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Аршалы ауданы бойынша 2015 жылы субсидия алушылардың 
тізіміне қосуға арналған өтінімдерді ұсыну мерзімдерін және суб-
сидияланатын басым ауыл шаруашылығы дақылдарының әрбір 
түрі бойынша оңтайлы себу мерзімдерін айқындау туралы
Қазақстан Республикасының 

2001 жылғы 23 қаңтардағы 
«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы», 
Қазақстан Республикасының 
2 0 0 5  ж ы л ғ ы  8  ш i л д ед е г i 
«Агроөнеркәсiптiк кешендi 
және ауылдық аумақтарды да-
мытуды мемлекеттiк реттеу 
туралы» Заңдарына сәйкес, 
Қазақстан Рес-публикасы Ауыл 
шаруашылығы министрінің 
міндетін атқарушысы 2015 
ж ы л ғ ы  2 7  а қ п а н д а ғ ы  № 
4-3 /177  «Басым дақылдар 
өндіруді субсидиялау арқылы 
өсімдік шаруашылығының 
шығындылығын және өнім сапа-
сын арттыруды, жанар - жағармай 
материалдарының және көктемгі 
егіс пен егін жинау жұмыстарын 
жүргізу үшін қажетті басқа 
да  т ауарлық-материалдық 
құндылықтардың құнын және 
ауыл шаруашылығы дақылдарын 
қорғалған топырақта өңдеп өсіру 
шығындарының құнын субси-
диялау қағидаларын бекіту ту-
ралы» бұйрығына, «А.И.Бараев 
атындағы астық шаруашылығы 
ғылыми-өндірістік орталығы» 
Ақмола облысының әділет Департаментінде 2015 жылғы 29 шілдеде № 4912 тіркелді

ж ауап ке р ш і л і г і  ш е кт еул і 
серіктестігінің 2015 жылғы 27 
ақпандағы № 175 ұсынысына 
сәйкес, Аршалы ауданының 
әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1 .  Арша лы ауданы бой-
ынша 2015 жылы субсидия 
алушылардың тізіміне қосуға 
арналған өтінімдерді ұсыну 
мерзімдеріжәне субсидиялана-
тын басым ауыл шаруашылығы 
дақылдарының әрбір  түрі 
б о й ы н ш а  о ң т а й л ы  с е б у 
мерзімдері қосымшаға сәйкес 
айқындалсын.

2. Осы қаулының орында-
луын бақылау Аршалы ауда-
ны әкімінің орынбасары Ә.Т. 
Ыбыраевқа жүктелсін.

Аршалы ауданы әкімдігінің осы 
қаулысы Ақмола облысының 
Ә д і л е т  д е п а р т а м е н т і н д е 
мемлекеттік тіркелген күннен 
бастап күшіне енеді және рес-
ми жарияланған күннен бастап 
қолданысқа енгізіледі.

Осы қаулының құқықтық 
қатынастары 2015 жылдың 5 ма-
мырынан бастап таратылады.

Аршалы ауданы әкімінің
міндетін атқарушы 

Ә. ыбыраев.

Аршалы ауданы әкімдігінің 
«__30__» ___маусым____ 2015 

жылғы 
№_А 276___ қаулысына қосымша

Аршалы ауданы бойынша 2015 жылғы субсидияларды 
алушылардың тізіміне қосуға құжаттар қабылдау және 

субсидияланатын басым ауыл шаруашылығы дақылдарының 
әрбір түрі бойынша оңтайлы себу

 мерзімдері

т/б
№

Субсидияланатын 
басымауылшаруашылығы 

дақылдарының атауы

Субсидияланатын басым 
ауылшаруашылығы 

дақылдарының әрбір түрі 
бойынша оңтайлы себу 

мерзімдері 

Субсидия 
алушылардыңтізіміне 

қосуға құжаттар 
қабылдау мерзімдері

1. Жаздықбидай 14 мамырдан 9маусымға 
дейін

9 маусымды  қоса 
есептегенде

2. Жаздықарпа 25 мамырдан 11 маусымға 
дейін 

11 маусымды  қоса 
есептегенде

3. Сұлы 25 мамырдан 11 маусымға 
дейін

11 маусымды  қоса 
есептегенде

4. Күздік қарабидай 15 тамыздан 10 
қыркүйекке дейін

10 қыркүйекті  қоса 
есептегенде

5. Асбұршақ 15 мамырдан 31 мамырға 
дейін

31 мамырды қоса 
есептегенде

6. Ноқат 7 мамырдан 28 мамырға 
дейін

28 мамырды қоса 
есептегенде

7. Қытайбұршақ 19 мамырдан 31 мамырға 
дейін

31 мамырды қоса 
есептегенде

8. Жасымық 19 мамырдан 31 мамырға 
дейін

31 мамырға дейінқоса 
есептегенде

9. Күнбағар 5 мамырдан 31 мамырға 
дейін

31 мамырды қоса 
есептегенде

10. Зығыр 18 мамырдан 31 мамырға 
дейін

31 мамырды қоса 
есептегенде

11. Мақсары 7 мамырдан 31 мамырға 
дейін

31 мамырды қоса 
есептегенде

12. Картоп 9 мамырдан 10 маусымға 
дейін

10 маусымды қоса 
есептегенде

13. Ашық топырақтық көкөніс 20 сәуірден 10 маусымға 
дейін

10 маусымды қоса 
есептегенде

Аршалы кентінің орталық 
«Құрылыс» алаңында ҚР Конститу-
циясына 20 жыл толуы қарсаңында 
XXIX «Ақ бидай» аудандық жазғы 
спартакиадасы өткізілді. Спар-
такиада – бұл қашан да тама-
ша мереке, бұл күні ауданның 
барлық спорт сүйер қауымының 
күш сынасып, ептілікті байқайтын, 
алғырлықты бағалап, шапшаңдықты 
таразылайтын кезекті сынағы. Бір-
бірімен қауышып,спорт алаңында 
мәре-сәре болып жатқан жерлес 
–спортшылардың нағыз бақытты 
сәті. Жанкүйерлер де, қонақтар да 
риза болып, бақылауда. Биылғы 
жылы 8 түрлі спорттан 1014 адам 
қатысты. Салтанатты ашылу 
рәсімінде командалардың шеруінен 
кейін спартакиаданың бас судьясы 
Нұрсұлтан Бижанов командалардың 
XXIX «Ақ бидай» аудандық жазғы 
спартакиадасына қатысуға дай-
ын екендігін аудан әкімі Жомарт 
Жұмағалиұлы Нұркеновқа баянда-
ды. Жомарт Жұмағалиұлы барша 
Аршалы ауданының халқын бүгінгі 
маңызды сайыстың басталуымен 
құттықтап, шын жүректен сәттілік 
тіледі.

