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2015 жылдың рейтингісінің жарты жылдығының нәтижесі 
бойынша Аршалы ауданының «Нұр Отан» партиясы фи-
лиалы 19 партия филиалдарының арасында бірінші орынға 
көтерілген! Филиал төрағасы – Жомарт Жұмағалиұлы 
Нұркенов, филиалдың бірінші орынбасары Роза Шакировна Фе-
дорова. Ауданымыз үшін жақсы жаңалық. Құттықтаймыз!

Әлемдегі небір ғимаратты көтерген, басымызға баспана, 
жұмысымызды жасауға тамаша кеңселерді салған шебер 
маман – құрылысшылар күні құтты болсын! Заманның 
талабына сай құрылысты да түрлендіріп, көз қуанышына 
айналдырып, ауыл, қалаларды көркейтуге ат салысып 
жатқан бұл маман иелеріне алғысымыз шексіз. 

Баршасының шаңырағы бақытқа тол-
сын, денсаулықтары мықты болып, 

республикамыздың көркеюіне қосар үлестері 
арта берсін!

Аудан әкімі ж. нұркенов.

9 тамыз – құрылысшылар күні
ҚұттыҚтаймын!

Жағымды жаңалық
Бірінші орында

Құрылыс саласы – күрделі сала

Қа ш а н  д а  қ а й  же р д е 
болмасын абаттанды-

рылу бағытында құрылыс 
саласы маңызды. Қызмет 

Қоғам туғыры

2015 жылдың екінші 
жартыжылдығына 

жазылу науқаны 
жалғасуда. Төл 

газетіңізге жазылу-
ды ұмытпаңыз. 

құрметті 
оқырман!

Басқо суға  оқулықтармен 
қ а м т а м а с ы з  е т у 

мәселесіне жетекшілік ететін 
білім бөлімдерінің басшы -
лары және көлік қызметінің 
жабдықтаушылары қатысты. 
Алғашқы болып сөз алған бақылау 
комитеті төрағасының орынбаса-
ры білім ошақтарын оқулықпен 
қамтамасыз ету жүйесін жетілдіре 
түсу қажеттігін алға тартты. Оның 
айтуынша, ағымдағы жылдың 
қаңтар айында барлық оқу ор-
даларына қажетті әдебиеттер 
саны анықталып, сәуір айында 

Білім ошаҚтарына оҚулыҚтар жеткізілуде
Жібек жолы ауылындағыИманжүсіп Құтпанұлы 
атындағы орта мектепте Қазақстан Республикасы Білім 
және ғылым саласындағы бақылау комитеті төрағасының 
орынбасары Әлтаир Ахметовпен өткен кеңесте 2015-
2016 оқу жылына оқулықтарды сатып алу мәселесі 
жан-жақты талқыға түсті. Кездесуді облыс әкімінің 
орынбасары Нұрлан Нұркенов жүргізді.

мемлекеттік сатып алу өткізілген. 
Осы орайда, тамыздың 10-на дейін 
барлық білім беру нысандарына 
оқулықтардың жеткізілу қажеттігі 
айтылды. Ал, аталған талап 
орындалмаса, жауапты тұлғалар 
жауапкершілікке тартылмақ. 
Бүгінгі таңда облыстың білім 
беру ошақтарының 85 пайы-
зы оқулықтармен толыққанды 
жабдықталған. Республика бой-
ынша Қостанай, Қызылорда, 
Ақтөбе облыстарында бұл мәселе 
әлі де болса шешімін таппай 
тұр.

Облыста 2015-2016 оқу жы-
лына оқулықтарды сатып алу 
мәселесі жөнінде облыстық 
білім басқармасының басшы-
сы Балым Ізбасарова кеңінен 
әңгімелеп берді. Үстіміздегі 
жылы оқушылардың оқулық 
іздеп,сарсаңға түспес үшін 598,2 
миллион теңге қаржы бөлініпті. 

Бұл өткен жылмен салыстырғанда 
223 миллион теңгеге артық. 
Оқушылар қажетті әдебиеттермен 
жүз пайызға қамтылу үшін бұл 
қаражат жеткілікті. Барлық ау-
дандар жүктелген міндеттерді 
орындауда. Тек Ерейментау 
және Зеренді аудандарында 
оқулықтарды білім беру ұйымына 
жеткізу басталған жоқ.

Қаз ір  барлық  аудандарда 
білім ошақтарын оқулықтармен 
қамтамасыз ету үдерісі жақсы 
қарқын алған. Тіпті, Есіл ауданы 
мен Көкшетау қаласында бұл 

жұмыс толықтай тәмамдалыпты. 
Ал, басқа аудандардың білім 
бөлімінің басшылары белгіленген 
мерзімде оқулықтар жеткізіледі 
деп сендірді. Бұл кеңеске Аршалы 
ауданының әкімі Ж.Ж.Нұркенов, 
әкім орынбасарлары, медицина 
саласының  өкілдері қатысты. 
Біздің ауданымызда Қостомар 
село сындағы 120 орындық 
м е к т е п т і ң  қ ұ р ы л ы с ы н ы ң 
уақытында аяқталуы, Арна-
сай ауылында «Васелек» бала 
бақшасының күрделі жөндеуіне 
ҚР заңнамасына сәйкес жұмыс 
жобасын даярлау сөз болды. 
Облыстық денсаулыққорғау 
б а с қ а р м а с ы н ы ң  б а с ш ы с ы 
Г.Е.Кулушева біздің ауданы-
мызда туберкулез ауруының 
көбейгенін, медициналық кад-
рды тарту жұмыстарын жан-
дандыруды айтты. Мәдениет 
с а л а с ы н д а  2 0 1 5  ж ы л д ы ң 
соңына дейін 11 кітапханада 
Ғаламтор мен телефон жүйесін 
қ о суд ы  а я қ т ау  н ы қ т а л д ы . 
Жергіл ікт і  бизне смендерді 
с е л о л ы қ  к л у б т а р д ы ң 
жөндеу жұмыстарына тарту, 
басылымдарға жазылу бары-
сын жақсарту да ортаға салын-
ды. Бірсуат, Бұлақсай селолық 
округтеріндегі  клубтардың 
күрдел і  жөндеу і  де  басты 
мәселе болып отыр. Ішкі сая-
сат басқармасының басшысы 
Г.Б.Шукеева жаңа Халықтық 
стандарт талабына орай ҚР 
Мемлекеттік Елтаңбасын ауы-
стыру туралы айтты. Жастарды 
қандай да бір патриоттыққа 
тарту шараларында ең бастысы 
мемлекеттік рәміздерге назар 
аударылуы керектігіне тоқталды. 
Қазақ хандығының құрылғанына 

Өзекті мәселе

550 жыл, ҚР Конституциясына 
20 жыл шараларын БАҚ –та 
кеңінен жариялап, жақсы атап 
өту жұмыстарын белсендіру ай-
тылды. Сандық телевидениенің 
ұлғайтылуына, спорт жүйесінде 
селолық округтерді нұсқаушы 
– әдіскерлермен қамтамасыз 
е т у  с ө з  б о л д ы .  Б ұ л  2 0 1 5 
жылдың желтоқсанына дейін 

70 пайыз, ал 2016 жылдың 31 
желтоқсанына дейін 100 пайыз 
орындалуы керек делінді. Шаруа 
субьектілері тарапынан спорттық 
алаңдардың құрылысын жүргізу 
көзделуде .  Облыс әк імін ің 
орынбасары Н.Ж.Нұркенов 9 
айдың қорытындысы бойын-
ша бюджеттік қаржы толық 
пайдалануы керек, жобаларды 
жүзеге асырып, есептік – төлем 
құжаттарының дұрыстығына на-
зар аударылу керектігін, шынайы 
есептің болуын нықтады. 

