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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Бесінші шақырылымдағы Айыртау аудандық мәслихатының кезекті  қырық төртінші сессиясы 2015 жылғы    
желтоқсанның 25-де сағат 11.00-де аудан әкімдігінің отырыс залында өтеді. 
Мекенжайы: СКО, Айыртау ауданы, Саумалкөл селосы, Ш.Уалиханов көшесі, 44 үй.
Айыртау аудандық мәслихат сессиясының қарауына келесі мәселелер ұсынылады:
1. 2016-2018 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті туралы.
2. Ауданда кәсіпкерлікті дамыту туралы
3.Әртүрлі.
Анықтама телефоны: 21-902. 

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНААУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

Жаңа жылдарыңызбен!

22 желтоқсанда Ақан сері атындағы аудандық 
Мәдениет үйінде Қазақстан Республикасының 

Президенті атынан аудан әкімі, «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалының төрағасы Ағзам 
Тастеміровтің қатысуымен балаларға арналған Жаңа 
жылдық мерекелік шыршасы өтті. 

Бұл көңілді салтанатқа ауданның барлық елді 
мекендерінен көп балалы және аз қамтылған отбасылардың 
балалары, ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар (76 
бала) көптеп жиналды. 
Мерекелік кешке жиналғандарды көгілдір экран арқылы 

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
құттықтап, ізгі тілегін айтты. 

«Қымбатты балалар, бүгін байтақ еліміздің барлық 
өңірінде өнегелі балалар жаңа жылдық шыршаның ай-
наласына жиналды. Мен Сіздерді, Сіздер арқылы барша 
қазақстандық балаларды келе жатқан Жаңа  жылмен 
құттықтаймын. Зерделі де зерек, білімді де білікті болыңдар. 
Бұған елімізде барлық мүмкіндік бар. Жасампаз істердің 
барлығы Сіздердің болашақтарыңыз үшін жасалуда. Ай-
наласын алтын арайға бөлеген жасыл шырша базарлы 
балалықтың белгісі. Шырайын бермейтін осы шыршадай 
жайнап, өсе беріңдер. Болашақтарың баянды болсын!», - 
деді өз құттықтауында Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев.
Жаңа жылдық шыршаға жан-жақты дайындалған бала-

ларды құттықтаған аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы да  

Мереке мезеті
АУДАНДАҒЫ ПРЕЗИДЕНТ ШЫРШАСЫАУДАНДАҒЫ ПРЕЗИДЕНТ ШЫРШАСЫ

мерекелік тілегін жеткізді.
«Құрметті балалар, ардақты ата-аналар барлығыңызды 

Жаңа жылмен құттықтаймын. Елбасы Н. Ә. Назарбаев 
айтқандай, Сіздердің жақсы білім алып, сауатты азамат 
болып өсулерің үшін барлық жағдай жасалуда. Мемлекетіміз 
балалар үшін жыл сайын бірнеше мектеп, балабақшамен 

қамтамасыз етіп отыр. Ал, 
Сіздердің міндеттеріңіз - ата-
ана үмітін ақтап, жан-жақты 
білім алып, қазақ елінің 
өркендеуіне үлес қосып, 
еліміздің патриоты болып ер-
жету. Жаңа жыл барлығымыз 
үшін табысты болсын!»,-деді 
аудан әкімі Ағзам Тастеміров.
А у д а н н ы ң  ж а с 

бүлдіршіндері атынан сөз 
алған Саумалкөл қазақ орта 
мектебінің оқушысы Анге-
лина Кольчугина аудан бас-
шысына балғындарға ұдайы 
қамқорлығы үшін жүрекжарды 
алғысын жеткізсе, сахна 
төрінде балаларға арналған 
жаңа жылдық сыйлықтың (ер 
балалар мен қыз балаларға 
арналған қысқы аяқ киімдер 
мен жылы курткалар және 
тәттіге толы жаңа жылдық тар-
тулар) үлгілері көрсетілді.
Жаңа жылдық мереке 

Ақмола облыстық филармони-
ясы әртістерінің дайындаған 
«Ергежейлердің жаңа жылдық 
шытырман оқиғалары» 
атты театраландырылған 
қойылымына жалғасты. 
Филармония әртістері жас 
балғындарда ертегі әлеміне 
баурап алды.  
Мұнан кейін аудан басшы-

сы оқушылармен бірге шыр-
шаны айналып, ән айтып, би 
биледі. Оқушылар ертегілер 
елінде жүргендей өздерін 
емін-еркін сезініп, түрлі киім 
киген кейіпкерлердің ойында-
ры мен шағын қойылымдарын 
тамашалады. 
Жаңа жылдық әдемі 

костюмдермен  келген 
балалардың да ерекше 
белсенді болғанын айта кет-
кен жөн. Ауданымызда өткен 
шыршада костюм үлгісімен 
көзге түскен Новосветловка 
орта мектебінің оқушысы Яна 
Беккер «Аққулар ханшайы-

мы» костюм үлгісімен І орынға ие болса, ІІ орынға Лобаново 
орта мектебінің оқушысы Александра Зинченконың «Қар 
ханшайымы» костюм үлгісі мен №2 Саумалкөл мектеп-
гимназияның оқушысы Алена Лубареваның «Кемпірқосақ» 
костюмі, ІІІ орынға Саумалкөл қазақ орта мектебінің оқушысы 
Алмас Никулиннің «Гусар», имантаулық оқушы Санжар 
Майболаттың «Египеттік» және Карасевка орта мектебінің 
оқушысы Елжас Қалықовтың «Сұлтан»  костюмдері лайық 
деп танылып, олар жұмсақ ойыншықтар және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.
Мерекелік шыршаға қатысқан бір топ балғындарға түрлі 

аталымдар бойынша арнайы дайындаған киімдеріне қарай 
сыйлықтар да табысталды.
Жаңажылдық мерекеден соң барлық балаларға арна-

лып №1 Саумалкөл орта мектебінде мерекелік дастархан 
жайылып, тәттілер ұсынылды. 
Аудандық жаңажылдық шыршада ертегілер әлеміне бір 

сәт саяхаттаған балғындар көңіл күймен тарқасты.
Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Суреттерді түсірген автор.

Үстіміздегі жылдың 30 қарашасында  Астанадағы Тәуелсіздік 
сарайында Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан На-

зарбаев «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, 
даму» атты Қазақстан халқына дәстүрлі Жолдауын арнады.
Елбасы өз Жолдауында көптің көкейінде жүрген көп мәселелерге көңіл ау-

дарды. Солардың бірі — жалпыға бірдей кәсіби-техникалық білім беру. Жоба 
2017 жылдан бастап енгізіледі. Бұл — өте дұрыс, қолдауға лайық іс. Себебі 
мектеп бітірген түлектің бәрі бірдей білім грантына ие болып жатқан жоқ. Грантқа 
іліне алмағандарының ақылы білім алуға жағдайы жетпесе не істеуі қажет? Қазір 
көпшілік ата-ана балаларының жоғары білім алуы үшін оқу ақысын төлеуге бан-
ктен несие алатын болды. Бұл, әсіресе, ауыл тұрғындарына оңай емес. Мемлекет 
басшысының жастарға еген ерекше қолдау, көмегінің арқасында енді жоғары 
оқу орындарына түсе алмаған жастардың кәсіби-техникалық мамандықты тегін 
алуына мемлекет қолдау жасағалы отыр. Мемлекеттің жастарды осылайша 
қолдауы баршаны қуантары анық. Бір жағынан, бұл жастардың кәсіби-техникалық 
мамандықтарға ынтасын оятса, екіншіден, мемлекеттің қолдауынан білім алған 
ел өндірісіне қажетті орта буындағы мамандардың жұмысқа орналасуына жол 
ашылады.
Елбасының: «Қазақстанның жас азаматтары білімді, еңбекқор, бастамашыл 

болуы тиіс. Жұмыс пен сұранысы бар өңірге батылдықпен барулары керек. 
Егер шеберліктің шыңына жете білсеңіздер — мамандықтың бәрі жақсы. Қазір 
техникалық мамандықтардың, ғылым мен инновацияның күні туған заман. Ерінбей 
еңбек еткен адамның өмір сапасы озады, тұрмысы жақсы болады. Ең ақыры 
бүгінгі жасап жатқан жақсылықтарымыздың барлығы — жастар болашағы үшін», 
— дегені ел жастарын бір серпілтті, олардың отаншылдық сезімін оятты.
Елбасының кезекті  Жолдауын өз басым «Барлығы тек елім сен үшін, туған 

жерім сенің өркендеуің үшін» - деген ішкі саналы сезімін қосқан, ел болашағы 
-  жастардың ресми бағдарламасы деп қабылдап, оның басым бағыттарын іске 
асыруға барынша атсалысу баршамыздың ұлы міндетіміз дегім келеді.

Аңсат КЕНЖЕБАЕВ,
Ш.Уәлиханов атындағы 

Көкшетау мемлекеттік университетінің 
2 курс студенті, мемлекеттік грант иегері.

Президент Жолдауы: дағдарыстан дамуға
Жақсылықтың барлығы Жақсылықтың барлығы 

жастар үшін…жастар үшін…

Желтоқсанның 22 күні аудан орталығының бас алаңында 
орналасқан Жаңа жылдық шыршаның жағылуы болды. Аудан әкімі 

Ағзам Тастеміров ертегі кейіпкерлерінің мүсіндерінен тұратын мұз 
қалашықты аралап шығып, оларды қабылдап алды.

Бұл күні ұйтқи соққан бұрқасын мен шыңылтыр аязға қарамастан халық алаңға 
көптеп жиналды. Бәрінің көкейінде ауданымыз үшін осы бір айтулы кештің куәсі 
болу. Аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы құттықтау лебізінде «2015 жыл ау-
данымыз үшін, жалпы қазақ елі үшін ерекше жыл болды. Бұл жылы біз көптеген 
атқарылмаған шаруаларды орындап, қазақ халқының бірігуінен бастап қазіргі 
азат елдің асқан асуларына бір көз жіберіп, соларды бүкілхалықтық деңгейде 
атап өттік. Халқының өткені мен бүгінін сабақтастыра білген ел – бақытты ел.  
Біз – бақытты елміз. Ал бүгінгі әлеуметтік-экономикалық қиыншылық кезеңдер біз 
үшін соншалықты ауыр жағдай емес, осы уақытқа дейін мұндай қиындықтарды 
жеңіп келеміз, алдағы уақытта да еңсере білеміз деген сенімдемін. Біз бәріміз 
біріге білсек, бұдан да зор қиын уақыттардан өтіп, бұдан да жарқын жетістіктерге 
жетеміз. Жаңа жыл баршамызға қайырлы, құтты болсын! Әрбір шаңырақта 
тек қуаныш пен қызық болсын! Ауданымыз өркендей берсін! деген тілектерін 
жеткізді.  
Аудан әкімінің құттықтау сөзінен кейін ауданның бас шыршасын жағу рәсмі бол-

ды. Мұндай құрметке аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлымен бірге Аяз ата, Ақша қар 
және №1 Саумалкөл орта мектебінің оқу озаты Бобырь Анжела мен Саумалкөл 
қазақ орта мектебінің оқушысы, балалар мен ересектер арасындағы кëкушинкай-
каратэден Қазақстан Республикасының чемпионы, Барнаул қаласында өткізілген  
кëкушинкай-каратэден Ресей ашық біріншілігінің жеңімпазы, Мәскеу қаласында 
өткізілген Еуропа ашық біріншілігінің чемпионы, Барнаул қаласында өткізілген 
халықаралық тұңғыш Еуразия турнирінің чемпионы Әділбек Молдағалиев ие 
болды.
Сонымен бірге, аудандық Мәдениет үйі қызмет керлерінің ұйымдастыруымен 

алаңға жиналған көпшілікке мерекелік көңіл-күй сыйлау мақсатында арнайы 
бағдарламасымен концерт пен қойылымдар болды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА
Суретті түсірген автор.