Төменде аты аталатын спорт-
шылар Туды алып шықты. Сергей 
Гуренчик («Құлагер» облыстық 
спартакиаданың ұлттық және 
халықтық спорт түрінен чемпи-
оны «амреслинг), Кецле Алек-
сей «Ақ бидай» аудандық жазғы 
спартакиаданың 2014 жылғы чем-
пионы (шахмат), Андрей Ува-
ров, Сергей Уваров («Хрусталь-

Спартакиада – біздің мереке

ный колос» облыстық қысқы 
спартакиадасының бірнеше дүркін 
чемпиондары (доппен хоккей). 
Қазақстан Республикасының 
Әнұраны орындалып, содан кейін 
«Street workout» әлем чемпионы 
Диас Биджиев және қыздар ара-
сында облыстық чемпионаттардың 
бірнеше дүркін жүлдегері Ирина 
Дилина көпшіліктің қолдауымен 
спартакиада алауын алып жүріп, 
арнайы орнына орнатты. Содан 
кейін аудан әкімі сөз кезегін «Евра-
зия – Орталық Азия» Корпоративтік 
қорының атқарушы директоры 
Ринат Темірбековке берді. Ал «Коко 
Кола Алматы Боттлера» ЖШС 
СП жалпы командалық күрестегі 
марапаттауға демеушілік етті. 
Стол теннисі мен доптарды тарту 
етті. Бұл спартакиадада тамаша 

ойын көрсеткендердің арасынан 
Аршалы балалар – жасөспірім 
спорт мектебінің директоры Вла-
димир Александрович Гельмут-
пен ұжымын атап өткен абзал. 
Олар төрт күннің ішінде спарта-
киада өтетін стадионды даярлады, 
судьялардың корпусын, бұл шараға 
қатысушылардың барлығының да 
жағдайын қарастырып, жинақы 
өтуіне жұмылдырды. Жұмыла 
көтерген жүк жеңіл деген осындай-
да айтылмақ. Чемпиондар атағын 
тағы да Волгодон селолық округінің 
спортшылары жеңіп алды. 244,5 ұпай 
жинады, үшінші жыл қатарынан 
мықтылар деңгейінде. Екінші орын-
да Аршалы 231 ұпаймен. Олар 
спорттың төрт түрінен (шахмат, 
шашка, баскетбол(ерлер), футбол-
дан мықты шықты.

(Соңы 3 бетте)

Жарқын Жеңіс Және Жетістіктер!
Аршалы ауданының құрметті спортшылары және спорт сүйер 

қауым! Баршаңызды спорт күні мерекесімен құттықтаймын! Спорт 
әлемінде біздің қазақстандық спортшыларымыздың көптеген жүлделі 
жеңістерінің куәсі болып келеміз. Әлемдік деңгейдегі чемпиондары-
мыз бен жүлдегерлеріміздің жеңістерін қуана қабылдап, Әнұранды 
қобалжи тыңдап, мерейіміз тасып жататын кездеріміз өте көп. 

Бұл біздің спорт саласындағы үлкен жетістіктеріміз. Аршалы 
спортшылары міне сол чемпиондардың ізін басушылар екені рас. 
Биылғы жылы хоккейшілерді, шахматшыларды, ерлер баскетбол ко-
мандасын, күш сынасу түріндегі спортшыларды ерекше атап өткен 
жөн. Дайындықтары мықты. Балалар спорт үйірмесі да қарқын алып 
келеді. Бұл қуанышты. Басты мақсатымыз спорттық саланы көтеру, 
мықты спортшыларды даярлау. Осы бағытта жұмыла жұмыс жа-
сауды белсендіру керек.   

Спорт күні баршаңызға мықты денсаулық, патриоттық сезім, 
шымырлық, жеңіске жетемін деген жігер, қашан да мықтылардың, 
ептілердің алды болуға деген талпыныста алға басуларыңызды 
тілеймін.

Ж. нұркенов. аудан әкімі.

15 тамыз – спорт күні

2015 жылдың екінші 
жартыжылдығына 

жазылу науқаны 
жалғасуда. төл 

газетіңізге жазылу-
ды ұмытпаңыз. 

құрметті 
оқырман!

14. Жабық топырақтық көкөніс 5 мамырдан 25 мамырға 
дейін

25 мамырды қоса 
есептегенде

15. Сүрлей жүгерісі және жемдік 
астық

5 мамырдан 31 мамырға 
дейін

31 мамырды қоса 
есептегенде

16. Мал азықтық тары, суданшөбі 20 мамырдан 10 маусымға 
дейін

10 маусымды қоса 
есептегенде

17. Тұқымдық суданшөбі 15 мамырдан 25 мамырға 
дейін

25 мамырды қоса 
есептегенде

18. Аралас бұршақтық-сұлы 5 мамырдан 10 маусымға 
дейін

10 маусымды қоса 
есептегенде

19. Жемдік астыққа аралас 
бұршақтық-арпа

25 мамырдан 11 маусымға 
дейін

11 маусымғадейінқоса 
есептегенде

20. Көк балауса үшін күздік қара 
бидай

15 тамыздан 10 
қыркүйекке дейін

10 қыркүйекті қоса 
есептегенде

21.
Көктемде ерте себілетін 

көпжылдық астық тұқымдас және 
бұршақтық шөптер

Егістікке шығудың бірінші 
мүмкіншілігінен 30 сәуірге 

дейін
30 сәуірді қоса 

есептегенде

22.
Көпжылдық астық тұқымдастық 
және бұршақ шөптердің көктемгі 

егілуі
1мамырдан 15 шілдеге 

дейін
15 шілдені қоса      

есептегендеЖеңіске жеткен волгодон командасы



11-13 тамыз  2015 жыл 2 бет Аршалы айнасы

№ Аты-жөні туған 
жылы Ұлты жұмыс орны

Атқарып 
отырған 
жұмысы

мекенжайы

1 Ахмадияров Кайрат Ахмадиярович 1977 казақ «Аршалы ауданының Түрген ауылдық округі әкімінің 
аппараты» ММ әкім Түрген а.

Береке  көш., 16/2

2 Ахметжанов Габдулла Каржубаевич 1985 казақ «Аршалы ауданының  кәсіпкерлік және өнеркәсіп 
бөлімі» ММ

басшы Аршалы к.,
Добровольский көш., 

1/1
3 Шедербеков Кайрат Айтмагамбетович 1973 казақ «Аршалы ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ басшы Константиновка а., 

Школьная көш., 9
Аршалы аудандық сайлау комиссиясы

Аршалы ауданының жібек жолы ауылдық округі әкіміне кандидаттарды тіркеу туралы 
Аршалы аудандық сайлау комиссиясының 

ХАБАрлАндыруы 
 Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 24 сәуірдегі № 555 Жарғысымен бекітілген  селолық округ құрамына енетін 

Қазақстан Республикасының кенттері, селолары, аудандық маңыздағы қалаларының әкім лауазымдағылардың өкілеттілігін тоқтатып және босату, 
лауазымдыққа тағайындау Ережесінің 22 бабы 1 тармағына сәйкес Жібек жолы ауылдық округі бойынша әкімге үміткерлердің тіркелуі туралы 
мәліметті хабарлаймыз. 

Киімі мұнтаздай таза келген 
жігіт ағасы қалта телефонымен 
әлдекіммен сөйлесіп келе жа-
тып, бейтаныс ауланың маңына 
аялдаған еді, сол арада ойнап жүрген 
балалардың бірі мұны көре сала 
«ағатайлап» қасына жетіп келді. 
Аға, сіздің телефоныңыз «айфон» 
ба?!. Иә, солай...-Артында жарты 
алманың суреті бар ғой, дә?!. Бар 
екен...- Онда маған «айфоныңызды» 
бере тұрасыз ба?!.- Оны неғылайын 
деп едің? Неге менің телефоным... 
- Өйткені сіздің телефоныңызбен 
барлық жермен сөйлесуге болады. 