жинақ ақпарат.
суретте: кеңестен үзінді.

суретке түсірген: р.самков.

 Баршаңызды  ... “Ақ бидай” жазғы аудандық спартакиадасына шақырамыз. өтетін орны: Аршалы 
кентінің спорттық алаңында 8 тамызда сағат 9.30-да басталады.

ұйымдастыру комитеті. 

Құрметті аршалылыҚтар және аудан ҚонаҚтары!

көрсет ілу  барысында  қай 
н ы с а н д ы  а л м а й ы қ  о н ы ң 
құрылысының жүргізілуінде 
тұрғындардың жағдайы, көңіл 
– күйі, тұрмыстық мәселелері 
қатар қамтылады. 2013 жылы 
республикалық бюджеттен 
Аршалы кентінің канализация 
жүйелерінің жаңартылуына 
782 070 мың теңге бөлініп, 
оны жүзеге асыруға Астана 
қаласының «Мұнай Қамту» 
ЖШС келісімшарт жасасқан 
екен. 2013 – 2014 жылдары 
11,5 км құбырлар орнатылып-
ты. Қажетті жұмыстар жасалы-
нып жатқандықтан 2016 жылы 
бұл жоба толық аяқталады деп 
есептелінуде. 

А р ш а л ы  к е н т і н д е  1 6 
п ә т е рл і  ү й д і ң  қ ұ р ы л ы с ы 
«2020 – қол жетімді баспа-
на» бағдарламасымен жүзеге 
а с ы р ы л ы п  к е л е д і .  « С К 

Гросс» ЖШС келісімшарт 
жасалған, 141 878,9 мың 
теңге бөлінген. Құрылыстың 
аяқталуына 61,3 млн.теңге 
қажет. Егер де белгіленге 
н қаржы бөліне ағымдағы 
жылдың 1-ші желтоқсанында 
іске қосылмақ.

2014 жылы республикалық 
бюджеттен қаржысымен бұл 
16 пәтерлі үйдің инженерлік 
–  к о м м у н и к а ц и я л ы қ 
жүйе с і  және  қазандығы 
жүргізілген. 

Қостомар ауылында 120 
орындық мектеп құрылысы 
жақсы қарқын алуда. 2015 
жылдың 15- ші тамызын-
да іске қосылуы жоспарла-
нып отыр. 332,3 млн теңге 
қ а р ж ы  б ө л і н і п ,  « O R D A 
Строй» ЖШС келісімшарт 
жасалған. 
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Діни таным

 Дін қазіргі уақытта қазақстандық 
қоғамның әртүрлі топтары ара-
сында қызу талқыға түсіп келе 
жатқан сала болып саналады. Кеңес 
Одағы мен оның коммунистік 
идеясы күйреген соң посткеңестік 
к е ң і с т і к т е  п а й д а  б о л ғ а н 
идеологиялық ваккумді түрлі 
дәстүрлі емес діни ағымдардың 
өкілдері өз пайдасына пайдаланып 
қалуға тырысты. Кеңес үкіметінің 
саясаты нәтижесінде посткеңестік 
республикалар әлемдегі мұсылман 
елдеріндегі діни-рухани салада 
болып жатқан үдерістерден сырт 
қалған еді, ал бұл уақытта, яғни ХХ 
ғ. әлемде исламның саясилануы 
мен радикализациялануы сияқты 
құбылыстар белең алған болатын.

Сөйтіп, тәуелсіз ел ретінде бой 
түзеп келе жатқан еліміз өзінің 
қазіргі заманғы тарихындағы 
ең бір қатерлі сынға тап кел-
ген  болатын .  Қазақст анда 
исламтанушыларының пікіріне 
сүйенетін болсақ, сунниттік ха-
нафи мазхабына сүйенген ис-
лам ежелден орныққан байырғы 
діни ұстаным, ол қазақ халқының 
сан ғасырлық дәстүрлі мәдениеті 
мен менталдық ерекшеліктеріне 
сәйкес және ол еліміздің зайырлы 
мемлекетшілдік ұстанымдарына 
қайшы келмейді.  Біз ислам 
дінін танып-білуде өзіміздің 
терең философиялық-танымдық 
дәстүрлерімізге сүйенеміз. Қазақ 
халқының ұлы ағартушы ұстаздары 
Абай Құнанбайұлы, Ыбырай 
Алтынсарин, Мәшһүр Жүсіп, 
Шаһкәрім Құдайбердіұлы сияқты 
тұлғалар артында ислам дінін тану 
саласында келер ұрпаққа рухани 
азық болар зор мұра қалды.

Бүгінгі күнде діни дәстүрлерімізді 
қалпына келтіру барысында 
белгілі бір тарихи жағдайларға 
байланысты осыдан 100 жыл 
бұрын шамасында жоғалтып 
алған діни таным мәдениетімізді 
қайта қалпына келтіру мәселесі 
көптеген қиындықтарға ұшырап 
отыр ,  әс іре с е  бұл  жағдай 
халқымыздың бүгінгі күнде әлі 
де болса діни сауаттылығының 
төменділігіне байланысты екендігі 
мәлім. Қазақстандағы зайырлы 
қоғамның қалыптасуы, ұлттық 
және діни-рухани дәстүрлерімізді 
қайта өркендеуі  о сы елдің 
мемлекеттілігін қалпына келтіру 
үдерісімен сәйкес келуі мәселені 
онан әрі күрделендірді.

Халқымыздың діни-рухани 
с ауатын арттыруды ти імді 
етудің бірден-бір жолы, ол қазақ 
халқының өткен тарихы мен 
дәстүрлі мәдениетін оқып-үйрену 
болып табылады. Сондықтан 
қазіргі уақытта дінтанушылар мен 
теологтар өзіміздің діни-рухани 
дәстүрлерімізді қайта жаңғыртып 
дамыту үшін қазақ тарихындағы 
д і н и - р у х а н и  т ұ л ғ а л а р д ы ң 

Ханафи мазХабы 
және қазақ 

Халқының руХани 
мұрасы

Тәуелсіздігімізге ие болған кезеңнен бастап елімізде діни 
мәдениетімізге қайта оралу үдересі белсенді түрде жүріп жатқаны 
белгілі. Ежелден Қазақстан халқы еш заманда да діни фанатизм-
ге бой алдырмаған, өзге халықтардың діни наным-сенімдеріне 
құрметпен қарайтын қасиетімен ерекшеленетін ел болатын.

еңбектеріне жұртшылық наза-
рын үнемі аударып отыру керек 
деген пікірді қолдайды. Мәселен 
осы 2015 жылдың сәуір айын-
да Көкшетау қаласында ХХ 
ғасырдағы ислам мәдениетінің 
ірі қайраткер-тұлғалары Науан 
Хазірет, Сәдуақас Ғылмани т. б. 
өлкеде «Қазақстан тарихындағы 
исламның рухани тұлғалары» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық 
конференция Қазақ хандығының 
550 жылдығы аясында өткізілуінің 
өзі өлкеміздің рухани-мәдени 
тарихындғы маңызды оқиға болды 
деп есептейміз.

