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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

28 мамырда депутат А.В. Гладкийдің 
төрағалық етуімен аудандық мәслихаттың ХХХVІІІ 

кезекті сессиясы болып өтті. Сессия жұмысына 
облыстық тексеру комиссиясының мүшелері Е.А. 
Баграмов, А.Қ. Сейфуллин қатысты.
Аудандық мәслихат депуттарының қарауына есептік 

қаржы жылындағы бюджеттің орындалуы туралы 
аудандық әкімдіктің жылдық есеп беруі шығарылды. 
Аталмыш мәселе бойынша толық мәліметті экономика 
және қаржы бөлімінің басшысы М.Т. Рамазанова баяндап 
берді. Тексеру комиссиясымен аудандық әкімдік қызметінің 
тексерілуі нәтижелерімен Е.А. Баграмов таныстырды. 
Айыртау аудандық мәслихатының 2009 жылғы 10 сәуірдегі 

«Жер салығының ставкаларын арттыру туралы» №4-14-4 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы жер қатынастары бөлімінің 
басшысы Н.М. Төребеков ақпарат берді. 
Құрылыс және сәулет бөлімінің басшысы А.С. Қазжанов 

Антоновка, Арықбалық, Айыртау, Константиновка, Құспек, 
Лавровка, Нижний Борлық, Шалқар ауылдарының бас жо-
спарларын бекіту мәселесі жөнінде баяндама жасады. 
Кадрлық өзгерістер мен құрылымдық қайта құрылуларға 

байланысты халық қалаулылары бірқатар комиссиялардың 
дербес құрамдарына өзгертулер мен толықтырулар енгізді.

Өз хабарымыз.  

Мәслихат
Сессия өттіСессия өтті

 Егеменді елдің әрбір азама-
ты құрметтеуге және мақтаныш 

етуге тиісті ресми рәміздері бар.
  Қазақстан Республикасының 
мемлекетт iк рәміздері - Ту,  
Елтаңба және Әнұранының си-
паттамалары және ресми пайда-
ланылу тәртiбi конституциялық 

«Қазақстан Республикасындағы 
мемлекеттік рәміздер туралы» заңмен 
белгiленген. Бұл заң 2007 жылдың 4 
маусымында қабылданған болатын.
Алайда, Қазақстан Республикасы 
рәміздерінің тарихы 1996 жылғы 24 
қаңтарда қабылданып, қазіргі таңда күші 
жойылған Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасының 
мемлекеттiк нышандары туралы» 
Конституциялық заңынан басталуда. 
Терминнің дұрыс пайдаланылуы-
на байланысты 2007 жылғы 21 ма-
мырда Қазақстан Республикасының 
Конституциясына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізілгенде «нышандар» 
деген сөз «рәміздерге» ауыстырылды.
«Рәміз» деген сөз грек тілінде «символ» 
деп аталынады. Рәміз – философия 
мен психология өнерінің ең басты 
дәрежелерінің бірі. Дүниежүзіндегі 
мемлекеттің ресми рәмізділігі үш бірлікті 
білдіреді – Мемлекеттік Елтаңба, 
Мемлекеттік Ту, Мемлекеттік Әнұран. 
Олар елдің саяси тәуелсіздігінің, 
егемендігінің белгісі болып табылады.
  Көптеген елдерде мемлекеттік 
рәміздерді жалпыұлттық және біріктіруші 
күш ретінде ұғынады. Рәміздер діни, 
партиялық, рулық бөліністерінен 
биік болып, барлығын біріктіреді. 
Жас мемлекеттің рәміздерін жасау 
тарихына бүкіл Қазақстанның халқы ат 
салысты. Оған сол кезде жарияланған 
байқау куә. Мемлекеттік рәміздерде 
эстетикалық талаптармен бірге, та-
рихи, экономикалық, саяси мәні анық 
көрінетін шешімді табу қажет болатын.
  Мемлекеттік туымыздың ав-
торы  республи каның  өнер 
қайраткері − Шәкен Ниязбеков. 
Ол Қазақстандағы дизайнерлік 
өнердің негізін салушылардың бірі.
Жалауды айқындайтын элементтердің 
бірі – оның түсі. Көк түстің таңдалуы 
кездейсоқ емес, ол адалдықтың, 
мінсіздіктің және сенімділіктің белгісі. 
Бірлікпен бірге көк түс барлық елдердің 
тыныштығы мен ырысын білдіретін 
бұлтсыз аспанды еске салады. Аспан-
дай ашық көк түс қазақтардың ұлттық 
түсі болып табылады. Өйткені көшпенді 
қазақтар үшін табиғат мекендеу ортасы 
ғана емес, сонымен қатар, өмірлеріндегі 
ажырамас бөлігі болатын. «Көк» сөзі 
ежелгі түріктердің тіліне аударғанда 
«Шығыс» мағынасын беріп, осылай 
тудың түсі географиялық ақпараттың 
тасушысы ретінде де қолданылады.   

 Геральдистердің сөзіне сүйенетін 

 Мемлекеттік рәміздер Мемлекеттік рәміздер

Бүгін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері күні!Бүгін Қазақстан Республикасының Мемлекеттік рәміздері күні!

болсақ, Қазақстан жер шарының 
шығысында орналасып, шығыс 
мәдениетінің өкілі болатынын білдіреді.
Қазақстан  Республикасының 
Мемлекеттік Туы – ортасында 
шұғылалы күн, оның астында қалықтап 
ұшқан қыран бейнеленген тік бұрышты 
көгілдір түсті мата. Тудың сабының 
тұсында ұлттық өрнек тік жолақ түрінде 
нақышталған. Туымыздағы күн бейнесі 
– шекарамыздың бұзылмайтындығын 
бейнелейді. Шексіз далада ұшқан қыран, 
ою-өрнек – еліміздің ұлттық жиынтық 
белгісі. Күн, оның шұғыласы, қыран 
және ұлттық өрнек бейнесі алтын түстес.
  Бүгінгі Елтаңба − Жандарбек 
Мәлібеков пен Шот-Аман Уәлихан 
секілді сәулетшілердің шығармашылық 
ізденіске толы үлкен еңбегінің жемісі. 
Мемлекеттік Елтаңбамыз - дөңгелек ны-
санды. Дөңгелек, шығыс қазақтарының 
аса құрметінде, өйткені бұл нысан 
өмір шексіздігінің белгісі. Ортасында 
шаңырақ (киіз үйдің жоғарғы күмбез 
тәрізді бөлігі) бейнеленген. Шаңырақ 
– отбасы амандығы, бейбітшілігі және 
ашық аспанды білдіреді. Шаңырақты 
айнала күн сәулесіндей тарап уықтар 
шаншылған. Олар өмір мен жылудың 
белгісі. Оң жағы мен сол жағында 
аңыздардағы қанатты пырақтар 
бейнесі орналастырылып, жауға қарсы 
күресте арыстанның үрейсіздігін, 
бұқаның күші мен қуаттылығын, 
маралдың жылдамдығын, түлкінің 
қулығын білдіреді. Тұлпардың ал-
тын қанаттары – астықтың, еңбектің 
және материалдық ырыстың белгісі. 
Елтаңбаның ортасында бес бұрышты 
көлемді жұлдыз, біздің жүрегіміз 
бен құшағымыз барлық бес кон-
тинент өкілдеріне ашық деген сөз.
  Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік Әнұранының негізі 
– ол халық арасында кең тараған 
«Менің елім» атты патриоттық өлең. 
Әнұран – халық жүрегінің соғуы, 
армандардың қорытпасы болып 
табылады. Әнұранның авторлары 
Шәмші Қалдаяқов (әні), Жұмекен 
Нәжімеденов және ҚР Президенті 
Нұрсұлтан Назарбаев. Әнұран 
ресми рәміз ретінде, Қазақстан 
болашағы мен өзінің болашағына 
сенет ін  қазақстандықтардың 
ортақ қазынасына айналып кетті.
  Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік Туы мен Мемлекеттік 
Елтаңбасының эталондары Қазақстан 
Республикасы  Президентін ің 
Резиденциясында  сақталады .
Туып-өскен жердің мемлекеттік 
рәміздерінің мағынасын түсіну − әрбір 
Қазақстан азаматының борышы.
Әр жас ұрпақ, лауазымды тұлға 
мемлекеттік рәміздерін заңнамаға 
сәйкес қадірлеп, қастерлеп, құрмет 
тұтуы қажет.

«Мемлекеттік рәміздер – бұл біздің мемлекетіміздің, біздің 
егемендігіміздің берік негізінің бірі. Олар Тәуелсіздіктің қасиетті 
біріктіруші образын  білдіреді». 

Нұрсұлтан Назарбаев.
Облыс әкімі Ерік Сұлтанов Айыртау ауда-

нында болып, көктемгі-дала жұмыстарының 
барысымен танысты, туризмді дамыту мәселесіне 
назар аударды.
Айыртау ауданының егістік алқабы 369 мың гектар-

ды құрайды, оның 303 мың гектарына дәнді дақылдар 
отырғызу, 53 мың гектарына майлы дақылдар егу 
жоспарланған. Барлық алқаптың 32 мың гектары парға 
қалдырылған. Ауданда осы жұмыстармен айналысатын 
50 ЖШС мен 170-тен астам ШҚ бар.
Әңгіме барысында Ерік Хамзаұлы егіншіліктен басқа 

мал шаруашылығы да мықтап қолға алынуы тиіс, себебі, 
бұл бағытта мемлекет тарапынан қолдау күшті екендігіне 
агроқұрылым басшыларының назарын аударды.
Биыл айыртаулықтар 47 бірлік жаңа техника сатып 

алыпты. Ауа райы қолайлы болса, егіс науқанын 5 мау-
сым күні аяқтаймыз деп отыр.

– Егіншілік пен мал шаруашылығын қатар алып жүруге 
тырысып бағудамыз. Мал фермасында 500 ақбас сиы-
рымыз бар. Оны көбейте түсуге ниеттіміз. Серіктестікке 
тиесілі 10 мың гектар жеріміз бар, оның 2 мыңын биыл 
парға қалдырдық. Дәнді дақылдармен қатар, майлы 
дақылдарды да сеуіп жатырмыз. Техника мен жұмыс күші 
жетерлік, – дейді “Златогорка фирмасы” серіктестігінің 
директоры Хамит Шуамақов.
Айыртау – өңірдегі табиғаты ең көркем аудан. Иман-

тау көлінің маңайындағы табиғаттың сұлулығына көз 

Ресми бөлім
Айыртау ауданы межеге жақынАйыртау ауданы межеге жақын

тоймайды. Жыл санап мұнда келетін туристердің саны 
арта түсуде. Облыс әкімі “Солнечный ВИП” демалыс 
орнының жағдайымен танысты. Ол 2009 жылдан бері 
жұмыс істеп келеді. Демалыс орны мезгіл таңдамайды, 
яғни қысы-жазы келем деушілерге есігі ашық. Мұнда тури-
стерге арналған ағаш үйлер бар. Қазір тағы да құрылыс 
жұмыстары жүргізілуде. Ең бастысы, демалыс орнын-
да марал мүйізімен емделуге мүмкіндік бар. Бұғының 
мүйізінен жасалған дәрілер – қай дертке болсын шипа.
Ерік Хамзаұлы осы шипажайдың жанындағы “Ақбар” 

демалыс орнында да болды. “НПО Дортехника” ЖШС-нің 
және туристік кешеннің бас директоры Қазбек Хасеиновтің 
айтуына қарағанда, демалыс орны 2008 жылы ашылып-
ты. Мұнда демалыс үйлерінен басқа үлкен мейрамхана 
да жұмыс істеп тұр. Қызмет түрлерінің бағасы да қалта 
көтерерлік. Ең бастысы, орналасқан жері – әсем. Жаңа 
маусымның ашылуына демалыс орны қазірдің өзінде 
даяр. Ол күніне 200-дей адамды қабылдай алады.
Отандық туризмді дамыту – Елбасы қойған міндеттердің 

бірі екендігін атап көрсеткен өңір басшысы бұл бағытта Ай-
ыртау ауданы біршама оң істер тындырып жатқандығын, 
демалыс орындарына көршілес Ресей мен еліміздің басқа 
өңірлерінен келіп демалушылардың қатары жыл санап 
көбейе түскенін тілге тиек етіп, қызмет көрсетудің сапасын 
арттыра түсуді тапсырды.

