б.КАНАФИЯНОВА

1941-1945 жылдардағы Кеңес 
Одағының Ұлы Отан соғысы 
тарихқа мәңгі енді. Бұл соғыста 
Қазақстандағы әр отбасынан 
жүздеген мың адам қолына 
қару алып, ұрыстарға қатысты. 
Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 
70 жылдығын мерекелеу 
шенберінде  2015 жылдың 
29-30 сәуірі аралығында  Степ-
ной ауылдық округінде  әкім 
аппаратының қызметшілері 
мен жұмысшылары  ауылдық 
округ аумағында орналасқан  
ескерткішті тазарту, жөндеу 
жұмыстарын жүргізді. Олар 
ескерткіштің маңайын таза-
лап, қоршауларын бояды. Өсіп 
тұрған тоғайларды әктеді. Белгісіз 
солдат ескерткішін жаңартып, 
бояп шықты. «Алға», «Астық», 
«Мечта», «Мных», «Взлет», 
«Қуаныш», «Кристалл» сияқты 
шаруа қожалықтарының басшы-
ларына округтегі іс-шараларға 

демеушілік көрсетіп, «Туған жерге 
тағзым» акциясына белсене 
атсалысатындары үшін округ 
тұрғындарының атынан алғыс 
білдіргіміз келеді. Ұлы Отан 
соғысының ардагерлеріне 
өмірдің барлық пәктігін, 
жақындарының жылулығын, 
күннің нұрын тілей отырып, 
еліміздің аяулы да ардақты 
ардагерлері болып қала берулеріне 
тілек білдіреміз. Тілек білдіре 
отырып,өз мақаламызды мына 
өлең жолдарымен аяқтағымыз 
келіп отыр.

Жаутандап қарап дала тұр,
Көз жасын сүртіп жаңа бір.
Хабарсыз ұлын сұрауға,
Жолыңды тосып ана жүр.
Қанша үйдің ұрлап адамын,
Қанша үйде сөніп қалды оттар.
Көрдің бе ұлын ананың,
Соғыстан қайтқан солдаттар.
Степной ауылдық округі 

әкімінің аппараты

Кирилловичтің үйлеріне барып, оларды құттықтап, азық-түлік кәрзеңкесін табыс етті. 
Қымбатты ардагерлер! Сіздер елімізді жаудан ерлікпен қорғай білдіңіздер. Ал, бейбіт күндерде еліміз 

бен туған өлкеміздің игілігіне адал еңбек еттіңіздер.
Сіздерге шын көңілден денсаулық, тіршіліктің ұзақ та жарқын, алаңсыз күндерін, жан шуағын, жақын 

адамдарыңыздың қамқорлығы мен ықыласын тілейміз.
ХҚК орталығы
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ЕЛІ СҮЙГЕН,
 ЕЛІН СҮЙГЕН ЕЛБАСЫ

Мемлекеттік тіл және басқа тілдерді дамыту орталығының ұйымдастыруымен 
осыдан біраз бұрын Новопокровка ауылдық округіндегі ересектерге 
мемлекеттік тілді оқыту үйірмесінің тыңдаушылары мазмұндама жазды.

Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университетінің ректоры 
Ш.Әмірбековтың : «Елі сүйген, елін сүйген Елбасы» атты мақаласы 
мазмұндама арқауы болды. «Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
«Нұр Отан» партиясының 16 съезінде күллі Қазақстандықтардың 
ұсыныс-тілегін ескере отырып, сайлауға түсетінін мәлімдеуі барша-
мызды қуантты. Сондай-ақ, Президент партиялас серіктеріне бес 
бірдей халықтық реформаны жүзеге асыру міндетін қойды. Тұңғыш 
Президент тәуелсіз мемлекеттің басым бағыттарын нығайтып, ел эко-
номикасын еселеуге бар күш-жігерін жұмсап келеді. Әлемнің барлық 
елдерімен көп векторлы дипломатиялық байланыс жасап, Тәуелсіз 
Қазақстан мемлекеті Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше болды. Сонымен 
қатар, дүниежүзінің алдында көрегендік танытып, әлемде бірінші 
болып ядролық қарудан бас тартты. Елімізде саяси тұрақтылық пен 
қоғамдық келісімді сақтау саясаты ерекше рөл атқаруда. Жүздеген ұлт 
өкілдерін бір шаңырақтың астына жинап, бүкіл әлемге ынтымақ пен 
бірліктің үлгісін көрсетті. Білім іздеп, ғылыммен айналысуды мақсат 
еткен жастарға жан-жақты қолдау көрсетуде. Соның бір жарқын 
айғағы – «Болашақ» халықаралық степендиясының тағайындалуы. Ел 
тарихының жаңа беттері ашылып, тәуелсіз Қазақстанның көк туы көкте 
желбіреп тұр. Осының бәрі Елбасымыздың парасатты саясатының 
жемісі мен тынымсыз еңбегінің айғағы», - деп жазады автор.

Бес халықтық реформаның бірінде Елбасымыз: «Өткен жылдарда 
Қазақстан тұрақтылықты сақтау мен қоғамдық келісімде айтарлықтай 
табыстарға жетті. Тілдердің үштұғырлығы - қазақ, орыс және ағылшын 
тілдерін дамыту – қоғамның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың кепілі. 
Қазақтарға мемлекет құрушы ұлт ретінде ерекше жауапкершілік 
жүктеледі. Қазақтар қазақстандық біртектілікті қалыптастыруға 
маңызды ықпал жасауы керек», - деді. Қазақстандық біртектілікті 
қалыптастырудың негізгі құралы мемлекеттік тіл екені түсінікті. Қазақ 
тілі – барша қазақстандықтарды біріктірудің басты факторы екендігі 
тілдерді қолдану мен дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында да нақтылы көрсетілген. Еліміздегі 
тұрақтылықтың пен ұлт аралық келісімнің алтын тамыры - қазақстанды 
отаным деп таныған барлық этнос өкілдерінің дініне, тіліне, діліне 
ешбір шектеулердің қойылмауы , керісінше олардың тілі мен салт-
дәстүрінің дамуына жағдай туғызып отырғандығы. Қазақтардың 95 
пайызы орыс тілін меңгерген. Бұл - біздің жетістігіміз. Мемлекеттік 
тілді де осы деңгейге жеткізу – әрбір қазақстан азаматының парызы. 
Бүгінде әлемдік дағдарыстың кезекті толқыны күш алуда. Осындай 
сын сағатта еліміздің мәртебесі мен мерейін асқақтатқан тарихи 
тұлғаның төңірегіне топтасуымыз халқымызды ұйыстырып, бірлігімізді 
бекемдей түсері даусыз.

М.СЕГІЗБАЕВ,
 Мемлекеттік тілді оқыту 
үйірмесінің оқытушысы

КІРПІШ ШЫҒАРАТЫН ЗАУЫТ 
АУДАНЫМЫЗДА

Еліміз өз тәуелсіздігін алғаннан соң жаңадан зауыт, фабрикалар 
ашылып өзіміздің отандық  тауарларымызды өндіре бастадық. 
Өзіміздің отандық тауарларымызды шет елге танытып ұсынып 
та үлгердік. 

 «Қазақстанда жасалған» деген атпен ауданымызда кірпіш шығарумен 
айналысып келе жатқан Г.Бодриев. Өзінің кәсібін 2011 жылдан бастап 
5 адамды жұмыспен қамтамасыз етіп отырған ағамыз Жапондық 
технологияға сүйеніп күніне 500-600 кірпіш жасап шығарады екен. 
Галим ағамыздан, - Сіз осы кірпішті шығару үшін қандай өнімді, 
қай жерден аласыз және қандай бағамен сатып аласыз дегенде.  
– Мен өзіміздің Семей қаласынан цементті және құмды қолайлы 
бағаға сатып аламын, - деп жауап қайтарды.

– Кірпішті жасайтын құралды қайдан алдыңыз және сіздің алға 
қойған мақсаттарыңыз қандай? – Мен кірпіш жасайтын құралды 
Қытай елінен алдырдым және алдағы қойған мақсатым осы кәсібімді 
үлкейтіп, жиһаз, пластикалық терезе шығаратын цех ашсамба де-
ген ойлар бар, өздеріңіз көріп тұрғандай соған арнап ғимарат та 
салып жатырмыз деп өз сөзін аяқтады.

Еңбек етсең ерінбей,
Тояды қарының тіленбей, – дегенді бәріміз де білеміз. Осындай 

еңбек етіп жүрген жерлестеріміз қазақстандық тауарларды халыққа 
ұсынып, өз ісін өрге домалатып, еңбек етіп жүрген ағаларымызға 
еңбектеріне жеміс, толағай табыс тілейміз.

Т.МҰХАМЕТХАНҰЛЫ

“ӨЗ ШЫРАҒЫҢДЫ ЖАҚ” ЖАСТАР 
АКЦИЯСЫ

Соғыс жылдарында талай 
Қазақстандықтар, соның 

ішінде Бородулиха ауданының 
жауынгерлері де қасық қаны қалғанша 
жерімізді қорғауға ат салысты. 600 мыңнан 
астам сарбаз еліне оралмады. Қазақстан 
аумағында ешбір әскери қақтығыс 
болмаған, бірақ еліміз азық-түлікпен 
және оқ дәрілермен қамтамасыз етіп 
отырғанын тарихтан жақсы білуге болады. 
Бородулиха аумағында екі бірдей госпиталь: 
Ауыл және Березовка жұмыс жасап онда 
аяқ-қол және іш-құрылысынан жарақат 
алған жауынгерлер өз денсаулықтарын 
түзеп, осы жерде емделген. 