Ең күшті телефон ғой «айфон» 
деген, - деп балақай ойнап жүрген бір 
досын дауыстап шақырды.- Сәмөк, 
әу, Сәмөк! Бері келші, мына ағайда 
сен айтқандай телефон бар екен!..
Бет-аузы ойын қызығынан күйелеш 
болған жас шамасы алтылардағы 
қағылез бала шауып келді.- Сенің 
айтқаның осындай телефон емес 
пе? Қарашы... - деді бала досының 
жеңінен тартып.- Алмасы бар ма?! 
Алтын түстес пе?! - деп пысық 
бала мұның қолындағы телефонды 
көрігісі келіп бара жатыр.- Иә, бәрі 
сенің айтқаныңдай, бұл «айфон» 
ғой! – дейді бірінші балақай.- Онда 
осы телефон... Дәл өзі. Саған керегі де 
осы «айфон»! – деп ол бала қайтадан 
ойын алаңына жүгіріп кетті.- Ағай, 
«айфоныңызды» бір минутқа, тіпті 
одан да аз уақытқа бере тұрасыз 
ба? Сөйлесейін деп едім... Өте 
маңызды бір шаруамды айтуым ке-
рек болып тұр. Ал бұл маңайда, біздің 
көршілерімізде сіздікіндей телефон 
жоқ... өтінем, бересіз бе?!. - деп жа-
лына сұраған балаға, телефонына 
сондай мән беріп, жолын бөгеген 
бұл жағдайға әлі түсініңкіремей 
таңғалған жігіт ағасы не дерге білмей 
күлімсірей берді.- Қызық екен... 
сөйлесу үшін кез-келген телефон 
жарай береді емес пе?!. Неге міндетті 
түрде менің телефоным керек бола 
қалды?!.- Ой, ағай сіз түсінбейсіз, 
өйткені өзіңізде осындай мықты 
телефон болғасын мән бермейтін 
боларсыз. Сәмөк айтады басқа теле-
фондар әлсіз, жарамайды деп... Тек 
сіздікіндей «айфон» керек, әйтпесе 
мен сізге бұлай жабыспаймын ғой! 
Бар болғаны бір-ақ минутқа? Жоға, 
жарты минутқа, ағатай, а, осы ара-
да сөйлесемін... қорықпаңыз, ал-
дамаймын, беріңізші енді... егер 
алдап алып, қашып кетеді десеңіз, 
міне, менің үйім, тіпті мен сөйлесіп 
болғанша қолымнан ұстап тұрыңыз... 
- Жақсы балақай, ала ғой. Өзің 
мұны пайдалануды білесің бе?- 
Жоқ, білмеймін. Ұстап та көрмедім. 
Сіз маған көрсетіп бермейсіз бе? 
- Көрсетейін... Сонда кімге теле-
фон шаласың? Ол кісінің нөмірін 
білесің бе? Айта ғой. Мен тезірек 
теріп берейін.- Мә, аға, нөмірі жоқ...- 
Ендеше қалай сөйлеспексің?- Қазір 
ағатай, мен сұрап қайтайын, Сәмөк, 
ә, Сәмөк! - деп бала тұра шапты. 
Алдыңғы баламен сөйлесіп, қайтадан 
жүгіріп жетті, - аға, нөмірдің қажеті 
жоқ дейді, осы телефон қосулы болса 
болды, өйткені бұл «айфон» ғой, 
өзінің ішінде функциясы бар дейді, 
сөзіңді айта бересің, ол естиді... 

Солай деп Сәмөк досым айтты... 
беріңіз, мен тез... - деп балақай ентіге 
демалды. Күтпеген тұстан пайда бола 
қалғандай жолын бөгеп, телефонын 
сұрап қоймаған бұл бейтаныс пысық 
баланың қылығына қайран қалып, 
жолынан қалған адам сағатына 
қарады:- Мен біраз уақыт жоғалттым. 
Бәлкім келесі жолы... - деп баланың 
бұл ісін ойынға балаған азамат кетуге 
ыңғайланды.- Аға, ағатай, сіз кетсеңіз 
менің шешем ауруынан жазылмай 
қалуы мүмкін! - деп шыр ете түспесі 
бар ма баланың, - сіз сәл күтсеңіз, мен 
тез-тез айтамын да, телефоныңызды 
қайтарамын!.. Мұны естіген соң бұл 

адам шошып кетті, қалтасына салған 
телефонын суырып, қосты да балаға 
ұстатты. 

Бала оң қолына телефонды алып, 
сол қолын ағайының алақанына апа-
рып, ұстай алды.Сосын әдемі теле-
фонды кішкентай уысына сыйғыза 
алмай сәл қызықтап тұрып алған бала 
оны құлағына жаймен апарып:- Алло, 
Алла-Тағала, менің атым Жомарт, 
жасым бесте, Сәмөктің досымын, 
менің саған айтайын дегенім бар 
ғой, менің мамам қатты ауырып 
ауруханада жатыр, оған бүгін бе, 
ертең бе, ота жасайды дейді... әкем 
соны уайымдап отыр... егер ма-
мам үйге оралмаса, онда біз жетім 
қаламыз... Қарындасым Қарлығаш 
әлі кішкентай. Сен біздің мамамызды 
ауруынан жазып жіберші, өтінемін!.. 
Үйде мамам болмағасын жөндеп 
тамақ та іше алмай қалдық... Әкем 
күндіз жұмыста. 

Ол дұрыстап тамақ істей алмайды. 
Оған анамсыз өте қиын болып жүр... 
Мен бір жақсы ағайдың «айфоны-
мен» айтып тұрмын, егер қажет 
десең жауапты сол кісіге айтарсың, 
ол аға қазір менің қасымда тұр, аға 
өте асығыс, онсыз да мен уақытын ал-
дым, рахмет саған, мамамды тезірек 
емдеші! Біз күтеміз!

 Сен Алласың ғой, қолыңнан бәрі 
келеді, жақсы, енді мен саған телефон 
шала алмаймын, себебі менде мұндай 
телефон жоқ, -деп жылдамдатып 
сөйлеп, телефонды иесіне ұсынғанда 
ақ жағалы азамат көз жасына ие 
бола алмай үнсіз егіліп тұрды... Иә, 
бұл адам Жомарт пен Қарлығаштың 
анасы жатқан аурухананың хирургі 
болатын. Баладан шешесінің аты-
жөнін сұрап өзіне мұқият жазып алды 
және кетерінде баланың басынан 
сипап былай деді:- Жомарт, сен өте 
жақсы баласың. 

Сенің достарың да тамаша. Алла-
Тағала сенің сөзіңді естіді деп 
сенемін және қарындасың екеуің 
жетім қалмайсыңдар... Олай ойлама. 
Алла саған сөзсіз жауап қайтарады, 
оны мен саған өзім міндетті түрде 
хабарлаймын, жақсы ма?!. Ал қазір 
бара ғой, айтпақшы, мә, мына 
ақшаға достарыңмен бірге балмұздақ 
алыңдар, сөйте ғой, бар енді, бар... - 
деп дауысы дірілдеп, көзінің жасын 
жеңімен сүртіп үйдің тасасына сіңе 
берді. Жомарт қолындағы теңгеге бір, 
үні жарықшақтанып, толқып кеткен 
ағайының кеткен жағына бір қарап 
тұрды да артынан айқайлады: «Ағай, 
сізге көп рахмееет! Сіз өте жақсы 
адамсыз!..» Үй тасасындағы дәрігер 
баланың бұл сөзін еміс-еміс болса да 
естіді. Естіген бойда жылады. Жы-
миды. Тағы жылады... Жомарт бұл 
сәтте достарына қарай тұра шапты: 
« Балалар, жаңағы жақсы ағай бізге 
балмұздақ алыңдар деп ақша тастап 
кетті! Міне, кеттік!..» деп мәз. 

Балалар да улап-шулап қуанып, 
оның артынан жүгірді. Сәмөк дейтін 
естиярлауы: «Жомарт, ол кісі шыны-
мен де жақсы кісі екен, Құдаймен 
сөйлесуге «айфонын» берді, енді 
сенің мамаң тәуір болып кетеді» деп 
дауыстайды. Барлығы көшені баста-
рына көтере «алақайлап» жүгіріп 
барады.Арада бірер күн өткенде ба-
лалар тілімен айтқанда «жақсы ағай», 
яғни дәрігер Тәңірберген Дулатұлы 
Жомарттың үйін іздеп келді. 