Ислам дін мен мәдениетінің 
елімізде тез арада қайта қалпына 
түсу үдерісі 70 жылдан астам 
жауынгер  атеизм үстемдік 
құрғандықтан оның үстіне 
қазіргі ақпараттық ашық қоғам 
жағдайында түрлі түйткілді про-
блемалар мен кемшіліктерге ие. 
Осы ретте біз өткен тарихымызға 
оның ішінде Қазақстандағы ис-
лам діні мен руханияты тарихына 
жіті зер сала қарауымызды талап 
етеді.

Қазақ жеріндегі исламдану үдерісі 
VIII- ХIХғғ. аралығында бірнеше 
толқын арқылы жүргені белгілі. 
Қазақтардың мұсылманшылдық 
көзқарастарына қатты әсер-ықпал 
еткен ол – сопылық діни таным, ал 
сопылық дәстүрлер сонау исламға 
дейінгі дәуірлерге кетеді. 2011 
жылы ҚР қабылданған «Діни 
қызмет және діни бірлестіктер 
туралы заңның» преамбуласын-
да ханафи мазхабындағы ислам 
Қазақстанда мәдениет құраушы дін 
ретінде ресми танылған. 

Ханафи мазхабы (араб. хана-
фийа – ханафийа жолы) – суниттік 
бағыттағы исламдық құқықтық 
доктрина, негізін салған Әбу Ха-
ниф, ан Ну’ман ибн Сабит аль-Куфи 
ал-имам ал-Азам (699–767 жж.) 
( түрік ғалымдарының пікірінше 
шыққан тегі түркі жұртынан). 
Араб тілінен аударғанда «маз-
хаб». «бағыт», «көзқарас» деген 
мағынаны білдіреді. Шариғатта 
мазхаб деп Құран мен Суннаға 
негізделген арнайы әдістер арқылы 
шығарылған шешімдер мен 
пікірлердің жиынтығын атайды. 
Ханафи мазхабынддағы суниттік 
ислам байсалды, діни фанатизмге 
бой алдырмаған бағыт саналады.

Ә б у - Х а н и ф а  м ұ с ы л м а н 
тарихындғы құқықтық жүйені 
(фикх)  Құран мен Суннна 
негізінде жасап қалыптастырушы 
дін ғұлама-ғалымы ретінде 
танылған тұлға. Ол адамдардың 
әлеуметтік көзқарастары мен 
ұстанымдарындағы халықтық 
дәстүрлер мен ғұрыптың қандай 
орын алатынын жақсы түсінді, 
сондықтан ол өзінің діни-құқықтық 
ілімінде исламның негізгі заңдарын 
халықтық дәстүр-ғұрыптармен ше-

бер үйлестіре білді. Ол өзінің «аль-
Фикх уль-Акбар» атты еңбегінде 
ислам құқы мен теологиясы, 
заңнамасы негіздерін жан-жақты 
зерттеп жазған болатын.

1Х-Х ғғ. Қорасан мен Түркістан 
ханафилік исламның негізгі тірек-
орталықтарының біріне айналды, 
ханафи мазхабын Алтын Орда 
хандары мен Ұлы Моғолдар, 
Осман сұлтандары өз елдерінде 
мемлекеттік деп жариялады.

Бүгінігі күнде әлем елдеріндегі 
суңниттердің 80 пайызын ханафи 
мазхабын ұстайтын мұсылмандар 
құрайды. Бұл бағыттың осын-
шама тез таралуына әсер ет-
кен негізгі фактор ол жергілікті 
халықтың дәстүрін, әдет-ғұрпын 
құрметтейтін ерекшілігі себеп 
болған еді. Сондықтан да ха-
нафи мазхабы Орта Азия мен 
Қазақстандағы негізгі діни-
құқықтық жүйе болып бекіді. 
Мәселен қазақ хандары шығарған 
«Қасым ханның қасқа жолы», 
«Есім ханның ескі жолы», Тәуке 
ханның «Жеті жарғы» заңдарында 
біріншіден ислам заңдары норма-
лары енгізілсе, екінші жағынан 
ханафи мазхабындағы дін иелері 
ислам канондары мен қатар 
негізінен зайырлы заңдарға жата-
тын мемлекеттік заңнамалардың 
қолданылуына қарсы болған жоқ. 
Нәтижесінде кез келген қоғамда 
туындайтын даулы мәселелерді 
оңай және оңтайлы шешуге қол 
жеткізілді.

Бүгінде, Қазақстанда исламның 
сунниттік бағыттағы ханафилік 
моделі қабылданған. Бұл ту-
расында Президент Н. А. На-
зарбаев былай деген болатын: 
«біздің меймондос халқымыздың 
менталитеті мен психологиясына 
діни соқыр сенім мен фанатизм 
мүлде жат құбылыс, және ол 
Қазақстан халқы ұстанатын ха-
нафи мазхабына қайшы келеді». 
Қазіргі көптеген елдердің және 
біздің еліміздің тәжірибесі түрлі 
зиянды діни ағымдарға сенімді 
тосқауылды қоғам мен мемле-
кет бірлесе тізе қосып қоюға 
болатындығын көрсетеді.

Мәселен, 2014 жылы Қазақстан 
мұсылмандары діни басқармасы 
(ҚМДБ) 2020 жылға дейінгі 
уақытқа арналған даму Концеп-
циясын қабылдады. Бас мүфти 
Ержан қажы Малғажыұлы осы 
құжаттың ең негізігі идеясы тура-
сында «Біздің мақсатымыз ел тер-
риториясында ханафи мазхабын 
дамыту, оның мүмкіндіктерін ра-
дикалды ағымдар идеологиясына 
тиімді түрде қарсы тұра алатын-
дай дәрежеге жеткізіп көтеру» 
деген болатын.

Б і з  х а н а ф и  м а з х а б ы н ы ң 
өткен  т арихымызда  б і зд ің 
х а л қ ы м ы з д ы ң  т і л і  м е н 
дәстүрінің, ұлттық-этникалық 
б ірығайлығының с ақт алып 
қ а л у ы н а  зо р  ә с е р  е т ке н і н 
ескеруіміз қажет.Ханафи маз-
хабы ислам қауымы ішінде 
бүлік пен ылаң салушыларды 
үзілді-кесілді айыптайды. Әбу 
Ханифа ілімі Қазақстандағы 
барлық мұсылмандардың, қазақ 
халқының бірлікте, ынтымақта 
өмір сүруіне қызмет етеді. Ха-
нафи мазхабы басқа діндердегі 
Қ а з а қ с т а н  а з а м ат т а р ы м е н 
бейбіт қатар, келісімде өмір 
сүруге, діни төзімділікте ғұмыр 
кешіруге үндейді.