Төрлет, Жаңа жыл, төріме!
Бас шыршамыз жағылдыБас шыршамыз жағылды



Айыртау таѕы2 24 желтоқсан 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Өмірден өкінішпен өтер едім,
Туған ел мен кеткен соң сағынбаса» - деп жырлаған Кәкімбек Салықов 

ағамыздың да өмірден озғанына екі жыл өтті. 
 Солтүстік Қазақстан облысының  Құрметті 

азаматы, қоғам қайраткері, көрнекті ақын, 
кенші Кәкімбек Салықов 1932 жылдың 22 
қаңтарында Солтүстік Қазақстан облысы, 
Октябрь ауданының Еңбек ауылында дүниеге 
келген. Балалық шағы Көкшетау облысы, 
Айыртау ауданыдағы Өскен ауылында өтті. 
Кәкімбек ағамыз менің жолдасым Жанахме-
тов Талғат Қасымұлына туыстық қатынасы 
бар. Кәкімбек ағамыздың Мәскеу қаласынан 
жазған хаттары әлі сақтаулы. Атақты Үкілі 
Ыбырайға қоныс болған Өскен ауылында 
Кәкімбек ағаның туған бөлесі Мұса Асайынов 
та Кәкімбек ағамен бірге өсті. Әнге деген 
құштарлығының артуына Мұса Асайынов 
тікелей әсер еткен. Жасынан Үкілі Ыбырайдың, 
Шал ақынның, Молдахмет Тарбиев әндерін 
жаттап өскен. Мектеп табалдырығын Бірлестік  
жеті жылдық мектебінде аттаған Кәкімбек 
ағаның «Ауылға хат» деген өлеңінде «Не 
жаңалық бар біздің Бірлестікте, Колхоз, совхоз 

болғалы тілдестік пе», деп жырлауына себеп болған. Жастық шағы соғыс тұсына 
тұспа-тұс келген Кәкібек ағаның өмірі ауырлыққа мұңға толы болды. Мен анамды 
ұқсатамын Толғанайға деп жырлауы соғыс кезіндегі ауыл өмірін елестетеді. Казго-
родок (Сырымбет) мектебін үздік бітіріп, Мәскеудегі түсті металлдар институтына 
оқуға түскен. Оқуды бітіргеннен кейін жолдамамен Жезқазғанда кенші мамандығы 
бойынша жұмыс істеген. Шахтада мастер, шахта бастығы, қалалық партия 
комитетінің бірінші, облыста екінші хатшысы болып қызмет атқарған. Кеншілік пен 
ақындықты қоса ұстаған Кәкімбек ағаның қаламынан көптеген өлең, жырлар туды. 
Ең алғашқы жинағы «Сыр» деген атпен 1970 жылы басылып шықты. «Жез киік», 
«Нұрлы күндер» атты кітаптары шықты. 1975 жылы қызмет бабымен Мәскеудегі 
Орталық Комитетке жоғарылатылды. Сол жылдары «Келдім алыс Жезқазған 
шахталардан, Дәріс алып оралам жақсылардан» - деп жырлады. Елге, жерге 
сағынышын өлеңмен, жырмен жеткізе білді.

«Қайтқан қаздар барады,
Еділдетіп Оралмен.
Елге жетіп қалар ма ем,
Ере кетіп солармен» - деп жырлайды ақын жүрегі. Кешегі компартияның 

қылышынан қан тамып тұрған кездің  өзінде Кәкімбек ағамыз 
«Қарт Каспий мен өр Алтайдың арасы, 
Жалпақ жатқан қазағымның даласы. 
Кең даласын сойылменен қорғаған, 
Ата-бабам осал болмас шамасы» - деп ашық жырлағаны үшін Бауыржан 

Момышұлының ілтипатына бөленген. Ана жайлы да көптеген жырлар жазған. 
Туған шешесі Ақық Салыққызы мен өсірген шешесі Сабила Салық келініне арнап 
«Қос анам» өлеңін жазды. 
Дүниеден өтіп кетіп, қос анам,
Босап қалды қос кереге, босағам.
Тіршілікте көреді екен не талай,
Түске кірмес ғажайыпты осы адам.
Бірің тауып, бірің жастан бақтыңдар,
Екеуің де талай мехнат тарттыңдар.
Екеуіңді жалғастырған жан едім,
Көз жұмғанда қатар келіп жаттыңдар - деп анаға деген балалық махаб-

батын өлеңмен өрнектеді. Кәкімбек ағамыздың көптеген өлеңдеріне сазгерлер ән 
шығарды. Өзінің де шығарған әндері баршылық. «Жазудан қолы босамайтын 
қазақпын» деп, өмірінің соңына дейін қаламын серік еткен жерлес ақынды елі 
аңсайды, іздейді, еске алады.

   Нұрғайша ЕРЕЖЕПОВА,  
Егіндіағаш негізгі мектебінің мұғалімі,

ҚР білім беру ісінің үздігі.

Тағзым

Жезкиік жырдың жампозы
Елі үшін жа-

нын қиған,
Ерлер есте 

сақталады.
Жас жүрекке 

жалын құйған
Ерлік есте 

сақталады, –деп 
Сырбай Мәуленов 

ағамыз  айтқандай 
Солтүстік Қазақстан облысы, Ай-

ыртау ауданы, Құмтөккен ауылынан да 
қаншама азаматтар соғысқа аттанған. 1941 

жылы  Ұлы Отан соғысы басталғанда біздің ауылда 
небары алпыс үй болған екен. Отан қорғауға осы 
алпыс үйлі ауылдан алпыстан астам азамат майдан 
даласына аттанды. Олардың көпшілігі қайтып оралған 
жоқ. Ауыл қарттары алпыстан астам адам майданға 
аттанып, олардың он сегізге жуығы оралған дейді. 
Олардың қатарында Аманжолов Байтолла атамыз 
да бар. 
Аманжолов Байтолла  1910 жылы Қызыләскер ауы-

лында туған. 1941 жылы шілде айында әскер қатарына 
шақырылады. Хабаровскідегі жаяу әскер полкіндегі бес 
айлық барлаушылар курсында оқыған кешегі малшы жігіт 
өмір мен өлім арпалысын  бірінші Украйн майданында, 
Брянск жерінде қарсы алады. 1941 жылы 6 тамыздан ба-
стап 791-атқыштар полкінде бөлімше командирі қызметін 
атқарады. Соғыс жылдарында жан аямай ерлік көрсетті. 
Дунайды кесіп өту операциясының алдында жаудың әскері 
мен техника санын барлауға және міндетті түрде «тіл» 

Ұлы Жеңіске – 70 жыл!

Аталар ерлігі ўмытылмайды
әкелу өзбек Абдуали Ғафаров пен Байтолла Аманжоловқа 
тапсырылады. Алғашқы жауынгерлік тапсырманы абы-
роймен орындайды.  Жауынгерлік тапсырманы мүлтіксіз 
орындағандары үшін кіші сержант Аманжолов Байтолла 
«Даңқ орденімен» марапатталады. Краков қаласының 
шетіндегі астыртын ұйым мүшелерімен  бірге  оқ-дәрі, 
азық-түлік қоймасының күлін көкке ұшырады, қала комен-
дантын ұрлап әкеледі.  Бұл операция Краков қаласын азат 
етуге жол ашты. Осы жолғы ерлігі үшін  «Екінші дәрежелі 
Отан  соғысы» орденімен марапатталады. Оңтүстік батыс 
майданда болып, Оппельн, Краков, Бреславль қалаларын 
жаудан азат етуге белсене қатысты. Осы ұрыстарда үш рет 
ауыр жараланып, қайтадан майданға түсті.

1945 жылдың аяғында жеңіспен елге оралады. Ұлы 
Отан соғысы жылдарындағы ерліктері жоғары бағаланып 
төмендегідей ордендер мен медальдармен марапатталған: 
3 дәрежелі «Даңқ» ордені, 1 және 2 дәрежелі «Отан 
соғысы» ордені, «Қызыл жұлдыз» ордені, «Ерлігі үшін», 
«Германияны жеңгені үшін», «Жеңістің 20 жылдығы», 
«Жеңістің 30 жылдығы» , «Совет қарулы күштерінің 60 
жылдығы»  медальдарымен марапатталған. Соғыстан 
келгеннен кейін батыр атамыз ауылымыздың гүлденуіне, 
халқымыздың әл-ауқатының көтерілуіне, тың көтеру, 
колхоз ұйымдастыру т.б. салаларда елеулі еңбек етті. 
Абзал атамыз 1987 жылы қайтыс болды. Біз батыр 
аталарымыздың ерлігін ешқашан ұмытпаймыз. Отан 
үшін жанын аямай ерлік көрсеткен батыр аталарымыздың 
ерліктерін жас ұрпаққа мақтанышпен үлгі тұтамыз. 

 Г. БУКИНА,
Қызыләскер ОМ-нің тарих және 
география пәндерінің мұғалімі.   

Жаңа жыл баршамыздың 
ерекше қуанышпен, ерекше 
көңіл-күй, ерекше дайындықпен 
тағатсыздана күтетін мерекеміз. 
Жаңа жылдан балалар да, ере-
сектер де өзгеше сыйлықтар мен 
жаңаша сипаттар күтері ақиқат. 
Бүл күні жаңа жыл, жаңа өмір 
басталады деп сенеді. Кез кел-
ген нәрсенің мол, әдемі, көрікті, 
сүйікті болғанын қалайды. Жаңа 
жыл түнін әрбір отбасы ас та 
төк дастархан жайып, ағайын-
туыс, жора-жолдастарымен қарсы 
алса, көпшілік жастар сұлулана 
сәнденіп, Жаңа жылдық арнайы 
бағдарламалары бар дәмханалар 
мен түнгі клубтарда қарсы алғанды 
құп көріп жатады. Ол үшін төгіліп 
тұрған көз тартар көйлек пен ерек-
ше үлгідегі шаш стилі мен бояуы 
үйлесе жағылған келісті маки-
яж. Енді бүгінгі тақырыбымыз 
Жаңа жыл кешінде қандай да бір 
көңіл көтеру орындарына бару-
ды жоспарлап жүрген жандарға 
арналмақ.

Аудан орталығындағы әрбір сауда үйлерінде бір-бір 
шаштараз мен сұлулық салондары бар десек, өтірік 
бола қоймас. Қазіргі таңда мұндай қызмет көрсету 
орындары кез келген адамға кез келген жағдайда аса 
қажет, сондықтан үлкен сұранысқа ие. Ал олардағы 
қызметтің бағалары қай деңгейде?

Сән әлемі

Жаңа жылда қалай сәнденеміз?

Алдымен халыққа 2010 жылдан 
бастап қызмет көрсетіп келе жатқан 
«Орталық базар» ғимаратының 
бірінші қабатында орналасқан 
«Эстель» шаштараз және сұлулық 
салонына бас сұққанда білгеніміз, 
мұнда жаңа жылға сұлу болып бару 
үшін шаш үлгісін қалауыңыз бойын-
ша сәндеу, тырнақты гельмен өсіру 
және макияж жасатуға қалтаңызда 
бар болғаны 7-8 мың теңге болса, 
жеткілікті екен.
Ал «Ертіс» сауда үйінің астыңғы 

қабатындағы «Шаштараз» деп 
аталатын салонда әйелдер мен 
ерлердің шашын қиып, сәндеп 
бергенімен, жоғарыда айтылған 
қызмет түрлері көрсетілмейді екен. 
Шаштараздардың айтуынша, басқа 
шаштараздармен салыстырғанда 
бұл жерде шашты қиып, сәндеу 
аудан бойынша ең арзанға түсетін 
көрінеді. Сонымен бірге, «Шаш-
тараз» маникюр  шеберін  де 
жұмысқа қабылдамақшы екен. 
Соған маникюрді жақсы жасай 
білет ін  шеберлерді  жұмысқа 
шақыратындығын айтып өтті.

«Континент»  сауда  үй інде 
орналасқан  «Стиль» шашта -
раз бен сұлулық салонында да 
әйелдер мен ерлердің шаш қию 
үлгілері, әйелдердің шаш сәндеу 
үлгілері, маникюрдің барлық түрі, 
тырнақты гельмен өсіру, қасты 
жұлу және бояу, гель-лак, кірпікті 
химиялық өсіру сынды қызмет 
түрлері көрсетіледі. Мұнда да сол 
жоғарыда көрсетілген бағаға өз 
сұлулығыңызды айғақтай аласыз. 
Жаңа жыл мейрамынан кейін 

«Стиль» шаштараз және сұлулық 
салоны жаңадан ашылған «Инза-
дан» сауда және бизнес орталығына 
көшетіндігін де өз тұтынушыларына 
хабарлауымызды сұраған болатын.
Жалпы, кез келген шаштараз бен 

сұлулық салондарындағы қызмет 
құны бір біріне шамалас.
Жаңа жылды қаншалықты әдемі, 

сұлу келбетпен қарсы алсаңыздар, алдағы жылы 
өмірлеріңіз соншалықты мәнді де, сәнді болсын деген 
тілек айтамыз!

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА,
Суреттерді түсірген автор.

Желтоқсанның 22 күні «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының 
ғимаратында Айыртау ауданының төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімі 
мен № 7 өрт сөндіру бөлімінің жылдық есеп беру жиналысы болып 
өтті.
Жиналысқа Солтүстік Қазақстан облысы төтенше жағдайлар жөніндегі 

департаменттің бастығы Павел Филиппов, Солтүстік Қазақстан облысы 
төтенше жағдайлар жөніндегі департаменттің штаб тобының бас маманы Ната-
лья Дерова және аудан әкімінің орынбасары Мафруза Науанова қатысты. 
Жиналысты ашқан Павел Владимирович облыс бойынша орын алған 

төтенше жағдайлардан аз-кем мағлұмат бере отырып, Айыртау ауданының 
төтенше жағдайлар жөніндегі бөлімнің басшысы Ермек Ғазизовтың баянда-
масын тыңдады. 