Назерке ТҰРСЫНОВА,
«Солтүстік Қазақстан»

Маусымның алғашқы күні 
балалар мерекесінде  орталық 

алаңға балғын бүлдіршіндер 
мен ата-аналары, жұртшылық 
көптеп жиналды.
Айтулы балалар мерекесіне ау-

дан әкімі, «Нұр Отан» партиясының 
аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров қатысты.
Балаларға  қуаныш  сыйлай-

тын мейрам «Родничок», «Коло-
сок» балабақшаларының, аудан 
орталығы мектептерінің, жетім, 
ата-аналарының қамқорлығынсыз 
қалған балаларға арналған мектеп-
интернаттың оқушыларының және 
Айыртау ауданының Кекушинкай-
каратэ мектебінің шәкірттері мен 
ауданның балалар-жасөспірімдер 
спорт  мектеб ін ің  үзд і к  жас 
спортшыларының  мерекел і к 
шеруімен басталды. 
Балаларды төл мерекелерімен 

құттықтаған аудан әкімі Ағзам 
Тастеміров мемлекетіміз балалардың 
көңілдерін кір шалмай, алаңсыз оқу 
оқып, балалық балғын шақтарын 
бақытты өткізу үшін барлық жағдайлар 
жасалып отырғандығын атап өтіп, 
балаларға мықты денсаулық, мол 
бақыт, шат-шадыман қуаныш тіледі. 
Құттықтау сөзінен кейін аудан бас-

шысы мектепте үздік оқып, қоғамдық 

Мереке мезеті
БАЛҒЫНДАР МЕЙРАМЫБАЛҒЫНДАР МЕЙРАМЫ

жұмыстарға белсене атсалысқан, түрлі 
деңгейлердегі білім, өнер, спорт сайы-
старында биік белестерден көріне білген 
дарынды оқушыларға  Алғыс хаттарды 
салтанатты түрде табыстады. 
Көңілді мереке ауданның да-

рынды жас өнер саңлақтарының 
қойылымдарымен және концертімен 

жалғасты.
Жиналған жұртшылық Кекушинкай-

каратэ  мектебі  шәкірттерінің  
өнерлерін тамашалады. Сонымен 
қатар балаларға арналған түрлі спорт 
жарыстары ұйымдастырылып, жас 
суретшілер байқауы өтті. 

Жанат СӘБИТОВ.

Аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің 4 маусымдағы 
мәліметі бойынша, жоспардағы 303702 гектардың 
245200 гектарына дәнді дақылдар себілді, яғни 80,7 
%. Майлы дақылдар 52200 га (100%), картоп 2700 га 
(100%), көкөністер 500 га (100%) себілді. 7500 га (125%) 
біржылдық, 500 га (100%) көпшылдық шөптер егілді.
Көктемгі егіс науқанында «Бабық Борлық», «Кутузовка 

Әліби», «Баянтай» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктері 
алда келеді.
Егістік алқаптарында 118 егістік кешені мен 362 себу 

агрегаттары жұмыс істеуде. 

Көктемгі егіс-2015
Егістік алқаптарындаЕгістік алқаптарында
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Қ а з і р г і 
қ ы м - қ у ы т 

тірлікте екінің 
б і р і н і ң  к үн і 
учаскелік поли-
ция инспекторы-
на түсері анық. 
Көрш ің і з  т үн 
ұйқыңызды төрт 
бөлсе, аулаңыз-
ды  б е й с а у а т 
жүрісті  жандар 
шашып  тастаса 
немесе балалар 
алаңшасына ереже 
білмейтін адамдар 
көліктерін қойса, 
бірден іздейтініңіз 
–учаскелік  инспек-
т о р . Ә р и н е , 
бес  саусақтың 
бірдей  еместігі 

сияқты ,  учаскелік  полиция 
инспекторларының да жұмыс 
сапасы бірдей бола бермейді. 
Десе де, тәртіп сақшылары қоғам 
тыныштығын сақтауға тырысып 
бағуда.
Құқық  қорғау  органдары 

жұмысының айқындығын және 
тұрғындардың  мемлекеттік 
органдарға сенімділігін нығайту, 
халықпен өзара іс-қимыл жаса-
суды және полиция қызметінде 
ашықтықты қамтамасыз ету 
мақсатында  27 мамыр күні ау-
дан әкімдігінің мәжіліс залын-
да аудан әкімі, «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалының 
төрағасы Ағзам Тастеміровтың 
қатысуымен аудан орталығы 
Саумалкөл ауылының учаскелік 
инспекторларының халықпен 
есептік кездесуі болып өтті. 
Кездесуге Солтүстік Қазақстан 

облысы Ішкі істер департаментінің 
бастығы, полиция генерал-майоры 
Берік Сұлтанғазыұлы Біләлов 
қатысты.
Кездесуге  төрағалық  еткен 

облыстық Ішкі істер департаментінің 
бастығы, полиция генерал-майоры 
Берік Сұлтанғазыұлы:  «Барлық 
құқық қорғау жүйесi жұмысының са-
пасын арттыру қажет. Зор өкiлеттiлiк 
пен құқық иеленген шендiлер мiнсiз 
м iнез -құлқымен  және  жоғары 

кәсiби деңгейiмен ерекшелену-
ге тиiс»,- деген болатын Елбасы 
Нұрсұлтан Әбiшұлы Назарбаев 
Қазақстан халқына Жолдауында.
Б iз ,  полицейлер ,  Қазақстан 
Республикасының әрбiр азама-
тының  мүддес i  үш iн  қызмет 
етемiз. Сондықтан, Iшкi iстер ор-
гандары қызметкерлерiнiң басты 
көрсеткiшi — азаматтардың тәртiп 
сақшыларына деген үлкен сенiмi 
болып табылады» - дей келе, 
Володар  ауылдық  округ інде 
Әкімшілік полиция бөлімшесінің 
аға учаскелік полиция инспекторы, 
полиция майоры Руслан Исиннің 
өткен жылдағы және ағымдағы 
жылдың 4 айында атқарылған 
жұмыстары жайлы есебін тыңдады.
Баяндамашы өз сөзінде  ауыл 
көлемінде  қоғамдық  тәрт іпт і 
нығайтуға, қылмыстың алдын алуға, 
жеке азаматтардың конституциялық 
құқықтарын  қорғауға ,  қоғам 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 
арналған профилактикалық шара-
ларды ұйымдастыруға бағытталған 
жұмыстарымен бөлісті. Бұрын сот-
ты болғандармен және маскүнем 
ретінде есепте тұратын азамат-
тармен үнемі профилактикалық 
жұмыстар жүргізіліп жатқандығын, 
олардың мінез-құлықтары үнемі 
бақылауда  екен ін  ескертт і .
Сондай-ақ ,  әкімшілік  аймақта 

Полицейлер – халық алдында

Тәртіп сақшыларымен маңызды кездесу

Өткен аптада аудан әкімдігінің мәжіліс за-
лында аудан әкімінің орынбасары Аманбек 

Махметовтың төрағалығымен аудан әкімдігінің 
кезекті отырысы болып өтті.
Әкімдік отырысының күн тәртібінде «Ауданның 

атқарушы органдарының Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік рәміздерін насихаттау мен қолдану 
аясындағы жұмысы туралы» ауданның ішкі саясат 
бөлімінің басшысы Жақсылық Жүсіповтің және «Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
жылсайынғы Қазақстан халқына арнаған Жолдауын на-
сихаттау бойынша Қамсақты және Нижнеборлық ауылдық 
округтерінде ақпараттық-насихаттау жұмыстарының ба-
рысы туралы» аталмыш округтердің әкімдері Жақсылық 
Беркімбай мен Мұратбек Жүсіповтердің ақпараттары 
талқыланды.
Алғашқы мәселе бойынша баяндама жасаған Жақсылық 

Мейірханұлы ауданда Мемлекеттік рәміздердің насихат-
талуы және қолданылуы бойынша, олардың негізінде 
қазақстандық патриотизмге тәрбиелеу жөніндегі 
жұмыстардың атқарылуы жайында толық ақпарат берді. 
Баяндамашы өз сөзінде мамырдың 13-14-і күндері Солтүстік 
Қазақстан облысы ішкі саясат басқармасы басшысының 
орынбасары мен бас маманының ауданымызда Мемлекеттік 

Ресми бөлім

АУДАННЫҢ АТҚАРУШЫ ОРГАНДАРЫНДА 
кемшіліктер болмауы тиіс

рәміздердің насихатталуы мен қолданылуы бойынша 
атқарушы органдарда тексеріс жүргізгендігін де айта өтті. 
Тексеріс қорытындысы бойынша ауданымыздың кейбір 
атқарушы органдарында Мемлекеттік рәміздерді насихаттау 
мен қолдану барысында кемшіліктердің бары анықталған. 
Көпшілік мемлекеттік мекемелерге Мемлекеттік рәміздерге 
арналған арнайы стендтерді жаңарту бойынша ұсыныстар 
берілсе, кейбіреулерінде Мемлекеттік рәміздер стандартқа 
сай болмай шыққан, ал кей мекемелердің басшыларының 
кабинетінде мүлде Мемлекеттік рәміздер орнатылмаған не-
месе болса да стандартқа сай болмаған, сол себепті оларға 
ауыстыру жөнінде нұсқау берілген. 
Тексеріс нәтижесіндегі олқылықтарды өткір сынға алған 

аудан басшысының орынбасары бөлім басшысы мен жеке-
леген мекемелердің басшыларына кемшіліктерді тез арада 
жою жөнінде тапсырма берді.
Ал екінші мәселе бойынша сөз алған ауыл әкімдері өз 

ақпараттарының тақырыбынан ауытқып кетіп, Елбасы Жол-
дауынан туындаған негізгі мәселелер бойынша округтеріндегі 
атқарылып жатқан жұмыстары жайында нақты ашып бере 
алмады. Осы жөнінде ауыл әкімдері отырыс төрағасынан 
ескерту алып, аталмыш мәселелерді келесі отырыста қайта 
қарау жөнінде ұсыныс берілді. 

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаев өзінің жыл сайынғы Жолдауларында  
мүмкіндігі шектеулі жандарға барынша көмек көрсетіп,  оларға 

әлеуметтік қолдау көрсету қажеттігін ұдайы айтып отырады. 
Мүмкіндігі шектеулі жандардың өмір сапасын арттыру мақсатында  

«Кедергісіз болашақ» жобасы да қолға алынуда.
29 мамырда 1 маусым – балаларды қорғау күніне орай ауданның 

жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде мүмкіндігі 
шектеулі балалармен мерекелік ертеңгілік болып өтті. Аталмыш мекеменің 
акт залы әртүрлі шарлармен безендіріліп, музыка ойнап, мерекелік көңіл-күй 
сыйлады.

Жалпы ауданымыз бойынша 410 бала түрлі деңгейдегі мүгедектікке душар 
болған, олардың 38-іне жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі арқылы қызмет көрсетіледі.
Осындай көңілді мерекеге жиналған мүмкіндігі шектеулі балаларды 

құттықтаған аудан әкімінің орынбасары Мафруза Науанова, ауданның 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы Ер-
лан Қазбеков  біздің мемлекетімізде балалардың  бақытты болашағы үшін 
барлық жағдайлар жасалып отырғандығын айта келе, оларға зор денсаулық, 
көңілді шаттық, бақытты балалық шақтың қызығын тіледі.
Мерекеде ауданның жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған мектеп-интернатының тәрбиеленушілерімен шырқалған 
көңілді әндер мен мың бұралған билер де мереке салтанатын аша түсті. Осы 
орайда айта кету керек, Елемес Қалиев басқаратын мектеп-интернаттың 
ұжымына жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің айтар 
алғысы шексіз.
Ата-аналардың атынан сөз сөйлеген Салтанат Жолдина балаларына 

көңілді мереке сыйлағаны үшін аудан басшысына және балаларына бақыт 
пен шаттық сыйлап жүрген әлеуметтік бөлімнің қызметкерлеріне аналық 
алғыстарын жеткізді.
Мерекелік шара соңынан балалар ата-аналарымен және бөлім 

қызметкерлерімен бірге естелік суретке түсті.
Жанат СӘБИТОВ.

Бақытты балалық шақ
Шаттық сыйлаған мереке

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
бес институттық реформаны жүзеге асыруға бағытталған 100 нақты 

қадамды белгіледі. Онда «2050 – Стратегиясы» нақтыландырылып, 
мемлекеттің жыл сайынғы динамикалық даму жолдары көрсетіліп, 
жеткен жетістіктері айқындалған.
Елбасы Н. Назарбаевтың әр үндеуі Қазақстанның стратегиялық даму-

ында тарихи маңызға ие.
Біздің колледждің ұжымы бүгінгі таңда ұлттың бәсекеге қабілеттілігі 

– оның білімділігі, таланты, экономиканы жаңғырту үдерісін өткізетін, 
бес маңызды халықтық реформаны жүзеге асыру жастардың еңбек 
сүйгіштігімен айқындалатынын қолдайды.
Сапалы біліммен қаруланған жоғары интеллектуалдық  мәдениетті, 

патриотттық рухты білікті маманды дайындау колледж оқытушылары 
мен өндірістік оқыту шеберлерінің тәрбие жұмысындағы басты фактор 
болып табылады. «100 қадам баршаға арналған қазіргі заманғы мемле-
кет» жоспарында көрсетілген бағыт біздің мемлекеттің болашақта дамуы 
мен әлеуметтік-экономикалық жағдайын нығайтуда мықты фактор болып 
табылады.
Дуальдік оқытуды енгізу – оқу мен өндіріс үдерісіндегі байланысты 

нығайтудың маңызды тетіктерінің бірі болып табылады. Бұл, мемлекеттік 
кәсіпорындар мен жеке компанияларды, кәсіпкерлерді қатыстыру негізінде 
жүргізілуі  мүмкін. Барлық аймақтардың жұмысшы кадрларға деген 
қажеттілігін ескере отырып, ішкі еңбек нарығының дамуына, жаңа жұмыс 
орындарын ашуға ықпал жасайды.
Елбасы белгілеген «100 нақты қадам» жоспарында халықты біріктіріп 

және азаматтық қоғамды жетілдіретін Қазақстан халқы Ассамблеясының 
«Үлкен мемлекет – үлкен отбасы» жобасы, «Мәңгілік Ел» идеясы 
айқындалған.
Алға қойған мақсатқа жету, дамыған 30 мемлекеттер қатарына кіріп, мықты 

да әлеуметтік-әкономикалық тұрғыдан сәтті, сенімді болашағы бар мемлекет 
құру үшін әр қазақстандық осы құжаттың мазмұнын түсінуі және ұғынуы қажет, 
және де өз еңбегінің арқасында оны барынша жақындатуға ықпал етуі тиіс.