Нанның иісі бұл ғимаратқа 
жақындағаннан –ақ басыңды 

айналдырып, тәбетіңді ашады. Бас 
наубайханашы В.И.Белавинамен 
сөйлескенімізде:

Біз бір аусымда жұмыс жасай-
мыз. Менің қасымда И.Н.Михель 
және А.М.Есмағамбетова. Біз тек 
қана нан пісірмейміз, біздің негізгі 
жұмысымыз жұмысшыларға түскі 
ас пен кешкі астарын әзірлеу. Күніне 
200 –ден артық нан пісіреміз. Бір 
қиыны ұнды қолмен илейміз, 
сондықтан да ауылдастарымыздың 
барлығына нан жеткізе алмай-
мыз. Дүкендерге Ақтастыдан 
нан әкеледі. Біздің нанымыз 
ұжымдағы жұмысшылардан, 
од а н  қ а л с а  з е й н е т ке рл е р -
ден аспайды. Ұжым өте тату, 

Наубайханашылар

НаН – зейНеткерлер меН 
жұмысшыларға

Көп жылдар бойы «Колос» шаруа қожалығы осы қожалықтың 
зейнеткерлері мен жұмысшыларын нанмен қамтамасыз етіп 
келеді. 24 жыл бұрын осы мақсатта ашылған наубайхана қаншама 
қиын жылдарды артқа тастады. Бәрімізге белгілі судың, электр 
жүйесінің, ауыл тұрмақ аудандардағы алғашқы жетілдіру кезіндегі 
қиындықтардың салдарынан жұмыс жасап жатқан талай өндіріс 
көздерінің жабылып қалғандығы. Міне сол жылдардың өзінде бұл 
наубайхана ісінде береке болып, шағын жұмыс орнын сақтап қалды. 
Қазіргі таңда Л.С.Белавина меңгерушілік етеді. 

жұмыс ауыр болса да ауылдың 
адамдарының қалжыңымен 
астарласып, шыдамдылығымен 
нәтижелі болып келе жатыр. 
Мына наубайхананы кеңейтсе, 
жаңа құрылғылар алса,  б із 
Бірсуаттықтар үшін де нан 
пісіруге дайынбыз. Нан киелі, 
нан бар жерде береке, ырыс бар. 
Біз жұмысымызға ризамыз, - 
дейді. Ендеше, жұмысшылар 
мен ауылдастарының жағдайына 
алаңдаған үш наубайшының ақ 
арманы орындалып, жұмыстары 
жеңілдеп, нан өнімдері мол бол-
сын дейміз.

Аударған м. АжықАновА. 
суретте: А.М. Есмағамбетова, 

И.Н. Михель, В.И. Белавина.
суретке түсірген: р. сАмков.

Осы мақсатта мемлекеттік 
қызметкерлердің кадрлық 

құрамында сапаны күшейту, таңдау 
әдістемесін мықтылау, кәсіби 
даярлықтарын нақтылау, сонымен қатар 
ең бастысы жемқорлыққа қарсы күресті 
нығайту болды.

Реформаның негізіне мемлекеттік 
қызмет қатарына епті, білімді маман-
дарды тарту, қызметтік ісіне жауап-
ты, адал, инабатты, ел құндылығына 
тиянақты жандарды бағыттау, олар 
халықтың жағдайына аса үлкен мән 
беретін патриоттығын айшықтау 
ұстанымына ие болатын болды. 
Осыған орай кадрларды таңдаудағы 
және карьералық жылжудың жаңа 
механизмі қарастырылуда. Мемлекеттік 
қызмет істері бойынша Агенттік және 
жемқорлыққа қарсы, оның аумақтық 
бөлімшелері үміткерлерді таңдауда 
үлкен роль атқарады. Олар білім 
деңгейін, үміткердің осы қызметке орай 
ептілігін, ыңғайлылығын, икемділігін, 
мемлекеттік қызмет құндылықтарына 
деген көзқарасына баға береді. Осы-
лайша таза да тиянақты таңдаудан кейін 
үміткерлер байқау түрінде лауазымдық 
қызметке орналастыратын мемлекеттік 
органның шешімімен тағайындалады.

Бірінші рет мемлекеттік қызметке 
орналасқан жан сынақ мерзімімен ең 
төменгі лауазымдыққа тағайындалады. 
Қызметтік жоғарылау тек қана байқау 
негізінде жүзеге асырылады. 

Бос орынға орналасуға алғашқы 
байқау мемлекеттік органда бос орын 
бола қалғанда өткізіледі. Лайықты 
үміткер болмаған жағдайда байқауға 
барлығы қатыса алады, оның ішінде 
тұрғындар арасынан да. Ауысты-
ру жұмыстары қаралмаған, барлық 
кадрлық шаралар байқау негізінде 
ғана іске асады. Ауыстыру бойынша 
тек қана ақпарат – хатшылары мен 

мемлекеттік қызмет 
реформасындағы өзекті 

мәселелер
Елбасы Н.Назарбаевтың 

«Қазақстан – 2050» Стра-
тегиясы шеңберінде елдің 
елдігін,  мемлекеттің даму 
барысын нақты өзгертіп, 
к ө ш б а с ш ы л а р д ы ң  б і р і 
ретінде танылту барысын-
да мемлекеттік аппаратқа 
ү л к е н  м і н д е т  а р т ы л ы п 
отыр.  Жоғарыда  аталған 
Жоспарға байланысты «100 
нақты қадам» мемлекеттік 
аппараттың кәсібиліліг ін 
қалыптастырудағы алғашқы 
міндеттердің негізі  болып 
табылады. 

100 нақты қадам

саяси мемлекеттік қызметкерлердің 
көмекшілері бос орындарға ие 
бола алады. Бұл талап мемлекеттік 
қызметтің карьералық моделін 
қамтамасыз етеді, қызметкерлердің 
карьералық өсуі кәсібилілігіне және 
жеке дара өзінің біліктілігіне қатысты 
болады. Кадрлардың ратациясы 
мемлекеттік аппараттың институты 
сияқты сақталады, «Б» корпусындағы 
басшылық лауазымдары үшін жалғасын 
табады, менеджерлердің кәсіби 
тұрақтануы үшін горизонталды ауы-
стырылуларында тиімділікті табысты 
компаниялар көрсетіп отыр. Ротация 
тәртібінде лауазымға тағайындағанда 
қызметтік тұрғын үй міндетті түрде 
қарастырылған. Байқаудың әрбір 
шарасының ашық болғандығы 
кадрлық ауыстыруларда заңдылықтың 
сақталуының кепілі .  Байқау 
комиссиясының шешімі нақты болмақ. 
Бұр мөлшерлер жаңа заңнаманың 
ережесімен реттеледі. Бұдан өзге 
кадрлық тағайындаудың жаңа түрі 
«Е – қызмет» енгізілген. «Он – лайн» 
кестесінде республика аумағындағы 
кадрлық ауысуларды бақылап отыруға, 
қай мемлекеттік органда болмасын 
қателіктерге жол берілмеуіне бақылау 
жасауды қамтамасыз етеді.

Мемлекеттік аппараттың жұмысын 
жетілдіру тәуелсіздік алған жылдардан 
бастап келе жатқан іс. Сондықтан да 
бүткіл әлемде халықтың жағдайын 
жақсартуда маңыздысы сапа. 
Елбасының бұл алға тартқан нақты 
қадамы, мемлекеттік қызметкерлер 
алдына қойған маңызды талабы елдің 
өркендеуіне, мемлекеттің мықты мем-
лекет болып қалыптасуына үлкен 
міндет, халықтың сенімін ақтайтын 
басты мәселе.

Ю. сериков.
Аудандық мәслихаттың хатшысы.