Соғыс салған жараның және ол әкелген 
қасіреттің қандай екендігін аға ұрпақ жақсы 
біледі. Көзбен көріп, санамен сезініп өсті. 
Енді Жеңіс сарбаздарына деген құрметті 
бүгінгі жас ұрпақ жалғастыруда. Бороду-
лиха ауданының басындағы мәдениет үйінде ұлы жеңістің 
70 жылдығына орай 9 мамыр күні кешкі сағат 8-де “Өз 
шырағыңды жақ” жастар акциясы өткізілді.  Аудандық 
Мәдениет үйінің алдында жиналған жастар сап түзеп, 
қолдарына гүл шоқтарын ұстап, аяқтарын нық басып, 
ұйымшылдықпен шеру тартып, Жеңіс саябағына қарай бет 
түзеді. Ол жердегі Салтанатты шара соғыс жылдарындағы 
әнмен басталды. Сонан соң Бородулиха аудандық Жастар 
орталығының  директоры Диляра Хасенова сөз сөйлеп, 
ҰОС қаза тапқан жауынгерлерге арналған мемориалдық 

ескерткішке гүл шоғын қою рәсімінен кейін 
әркім өз шырағын жақты.  Іс-шараның арты 
патриоттық әндермен жалғасты.

Сөз соңында айтарым, өскелең жас ұрпақ 
аталарымыздың ІІ жаһан соғысында жасаған 
ерлігін еш ұмытпақ емес. Осының жарқын 
куәсі Бородулиха аудандық жастар орталығы 
ұйытқы болған “Өз шырағыңды жақ” жастар 
акциясы.

Ә.СҰЛТАНОВ

(Басы 1-ші бетте)
Бұл мереке әр кезде де батылдық 

пен ерліктің, қаһармандық пен 
елдіктің нышаны, Отанға деген 
сүйіспеншілік пен адалдықтың 
өлшемі, ал құрметті ардагерлеріміз, 
болашақ ұрпақтар үшін, егемен 
еліміздің тәуелсіздігін қоғаушылардың 
бәрі үшін жарқын үлгі болып қала 
берері сөзсіз. Ендеше, аспанымыз 
ашық, еліміз тыныш, жұртымыз 
аман болсын, мамырдың мамы-
ражай күндерімен, майда желімен 
келіп жеткен мерекелеріңіз тағы 
да құтты болсын, ардақты азамат-
тар!» деп өз жылы лебізін білдірді. 
Осы мерекеде аудан әкімінің 
орынбасары Ахметқали Ахашұлы 
интернационалдық парызын ерлікпен 
орындағаны үшін ауған соғысының 
ардагерлері Әбділов Шаймардан 
Әбдікәрімұлы, Ержан Рымқанұлы 
Асановтарды алғыс хат және сыйлықтармен марапаттады. Өз қызметінде ерен еңбегі мен жоғарғы 
көрсеткіш көрсеткені үшін аудандық прокурордың көмекшісі, 1 дәрежелі заңгер Ж.Есімқанов, АІІБ 
әкімшілік полиция бөлімінің орынбасары, майор М.Қалидоллаұлы, қорғаныс істері бөлімінің орынба-
сарлары капитан С.Имашев, капитан Т.Орынханов, АІІБ старшина полицейі А.Құрманғалиев, ҰҚК Шекара 
қызметінің әскери қызметкері аға лейтенант Қ.Көкенов, ҰҚК шекара қызметінің әскери қызметкері кіші 
сержант Н.Барлықанов, ҰҚК шекара заставасының әскери қызметкері ефрейтор С.Берекенов және ІІІ-
дәрежелі сержант Д.Елубаев, ІІМ 
аудандық төтенше жағдайлар 
бөлімінің қызметкерлері аға 
лейтенант Е.Мұхамедқазы және 
капитан Ә.Өмірбековтер, Новопо-
кровка ОМ АӘД пәнінің мұғалімі 
В.Попов, Бородулиха қазақ орта 
мектебінің АӘД пәнінің мұғалімі 
С.Кошалаковтар мараппатта-
лып, мақтау қағаздарын алды. 
Дәл осындай мақтау қағазымен 
ауданымыздың спортшылары 
М.Қажымұқанов, С.Ақылбеков, 
Д.Көпжасар, А.Қанапияновтар және 
ПДУ № 9 жол жөндеу қызметкерлері 
И.Шуховцов, В.Белендир, В.Ляйс, 
А.Бапишев, Қ.Дюсембековтар ма-
рапатталды. Отанды қорғау, Отан 
алдындағы парызын өтеу әрбір 
қазақстандықтың міндеті екенін 
бәріміз де білеміз, осы жақында 
Отан алдында өз борышын өтеуге 
аттанатын ауданымыздың аз-
маттарын атап өтіп сыйлықтар 
тарту етті. Мереке соңы ауданымыздың әртістерінің мерекелік концертімен жалғасты. Барлық Отан 
қорғап жүрген ер азаматтарымызбен қыз келіншектерге қонар бақтың баяндысын, бітер дәулеттің 
көл-көсірлігін, келер ырыстың ысырап болмауын, жүрек гүлінің мәңгі солмауын, шаңырақтарына 
шаттық орнауын, Тәңірдің шексіз қолдауын тілейміз! 

Т.ҚАЛИБАЕВ
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СЕНБІЛІККЕ ШЫҚТЫ, 
БЕЛСЕНЕ...

Тазалық өз үйің мен тұратын ауылыңнан басталады демекші, 
әрбір адам айналадағы ортаны жақсарта түсуге, туған өлкемізді 
абаттандырып, санитарлық жағдайын барынша таза ұстауға қолынан 
келгенше өз үлесін қосуы тиіс. Осы мақсатта ауданымыздың 
мемлекеттік кіріс басқармасы да тыс қалмады. Барлық ұжым 
бір кісідей ат салысып, белсене сенбілікке қатысты. Сондай-ақ 
сенбілікке ауданымыздағы барлық ауылдық округтер мен аудан 
орталығындағы мекеме қызметкерлері, аудан тұрғындары белсене 
атсалысты. Осы жылы көктем кезінде қар қалың түсіп, ауа-райының 
күрт өзегеруіне байланысты қар тез еріп, елді әжептәуір әуре 

сарсаңға салғаны бәрімізге де белгілі. Сенбілікке қатысқандар 
өз аулалары мен су жүретін арықтардың көздерін, өздері жұмыс 
істейтін мекеме ғимараттарының аумағын күл-қоқыстардан та-
зартып, жол жиектеріндегі қоқысты шығарумен айналысты. 

Сенбілікке қатысу арқылы ауданымызды қоқыстан тазарттық. 
Енді ауданымыздың көшелеріне көшеттер отырғызып, яғни 
көгалдандырып, ауданымызды одан әрі жайната түссек нұр 

үстіне нұр болады демекшіміз!
Ә.СҰЛТАНОВ

БІЗДІҢ МАҚТАНЫШЫМЫЗ
Туысқандар – бауырлар!
Қазақ тілі – ана тіл.
Сүйер болсаң еліңді,
Ең алдымен тілге ұмтыл.
Бабаңнан қалған ардақтың,
Ана тілің- арың бұл.
Тірлігің сенің тіліңде, 
Білімді берік игерсең,
Ешкімнің жоқ таласы- де-

гендей біздің ана тіліміз – қазақ 
тілі. Сондықтан әр адам ана тілін 
қадірлеуге міндетті. Халықтың 
сақталуы тіліне байланысты. Тіл 
– халықтың жаны, сәні, тұтастай 
кескін- келбеті, болмысы. Адамды 
мұратқа жеткізетін ана тілі мен 
ата дәстүрі. 

Біздің осындай қасиетті мұратымыз 
– ана тіліміз- қазақ тілі. Өзге ұлт 
өкілінің баласы бола тұра өз  ана 
тілін ардақтап, жетік меңгеріп, 
өз ана тілдерінде өткен әр түрлі 
іс- шараларға қатысып, әр түрлі 
сайыстардан орын алып жүрген 
«Т. Аманов атындағы орта мектеп» 
КММ 5 «Б» сынып оқушысы – Ах-
мерова Анель және 4 «Б» сынып 
оқушысы - Перик Нелли атты екі 
дарынды оқушымызды мақтан 
тұтамыз. Ахмерова Анельдің 
ұлты – татар, Перик Неллидің 
ұлты – орыс. Ахмерова Анель 
2014 жылы Бородулихада өткен 
бастауыш сыныптар арасындағы 
олимпиадада  3 орынды қазақ 
тілі пәні бойынша жеңіп алды. 
Ал, Перик Нелли 2015 жылы яғни 
биылғы жылы бастауыш сыныптар 
арасында өткен олимпиадада 2 
орынды қазақ тілі пәні бойынша 

жеңіп алды. Бұл екі оқушыны да 
сонау 1-сыныптан бастап қазақ 
тілінің грамматикасын меңгерте 
отырып, қазақ тілін ауызекі тілде  
жетік, сауатты сөйлету үшін көп 
еңбектеніп едім, еңбегім еш кет-
пей екі оқушым да бас жүлдені 
алмаса да, ауданда өткен бастауыш 
сыныптар арасында олимпиадаға 
келген 14 мектептің ішінен 2, 3 
орынды жеңіп алуы маған үлкен 
жетістік болды.  «Білім- инемен 
құдық қазғандай»- дей отыра 
«Еңбек етсең - емерсің, ерінбесең 
– жеңерсің»  дегім келеді.

Балалар – біздің  болашағымыз. 
«Жақсыдан – шарапат» демекші, 
бала жүрегінің нәзік лүпілін жаны 
жайсаң, көңілі шалқар, жүрегі 
жұмсақ адамдар ғана біледі. 
Олардың талантын ояту, пәнге деген 
қызығушылықтарын арттыру әр 
пәннің мұғалімдеріне байланысты 
деп білемін. Ұстаз-жас ұрпақтың 
рухани сәулеткері, қоғам, халық 
өзінің үміті мол болашағын тапсы-
ратын сенімді өкілі. Олар сол сенімді 
ақтай отырып, зерделі де зерек, 
парасатты, ұлттық және адамзаттық 
құндылықтарды бойына дарытқан 
тұлғаларды тәрбиелеуде. Мектептің 
басты тұлғасы, жүрегі - мұғалім. 
Егемен еліміздің ертеңін ойлар 
білімді де саналы, Отанын, туған 
жерін, ұлтын сүйетін ұлтжанды па-
расатты азаматтар тәрбиелеуде 
мұғалімнің еңбегі орасан зор екенін 
баршамыз мойындауымыз керек 
дегім келеді.