Балалар аулада жүр екен. Бірақ 
араларында Жомарт жоқ.- Сәмөк, 
сенің атың солай ма еді?..- Саматпын, 
ағай, Жомарт үйінде қарындасын 
бағып қалды.

 Ал әкесі Қанат аға ауруханаға кет-
кен...- Білемін. Маған пәтерін көрсетіп 
жіберші,-деп дәрігер Саматтың 
соңынан ілесті. Есіктің қоңырауын 
басқан Самат дауыстап жатыр:- 
Жомарт, саған «жақсы ағай» келіп 
тұр, есігіңді аш!..Есік ашылғанда 
табалдырықта екі жасар қарындасын 

жетегіне алған Жомарт тұр. Жүзінде 
таңданыс бар. «Жақсы ағайдан» 
жақсы хабар күтіп тұрғаны көзінен 
көрінеді. Ағайы көп күттірмеді:- Жо-
март балам, сендердің аналарыңның 
жағдайы жақсы, отаны шүкір өткерді, 
қазір оңаша палатада демалып жа-
тыр, жанында әкеңіз бар, ештеңеге 
алаң бомаңдар,-деп Қарлығаштың 
басынан сипады.- «Жақсы ағай», сіз 
мұның бәрін қайдан білесіз?!. Сізді 
Алла жұмсады ма маған осының 
бәрін айтып бар деп?!.- Иә, Жомарт... 
өзі де солай, жарайды, мен барайын, 
айтпақшы, мына телефон сенде 
болсын, саған сыйлығым, сау боп 
тұрыңдар,-деп дәрігер кішкентай 
Қарлығаштың шашынан және бір 
сипап, балаға телефонын ұстатты. 
Енді бұрылып үйден шыға бергенде 
балалардың әкесі де келіп қалды.- 
Тәңірберген Дулатұлы, сіз мұндасыз 
ба?!.-деп таңырқап жатыр.- Иә, мен 
осы арадан өтіп бара жатқанмын, 
балаларыңызға анасының амандығын 
айтып... сау-сәлематта болыңыздар, 
жұбайыңыз жазылып кеткенше бір 
айдай болатын болар, бәрі жақсы 
болып жатса, үйге шығарамыз. Келіп 
тұрасыз ғой, әзірге, - деп шығып 
кетті. Самат та оның алдына түсіп 
алып әлденелерді айтып шауып ба-
рады.- Әкетай, «жақсы ағайды» сіз 
қайдан білесіз?!.-деді Жомарт.- Неге 
білмейін?! Білемін. Ол сендердің 
мамаларыңа ота жасаған дәрігер. Өте 
жақсы адам! 

Бәрі мақтайды. Қолы алтын хирург 
дейді. Құдай жар болып сендердің 
шешелерің осы кісінің қолына түсті. 
Тәжірибелі дәрігер екен, адаммен 
сөйлесуінің өзі бөлек...- Дәрігер?!. 
Мә, солай ма?!. Ол ағай деген маған 
Аллаға анашым жайлы айтып, көмек 
сұрауыма мына «айфонын» берді...- 
Бұл қазір сенде қайдан жүр?.. Қымбат 
дүние ғой өзі. Қалай дейсің, «ай.. 
айфон» дейсің бе, аты әдемі екен, 
айдан басталатын, біртүрлі қазақы 
естіледі, менің Айкүнімдей, - деп 
әкесі ұлының сөзін бөлді, оның не 
деп жатқанын жөнді ұқпағандай 
кейіп танытады.- «Жақсы ағай» жаңа 
келгенде сыйлап кетті... 

Енді сен ауыра қалсаң да осы 
телефонмен Құдайға хабарласамын, 
енді біздің үйде ешкім ауырмайды.- 
Құлыным-ай, телефонмен Құдайға 
хабарластым деймісің?!-деп әкесі 
ілкі сөздің ұшығын санасынан 
енді өткізіп, алтындай жарқыраған 
телефонды қолына алып әрі-бері 
аударып қарады.- Иә, әке, осы 
телефонмен мен Аллаға анамыз 
жайлы айттым, емдеп, тезірек 
үйге жіберші дедім, сөйтсем бұл 
«айфонның» иесі анама ота жасай-
тын дәрігердің өзі екен?!. Әке, енді 
анашым үйге келеді емес пе, солай 
ғой, дә?!.- Иә, құлыным, ақылыңнан 
сенің, Қарлығашым, ботам менің, 
жүріңдер, табалдырықта неғып 
тұрмыз? Ертең бәріміз мамаларыңа 
барамыз. Екеуіңді көріп қуанып 
қалсын,-деп әке жүрегі елжіреп, 
көңілі  босады,-  қолыңдағы 
жылтырақпен Құдайға телефон шал-
дым дейсің бе балам-ай?!. Өйтуге 
болады ма екен?!.-деп сөйлеп, басын 
шайқап күліп барады. «Е, шіркін-ай, 
періште пейілқұлындарым-ай!.. 
Жасаған сендердің осы бейкүнә 
болмыстарыңа бола Айкүніме өмір 
сыйлаған шығар?!.Баламысың 
деген, Аллаға телефон шалуға 
болады ма?!. Ей, періште жүрек-
ай... Әйтседе, «Айфон», Айкүн, 
қызық-ей, Жомартым менің, сенің 
періште үніңді естіген Алладан 
айналдым!.. » деп те ойлап, Қанат 
әке бәріне шүкір қылды. Иә, бұл 
оқиғаның қиюы келісіп, әдемі өрілуі 
қазекемнің " Құдайсыз қурай сын-
байды" деген сөзінің тағы бір дәлелі, 
ойлыға ғибрат екен...

ғаламтордан.

аршалы ауданының мемлекеттік кіріс басқармасының 
құрметті қызметкерлері!

сіздердің атқарып жатқан жұмыстарыңыз мемлекеттік 
басқару жүйесінің маңызды арнасы, елдің экономикалық 
дамуындағы басты сала. сіздердің нақты да жұмыла жа-
сап жатқан істеріңізден қазақстандық заңнамалардың 
сақталуы, барлық деңгейдегі бюджеттің толығуы, 
жалпыұлттық әлеуметтік және инвестициялық 
бағдарламалардың жүзеге асырылуы тікелей ықпалға 
ие. Біздің аршалы ауданының мемлекеттік кірістер 
басқармасы осындай жауапты істі абыроймен атқарып 
келе жатқандығы қуантуда. 

Бұл кәсіби мереке сіздердің жүздеріңізге шаттық, 
көңілдеріңізге қуаныш, істеріңізге шабыт берсін! қашан 
да елдің елдігін, мемлекеттің беделін сақтау жолындағы 
мықты бағыты бола беріңіздер.

Ж.нұркенов.
аршалы ауданының әкімі.

14 тамыз – қр мемкірістер комитетінің құрылғанына бір жыл толды

ҚұттыҚтаймын!

Қазақстан Республикасының 
Үкіметі 2014 жылы 14 тамыз-

да «Қазақстан Республикасының 
орталық атқару органдарының ве-
домствосы туралы» Қаулысында ҚР 
ҚМ мемлекеттік кіріс комитеті Салық 
комитеті, кедендік бақылау комитеті 
және экономикалық қылмыспен күрес 
жөніндегі Агенттіктің ықпалдасуымен 
құрылған болатын.