2015 жылдың 12 айында аудан көлемінде табиғи және техногенді сипаттағы 
59 төтенше жағдай орын алды. Бұл 2014 жылмен салыстырғанда 18-ге артық. 
Төтенше жағдай барысында 7 адам зардап шексе, оның 4-і өмірмен қош 
айтысты.
Жоғарыда көрсетілген мерзім ішінде жалпы аудан бойынша 55 өрт оқиғасы 

тіркелді, бұл өткен жылмен салыстырғанда 47 %-ға артық (2014 жылы – 36 
өрт оқиғасы тіркелген). Өрт оқиғалары орын алуының басты салдары от пен 
пешті тұтыну кезінде сақтық шараларын қолданбау, электр сымдарының 
қысқа тұйықталуы.
Сондай-ақ, төтенше жағдайлардан сақтану мен алдын алу жөнінде БАҚ 

105 мақала жарияланды, бұл өткен жылмен салыстырғанда 50%-ға жоғары 
(2014 ж. – 70 мақала). 
№ 7 өрт сөндіру бөлімінің бастығы Алмас Әбілқайыров өз баяндама-

сында 2015 жылдың 12 айында Айыртау ауданының өрт сөндіру қызметі 
113 жедел көмек көрсетуді ұйымдастырғанын атап өтті. Жалпы 6 894 258 
теңге шығын келтірген 55 өрт оқиғасы тіркелген. Ағымдағы жылы тіркелген 
өрт оқиғаларының 17 %-ы газ бен түтіннен қорғаныс қызметінің арқасында 
ауыздықталған. Газ бен түтіннен қорғаныс қызметі жалпы уақыты 272 минутты 
құрайтын дем алу мүмкіндігі жоқ 9 өрт оқиғасына қатысқан. Мұндай жағдай 
кезінде жеке құрамның кәсіби шеберлігі маңызды болып табылады. Осындай 
тапсырмаларды орындау мақсатында үстіміздегі жылы 8 өрт-тактикалық 
оқулар мен 50 сабақ өткізілген. Мектептерде 5 қызметкер кәсіби дайындықтан 
өткізілді.

2015 жылы бөлім қызметкерлернің арасында сыбайлас жемқорлыққа жол 
бермеу мақсатында «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Болат Ахметжановпен бірге 2015 – 2025 жылдарға 
арналған Сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағдарламаны талқылау мақсатында 
дөңгелек үстел өткізілді.

2015 жылдың басынан бері № 7 өрт сөндіру бөлімінде 16879 тұрғынды 
қамтыған 6432 инструктаж өткізіліп, тұрғындарға өрт оқиғасын болдырмау 
мен алдын алу жөніндегі сақтық шаралары жазылған 11363 жадынама та-
ратылды.
Сонымен қоса, аталған мекемелердің басшылары жеке құрамға 2016 жылға 

арналған негізгі тапсырмаларын таныстырып өтті.
Жиналысты қорытындылай келе, Павел Владимирович Арықбалық өрт 

сөндіру бөлімшесінің азаматтық қорғаныс прапоршигі И. Г. Романов пен осы 
бөлімшенің азаматтық қорғаныс старшинасы Қ. Д. Қасеновке Алғыс хаттар 
табыс етті.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Есеп беру

Төтенше жағдайлар есебі
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Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес күніне орай Солтүстік Қазақстан 

облысы әкімдігінің жанындағы Жемқорлықпен 
күрес мәселелері бойынша ведомствоаралық 
комиссияның отырысы өтті.

Жергілікті мемлекеттік органдардың Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы стратегияны жүзеге асыру бойынша 
іс-шаралар жоспарын атқаруы сапасы туралы Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігі Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
департаментінің басшысы Шыңғыс Қабдула баяндады.
Баяндама барысында жергілікті атқарушы органдарға 

бекітілген, іс-шаралар Жоспарының жекелеген 
тармақтарының орындалуы сынға алынды. Мәселен, 
аймақтың денсаулық сақтау, жер қатынастары, ішкі саясат 
салаларындағы жұмыстар сөз жүзінде ғана жүргізілуде. 
Мұндай олқылықтар СҚО сыбайлас жемқорлықпен күрес 
бойынша Салалық бағдарламасын орындау кезінде де 
орын алған еді.

«Талдау көрсеткіштеріне сәйкес, жемқорлыққа қарсылық 
нақты шаралар қабылданбай, тек үгіт-насихат хабарла-
маларымен ғана шектелуде. Мұндай дағдыдан бас тарту 
қажет. Жұмыстың сапалы атқарылуына барлық жағдай 
жасалған», - деді Шыңғыс Қабдула.
Мысал ретінде, СҚО Азаматтар Альянсы арқылы халық 

арасында жемқорлық құқық бұзушылықтарға нөлдік 

Жемқорлыққа жол жоқ!

Ведомствоаралық комиссияның отырысы
төзімділікті қалыптастыру бойынша мемлекеттік тапсырысты 
жүзеге асыруға, облыстық Ішкі саясат басқармасымен 625,0 
мың теңгені шығынданғаны фактісі келтірілді. Ал шараның 
тиімді жоспарлануы мен бюджет қаражатының жұмсалуына 
тиісті бақылау жүргізілмеген.

Ауылшаруашылық саласы 
бойынша да бірқатар ескер-
тулер жасалды. Барлық 
ақпарат тек статистикалық 
мәл іме т тер  ре т і нде 
ұсынылған, жалдау мерзімі 
аяқталған жер учаскелері 
бойынша мәліметтер жоқ 
және осы мәселеге ауылдық 
округтердің әкімдіктері әлі де 
немқұрайлық танытуда.
Баяндама кезінде, ве-

домство басшысы шаралар 
Жоспарын жүзеге асыруда, 
яғни түрлі аудиториялар-
мен алдын алу шараларын 
өткізу кезіндегі аймақтық 
мемлекеттік  органдар 
жұмысының тиімділігі де 
ақсайтындығын жеткізді.
Мемлекеттік органдардың 

ресми сайттарында халыққа 
мемлекеттік  қызметті 
көрсету стандарты мен 
регламенті ескі редакция-

да орналастырылған, кейбіреулерінде мүлдем жоқ. Бұл 
мемлекеттік қызметке жүгінген тұрғындарға бірқатар 
қиындықтар туғызатыны айдан анық.

 Сондықтан іс-шаралар Жоспарының тармақтарын са-
палы және уақытылы орындауды ұйымдастыру бойынша 
бірқатар ұсыныстар енгізілді.
Комиссия төрағасы, облыс әкімі Ерік Сұлтанов 

мемлекеттік органдардың жемқорлықтың алдын алу 
бойынша жұмыстарына көңілі толмайтындығын айтып, 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің ұсыныстарымен 
толық келісті.
Сондықтан аталған мәселені үстіміздегі жылдың 26 

желтоқсанында қайта қарау туралы шешім қабылданды.
Кездесу соңында Мемлекеттік қызмет істері және сы-

байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі Солтүстік 
Қазақстан облысы бойынша департаментінің атынан, жеке 
құрамы қатарындағы жемқорлық сипаттарына қарсылық 
білдіруде тиімді әрекет еткені үшін Солтүстік Қазақстан об-
лысы Ішкі істер департаментінің бастығы, полиция генерал-
майоры Берік Біләловке алғыс хат табыс етілді.

СҚО әкімінің баспасөз қызметі.

Ағымдағы жылдың 12 желтоқсанында 
облыстық сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

қызметінің мамандары  Солтүстік Қазақстан облы-
сы мамандандырылған ауданаралық экономикалық 
сотының «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл – 
сот жүйесі жұмысындағы басым бағыт» тақырыбында 
өткізілген дөңгелек үстелі отырысына қатысты.

Кездесуге Солтүстік Қазақстан облысының  прокуратура-
сы, «Нұр Отан» партиясы облыстық филиалының өкілдері, 
мамандандырылған ауданаралық экономикалық сотының 
судьялары шақырылды.
Экономикалық соттың судьясы Д.Қ. Омаров, «Ұлт жо-

спары – 100 нақты қадам», яғни 5 тұғырлы реформаны 
жүзеге асыру аясында жүргізіліп жатқан, сот жүйесіндегі 
өзгерістерге тоқталды.

 Баяндамада біліктілік талаптары мен сот лауазым-
дарына кандидаттарды іріктеу тетіктерінің қатайтылуы 
мәселелері жан-жақты талданған. Оның ішінде: міндетті 
түрдегі талап – сот істерін жүргізуге қатысудың 5 жылдық 
өтілі, кәсіби дағдысы мен іскерлігін тексеру үшін ахуалдық 
тестілер жүйесін енгізу. Судьялыққа үміткерлер соттарда 
стипендия төленетін бір жылдық тағылымдамадан, содан 

Жемқорлық – орға жығар
СОТТАҒЫ ДӨҢГЕЛЕК ҮСТЕЛ

соң бір жылдық сынақ мерзімінен өтулері тиіс. Судьялардың 
жаңа этикалық кодексін енгізу туралы да бірқатар мағлұмат 
берілді.
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің мамандары 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша Қазақстанда 
және облысымызда атқарылып жатқан іс-шаралар, 
мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатының 

басымдылықтары тура-
лы айтып берді. Кәсіби 
мемлекеттік аппаратты құру 
бойынша бірінші институ-
ционалды реформаның 
жаңашылдықтары, 2016 
жылдан бастап мемлекеттік 
қызметтің мансаптық 
моделі мен еңбек төлемінің 
факторлық-балдық шәкіліне 
көшудің ерекшеліктері, 
сондай-ақ жемқорлық 
қатерлерін төмендетудің 
бірден-бір құралы – ХҚКО 
мемлекеттік қызмет көрсету 
сапасы талқыланды.
Дөңгелек үстел отыры-

сына қатысушылар сот 
өндірісінің ашықтығына, 
барлық сот процестеріне 
аудио-видео жазбаны 

міндетті түрде енгізу мәселелеріне де назар аударды.
«Нұр Отан» партиясы облыстық филиалы жанындағы 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша Қоғамдық 
кеңесінің мүшесі А.Е. Фролов, судьялардың азаматтардың 
өтініштерімен жұмыс істеу үрдісіне тоқталды.
Кездесу соңында, мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық соты қызметкерлерінің жұмысына оң баға 
берілді. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің маман-
дары мысал ретінде, өз құқығын қорғау үшін бірнеше рет  
сот көмегіне жүгінген «РУХ» ЖШС жетекшісінің алғысын 
жеткізді.
Аталмыш шарада экономикалық соттың төрағасы А.И. 

Дигант модераторлық атқарды.
СҚО мамандандырылған ауданаралық 

экономикалық сотының баспасөз қызметі.

Ұлттық мереке - Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздік 

күні қарсаңында Мемлекеттік 
қызмет істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
Агенттігінің Солтүстік Қазақстан 
облысы бойынша департаменті, 

Қайырымдылық
Мереке қарсаңындағы игі шара

соғыс ардагерлері Н.А. Исаков 
пен Ф.Н. Запорожецке 15,0 мың 
теңге, ал 1 санаттағы мүгедек Н.Ф. 
Воронинаға 10,0 мың теңге көлемінде 
материалдық көмек көрсетті.
Сондай-ақ, жетім және ата-

аналарының  қамқорлығынсыз 

қалған балаларға арналған Ай-
ыртау  мектеп -интернатының 
тәрбиеленушілеріне де  көмек 
ретінде 55,9 мың теңге сомасында 
ақшалай қаражат табыс етілді.

Мемлекеттік қызмет 
істері және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл Агенттігінің 

Солтүстік Қазақстан облысы 
бойынша департаментінің 

баспасөз қызметі.

Халықаралық  сыбайлас  жемқорлыққа  қарсы  күрес 
күні қарсаңында, «Бүкілқазақстандық кёкушинкай каратэ 
ұйымы» республикалық қоғамдық бірлестігінің тәлімгерлері 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің Солтүстік Қазақстан облысы бойынша 
департаментімен бірігіп флешмоб ұйымдастырды.

Мұндай сәтті ұтымды пайдаланған Департамент қызметкерлері, 
каратэ мектебінің 540 шәкірті мен 1200-ден астам ата-аналар 
қауымының назарына Солтүстік Қазақстан облысы Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қызметінің «Солтүстік Қазақстан облысы 
кәсіпкерлігін қорғау», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы форум-алаңы» 
интернет-ресурстарын және әлеуметтік желілердегі ресми аккаунт-
тарын ұсынды. Бұған қоса, флешмобқа қатысушылар Солтүстік 
Қазақстан облысы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметінің негізгі 
бағыттарымен де танысты.
Ал каратэшілер болса, өздерінің жемқорлық сипаттарына мүлдем 

төзбеушіліктерін «Жемқорлыққа  жол жоқ», «Пара» және т.б. жазу-
лары бар тақтайшаларды сындырумен дәлелдеді.
Аттестацияны қабылдаған аталмыш ұйымның Президенті 

Тәжімұрат Найзабеков (VI дан), кёкушинкай каратэ қозғалысы 
адалдық, әділдік және кәсібилік қағидаларын ұстанатындығын, со-
нымен қатар басты мақсат – өскелең ұрпақты спорттық шынықтыру 
екендігін жеткізді.

«Қоғамдық институттар мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
саясатын жан-жақты қолдаулары тиіс, сонда ғана қабылданып жатқан 
шаралар өз нәтижесін береді», - деді Тәжімұрат Найзабеков.
Спорттық шеберліктерін шыңдау арқылы кезекті белдіктеріне қол 

жеткізген каратэшілер, осы флешмобтың арқасында жемқорлық си-
паттарына өздерінің нөлдік төзімділіктерін де қалыптастырды.

Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа 

қарсы іс-қимыл Агенттігінің 
Солтүстік Қазақстан облысы 

бойынша департаментінің баспасөз қызметі.

Флешмоб
Кёкушинкай каратэ – 

жемқорлықсыз қоғам үшін!

Кәмелетке толмаған балаларға алимент өндіріп алу туралы 
сот бұйрығын шығару туралы арыз сотқа жазбаша түрде неме-

се «Сот кабинеті» және Egov (ҮЭП) электрондық үкімет порталы 
жүйесі арқылы беріледі. 
Жоғарғы Соттың және облыстық соттардың сайттарында ба-

сты сервистердің бірі болып табылатын «Сот кабинеті» - сот 
органдарындағы онлайн-қызметіне қол жетімділіктің бірінғай 
терезесесі болып табылады. Ғаламторы жоқ азаматтар, ХҚО–да «Сот 
кабинеті» сервисімен жұмыс істеу үшін арнайы электрондық бұрыштар 
ұйымдастырылған.
Сот бұйрығын шығару туралы арызда: 
- арыз берілетін соттың атауы;
- өндіріп алушының аты, оның тұрғылықты жері, тіркеу туралы 

мәліметтер, немесе тұрған жері;
- борышкердің туған күні мен туған жері, оның жұмыс орны, оларды 

күтіп-бағуға алимент алып берілетін әрбір баланың аты мен туған күні, 
борышкерден ай саын өндіріп алынатын төлемдердің мөлшері және 
оны өндіріп алудың мерзімі көрсетіледі.
Кәмелетке толмаған балаларға алимент өндіріп алу туралы сот 

бұйрығы сотқа арыз түскен күннен бастап үш күн ішінде сот бұйрығын 
шығарады.
Кәмелетке толмаған балаларға алимент өндіріп алу туралы сот 

бұйрығы шығарғаннан кейін, оның көшірмесін дереу борышкерге 
жібереді.
Борышкер сот бұйрығының көшірмесін алған күннен бастап он күн 

мерзімде байланыстың кез келген құралдарын пайдалана отырып, 
мәлімделген талапқа келіспеген қарсылығын бұйрық шығарған сотқа 
жіберуге құқылы. 
Алимент өндіріп алу туралы арызға келесі құжаттарды тапсыру 

қажет: кәмелетке толмаған баланың туу туралы куәліктің көшірмесі, 
талапкердің және борышкердің жеке куәлігінің көшірмелері, некені 
қию немесе некені бұзу туралы куәлігінің көшірмелері, мекен-жай 
анықтамасы.  

Шынар ЖҮНІСОВА,
Айыртау ауданының жетекші маманы. 

Қоғам және заң
Алиментті өндіріп алу 

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
әкімі Городецкий Алексей Владимирович әр аптаның сәрсенбі және 
бейсенбі күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

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

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 23-148 сенім телефоны қызмет етеді.

«Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» «Казанка ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесі азаматтардымемлекеттік мекемесі азаматтарды

 жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі жеке мәселелері бойынша қабылдау кестесі
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  Тәрбие жұмысын күшейту білім беру жүйесінің маңызды 
басымдықтарының бірі болып табылады. Қазақтан 

Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаев «Бала тәрбиелеу – 
болашақтың зор инвестициясы. Біз бұл сұраққа дәл осылай қарап, 
балаларымызға үздік білім беруге ұмтылуымыз керек» деп атап көрсетті.  
Білім беру мекемелерінің оқу-тәрбие жүйесінде,  өскелең ұрпақтың 
азаматтық және әлеуметтік жауапкершіліктерінің қалыптасуында ата-
аналар қоғамының ролі арта түсті.

   Білім беру мекемелерін және білім беру жүйесін басқарудағы ата-
аналардың құқықтарын жүзеге асыру бағытында, оқушының тұлға 
ретінде қалыптасуы жолындағы отбасы мен мектептің арақатынасының 
негізгі стратегиялық бағыттарды айқындайтын қоғамдық институттардың 
қосылуы мақсатында биылғы оқу жылында ауданның білім беру 
мекемелерінде  әр тоқсаннан кейін ата-аналар қоғамының және жергілікті 
атқарушы органдарының, депуттаттардың, қоғамдық ұйымдардың, «Нұр 
Отан» партиясының, бақылаушы мемлекеттік органдардың қатысуымен 
қоғамдық тыңдаулар (ашық баяндамалар) өткізіледі.
   Аталған жылдың қараша айының 4 мен 11 күндері 1 тоқсанның 
қорытындысы бойынша ата-аналар қоғамының  алдында білім мекемелері 
басшыларының қоғамдық тыңдаулары өтті.
2016 жылдың 5-6 қаңтарында 2 тоқсанның қорытындысы бойынша білім 
мекемелері басшыларының қоғамдық тыңдаулары өтеді. Өткізілу кестесі 
қоса беріледі.

2015-2016 оқу жылының 2 тоқсанының 
қорытындысы бойынша білім мекемелерінің 

ата-аналар алдындағы 
қоғамдық тыңдауларының кестесі

№ Мектеп Өткізілу мерзімі Өткізілу уақыты
1 Әлжан ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 11:00 
2 Шалқар ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 14:00 
3 Лобаново ОМ 5 қаңтар 2016 жыл  16:00 
4 Арықбалық ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 11:00 
5 Имантау ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 14:00 
6 Айыртау ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 17:00 
7 Қызыләскер ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 11:00 
8 Карасевка ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 14:00 
9 Заря ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 16:00 
10 Егіндіағаш НМ 6 қаңтар 2016 жыл 11:00 
11 Қарақамыс НМ 6 қаңтар 2016 жыл 15:00 
12 Лавровка ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 11:00 
13 Комаровка НМ 5 қаңтар 2016 жыл 14:00 
14 Антоновка ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 16:00 
15 Аксеновка ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 11:00 
16 Казанка ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 14:00 
17 Қаратал ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 16:00 
18 Верхнеборлық НМ 6 қаңтар 2016 жыл 11:00 
19 Всеволодовка НМ 6 қаңтар 2016 жыл 16:00 
20 Новосветловка ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 11:00 
21 Гусаковка ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 14:00 
22 Константиновка ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 17:00 
23 №1 Саумалкөл ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 18:00 
24 Ақан ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 11:00 
25 Нижнеборлық ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 14:00 
26 Аканборлық НМ 5 қаңтар 2016 жыл 17:00 
27 Өскен НМ 6 қаңтар 2016 жыл 11:00 
28 Целинный ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 11:00 
29 Бірлестік ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 14:00 
30 Дәуқара ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 17:00 
31 Сырымбет ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 11:00 
32 Елецкий ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 14:00 
33 Рудный ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 17:00 
34 Саумалкөл ҚОМ 5 қаңтар 2016 жыл 18:00 
35 №2 Саумалкөл МГ 5 қаңтар 2016 жыл 18:00 
36 Златогор ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 11:00 
37 Мәдениет ОМ 6 қаңтар 2016 жыл 14:00 
38 Шүкірлік НМ 6 қаңтар 2016 жыл 17:00 
39 Каменноброд ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 11:00 
40 Кирилловка ОМ 5 қаңтар 2016 жыл 14:00 
41 Кутузовка НМ 5 қаңтар 2016 жыл 16:00 
42 Борлық НМ 6 қаңтар 2016 жыл 11:00 
43 Воскресеновка НМ 6 қаңтар 2016 жыл 14:00 

2015-2016 оқу жылының 2 тоқсанының 
қорытындысы бойынша «Айыртау ауданының 

білім бөлімі» ММ-нің ата-аналар қоғамы 
төрағалары мен қамқоршылық 

кеңесінің алдындағы қоғамдық тыңдауларының 
кестесі

АТА-АНАЛАРДЫЅ
НАЗАРЫНА!

 Антоновка орта мектебінде «Жас ұлан» ұйымы құрылғалы 
бері мектепішілік көптеген шараларға белсене араласады. Еліміз 

үшін маңызды күнтізбедегі әрбір атаулы күн жасұландықтар үшін 
де үлкен мәнге ие. 
  Сондықтан да, олар мектебімізде өтетін әрбір шараны 
ұйымдастыруға, өткізуге үлкен жауапкершілікпен қарап, өз 
жұмыстарын жоғары деңгейде атқарып шыға алады. Осы жылы 
өткізілген «Мектептің алтын дауысы» атты караоке кеші жоғары 
деңгейде өткізілген шаралардың бірі деп бағаланды. 
     Ондағы мақсатымыз – жас таланттардың өнерін ашып, оны дамыту 
болатын. Бұдан бөлек 1 қазан – Қарттар күніне «Жандарыңыз ешқашан 
қартаймасын», 15 қараша – Ұлттық валюта күніне «Қазақстандық 
теңге», 1 желтоқсан – Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті 
күніне «Елбасы – елімен бірге», 16 желтоқсан – Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күніне «Бәріміз тату-тәтті отбасымыз» атты іс-шаралар өткізілді.
 Мерекелік кештер мен концерттерге арнап сценарий жазып және сахнаны 
безендіруге көмектеседі. сонымен бірге, жасұландықтар ауылымыздағы 
қарттарға көмек көрсетіп тұрады.
    Осындай игі шаралардың басы-қасында жүрген әрбір жасұландықтың 
белсенді, талапты, талантты балалар екендігін анық аңғаруға бола-
ды.

Мөлдір БЕКМАҒАМБЕТОВА,
Антоновка орта мектебінің 

аға тәлімгері.

Өрендер өмірінен
«Жас ұлан» ұйымының жұмысы

Атауы Өткізілетін мерзімі Өткізілетін 
уақыты

Өткізілетін 
орны

«Айыртау ауданының 
білім бөлімі» ММ 8 қаңтар 2016 жыл 15:00 

№2 Саумалкөл 
МГ

Сайрамбек ЖАҚЫПОВ, 
ауданның білім бөлімінің басшысы.

    «Мен үшін жақсы мұғалім бәрінен де 
артық, өйткені мұғалім – мектептің жүрегі» 

деген екен Ыбырай Алтынсарин. Иә, шәкірттің 
алғырлығы, зейінділігі, дарындылығы секілді 
қасиеттері оның табиғат берген қасиеті деп 
ұғар болсақ, шәкірт бойындағы сол қасиеттерді 
ашып, оның ары қарай дамуына жағдай жасай-
тын – мұғалім. «Бұлақ көрсең – көзін аш» деп 
жатады атам қазақ. Бұлақтың көзін ашу қазақ 
халқының ұғымында ең бір қадірлі де, қасиетті 
іс болып саналады. Ендеше шәкіртінің бойынан 
жоғарыдағы айтылған қасиеттерді танып, оны аша 
білген мұғалімнің еңбегі ең бір қадірлі де, қастерлі 
еңбек. Міне, осынау қадірлі де қастерлі мамандық 
иелерінің бірі Өскен негізгі орта мектебінің орыс 
тілі мен әдебиеті пәндерінің мұғалімі Нұрмұқанова 
Әсия Кеңесқызы. 
 Әуелгі мамандығы медициналық мамандық 
болғанымен, нарық заманының сұранысына сәйкес, 
тұрмыс жағдайына қарай кәсібін өзгертіп, мұғалімдік 
мамандықты, оның ішінде соңғы жылдардың ішінде 
қат мамандықтардың біріне айналған орыс тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі мамандығын алып, 
шәкірттерді білім нәрімен сусындатқалы да біраз жыл 
өтіпті. Жетістіктері де жоқ емес.
   2010 жылы Айыртау аудандық білім бөлімі атте-
статтау комиссиясының шешімімен орыс тілі мен  
әдебиеті пәнінің біліктілігі бірінші санатты мұғалімі 
сарабының берілуі Әсия Кеңесқызының  өз кәсібінің 
білгір маманы екендігін дәлелдейді. Расында да, Әсия 
Кеңесқызы өзінің педагогикалық іс-тәжірибесінде 
шәкірттерінің оқу жетістіктерінің дамуына, олардың 
бойындағы қасиеттерінің ашылуына барынша жағдай 
туғызуға тырысады. Оның  дайындауымен 8 сынып 

Ұстаз мерейі
ҰСТАЗ БОЛУ – ЖҮРЕКТІҢ БАТЫРЛЫҒЫ

оқушысы Омарова Әйгерім халықаралық қашықтық 
«Инфоурок» олимпиадасынан  2 орын иеленсе, 9 сы-
нып оқушысы Жақсылықова Гүлназ  оқушылардың 
республикалық ғылыми жобалар сайысының 
аудандық кезеңінен «Тюркизмы в русском языке» 
тақырыбындағы жобамен екінші орын иеленді. 2015 
жылы Қазақстан мен Ресей арасында өткізілетін орыс 
тілінен мәнерлеп оқу бойынша халықаралық «Живая 
классика» сайысынан 6 сынып оқушысы  Елубай Сан-
жар 1 орын алды. 
   Мұғалімнің өзі де ұдайы ізденіс үстінде. Кәсіби 
тұрғыдан шыңдалу, білімін жетілдіру бағытында тал-
май еңбектеніп жүрген мұғалім соңғы жылдардың 
ішінде пән бойынша семинарларға қатысып,  
халықаралық қашықтық олимпиадасынан, орыс тілі 
мұғалімдерінің республикалық интернет олимпиада-
сынан жүлделі орындар иеленді. Бұл жетістіктердің 
бәрі де талмай іздену мен қажырлы еңбектің 
арқасында келетіні анық.
Мұғаліммін, ұстазбын ба мен бірақ?..
Оқтын-оқтын көкейімді мазалайды 
   бұл сұрақ
Сусындатып мол білімнің нәрімен,
Шәкірттердің жүрегінде жаға алдым ба 
   бір шырақ?..