С.САБЫРЖАНОВА

ЖАҢАШҮЛБІ АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ 
ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

2015 жылдың 11 маусымында сағат 10-00-де Жаңа Шүлбі ау-
ылы әкімдігінің залында Советская көшесін Кеңес Үкіметінің 
Батыры  Матвей Кузьмич Меркулов атына ауыстыру бойынша 
Новошульба ауылдық округінің азаматтарымен жиналыс бола-
ды. Советская көшесінің тұрғындарын жиналысқа қатысуын 
сұраймыз.

ҰЛЫ АҚЫН АБАЙ ҚҰНАНБАЕВТЫҢ 
ТУҒАНЫНА 170 ЖЫЛ 

Ұлы ақын, ағартушы, қазақтың жазба әдебиетінің 
және әдеби тілінің негізін салушы – Абай (Ибраһим) 
Құнанбайұлы 1845 жылы 23 тамызда Семей облысы 
(қазіргі Шығыс Қазақстан облысы), Абай ауданының 
Шыңғыстау бауырында дүниеге келді.

Абайды жеңгелері екі шешенің ортасында 
тәрбиеленуі себепті Телқара деп атап кеткен. Ау-
ылда молдадан хат танып, он жасында Семейдегі 
Ахмет Риза медресесіне оқуға түседі. Үш жылдай 
оқып, дін сабақтарымен қатар шығыстың ұлы 
классиктері Науаи, Фзули, Саади, Хафиз, Шамси, 
Саихали шығармаларын оқып танысады.

Ел билеу ісіне Құнанбай Абайды баули бастай-
ды. Абайды оқудан ерте тартып алуының себебі де 
осы болды. Ел қамы үшін әділет жолын ұстанған 
Абайдың үстінен арыздар жазылып, абақтыға да 
отырып шығады.

Абай жасы отыздан аса орыс әдебиетімен таныса 
бастайды. Семейге айдауға жіберілген Е.П.Михаэлис 
бастаған орыстың социал-демократтарымен танысып, 
өз бетімен орыстың классиктерінің шығармаларын 
оқуға қол жеткізеді.

Абайдың өмірі мен шығармашылығындағы өзекті 
тақырыпты танып білу үшін Құнанбай заманы мен 
Абай өмір сүрген дәурдің ерекшелігін, айырмасын 
жете білу маңызды.

Абайды оқып зерттеген жазушы М.Әуезовтің атап 
көрсеткеніндей Абай мұрасының нәр алған руха-
ни үш арнасы: өз халқының мәдени мұрасы мен 
Шығыс, Батыс елдерінің рухани қазынасы болды. 
Оқи жүріп, іштей толысып жетіле жүріп ақындық 
өнердің қоғамдық санада зор тәрбиелік мәнін та-

нып, жасы қырықтан асқан шақта ақындық өнерге 
құлай берді.

Адам болу мәселесі сонау тар қапас заманда дүниеге 
келген ұлы Абайды ерекше толғандырған. Міне 
сондықтан да ақынның ғылым, білімге шығарған 
өлеңдері бүгінгі күнге дейін маңызын жоғалтқан 
емес. “Жасымда ғылым бар деп ескермедім”, “Ғылым 
таппай мақтанба”, “Білімдіден шыққан сөз”, Әсемпаз 
болма әрнеге” атты өлеңдерінің негізгі идеясы мен 
мақсаты – Абайдың ұрпақ тәрбиесіне арналғанын 
көреміз.

Абай өз заманының перзенті ретінде сол дәуір 
дайындаған көлемде ұлан-ғайыр еңбек етті. Кемеңгер 
Абай өлеңді сөздің патшасы, сөз сарасы деп бағалады. 
Ол өлең құрылысы жағынан да жұп-жұмыр шығып, 
артық сөз, орынсыз ой қосылмай, өлеңнің бас-аяғы 
теп-тегіс шығуын, мазмұн мен түр бірлігін керек 
етеді. Сырты күміс, іші алтын болып өрнектелуін 
акындар алдына жаңа әдебиеттің эстетикалық 
мұраты ретінде ұсынды.

Абайдың “Ескендір” мен “Масғұт” дастан-поэма-
лары шығармашылық тәрбиесімен жазылған, дәуір 
шындығын дәл бейнелеуге талпынған шығармалар 
болды.

Абай өзінің қара сөздерінде де адамгершілік 
мәселесінде адамды ақылды талапты, қайратты 
болуға шақырады. Абай 1904 жылы туған жерінде 
қайтыс болып, сүйегі Жидебай деген жерге қойылды. 
Бүгінде Жидебай – қонақтардың ақын өмірімен 
танысуда кең мағлұмат беретін әдеби-мемориалдық 
мұражай болып қызмет етуде.

А.ТІЛЕУҒАЗИН

Қ А Р А М О Л А  Е Р Е Ж Е С І  - АСА ҚҰНДЫ 
ТАРИХИ ҚҰҚЫҚТЫҚ ЕСКЕРТКІШ

  А. МАДИЕВА
1885 жылы Семей облысының уездаралық 

төтенше билер съезі шақырылып, онда көлемді 
Ереже қабылданды.Айтып отырған съезд ма-
мыр айында Шар өзенінің бойында, Қарамола 
деген жерде  болғандықтан, бұл заңдық құжат 
«Қарамола Ережесі» деп аталған.

Кереку, Қарқаралы, Семей, Өскемен, Зайсан 
арасындағы дауларды шешу үшін шақырылған 

бұл төтенше билер съезіне ұлы кемеңгер Абай Құнанбаев та қатысқан.
Осы съездің төбе биі болып, құрылымы жағынан 73 (74) баптан 1 
тұратын құқықтық құжатты, негізінен, әзірлеушілердің бірі А.Құнанбаев 
болған екен. Абай Құнанбаевтың аты-жөні Ереженің 73-бабында 
Шыңғыс елінің құрметті қазағы деп көрсетіліп, құжатты әзірлеушілердің 
бірі ретінде қол қойған. 

Бұл ереже қазақ әдет-ғұрып құқығының негізгі салаларын түгел 
қамтыған.Оның ішінде құн дауы, жесір дауы, мал дауы, дауларды 
шешу, айғақтау жүйесі, сот жүргізу тәртібінің ерекшеліктері де осы 
Ережеге енген.Абай Ереже жазу ісімен өзінің тек ақын, философ 
қана емес, сонымен бірге көрнекті құқықтанушы, мол тәжірибелі 
би екенін танытады.

Абай өзінің бүкіл саналы өмірін ел ішінде теңдік, әділдік орнату, 
зорлық зомбылыққа жол бермеу ісіне сарп еткен.Әрине, бұд жолда 
ғұлама, қара қылды қақ жарған әділ би Абай қару ұстап көтеріліске 
шақырмаған, тек тәрбие, оқу –білім, өзінің іс-әрекеті, өлең жыр-
ларымен, биліктерімен жүргізген.Әрқашан әлсіздің, жетім-жесір, 
кедей –жатақтың жоғын жоқтап, өзінің беделін, байлығын соларды 
қорғауға жұмсағаны әрқашанда айқын көрініп тұрады. Абай әрбір 
дау-шар қылмыс не бір жат қылықты талқылау алдында оның түбін 
қазбалап, себебін табуға, соның алдын табуға ұмтылған сияқты.
Ұрлықты кедейшілікпен жасайтындарға біршама мал беріп көмек 
жасап, ұрлықтарын қойдырған.Дауларды шешкенде Абай тек терең 
ақылға салып, жан-жақты талдау арқылы, даугерлердің жеке басын, 
мінез-құлықтарын да ескере отырып, әдет –ғұрып шеңберімен шек-
телмей билік айтқан. Мамай Қарабас руынан шыққан Тоқа деген кісі 
өзінің бір туысынан құнан даулап Абайға келеді.

Екі жағы бір-бір айтқаннан кейін Абай жауапкерге: « Мына Тоқаның 
құнанын бер»,-дейді.

Бірақ Тоқа дауқұмар, мұндай тез билікке айызы қанбай:
 - Абай, сөзімді екіндіге шейін тыңдашы,  - дейді. Абай қозғалмай, 

үндемей тыңдап алып, енді жауапкерге:
- Сен енді құнаныңды берме,-дейді. Сонда Тоқа:
- Бұның не? -  дегенде.
- Сен құнанынды бағана алған едің, өзің дауға саттың, - деп мылжың 

даукесті жазалайды». Сол кезеңде халық ішінде кездесіп отыратын 
дауқұмарларға жоқ жерден дау қуаламай қайта сол уақыт пен күш 
– жігеріңді өз шаруаңа жұмсағаның дұрыс деп қатал қараған екен.

Осы ереженің екінші бабындағы – билердің дауысы тең түскен 
жағдайда бірыңғай шешімге келу жолы сол кездегі әйгілі патша 
заңгерлерін де таңғалдырған. Ереженің 2-бабында: «Егер де жауапкер 
бидің алдына дауды шешу үшін келмейтін болса және оның келмеу 
себебі сенімсіздік тудырса, онда билер сырттан шешім қабылдауға 
құзырлы», - деп бекітті. Бірақ жеке бидіі   және болыстық билер съезінің 
сырттай кескен биліктері  түпкілікті емес болды.Тек төтенше билер 
съезінің шешімі ғана түпкілікті болған.Жалпы алғанда осы сырттай 
шешім қабылдау тәжірибесі басталған кезде, билердің барлығының 
дерлік биліктері және төтенше билер съезінің де шешімі  шағымға 
ілігіп, өлкелік аппараттың арасында ұзақ сапарда шешімін таппай 
жүрген. Сондықтан уезд бастықтары мен әскери  губернатордың 

апраларында көптеген қатынас 
қағаздар жүріп, ақырында өлке 
бастығы: «Сырттай үкім шығаруға 
рұқсат беріледі, тек халықтың әдет-
ғұрыпы негізінде», деп жариялайды.