Ғимараттың екінші қабаты 
қаланып, шатыры жабылып, 
т е р е з е ,  е с і кт е р і  қ о й ы л д ы , 
электрлік жұмыстары аяқталды, 
мектепке қажетті  құралдар 
әкелінді, ішкі сырлау соңғы 
жұмыст ары мен  мектепт ің 
маңайын тазалау жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. 

Ж і бе к  жол ы  ау ы л ы н д а ғ ы 
1 және 2 массивте таратылу 
суқұбыры құрылысы жүзеге 
асырылуда. «Ақбұлақ 2011-
2020» бағдарламасын жүзеге 
асыруда. «Евростандарт Аква» 
ЖШС келісімшарт жасалған, 
411,7 миллион теңгеге. Жалпы 
тарту ұзындығы 35,6 км болса, 
қазіргі таңда 28,0 км жасалды. 
2015 жылдың 15 тамызында 

Құрылыс саласы – күрделі сала
өткізу белгіленіп отыр. 

Қ о с т о м а р д а  э л е к т р м е н 
қамт амасыз  ету  жүйе с ін ің 
құрылысы 2014 жылдан бас-
тап жүріп келеді. 101,9 милли-
он теңгеге «АДС 2001» ЖШС 
келісімшарт жасалған. Жұмыс 
бүгінгі таңда толық аяқталған. 
Нысанды толық өткізу үшін 4,1 
млн теңге қаржы керек. 

4 2 - ш і  т о р а п т ы ң  с у 
құбырларының құрылысына 
« А қ б ұ л а қ  2 0 1 1 - 2 0 2 0 » 
бағдарламасы бойынша 6,0 
м л н . т е ң г е  б ө л і н г е н .  2 0 1 5 
жылдың 8 мамырында «Ги -
проводхоз» ЖШС келісім шарт 
жасалған, 2015 жылыдң 2-ші 
қыркүйегіне дейінгі мерзімде 
жұмыс аяқталуы керек. ЖСҚ 

даярлану үстінде. Ауданымыз 
бойынша құрылыс  барысы 
осы. Жеке тұрғындық үйлерін 
жаңадан салып жатқандар да, 
үйлеріне қосымша бөлме қосып, 
абаттандырылуды жүрг із іп 
ж ат қ а н д а р  д а  б а р ш ы л ы қ . 
Қолына құрылыс құралын алған 
әрбір  адам құрылысшының 
а у ы р  д а  ж а у а п т ы ,  қ и ы н 
жұмысының куәсі болады. Ен-
деше, құрылысшыларымыздың 
еңбегі еленіп, бастаған істері 
оңынан аяқталып, ауданымыз 
жетіле берсін. Барлығына да 
денсаулық, жақсы көңіл – күй 
тілеймін. 

А. жүсіпов.
құрылыс бөлімі 

басшысының м.а.

(Басы 1 бетте)



7 тамыз 2015 жыл  3 бетАршалы айнасы

 Қабылда атам өлеңдетіп айтқаны 
есіме оралды: «Ауылым алыста – 
көрінбейді қамыста...» . Расында 
Астанадан соншалықты алыс 
орналаспаса да қай ғимаратына, 
биігіне шықсам да менің Бере-
кем көрінбейді көзге, ал жыл-
дар өтіп уақыт алыстағанмен, 
жүрегім оның бала кезімдегі 
ыстығын алыстатпайды. Осыдан 
төрт жыл бұрын сүйікті әкем - 
Амангелді Қабылдаұлын соңғы 
сапарға шығарып салған кез-
де, жол Берекенің қасындағы 
грейдермен өткен еді. Сонда 
қасымда болған қаладан келген 
әріптестерім, маған қарап, бәлкім 
әкеден айырылған ұлды жұбатпақ 
болды ма екен, әлде шынымен бе 
«Сіз расында осы шағын – бес үй 
қалған ауылда туып-өсіп пе едіңіз? 
Мына сары құмның ішінен, азын-
аулақ ауладан сіз сияқты жан өсіп 
шығады деп кім ойлаған. Қайран 
қалып келеміз Ереке, гүрілдеп 
және гүлденіп тұрған Астанада 
қалалық жоғарғы биліктің та-
нымалы болдыңыз, атап айтсақ 
Сарыарқа ауданының әкімі, кейін 
Тұрғын үй басқармасының бас-
шысы қабат үйлерді білмек түгілі 
елестете де алмайтын осындай 
шеткі бір ауылдан өскендігіне таң 
қалудамыз, - деп қалжыңы шыны 
аралас қағытып еді. Иә, ойланып 
қалдым. Ешкім де басшы болып, 
бастық болып, ғалым я болмаса 
атақты болып туылмайды. Ол 
да болса адамға туған жерімен 

     Құрдастарым-ай

Бас Қостырған маңызды маҚала 
 Жазғы уақыт келгесін, қаланың қарбалас тіршілігінен шаршайсың. 

Оның үстіне туған жерің ауыл болса, еске алып, сағынасың. Ауылда 
өсіп, қалада тұрғандардың басым бөлігі қолдары босай қалса ауылға 
тартады. Мінекей, мен де кезінде кіндік қаным тамған Береке 
ауылына жарқырап тұрған астанадан жолға аттандым. Таяқты 
ат қылып мініп, жалаң аяқ шапқылап жүріп балалық балдәурен 
өткен туған жерімнің сары құмы мен Үлкен Сараба деген ащы көлі 
көзіме оттай басылып, жүрек түбінен қимастық, сағыныш сезімі 
буырқанып, көзіме жас іркілді. Күн ұзақ дала кезген қара домалақ ба-
лалар бар ма екен деп жол бойына қарап келемін. Сағым болған бала 
кезімнің ізін іздегендеймін. Қайта келмес балдай тәтті ауылдағы 
бала кезім! Бұған не жетсін!

берілетін қасиет шығар. Менің 
туған жерім өзім үшін қасиетті, 
ғажап жер. 

О с ы н д а й  с ұ р а қ т а р д ы ң , 
әріптестерімнің қағытпа әзілдері 
орынды да  шығар.  Расын -
да, қалай: шағын қазақтың жер 
үйінде туған бала кейін өскенде 
астанадағы қаптаған көп қабатты 
үйлер тұрғындарының, оларға 
қоса көпшілік шағын, орта және 
ірі кәсіп орындармен мекеме 
басшыларына қала тұрмысын, 
инженерлік коммуникацияларын 
дұрыс пайдалану және қалалық 
мәселелерді шешуді үйретті екен!?! 
Онын жауаптарын мен шыны-

менен бала кезден іздеймін. Бала 
кездегі достарым, ауылдағы құрбы-
құрдастарым септігін тигізбегенде, 
болашағым қандай болатыны екі 
талай. Бір мысал, сонау жетпісінші 
жылдары бірінші сыныптағы он 
шақты құрдастарым маған «Ко-
пейка» (бұрынғы кеңестік кезіндегі 
тиынның атауы) лақап ат берген 
еді – болашақта Вишнев аудандық 
кейін Астана қалалық экономи-
ка саласында қызметім болаты-