«Қазақстан – 2050 Стратегиясын»  жүзеге асыруға белсене қатысатын 
мекеме жетекшісі ретінде және азаматтық позициядан бұл құжат мен үшін 
өте маңызды құжат болып табылады.

Серік МУСИН,
агротехникалық колледждің  директоры.

100 нақты қадам
САУАТТЫ СТУДЕНТ – БІЛІКТІ МАМАН

Қазақстан Республикасы Президентінің 2011 жылғы 29 маусымдағы 
№110 «Қазақстан Республикасында тілдерді дамыту мен қолданудың 

2011-2020 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламасы туралы» 
Жарлығына сәйкес 2014-2015 оқу жылының аяқталуына байланысты өткен 
аптада №1 Саумалкөл, №2 Саумалкөл мектеп-гимназиясы және Саумалкөл 
қазақ орта мектептерінің компьютермен жабдықталған кабинеттерінде 
ауданның мемлекеттік қызметкерлерінің және орта мектеп директорларының 
мемлекеттік тілді меңгеру деңгейін бағалау жөнінде сынақ өтті.
Сынаққа аудан бойынша 250 адам қатысып, олардың ішінде 70-і (28%) 

облыстық мемлекеттік тілді оқыту орталығының сертификатына ие бол-
ды. 

Жанат ҚАЖЫБАЙҰЛЫ.

Мемлекеттік тіл – бірлік бастауы

Білімдері бағаланды

мектеп мұғалімдерімен бірлесіп, 
ауыл  ішінде  түнг і  кезекшілік 
ұйымдастырылып ,  кәмелетке 
толмағандардың түн мезгілінде 
заңды өкілінсіз бей-берекет жүруінің 
алдын  алып ,  бос  уақыттарын 
тиімді ұйымдастыру мақсатында 
іс-шаралар  өткізіліп жатқандығын 
да сөз етті.
Кездесу  барысында  ауыл 

тұрғындары өздерін мазалаған са-
уалдарын қойып, азаматтардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, 
ауылдағы құқық бұзушылықтар 
мен қылмыстардың алдын алу  
үшін ұсыныс-пікірлерін білдірді. 
Ауыл тұрғындары өзіне жүктелген 
күрделі істі адал атқарып жүрген 
учаскелік полицейлердің жұмысына 
оң бағаларын бере келе, тәртіп 
сақшыларының жұмысын жан-
жақты жариялауға, азаматтардың 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету бой-
ынша қабылданған шаралар ту-
ралы ақпаратты халыққа жеткізу 
жұмыстары жалғасын табатынына 
сенім білдірді.
Атап  өтерлік  жайт ,  кездесу 

соңында облыстың бас полицейі 
жұмысымен көзге түскен учаскелік 
полиция инспекторының көмекшісі 
Талғат Еркемырзаевқа лейтенант 
шенін табыс етті.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор. 



Айыртау таѕы 34 маусым 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Он сегіз жыл бұрын Қазақстан Республикасының 
1997 жылғы 4 маусымдағы №926 қаулысымен 

«Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталық» 
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны 
құрылды. Бұл қаулымен ЗТМО-ның басты міндеттері 
айқындалды:

-зейнетақы жарналарын есепке алуды жүргізу;
- зейнетақы және жәрдемақы төлемі мәселелері  

бойынша орталықтандырылған деректер базасын 
қалыптастыру;

- зейнетақы және жәрдемақы төлемінің тиімді жүйесін 
қамтамасыз ету.

 Тәжірибеде бұл келесі түрде жүргізіледі: Біздің маман-
дар құжаттарды қабылдайды, істің электрондық макетін 
және шешім жобасын қалыптастырады.
Одан кейін шешім жобасы және іс макеті  ҚР Денсаулық 

сақтау және әлеуметтік қорғау Министрлігінің аумақтық 
уәкілетті органы - «ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрлігі Еңбек, әлеуметтік қорғау және көші-
қон комитетінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
Департаменті» РММ-ге тексеру және бекіту үшін жолда-
нады.
Шешім бекітілгеннен кейін зейнетақы немесе жәрдемақы 

алушыларының орталықтандырылған деректер ба-
засына төлемге қойылады. ЗТМО зейнетақы төлеу 
жөніндегі уәкілетті ұйым болып табылады. 1998 жылғы 
1 қаңтардан бастап ЗТМО зейнетақы төлемін жүзеге 
асыруға кірісті. Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
зейнетақы алушыларының жалпы саны сол кезде 118 
мың астам адамды, ал төлем көлемі бір жылға 4874,8 
мың теңгені құрады.
Бүгінгі күнге ЗТМО Солтүстік Қазақстан облыстық фи-

лиалы төлемнің 41 астам түрін жүргізеді, ал төлемдердің 
ай сайынғы сомасы 5903,9 млн.астам теңгені құрайды.
Он сегіз жыл ішінде ЗТМО жұмысы регламентінде 

бірқатар өзгерістер болды. Төлемдердің барлық түрлерін 
тағайындау электрондық нұсқада жүзеге асырылады, 
осыған байланысты мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі 
қысқартылды.
Жәрдемақы тағайындау үшін тіркелген жері бойынша 

ЗТМО бөлімшесіне өтінішпен келуге болады  немесе 
электрондық үкімет порталы арқылы беруге болады.

«Электрондық үкімет» порталы арқылы келесі 
төлемдерді тағайындау үшін құжаттарды тапсыруға 
болады: 

- базалық зейнетақы;
- жасы бойынша зейнетақы;
- бала тууға байланысты жәрдемақы;
- бюджеттен бір жасқа дейін бала күту бойынша 

жәрдемақы.
   ХҚКО арқылы келесі төлемдерді тағайындау үшін 

ресімделуге болады:
- базалық зейнетақы;
- мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы 

тағайындауға бірінші рет өтініш берсе;
- асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша бірінші 

рет өтініш берсе;
-жасы бойынша жәрдемақы;
- бала тууға байланысты жәрдемақы;
- Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан не-

месе бюджеттен бір жасқа дейін бала күту бойынша 
жәрдемақы;

- Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан  еңбек ету 
қабілетінен айырылған жағдайда әлеуметтік жәрдемақы 
тағайындауға бірінші рет өтініш берсе;

- Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан асы-
раушысынан айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік 
жәрдемақы тағайындауға бірінші рет өтініш берсе;

- Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан жұмысынан 
айырылған жағдайда әлеуметтік жәрдемақы.
Қазіргі уақытта  «Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік 

орталық» РМҚК, «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
РМК және «Қазпочта» АҚ  арасында өзарар түсінушілік 
және ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойылды. 
Шалғай елді мекендерде тұратын халыққа мемлекеттік 
қызметтердің қолжетімділігін арттыру мақсатында 2015 
жылғы наурыз айынан бастап жоғарыда аталған ұйымдар 
бірігіп мобилді ХҚКО арқылы алыс село және поселкелерге 
іссапармен барып, мемлекеттік қызметтер көрсетеді. 2015 
жылғы наурыз-сәуір айларына ЗТМО мамандары мобилді 
ХҚКО-мен бірігіп 70-тен астам іссапарды жүзеге асырды.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап  мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің сапасын жақсарту мақсатында:

- мүгедектер еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін 
немесе тобын белгілегеннен кейін бірінші рет жүгінген 
жағдайда еңбек ету қабілетінен айырылу  және мүгедектігі 
бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағайындау 

4 маусым – зейнетақы төлеу орталықтарының құрылған күні
Зейнетақы жүйесіндегі өзгерістер

үшін медициналық-әлеуметтік сараптама комиссиясына 
баруға құқықтары болады; 

- жұмыссыз ретінде тіркелу кезінде бірден МӘСҚ-дан 
жұмысынан айырылу жағдайы бойынша жәрдемақыға 
тілкелген жері бойынша жұмыспен қамту мәселелері 
жөніндегі уәкілетті органға өтініш беруге болады;

-жұмысынан айырылған жағдайда, баласы бір жасқа 
толғанша дейін бала күтуге байланысты табысынан 
айырылған жағдайда Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорынан әлеуметтік төлем тағайындау үшін «электрондық 
үкімет» веб-порталы арқылы өтініш беруге болады.
Халықаралық тәжірибені ескере отырып, зейнеткерлер 

арасында кедейліктің алдын алу және еңбекке қабілетті 
жастағы азаматтардың экономикалық белсенділігін ын-
таландыру мақсатында 2017 жылғы 1 шілдеден бастап:
      1) базалық зейнетақыны азаматтар зейнеткерлік жа-
сына жеткен кезде ғана, сондай-ақ зейнетақы жүйесіне 
қатысу өтіліне байланысты тағайындауға көшуді жүзеге 
асыру; 

2) зейнетақы жүйесіне қатысу өтілі 10 жылдан 
кем адамдар үшін ең төменгі күнкөріс шамасының 
50%-ы мөлшерінде әлеуметтік зейнетақы белгілеу;
      3) базалық зейнетақы мөлшері 10 жылдан асқаннан 
кейін әрбір жылға 2%-ға ұлғайтылады және қатысу өтілі 35 
жыл және одан көп болса, ол ең төменгі күнкөріс деңгейіне 
тең болады.
Сөйтіп:
- еңбек өтілі 0-ден 10 жылға дейін – базалық зейнетақы 

мөлшері күн көріс минимумынан 50 %-ды құрайды;
- еңбек өтілі 20 жыл – күн көріс минимумынан 70 %-ды 

құрайды;
- еңбек өтілі 25 жыл – күн көріс минимумынан 80 %-ды 

құрайды;
- еңбек өтілі 35 жыл – күн көріс минимумынан 100 %-ды 

құрайды.
Ұсынылып отырған өзгерістер тек зейнеткерлер ара-

сында кедейлікті азайтуға ғана емес, сонымен қатар 
азаматтардың еңбекке ынтасын күшейтуге және еңбек 
қатынастарын заңдастыруға бағытталған.
Олар қазіргі зейнеткерлердің де, сол сияқты болашақ 

зейнеткерлердің де мүдделеріне сай келеді.
Қазірг і  зейнеткерлер  үшін  зейнетақымен 

қамсыздандырудың ортақ, сол сияқты жинақтаушы 
жүйелеріне қатысу өтілін ескере отырып, базалық 
зейнетақыны қайта есептеу жүргізілетін болады. Бұл еңбек 
өтілі көп болса да, зейнетке шыққан кезде табыстары 
туралы мәліметтердің, сондай-ақ заңнамалық тұрғыдан 
белгіленген шектеулердің болмауына байланысты 
төмен мөлшерде зейнетақы алатын зейнеткерлер үшін 
зейнетақы төлемдерінің мөлшерін арттыруға мүмкіндік 
береді.
Тұжырымдаммен жаңа құрал, зейнетақымен 

қамсыздандырудың жаңа қайнар көзі – шартты-
жинақтаушы зейнетақы енгізіледі.     

«Зейнетақымен қамсыздандырудың барабарлығын 
сақтау үшін 2018 жылдан бастап зейнетақы жүйесінің жаңа 
шартты-жинақтаушы құрамдауышын енгізу ұсынылады.
  Жаңа шартты-жинақтаушы құрамдауышында 
зейнетақымен қамсыздандырудың жинақтау, сол сияқты 
тарату қағидаттары да бар.
Өздерінің пайдасына жұмыс берушілер өз 

қаражаты есебінен қызметкер табысының мөлшерінен 
есептелетін 5% міндетті зейнетақы жарнала-
рын аударатын қызметкерлер шартты-жинақтаушы 
құрамдауышына қатысушылар болып табылады.
   Шартты міндеттемелерді есепке алу БЖЗҚ-да ашылған 
жеке шоттарда жүргізіледі». Міндетті зейнетақы жарнала-
рынан гөрі шартты-жинақтаушы құрамдауыш өмір бойы 
төленеді.   Жинақтар шартты болып табылады, мұраға 
қалдырылмайды және жүйеге қатысушының меншігі болып 
табылмайды. Зейнетақы төлемдеріне құқық басталатын 
ең төменгі өтіл 5 жылды құрайды. Белгіленген зейнеткерлік 
жасқа жеткен кезде ғана төлемдер жүргізіледі.
Базалық зейнетақы есебінің өзгертілуі, шартты-

жинақтаушы компонентті енгізу  мемлекет, жұмыс 
беруші және қызметкер арасында зейнетақымен 
қамсыздандыру үшін жауапкершілікті әрі қарай оңтайлы 
үлестіру мүмкіндігіне жол ашады. Бұл үш компонент – 
базалық зейнетақы, жинақтаушы зейнетақы және шартты-
жинақтаушы зейнетақы біздің болашақ зейнеткерлерге, 
олар зейнеткерлік жасқа толғанда кәрілікте ештеңеден 
мұқтаждық көрмей лайықты төлем алып тұруға мүмкіндік 
туғызады.