Ереженің 9-бабында  - билердің 
және съездің шешімдері куәгерлердің  
жауабына негізделеді. Егер де 
көрсетілген куәгерлерді би сенім 
артуға болмады деп тапса, онда 
дауды куәгерлерді шақыртпай-ақ 
антқа береді деп бекітті. Қазақтың 
әдет-ғұрып құқында маңызды 
орын алған ант беру, ант қабылдау 
процестері өте жақсы ашылған 
Ережеде бірінші рет ант беруге 
жіберілетін адамдардың жас мөлшері 
анықталған. Ант беруге:болмыстық 
молдалар, болыстық басқарушылар 
және қожалар, жасы 18-ден төмен 
жастар және жасы 63-тен асып 
кеткен қариялар жіберілмейді (17-
бап). Сондай-ақ, куәгер бола ал-
майтындар: ақылынан адасқандар, 
жасы 18-ге толмағандар, әйелдер, 
жақын-туғандар, құдалар Һәм 
өштес, дұшпан кісілер.

Әдет-ғұрып  құқында маңызы 
ерекше  болып табылатын құн дауы 
қарамола Ережесінде  қылмыстың 
субъективтік  жағын айқындай түсетін 
белгілермен толықтырыла түскен. 
Ереженің 26-бабында: «Арнайы 
қастандықпен өлтірілген әр адам 
үшін 100 түйе..., байқаусызда өлтірсе 
– 50 түйе құн төлейді. Әйелдің құны 
– ер құнының жартысы. Абайсыз-
да, оқыстан өлтірілген кісіге құн 
жоқ..., 27-бабында барымташылар 
мен ұрылардың өлімі үшін құн 
жоқ дейді».

Қарамола Ережесінде ерекше на-
зар аударатын мәселе – ол ұрлық, 
мал дауы. Қазақ қоғамында ең 
жеккөрінішті және жиі болып 
тұратын қылмыс – ұрлық еді.
Бұл қылмыстың бағынышталған 
объектісі – елдің негізгі күнкөріс көзі 
мал болатын.Бұл кезеңде  әрине, 
«мал ашуы жан ашуы» болғанды 
да тарихи түсініктемесін табады.
Сондықтан Ережедегі  ұрлық үшін 
қойылған жауапкершілік өте қатаң 
мүліктік жауапкершіліктен қатар 60 
рет дүре соғу және 1 ай мерзімге 
дейін абақтыға жабу жазаларын 
билер міндетті түрде қолдануы 
тиіс болды (37-бап).

(жалғасы келесі нөмірде)



Аудан тынысы 6
ТЕЛЕДИДАР

 ҚАЗАҚСТАН
ДҮЙСЕНБІ, 18 МАМЫР 
07.00-17.00 техникалық үзіліс17:00«Менің Қазақстаным»      17:30ЖАҢАЛ

ЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 4-маусым. 11-12 бөлімдері 
19:10«Текті қазақ, «Темір» генерал». Арнайы тележоба 19:35ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚЫЗДАР». Телехикая. 16-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 35-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1382,1383-бөлімдері 23:30«СІЗ 
НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Көкпар». Ұлттық 
ойын1:40«Дауа» 2:15«Мәлім де беймәлім Қазақстан»2:50ЖАҢАЛЫҚТАР3:
20«Менің Қазақстаным»       

СЕЙСЕНБІ, 19 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН».10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 35-бөлім.  

10:50«Айтуға оңай...» 11:35«Қыздар». Телехикая. 16-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«SPORT.
KZ» 13:10«Еңбек түбі - береке» 13:15«Алаң» ток-шоуы 14.00-16.00 техникалық 
үзіліс 16:00«Еңбек түбі - береке» 16:10«Келін». Телехикая. 1382-1383-бөлімдері 
17:00«Жарқын бейне» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналай
ын». 4-маусым. 13-14 бөлімдері 19:10«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА»19:35ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚЫЗДАР». Телехикая. 17-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 36-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1384, 1385-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:30«Өзекжарды»0:50
«Сыр-сұхбат» 1:25«Шарайна». Телесаяхат 1:55«Жарқын бейне» 2:25«Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:35«Қылмыс пен жаза»

СӘРСЕНБІ, 20 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН».  10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 

36-бөлім 10:50«Айтуға оңай...» 11:35«Қыздар». Телехикая. 17-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Қылмыс пен жаза»13:10«Поэзия әлемі» 13:40«Қытай 
дәмі». Деректі фильм (CCTV (Қытай)  14:30«Айдаһар мінген шабандоздар». 
Мультхикая. 14-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 22-бөлім 
15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«КЕЛІН». Телехикая. 
1384,1385-бөлімдері 17:00«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 17:30ЖАҢАЛ
ЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 4-маусым. 15-16 бөлімдері 
19:10«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ»19:35ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Телехикая. 
18-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 37-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1386, 1387-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Журналистік зерттеу» 
1:20«Еңбек түбі - береке» 1:25«Ұлт мақтанышы». Деректі фильм 1:55«Поэзия 
әлемі» 2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:30«Мәлім 
де беймәлім Қазақстан»

БЕЙСЕНБІ,  21 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 37-бөлім 

10:50«Айтуға оңай...» 11:35«Қыздар». Телехикая. 18-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Еңбек 
түбі - береке»12:50«Агробизнес».13:15«Журналистік зерттеу» 13:35«Сіз не 
дейсіз?»14:10«Жан жылуы»14:35«Айдаһар мінген шабандоздар». Муль-
тхикая. 15-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 23-бөлім 
15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 
1386,1387-бөлімдері 17:00«Қазақ даласының құпиялары». Деректі фильм 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 4-маусым. 17-18 
бөлімдері 19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚЫЗДАР». Телехикая. 19-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Телехикая. 2-маусым. 38-бөлім 
22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1388, 1389-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«Ең
бек түбі - береке»1:00«Қылмыс пен жаза»1:25«Қазақ даласының құпиялары». 
Деректі фильм 1:55«Мәлім де беймәлім Қазақстан»2:25«Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:30«Сіз не дейсіз?» 

ЖҰМА,  22 МАМЫР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Көк тарландары». Телехикая. 2-маусым. 

38-бөлім 10:55«Айтуға оңай...» 11:40«Қыздар». Телехикая. 19-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:40«ИМАН АЙНАСЫ» 13:05«Индустрияландыру: Ұлттық 
өндіріс»13:25«Көкпар» Ұлттық ойын 14:10«Баламен бетпе-бет» 14:30«Айдаһар 
мінген шабандоздар». Мультхикая. 15-бөлім 14:50«Джунгли кітабы». Муль-
тхикая. 2-маусым. 24-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 
16:10«Келін». Телехикая. 1388,1389-бөлімдері 17:05«ЖАН ЖЫЛУЫ»17:30ЖАҢ
АЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Ғасырлар үні»18:40«Жайдарман». Үздік 
әзілдер19:00«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 19:35«Қыздар». Телехикая. 20-бөлім 
20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50«Шын жүректен!». Реалити 
шоу 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1390, 1391-бөлімдері 23:30«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»0:55«
Еңбек түбі - береке»1:00Лидия Смирнова, Бикен Римова, Виталий Гришко 
«Тел өскен ұл» драмасында 2:25«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00ЖА
ҢАЛЫҚТАР3:35«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 

СЕНБІ, 23 МАМЫР 2015 ЖЫЛ
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт 8:10«Қымызхана» 

8:40«АГРОБИЗНЕС»  9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-сазды бағдарлама 10:05«ДАУА»  
10:40«ҚЫТАЙ ДӘМІ». Деректі фильм (CCTV (Қытай)   11:35Мультфильм11:50«Ұлттық шоу: 
Роза шақырады»13:00«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». Интеллектуальдық сайыс13:45«ПОЭЗИЯ 
ӘЛЕМІ»14:15«Құбылай хан». Телехикая. 7-9-бөлімдері (Қытай, 2011-2012 жж.)                                                                                                                                             
16:40Рекха, Кабир Беди, Сону Валия «Қайтқан кек» мелодрамасында. 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Қайтқан кек» мелодрама (жалғасы)   19:35«Жүрек 
назы». Роза Әлқожаның концерті20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«СЕНБІЛІК КЕЗ-
ДЕСУ» 22:35«ЖАЙДАРМАН». Республикалық Премьер Лига. 1/8 финал. 
3-топ0:10ЖАҢАЛЫҚТАР0:40Джуд Лоу, Николь Кидман, Рене Зеллвегер «Суық 
тау» мелодрамасында 3:10ЖАҢАЛЫҚТАР3:40«Агробизнес»  

ЖЕКСЕНБІ, 24 МАМЫР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарының қатысуымен концерт8:00«Қымызхана» 

8:30«АҚСАУЫТ» Әскери-патриоттық бағдарлама 9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». Таңғы 
ақпаратты-танымдық бағдарлама. Тікелей эфир 10:30«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 
10:50Мультфильм11:20«КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ». Мультфильм. 26-соңғы бөлімі  
11:55«НҰРСӘУЛЕМ-АЙ» Ән-би ансамблінің шығармашылық кеші13:15«Шарайна». 
Телесаяхат13:45«КЕЛБЕТ» 14:15«Құбылай хан». Телехикая. 10-12 бөлімдері 
(Қытай, 2011-2012 жж.)  16:40«ӘНДЕР МЕН ЖЫЛДАР». Қазақстан эстрада 
әншілерінің қатысуымен концерт 18:50«Әзіл әлемі»20:00«АПТА. КZ» 21:05«ҰЛТТЫҚ 
ШОУ: РОЗА ШАҚЫРАДЫ»22:15«АЛАҢ» ток-шоуы 23:05Джулия Стайлз, Дэвид 
Уолтон, Камрин Менхейм «Қайта түлеу» комедиясында

ХАБАР
ДҮЙСЕНБІ,  18 мамыр 
 Технический перерыв с 03:00 до 17:00 (профилактические работы)
17:02Кешкі жаңалықтар17:15«Мен көрген соғыс» 17:30«Қызық times»18:00Вечерний 

выпуск новостей18:15«Қызық times»19:00«ТВ Бинго»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«Арнайы хабар»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал  «Достық жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»22:10Телесериал. 
«Гречанка»23:00Тұсаукесер! «Бұйымтай» 23:45Қорытынды жаңалықтар00:15Итоговый 
выпуск новостей00:45«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:15Жаңалықтар

СЕЙСЕНБІ, 19 мамыр
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал.  