нын сезгендей. Сол жолдаста-
рым мен бастауыш мектептегі 
Майраш Ержанқызымен, марқұм 
болған Алма Жанбекқызы бірінші 
мұғалімдерім емес пе кезінде маған: 
«Ержан – сен математикаға өте 
зерексің, жақсы оқы сосын әкең 
сияқты ауылнай - бастық боласың!» 
- деп нұсқау жол берген. Сол берген 
бірінші баталары орынды болды 
деп есептеймін. Есептің есесін 
жібермей –ақ келеміз, дегенмен 
соңғы кездері қолыма қалам алып, 
мақала түртетін болғандықтан, 
кеше ғана аудандық Аршалы ай-
насы газетінде бір бет боп шыққан 
кезекті мақаламды кезінде бірінші 

сыныпта әріптерді оқуға үйренген 
Азымхан Нұржанов пен Едіге 
Қытайбековке қуанышыммен 
бөлісуге арнайы Қойгелді ауылына 
асығып жолға шыққан едім. Екеуі 
ауылды қимай, осында қалған, 
отбасы құрған. Қазіргі уақытта 
танымал азаматтар болды, бала-
шағалары мен немерелерінің орта-
сында абыройлы. Сары қымыз 
туралы мақалам болғандықтан, 
осы жолдастарымның өз ауыз-
дарынан пікірлерін білгім келді. 
Басында менімен бірге Береке 
ауылында туып-өскен Азымхан осы 
Қойгелді ауылында өз отбасында 
Райхан жұбайымен жыл сайын 
міндетті түрде екі-үш сауынды 
бие ұстайтын. Соңдықтан, күн ара 
жылы буы аңқып тұрған саумал 
сүтпен ең бірінші тұтынышулар 
ретінде құрметті зейнеткерлер 
Болат әкесімен Бәтима анасын өз 
қолымен тамақтандыратын. Қандай 
жақсы сауап, жастарға үлгі! Оған 
қоса сыныптасым Едіге де Баян 
жұбайымен осы ауылда көп жылдар 
қызмет етіп келеді. Біздің ауданда 
жақсы танымал анасы Қаршаубай 
Қытайбекованың балалары бірлесіп, 
Қойгелді ауыл шаруашылығы, 
спорт және әлеуметтік саласы 
заманға сай даму үшін қомақты 
үлесін қосып келе жатқан азамат-
тар екені көпшілікке белгілі. Оның 
ішінде осы салаға жаңа техно-
логия енгізу мәселесі бұлардың 
арқасында. Сондықтан, осындай 
құрдастарыммен қымыз туралы 
басталғанымен әңгімеміз өткен-
кеткенді, қазіргі ауыл жағдайын, 
ата-бабаларымыздан келе жатқан 
өсиеттер мен үлгі боларлық істердің 
төңірегінде өрбіген еді. Әттең, 
құрдастар арасында, ауылдастар 
арасында, қызықты әңгімемен 
уақыт та өте шықты. Менің ойым-
да жазу керек деген қаншама 
тың мәселелер мен ойлар тыным 
бермей аттандым. Ауыл іші құт-
береке, ауыл іші жүрегіңді жібітіп, 
шабытыңды қамшылайтынының 
тағы да куәсі болдым. 

 ерекболат қабылда, Береке 
ауылының тумасы
суретте: Азымхан 

нұржанов, едігей мен Баян 
қытайбековтар.

Бір әжеміз паспортный 
столға барып документ 
тапсырайын деп, отырған 
қыздан жөн сұрапты, қыз: 
- ФИО, - депті, әжеміз 
түсінбей:- Ол не? - дей 
беріпті, отырған қыз ашула-
нып: 
- Соны да түсінбейсіз бе? 
Фамилия, имя, отчество, 
- депті. - Аты-жөніңізді 
айтыңыз, - десе, әжеміз: 
- МАЛ, - депті.Қыз шошып:- 
Не дейсіз? - десе, әжеміз:- 
Соны да түсінбейсің бе: 
Мырзабекова Айғаным 
Ләкіровна! - деген екен

Вирустық гепатит А, В, С, D, Е 
вирустарымен қозатын жұқпалы 
бауыр ауруы. Сары аурудың А 
және Е вирустары ағзаға ауыз 
арқылы түседі. Сары аурудың В, 
С, D вирустары ағзаға қан арқылы 
түседі. Вирустық гепатиттердің 
таратушы көзі тек адам ғана 
болады. Вирустық гепатиттер-
ге шалдығу қатері өмір бойы 
сақталады ал 10-нан 29-ға дейінгі 
жас тобында ерекше жоғары. 
Барлық гепатиттердің ішінде ең 
жиі (80%-ға дейін) А гепатиті 
кездеседі, ол: су, тамақ, жеке 
гигиена және тұрмыс құралдары 
арқылы жұғады.

А вирустық гепатитіне шалдығу 
қатері жоғары, егер:

Бір шылымды «шеңбер» бойын-
ша бір, екі, үш...адам тартса;

Тамақ түрлерімен бөліскенде: 
бір нәрсені кезек тістеп жегенде, 
бір бөтелкенің аузынан бірнеше 
адам су ішкенде, бірнеше адам 
бір сағызды шайнағанда;

Кітап және журналдар беттерін 
ау ы с т ы р а р  к е з д е  қ о л д ы ң 
саусақтарын жалағанда және 
т.б.жағдайларда.

Вирустық гепатит В адам 
қанында бірінші клиникалық 
белгілер байқалғанша, 6-8 ай 
бойына болады. 60-70% жағдайда 
ауру ешқандай клиникалық 
белгісіз өтуі ықтимал және со-
зылмалы тасушылыққа әкеліп 
соғуы мүмкін (вирус тасымалдау-
шылар). Вирустық В гепатиті:

Қанмен ластанған инъекциялық 
инелер, шприцтер

З и я н с ы з д а н д ы р ы л м а ғ а н 
стоматологиялық, хирургиялық 
құралдар

Қан құйғанда, қан және қанның 
плазмасын тапсырғанда;

Инемен татуировка салғанда;
Жеке гигиена заттары (ұстара, 

маникюр жасайтын құралдар, 
тіс щеткасы және т.б.) арқылы 
жұқтыру ықтимал.

Кейде ауру кезінде терінің 
сарғаймауы да мүмкін. Вирустық 
гепатиттің бірінші белгілері пай-
да болған жағдайда, медицина 
қызметкеріне көрініңіз. Гепатиттің 
белгілері: тәбеттің төмендеуі, оң 
қабырға тұсының шаншуы, дене 
қызуының 37,50С дейін қөтерілуі, 
жүрегі айнуы, кейде құсу, әлсіздік, 
бей-жайлық, зәр түсінің өзгеруі 
(сыра түсті қоңырлануы), нәжістің 
ағаруы, көз склерасының, жұмсақ 
таңдай, кештетіп қол, аяқ терісінің 
сарғаюы.

Алдын алу шаралары:
Вакцинация;
Т а м а қ  і ш е р  а л д ы н д а , 

дәретханадан кейін, қоғамдық 
орындардан қайтқаннан кейін 
қолыңызды сабындап жууды 
әдетке айналдыру;

Қайнатылған немесе шөлмектегі 
суды ішу;

Көкөністер мен жемістерді 
қолданар алдында жақсылап 
мұқият жуу;

Үй інде ,  ыдыс  -  ая ғыңды 
тазалықта ұстау;

Ә р б і р  а д а м н ы ң  ө з і н і ң 
гигиеналық құралдары: орамал, 
тіс щеткасы, бет орамал, жөке, 
сабыны және өз ыдыс - аяқтары 
болу керек.