Бәтима СМАҒҰЛОВА,
«Зейнетақы төлеу  жөніндегі мемлекеттік 
орталығы» РМҚК Солтүстік Қазақстан 
облыстық филиалының директоры.                                             

Ауданымызда кәсіпкерлер палатасы филиалының 
жұмыс істей бастағанына көп уақыт өте қойған жоқ. Кәсіп-

керлердің құқықтары мен мүдделерін қорғайтын бұл ұйым не-
мен айналысатындығын, қандай бағытта жұмыс істейтіндігін 
білу мақсатымен Айыртау ауданының кәсіпкерлер палатасы 
филиалының директоры Данияр Мұхтарұлы Қалымовқа жолығып, 
осы мәселе төңірегінде ой өрбіткен едік.

Солтүстік Қазақстан облысы Кәсіпкерлер палатасының Айыртау аудандық 
филиалы «Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы ту-
ралы» заңына сәйкес 2014 жылдың ақпан айында құрылған «Атамекен» 
Ұлттық кәсіпкерлер палатасының аумақтық бөлімшесі. Облыстық кәсіпкерлер 
палатасының құрылымы – бизнестің 20 субъектісінен тұратын аумақтық кеңес 
пен 13 аудандағы филиалдар. Аталмыш филиал – кәсіпкерлік емес, бизнес 
пен өкіметтің тиімді әріптестігі негізінде даму үшін қолайлы жағдайлар жасау 
мақсатында кәсіпкерлік субъектілерін біріктіретін өзін өзі басқаратын ұйым. 
Аталмыш ұйымның жұмысы кәсіпкерлікті дамыту мен қолдауға, кәсіпкерлердің 
құқықтары мен мүдделерін қорғауға, өкімет пен бизнес арасындағы қарым-
қатынасты нығайтуға, нормативтік құқықтық актілерді әзірлеу үдерісіне 
кәсіпкерлерді тартуға бағытталған.
Кәсіпкерлер палатасы өз жұмысын келесі негізгі бағыттар бойынша жүзеге 

асырады: бизнес субъектілері мен мемлекеттік органдардың тиімді өзара 
қарым-қатынасын ұйымдастыру; кәсіпкерлік субъектілерінің құқықтары мен 
заңды мүдделерін қорғау, әкімшілік кедергілерді азайту; аумақтық кәсіпкерліктің 
ұйымшылдығы; адами капитал сапасының өсуі және әлеуметтік әріптестіктің 
дамуы; кәсіпкерлік бастамаларды жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар туғызу, 
ақпараттық әдістемелік қолдау көрсету.

Әңгімелескен Жанат СӘБИТОВ.
Суретті түсірген Бағлан ҚОЖАҚОВ. 

Бизнес
Кәсіпкердің мүддесін 
қорғайтын ұйым

2014 жылы «Қазақстан 
Рес-публикасының азамат-

тарына, оралмандарға және 
Қазақстан Республикасында 
тұрғылықты жері  бар тұлғаларға 
олардың мүліктерін жария етулеріне 
байланысты рақымшылық жасау 
туралы»  заң күшіне енді. Осыған  
байланысты көпшілікте  «Не үшін 
жария етеміз?» деген сұрақ туын-
дайды.
Қазір жүргізіліп жатқан жария етудің 

бұрынғы жүргізілгендерінен бірқатар 
өзіндік айырмашылықтары бар.

2014-2015 жылдарғы жария ету 
өз мүліктерін, соның ішінде жария 
экономикалық айналымнан бұрын 
шығарылған ақшаларын да, заңды 
жария етуге тілек етушілердің 
барлығына көмек жасауға арналған. 
Мүлікті жария етудің астарыңда 
кірістерді жасыру мақсатында 

Жария ету
Мїлікке мемлекет ќўќын тану

заңды экономикалық айналымнан 
шығарылған немесе Қазақстан 
Республикасының заңнамасымен 
сәйкестікте ресімделмеген неме-
се басқа қатысы жоқ  тұлғаларға 
ресімделген мүлікке мемлекет құқын 
тану рәсімі жатыр. Аталмыш акцияға 
қатысу құқы бар тұлғалар Қазақстан 
Республикасының азаматтары, 
оралмандар және Қазақстан Ре-
спубликасында тұрғылықты жері 
бар тұлғалар болып табылады. Бұл 
ретте заңды тұлғалар мүлікті  жария 
ету субъектілері болып табылмай-
ды. Біріншіден, бұл жалпыға бірдей 
декларациялаудың енгізілуіне бай-
ланысты. Азаматтарға қазір қандай 
да бір айыпұлдар мен өсімпұлдар 
төлеместен, заңды негізде деклараци-
яда көрсетіп, мүлікті жария ету құқы 
беріледі. Жалпыға бірдей деклара-
циялау басталған кезде мәселе туын-

дамас үшін жария етілетін шетелдегі 
мүліктің құнынан 10 пайызды қазір 
төлеген дұрыс. Бұл орайда және 
Қазақстан Республикасы аумағынан 
тысқары жерде тұрған жылжымай-
тын мүлік ретінде және Қазақстан 
Республикасының  азаматтық 
заңнамасымен сәйкестікте жылжы-
майтын мүлік болып айқындалатын 
мүлікке ұқсас мүліктің танылатынын 
атап өткен жөн. Жария ету акция 
ақшаларын жария ететін азамат-
тар үшін де, сол сияқты ел эко-
номикасы үшін де тиімді. Жария 
етудің оң тұстарының бірі, ақшаға 
қатысты айтар болсақ, жария етілген 
ақшалардың кіріс болып танылмай-
тыны, соңдықтан оларға салықтық 
жүктеме де салынбайды.

А. МАМЕНТИКОВА,
мемлекеттік кірістер 

басқармасының бас маманы.                                          

Сыбайлас жемқорлықтың даму тарихы ежелгі кезеңнен бастау 
алады. Сыбайлас жемқорлық – бұл нақты заңдық анықтамасы жоқ 

әлеуметтік құбылыс. Әрі өз дамуында үлкен әлеуетке ие. Жемқорлық бүгінде 
дүниенің барлық салаларында орын алып отыр десек артық айтқандық 
емес. Жемқорлық  адамзатпен бірге жасасып келе жатқан дүние және оны-
мен күресуде әр ел өзіндік тәсілдерін қолданып келеді. Жемқорлық – індет. 
Елдің ырыс-несібесін талан-таражға түсіріп, ілгері басқан қадамымызды кері 
қайтаратын, мемлекет қауіпсіздігін қатерге тігіп, дүние-жүзі алдындағы беделіне 
нұқсан келтіретін осы әрекетке халық өз тағдырын сеніп тапсырған мемлекеттік 
қызметкерлердің айрықша бейім болып отырғаны өкінішті. 
Ол бір күнде жойылатын  немесе, бір ғана органның қолынан келетін іс емес. 

Жемқорлықпен күрестің сан түрлі амалдарын қолданып жатырмыз. Кейінгі 
жылдары елімізде бұл жегі құртпен күрес оң нәтиже беріп келеді. Күрес қарқыны 
бүгінде бәсеңдеген емес. 
Жемқорлықтың қоғам, еліміз үшін қатерлілігі сол, қызмет бабын қу басының 

мүддесі үшін пайдаланатындар қарапайым жұртшылыққа мемлекеттік орган-
дарды, сол арқылы жалпы мемлекеттің өзін жеккөрінішті етіп көрсетеді. 
Бүгінде тамырын тереңге жайған бұл қылмыспен күресудің бір бағыты 

– қылмыстың алдын алу болып табылады. Барлық қарым-қатынас заң 
шеңберінде жүзеге асып және сол заңда нақты әрекеттер көрсетілуі керектігіне 
біз мән беруіміз керек. Еліміздің кез келген тұрғыны белгілі бір мәселелерді 
шешу үшін, яғни, анықтама, рұқсат алу, тіркеу жасау әрекеттеріне мемлекеттік 
қызметкерлермен тікелей араласып жатады. Осындай сәттерде түрлі 
мәселелерді жедел шешу үшін лауазымды тұлғалармен ымыраласуға жол 
береді, пара береді, мемлекеттік қызмет көрсеткені үшін заңсыз ақы төлейді. 
Көрсетілген заң бұзушылықтардың орын алмауы мақсатында мемлекеттік 
қызмет көрсету тәртіптері дамытылуда, құқықтық нормаларға сәйкес жүзеге 
асырылуы қамтамасыз етілуде.
Еліміз тәуелсіздік алғаннан бері қоғамымызға жат құбылыстың бірі –сыбай-

лас жемқорлықпен күресу күн тәртібінен түспейтін мәселелердің негізгісі болып 
қала бермек.

«Бір құмалақ бір қарын майды шірітеді» демекші, осындай қызметін 
құлқынының құлы еткен жандардың барлық құрылымдарға күйесін жағып 
кететіні өкінішті.

Салтанат КЕҢЕСПАЕВА,
Айыртау аудандық сотының мұрағат меңгерушісі 

Жемқорлық індет, жою міндет
ОРТАЌ ПАРЫЗ

Айыртау ауданы білім бөлімінің балалар мен жасөспірімдердің  дене 
шынықтыру  клубының   ұйымдастыруымен  21 мамыр күні Бірлестік 

орта мектебінде  2002-2003  жылдары  туғандар  арасында  футбол-
дан аудандық  «Былғары доп» спартакиадасы  өтті.   Аталған сайысқа 
ауданымыздың  Бірлестік,  Антоновка,  Каменноброд, Саумалкөл  қазақ  орта  
мектебі,  Саумалкөл  мектеп- интернаты  және  Қаратал орта мектептерінің  
командалары қатысып, футболшылар өзара бақ сынасты. Өткізілген сайыс  
ауыл тұрғындары және  мектеп оқушылары үшін қызықты  жаңалық болды. 
Бұл жарыстың мақсаты: салауатты өмір салтын дәріптеу, сонымен қатар 
алыстағы   ауылды  мекендерде   футбол ойынын  насихаттау.

   Жарыс қорытындысы бойынша 1орынды Қаратал орта мектебі жеңіп 
алса, Саумалкөл мектеп – интернаты  мен Саумалкөл қазақ орта мектебі 
2-3 орындарды өзара бөлісті. Ойын кезінде  көзге түскен мықты деген  
спортшылар аудан құрамасына  еніп, облыстық кезеңге  жолдама алады.  
Жарыс жеңімпаздарына  және   жекелей  номинациялар  бойынша мақтау 
қағаздары табыс етілді.

Жанат МҰҚАШЕВ,
Бірлестік  ОМ-нің дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. 

Спорт 
СПАРТАКИАДА ӨТКІЗІЛДІ
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Аллаһтың пенделерге берген 
нығметтері өте көп. Тіпті оларды 

есепке алатын болсақ санына жете 
алмаймыз. Оны Аллаһ Тағаланың Өзі 
де Құранында былай деп баяндаған:

«Егер Аллаһтың нығметін 
есептесеңдер  санына  жете 
алмайсыңдар ». (Ибраһим:34). 
Ия, біздерде қандай-да бір нығмет бол-

масын - ол Аллаһтан. Бірақ ол берілген 
нығметтердің санына жете алмасақ 
та, соны берген Раббымызға тілімізбен, 
амалымызбен шүкірлік ету үшін еске 
алып тұруымыз керек. Өйткені Аллаһ 
Тағаланың Өзі де солай бұйырған:

« Ей, адамдар! Сендерге берілген 
Аллаһтың нығметін еске алыңдар ... 
». (Фатир:3).
Ондай болса бізде шамамыз кел-

генше сол нығметтердің кейбірін еске 
алып өтелік. Жалпы біздің адам болып 
жаратылуымыздың өзі нығмет. 

«Расында  адам  баласын 
ардақтадық. Сондай-ақ оларды 
құрлықта да, теңізде де көліктендірдік. 
Және оларды жақсы нәрселермен 
қоректендірдік .  Әрі  оларды 
жаратқандарымыздың көбінен не 
құрлым артық жараттық».(Исра:70).
Және адамның көптеген жараты-

лыс түрінен артықша жаратылғанына 
адамның өзінің ақылы да куәлік 
етеді. Себебі кім адамға берілген 
артықшылықтарды танып білсе, онда 
ешкім адам кейпінен аспандағы құсқа 
немесе жердегі жануарға, әлде теңіздегі 
балыққа өзгеруді таңдамас еді. Расында 
біздің адам кейпінде, көркем бейнеде 
жаратылуымызды Құдіретті Жарату-
шымыз Аллаһ Тағала қалаған. Құранда 
бұл жайында: 

«Ол ( Аллаһ ) сені қалаған бейнеде 
құрастырды» - делінген . ( Инфитар:8).