Осылайша мемлекеттік кіріс 
Комитетінің құрылуымен және оның 
аумақтық бөлімшелеріне қаржы 
полициясы органдарының функ-
циялары берілді, яғни экономикалық 
қылмысты кесу және көлеңкелік 
экономикамен күрес жүргізу алға 
қойылды. Осының барысында 
кіріс бөліктің толуына әкімшілік 
өкілеттілікке ие бола отырып, елдің 
экономикалық қауіпсіздігін де 
қамтамасыз ететін, экономикалық 
қылмыспен күресті жүргізетін 
жауаптылық та пайда болды. 
Кедендік және салық қызметтерінің 
бірыңғайлық жұмыла жұмыс жа-
сауында бірыңғайлылық болжам, 
салықтөлемдерінің бірыңғайлық 
ақпараттық базасы жүзеге асырыла 
бастады. Заттардың шығарылған 
орыннан соңғы тұтынушыға дейінгі 
жеткізілудегі бақылау күшейтілді, 
көлеңкелік экономикаға қарсы әрекет 
нықталды, төлем төлеушілермен 
жұмыс жанданды, салық жинау 
жұмыстары да жақсы нәтиже бере 
бастады, бақылаудың дұрыс, тиімді, 
сапалы жасалуында қызметтің де 
беделі арттуда. 

Комитеттің құрылуы – бұл жүйені 
жұмылдырудың тек қана бірінші 
этабы. ҚР Президентінің «100 нақты 
қадам» бағдарламасы шеңберінде бес 
индустриалдық реформаны жүзеге 
асыруда салық және кедендік ортада 
Қазақстан Республикасының мықты 
бизнес ортасын қалыптастыруымыз 
қажет. Осының барысында Ар-

мемлекеттің 
мүддесін Қорғауда

шалы ауданының мемлекеттік 
кіріс басқармасы тұрақты түрде 
мемлекеттік бюджетке қосымша 
кірістердің түсуі бойынша және 
экономикалық қылмыстың болмауына 
орай жұмыстарын жүргізіп жатыр. 
2015 жылдың 7 айында мемлекеттік 
бюджетке – 1157,2 миллион теңге 
түскен, болжамдалған 1102,3 мил-
лион теңге еді. 105 пайызға орын-
далды, қаржылай есептегенде 54,9 
млн.теңгеге артық. 2015 жылдың 7 
айындағы түсім былтырғы жылдың 
осы мерзімімен салыстырғанда 126,9 
пайызды құрады, бұл қаржылай 245, 
4 млн.теңгеге артық. Сандар жазуға, 
есеп беруге ыңғайлы болғанымен осы 
сандарға жетудегі қызметкерлердің 
қаншама еңбектері, ізденістері, 
ептіліктері жатқанын біріміз білеміз, 
біріміз білмейміз. Әрбір санның 
соңында адамдармен жұмыс, сенім мен 
заңнаманың талаптары тұрғандығын 
ескерсек жауапты да маңызды бұл 
саланың арқалап келе жатқан жүгінің 
қаншалықты ауыр екендігін сезінуге 
болады. Мемлекеттің мүддесін, абы-
ройын асқақтатуда жасап жатқан 
жұмыстарына жеміс, қоғамда 
тұрақтылықты қамтамасыз етіп 
отырған істеріне өріс тілей отырып, 
мемлекеттік кіріс басқармасының 
қызметкерлерін кәсіби мерекелерімен 
шын жүректен құттықтаймын. Әрбір 
қызметкер өзінің жауапты, тиянақты, 
адал еңбегінің арқасында үлкен 
үлесін қосып отырғанына ризамын. 
Ұжымның біліктілігі мен өз ісіне деген 
сүйіспеншілігінің жинағы жұмыстың 
толық нәтижесін құрайтыны белгілі. 
Сондықтан да қызметкерлерімнің 
дендері сау, шаңырақтарында қуаныш, 
жұмыстарында абыройлы болуыла-
рын тілеймін.

с. ӘлмАғАмБетов.
Мемлекеттік кіріс Басқармасының 

басшысы.
суретке түсірген: р. сАмКов.

Ғибрат

ҚҰДАЙҒА ТЕЛЕФОН СОҚҚАН БАЛА



11-13 тамыз 2015 жыл  3 бетАршалы айнасы

Әлібек Асқаровтың айтуына 
қарағанда, зерттеуші ғалымдар қазақ 
халқының ДНҚ-сын (ДНҚ - Дезокси-
рибо нуклеин қышқылы, генетикалық 
ақпаратты тасымалдаушы молекулалар, 
тірі ағзадағы генетикалық ақпараттың 
ұрпақтан-ұрпаққа берілуін, сақталуын, 
дамуы мен қызметін қамтамасыз етуіне 
жауапты нуклеин қышқылының бірі 
- ред.) ежелгі жауынгер халық хунну 
(ғұн) мен арийлердің ДНҚ-сымен 
салыстырған екен.

«Нәтижесінде  осы  үш халықтың 
өзара  жақын туыстық байланысы 
барын анықтаған. Нақтылап айтсақ, 
осыдан 4000 жыл бұрын өмір сүрген 
андроновтардың гені қазақтардың 
қазіргі Табын руында кездескен. Дүние 

Ғұндар бүгінгі қазақтың Керей, Уақ, 
Сіргелі СеКілді рУларымен тУыС болып шықты

- ежелгі ғұндар бүгінгі қазақтың керей, Уақ, сіргелі секілді рула-
рымен туыс болып шықты. орталық коммуникациялар қызметінде 
өткен  брифинг  барысында  қр  ұлттық кітапханасының дирек-
торы әлібек асқаров ғалымдар зерттеуіне сүйене отырып, осындай 
мәліметті алға тартты. еске сала кетейік, брифинг «елдіңтарихы 
мен мәдениеті - болашағы тұтас ұлт» тақырыбында өткен бола-
тын. 

жүзінде еңалғашқы болып жабайы 
жылқыны қолға үйретіп, дөңгелекті 
арбаны ойлап тапқан да осы арийлер 
болған. Ал «хунну», кейіннен ғұн 
атанған  халық біздің қазіргі Керей, Уақ, 
Сіргелі руларымен туыс болып шықты, 
- дейді Әлібек Асқаров.

Бұл ғана емес, оның айтуынша, 
ежелде алып империя құрған қидандар 
қазіргі қазақтың наймандарының 
ата-тегі екені де  айтылып жүр. Ал  
ғалымдар мұндай қорытындыға 
Қытайдың солтүстігінен табылған Еген 
Гол, Дүрлі Нас, Бар Кол қорымдарында 
жерленген жауынгерлердің  ДНҚ-сын 
зерттеу нәтижелері арқылы ұйыған 
тәрізді.

қ. мӘметқАзыҰлы.