     Бұл менің осыдан бірер жыл бұрын, «мұғалім – 
ұстаз» сөздерінің айырмашылығына байланысты 
туған ойымды төрт жолдық өлеңмен білдіргенім 
еді. Менің әріптесім Әсия Кеңесқызы  шәкірттерінің 
жүрегіне шырақ жаға алатын ұстаз десек ешбір 
қателеспеспін деп ойлаймын.

Мұрат ӘШКЕЕВ,
Қызыләскер ОМ-нің 

тарих пәнінің мұғалімі.

    «Қазақтың қаны бір, жаны бір жол 
басшысы – мұғалім. Еліміздің аз ғана 

жылдық ояну дәуіріне баға беру үшін алты 
алаштың баласы бас қосса, қадірлі орын – 
мұғалімдердікі», - деген қазақтың кемеңгер 
ақыны Мағжан Жұмабаев. Ұстаз... Қандай 
қасиетті сөз! Әр адамның жүрегіне ерекше 
жылулық нұрын себетін аяулы тұлға бейнесімен 
өзектес ұғым. Адам баласының жүрегінде қадір 
тұтып, құрметтейтін екі ұғым болса, соның бірі 
Ұстаз. «Ұстаз» деген қазақ баласы үшін қашанда 
қасиетті, қадірлі болған. «Ұстаздан тәрбие алған» 
немесе «ұстаз алдын көрген» деген сөздер 
құлаққа «ана тәрбиесін алған» деген сөздермен 
ұштасып жатады.  
  Ендігі сөзімде өзімнің үлкен қызымның сынып 
жетекшісі жайлы ой қозғағым келеді. Сүлейменова 
Қанат Жолдасқызы ұстаз ретінде балаларымызды 7 
сыныпқа қабылдаған кезінен бастап танимыз. Ол бай-
салды, тыным таппайтын, адамгершілігі мол адам. 

ҰСТАЗ – ҰЛЫ ТҰЛҒА
Қанат Жолдасқызы сабырлы және салмақты, әрбір 
баланың адамгершілік құндылықтарын құрметтейді.   
      Ол өзінің жұмысын жақсы көреді және бар жан-тәнін 
береді. Өз пәніне деген сүйіспеншілігін балаларға да 
жеткізе алады. Өз білімін, балаларға беруге аянбай-
ды. Ол балаларды үлкендерді сыйлауға, Отанды, 
туған жерді, туған-туысқандарын сүюге, достықты 
бағалай білуге тәрбиелейді.
  Қанат Жолдасқызының бір ерекшелігі ол өзінің 
жеке уақытын аямай, барлық білімін, жан-дүниесін, 
мейірімін біздің балаларымызға береді. 
    Ол жайында мен өз қызымның аузынан күнделікті 
жақсы да, жағымды сөздер естіп жүремін, өзінің де 
болашақта дәл осындай ұстаз болғысы келетіндігі 
жайында естимін. Қанат Жолдасқызы – өз жұмысына 
адал, жауапкершілігі мол сынып жетекші. Оның ба-
лалар мен ата-аналар алдында зор құрметке ие  шы-
найы  ұстаздық болмысы бар. 

С. ТЫНАЛИНА,
Сырымбет ауылы.

«Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы,
Бұдан артық рахат табылмайды.

Бұлдырасын сағымдай өткен бір күн,
Бір әңгіме қозғашы ауыл жайлы».

М. Мақатаев.
    Ауыл – адамзаттың кең дүниенің есігін ашып, 
өмірге келген жері. Бізге дейін сан толқын 

ұрпақтың кіндігі, қаны, маңдай тері тамған киелі 
мекені. Дүниедегі ең құдіретті «ана» болса, ауыл 
да барлық халықтың анасы, тіршіліктің нәрі.
Ауыл – халқымыздың бойына нәр құятын алтын 
бесігі, негізгі мекен-жайы, ұлттық рухтың қуат алар 
қайнар көзі. «Гүлденсе ауыл, гүлденеміз бәріміз» 
дегендей, ауыл көркейсе, халық өмірі жақсарады.
Қазіргі таңда елімізде болып жатқан талай ре-
формалар, экономикалық және саяси өзгерістер 
арқасында әрине ауыл өмірі біртіндеп жақсарып 
қалған тәріздес. Алайда осы күнге дейін ауыл 
өмірі қандай болды? Әрине, бұл сұраққа жауап 
сан қилы. 
  Осы мақаланы жазу мақсатым Айыртау ауданы-
на қарасты Қарауыл-Қантай елі, қазір Бірлестік 
ауылының бір көшесіне осы жердің тумасы, жұртының 
мақтанышына айналған, әнші, суырып салма айтыскер 
ақын, кейінірек жазба ақындар санатына қосылған 
Әміре Сұлтанмұратұлының есімін беру болды.
Ауылымыздың тарихын жастардың зердесіне құйып, 
олардың осы тарихтың тағылымымен таныстырудың 
тарихи санасын бүгінгі талаптар тұрғысынан 
қалыптастырудың маңызы зор. Сол себепті ауылы-
мызда елі үшін жаны ашып, ауылдың қиын-қыстау 
кезеңде аштықтан тарап кетпей, керісінше бір мекен-
ге жиналып ауыл құрылуына үлес қосқан жанашыр 
азаматтың есімімен көше аталса нұр үстіне нұр болып, 
болашақ ұрпаққа үлкен ғибрат болады деп ойлаймын.
    Әміре Сұлтанмұратұлы 1870 жылы ақпан айының 
5-і күні бұрынғы Көкшетау облысы Айыртау ауданына 
қарасты Қамсақты бойын жайлаған Қарауыл-Қантай 
елінде Сапақ ауылында (кезінде Ұялы, кейіннен 
Бірлестік ауылында) дүниеге келген. Жастайынан 
әкесі ақын Сұлтанмұраттың жолын қуып өнерге жақын 
болады. Ғасырлар тоғысында өмірге келіп, от ауызды, 
орақ тілді ақын отбасында ер жетіп, ат жалын тартқан 
Әміре ақын да тілін шындыққа жанып, әділетсіздікке 
қарсы шықты. Қарапайым халықты қанаған, елге 
тырнақ батырған патша мен есерсоқтарға өзінің сөз 
қаруын жұмсаған. 
  Әміре Сұлтанмұратұлы бар ғұмырын әншілікке, 
серілікке, халық мұңын жырлауға арнаған, көптеген 

Ауылым – алтын бесігім
Гїлденсе ауыл - гїлденеміз бəріміз

атақты дүлдүлдермен иық тіресіп, өнер көрсеткен, 
облыста, республикада болған айтыстарда жүлделі 
орындармен оралған. Ақан серімен жүріп бірге серілік 
құрған. Жамбыл Жабаев атамызбен пікірлес болған, 
ұлт-азаттық көтерілісінің батыры Амангелді Иманов-
пен жолдас құрған. Кейін «Амангелді» атты даста-
ны Амангелді батырдың жорықтары жайында сыр 
шертеді.
  Қазан төңкерісі, Патша айдауы кезінен кейін туған 
жері Көкшетау өңіріне оралып, 1929-1931 жыл-
дар аралығында шағын ауылдарды біріктіріп, 
ұйымдастыру ісімен айналысады. Соның нәтижесінде 
қазіргі Бірлестік ауылының іргесі қаланады. 1931-
1932 жылдардағы аштық зұлматы кезінде ел іргесінің 
сөгілмеуіне көп атсалысады. Кейіннен ауыл ортасын-
да халықты ауыз сумен қамту мақсатында құдық қазу 
жұмысын өз қолына алады. Қазіргі таңда ол құдық 
Әміре Сұлтанмұратұлының қара шаңырағы жанында 
әлі де ауыл тұрғындарын сумен қамтуда. 
   Жалпы ақыннан қалған ұрпақ жайында айтар бол-
сам, жеті ұл, үш қызы болған. Көбісі жас кездерінде 
шетінеген. Ақынның Қайыржан, одан кейін Қадыржан 
деген ұлдары да ел ісіне белсене араласып әке жолын 
қуған азаматтар. 
   «Атадан ұл туса игі, ата жолын қуса игі» демекші, 
әкеден қалған асыл мұраны еліне жеткізуді мақсат 
еткен Әміренің немересі Таласбек атаның,  кенже 
шөбересі, қара шаңырақ иесі Мұхтар Таласбекұлы 
мен келіні Айгүл Сәрсенбайқызының ата мұрасын 
құлатпай, жоғалтпай, ұрпаққа ғибрат қылып қалдыру 
мақсатында атқарып жатқан еңбектері зор. 
   Өзім мектеп қабырғасында оқушы болған кезімде 
Айгүл Сәрсенбайқызының жетекшілігімен Әміре 
Сұлтанмұратұлы жайында ғылыми жоба жазып облыс 
көлеміне шыққан болатынбыз. Сол кездегі  мақсатымыз 
атамыздың есімін жаңғыртып, халыққа таныту, тарихи 
кітап шығару, көше атауын беру болатын. 2009 жылы 
Айнұр Таласбекқызы Қайыржанованың «Ақын Әміре 
Сұлтанмұратұлы және Қарауыл-Қантай елінің тари-
хы» атты кітабы жарыққа шақты. 
     Мақсатымыздың келесі кезегі Бірлестік ауылындағы 
Әміре Сұлтанмұратұлы құрған қара шаңырақ 
орналасқан көшеге осы атамыздың есімін берсе деген 
болашақ ұрпақтың бір тілегі. 
   Саналы ұрпақ өзінің тегін, жеті атасын, елінің, туған 
жерінің білдей бір тумаларын көздері көрмесе де, біліп 
жүргені, менің ойымша, үлкен мұра, мирас.

Динара СЕЙІТОВА,
Бірлестік ауылының тумасы.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
ДҮЙСЕНБІ, 28 ЖЕЛТОҚСАН 

ҚАЗАҚСТАН 
7:00 «ТАҢШОЛПАН».  10:00 

«Апта . k z »  11 : 0 5  «Дара  жол» 
12:30 «Ақсауыт» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ !».  14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:00 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ХАЛЫҚТЫҚ ЭКО-
НОМИКА» 18:10 «Аюлар». М\х. 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0:05 KAZNEWS 0:50 «SPORT.KZ» 
1:10 «Əйел бақыты». 2:00 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа  күн» 10:00 «Жеті  күн» 
11:00 «Экономкласс» 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 
М/с «Жюль Верннің саяхаттары» 
12:50 М/ф «Гирлянда для малы-
шей» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Семейные мелодрамы» 14:05 Т/с 
«Второе дыхание» 15:00 Новости 
15:15 «Бармысың, бауырым?» 16:00 
Кешкі  жаңалықтар  16:15 «Өмір 
сабақтары» 17:00 Новости 17:10 
Т/с «След» 17:50 «Орталық Хабар» 
19:00 «ТВ Бинго» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Арнайы хабар» 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 «Жекпе-жек» 23:15 «Көзқарас» 
23:45 «Негізінде...» 23:50 Қорытынды 
жаңалықтар 00:20 «По сути» 00:25 
Итоги дня 00:55 «Сотқа жеткізбей» 
01:25 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕ-
ГАВЫЙ» Т/с 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т /Х  13:00 «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙСТВО» 15:20 «ПЕРВЫЕ НО-
ВОСТИ» 15:30 «СУДЕБНЫЕ ИСТО-
РИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 
Т/с «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР» Т/Х 23:25 «П@УТINA» 
23:50 «ВРЕМЯ» 0:30 Т/с «КЛАД 
МОГИЛЫ ЧИНГИЗХАНА» 2:00 «П@
УТINA» 2:20 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
3:15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти 09.55 «О самом главном» 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 «Наш человек» 16.00 
Т/с «Земский доктор» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Т/с «Все могут короли» 
00.10 Х/ф «Каждый за себя» 1 с. 
02.05 Т/с «Все началось в Харбине» 
04.00 «Комната смеха» 

ЗВЕЗДА 
9.00 Д/с «Оружие ХХ века». 

9.20,12.15 Х/ф «Тот самый Мюнх-
гаузен». 12.00,16.00,21.00,1.00 Но-
вости дня. 12.25,13.05 Х/ф «Отец 
солдата». 13.00,17.00 Военные 
новости. 14.25,16.15 Х/ф «Три дня в 
Одессе». 17.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры», 5-8 с. 21.30 Д/с 
«Кровавые листья сакуры». Фильм 
1. 22.30 «Специальный репортаж». 
22.55 Х/ф «Большая семья». 1.20 
Т/с «Ботаны», 41 и 42 с. 3.20 Х/ф 
«Не ходите, девки, замуж». 6.25 Х/ф 
«Зонтик для новобрачных». 8.10 
Д/с «Фронтовые истории любимых 
актеров». «Анатолий Папанов и 
Иннокентий Смоктуновский». 