«Құран Кәрімдегі Хыжыр сүресінің 
28-29 аяттарына назар салсақ, Аллаһу 
Тағала: «Бейнеленген қара балшықтың 
кеуіп, сыңғырлағанынан адам жарата-
мын», (28) - дей келе, «Оған жаратылы-
сын тәмамдап, Рухымнан үрлеген (жан 
салған) сәтте, оған сәжде қылыңдар», 
(29) - деді.
Және Ағраф сүресінің 172 ая-

тында: «Сол уақытта Раббың адам 
балаларының белдерінен нәсілдерін 
алды да, өздеріне куә етіп,   - Мен, 
сендердің Раббыларың емеспін бе? - 
(дегенде) олар, - Әрине куәміз, - деген». 
Ислам ғылымында бұл куәлікті дүниеге 
келетін бүкіл адам баласы рухтарының 
бір-біріне берген «Әлмисақ» уәдесі деген 
түсінік бар. Адамзат рухы «Әл-мисах» 
уәдесі кезінде Раббысымен кездесіп, 
одан қуат, нәр алған. Осы қуат әр адам 
баласының рухында бар. Сондықтан 
біздің рухани әлемімізде, қашаннан бері, 
Аллаһу Тағалаға деген бір ынта сезіліп 
тұрады.

«АҚЫЛ – алтын сандық, адамына 
қарай ашылар» дейді халқымыздың 
даналығы. Ғылым мен технология 
дамыған қазіргі дәуірде адам дегеніміз 
не және адам мүмкіншіліктерінің шегі бар 
ма деген сұрақ туындап, пікірталастар 
тудырды. Бұл тұрғыда адамның жан-
жақтылығы алдыңғы кезекте тұр. 
Адам дегеніміздің өзі – ой мен 

қиялдың жиынтығы. Оның әрбір қимылы 
қандай да бір ойдан немесе қиялдан 
туындайды. Адамзат баласының барлық 
жетістіктерінің негізі ой мен қиялдың көзге 
көрінбейтін күш-қуаты. Өзіне келетін 
ойларға түрлі мән-мағына бере отырып, 
адам әртүрлі жаңалықтар ашады.
Ақыл (араб.: ақл) — адамды басқа 

тіршілік иелерінен ерекшелейтін аса 
маңызды қасиет. Ежелгі ойшылдар 
еңбектерінде ақылдың екі деңгейі бо-
латыны айтылады. Ол — пайым және 
парасат. 
Пайым — ақылдың табиғи күші, 

ол әрбір адамға тән. Есі дұрыс әрбір 
адамның тіршілік дағдыларын қай 
дәрежеде меңгергендігіне байланысты 
ойлау жүйесінің ең төменгі буыны.
Парасат — ойдың мүлдем жаңа 

таным-білімдерді қорыта алатын және 
шындықтың аса терең мәнін танып біле 
алатын жоғары жасампаздық қабілеті.
Философияның тарихында ақылдың 

осы екі деңгейін зерттеуге неміс фило-
софы Кант зор үлес қосқан. Ол ойлау 
жүйесінің үш қасиетін бөліп атайды:
жалпыны тану қабілеті (тіршілік 

ережелерін белгілеуі немесе ұғып алуы) 
— пайымдылығы;
ерекшені жалпымен байланыстыруы 

(яғни жеке жағдайларды жалпының 
ерекшелігіне ендіруі) — тұжырымдау 
қабілеті;
ерекшені жалпы арқылы анықтау 

қабілеті (яғни принциптерді шығару 
қабілеті) — парасаттылығы.
Интеллектуалдық таным қабілеті әр 

адамда әртүрлі, тіпті бір адамның өзінің 
түрлі өмір кезеңдерінде ол бірдей болмай-
ды. Ойлау қабілетін дамыту, тәрбиелеу 
керек. Адам танымының табиғи прогресі 
туралы айта келіп Кант алдымен ақыл да-
митынын: тәжірибенің негізінде ой айқын 
тұжырымдарға, сонан соң тұжырымдар 
көмегімен ұғымдарға жететінін, содан 
кейін бұл ұғымдардың негіздері және 
себеп-салдарлары ақылмен танылып, 
ең соңында ғылыми жүйеге келтірілетінін 

Өз дініңе берік бол!
АҚЫЛ НЫҒМЕТІ

дәлелдейді. Сондықтан ақыл беру 
де (жас жеткіншектерге) дәл сол 
жолмен жүруге тиіс. Оқытушы да өз 
тыңдаушысынан алдымен пайымдай 
алуды, сонан соң ақылдылықты, ең 
ақырында ғалымдық қасиеттерді 
күтуі керек.
Ақыл-ой дамуының ең жоғарғы 

дәрежесі — даналық (өмірлік 
тәжірибеге сүйенетін терең ақыл). 
Адамның кейбір интеллектуалдық 
қызметтерін “жасанды интеллектіге” 
беру — компьютерлерді кеңінен 
қолдану да ақыл-ой қабілеттерін ары 
қарай жетілдіреді.
Сәбидің ересек адам болып 

өскені сияқты адами сана өзінің 
қазіргі дәрежесіне дейін өсіп-жетілді. 
Жаңа туған нәрестенің санамен 
ұғыну қабілеті іс жүзінде жоқ деуге 
болады. Тек нәрестелік, балалық 
және жасөспірімдік кезеңдерден өте 
келе ғана ол жастық шаққа жетеді. 
Осы жаста оның ойлау және дене 
қабілеттерінің барлығы дамудың 
шарықтау шегінде болады. Дәл сол 
сияқты адамның санасы да сәбиліктен 
өзінің қазіргі күйіне дейін жетті. Соны-
мен бірге адам санасы өзінің шарықтау 
шегіне жетті және біздің дәуіріміз сана 
дамуы мен әлемді бағындырудың 
шыңы деп айтуға болмайды. Адамның 
ақыл-ойы шексіз кең, бұл оны әрі 
қарай дамуға жетелейді. Әлі талай 
жаңалықтың ашылатыны сөзсіз. Адам 
мүмкіндіктерінің тек аздаған бөлігі 
ғана анықталған, демек адамның әлі 
белгісіз сансыз қабілеттері ашылуы 
тиіс.
Барлық зерттеулеріміздің, уайым-

реніштеріміз бен сезімдеріміздің көзі 
- ақыл-ой. Қандай да бір уақыттарда 
ашылған жаңалықтардың барлығын 
ақыл-ойдан бөлек қарауға болмайды. 
Әлдебіреу ойланған кезде оның ақыл-
ойының кеңейетіні соншалық, өмірге 
жаңа формула немесе тіпті жаңа ілім 
келеді.
Адамның  ақыл -ойы  өткен 

дәуірлердің адамдары үшін жұмбақ 
болған, қазірдің өзінде де ол толығымен 
зерттеле қоймаған құбылыс. 
Тереңірек жатқан қабатты ашу 

үшін алдымен оның үстіндегілерін 
аршу керек. Тереңдегі қабат әлі зерт-
телмеген, түсініксіз, сол себепті де 
біздің назарымызды аударатын жаңа 
мүмкіндіктер ашылады. Ғалымдар 
мен психологтар адам баласының өз 
қабілеттерінің тек 5-10 пайызын пай-
даланатынын анықтаған. Адамзаттың 
осы күнге дейінгі жеткен жетістіктері 
оның қабілеттері мен мүмкіндіктерінің 
тек осы 5-10 пайызын пайдалану 
нәтижесі деп айтуға болады.
Пайғамбарлардың білім алу 

мүмкіншілігі шексіз болған. Оларға 
ілесіп, Аллаһу Тағалаға жақын болған 
уәлилер (әулиелер) де білім мұхитынан 
өздеріне лайық болғанын құмырасына 
құя алды.
Бірде Мұса (ғ.с.) «Мен пайғамбармын, 

Аллаһ (Т) басқаға лайық көрмеген 
атақ-дәрежесін маған беріп, сырларын 
ашты. Бұл дүниеде менен білімді ешкім 
болмас,» - деп насаттаныпты. Сонда 
Жаратқан үн қатып: «Пәлен мұхиттың 
жағасында отырған қартқа барып, осы 
сөзіңді айт», - деді. Мұса (ғ.с.) бірнеше 
күн жүріп, айтылған мұхит жағасында 
отырған қартқа жетіп, іздеп келгенін 
айтты. Қарт оған мұхиттың жағасына 
қонған торғайды көрсетті. Торғай 
мұхиттан бір-екі шоқып су ішті де ұшып 
кетті. Қарт Мұсадан (ғ.с.):

 - Торғай қанша су ішті? - деп сұрады. 
Мұса (ғ.с.):

- Торғай қанша су іше алатын еді, 
өзіне лайығын ғана ішті ғой, - деді.
Сонда қарт:
- Аллаһу Тағала ілімі де осы мұхит 

сияқты шексіз. Сенің алған ілімің де 
осы торғайдың ішкен суынан артық 
емес, - десе керек.

 Біз адам баласы, өз құмырамыздың 
сыйымдылығы қанша екенін және 
ондағы ақыл деп аталатын баға жет-
пес қазынаның мөлшерін шамалай 
аламыз ба? 
Бұдан түсінетініміз – медицина не-

месе зоология саласында болсын, 
ботаника, генетика, физика, химия, 
инженерлік сала, психология, парап-
сихология немесе басқа салаларда 
болсын жеткен ғылыми жетістіктердің 
барлығы тек адам мүмкіндіктерінің 
жемісі. Алайда біз ғылым мен өнердің 
осы жетістіктерін көрген кезімізде, 
бұлардың барлығының бізге Аллаһ 
Тағала сыйлаған ақыл-ой нәтижесі 
екендігін сирек еске аламыз.
Аллаһу Тағала ақылды жаратып, 

оған: «Жақында» деді, - ол жақындады, 
«Кері шегін» деді, - ол шегінді. Сонда 
Раббы: «Өзімнің Құдыретіммен әрі 
Ұлылығыммен ант етейін, Мен се-
нен ұлық ештеңе жаратқан емеспін. 
Мен - сенің көмегіңмен аламын, сенің 
көмегіңмен беремін, сенің көмегіңмен 
қазылық етемін, сенің көмегіңмен 
жазалаймын», деген. Жаратушы Ие 
осы айтылғандарға дәлел ретінде 
түсірген аят шәрифінде - (Мұхаммед 
с.ғ.с.): «Сені арам нәрсенің көптігі 

Қазіргі таңда Қазақстан конфессияаралық және этносаралық 
тұрақтылық пен келісімді өзара ұштастырып, қарқынды да-

мып келе жатқан елдердің қатарында. Бұл Елбасы Н.Назарбаев 
жүргізіп отырған ұстамды да ұтымды саясат жемісі екендігі даусыз. 
Осы бағыттағы Елбасының игі бастамаларының бірі ретінде Астана 
қаласында тұрақты түрде 2003 жылдан бері өткізіліп келе жатқан 
Әлемдік және дәстүрлі діндер съезін ерекше атап айтуға болады. Осы 
ауқымды шараның нәтижесінде әлемдік және дәстүрлі дін лидерлері 
арасында халықтардың татулығы мен өзара түсіністігіне бағытталған 
ауқымды келіссөздер жасалып келеді. 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезі алғаш рет 2003 

жылы Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
бастамасымен шақырылды. Оның негізгі мақсаты діндер мен мәдениеттер 
арасындағы жаһандық диалогты баянды етуді, діни қауымдар арасындағы 
өзара түсінік пен құрметті тереңдетіп, нығайтуды, араздық пен экстремизм 
идеологиясына қарсы тұра алатын толеранттылық пен өзара құрмет 
мәдениетін қалыптастыруды, діндер, мәдениеттер және өркениеттер 
арасындағы диалогты өрістетуді мақсат ететін барлық халықаралық 
ұйымдармен және құрылымдармен ықпалдасуды көздеді.  Осыған дейін 
Астана қаласында әр үш жыл сайын өткізілген төрт съездің жұмысына 
ислам, христиан, иудаизм, индуизм, буддизм және басқа діндердің 
жетекшілері мен өкілдері қатысты. 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің I съезі 2003 жылдың 23-24 

қыркүйегінде өтті. Форумның жұмысына Еуропа, Азия және Африканың 
17 елінен келген белгілі діни жетекшілер, қайраткерлер және құрметті 
меймандар қатысты. Қатысушылар дінаралық саммитті тұрақты өткізіп 
тұру жөнінде ұйғарымға келіп, форумның жұмыс органы − Съезд 
Хатшылығын құру туралы шешім қабылдады. 

 2006 жылғы 12-13 қыркүйекте Әлемдік және дәстүрлі діндер 
лидерлерінің II съезі «Дін, қоғам және халықаралық қауіпсіздік» деген 
тақырып аясында өткізіліп, оған Бейбітшілік пен келісім сарайында өткен 
форумға Еуропа, Азия, Африка және Американың 20 елінен келген 43 де-
легация қатысты. Бұл форумда «Дінаралық диалогтың принциптері» атты 
маңызды құжат қабылданып, Мәдениеттер мен діндердің халықаралық 
орталығын ашу туралы бастама көтерілді.

2009 жылғы 1-2 шілдеде өткен Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің 
III съезі «Толеранттылық, өзара құрмет және ынтымақтастыққа негізделген 
әлемді қалыптастырудағы діни лидерлердің рөлі» атты тақырып аясын-
да өтті. III Съездің жұмысына 77 елден келген, әлемнің барлық басты 
діндеріне қатысы бар делегация мүшелері ат салысты. Бұл форумда 
Елбасы Н.Назарбаев Діни лидерлер кеңесін құруды ұсынды.

 Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің IV съезі 2012 жылғы 30-31 
мамырда «Бейбітшілік пен келісім − адамзат таңдауы» атты тақырыптың 
аясында өтті. Форумға 40 елден барлық әлемдік және дәстүрлі діндерге, 
сондай-ақ беделді діни және халықаралық ұйымдарға қатысы бар 87 
делегация ат салысты. IV Съезд аясында Форум институттарының 
қалыптасуы жалғасты. Атап айтқанда, үйлестіруші орган – Діни лидер-
лер кеңесі құрылды. Оның құрамына дәстүрлі діндердің жетекшілері мен 
көрнекті өкілдері енді. Діни лидерлер кеңесінің мүшелері елордадағы 
«Мәңгілік ел» даңқ қақпасының маңында «Рухани жарасым» аллеясын 
ашты.  
Әрбір съезде дегегация санының артып отырғандығы әлемдік 

бейбітшілік пен ынтымақтастықты көздейтін осындай игі шараның 
маңыздылығын көрсетеді.

 Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің IV съезінің пленарлық 
отырысында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев жаһандық толеранттылық пен 
сенімнің қалыптасып, нығаюына арналған, G-Global порталының құрамдас 
бөлігі болатын интернет ресурсын түзуді ұсынды. 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің кезекті бесінші съезі 

2015 жылғы 10-11 маусымда Астанада өтеді. Съезд хатшылығының 
ХІІІ отырысының қорытындылары бойынша алдағы форумның ба-
сты тақырыбы «Бейбітшілік және даму жолындағы діни және саяси 
қайраткерлердің үнқатысуы» болып белгіленген.
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлері съезі хатшылығының басшы-

сы, Қазақстан Республи касы Парламенті Сенатының төрағасы Қасым-
Жомарт Тоқаев Қазақстан Президенті Н.Назарбаевтың IV Форумдағы 
«әлемнің «өркениеттер қақтығысының» шыңы рауына құлдырамауына 
съездердің көмегі аз болған жоқ» деп атап өткен сөзіне назар аудара 
отырып, «Әлемдегі тепе-теңдік көптеген жағдайда адамдар арасындағы 
үнқатысу мен келісімге байланысты болады. Сондықтан діни негіздегі 
дүрдараздық пен оқшалануға біз діни үнқатысуды, мәдениеттің рухани 
ынтымағы мен адамзаттың келісімін қарсы қоямыз» деп атап көрсетті. 
Алдағы өтетін діни форумның міндеттеріне қатысты хатшылық басшысы 
Әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің V Съезі діни деңгейлер мен 
саяси жетекшілердің жер жүзіндегі орнықты бейбітшілік және келісім 
жолындағы өзара іс-қимылының оңтайлы үлгісін іздестіру жөніндегі 
жұмыстарды жалғастыратынына сенім білдірді. 
Осы әлемдік және дәстүрлі діндер лидерлерінің съезінің жалпы әлем 

халқы мен Қазақстанға берері − рухани құндылықтарды дәріптеу, адамдар 
санасына дәстүрлі діндердің адамгершілік ұстанымдарын насихаттау мен 
нығайту және жер бетінде барша адамзат баласының бейбіт өмір сүруін, 
олар арасында келісім мен үйлесімділікті қалыптастыру. Осылайша, 
діни қауымдастықтар арасында сенім мен өзара құрметті қалыптастыра 
отырып, мейірімділікке негізделген игі бастамалардың арта түсуіне себеп 
болу. Осындай ізгі істердің атқарылуына бастама болу арқылы Қазақстан 
өзінің дархан даласында түрлі этностардан тұратын халқының өзара 
түсіністік пен татулықта өмір сүріп келген тәжірибесін барша әлемнің 
игілігіне айналдыра білді. 

Жанар ТЕҢЛІБАЕВА, 
ҚР МСМ «Дін мәселелері жөніндегі ғылыми-зерттеу және 

талдау орталығы» РММ Исламды зерттеу бөлімінің 
жетекші ғылыми қызметкері

Съезд қарсаңында
ҚАЗАҚСТАН − РУХАНИ ТҰТАСТЫҚ ЖАРШЫСЫ

қызықтырса да, лас пен таза бір емес. 
Ендеше, әй ақыл иелері! Аллаһтан 
қорқыңдар, әрине құтыласыңдар», 
деп ақыл-есі түзу адамдарға тиісті 
болған: жақсылықты қолдауға әмір 
етіп, жамандықты тыюға бұйырды 
(Мәида с-сі, 100 аят).
Барлық діннің қасиетті кітаптарында 

адамның ғажайып қабілеттерге ие 
екендігі туралы айтылады. Қасиетті 
кітаптарға сәйкес, адам тән мен жан-
нан тұратын дене болып табылса 
да, ол Жаратушы Алла Тағаланың 
Қасиеттері болып табылатын қуатқа 
немесе ортаға ие.
Кімде-кім үй салуға бел буса, алды-

мен оның басында үй салу туралы ой 
келеді. Бұл ой адамға қозғау салады, 
ол қаржы жинай бастайды, үй салуды 
білетін адамдармен ақылдасады. Тіпті 
инженерлік іс пен тұрғын үй құрылысы 
туралы ілім-білім адамдардың басын-
да ой түрінде өмір сүреді. Сондықтан, 
ой күші әрекет күшімен бірлескен кезде 
ой-қиял түріндегі үй материалдық түрге 
көшіп, үйдің құрылысы басталады.
Діни кітаптарда осы ойлардың 

пайда болу көздері болатындығы 
айтылады. Біздің сыртқы әлемнен 
таса ішкі дүниеміздің тереңінде 
жатқан «мен» бастауы осы ойлардың 
шығу көзі болып табылады. Осы көзден 
сан мың, шексіз ақпарат ой түрінде 
беріліп жатады. Алайда біз қабылдай 
алатын ой азғантай ғана емес, ол 
шектеулі және осы шектеулі ақпарат 
адамның білімі мен жадын құрап, адам 
санасы деп аталады.
Ауқымды ақпарат алу үшін өзімізді-

өзіміз ойша талаптандыруымыз керек. 
Егер біздің ойымыз ақпарат көзіне неме-
се ішкі «мен»-імізге үздіксіз бағытталған 
болса, ол әдетте біз қабылдай ал-
майтын ақпаратты бірте-бірте өзіне 
шоғырландыра бастайды.
Өнертапқыш немесе ғалым алдымен 

ойды өзінің миында қабылдайды, сосын 
осы ойға ықыласын аударады. Ақыл-ой 
анағұрлым тереңірек болған сайын 
және оған деген ынта-ықылас күшейген 
сайын ойдың маңызы арта түседі. Сол 
кезде жаңа пішіндер мен нышандар 
пайда бола бастайды да, ой белгілі бір 
заттар нышанына келе бастайды. Бұл 
әңгіменің мақсаты – әрбір өнертабысты, 
жаңалықты және ғылымды басқаратын 
бір ғана заңдылық екенін және оның 
ақыл-ойдың неғұрлым зерделі бол-
са, неғұрлым заттарға ден қойса, 
соғұрлым сол зат туралы егжей-
тегжейлі мәліметтер ашылатындығын 
дәлелдеу. Егер адамның ақыл-ойы 
заттың сыртқы салдарларына ауса, 
онда бұқаралық ғылымдар, ал заттың 
ішкі дүниесіне назар аударылса, онда 
ішкі қабілеттер туралы ғылымдар 
зерттеледі.
Адам өзінің ішкі «мен»-іне жіті көңіл 

бөлген кезде іштегі ақпарат оның сана-
сына бейнелер түрінде пайда болады 
да, сана көзге танылмаған қасиеттерге 
ие бола бастайды және дәл жас бала-
дай өзінің білімі мен қоршаған ортадағы 
құбылыстарды тани алу дағдысын 
дамытып, бірте-бірте өз әсерлерімен 
таныса бастайды.

 Химик Вольф бензин молекуласының 
түрі қандай болуы мүмкін деген ойға 
шомып жүрді. Өйткені сол кездегі те-
ория бойынша бұл мәселені шешу 
мүмкін емес еді. Қанша күш жұмсаса 
да, ғалымның зерттеулері орынынан 
тапжылмай қойды. Бірде ол түсінде 
бір-бірінің құйрығынан тістеген алты 
жыланды көрген. Ол бұны өзі ойлап 
жүрген молекуланың құрылымы бо-
луы мүмкін деп шешеді. Ояна сала 
жұмысқа кірісіп кетеді, ақырында бен-
зин молекулаларының құрылымы дәл 
сол түсіндегідей болғанын дәлелдеп 
шықты. 
Осы  мақаламды  Ақан  сері 

бабамыздың:
«Адамның біліміне ақыл серік, 
Ақыл кен таусылмайтын 
  жанға көрік. 
Мидан шыққан сөзіңе тіл 
  себепкер, 
Қалай айтып сөйлесең өзіңе 

ерік» - деген сөздерімен аяқтағым 
келіп отыр.

Сағынай қажы РАХЫМЖАН,
аудандық Қайрош ата мешітінің 

бас имамы.

Қазақстан  Республикасының  Ата  Заңның 
қабылданғанына 20 жыл. Елдегі татулық пен 
тыныштықтың, бостандық пен жариялылықтың кепіліне 
айналған бас құжат 1995 жылы 30 тамызда алғаш 
қолданысқа енгізілген болатын.
Тәуелсіздік алғаннан кейін әр елдің өзінің ұстаған 

бағытына, алға қойған мақсатына, халқының 
менталитетіне сай бас құжат дайындауға тырысары 
анық. 1991 жылы егемендігін бекіткен Қазақстанға да өз 
Конституциясын қабылдау міндеті тұрды. 1993 жылғы 28 
қаңтардағы Ата Заңымыз осы ізденістен туған алғашқы 
құқықтық құжат болатын. Елдің егемендігін таныта-
тын 1993 жылғы тұңғыш Конституция мемлекетіміздің 
тәуелсіздігін ең жоғарғы заң тұрғысында саяси – 
құқықтық сипатта алғаш бекіткен құжат болды. 
Уақыт өткен сайын оның олқылықтары шыға ба-

стады. Осыған орай заман талабына жауап беретін 

Ата Заңға – 20 жыл
ҚҰҚЫҚТЫҚ МЕМЛЕКЕТТІҢ ТІРЕГІ – КОНСТИТУЦИЯ 

жаңа құқықтық құжат дайындау қажеттілігі өз – өзінен 
туындады. Араға екі жыл салып, 1995 жылы 30 тамыз-
да қабылданған Конституция бұған дейін кездескен 
кемшіліктерді жойып, Қазақстанның дамуына серпін 
беретін заң екендігін бүгінде нақты дәлелдеп отыр. 
20 жыл бойы татулық пен тыныштықтың, береке мен 
бірліктің, қауіпсіздік пен қамқорлықтың негізіне айналған 
Ата Заңымыз биыл жиырмасыншы белеске көтерілді, 
Заңның мәңгілік болуы, қасиетін жоғалтпай, қарымын 
сақтауы халықтың қалауына байланысты. Өйткені, заң 
тек орындалуымен ғана құнды. Осығай орай, әрбір ел 
өзінің заңның пәрменді, ел өмірін қауіпсіз еткісі келсе 
заңға бағынып өмір сүргені, заңнамасына бас игені 
дұрыс.  

Самал АЛДАНҒАРОВА,
аудандық соттың

 бас маманы.



Айыртау таѕы 54 маусым 2015 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Шомылу маусымы кезінде демалушылар арасында судағы 

қауiпсiздiктi сақтамайтындар өте көп. Сондықтан да төмендегi ере-
желерге назар аударыңыздар.
Суаттарда шомылу кезінде тиым салынады:
 жабдықталмаған орындарда және тыйым салынған қалқандар 

(аншлагтар) қойылған жерлерде шомылу;
жүзу шекарасын белгiлейтiн қалтқылардан әрi жүзу;
моторлы, желкендi кемелерге, ескектi қайықтарға және басқа 

жүзетiн құралдарға жақындау;
суға катерлерден, қайықтардан, айлақтардан, және де бұл мақсаттарға 

арналмаған жерлерден секiру;
суаттарды ластау және қоқыстау;
тақтайларда, бөренелерде, жатақтарда, автомобиль камераларында, 

үрленген матрацтарда жүзу;
жабдықталған жағажайларға өзiмен бiрге ит және басқа жануарлар ертiп 

әкелу.