қазақ хандығының құрылғанына - 550 жыл

Бас жүлдеге жете алмаған себеп 
қандай? Аршалыда кенттік 

деңгейде көп жылдар бойы дайындық 
сайыстары болмаған. Мысалы: жеңіл 
атлетика, президенттік жиынтықта, 
ешкімді де атап, сайысқа қоса алмай 
жатты. Міне, осы екі түрінен құлаған 
соң бірінші орынға да жете алмады. 
Өкініштісі сол басқа спорт түрінен 
Аршалы дес бермей, жеңімпаздар 
қатарында келе жатқан еді. Осы 
тұста волгодондықтардан спорттық 
команданы даярлау жағын үйренген 
өте орынды. Ижев селолық округ ко-
мандасы 204 ұпаймен үшінші орынға 
ие болды. 4 орында Түрген а/о – 165,0 
ұпай; 5 орында Константинов с/о 
– 140,0; 6 орында Жібек жолы а/о 
– 130,5 ұпай; 7 орында Сараба с/о – 
127,0; 8 орында Арнасай а/о – 110,0; 9 
орында Михайлов с/о -81,5; 10 орын-
да Бірсуат с/о -51,5; 11 - 12 орындарда 
Бұлақсай а/о мен Анар с/о – 45,0 
ұпайлармен; 13 орында Ақбұлақ 
с/о – 31,0 ұпаймен. Қорыта келгенде 
спартакиадаға барлық округтер ко-
мандасы қатысты. Келесі спартакиа-
да қайда өтеді деген сауал туындады. 
Келесі жолы командалардың толық, 
спорттық қабылеттіліктері жоғары 
болуы маңызды. Өз пікірімді айт-
сам, барлық спартакиадалар аудан 
орталығында өткізілгені дұрыс. 
Орталық стадионды жақсылап да-
ярлау керек, облыстық спартакиа-
даны өткізу ұсынысы жасалатын да 
күн туады. Біз осы күннен бастап 

Техникалық нәтижелер
Шахмат (бас судья П. Кецле)
1орын -  Аршалы кенті.
2орын - Волгодон с/о
3-4 орындар - Жібек жолы және  

Түрген а/о.
қосымша көрсеткішпен үшінші орын 

Жібек жолы а/о берілді.
2. Шашка (бас судья П. Кецле)
1орын –  Аршалы кенті.
2орын – Волгодон с/о.
3орын – Түрген а/о.
3.Стол үсті теннисі  (бас судья В. 

Галя)
1орын – Волгодон с/о.
2орын -  Аршалы кенті.
3орын – Түрген а/о.
4. Футбол
1орын – Аршалы кенті.
2орын – Волгодон с/о.
3орын – Ижев с/о және Константин 

с/о.
5. Баскетбол (ерлер)
1орын –  Аршалы кенті.
2орын – Волгодон  с/о.
3орын – Сараба с/о.
6. Баскетбол (әйелдер)
1орын – Жібек жолы а/о.
2орын – Константин с/о.
3орын - Ижев с/о.
7. Волейбол (ерлер)
1орын – Ижев с/о.
2орын – Волгодон с/о.
3орын – Сараба с/о.
8. Волейбол (әйелдер)
1орын – Сараба с/о.
2орын – Волгодон с/о.
3орын – Ижев с/о.
9. Жеңіл атлетика (әйелдер)

осы жағына мән беруіміз керек. 
Орталықта белгілі бір материалдық 
база бар, адамдар бар демеушілік 
ететін, мүмкіндік болса қаржы 
бөліп, барымызды жақсылап, жай-
ната беруіміз керек.Себебі кезінде 
Ақбұлаққа қаржы бөлініп, стадион 
жасақталды. Бүгінгі таңда стадион 
да жоқ, мықты болып көрсеткішке 
жеткізген команда да жоқ. Реніш 
болмасын, шындығы осы.

Барша спортшы қауымды бұл ме-

рекемен құттықтаймын. Өзіміздің 
арамыздағы жеңіс те жеңіліс те 
ештеңе етпейді, ең бастысы алдағы 
облыстық «Ақ бидай» жазғы 
спартакиадасындағы жеңісімізге 
барлық күшімізді салайық.

Материалды даярлаған 
П. Кецле.

 Аударған м. АХметқызы.
Суретте: Аршалы кентінде өткен 

жазғы спартакиададан үзінді. 
Суретке түсірген: р. сАмКов.

 100м - жүгіру.
1орын – Бойко Виктория (Ижев с/о)
2орын – Жамбылова Динара (Бірсуат 

с/о)
3орын – Паксиваткина Наталья
 ( Түрген а/о)
200м
1-2орындар  Бойко Виктория
Коржа Татьяна (Сараба с/о)
3орын - Жамбылова Динара
400м
1орын – Липская Яна (Ижев с/о)
2орын – Патыш Оксана (Ижев с/о)
3орын – Склярова Наталья (Анар с/о)
800м
1орын – Паксиваткина Наталья
2орын – Глинская Вероника (Бұлақсай 

с/о)
3орын – Склярова Елена (Анар с/о)
1500м
1орын – Глинская Вероника
2орын – Абжанова Жадыра (Сараба 

с/о)
3орын – Склярова Наталья
Ядро лақтыру.
1орын – Савко Валентина (Волгодон 

с/о)
2орын – Халиуллина Наталья (Вол-

годон с/о)
3орын – Мищенко Светлана (Констан-

тин с/о)
Ұзындыққа секіру
1орын – Гутер Вероника (Волгодон 

с/о)
2орын – Патыш Оксана
3орын – Жукенова Милана (Ижев с/о)
Эстафета 4х100
1орын – Анар с/о
2орын – Ижев с/о

3орын – Константин с/о
Ұзындыққа секіру.
1орын - Капашев Батырхан (Бірсуат 

с/о)
2орын  - Овчаров Виталий ( Арнасай 

а/о)
3орын - Часовских Илья (Жібек жолы 

а/о)
Эстафета 4х100
1орын - Сараба с/о.
2орын - Волгодон с/о.
3орын - Арнасай а/о.
Ерлер 
100м - Жүгіру.
1орын – Макаров Денис (Михайлов 

с/о)
2орын – Пересунько Денис (Констан-

тин с/о)
3 орын  – Блинов Алексндр (Аршалы 

к)
200м
1орын  – Макаров Денис
2орын – Шкурметов Александр 
(Арнасай а/о)
3орын – Субботин Вячеслав
400м
1орын – Пересунько Евгений
2орын – Лунев Станислав (Түрген 

а/о)
3орын – Шамин Роман (Ижев с/о)
800м
1орын – Қадырәлі Өмірәлі (Арнасай 

а/о)
2орын – Шкурашов Александр 
( Арнасай а/о)
3орын – Ержан Ербұлан (Сараба с/о)
3000м
1орын – Бейсембаев Қайрат (Арнасай 

а/о)

2орын – Жадилаев Талғат (Арнасай 
а/о)

3орын – Ержан Ербұлан
Ядро лақтыру
1орын – Юнусов Руслан (Жібек жолы 

а/о)
2орын – Негматов Максим
3орын – Телегин Александр
Президенттік жиынтық
Ерлер (18-20 жас)
1орын – Садвакасов Қанат (Волгодон 

с/о)
2орын – Тілеухан М. (Бірсуат с/о)
3орын - Сабельфельд Александр
 (Арнасай а/о)
21-34 жастағылар
1орын - Часовских Илья (Жібек жолы 

а/о)
2орын - Кириченко С. (Михайлов с/о)
3орын – Бортников А. (Ақбұлақ с/о)
35-39 жастағылар
1орын – Хуаныш А. (Бірсуат с/о)
2орын – Жайлыбаев Серік (Түрген 

а/о)
3орын – Косинцев А. (Михайлов с/о)
40-49 жастағылар
1орын – Скляров Сергей (Анар с/о)
2орын – Болтаев Марат (Ижев с/о)
3орын – Кузубаев Серік (Сараба с/о)
50-59 жастағылар
1орын – Беспалов Анатолий (Түрген 

а/о)
2орын – Ахимов Ж (Ижев с/о)
3орын – Базилов Даубай (Волгодон 

с/о)
60 жас және одан жоғары
1орын – Нечитайло Николай (Кон-

стантин с/о)
2орын – Алиакбаров Қасым (Волго-

дон с/о)
3орын – Байер Виктор (Түрген а/о)
Әйелдер
18-20 жастағылар
1орын – Иванчук Елена (Анар с/о)
2орын – Федоренко Антонина (Түрген 

а/о)
3орын – Аитова Индира (Ижев с/о)
21-34 жастағылар
1орын – Иващенко Наталья  (Ижев 