СЕЙСЕНБІ, 29 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН».  10:00 
«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
« К ө ң і л аш а р »  1 3 : 0 0  «Б І Р Г Е 
ТАҢДАЙМЫЗ !».  14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:05 
«Sport.kz» 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ҚЫЛМЫС  ПЕН  ЖАЗА» 18 :15 
«БАТЫР  АРУЛАР».  Д \ф  18 :35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:55 «Əйел бақыты». 1:55 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т/с «Осколки» 11:00 Новости 
11:10 «Сотқа жеткізбей» 11:45 «Ма-
гия кухни» 12:20 «Подари детям 

жизнь» 12:25 «Бəсеке» Т/х 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные 
мелодрамы» 14:05 Т/с «Второе ды-
хание» 15:00 Новости 15:10 «Жігіт 
сұлтаны» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 
Т/с «След» 18:00 «Тағдыр жолы» 
18:30 Т/х «Сүйген жарым» 19:20 
«Бəсеке» Т/х 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Бюро расследований» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с 
«Осколки» 22:30 Т/с «След» 23:15 
«Көзқарас» 23:45 «Арнайы хабар» 
00:15 «Негізінде...» 00:20 Қорытынды 
жаңалықтар 00:50 «По сути» 00:55 
Итоги дня 01:25 «Сотқа жеткізбей» 
01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕГА-
ВЫЙ» Т/с 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
13:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 
«НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 
15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДА-
ВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ТЫ ЗАПЛА-
ТИШЬ ЗА ВСЕ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» Т/Х 
23:25 «П@УТINA» 23:50 «ВРЕМЯ» 
0:30 Т/с «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИЗ-
ХАНА» 2:00 «П@УТINA» 2:20 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 3:15 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 20.00 Ве-
сти 09.55 «О самом главном» 11.35, 
14.30, 17.30, 19.35 Местное время. 
Вести - Москва 11.55 Т/с «Тайны 
следствия» 14.50 Вести. Дежурная 
часть 15.00 «Наш человек» 16.00 
Т/с «Земский доктор» 18.15 «Прямой 
эфир» 20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 21.00 Т/с «Все могут короли» 
00.05 Х/ф «Каждый за себя» 2 с. 
02.05 Т/с «Все началось в Харбине» 
04.00 «Комната смеха» 

ЗВЕЗДА 
9.00 Д/с «Русская император-

ская армия». 9.10 Д/с «Фронто-
вые истории любимых актеров». 
«Юрий Никулин и Владимир Этуш». 
10.00,12.15,13.05 Т /с  «Кулинар 
2», 13-16 с. 12.00,16.00,21.00,1.00 
Новости дня. 13.00,17.00 Военные 
новости. 14.30 «Специальный ре-
портаж». 15.00 «Процесс». 16.15 
Д/ф «Железный остров». 17.05 Т/с 
«Тайная стража. Смертельные игры», 
9-12 с. 21.30 Д/с «Кровавые листья 
сакуры». Фильм 2. 22.30 «Легенды 
армии с Александром Маршалом». 
23.00 Х/ф «Сердца четырех». 1.20 
Т/с «Ботаны», 43 и 44 с. 3.20 Х/ф 
«Ах, водевиль, водевиль...» 4.40 Х/ф 
«Семь стариков и одна девушка». 
6.20 Х/ф «Комедия давно минувших 
дней». 8.00 М/ф. 

СƏРСЕНБІ, 30 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН».  10:00 
«Таңдау».  Т \х .  10 :50  Дисней -
мен  б ір ге !  «ТҮЛК І  МЕН  ИТ» . 
М\ф 12:25 «Жаңа жылыңызбен!» 
12:30 «Көңілашар» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ !».  14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:00 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 17:30 KAZNEWS 
17:55 «Жаңа жылыңызбен!» 18:00 
«Өзен-Түркменстан» темір жолының 
экономикалық тиімділігі». Арнайы 
жоба 18:25 «Аюлар». М\х. 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «ТАҢДАУ». Т\х. 
22:00 «КЕЛІН». Т\х. 22:55 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
23:30 «КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:55 «Əйел бақыты». 1:55 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т/с «Осколки» 11:00 Новости 
11:10 «Сотқа жеткізбей» 11:45 «Ма-
гия кухни» 12:20 «Подари детям 
жизнь» 12:25 «Бəсеке» Т/х 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные 
мелодрамы» 14:05 Т/с «Второе дыха-
ние» 15:00 Новости 15:10 «Ойжүйрік» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің 
үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 
18:00 «Тур де Хабар» 18:30 Т/х 
«Сүйген жарым» 19:20 «Бəсеке» Т/х 
19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 Д/ф 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Спор-
тивная новогодняя премия - 2015 
23:30 «Көзқарас» 00:00 «Негізінде...» 
00:05 Қорытынды жаңалықтар 00:35 
«По сути» 00:40 Итоги дня 01:10 
«Арман қанатында» 01:40 «Сотқа 
жеткізбей» 02:10 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕГА-
ВЫЙ» Т/с 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
13:05 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 
«НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙСТВО» 
15:20 «ПЕРВЫЕ НОВОСТИ» 15:30 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:30 «ДА-
ВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 «ТЫ ЗА-
ПЛАТИШЬ ЗА ВСЕ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖƏНЕ АКБАР» Т/Х 
23:25 «П@УТINA» 23:50 «ВРЕМЯ» 
0:30 «КЛАД МОГИЛЫ ЧИНГИЗХАНА» 
2:45 «П@УТINA» 3:05 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 
14.30 Местное время. Вести - Мо-
сква 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
14.50 Вести. Дежурная часть 15.00 
«Наш человек» 16.00 Т/с «Земский 
доктор» 17.25 «Один в один». Ново-
годний выпуск 21.00 Т/с «Все могут 
короли» 00.05 Х/ф «Каждый за себя» 
3 с. 02.10 Комедия «Тетушки» 04.05 
«Комната смеха» 

ЗВЕЗДА 
9.00 Д/с «Русская императорская 

армия». 9.10 Х/ф «За счастьем». 
10.40,12.15,13.05 Т /с  «Кулинар 
2», 17-20 с. 12.00,16.00,21.00,1.00 
Новости дня. 13.00,17.00 Военные 
новости. 15.10 «Особая статья». 
16.25,17.05 Т/с «Без права на вы-
бор», 1-4 с. (12+). 21.30 Д/ф «Леген-
дарные самолеты. ИЛ-18. Флагман 
«Золотой эры». 22.30 «Последний 
день». 23.25 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та». 1.20 Т/с «Ботаны», 45 и 46 с. 
3.20 Х/ф «Мы из джаза». 5.05 Х/ф 
«Эта веселая планета». 7.00 Х/ф 
«Шанс». 

БЕЙСЕНБІ, 31 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН».  10:00 
«Таңдау». Т\х. 10:50 Диснеймен бірге! 
«ЖҮЙРІКТЕР-2». М\ф 12:25 «Жаңа 
жылыңызбен!» 12:30 «Көңілашар» 
13:00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:05 
«Жаңа жылыңызбен!» 14:10 «Келін». 
Т\х. 15:00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«ƏЗІЛ  ƏЛЕМІ» 18:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 19:30 KAZNEWS 20:40 
«Жаңа жылыңызбен!» 20:45 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
2 1 : 5 5  «Жаңа  жылыңызбен ! » 
22:00 «ТӨРЛЕТ,  ЖАҢА  ЖЫЛ !». 
Мерекелік концерт 23:50 ҚАЗАҚСТАН 
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПРЕЗИДЕНТІ 
Н.Ə.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚҰТТЫҚТАУЫ 
0 :00 «ТӨРЛЕТ,  ЖАҢА  ЖЫЛ !» . 
Мерекелік концерт (жалғасы) 2:00 
«Əзіл əлемі» 4:10 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 «Рождестволық отбасы» 
11:30 «Магия кухни» 12:00 «Бəсеке» 
Т/х 13:00 «Біздің үй» 14:10 «Суық 
жүрек» 15:40 «Машинка времени» 
18:40 «Сыйлық» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды  жаңалықтар 
20:30 «Жаңа жылдағы қарбалас» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 
21:30 Жаңа times 23:50 Қазақстан 
Республикасының  Президент і 
Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
жаңажылдық құттықтауы 00:05 Ново-
годняя дискотека «Пазлы счастья» 
02:05 «Жаңажылдық тарту» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 10:00 Кино 
«СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 12:05 «ƏЙЕЛ 
СЫРЫ…» 13:05 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
13:35 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 14:10 
«КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ» 15:40 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ 
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
17:20 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 20:55 «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 22:35 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
НА ПЕРВОМ 23:55 НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ПРЕЗИДЕНТА 
РК Н.А.НАЗАРБАЕВА 24:00 НОВО-
ГОДНЯЯ НОЧЬ НА ПЕРВОМ 2:40 
«ДИСКОТЕКА 80-Х» 

РОССИЯ 1 
05.40 Х /ф  «Чародеи» 08.50 

Комедия «Девчата» 10.45 «Лучшие 
песни». Праздничный концерт из 
Государственного Кремлевского 
дворца 13.25 Х/ф «Самогонщики», 
«Пес Барбос и необычный кросс» 
14.00 Вести 14.20 «Короли смеха» 
16.00 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 18.00 
Комедия «Джентльмены удачи» 19.45 
Комедия «Бриллиантовая рука» 
21.45 «Новогодний парад звезд» 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации В.В. 
Путина 00.00 Новогодний Голубой 
огонек - 2016 г. 

ЗВЕЗДА 
9.00 Х/ф «Свадьба с приданым». 

11.10 М/ф. 12.00,16.00 Новости дня. 

12.15 Х/ф «Царевич Проша». 14.00 
Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 
15.20,16.15 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» 17.00 Т/с «Д`Артаньян и 
три мушкетера», 1-3 с. 22.10 Х/ф 
«Небесный тихоход». 23.45 Новости. 
Главное. 0.15 Итоговое интервью 
с министром иностранных дел РФ 
С.В. Лавровым. 1.20 Х/ф «Офице-
ры». 2.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федерации 
В.В. Путина. 3.00 Муз. фильм «Ста-
рые песни о главном». 4.35 Муз. 
фильм «Старые песни о главном 
2». 6.20 Муз. фильм «Старые песни 
о главном 3». 

ЖҰМА, 1 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «Айналайын» Т \х .  8:00 
«Төрлет,  қ ұ т ты  Жаңа  жыл ! » . 
Концерт9:20 «Жаңа жылыңызбен!» 
9 : 2 5  «Айт у ғ а  оңай . . . »  1 0 : 3 0 
«ПРЕЗИДЕНТТІҢ ЖАҢА ЖЫЛДЫҚ 
ШЫРШАСЫ» 11:00 «Əли мен Айя» 
.  М \ф  11:10 Диснеймен  бірге ! 
«КҮЛШЕҚЫЗ». М\ф 12:30 «Жаңа 
жылыңызбен!» 12:35 «Əзіл əлемі» 
14:40 «Жаңа жылыңызбен!» 14:45 
«Ұлт мақтанышы». Д\ф 15:30 «Жаңа 
жылыңызбен !» 15:35 «ТӨРЛЕТ, 
ЖАҢА  ЖЫЛ !» .  Мерекелік  кон -
церт 19:25 «Жаңа жылыңызбен!» 
19:30 KAZNEWS 20:05 «Жаңа 
жылыңызбен !» 20:10 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 20:55 «Жаңа жылыңызбен!» 
21:00 «ЖҰЛДЫЗДЫ ЖАҢА ЖЫЛ 
- ЖЫЛ ƏНІ!». 23:00 «ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:05 
«КӨҢІЛАШАР» 0:40 Драма «Сəнқой 
ана» 2:40 KAZNEWS 3:15 «Əзіл 
əлемі» 

ХАБАР
07:02 «Əсем əуен» 08:30 «Шан-

шар» 09:30 Кино «Золушка» 11:00 
М/ф «Барашек Шон» 12:30 «Нью-
Йорктағы рождество» М/ф 14:00 
Жаңа times 16:30 Новогодняя дис-
котека «Пазлы счастья» 19:50 Кино 
«Дивергент» 21:50 «Астаналық жаңа 
жыл» - «Столичный бал» - 2016 
23:50 Кино «Ночной дозор» 01:50 
«Жаңа жылдағы жаңа əн» 

ЕВРАЗИЯ 
7:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 8:40 

«ДИСКОТЕКА 80-Х» 10:20 «ИВАН 
ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 12:00 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 15:35 
«УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 16:05 «ДВЕ 
ЗВЕЗДЫ» 18:30 Лотерея «АВТОКУШ» 
18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 19:50 «ТОЧЬ-
В-ТОЧЬ» 22:50 Кино «ЗОЛОТАЯ 
НЕВЕСТА» 0:35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 2:55 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
4:30 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
05.15 «Лучшие песни». Празд-

ничный концерт из Государственного 
Кремлевского дворца 07.35 М/ф 
«Снежная королева» 08.55 М/ф 
«Снежная королева 2. Перезамо-
розка» 10.15 Х/ф «Самогонщики», 
«Пес Барбос и необычный кросс» 
10.50 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 12.30, 
14.10 «Песня года», 1 ч. 14.00, 
20.00 Вести 15.15 «Юмор года», 
1 ч. 16.50 Комедия «Джентльмены 
удачи» 18.20 Комедия «Бриллиан-
товая рука» 20.30 «Один в один». 
Новогодний выпуск 22.45 Комедия 
«Елки» 00.15 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» 01.55 Муз/ф «Летучая мышь» 
04.20 «Комната смеха» 

ЗВЕЗДА 
9.00 М/ф. 10.10 М/с «Приклю-

чения капитана Врунгеля». 13.00 
Великие события в мире спорта. 
«Они сражались за Родину», Ку-
бок Канады-81. Финал. 15.50 Х/ф 
«Офицеры». 17.25 «Фильм о филь-
ме. Офицеры. Судьбы за кадром». 
18.10 Муз. фильм «Старые песни о 
главном». 20.05 Муз. фильм «Ста-
рые песни о главном 2». 22.20 Муз. 
фильм «Старые песни о главном 3». 
1.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 3.00 Х/ф 
«Приезжайте на Байкал». 4.25 Х/ф 
«Вас вызывает Таймыр». 6.15 Х/ф 
«Необыкновенный город». 7.40 Х/ф 
«Иваника и Симоника». 