А. вАн, сӨс дәрігері.

Вирустық 
гепатиттердің 

профилактикасы.

Денсаулық

Езу тартар
қызық - шыжық

Мәжит Айтбаев Абылайханның 
суретін аңыз-әңгімелер негізінде 
қиял - болжаммен салған. Әрине, 
Шоқан Уәлихановтың портретін де 
негізге алған. Сөйтіп, бұл суретті 
1943 жылы «Милла Түркістан» 
газетінде жариялайды. Сәбит 
Мұқанов  Шоқан жайында жазған 
«Аққан жұлдыз» романында 
дүниеге шыр етіп келген Шоқанды 
көрген ақсақалдар «арғы атасы 
Абылайдан аумаған екен депті»  де-
ген сөз-сөйлемді келтіреді.  Расын-
да да, ел аузындағы әңгімелерге 
қарағанда Шоқанның кескіні ұлы 
атасы Абылайханға аумай тартқан 
екен.
Абылайханның суретін тұңғыш 
сызған және қазір кең қолданыста 
жүрген сол суретінің  авторы  
Мәжит Айтбаев кім еді?
Мәжит Айтбаев (Қобызшы 
Қорқыт)  1914 жылы Қызылорда 
облысында дүниеге келген. Қазақ 
педагогикалық институтында 
белгілі жазушы, батыр Мәлік 
Ғабдулинмен бірге оқыған. 
1937 - 39-жылдары Қызылорда 
педагогикалық институтында 
оқытушы, студенттер даярлау 
курсының бастығы, Қазақстан Жа-
зушылар одағының Қызылорда об-

Абылайханның суреті бізге қалай жетті!
Қазақ хандығының құрылғанына - 550 жыл

- Ағылшын саяхатшысы Яган Кассель 1735 жылы сызған Әбілқайыр 
хан мен оның ұлы Ералының суреттері бізге аман-есен жетті, 
депжазады «Айқын» республикалық газеті бүгінгі санындағы  
«Абылайханның суреті бізге қалай жетті?» деген мақаласында.

Ал Абылайханның тірі кезінде суретін сызғандар болған-болмағанын, 
бізге жетпегендіктен, білмейміз.  Ал осы уақытқа дейін кең тараған 
Абылай хан суреті 1943 жылы Германияда пайда болғанын және оны 
кәсіби маманданбаған суретші әрі ақын - жазушы Мәжит Айтбаев 
салғанын білеміз бе?  
лысы бойынша өкілі қызметтерін 
атқарған. Өлең, әңгімелері мерзімдік 
баспасөздерде, жинақтарда жа-
рияланып тұрған. Көркем аудар-
мамен айналысқан. 1939 жылы 
Айтбаев әскерге алынып, батыс 
шекарада қызмет атқарады. 1941 
жылы тұтқынға түседі. «Түркістан 
ұлттық бірлік комитетіне» мүше 
болып,  «Жаңа Түркістан», 
«Мила Түркістан» газеттерін 
шығарысады, «Милли әдебиет» 
альманахының бас редакторы 
болады. Мәжит Айтбаев Мағжан 
Жұмабаевты ұстаз тұтқан керемет 
ақын болған. Соғыс уақытында 
ол Абылайханның суретін салып 
қана қоймай, «Хан Абылай» де-
ген романтикалық тыныстағы 
поэма жазған.  Бұл дастан 1943 
Берлинде басылып шығады. 
Шығармаларын «Қобызшы 
Қорқыт» деген бүркеншік атпен 
жазған ақын 1945 жылы  Дрезден-
де бомба жарықшағынан қайтыс 
болған. Ал «Хан Абылай» дастаны 
1971 жылы Мюньхенде Хасан 
Оралтайдың алғы сөзімен қайта 
басылып шығады. 
Мәжит Айтбаев сызған Абылай 
хан суретінің көшірмесі 1963 
жылы Нью- Йорктен Алматыға 
ретін тауып жеткізіледі. Сөйтіп, 
1972 жылы алғаш реет Қазақ 
энциклопедиясының 1-томында 
жарияланады. 1993 жылы алғаш 
төл теңгеміз шыққанда, жүздік 
купюраның бетінде айшықталған 
Абылайханның суреті осы энци-
клопедиядан алынған.  
А б ы л а й  х а н  с у р е т і н і ң 
көшірмесі  соғыс біткеннен кейін 
атақты жазушы Ғабит Мүсіреповтің 

де қолына тиген көрінеді. Сая-
саттан әбден аузы күйген сақ 
Ғабең  Абылайханның суретін  1946 
жылы Қасым Қайсеновке береді: 
«Қарағым, Қасым, сен жассың, 
батырсың! Саған мен сенемін. 
Менде Абылайханның суреті 
бар. Оны 1775 - 1780 жылдары 
Омбыға келген неміс пе, голланд 
па, суретші Абылайханның ауы-
лына әдейілеп іздеп келіп, қолдан 
салған екен. Сол сурет маған жетті. 
Абылайдың аты аталып, қазақ 
халқының адал ұлы, теңдесі жоқ 
хан болғандығы түбінде жарыққа 
шығады деп сенемін. Халық өз 
батырына, азаттыққа ие болуға 
бірден-бір әсер еткен ханына баға 
береді. Сен бұл суретті сақта. Біраз 
жылдардан кейін өкімет басына 
халқының ардақты ұлын жарыққа 
шығаруға тілектес адамдар келеді. 
Мен сенемін. Сен сол азамат-
тар арқылы хан атаңды жарық 
қашығар» дейді. Қасым Қайсенов 
бұл суреттi  70-ші жылдарға дейін 
ешкімге көрсетпей келіпті. 
Ал Мәжит Айтбаевтың өлеңдерін 
елге алғаш алып келуші – белгілі 
қаламгер, «Егемен Қазақстан» 
р е с п у б л и к а л ы қ  г а з е т і » 
АҚ  президенті Сауытбек Абдрах-
манов. 1991 жылдың көктемінде, 
П р е з и д е н т  А п п а р а т ы н д а 
жүргенінде Түркияға жолы түскен 
ол сол жолы Анкарада Ұядын Ақай 
деген ақсақалдың үйінен Қобызшы 
Қорқыт деген лақап есіммен, ла-
тын әріптерімен басылған «Абы-
лай хан» деген кітапты көріп, 
қиыла сұрап, қайтарда ксерок-
стен өткерілген көшірмесін алып 
қайтады. Еларалық «Шалқар» 