с/о)
2 орын – Шахова Кристина (Михайлов 

с/о)
3-5 орын – Кенжебаева Самал (Жібек 

жолы а/о)
Ковалева Оксана (Константин с/о)
Гусева Ольга (Түрген а/о)
35-39 жастағылар
1орын – Ермоленко Татьяна (Анар с/о)
2 орын – Гуля Елена (Түрген а/о)
3 орын – Мализатова Р. (Бірсуат с/о)
40-49 жастағылар
1орын – Астхова Любовь (Түрген а/о)
2орын – Халиуллина Наталья (Волго-

дон с/о)
3орын – Ахимова Гульмира (Аршалы 

кенті.)
50-59 жастағылар.
1орын – Ермакова Ольга (Түрген а/о)
2орын – Оралканова Гүлнара (Аршалы 

кенті)
3 орын – Гарикова Ольга (Волгодон 

с/о)
60 жастағылар және одан жоғары
1орын – Васильева Елена (Ижев с/о)
2орын – Беспоместная Юлия (Кон-

стантин с/о)
3орын – Костенко Любовь (Бірсуат 

с/о)

(Басы 1 бетте)

Спартакиада – біздің мереке

«Кока Кола Алматы Боттлерс» 
ЖШС СП коперативтік әлеуметтік 
жауапкершілігі принципінде және 
өздерінің құндылықтарын жүзеге 
асыру шеңберінде «Орталық Азияда 
Евразия қоры» КҚ бірлесіп «3.2.1. – 
СТРАРТ!» қайырымдылық жобасын 
Аршалы ауданының ауылдағы 
жасөспірімдері мен балалары 
үшін салауатты өмір салтын 
және белсенді спортты дамытуда 
21 526 045 (жиырма бір миллион 
бес жүз жиырма алты мың қырық 
бес) теңге қаржы бөліп, жүзеге 
асыруда. Бұл жоба балалар мен 
жасөспірімдердің жағдайына аса 
үлкен мән беру мақсатын ұстанған. 
Олардың спорттық жағдайын 
жақсартып, белсенділіктерін 
арттыруға бағытталған. Аршалы 
ауданының жалпы білім беретін 
мекемелерінің барлығы қатысты. 
Өтінім берді. Арнайы комиссия 
қарап, 18 мектептің өтінімдері 
талқыланды. 
Осы жобаның шеңберінде ағымдағы 
жылдың 8-ші тамызында Сараба 
селосында спорт залдың ашылу 
салтанаты өтті. 1 501 420 теңгеге 
құрылғылар орнатылды. Сонымен 
қатар Кока Кола компаниясымен 
341  310  теңгеге  құралдар 
әкелінді. Ашылу салтанатына 

Сарабада Спорт залы ашылды

ауыл тұрғындары, жастар, балалар 
қатысты. Аршалы ауданы әкімінің 
орынбасары А.Е.Мысырәлімова 
жиналғандарға құттықтау сөзін 
арнады. Ал Орталық Азия Евразия 
қорының атқарушы директоры 
Ришад Сабырұлы Темірбеков  те 
бұл жобаның жүзеге асырылып, 
балалардың қуанышты сәтінің 
ку ә ге р і  б ол ы п  т ұ р ғ а н ы н а 
ризашылығын білдірді. Әкімнің 

орынбасары Айна Ермекқызымен 
балалар қуана лентаны қиып, 
енгізіліп жатқан құрылғылардың 
орнатылғанын тамашалады. 
Доптармен ойнап, секіріп жүрген 
балалардың жүздері бал-бұл 
жануда.

А. АрықПАевА.
«Аршалы ауданының жастар 

ресурстық орталығы» 
мм директоры.

қуанышты сәт
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Қазіргі таңда отбасы, ата-ана, 
бала мәселесі көп толғандыруда. 
Алдыңғы буын адамдарының 
айтқанына құлақ салсаң ажырасу 
деген жылына біреу, болмаса екі – 
үш жылда бір болатын. Ал баладан 
бас тартыпты, алимент төлемей 
жүр екен дегенді көрмек түгілі 
естімеген де. Ал қазір ше? Ажыра-
су да, баладан бас тарту да індетке 
айналды. Қорқатын жағдай. Дүние 
есігін жаңа ашқан бала тегін де, 
ұлтын да білмейтін жағдайда ба-
лалар үйінен бірақ шығып жатыр. 
Ал тастанды баланың аналарының 
басқа біреуге тұрмысқа шығып, 
кейінгі балаларын түк болмағандай 
өсіріп отырғандары қаншама. 
Ал сол баланың әкесі ше? Ол да 
бір отбасының отағасы болып, 
бала тәрбиелеп жатқаны да ғажап 
емес. Енді жылдар өтер, тастанды 

ата-ана бұрышы

Біз неге осы...
бала да, тастаған анасынан туған 
балалар да, қарамай кеткен әкеден 
туған ұрпақ та есейеді. Міне, 
сол адасқан ұрпақ бірін – бірі 
сүйіп қалып, отау көтермесіне кім 
кепіл? Қайда қазағымның тектілік 
сақтаған заманы, ата-баба өсиеті. 
Жеті ата қасиеті?! Ұлтымызды, 
дінімізді, тілімізді сақтау керек деп 
ұрандап жатырмыз, осы тұстағы 
жұқпалы аурудай жайылып келе 
жатқан індеттің алдын қалай алуға 
болады екен? Қоғамда отбасының 
тірегі мықты болмай, мемлекеттің 
іргесі берік болмайды деген бар. 
Елбасының да қазіргі таңдағы 
басты ұстанымы отбасылық 
құндылық. Осы жағынан ауда-
нымызда, ауыл – аймақта қалай 
жағдайымыз. Қаламыңызға алар 
материал болса бөлісіңіз, жерлес.

м. қҰдАЙБергеновА.

Қазіргі таңда жазғы дема-
лыс легерлерінде де, жәй 

дүкеннен алынған өнімдерден 
де адамдардың, оның ішінде 
басым бөлігі балалардың ула-
нып жатқандығы жиілеп кетті. 
Дүкеннен чипсі алып жеген 
қ ы зд ы ң  ө л і м і  ғ а л а м то рд ы 
дүрбелеңге  де  с а лды.  К ім 
кінәлі? Дәрігер ме? Ата – ана 
ма? Сапасыз өнім шығарып 
жатқан өндірістер ме?Кінәліні 
іздей беру әурешілік. Ең басты-
сы сақтық өзімізден болғаны 
жөн. Қай жерден, қандай өнім 
а л ы п  ж ат қ а н ы м ы з ғ а  е с е п 
береміз бе? Балалардың дұрыс 
тамақтануына бақылау жасаймыз 

тұтынушыларға кеңес

Жайдары Жаз Жайлы 
Болуы үшін

ба? Жоғарыда аталған чипсінің 
құрамындағы қоспалар баланың 
организміне бәлкім кері әсер 
берген болуы да мүмкін. Бол-
маса чипсінің сақталу жағдайы 
бұзылған, әлде дәрігерлердің 
берген дәрісі асқындыру реак-
циясын туғызған. Сондықтан 
да ең бастысы тамақтану ба-
р ы с ы н д а  же ке  т а з а л ы қ т ы , 
тағамның құрамын, сақталу 
мер з ім ін  қадаға лау  қажет. 
Дүнгіршектерден, дүкендерден 
жеңіл-желпі дайын тағамдарды 
қолдану барысында аса сақ 
болған жөн. 

К. мАтАБАевА.
Аршалы сЭс филиалы.