СЕНБІ, 2 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «Айналайын» Т \х .  8:00 
«Таңқалдырған Жаңа жыл!». Кон-
церт 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 
«ДАУА» 10:35 «Қазақстан дауысы» 
12:30 «АС БОЛСЫН!» 13:15 Дис-
неймен бірге! «МАЛЕФИСЕНТА». 
14:45 «Құс қанат ғұмыр». 16:40 
«Əзіл əлемі» 18:10 «САҒЫНДЫРҒАН 
ƏНДЕР-АЙ!» 19:30 KAZNEWS 20:05 
«САҒЫНДЫРҒАН  ƏНДЕР -АЙ !» 
21:20 «ДАРА ЖОЛ» 22:55 «Жай-
дарман». Республикалық Жоғарғы 
лига. Финал 1:00 KAZNEWS 1:35 
Мелодрама «Испанша-ағылшынша» 
3:40 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Базар жоқ» 08:00 «Қар 

патшайымы» 09:30 «Астерикс: Война 
Богов» М/ф 11:00 «Президенттік 

жаңажылдық шырша» 11:30 Спор-
тивная новогодняя премия - 2015 
13:50 «Свадебный переполох» 15:50 
Қайрат Нұртастың «Мен ғашықпын» 
концерті 17:50 «Бенефис шоу» 20:00 
Кино «Дивергент: Инсургент»- 2 22:10 
Юбилейный концерт «А-студио» - 25 
лет 00:10 Кино «Дневной дозор» 
02:30 «Ғажайып түн» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 7:35 

«Контрольная закупка» 8:00 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 9:00 «ПЕС 
БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 
«САМОГОНЩИКИ» 9:35 Кино «ЗА 
ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 11:40 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:05 «ƏЙЕЛ СЫРЫ…» 13:00 
«П@УТINA+» 13:55 «МОРОЗКО» 
15:35 Кино «ОДИН ДОМА» 17:25 
Кино «ИРОНИЯ СУДЬБЫ ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 19:40 КОНЦЕРТ «ЭЭХХ, 
РАЗГУЛЯЙ!» 22:00 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ» 23:10 Кино «НОВОГОДНЕЕ 
ДЕЖУРСТВО» 1:00 «ДРУГОЙ МИР: 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 2:30 «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 4:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 4:30 
«Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
04.55 Х/ф «Джентльмены, уда-

чи!» 07.00, 11.10 Т/с «Сваты» 11.00, 
14.00, 20.00 Вести 12.00, 14.10 «Пес-
ня года», 2 ч. 15.25 «Юмор года», 
2 ч. 17.20 «Главная сцена». Финал 
20.35 Комедия «Елки 1914» 22.45 
Комедия «Елки 2» 00.40 Комедия 
«Клуши» 02.35 Муз/ф «Сильва» 

ЗВЕЗДА 
9.00,8.05 М/ф. 9.30 Х/ф «Дорогой 

мальчик». 11.05,12.15 Х/ф «Подки-
дыш». 12.00,16.00,21.00,1.00 Новости 
дня. 12.50 Х/ф «Сватовство гусара». 
14.15 Х/ф «Алые паруса». 16.15 Х/ф 
«Ах, водевиль, водевиль...» 17.35 
Х/ф «Светлый путь». 19.35,21.15 Х/ф 
«Волга-Волга». 21.55 Х/ф «Весна». 
0.05,1.15 Х/ф «Веселые ребята». 
2.15 Х/ф «Приезжая». 4.15 Х/ф 
«Исчезнувшая империя». 6.20 Х/ф 
«Девушка с характером». 

ЖЕКСЕНБІ, 3 ҚАҢТАР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «Айналайын» Т \х .  8:00 
Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 9:00 «АҚСАУЫТ» 
9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:05 Дис-
неймен бірге! «КӨККЕ». М\ф 12:35 
«Қош келдің, Жаңа жыл!». Концерт 
14:40 «ЖАҢА ҚОНЫС». Т\х. 16:40 
«ЖЕТІ НОТА». Концерт 18:45 «Əзіл 
əлемі» 21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫ-
СЫ» 23:05 Комедия «Біздің сүйікті 
дəрігер» 0:45 «Жаңа қоныс». Т\х. 
2:45 «Жеті нота». Концерт 

ХАБАР 
07:02 «Базар жоқ» 08:30 «Ново-

годнее конфетти» М/ф 09:00 М/ф 
«Винни Пух Рождественский Пух» 
10:35 «Гензель и Гретель» 11:50 
«Салем, Казахстан! Денис и друзья!» 
13:50 «Жұлдыздар айтысады» 16:20 
«Ду думан» 17:45 Роза Рымбаеваның 
«Ертеніме сенемін» концерті 20:05 
Кино «Ирония судьбы Продолжение» 
22:05 Кино «Облачный атлас» 00:05 
Мейрамбек Беспаевтың «Қос қанат 
ғұмыр» концерті 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 7:35 

«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:10 «П@УТINA» 
8:35 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 8:50 
«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:55 Лотерея «СВОЙ 
ДОМ» 11:20 «РОЗЫГРЫШ» 12:00 
«ƏН ДАРИЯ» 12:50 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ» 14:00 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
14:30 «ЕРАЛАШ» 14:50 Кино «ОДИН 
ДОМА 2» 17:35 Кино «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 19:35 «КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И 
НАХОДЧИВЫХ» 22:00 «П@УТINA+» 
22:55 «ОВЕЧКА ДОЛЛИ БЫЛА ЗЛАЯ 
И РАНО УМЕРЛА» 1:10 Кино «ОТ-
ЕЛЬ «МЭРИГОЛД» ЛУЧШИЙ ИЗ 
ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 3:05 «П@УТINA+» 
3:50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 4:35 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 

РОССИЯ 1
04.55 Комедия «Елки» 06.45, 

11.10 Т/с «Сваты» 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12.00 Комедия «Елки 2» 14.10 
Комедия «Елки 1914» 16.20 Комедия 
«Елки лохматые» 18.05 Х/ф «Вьюга» 
20.35 Т/с «Между нами девочками» 
00.20 Х/ф «Александра» 02.10 Муз/ф 
«Принцесса цирка» 

ЗВЕЗДА 
9.00,8.00 М/ф. 9.25 Х/ф «Празд-

ник  Нептуна». 10.20,12.15 Х /ф 
«Трое в лодке, не считая собаки». 
12.00,16.00,21.00,1.00 Новости дня. 
13.15 Х/ф «Летучая мышь». 16.15 
Х/ф «Новогодние приключения Маши 
и Вити». 17.35 Х/ф «Как Иванушка-
дурачок за чудом ходил». 19.20 Х/ф 
«Табачный капитан». 21.15 Х/ф 
«Шаг навстречу. Несколько историй 
веселых и грустных...». 22.45 Х/ф 
«Небесный тихоход». 0.20,1.15 Х/ф 
«Зайчик». 2.20 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора  Збруева». 4.15 Х /ф 
«Крепостная актриса». 6.15 Х/ф «В 
старых ритмах». 



Меншік иесі және басып шығарушысы 
«Айыртау-Информ» ЖШС-і.

Газет аудан әкімінің, аудандық 
мәслихаттың тапсырысы бойынша 

басып шығарылады және мемлекеттік 
ақпараттық саясатты жүргізуде ресми 

басылым болып табылады.
Редакцияның адресі: Солтүстік Қазақстан облысы, Саумалкөл селосы, 

Конституция көшесі, 72. Телефон 21-4-85, эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Қазақстан Республикасының 
Мәдениет, Ақпарат және қоғамдық 

келісім Министірлігінде 
30.05. 2008 жылы есепке қойылған.

 Есепке қою № 9246-Г.  
 Газет бейсенбі күні шығады.

Газетте жарық көрген 
оқырман пікірлері редакцияның 

көзқарасын білдірмейді, 
жарияланбаған материалға жауап 

берілмейді.

Индексі 65844. Таралымы 1330, № 1367 тапсырыс

Газет Петропавл қ., Мүсірепов көшесі 34 В үйдегі «Газетный двор» ЖШС-і баспасында басылған.

«Айыртау тањы» газетініњ электронды т‰рі интернетте мына мекенжай бойынша орналасќан: http://az.ivest.kz

Директор, баспаның бас редакторы 
Ирина БУРКОВСКАЯ

Редактор
Бағлан ҚОЖАҚОВ

Тілші 
Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА

Басушы-теруші 
Елена НЕСВЕТЕЕВА

Айыртау таѕы6 24 желтоқсан 2015 жыл

Аптадаѓы ауа райы
Ауаныњ температурасы, С°

Жауын - шашын (тєулік ішінде)  
Атмосфералыќ ќысым мм сын. баѓ.
Желдіњ баѓыты
Желдіњ шапшањдыѓы

12 с.
0 с.

-2
-3

-1
-2

-1
-1

-5
-7

-3
-6

-10
-11

-12
-14

724
О

6

721
О-Б

6

722
О-Б

729
О-Б
3-5

727
О-Б
4

728
Б
4

736
Б

4-6

Уақыт
(жергілікті)

24/12
БС

25/12
ЖМ

26/12
СН

27/12
ЖК

28/12
ДС

29/12
СС

30/12
СР

3

 эл. пошта:airtau_tany@mail.ru
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Желтоқсанның 10 жұлдызында №1Саумалкөл 
орта мектебінде оқушылардың республикалық 
пәндік олимпиадасының аудандық кезеңі болып 
өтті. 
Ауданның 42 мектебінің 8-11 сынып оқушылары 

арасында өткен аталмыш додаға 242 оқушы қатысып, 
2 күн бойы жүлделерді сарапқа салды. 

Олимпиада екі турдан тұрды. Алғашқы турда 
оқушылардың теориялық білімдері сынға алынса, екінші 
турда шәкірттер сынақ және тәжірибелік тапсырмалар 
орындады.
Кез келгеннің оң жамбасына келе қоймайтын зияткерлік 

сайысында жүлделер санынан көш бастап тұрған Саумалкөл 
қазақ орта мектебі 18 жүлделі орын алса, №1 Саумалкөл 
орта мектебі – 17, №2 Саумалкөл мектеп-гимназиясынан 
15 жүлдегер анықталды. 
Атап айтар болсақ, жалпы білім беретін пәндер негізінде 

жүлделі орынға ие болғандар: қазақ тілі мен әдебиетінен 
бірінші орын С. Жәнібекова (Мәдениет ОМ), екінші орын 
– З. Әлібеков (Дәуқара ОМ), Д. Құрмаш (Дәуқара ОМ), А. 
Ақжігітова (Дәуқара ОМ), М. Бейбітхан (Лобаново ОМ), Ғ. 
Тұяқов (Бірлестік ОМ); үшінші орын – Г. Нұрланбек (Злато-
гор ОМ), Ф. Әбілмәжін (Қызыләскер ОМ), К. Әбділманова 
(Саумалкөл қазақ ОМ), А.Маржан (Кирилловка ОМ), Н. 
Жігеров (Саумалкөл қазақ ОМ), Ж. Атығаева (Карасевка 
ОМ), С. Есеева (Қаратал ОМ), А. Науқанова (Казанка ОМ), 
Т. Қалқаманова (Мәдениет ОМ), М. Джалилова (Саумалкөл 
қазақ ОМ).
Орыс тілінде оқытатын мектептердегі қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің жеңімпаздары – С. Журина (Арықбалық 
ОМ), А. Денисенко (Лавровка ОМ), А. Баранова (Казанка 
ОМ); екінші орын – Д. Михайленко (№1 Саумалкөл ОМ); 
үшінші орын – Н. Исаков (Лавровка ОМ), А. Филатова 
(Комаровка ОМ), В. Шахматова (Кутузовка ОМ), Ю. Черни-
кова (№2 Саумалкөл ОМ), А. Швецова, М. Ивашина (№1 
Саумалкөл ОМ), Ю. Доронина (Имантау ОМ). 
Орыс тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілі мен 

әдебиеті пәнінен жүлделі екінші орын алғандар О. Орехова 
(Целинный ОМ) және М. Кузьмина (№1 Саумалкөл ОМ).
Қазақ тілінде оқытатын мектептердегі орыс тілінің 

білгірлері деп танылғандар С. Мусина (№2 Саумалкөл МГ), 
Д. Жүнісова (Саумалкөл қазақ ОМ); екінші орын алғандар Д. 
Рымбаева (Саумалкөл қазақ ОМ), А. Кәріғұлова (Саумалкөл 
қазақ ОМ), А. Нұрғалиева (Сырымбет ОМ), М. Таушкеева 
(Лобанов ОМ); үшінші орын алғандар М. Мусина (Саумалкөл 
қазақ ОМ), Г. Ботиева (№2 Саумалкөл МГ), А. Бердалина 
(Қаратал ОМ), С. Маскенова (Казанка ОМ).