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50«Мен көрген 
соғыс» 11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» 
деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20Премьера! 
Телесериал  «Достық жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные мелодрамы»     14:00Теле-
сериал. «Верь мне»15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 
15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі драмасы16:30Телесериал. «Ұзақ 
жол»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»17:45«Экономкласс»18:00Ве
черний выпуск новостей18:15Телесериал. «Сұлтан Сүлейман»19:05«Біздің 
үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро расследований»21:00Итоговый 
выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира»22:10Телесериал. «Гречанка»23:00«Арнайы хабар»23:30Тұсаукесер! 
«Бұйымтай» 00:15Қорытынды жаңалықтар00:45Итоговый выпуск новостей01:15«Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:45Жаңалықтар

СӘРСЕНБІ, 20 мамыр 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. 

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50«Моя история 
войны»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20«Незабытые 
истории...» 12:25Премьера! Телесериал «Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семей-
ные мелодрамы»    14:00Телесериал. «Верь мне» 15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:25Телесериал. «Ұзақ жол»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас»
17:50«Незабытые истории...»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. 
«Сұлтан Сүлейман»19:05«Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«100 бизнес 
тарихы». Индустрияландыру21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал «Достық жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»22:10Телесериал. 
«Гречанка»23:00«Біздің үй»23:50Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:35Қорытынды 
жаңалықтар01:05Итоговый выпуск новостей01:35«Әр үйдің сыры басқа» 
деректі драмасы02:05Жаңалықтар

БЕЙСЕНБІ, 21 мамыр 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал.  

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал.  
«Белка и стрелка» 10:55«Подари детям жизнь»11:00Утренний выпуск но-
востей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная про-
грамма «Магия кухни»12:20Премьера! Телесериал  «Достық жәрмеңкесі или 
Базар на улице Мира»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. 
«Семейные мелодрамы»  14:00Телесериал. «Верь мне»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:25Телесериал. «Ұзақ жол»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Кө
зқарас»17:45«Бизнес сыры»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. 
«Сұлтан Сүлейман»19:05«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Моя 
история войны»20:45«Жерұйық»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! 
Телесериал «Достық жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»22:10Телесериал. 
«Гречанка»23:00«Біздің үй»23:40Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:25Қорытынды 
жаңалықтар00:55Итоговый выпуск новостей01:25«Әр үйдің сыры басқа» 
деректі драмасы01:55Жаңалықтар

ЖҰМА, 22 мамыр 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал.  

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал.  «Бел-
ка и стрелка»10:55«Подари детям жизнь»11:00Утренний выпуск новостей 
11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа 
«Магия кухни»12:20«Незабытые истории...»12:25Премьера! Телесериал «Достық 
жәрмеңкесі или Базар на улице Мира»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы»     14:00Телесериал.  «Верь мне» 15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 16:00Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:30«Ұлт саулығы»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, 
бауырым?»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. «Сұлтан 
Сүлейман»19:05«Орталық Хабар»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Сильные 
духом» 21:00Итоговый выпуск новостей21:30Тұсаукесер! «Жеті ән»23:00Мегахит.  
Джонатан Риз Майерс, Рада Митчелл, Чоу Юнь-Фат в драме  «Дети Хуанг Ши» 
01:10Кино. Логан Лерман, Эмма Уотсон, Эзра Миллер «Тыныш жүргенге не 
жетсін» 03:00Қорытынды жаңалықтар03:30Итоговый выпуск новостей

СЕНБІ,  23 мамыр 
07:02«Ду-думан»08:00Аспаздық бағдарлама «Сиқырлы ас үй»08:30«Әсем 

әуен»09:00«Бармысың, бауырым?»09:45«Продвопрос»10:05«Спорт без 
границ» 10:30Мультфильм. «Тор: Легенда викингов»11:55Кино. «Джонни-
Цунами»13:30«Орталық Хабар»14:25Тұсаукесер! «Жеті ән»15:55Тұсаукесер! 
«Бұйымтай» 16:45Премьера! «Всегда Ваш, Арман Давлетьяров»17:15Бокс. Все-
мирная серия бокса. Полуфинал. Прямая трансляция из Астаны20:00«Бенефис-
шоу» 21:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» сараптау  бағдарламасы  22:00Ме-
гахит. Зои Дойч, Люси Фрай,  Данила Козловский в фантастическом фильме 
«Академия вампиров»23:50Кино. Роселин Санчес, Джейсон Коттл, Алекс Ви-
дов «Ерлік ережесі» боевигінде01:50Деректі фильм «Ботокс туралы аңыз» 
03:20«Арнайы хабар»

ЖЕКСЕНБI,  24 мамыр 
07:02«Ду-думан»08:00Кулинарная программа «Магия кухни»08:30«Айбын»09:00Ақпарат 

арнасы – «Жетi күн» сараптау  бағдарламасы  10:00«Ас арқау»10:20«Спорт 
әлемі»10:50Семейное кино. «Мистическая пятерка»  12:25Мультфильм. «Морская 
бригада» 14:00«Бенефис-шоу»15:15Кино. «Бәйтерек»16:45Премьера! «Всегда 
Ваш, Арман Давлетьяров»17:15Бокс. Всемирная серия бокса. Полуфинал. Прямая 
трансляция из Астаны 20:00Тұсаукесер! «Қызық times»21:00Информационный  
канал - аналитическая программа «Жетi күн»22:00Мегахит. Сильвестр Стал-
лоне, Санг Кенг в боевике «Неудержимый» 23:40Кино. Ромола Гарай, Сэм 
Нил, Люси Расселл «Періште» фильмінде 01:50Деректі фильм «Демалыс...»
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Аудан тынысы 7
Ғарыш дидар

ТВ3 
Понедельник, 18 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 Д/с «Тайны 

Библии раскрыты» 12+15:30 Д/с «Городские ле-
генды» 12+16:00 Д/с «Громкие дела» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 Д/ф «Га-
далка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:00, 04:30 
«Х-версии. Другие новости» 12+21:30 Т/с «Пятая 
стража» 16+22:30, 23:25 Т/с «Обмани меня» 12+00:15, 
01:10 Т/с «Черный список» 16+02:00 Х/ф «Эпиде-
мия» 16+05:00 Х/ф «Городок Семетри» 16+07:00, 
07:45 Т/с «Госпиталь «Королевство» 16+08:30 Т/с 
«Без свидетелей» 16+

Вторник, 19 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 22:30, 

23:25 Т/с «Обмани меня» 12+14:30 Д/с «Истина 
среди нас» 12+16:30, 21:00, 04:15 «Х-версии. Дру-
гие новости» 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, 
01:10 Т/с «Черный список» 16+02:00 Х/ф «Столкно-
вение с бездной» 12+04:45 Х/ф «Шалун» 12+06:45, 
07:45 Т/с «Госпиталь «Королевство» 16+08:30 Т/с 
«Без свидетелей» 16+

Среда, 20 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 22:30, 

23:25 Т/с «Обмани меня» 12+14:30 Д/ф «Истин-
ный лик Иисуса» 12+16:30, 21:00, 04:45 «Х-версии. 
Другие новости» 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, 
01:10 Т/с «Черный список» 16+02:00 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок в преисподнюю» 16+05:15 Т/с «Зажги 
этим летом!» 16+07:00, 07:45 Т/с «Госпиталь «Ко-
ролевство» 16+08:30 Т/с «Без свидетелей» 16+

Четверг, 21 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 22:30, 

23:25 Т/с «Обмани меня» 12+14:30 Д/с «Погруже-
ние в тайны Бермудского треугольника» 12+16:30, 
21:00, 04:15 «Х-версии. Другие новости» 12+17:00, 
17:30 Д/ф «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 Д/ф «Га-
далка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+00:15, 01:10 Т/с «Черный спи-
сок» 16+02:00 Х/ф «Одержимость» 16+04:45 Х/ф 
«Легко не сдаваться» 16+06:45, 07:45 Т/с «Госпиталь 
«Королевство» 16+08:30 Т/с «Без свидетелей» 16+

Пятница, 22 Мая
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30 Т/с «Об-

мани меня» 12+14:30 Д/ф «Тайна снежного чело-
века» 12+16:30, 03:00 «Х-версии. Другие новости» 
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+21:00 
Д/с «Громкие дела» 12+22:00 «Человек-невидимка» 
12+23:00 Д/ф «Охотники за привидениями» 0+01:00 
Х/ф «Лузеры» 16+04:00 «Европейский покерный тур» 
18+05:00 Х/ф «Отчим» 16+07:00, 07:45 Т/с «Госпиталь 
«Королевство» 16+08:30 Т/с «Без свидетелей» 16+

Суббота, 23 Мая
09:00, 13:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 «Школа 

доктора Комаровского» 12+13:45 Х/ф «Розыгрыш» 
12+15:45, 03:45 Х/ф «Чокнутый профессор» 0+17:45 
Х/ф «Чокнутый профессор 2: Семейка Клампов» 
12+19:45 Х/ф «Охотники за привидениями» 6+22:00 
Х/ф «Животное» 12+23:45 Х/ф «Двойной КОПец» 
16+01:45 Х/ф «48 часов» 16+05:45 Д/с «Городские 
легенды» 12+06:15, 07:00, 08:00 Т/с «Госпиталь «Ко-
ролевство» 16+