Суға батып бара жатқан адамға көмек көрсету үшiн, жақсы жүзе бiлiп, 
құтқару тәсiлдерiн, батып бара жатқан адамның қармауынан шығу және 
зардап шегушiнi буксирге алу, алғашқы медициналық жәрдем көрсету 
тәсiлдерiн жақсы бiлу керек.
Суда адамды құтқару кезiнде қалыптасқан жағдайды сабырмен бағалап, 

ойланып, абайлап әрекет ету қажет, қауiп төнген жағдайда саспау керек. Егер 
сiз оған дайын болмасаңыз, сәйкес құтқару қызметтерiнен көмек сұраңыз: 
құтқарушылар мен жедел медициналық жәрдемдi шақырыңыз.
Суда өзiн-өзi ұстау ережелерi:
1) суаттарда балаларды үлкендердiң қарауынсыз қалдырмаңыз;
2) суға шомылу үшiн қауiпсiз немесе оған арналған жерлердi таңдаңыз;
3) таныс емес жерлерде суға түспеңiз;
4) егер су иiрiмiне түссеңiз, қорықпаңыз, көбiрек ауа жұтып, су ағысы жағына 

қарай қатты жұлқынып барып, су бетiне жүзiп шығыңыз;
5) сiңiр тартылғанда саспаңыз, су бетiнде қалуға тырысып, көмекке 

шақырыңыз;
6) суға шомылғанда бiр-бiрiңiздi назардан жоғалтпаңыздар;
7) қатты ағынға түскеде ағысқа қарсы жүзбеңiз, ағыспен жүзiп, жағаға 

шығуға тырысыңыз;
8) егер тоңазудың бiрiншi белгiлерi байқалса (қалтырау, дiрiлдеу, әлсiздiк), 

дереу судан жағаға шығыңыз;
9) балдырларға оралып қалсаңыз, кенеттен қимылдамаңыз және 

жұлқынбаңыз. Ең дұрысы арқаңызбен жатып, ақырын таза су жаққа жүзiп 
шығу. Егер бұл көмектеспесе, онда аяғыңызды созып, өсiмдiктердi қолмен 
босатыңыз. 

Жанбота ҚАБДӨШЕВ,
Айыртау ауданының төтенше  жағдайлар бөлімінің 

аға инженері.

ТЖ ескертеді

Суға шомылғанда өте сақ болыңыз!
ДҮЙСЕНБІ, 8 МАУСЫМ

ҚАЗАҚСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта 

Kz» 11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 
«Қыздар» Т\х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «МУЗ-ТВ-2015» 12:55 «Дауа» 
13:30 «Білгірлер бәйгесі» 14:15 
«Ақсауыт» 14:45 «Джунгли кітабы» 
М\х 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 
«Келін» Т \х  17:00 «Сіздермен 
бірге Арман Давлетьяров» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «.. .Үй  болу  қиын» 19:10 
«Бейбітшілік және келісім коды» 
Д\ф 19:35 «ҚЫЗДАР» Т\х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «ҚАЗЫНА» Т \х 
22:45 «МУЗ-ТВ-2015» 22:50 «КЕЛІН» 
Т\х 23:45 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:15 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:50 «Сіздермен 
бірге Арман Давлетьяров» 1:15 
«Өзекжарды» 1:35 «Көкпар» 2:20 
«Дауа» 2:55 «Еңбек түбі - береке» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 «Сіз не 
дейсіз?» 4:05 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 «Жетi күн» 11:00 «Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драма-
сы 11:35 «Мен көрген соғыс» 11:45 
«Магия кухни» 12:20 М\с «Маша и 
медведь» 12:35 М\с «Мишки Гамми» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Д\д 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с 
«Женский доктор» 15:00 Новости15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы 16:25 Д\ф «Жас 
ұлан» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Қызық times» 
18:00 Новости18:15 «Қызық times» 
19:00 «ТВ Бинго» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 
21:00 Новости21:30 Т\с «Гречанка» 
22:20 Т\с «След» 23:10 «Бұйымтай» 
23:55 Қорытынды жаңалықтар 00:25 
Новости00:55 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:25 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 Фильм«ГАДАНИЕ  ПРИ 

СВЕЧАХ» 6 :50  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 11:00 Фильм«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ЛЮБВИ» 12:00 «ПАУТИНА-6» 
Детектив 12:55 «СҮЙГЕН ЖАР» 
13:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
14:35 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 15:30 
«112» 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
«ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Фильм 
«ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 23:20 «П@УТINA» 
23:50 Фильм «МАМА - ДЕТЕКТИВ» 
2:00 «П@УТINA» 2:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:00 Фильм«ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ» 3:45 «Контрольная 
закупка»

СЕЙСЕНБІ, 9 МАУСЫМ
ҚАЗАҚСТАН

7:00  «ТАҢШОЛПАН» 10 :00 
«Қазына»  Т \х  1 0 : 5 0  «Айту ға 
оңай...» 11:35 «Қыздар» Т\х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «МУЗ-ТВ-2015» 
12:50 «SPORT.KZ» 13:10 «Алаң» 
13:55 «Сыр-сұхбат» 14:25 «СТИЧ» 
М\х 14:50 «Джунгли кітабы» М\х 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т\х 17:00 «Сіздермен бірге Арман 
Давлетьяров» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «...Үй 
болу қиын» 19:10 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 19:35 «ҚЫЗДАР» Т\х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «ҚАЗЫНА» Т \х 
22:45 «КЕЛІН» Т\х 23:40 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 0:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 «Сіздермен 
бірге Арман Давлетьяров» 1:10 
«Өзекжарды» 1:30 «Сыр-сұхбат» 2:00 
«Келбет» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 
«Қылмыс пен жаза» 3:55 «Алаң»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с «Гречанка» 11:00 Новости11:15 
«Әр үйдің сыры басқа» деректі дра-
масы 11:45 «Магия кухни» 12:20 М\с 
«Маша и медведь» 12:35 М\с «Мишки 
Гамми» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Д\д «Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с 
«Женский доктор» 15:00 Новости15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:30 Т\с «Ұзақ жол» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Экономкласс» 18:00 Новости 18:15 
Т\с «Сұлтан Сүлейман» 19:05 «Біздің 
үй» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 21:00 
Новости21:30 Т\с «Гречанка» 22:20 
Т\с «След» 23:10 «Арнайы хабар» 
23:40 «Бұйымтай» 00:25 Қорытынды 
жаңалықтар 00:55 Новости01:25 «Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драмасы 
01:55 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 Фильм«ГАДАНИЕ  ПРИ 

СВЕЧАХ» 6 :50  ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 «ДОБРОЕ 
УТРО» 11:00 Фильм«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ЛЮБВИ» 12:00 «ПАУТИНА-6» 
Детектив 12:55 «СҮЙГЕН ЖАР» 

13:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
14:35 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 15:30 
«112» 15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 
Фильм«ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮ-
БОВЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 23:20 «П@УТINA» 
23:50 Премьера Инга Оболдина, 
Кирилл Плетнев, Лянка Грыу в 
многосерийном фильме «МАМА - 
ДЕТЕКТИВ» 2:00 «П@УТINA» 2:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
3:00 Фильм«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
3:45 «Контрольная закупка»

СӘРСЕНБІ, 10 МАУСЫМ
ҚАЗАҚСТАН

7:00  «ТАҢШОЛПАН» 10 :00 
«Қазына»  Т \х  1 0 : 5 0  «Айту ға 
оңай...» 11:35 «Қыздар» Т\х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Қылмыс пен 
жаза» 13:10 «Поэзия әлемі» 13:40 
«Қытай дәмі» Д\ф14:30 «СТИЧ» М\х 
14:50 «Джунгли кітабы» М\х 15:00 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» 
Т\х 17:00 «Сіздермен бірге Арман 
Давлетьяров» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «...Үй 
болу қиын» 19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:35 «ҚЫЗДАР» Т\х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «ҚАЗЫНА» Т \х 
22:45 «КЕЛІН» Т\х 23:40 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 0:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 «Сіздермен 
бірге Арман Давлетьяров» 1:15 
«Өзекжарды» 1:35 «Журналистік 
зерттеу» 1:55 «Поэзия әлемі» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 «Қылмыс 
пен жаза» 4:00 «Шарайна».

ХАБАР
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с «Гречанка» 11:00 Новости11:15 
«Әр үйдің сыры басқа» деректі дра-
масы 11:45 «Магия кухни» 12:20 М\с 
«Маша и медведь» 12:35 М\с «Миш-
ки Гамми» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\д «Семейные мелодрамы» 
14:00 Т\с «Женский доктор» 15:00 
Новости15:15 «Бұйымтай» 15:55 
«Өмір сабақтары» 16:25 Т\с «Ұзақ 
жол» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:50 «Незабытые 
истории...» 18:00 Новости18:15 Т\с 
«Сұлтан Сүлейман» 19:05 «Біздің 
үй» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «100 бизнес тарихы» 21:00 
Новости21:30 Т\с «Гречанка» 22:20 
Т\с «След» 23:10 «Біздің үй» 00:00 
«Бұйымтай» 00:45 Қорытынды 
жаңалықтар 01:15 Новости01:45 «Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драмасы 
02:15 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 Фильм«ГАДАНИЕ  ПРИ 

СВЕЧАХ» 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
11:00 Фильм«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ» 12:00 «ПАУТИНА-6» Де-
тектив 12:55 «СҮЙГЕН ЖАР» 13:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 14:35 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 
15:30 «112» 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Фильм«ВЕСНОЙ РАСЦВЕ-
ТАЕТ ЛЮБОВЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 23:20 «П@
УТINA» бағдарламасы 23:50 Фильм 
«МАМА - ДЕТЕКТИВ» 2:00 «П@
УТINA» 2:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:00 Фильм«ВКУС ГРАНАТА» 3:45 
«Контрольная закупка»

БЕЙСЕНБІ, 11 МАУСЫМ
ҚАЗАҚСТАН

7:00  «ТАҢШОЛПАН» 10 :00 
«Қазына»  Т \х  1 0 : 5 0  «Айту ға 
оңай...» 11:35 «Қыздар» Т\х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР  12:45 «Агробиз-
нес» 13:10 «Журналистік зерттеу» 
13:30 «Сіз не дейсіз?» 14:00 «Жан 
жылуы» 14:25 «СТИЧ» М\х 14:50 
«Джунгли кітабы» М\х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т\х 17:00 
«Шетелдегі қазақ балалары» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «.. .Үй  болу  қиын» 19:10 
«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ 
ӨНДІРІС» 19:35 «ҚЫЗДАР» Т\х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «ҚАЗЫНА» Т \х 
22:45 «КЕЛІН» Т\х 23:40 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 0:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:40 «Өзекжарды» 
1:00 «Индустрияландыру: Ұлттық 
өндіріс» 1:20 «Қылмыс пен жаза» 
1:45 «Журналистік зерттеу» 2:10 
«Шетелдегі қазақ балалары» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30 «Еңбек түбі 
- береке» 3:35 «Агробизнес» 4:00 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с «Гречанка» 11:00 Новости11:15 
«Әр үйдің сыры басқа» деректі дра-
масы 11:45 «Магия кухни» 12:20 «По-
дари детям жизнь» 12:25 М\с «Мишки 

Гамми» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\д «Семейные мелодрамы» 
14:00 Т\с «Женский доктор» 15:00 
Новости15:15 «Бұйымтай» 15:55 
«Өмір сабақтары» 16:25 Т\с «Ұзақ 
жол» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Бизнес сыры» 
18:00 Новости 18:15 Т\с «Сұлтан 
Сүлейман» 19:05 «Жекпе-жек» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Мен 
көрген соғыс» 21:00 Новости 21:30 
Т\с «Гречанка» 22:20 Т\с «След» 
23:10 «Біздің үй» 23:50 «Бұйымтай» 
00:35 Қорытынды жаңалықтар 01:05 
Новости 01:35 «Әр үйдің сыры 
басқа» деректі  драмасы  02:05 
Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 Фильм«ВКУС ГРАНАТА» 

6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 
Фильм«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 
12:00 «ПАУТИНА-6» Заключительная 
серия 12:55 «СҮЙГЕН ЖАР» 13:45 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 14:35 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 15:30 «112» 
15:40 «СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ» 
16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 
Фильм «ДВА МГНОВЕНИЯ ЛЮБВИ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 23:20 «П@УТINA» 
23:50 «МАМА - ДЕТЕКТИВ» Заклю-
чительные серии 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:00 
Фильм«ВКУС ГРАНАТА» 3:45 «Кон-
трольная закупка»

ЖҰМА, 12 МАУСЫМ
ҚАЗАҚСТАН

7:00  «ТАҢШОЛПАН» 10 :00 
«Қазына»  Т \х  1 0 : 5 0  «Айту ға 
оңай...» 11:35 «Қыздар» Т\х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:40 «ИМАН АЙ-
НАСЫ» 13:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 13:25 «Көкпар» 
Ұлттық  ойын  14 :10  «Баламен 
бетпе-бет» 14:30 «СТИЧ» М\х 14:50 
«Джунгли кітабы» М\х 15:00 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т\х 17:00 
«ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:25 «Еңбек түбі - 
береке» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ғасырлар 
үні» 18:40 «Жайдарман» 19:00 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 19:35 
«Болашақ» Т\х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:00 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:40 
ФУТБОЛ  «EURO-2016» Ір іктеу 
турнирі ҚАЗАҚСТАН - ТҮРКИЯ 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 «Өзекжарды» 
0:50 Фильм «Сіз кімсіз, Ка мырза?» 
2:35 «Индустрияландыру: Ұлттық 
өнд і р і с»  3 : 0 0  ЖАҢАЛЫҚТАР 
3 :30 «Өзекжарды» 3:50 «Шын 
жүректен!».