Пәндік олимпиада
Аудандық кезеңнің жүлдегерлері анықталдыАудандық кезеңнің жүлдегерлері анықталды

Ағылшын тілінен екінші орын алғандар Д. Наймантаев (№2 
Саумалкөл МГ), С. Мәжитова (Саумалкөл қазақ ОМ), В. Его-
ров (Арықбалық ОМ), үшінші орын алғандар К. Тілеубаева 
(№2 Саумалкөл МГ), Т. Төлеуов (Саумалкөл қазақ ОМ), Н. 
Байсейітова (№1 Саумалкөл ОМ), А. Тезекбаева (Казанка 
ОМ).
Қазақстан тарихы пәнінің үздіктері де анықталды Д. 

Андриенко (Антоновка ОМ), А. 
Болатбек (Кирилловка ОМ), А. 
Нажкенов (Саумалкөл қазақ ОМ); 
екінші орынды теңдей бөліске 
салғандар К. Біржан (Мәдениет 
ОМ), В. Абдрашитов (Имантау 
ОМ), Д. Якимова (Антоновка 
ОМ), М. Кәрімжанов (Сырымбет 
ОМ) А. Қалиасқаров (Антоновка 
ОМ); үшінші орынның иелері – Б. 
Назымбек (Карасевка ОМ), А. 
Имашев (Саумалкөл қазақ ОМ), 
А. Сидоренко (Константиновка 
ОМ), М. Құрмаш (Дәуқара ОМ), 
А. Өмірболатова (№1 Саумалкөл 
ОМ), С. Фролова (Шалқар ОМ), 
М. Қалиева (Златогор ОМ), Е. 
Лопатин (№2 Саумалкөл МГ), В. 
Машенко (№1 Саумалкөл ОМ). 
Математика пәнінің жүйріктері 

– И. Ильяшев пен Д. Самадова 
(№ 2 Саумалкөл МГ); екінші орын-
да А. Қабдолов (Рудный ОМ), А. 
Васильева (Имантау ОМ), Н. 
Глыба, Р. Райымбекова, А. Ма-
лаева (№ 1 Саумалкөл ОМ), А. 

Есматова (Саумалкөл қазақ ОМ), үшінші орын алғандар А. 
Баймұқанова (Саумалкөл қазақ ОМ), А. Қалымова (Дәуқара 
ОМ), Е. Құттыбай (Бірлестік ОМ).
География пәнінен үздік көрсеткішке жеткен – А. 

Жеңісова (Саумалкөл қазақ ОМ), екінші орында Г. Ма-
кенова (Шалқар ОМ), А. Мерекеев (№ 1 Саумалкөл ОМ), 
үшінші орында И. Козлов (№ 2 Саумалкөл МГ), Н. Алпыс 
(Бірлестік ОМ). 
Химия пәнінен 2 орын алғандар Е. Листровая (№ 

2 Саумалкөл МГ), А. Амантай (Шалқар ОМ); үшінші 
орын алғандар О. Маслов (Имантау ОМ), Ж. Тәшенова 
(Саумалкөл қазақ ОМ).
Биология пәнінің сұрақтарына дұрыс, әрі нақты жауап 

бере білген Д. Павленко мен И. Советов (№ 1 Саумалкөл 
ОМ); екінші орында С. Садвакасова (№ 2 Саумалкөл ОМ), 
Р. Файзолла (Сырымбет ОМ), А. Бектемірова (Иман-
тау ОМ), А. Ермекбайқызы (Бірлестік ОМ), Е. Баятин 
(Саумалкөл қазақ ОМ), О. Степанцова (№ 1 Саумалкөл 
ОМ); үшінші орында Д. Мусина (№ 2 Саумалкөл МГ), В. 
Мартыневский (Имантау ОМ), О. Какоулина (Константи-
новка ОМ), Г. Ахметова (№ 2 Саумалкөл МГ), Э. Қызбике 
(Бірлестік ОМ), Н. Шнайдер (№ 1 Саймалкөл ОМ).
Физика пәнінен екінші орын алғандар К. Дайыров 

(Мәдениет ОМ), А. Мұқажанова (Саумалкөл қазақ ОМ), 
Д. Қожахметов (№1 Саумалкөл ОМ); шінші орында Р. Ор-
дабаев (Антоновка ОМ), А. Соламатина (№1 Саумалкөл 
ОМ), Д. Елеусізов (Рудный ОМ).
Информатика пәнінен бірінші орын алған Л. Оразғалиева 

(Саумалкөл қазақ ОМ); үшінші орында В. Котков және Д. 
Гаврилов (№2 Саумалкөл ОМ).
Оқушылардың білімі мен білігін арттыратын мұндай 

зияткерлік сайыстары білімге құштар, білуге ынтық 
жастарымыздың болашағына жол ашатын бір даңғыл 
іспетті. Ауданымыздың жеңімпаз деп танылған 
шәкірттерін алда облыстық кезеңнен де сүрінбей өту 
сынағы күтіп тұр. Біздің балаларға айтарымыз – білім 
сапарында жандарыңа сәттілік серік болып, тек жеңіспен 
оралуларыңа тілектеспіз.

Мақпал СЕРІКБЕКҚЫЗЫ.
Суретті түсірген автор.

Жиен ағам бар Саумалкөлде 
  Саят деген,
Алпыс екіге Құдайым қалап жасы  

  келген!
Қырық жылдай тапжылмастан  

  Айыртаудың,
Аудандық ауруханасында   

 қызмет істеген.
Дәрігердің бірі емес пе Сәкең  

  халат киген,
Аз емес қой пайдасы оның  

  жұртына тиген!
Талай жанды құтқарып Саят аға  

  ажалынан,
Жұрты да Айыртаудың жиен 
  ағаны сүйген!
Талай жанды сұм ажалға Сәкең  

  қимады ғой,
Жаңадан талай жанға ол өмір  

  сыйлады ғой!
Дамыл таппай арпалысып сан  

  қилы аурумен,
Жанын да қырық жылдай Сәкең  

  қинады ғой!
Сырқат жаның дертіне шипа  

  іздемей ме,
Дәрігерге дертінен жазып бер 
  демей ме!
Сәкең болса жанын салып 
  әрбір жанды,
Сауықтыруды толығымен 
  көздемей ме!
Емханаға сырқат жаның 
  келмей ме екен,
Сәкеңе оларың алдымен саңбей  

  ме екен!
Дертінен сауыққан соң олар 
  риза болып,
Бар батасын Сәкеңе тағы бермей  

  ме екен!
Бет-жүзіңе сырқаты бар жаның  

  қарамайды,
Өйткені жанын қоярға жер ол  

  таба алмайды.
Науқасынан жазылар болса ғана  

  толықтайын,
Дәрігердің шынымен еңбегін  

  бағалайды!
Қызметі шыныменен дәрігердің  

  оңай емес,
Жұрттың көбі мамандыққа ол 
  жолай бермес!
Неше жерден сырқат болса да ол  

  адам баласы,
Дәрігердің алдына барған және  

  торай емес!
Қырық жылдай қолынан пышақ  

  түспеп еді
Әрбір жанға қолынан келгенін 
  ол істеп еді.
Қолынан келмегені болса, 
  мазасызданып,
Шынтағын да Сәкең талай, шіркін,  

  тістеледі!
Науқасқа шын көңілмен Сәкең  

  қарады ғой,
Жасына жетпей ағамның шашы  

  ағарды ғой!
Қырық жылдай қызмет қылып  

  жұртына ол,
Алпыстан жасы асып, қайран,  

  барады ғой!
Сәкеңе науқас жанның біразы  

  қаралған еді,
Дәрігер деп жоғарғы дәрежелі  

  санаған еді!
Сауығып оның жасаған емінің  

  арқасында,
Қуанышпен отбасына талай жан  

  тараған еді!
Еңбегі халқына Айыртаудың 
  сіңген шығар,
Сәкеңді ауданның баласы да  

  білген шығар!
Шипасы тиген қырық жылдай  

  жұрты болса,
Жақсылық қана тілеп Сәкеңе  

  жүрген шығар!
Сәкеңді Айыртау ауданы түгел  

  сыйлайды ғой,
Әлі де халқына еңбек етуін ол  

  тыймайды ғой!
Бүгін болса жиен ағамның шын  

  туылған күні,
Сондықтан қуанышы қойнына  

  сыймайды ғой!
Құдайға шүкір, ағам келді бүгін  

  алпыс екіге,
Болар ма екен ол жасыңа, аға,  

  шын сенуге!
Халқына адал қызмет қылып  

Жыр отауы
Саят ҒазизұлынаСаят Ғазизұлына

  жатпай-тұрмай,
Кенелген жоқ па біраз атақ пенен  

  дәрежеге!
Ағасы бардың қашан болсын  

  жағасы бар,
Інісінің болса берер оған тағы  

  бағасы бар!
Еліміздің ағам болса, беделді  

  бір азаматы,
Айтыңдаршы, кімнің оған бүгін  

  таласы бар!
Жары бар Марфуға есімді оның  

  Құдай қосқан,
Жеңгемді ол жырыма, шіркін,  

  қалай қоспайын!
Қырық жылдай отау құрған   

 жеңгем, отағасын,
Ш ы д а м ы  т а у с ы л ы п 

ұйықтамастан үйде тосқан!
Жеңгемізді Марфуға деген  

  құрметтеймін,
Дүниедегі бар жақсылықты  

  оған тілеймін!
Ауырмай ағамның жанында  

  аман болсын,
Қажетім болса жеңгеме және  

  іздетпеймін!
Қыздары бар кешегі екеуіне  

  Құдай берген,
Құдайға шүкір оларда бүгіндері  

  өсіп-өнген!
Кем емес қой қыздары болса  

  ешкіміңнен,
Әрине, тәрбиелері тамаша еді  

  олар көрген!
Ләйләсін қосқан жоқ па Құдай  

  Нұрланымен,
Сүймей ме екен бірін бірі олар  

  жаныменен!
Ата менен апа болды қос аққудың  

  арқасында,
Тұңғыш жиені кеп осы өмірге  

  Мансұр деген!
Салтанат болса әкесінің шіркін  

  жолын қуды,
Дәрігер боламын деп бәрекелді  

  белін буды!
Тұрмыс құрып Қадыржан сынды  

  азаматпен,
Әдиә, Дайана деген қос қызды  

  және туды!
Біліп тұрып, жиен аға, қалай енді  

  шыдайын,
Туылған күніңмен өзіңді бүгін  

  құттықтайын!
Мақтан етер ел алдында асыл  

  ағамсың ғой,
Туған күніңе арнап өлеңді және  

  сыйлайын!
Туған күнің қуанышты, аға,  

  құтты болсын,
Денсаулығың әрқашан да   

 мықты болсын!
Іргелері қос шаңырақтың   

  қыздар құрған,
Тілейтінім шын жүректен   

  мықты болсын!
Ғұмыр жасың, тағы айтарым,  

  ұзақ болсын,
Сөнбестей жүрегіңде тек   

  шырақ болсын!
Шаңырақтары қос қызыңның  

  баратұғын,
Жиендерді сағынған кезде  

  тұрақ болсын!
Ризамын өзіме деген, Сәкең,  

  шын ниетіңе,
Шыдап бақтық қырық жылдай  

  бейнетіңе!
Желтоқсанында келер жылдың  

  аман-есен,
Шығатын болшы, тілейтінім енді,  

  зейнетіңе!
Ұрпақтарың көрінген көзге осы  

  аман болсын,
Күндері бар дұшпыныңның, аға,  

  қараң болсын!
Елімізде бақытты ғұмыр кешер  

  ұрпағыңның,
Қой үстіне торғай жұмыртқалар  

  заман болсын!
Өзің де, аға, бақытты ғұмыр әлі  

  сүре берші,
Қызығына тоймай ұрпағыңның  

  жүре берші!
Ер жетіп, аман-сау жиендерің  

  көзің көрген,
Шаңырақтарын жеңгемізбен қоса  

  тіге берші!
Қабдуәли ОРАЗАЛИН,

Көкшетау қаласы.

2015 жылғы 26 желтоқсанда сағат 11.00-де Володар ауылдық округі әкімі 
аппаратының ғимаратында Володар ауылдық округіне қызмет көрсететін 
учаскелік полиция инспекторының бос лауазымына кандидатураны ашық 
талқылау жөніндегі жиын өтеді.

ХАБАРЛАНДЫРУХАБАРЛАНДЫРУ