Воскресенье, 24 Мая
09:00, 11:00 Мультфильмы СМФ 0+10:30 «Шко-

ла доктора Комаровского» 12+12:15, 13:10, 14:05, 
15:00, 15:55, 16:50, 17:40, 18:35, 19:30, 20:20, 21:15, 
22:10, 23:05 Т/с «Алькатрас» 12+00:00 Т/с «Быстрее 
пули» 16+02:00 Т/с «Другие 48 часов» 16+04:00 
Т/с «Чокнутый профессор 2: Семейка Клампов» 
12+06:00 Д/с «Городские легенды» 12+07:00, 08:00 
Т/с «Госпиталь «Королевство» 16+

Россия 1
Понедельник, 18 Мая
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 20:00, 

20:30, 23:00 Вести.12:55 «О самом главном». Ток-
шоу.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. Ве-
сти-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 «За-
гадка судьбы». 12+21:15 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с «Цветок па-

2015 жылдың 18-24 мамы-
ры арасындағы алдағы аптаға 

арналған жұлдыз жорамал
Тоқты. 21.03-20.04. Тоқтылардың жоғары 

сексуалдық әлеуеті мен зияткерлік тартымдылығы 
сізге қарама-қарсы жыныс өкілдерін тартады, 

сондықтан жеке өмірде ұзақ қарым-қатынас пен 
жағымды өзгерістер үшін мүмкіндік пайда бо-

лады. Көптеген Тоқтылар осы кезеңде өз бастау-
ларында қарама-қарсы жынысты серіктестерінің 

қолдауына қызығушылық білдіреді, олар сізге 
қуана-қуана қолдау көрсетеді. 

Торпақ. 21.04-21.05. Бұл кезең танымның жаңа са-
пасы мен өз ойын білдірудің жаңа жолдарын құру 

үшін  қажет. Кез келген бастаулар, келіссөздер 
мен ақша салымдары Торпақтардың табыстарын 

арттыруға қызмет ете алады. 
Егіздер. 22.05-21.06. Бұл уақыт анағұрлым 

позитивті болып шығады, бұл кезде сіз өзіңіздің 
аураңызды қайта оқтай аласыз, сіздің жағдайыңыз 

жақсарып, жаныңызда көктем басталады. 
Оқиғалардың көптігі сіздің өміріңізді мазмұнды 

әрі серпінді етеді, сондықтан Егіздер үнемі 
қозғалыста болады.

Шаян. 22.06-22.07. Осы апта анағұрлым 
жағымды болады. Шаяндарға өз жоспарларын 

оңтайландыруға, болашаққа деген көзқарастарын 
өзгертуге және Сіз бен айналадағылардың 

қызығушылықтары сәйкес келетіндей қарым-
қатынастар құруға  тура келеді, осы жағдайда 

ортақ күштің арқасында сіз үлкен жетістіктерге 
қол жеткізе аласыз. 

Арыстан. 23.07-23.08. Бұл келісімшарттарға қол 
қою, басшылық пен демеушілермен келіссөздер 
жүргізу үшін қолайлы уақыт, себебі Арыстандар 
айналадағылармен  интуициялық және саналы 

түрде әрекеттесетін болады. Сіздің идеяларыңыз 
айтарлықтай нақты және шынайы болады, ал 
достар мен әріптестер Арыстандарды асығыз 

және ойластырылмаған шешімдерден ұстап қала 
алады. 

Бикеш. 24.08-23.09. Бикештердің барлық ба-
сты қызығушылықтары осы аптада кәсіби 

мәселелерге арналуы мүмкін, сізге көп жұмыс 
істеуге, қызметтік міндеттерді, сонымен қатар 

тек өздеріңіздікін ғана емес, атқаруға тура келеді. 
Сізге бастықтың орнын баса тұруға, маңызды 
іскерлік кездесулерді өткізуге тура келетіндігі 

мүмкін. Сіздің еңбексүйгіштігіңіз бен біліктілігіңіз 
қалаған биіктерге жетуге көмектеседі. 

Таразы. 24.09-23.10. Бұл апта жеткілікті 
серпімді болады, бұл Таразылардың тағдырына 
көптеген өзгерістер енгізуі мүмкін. Таразыларға 
өзгермелі жағдайларда әрекет етуге мобильділік 

пен дайындық қажет болады. Осы уақытта  
Таразылардың сезгіштігі мен сіздің болашақ 

өзгерістерді сезу қабілетіңіз күшейеді. 
Сарышаян. 24.10-22.11. Келесі аптада көптеген 
Сарышаяндар, ең алдымен қоғамдық ақшамен, 

қарыздарды өтеумен немесе бұрын берген 
уәделерде тұру қажеттілігімен байланысты 

қиындықтарға тап болуы мүмкін. Осы уақытта 
ескі қарым-қатынастардың өзгеруі белсенді 
жүреді, және Сарышаяндар өз тарапынан 

маңызды шығындарды немесе қателіктерді жою 
үшін өздерінің жүріс-тұрыс тактикасын ауысты-

руы мүмкін. 
Мерген. 23.11-21.12. Мергендер үшін осы қолайлы 

кезеңде сіз істердегі тежелудің және ойлар мен 
сезімдердегі шым-шытырықтың орнын баса 

аласыз. Сізде серіктестерге өз сенімділігіңізді, 
тәртіптілігіңізді дәлелдеу мүмкіндігіңіз бар, себебі 
сізге назар мен қамқорлықты білдіруге, сондай-ақ 
бөтен мәселелер мен жанжалдарды реттеуге тура 

келеді. 
Тауешкі. 22.12-20.01. Осы уақытта Тауешкілерге 

өздерінің мансабымен қатар жақын адамдар мен 
қол астындағыларға деген қамқорлыққа көбірек 

назар аударуға тура келеді. Сіз байланыстар үшін 
аса ашық болмайсыз, керісінше, әсіресе егер 

кимде ким сізді сынаса, қарама-қарсы тұру мен 
дау-жанжалдарға бейім боласыз. 

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Көптеген жағдайларда 
сізге интуиция көмектесетін болады, сондықтан 
осы күндері болатын жаңа танысулар мен бай-

ланыстар жылдың екінші жартысы үшін белгілі 
және маңызды болып шығуы мүмкін. Осы уақытта 

жаңа әсерлер мен позитивтік эмоцияларды алу 
үшін келіссөздер жүргізу, достармен кездесу, биз-

нес істері бойынша саяхаттау жақсы болады. 
Балықтар. 20.02-20.03. Балықтар келесі ап-

тада анағұрлым тұйық болады, жеке 
шығармашылықты қалап, үй жайлылығын қажет 
ететін болады. Үйде, жақын адамдардың айнала-

сында болуға деген ынта Сіздің энергетикаңыздың 
әлсіреуі мен тұрақсыздығымен байланысты 

болады, бұл қанағаттанбау мен шаршау сезімін, 
тіпті жалқаулыққа, қандай да бір енжарлыққа 

бейімділікті тудыруы мүмкін. Осы кезеңде 
Балықтарға түстерге мұқият болу қажет.

поротника». 12+01:50, 05:50 «Две жизни 
маршала Худякова». 12+02:50 «Илья Ста-
ринов. Личный враг Гитлера». 12+03:55 
Т/с «Я ему верю». 12+04:55 Т/с «Закон и 
порядок-20».06:50 «Комната смеха».

Вторник, 19 Мая
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 

17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.
12:55 «О самом главном». Ток-шоу.14:35, 

17:30, 20:1, 22:35 Местное время. Вести-Мо-
сква.14:55 Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 
«Особый случай». 12+17:50 Вести. Дежур-
ная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 «Загадка судьбы». 12+21:15 
«Прямой эфир». 12+23:50 «Спокойной 
ночи, малыши!».00:00 Т/с «Цветок папо-
ротника». 12+01:50, 05:55 «Сочи. Курорт с 
олимпийским размахом».02:50 «Эрмитаж. 
Сокровища нации».04:00 Т/с «Я ему верю». 
12+05:00 Т/с «Закон и порядок-20».06:55 
«Комната смеха».

Среда, 20 Мая
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 

17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О 
самом главном». Ток-шоу.14:35, 17:30, 
20:10, 22:35 Местное время. Вести-Мо-
сква.14:55 Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 
«Особый случай». 12+17:50 Вести. Дежур-
ная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 «Загадка судьбы». 12+21:15 «Пря-
мой эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, 
малыши!».00:00 Т/с «Цветок папоротника». 
12+01:50 «Специальный корреспондент». 
16+03:30 «Варшавский договор. Рассекре-
ченные страницы». 12+04:35 Т/с «Я ему 
верю». 12+05:35 Т/с «Закон и порядок-20».».

Четверг, 21 Мая
08:00, 12:15 «Утро России».12:00, 14:00, 

17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О 
самом главном». Ток-шоу.14:35, 17:30, 20:10, 
22:35 Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 «Особый 
случай». 12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 
Т/с «Последний янычар». 12+19:00 «За-
гадка судьбы». 12+21:15 «Прямой эфир». 
12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Цветок папоротника». 12+01:50 «Ве-
чер с Владимиром Соловьёвым». 12+03:30 
«Таврида. Легенда о золотой колыбели». 
12+04:35 Т/с «Я ему верю». 12+05:35 Т/с 
«Закон и порядок-20».

06:30 «Под маской шутника. Никита Бого-
словский».07:30 «Комната смеха».

Пятница, 22 Мая
08:00 «Утро России».11:55 «Мусульма-

не».12:10 «Код Кирилла. Рождение ци-
вилизации».13:05 «О самом главном». 
Ток-шоу.14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 23:00 
Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия». 12+15:55 «Особый случай». 
12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с 
«Последний янычар». 12+19:00 «Загадка 
судьбы». 12+21:15 «Прямой эфир». 12+00:00 
«Юморина». 12+01:55 Х/ф «Жених». 12+03:50 
Х/ф «Только любовь». 12+05:45 «Горячая 
десятка». 12+06:55 «Комната смеха».