ХАБАР
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т\с «Гречанка» 11:00 Новости 11:15 
«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы  11:45 «Магия  кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 
М\с «Мишки Гамми» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\д «Семейные 
мелодрама» 14:00 Т\с «Женский док-
тор» 15:00 Новости15:15 «Бұйымтай» 
16:00 «Өмір сабақтары» 16:30 «Ұлт 
саулығы» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Бармысың ,  бауырым?» 
18:00 Новости 18:15 Т\с «Сұлтан 
Сүлейман» 19:05 «Орталық Хабар» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Сильные духом» 21:00 Новости 
21:30 «Жеті ән» 23:00 Мелодрама 
«Шаг вперед -2» 00:45 Т\с «Уран 
дауылы» 01:35 Д \ф  «Айрықша 
туған айымдар» 02:25 Қорытынды 
жаңалықтар 02:55 Новости

ЕВРАЗИЯ
6:00 Фильм«ВКУС ГРАНАТА» 6:45 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:10 «101 КЕҢЕС» 7:45 Любимое кино 
«ГЕНИЙ» 11:00 «ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
БЕЗ ЛЮБВИ» Заключительная серия 
13:00 «СҮЙГЕН ЖАР» 13:50 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР» 14:35 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ» 14:50 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС 
№» 15:30 «112» 15:40 Сказка для 
взрослых «12 МЕСЯЦЕВ» 17:40 
«ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:50 
«ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 23:25 
«П@УТINA» 23:55 Концерт Стаса 
Михайлова «ДЖОКЕР» 2:05 «П@
УТINA» 2:25 Фильм«ВКУС ГРАНАТА» 
4:40 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №»

СЕНБІ, 13 МАУСЫМ
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:10 «Қымызхана» 8:40 «АГРОБИЗ-
НЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 
«ДАУА» 10:40 «ҚЫТАЙ ДӘМІ» Д\
ф11:30 М\ф 11:40 «Ұлттық шоу: 
Роза шақырады» 13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ» 13:45 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 
14:15 «Құбылай хан» Т\х 16:40 
Мелодрама  «Байкерлер» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Байкерлер» 
мелодрама 19:15 «Екі ғашық» Кон-
церт 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 
«СЕНБІЛІК КЕЗДЕСУ» 22:30 «ЖАЙ-
ДАРМАН» Республикалық Жоғары 

Лига 0:20 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:50 Фильм 
«Идальго» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:30 «Агробизнес» 3:50 «Білгірлер 
бәйгесі».

ХАБАР
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:00 

Аспаздық бағдарлама «Сиқырлы 
ас үй» 08:30 «Әсем әуен» 08:55 
«Бармысың, бауырым?» 09:40 «Про-
двопрос» 10:00 «Спорт без границ» 
10:25 М\ф «Агент Вексилл» 12:15 
Кино «Я шагаю по Москве» 13:45 
«Орталық Хабар» 14:45 «Жеті ән» 
16:15 Кино «Сумерки Сага Рассвет» 
18:15 Гала-концерт «Жұлдызай» - 
«Жүректен жүрекке» - «От сердца 
к сердцу» 19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн» 22:00 Мегахит 
«Превосходство» 00:20 Т\с «Уран 
дауылы» 01:50 Д\ф «Айрықша туған 
айымдар»

ЕВРАЗИЯ
6:00 Фильм«ВКУС ГРАНАТА» 8:00 

«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:30 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 9:00 Новости 9:10 «СМАК» 
9:45 Фильм «В ПЛЕНУ ОБМАНА» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:05 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:00 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 13:30 «101 КЕҢЕС» 14:00 
«П@УТ INA+» 14:50 «ИДЕАЛЬ -
НЫЙ РЕМОНТ» 15:50 Мелодрама 
«ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 20:00 
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 20:35 «ӘН 
ДАРИЯ» 21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
22:50 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:30 Фильма «МЕТРО» 2:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 2:45 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 3:10 «101 КЕҢЕС» 3:30 
Фильм«ВКУС ГРАНАТА»

ЖЕКСЕНБІ, 14 МАУСЫМ
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:00 «Қымызхана» 8:30 «АҚСАУЫТ» 
9:00 «БҮГІН  ЖЕКСЕНБІ» 10:30 
«БАЛАМЕН  БЕТПЕ-БЕТ» 10:50 
«ШЕТЕЛДЕГІ ҚАЗАҚ БАЛАЛАРЫ» 

11:10 М\ф 11:30 «АЛҒА, ДИЕГО» 
М\х 12:20 «БАЛА ТІЛЕГІ» 13:45 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 14:15 «Құбылай 
хан» Т\х 16:40 «ПАДИША ӨНЕР, 
САМҒАЙ БЕР ӘУЕЛЕТІП» 18:30 
«Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА КZ» 21:00 
«ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА ШАҚЫРАДЫ» 
22:25 «АЛАҢ» 23:15 Драма «Аламо» 
1:25 «КӨКПАР» 2:10 «АПТА КZ» 3:10 
«Жарқын бейне» 3:40 «Шарайна» 
4:10 «Алаң»

ХАБАР
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:00 

«Магия кухни» 08:30 «Айбын» 09:00 
«Жетi күн» 10:00 «Ас арқау» 10:30 
«Спорт әлемі» 11:00 Сказка «Король 
Дроздобород» 12:30 М\с «Диноф-
роз» 13:00 М\ф «От винта» 14:25 
«Бенефис-шоу» 15:40 Кино «Алты 
жасар Алпамыс» 16:55 «Бұйымтай» 
17:40 «Тур де Хабар» 18:10 Концерт 
«Махаббат аралы» 19:50 «Қызық 
times» 21:00 «Жетi күн» 22:00 Ме-
гахит «Проклятие золотого цветка» 
00:00 Т\с «Сәби жүрек» 01:40 Д\ф 
«Айрықша туған айымдар»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:35 «Контрольная закупка» 7:05 
Фильм«ВКУС  ГРАНАТА»  8 :35 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:45 «ТЕОРИЯ ЗА-
ГОВОРА» 11:55 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
13:05 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:40 «101 
КЕҢЕС» 14:05 «ӘН ДАРИЯ» 15:05 
Нарисованное кино «ОТВАЖНАЯ 
ЛИФИ» 16:50 Мелодрама «КОГ-
ДА НАСТУПИТ РАССВЕТ» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 
23:05 Комедия «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ… НА СВАДЬБЕ» 1:05 
«ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 2:10 «П@
УТINA+» 2:55 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
3:20 «101 КЕҢЕС» 3:40 Фильм«ВКУС 
ГРАНАТА» 4:25 «Контрольная за-
купка»
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Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!
Айыртау ауданындағы Борлық ауылында 

тұратын құдай қосқан қосағым, жан ана-
мыз, сүйікті әжеміз Бектұрғанова Алтын 
Қожатайқызын 3 маусымда 50 жасқа то-
луымен құттықтаймыз!
Осы қуанышты күні сізге деніңіздің 

саулығын, шаңырағыңызға ырыс байлығын, 
жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге 
сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз.
Өзіңізбен қызықты,
Шаттық-думан үйіміз.
Тілегіміз жадырап,
Ортамызда жүріңіз.

Игі тілекпен: жұбайы Бағдат, балалары, немерелері.

Еске алу
Адам баласы үшін ең жақын жанашыр 

жан ана ғой. Бұл дүниеде анадан артық 
жан бар ма? Қиналғанда сенімен бірге 
қиналып, қуансаң бірге қуанатын анаң 
мәңгілікке кеткені жаныңа батады. Аяулы 
анамыз, мейірімді әжеміз Қаппасова Ру-
зия Жүкенқызының о дүниеден өткеніне 

6 маусымда 40 күн толады. Топырағы 
торқа болғыр қымбаттымызды сағына 
еске алып , оған о дүниенің жарығы мен 
иман байлығын тілейміз.

Қайтеміз, тағдырға біз бағынамыз,
Десекте, Сізді ылғи сағынамыз.
Алладан дұға қылып, Құран оқып,
Жұмақтан орын бер деп жалынамыз
Еске алушылар: балалары, немерелері.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Студенттік құрылыс және «Жасыл ел» жастар еңбек жасақтары
16 мен 29 жас аралығындағы оқушы, студенттік және жұмыссыз 

жастарды жазғы еңбек маусымына жумысқа шақырады.
Жалақысы 30 000-50 000 тенгеге дейін.
Облыстық және аудандық жастар бастамалары орталықтарына 

сұрақ қойыңыздар.

29- мамыр күні  аудандық 
кітапханада  ішкі  саясат 

бөлімімен бірлесе отырып, сая-
си қуғын-сүргін құрбандарын еске 
алу күніне арналған «Ғаламат жұт 
шежіресі» атты дөңгелек  үстел 
өткізілді. Аталмыш іс-шараға 
қуғын-сүргін куәгерлері Д.Е.Дель, 
Э.В.Петрова қатысып сол сұрапыл 
жылдар туралы көрген білгендерімен 
бөлісті.
Өткен 20 ғасыр қазақ халқының 

тарихында ұлы оқиғалармен есте 
қалды. Сол оқиғалардың ішінде мың 
өліп мың тірілген халқымыздың ба-
сынан өткен 1930-1938 жылдар ауыр 
да азапты кезең болды. 1930-1937 
жылдар аралығында Қазақстанда 
103 мыңнан астам адамдар қуғын-
сүргінге ұшырап, 25 мыңдай адам-
дар ату жазасына кесілген  болатын. 
Қаралы жылдар өтсе де, елесі ел 
есінде. Қазіргі тәуелсіздік, егемендік 
белесінен    өткенге ой жіберіп, осы 

Аудандық кітапханада
ҚАРАЛЫ ЖЫЛДАР ЕЛЕСІҚАРАЛЫ ЖЫЛДАР ЕЛЕСІ

күнге жете алмай армандап өткен    
асыл    ағаларымызды  еске алу, 
ұмытпау жас ұрпақтың парызы. 

Гүлнар ЕРҒАЗИЕВА,
оқырмандарға қызмет 

көрсету бөлімінің меңгерушісі.

О с ы д а н  е к і  ж ы л 
бұрын әлпештеген қызым 

Анар жүрегімізді жылатып, 
қабырғамызды қайыстырып ара-
мыздан бақилыққа өтті.  
Арм а н д а ры ң ны ң  а с қ а р 

шыңдарына шығып, еңбегіңнің 
жемістерін үзіп жейтін кемел шағыңда 
сұм ажал сені арамыздан алып кетті. 
Артыңда аңырап анаң, ботадай 
боздап бауырларың, өзіңнің сый-
лас құрбыларың, қимас достарың, 
құрметтейтін әріптестерің қалды. 
Сенің мейрімге толы күлімдеген 

көзіңді, қашанда жымиып қарайтын 
жылы жүзіңді, ағайын-туысқа қамқор 
адал көңіліңді, жарқылдаған жайдары 
мінезіңді, асыл бейнеңді сағындық!  
Өмірін адал, адамдарға деген 

қамқорлықпен өткізген жанның артында 
жанашыр жандары қалады екен. Қысқа 
ғана ғұмырыңда қай жерде жүрсең 
де, қай салада еңбек етсең де құрбы-
құрдастарыңның, әріптестеріңнің ара-
сында сыйлы болғанын, өміріңнің мәнді 
де, мағыналы өткенін айғақтайды. 
Бұған сен қызмет қылған министрліктегі 
ұжымыңның ,  әріптестеріңнің , 
құрбыларыңның, достарыңның сенің 
туған күніңді естеріне алып, рухыңа 
құран бағыштағаны дәлел. Алла қабыл 
етсін! 
Сіздерге анасы мен бауырлары 

шексіз ризашылығымызды  білдіреміз. 
Тағдырдың жазғанына  шара бар 

ма? Біреуге ерте, біреуге кеш, уақыты 
болар Алланың! 
Жаның жанатта, тәнің  рахатта, 

топырағың торқа болсын,  қызым!  
Сен біздің қашанда жадымыздасың, 
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сенің бейнең ешқашан біз ұмы-
тылмайды! 
Уа, дүние жалған-ай,
Тағдырдың айдап барғаны-ай.
Алматыда дем бітіп, 
Дүниеден өттің құлыным-ай.
Қос бауырың алдында
Құрбы-құрдас, ағайын,
Әріптестер жиналып,
Қимай жылап қоштасып,
Шығарып салды еліңе.
Қызмет қылдың халқыңа,
Еңбегіңді ескеріп,
Елің сені еледі.
Қызметтерге көтеріп, 
Медаль тағып кеудеңе
Сенімімен демеді.
Жетістігіңе қуанып, 
Жүруші едім марқая. 

Көңілім судай басылып,
Қалдым ғой тез қартая.
Өзегімде өкініш,
Өрт болып шіркін жанады-ай.
Жадымнан бір кез кетпейсің,
Есімнен жиі танам-ай.
Тағдырға шіркін не дауа,
Біреуге ерте, біреуге кеш,
Уақыты ғой Алланың!
Жаның болсын жәннәттә, 
Тәнің болсын рахатта!
Алладан болсын рахмет,
Пайғамбардан шапағат!
Бағыштаған арнайы,
Қабыл болсын дұғалар!
Қабірің толған нұр болып, 
Алладан болсын Иманың!

Зура КӨПЕШЕВА, анасы, 
Құмтөккен ауылы