17 тамыз, Дүйсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
09.05 «Өңір өрнегі-Картина недели»
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Өңір өрнегі-Картина недели»
11.55 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Пәрменді пікір»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Широка река». 3 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Салауат». Хабар
19.30 Д/ф «ЭКСПО-2017. Астана қ.» 1-бөлім /
каз/
19.50. телемаркет
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Салауат». Хабар 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Өзекті әңгіме». Хабар
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Широка река». 4 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Пейзажи сквозь время». 9 серия
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый» 13 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

18 тамыз, Сейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Өзекті әңгіме». Хабар  
10.35 «Салауат». Хабар
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Салауат». Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Өзекті әңгіме». Хабар  
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Салауат». Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Широка река». 4 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Қызмет жолында». Хабар
19.30 Д/ф «ЭКСПО-2017. Астана қ.» 1-серия /
рус/
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Қызмет жолында». Хабар
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Актуальная тема». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Широка река». 5 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Пейзажи сквозь время». 10 серия
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый». 14 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

19 тамыз, Сәрсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Қызмет жолында». Хабар
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж

11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Қызмет жолында». Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Қызмет жолында». Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Широка река». 5 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Имею право». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Бизнес идея». Передача  
19.30 Д/ф «ЭКСПО-2017. Астана қ.» 2-бөлім /каз/    
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Бизнес идея». Передача 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Имею право». Передача     
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Широка река». 6 серия
23.15 «Телемаркет»
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь время».  11 серия
23.50 «Телемаркет»
23.55 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый». 15 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

20 тамыз, Бейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Имею право». Передача 
10.35 «Бизнес идея». Передача 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Бизнес идея». Передача 
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Имею право». Передача
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Бизнес идея». Передача 
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Широка река». 6 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Ақмола КЗ». Хабар  
19.30 Д/ф «ЭКСПО-2017. Астана қ.» 2-серия /рус/    
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Ақмола КЗ». Хабар    
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Өзекті әңгіме». Хабар 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Широка река». 7 серия
23.15 «Телемаркет»
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь время».12 серия 
23.50 «Телемаркет»
23.55 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый». 16 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

21 тамыз, Жұма 
09.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Өзекті әңгіме». Хабар
10.35 «Ақмола КЗ». Хабар  
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Ақмола КЗ». Хабар  
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Өзекті әңгіме». Хабар
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Ақмола КЗ». Хабар 
13.05 «Телемаркет»

13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Широка река». 7 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
19.30 Д/ф «Қазақстанның спорттағы жетістіктері» 
2-бөлім 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Актуальная тема». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Широка река». 8 серия
23.15 «Телемаркет»
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь время». 13 серия
23.50 «Телемаркет»
23.55 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый». 17 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

22 тамыз, Сенбі
09.00  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Спорт лайф». Хабар 
09.55 «Салауат». Хабар 
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Танымал». Передача
10.30 «Пәрменді пікір».
10.35 «Телемаркет»
10.40 «Спорт лайф». Хабар 
10.50 «Дневник КАРАОКЕ» 
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45  «Телемаркет»
11.50  «Личные встречи». Передача
12.20 «Спорт лайф». Хабар 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Дневник КАРАОКЕ» 
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Пәрменді пікір».
13.00 «Аймақ ақпарат»
13.40 «Спорт лайф». Хабар 
13.50 «Салауат». Хабар  
14.00 М/ф «Кэмми».  37, 38 бөлім
14.30 М/ф «Жол жүру ережелері». 3 бөлім
14.40 «Әдемі-ай». 23 бөлім.  Хабар. 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Телемаркет»
17.10 «Танымал». Передача 
17.35 «Дневник КАРАОКЕ» 
17.45 «Сөзге шешен». Хабар 
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Спорт лайф». Хабар 
18. 20 «Салауат». Хабар  
18.30  «Личные встречи». Передача
18.55 «Телемаркет» 
19.00 «Сөзге шешен». Хабар
19.20 «Qalamtor». Хабар
19.30 «Спорт лайф». Хабар 
19.40 «Танымал». Передача 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «Дневник КАРАОКЕ» 
21.15 «Qalamtor». Хабар 
21.25 «Сөзге шешен». Хабар
21.45 «Телемаркет»
21.50 «Танымал». Передача 
22.10 «Телемаркет»
22.15 Д/ф «Чудеса природы». 2 серия
22.45 К/ф «Сұлтан Бейбарыс» 2 бөлім
01.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

23 тамыз, Жексенбі
09.00  Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны
9.05 «Өңір өрнегі» - «Картина недели»
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Сөзге шешен». Хабар
10.30 «Дневник КАРАОКЕ» 
10.40 «Телемаркет»
10.45 «Qalamtor». Хабар
10.55 «Ақмола КЗ». Передача  
11.05 «Личные встречи». Передача
11.35 «Дневник КАРАОКЕ» 
11.45 «Qalamtor». Хабар
11.55 «Телемаркет»
12.00 «Сөзге шешен». Хабар
12.20 «Қызмет жолында». Хабар
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Qalamtor». Хабар
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Дневник КАРАОКЕ» 
13.00 «Өңір өрнегі» - «Картина недели»
14.00 М/ф «Кэмми».  39, 40 бөлім
14.30 «Жол жүру ережелері». 4 бөлім
14.40 «Әдемі-ай». 24 бөлім.  Хабар. 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Музыкальный проект КАРАОКЕ»
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Қызмет жолында». Хабар
18.15 «Телемаркет»
18.20 «Музыкальный проект КАРАОКЕ»
19.00  Д/ф «Алаш алыптары». 5 бөлім
19.25 «Телемаркет»
19.30 «Сөзге шешен». Хабар 
19.50 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
20.00 «Өңір өрнегі» - «Картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «Музыкальный проект КАРАОКЕ» 
22.05 «Телемаркет» 
22.10 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
22.20 «Музыкальный проект КАРАОКЕ»
23.00  Д/ф «Алаш алыптары». 6 бөлім
23.20  К/ф «Сардар» 
01.00 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
Әнұраны

Мәшһүр Жүсіп Көпейұлының зираты басынан қайтып келе жатқан 
жолда керекулік қарт журналист Айтжан Бәделханов мына әңгімені 
айтты:
Мәшекеңнің аты шыға бастаған кезде біреу «мен Мәшһүр Жүсіппін» 
деп ұлы Абайдың алдына барыпты. Сонда Абай:
Мәшһүр болсаң, айтшы, Алла қайда? – десе:
Алла аспанда, - депті.
Ал құбыла қайда? – десе.
Құбыла Мединеде,- депті.
Бара ғой, айналайын, сен Мәшһүр болмассың, - деп Абай әлгіні қуып 
жіберіпті.
Содан біршама уақыт өткен соң шын Мәшһүр Жүсіп келіпті Абайдың 
алдына.
Алла қайда? – деп сұрапты ұлы ойшыл тағы да.
Алла – жүректе, - депті сонда Мәшһүр.
Құбыла қайда?
Құбыла – туған жер, Отаным, - депті Мәшекең.
Абай сонда ғана Мәшһүрді танып, риза болған екен деседі.

«жас Алаш» газетінен.

кӨңілден шыҚҚан кӨрікті ой

Естілердің айтқан сөздерін ескеріп жүрген кісі өзі де есті болады. 
АБАЙ.

Тірлік кешкен адамның сол тірліктен жалғыз ғана арттырып алып 
кетері – жат тізені кеудесіне шығармау. 

АсқАр сүлеЙменов.
Ұлтының қамын ойламаған адамның қамын ұлты да ойламас болар. 

р. ғАмзАтов.
Халықтың мәңгі ғұмыры оның тілінде. Әрбір тіл өзінің халқы үшін 
ұлы.

ш. АЙтмАтов.

АЛЛА – АДАмНың жүрЕгіНДЕ

ой - түйін

Білгеніңіз жөн