Суббота, 23 Мая
07:55 Х/ф «Дело N 306».09:35 «Сельское 

утро».10:05 «Диалоги о животных».11:00, 
14:00, 17:00 Вести.11:10, 14:10, 17:20 Мест-
ное время. Вести-Москва.11:20 «Военная 
программа».11:50 «Планета собак».12:25 
«Субботник».13:05 «Освободители». «Гор-
ные стрелки». 12+14:20 «Укротители зву-
ка». 12+15:20, 17:30 Х/ф «Черная метка». 
12+19:15 «Субботний вечер».21:05 Х/ф «Во 
имя любви». 12+23:00 Вести в субботу.23:45 
Х/ф «Останьтесь навсегда». 12+03:40 Х/ф 
«В ожидании весны». 12+05:45 Х/ф «Хро-
ники измены». 12+07:50 «Комната смеха».

Воскресенье, 24 Мая
08:40 Х/ф «Тайна записной книжки».10:20 

«Вся Россия».10:30 «Сам себе режиссер».11:20 
«Смехопанорама».11:50 «Утренняя по-
чта».12:30 «Сто к одному». Телеигра.13:20 
Местное время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.14:00, 17:00 Вести.14:30, 05:45 «Россия. 
Гений места». 12+15:25, 17:30 Х/ф «Секта». 
12+19:55 «Один в один». 12+23:00 Вести 
недели.01:00 «Воскресный вечер». 
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«Аудан тынысы» - «Пульс района» ЖШС-нің 
басқарушы органы «ШҚО ішкі саясат басқармасы» 

ММ болып табылады

Газет ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, 
аудандық «Аудан тынысы» - «Пульс района» газеттерін 
тіркеу туралы N 12375-Г куәлік (05.03.2012) берілген

Директор-бас редактордың орынбасары,
Мейрамгүл АТАЕВА

Аудан тынысы 8 № 40 (549) 15 мамыр 2015 жыл

Бородулиха аудандық мәслихатының депутаты 
ГҮЛЖАН МАМАШҚЫЗЫ БАҚТЫБАЕВАНЫ туған 

күнімен құттықтаймыз!
Құрметті Гүлжан Мамашқызы!
Сізді туған күніңізбен  шын жүректен құттықтаймыз!
Қоғам игілігіне бағыттап отырған ерен еңбегіңіздің 

еліміздің нығаюына өзіндік үлес қосып отырғанын атап 
өте отырып, осынау игілікті ісіңізде қанатыңыз талмасын, 
қажыр-қайратыңыз қашанда арта берсін демекпіз! Бүгінгідей 
мерейлі сәтте Сізге мықты денсаулық, қажымас қайрат, 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

ортаймас  несібе-дәулет тілейміз. Еңбекте толағай табыстарға, мақсатта биік 
шыңдарға жете беріңіз, абырой-беделіңіз бен табыс-тартуларыңыз арта 
берсін. Әрдайым отбасыңыз аман, жүзіңіз жарқын, мерейіңіз үстем болсын!

Ізгі ниетпен:
Аудандық  мәслихаттың депутаттық корпусы, мәслихат 

аппараты

Бородулиха аудандық мәслихатының депута-
ты ОРАЛ ЖАРЫСБАЙҰЛЫ МҰСАБЕКОВТЫ  туған 

күнімен құттықтаймыз!
Құрметті Орал Жарысбайұлы!
Бүгінде  Сіз жауапкершілігі мол, халық үміт
артқан депутаттық қызмет жолында қажырлы еңбек 

ете отырып,  ауданымыздың қоғамдық, саяси, әлеуметтік 
өміріне белсене араласып, оның дамуына үлкен үлесіңізді 
қосып келесіз. Тәуелсіз еліміздің көк байрағы биіктен 
көріну үшін атқарып жатқан еңбегіңіз бұдан әрі де өз 

ҚҰТТЫҚТАЙМЫЗ!

жалғасын табатынына сенім білдіре отырып, алдағы қызметіңізге сәттілік 
тілейміз. Өмір таразысында мерейіңіз үстем, абыройыңыз асқақ болсын. 
Тағдыр мықты денсаулық, баянды бақыт бұйыртып, мәнді де сәнді, мағыналы 
да мазмұнды ғұмыр иесі болыңыз!

Ізгі ниетпен:
Аудандық  мәслихаттың депутаттық корпусы, мәслихат 

аппараты

АЛҒЫС АЙТАМЫН!
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын»- деген. Біздің үш 

баламыз да Бородулиха қазақ орта мектебінде оқиды. Қазақ орта 
мектебінің  басшылығы жуырда 8-сыныпта оқитын қызым Зереге 
Көкшетау қаласындағы «Балдәурен» республикалық оқу-сауықтыру 
лагеріне тегін жолдама берді. Осы 20 күнгі демалыста қызым 
небір мәдени орындарды көріп, Астана қаласын аралап, рухани 
байлық жинап келді. Қызым былтырғы оқу жылында Махамбет 
шығармаларын жатқа айтудан облыста 3- орынға ие болып келген. 
Осындай талабын ескере келіп  тегін жолдама бергені үшін мектеп 
директоры Самал Қажығалиқызына, оқу ісінің меңгерушісі Балғын 
Нұрланқызына, сынып жетекшісі Ботагөз Рысқалиқызына және 
ақшалай көмек көрсеткен ұстаздар, жеке кәсіпкер ата-аналарға 
ақ иетпен шын жүрекпен «Аудан тынысы» газеті арқылы аналық 
алғысымды айтқым келеді.

С.КӨЛБАЕВА

ҚАЗЫМБЕТ БАТЫР

Бақытөмір Шалғынбай.
ҚР Бас редакторлар клубының  

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

Қазақ тарихында «Ту астында 
тулап өлген Қазымбет» деген 
аңызға айналған  ерлігімен өшпес 
аты қалған қазақ халқының  аса 
ірі батырларының бірі Қазымбет 
Құттымбетұлы. Өмір сүру кезеңі 
бала шағынан бастап жоңғар – қазақ 
арасындағы ондаған жылдарға 
дөп келген. Оның туған жылы 
нақты белгісіз болса да, шама-

– Аягөз ұрасында туды жақпай қаза болған. Тарихтағы теңдесі жоқ 
ерлік үлгісін көрсеткен батырды өз заманының батырларының ба-
тыры деп бағалауға әбден лайық Қазымбет батырдың ерлігі ғана 
емес ақылдылығы, мәрттігі, тіпті жауына деген адалдығы да ғасырлар 
бойы халыққа үлгі өнеге болып ауыздан – ауызға айтылып келеді. 
Батырдың өмір жолы мен ерлік істері бұрынғы кездерден гөрі бүгінгі 
тәуелсіз елдің жастарына рух беріп, патриоттық тәрбиені сіңдіру үшін 
де аса қажет. Содан да қазақтың көптеген тарихшы, шежірешілері, 
ақын – жазушылары, әсіресе, ұрпақтары батыр баба бейнесін сомдап, 
әр турлі деңгейлердегі басылымдарға ұсынуда. Көптеген мақалалар, 
зерттеулер республикалық басылымдарда жарияланды.

«Ойды – ой қозғайды» дегендей бүгінгі батыр ұрпақтары мен тарих-
шылар, әдебиетшілер Қазымбет батыр туралы деректерді жинақтап, 
арнайы журнал, шағын тиражды кітап шығаруды қолға алды. Ас беріп, 
Аягөздегі әскери гарнизон алдына ескерткішін орнатпақ. Бұл өте 
қуанарлық бастама. Кеңес заманында ұлттық рухымызды өшірмек 
болған отаршылдар өздерінің Александр Невский, Димитри Донский, 
Суворов, Кутузов, Нахимов деп басталатын қолбасшылары мен ба-
тырларын біздің ұлт батыры ретінде де дәріптеп, қанымызға сіңдірмек 
болды. Көбіне ол саясат жүзеге  асты да. Тәуелсіздік таңы қарсаңында 
қазақ зиялялары ұлт рухын оятып, бабалар тарихын жаңғырта бастады. 
Санадағы көмескілене берген таңбалар жарқырап рухымыз оянды. 
Мынау алып даланы етігімен қан кешіп, найзаның ұшы, білектің күшімен 
мұра етіп қалдырған бабалар ерлігіне көз сала бастадық. Ақтайлақтай  
дана биді – «Дала Прометейіне» заңды теңедік (Қ. Жұмаділов «Про-
метей алауы») ал поляк жазушысы А. Янушкеевич бір ғана кейінгі 
Барақ сұлтан мен Құнанбайдың күш – қуатын көріп таңданып, Дала 
Гераклдері» деп бағалаған. Ал оның алдындағы ғасырдағы аталары-
мыз ше? Қазақтың біртуар ақыны Қадыр мырза әлі:

Бір тепкенде тегістеп шоқалақты,
Нар кескенмен батырлар сақал апты.
Ең алдымен ерлікті жырлап ақын,
Содан кейін жырлапты махаббатты. – деп дөп айтқан. Ендеше бүгінгі 

бейбіт күн бақытты өміріміз үшін Қазымбеттей аталарға қарыздармыз.
Осы журналды дайындай отырып, әр зерттеушінің бір оқиғаны әр 

қилы айтқанына көз жеткіздім. Кейбір зерттеушілер Қазымбеттей 
батыр аталарын өлімге қимай аман алып қалып, бақытты өмір де 
сүргізіп ұзақ жасатып қояды....

Қолдағы бар деректердің қайталауы болса да маңыздыларын ұсындық. 
Материалдармен таныса келе «Ту астында тулап өлген Қазымбет ба-
тыр» өмірін бірнеше кезеңге бөліп, үлгілі аңызға айналғандарына 
тоқтала кетуді жөн көрдім.

1.Қазымбет батырдың алғашқы ерлігі
Батыр бабамыздың тек ту астында тулап өлген соңғы ерлігі ғана үлгі 

емес, оның бала кезінен жасаған батырлықтары да өнеге. Сол бір «ақ 
табан шұбырынды», «Алқа көл сұлама» атанған зарлы замандарда үнемі 
жау шабуылына ұшырап, қырғын тауып, қан жұтқан замандардағы 
аталарымыз бесіктен белі шықпай жатып  ат құлағында ойнап, бес 
жасында жай тартып үйренген. Ыстық – суыққа бірдей төзетін төзімді, 
баршылық пен жоқшылыққа мойымайтын қайратты болып өскен. 
Нағыз дала бөрілері сияқты еді. Туған жерден қуылып, қарындастан 
айырылып, тоз – тозы шықса да көсемдері мен батырлары елге қорған 
болып қана қоймай, даланың ерлікке толы заңына үйреткен ұрпағын. 
Амалдап ұрпақ сақтап қалып отырған. Хандар мен билеушілердің 
бақталас, бәсекелерінен тек қара халық зардап шеккен. Ондаған мың 
жас бала опат болып, ондаған мың ару жар құшағынан айырылған 
қасіретті кезеңді көз алдыңа елестетудің өзі қайғылы. Алмағайып 
замандардағы жастар ерлігін «Жау жүрек мың бала» кино фильмі 
барынша сомдаған. Жаугершілік заманда он үштегі бозбала «отау 
иесі» атанып жеке жауынгерлік жарақ пен атқа ие болған. Елі мен 
жерін қорғау жолында қаншама жас қыршын кетті. Біздің санамыздағы 
жаудан жеңіліс тауып қаза болған көп сақталмаған. Әйтпесе.... Ал ерлік 
ісі үлгі боларлықтай  батырлардың, батыр балалардың  жастардың 

мен 1685 – 90-шы жылдары дүниеге келген деп топшылауға болады. 
Өйткені, оның жоңғар – қазақтың, қырғыз – қазақ пен қытай – қазақ 
арасындағы ұрыстарға қатысқан кезінде 67 – 69 жаста болған де-
ген  деректер бар. Ол осы жасында да қазақ әскерінің ту ұстаушысы 
болған. Ал туды ұстау кез – келген батырға сеніп тапсырылмаған. 
Аягөз – Ақшәулі бойындағы жоңғарларды ығыстырып, артынша қытай 
империясы жоңғар қонтайшысы сұранысын сылтаулатып жоңғар елін 
қырғынға ұшыратқан кездері «Әмірсананы Аблай хан паналатты» 
деген  желеумен қансыраған қазақты жауламақ болып, тұмсықтары 
тасқа тиіп келісімге келген кезі де Қазымбет батырдың соңғы ерлігіне 
дәл келеді. Демек, Қазымбет батыр 1756 – 57 –ші жылдары Ақшәулі 

жеңісі халық ауызында сақталынып 
жырланады, ұрпақтан ұрпаққа жетті...

Қазақтың қай батыры болса да бала 
кезін ерлік жасау мен бастаған. Аман 
қалғандары аңызға айналған. Жас 
кезінде жауды бөгеп қыршынынан 
қиылған боздақтарды бір соңғы 
жорықта Қабанбай, Боранбай 
батырлар еске, алып ағыл тегіл 
жылаған деген сөз бар. 

-Егер Тоқта барлық етегінде Бұқа 
батырдың ұрпақтары мен сол 
төңіректегі елдің бес жүзге жуық 
жас батырлары жоңғардың алғашқы 
легін тоқтатпағанда, қамсыз жатқан 
қазақ ауылдары бас сауғалап, көшіп, 
тығылып үлгермес еді. Көзсіз ба-
тырлар Бұқа атасымен бірге екі 
күн бойы саны өздерінен бірнеше 
есе көп қалмақтың алғашқы қолын 
тоқтатқан. Солардың ішінде менен 
әлде қайда күшті жас батырлар бар 
еді, атаусыз қалды. Ал ана найман  
Бұқаның қос немересінің сүйегін 
артынан жаудан тығылып қалған 

ауылдың қариялары елу-алпыс 
қалмақ мәйітінің астынан әрең 
алыпты...

Иә, талай боздақ елі үшін мерт 
болды. Ол кезде қысылтаяңда жас та 
болса жауға шабуға рұқсат сұрау ата 
салты болған. Атақты Әбілмансұр-
Абылай да он бес жасында жауға  
шауыпты. Енді көп созбай, Қазымбет 
атамыздың ауыздан-ауызға жеткен 
алғашқы ірі жеңісі туралы аңызды 
айта кетейін.

Жоңғарлардың оңтүстіктен сел-
дей тасып, қазақ жеріне анталап 
енген кезі болуы керек. Орта жүзге 
дарынсыз хандардың бірі Сәмеке 
иелік етіпті. 

Тәуке ханнан соң Болат хан да-
рынсыз болып, төбе хан билігінен 
айырылғаны, оның орнына өзге 
хандардың таласып, қазақты 
бөлшектегені, ақыры жоңғар 
шапқыншылығына ұшырағаны, 
тек жоңғар емес, өзгелер де қазақ 
даласын талауға кіріскені тарихтан 
белгілі сол кездерде орта жүзге 
қарасты ең іргелі ел найман да, 
көршілес керей де ата жұрттарынан 
шегініп, арқаға, сырдың бойына 
ауған кезі екен. Жетісудың шұрайлы 
жерінің көбін, Алтай-Тарбағатайды 
жоңғарлар басып алыпты. Кейінгі 
итшығыс ұрыстарда найман тай-
пасы бас болып, талай-талай ұрыс 
салыпты. Жоңғар қолын әлсіретіп, 
бірде жеңіп, бірде жеңіліп ес жи-
най бастаған екен. Осындай бір 
ұрыста Қазымбеттің әкесі Құттымбет 
батыр жараланып, қол бастауға 
жарамай қалады. Дәл сол кезде 
наймандарға жоңғарлар (көбіне 
қалмақтар делінеді) тұтқиылдан 
шабуыл жасайды. Сәмеке хан 
тез-тез шабарман, хабаршыларын 
жіберіп қарсы әскер жинайды. 
Сол кезде бұрын қанша соғысқа 
қатысқанын кім білсін 17 жасар 
Қазымбет ту ұстап өз аталаста-
рын әкесі Құттымбеттің орнына 
жауға қарсы соғысқа әзірлеген 
екен. Алғашында Құттымбет ба-
тыр Қазымбетті баласынып рұқсат 
бермейді. Сонда Қазымбет: «Әке, 
ел шетіне жау келсе, «жаспын» 
деп жата көрме», не күшім көп 
«баспын» деп аса көрме» шайқас, 
жеңемін деп алыс, батыл бол, жеті 
атаң жеңіліп көрмеген жаудан, бәрі 
де өз ажалынан өлген. Қорыққанды 
оқтың өзі іздеп табады»-деп айта-
тын ақылыңыз қайда? Мен бала 
емеспін. 

(жалғасы келесі санда)

АУЫЛДАРДАҒЫ ЖИЫН
ПЕТРОПАВЛОВКА
Жақында Петропавловка ауылында тұрғындар жиыны өтті. Жиынға 

барлық ауыл тұрғындары қатысып, әртүрлі сұрақтарды шешті. Ең маңызды 
сұрақтардың бірі жазғы мерзімде малды бағу. Тұрғындар мен бақташылар 
бір сөзге келіп, мал бағудың бағасына келісті. Екінші сұрақ абаттандыру, 
көгалдандыру және санитарлық тазалау бойынша айлықтарды өткізу 
болды. Қазірден бастап барлық тұрғындар үй маңын тазалау керек де-
ген шешімге келді. Үшінші сұрақ бойынша әртүрлі сауалдар қойылды. 
Қойылған сұрақтарына жиналған халық тұрақты жауабын алды.

ДМИТРИЕВКА
Осындай жиналыс Дмитриевка ауылдық округінің ауылдық клубында 

өткізілді. Аталған жиналысқа аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
О.Байжанов, жер қатынастары бөлімінің бас маманы Ж.Мусин қатысты.

Болып өткен жиналыста мал бағымы, ветеринарлық іс-шаралар, ауыл 
тазалығы жөніндегі мәселелер талқыланды. Осы жиында  Құсайын Дүйсенхан, 
Серік, Мырзағалиев Амантай, Ербол Ағламбековтер бақташылыққа сай-
ланды. Сондай-ақ мал бағымы сәуірдің 25-і, ал жайлауға мамырдың 1-і 
күні шығарылатыны жөнінде түсіндірілді. Ауылды көркейту сұрағы бой-
ынша ауылшаруашылық малдары иелеріне ауылда малдарды бейберекет 
шашып баққандары және егіс алаңдарына жайғандары үшін әкімшілік 
жауапкершілік жазаға тартылатыны жөнінде түсіндіріліп өтті.

ШЕЛЕХОВО ЖӘНЕ ОРЛОВКА
Ертеңінде Шелехово және Орловка ауылдары тұрғындарының жиыны 

өткізілді. Жиында бірқатар мәселелер қарастырылды. Ауылдық округтің елді 
мекендерін тиісті санитарлық жағдайда ұстау және абаттандыру деңгейін 
әрі қарай көтеру, Шелехово және Орловка ауылдары тұрғындарының 
санитарлық-эпидемиологиялық амандығын қамтамасыз ету мақсатында 
шешілді.  Болған жиналыста ауылдық округтің әкімі сүт қабылдау орындарына 
сүт тапсыру мәселесін көтеріп, және де Семей қаласындағы «Родина» сауда 
орталығында («Родина» ш/қ, Майер) ет-сүт өнімдерін сату үшін көптеген 
сұрақтар қойылып, жиынға жиналған жұрт өз сауалдарына жауаптар алды. 
Шелехово ауылының тұрғындарымен келісіп, көше кеңестері құрылды.

Мақаланы өңдеп дайындаған: Ә. СҰЛТАНОВ