газетінің бас редакторы Уақап 
Қыдырханов  «Абылай хан» 
жинағындағы дастанды, өлеңдерді 
жарты жыл бойы «Шалқар» 
газетіне басады. Ақыры Қобызшы 
Қорқыттың соғыстың алдында 
біраз өлеңдерімен танылған ақын 
Мәжит Айтбаев екені анықталады. 
Тарихи тұлға Мәжит Айтбаев 
есімінің тәуелсіздіктен кейін елге 
танылуына, оның отыз шақты 
өлеңінің жариялануына онымен   
тұтқында бірге болып, бір үзім 
қара нанды бөліп жеген, соғыс 
кезінде шығармаларын «Сайран» 
деген бүркеншік есіммен жазып 
тұрған белгілі ақын Хамза Абдул-
лин және Амантай Кәкенов, Уақап 
Қыдырханұлы көп еңбек сіңіреді. 
Сүйегі неміс жерінде қалған 
шерлі ақын, туған Түркістанына 
жете алмай күңіреніп өткен 
МәжитАйтбаевтың суретшілік 
қырын оның артында қалған ба-
ласы жалғастырды. Ол – елімізге 
белгілі кескіндемеші, Қазақ 
КСР-ның еңбек сіңірген өнер 
қайраткері, Қазақстан Ленин ком-
сомолы сыйлығының иегері Сала-
хитдин Әбдісадықұлы Айтбаев. Ол 
1938 жылы Қызылорда қаласында 
дүниеге келіп, 1994 жылы Алматы-
да қайтыс болды.
1 9 9 0  ж ы л д а р д ы ң  б а с ы н -
да Түркістандағы Абылай хан 
жерленген деген орын  ашы-
лып, одан алынған бас сүйекке   
М . Ге р а с и м о в т ы ң  ә л е м г е 
бе л г і л і  л а б о р ато р и я с ы н д а 
антропологиялық реконструк-
ция жасалып, Абылайханның 
шын кескіні жария болды. Бірақ 
хан мүрдесіне жасалған соңғы 
антролологиялық зерттеулерді елдің 
көбі  онша  қабылдай қоймады. 
Сондықтан ол сурет қолданысқа 
түспеді. Одан кейін де небір 
атақты суретшілер Абылайханды 
әр қырынан бейнеледі. Олардың 
барлығы да  маманданбаған суретші 
МәжитАйтбаевтың  соғыс кезінде 
салған «суретін» басшылыққа 
алған.
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Самауырдың, сондай – ақ шәй 
қайнатып жүрген шәйнектің 

ішіне біраз ұсталғаннан кейін 
(егер күнделікті ысқылап жуып 
тұрмаса) судың қағы тұрып 
қалады. Егер де уақытында та-
залап, түсіріп тастамасаңыз, ол 
мүлдем қалыңдап кетеді. Ондай 
қақты түсіру үшін сілті немесе 
қышқыл қолданылады. Сілтілер 
алюминийден басқа металға зи-
янды әсер етпейді. Самауырдың 
ішінде тұрған қақты түсіруге 
сілті қолданған тиімді. Сілтімен 
өңдегенде самауырдың қағы 
жұмсарып қалады. Содан кейін 
оны шөткемен түсіріп тастайды. 

      Білгіңіз келе ме?

Самауырдың қағын кетіру

Б ұл үшін құрамында фосфор 
қышқыл тұздары бар "тринатр"  
және «фосфор» ақ ұнтақтары 
алынады, кейде кір жуатын со-
даны да пайдалануға болады. Бір 
литр ыстық суға осы ақ ұнтақтың 
біреуін 20-40 г есебімен са-
лып, самауырға құяды да, 1-2 
сағаттай қайнатады. Бұдан соң 
жұмсарған қақты шөткемен сы-
пырып түсіреді де, самауырдың 
ішін таза сумен бірнеше қайтара 
жуып алады. Егер де самауырдың 
қағы толық кете қоймаса, оны 
осылайша 2-3 рет қайталап та-
зарту керек. Шәйнектің ішін де 
осы әдіспен тазалайды.

А д а м д а р д ы ң  к ү н д е л і к т і 
айналысатын істеріне қарап 
қандай жан екендігін білуге 
болады Ал әрбір жанның үйінің 
маңайындағы көріністен сол 
жандардың қоршаған ортаға 
деген көзқарасын бағдарлауға 
болады екен. Қараңыздаршы 
мына екі суретке. Бірінші үйдің 
маңайында дем алудың өзі бір 
ғанибет емес пе? Жинақы үй, 
тазаланған бақша, егілген жеміс 
ертеңгі күнінің қуанышы. Ал 

   Әдемі аула

Ауылым – Алтын бесігім

екінші суреттегі көрініс ше? 
Мүлдем қарама – қайшылық. 
Үйін ің  маңайын қоқысқа 
айналдырған жанның күндіз 
түні жұмыспен уақыты жоқ, 
болмаса сұлулыққа жаны қас 
адам. Ойланып баға беретін 
болсаңыздар әдемілік өзіміздің 
қолымызда екен ғой. Әрбір аула 
өзінше әсемделініп, адамдары 
жеміс – жидегін жинап, мәз 
болып жатса одан артық өмірдің 
мәні мен сәні бар ма екен?

10 тАмыз, дүйсенБі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «Өңір өрнегі-картина недели»
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар 
10.45 «Телемаркет»
1 0 . 5 0  « Ке ң д е р е к » .  Ке ң е й т і л ге н 
репортаж
11.00 «Өңір өрнегі-картина недели»
11.55 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
1 2 . 4 5  « Ке ң д е р е к » .  Ке ң е й т і л ге н 
репортаж
12.55 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Пәрменді пікір»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
1 3 . 2 0  « Ке ң д е р е к » .  Ке ң е й т і л ге н 
репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Учитель». 22 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
1 9 . 1 0  « Ке ң д е р е к » .  Ке ң е й т і л ге н 
репортаж
19.20 «Салауат». Хабар
19.30 Д/ф «С.Ерубаев-100 жыл» /рус/
19.50. телемаркет
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
2 0 . 3 5  « Ке ң д е р е к » .  Ке ң е й т і л ге н 
репортаж
20.45 «Салауат». Хабар 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Өзекті әңгіме». Хабар
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Учитель». 23 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Пейзажи сквозь время». 4 серия
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый» 8 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

11 тАмыз, сейсенБі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Өзекті әңгіме». Хабар  
10.35 «Салауат». Хабар
10.45 «Телемаркет»
1 0 . 5 0  « Ке ң д е р е к » .  Ке ң е й т і л ге н 
репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Салауат». Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Өзекті әңгіме». Хабар  
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Салауат». Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Учитель». 23 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Наша служба». Передача
19.30 Д/ф «С.Асфендьяров-125 жыл» /каз/
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Наша служба». Передача
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Актуальная тема». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Учитель». 24 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Пейзажи сквозь время». 5 серия
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый». 9 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

12 тАмыз, сәрсенБі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Наша служба». Передача

10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Наша служба». Передача
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Наша служба». Передача
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Учитель». 24 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Точка зрения». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Бизнес идея». Передача  
19.30 Д/ф «С.Асфендьяров-125 жыл» /рус/    
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Бизнес идея». Передача 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Точка зрения». Передача     
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Широка река». 01 серия
23.15 «Телемаркет»
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь время».  6 серия
23.50 «Телемаркет»
23.55 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый». 10 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Ре спубликасының 
Мемлекеттік Әнұраны

13 тАмыз, БейсенБі
09.00 Қазақстан Ре спубликасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Точка зрения». Передача 
10.35 «Бизнес идея». Передача 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Бизнес идея». Передача 
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Точка зрения». Передача
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Бизнес идея». Передача 
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Широка река». 01 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Ақмола КЗ». Хабар  
19.30 Д/ф «С.Майқанова-100 жыл» /каз/    
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Ақмола КЗ». Хабар    
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Өзекті әңгіме». Хабар 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Широка река». 02 серия
23.15 «Телемаркет»
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь время». 7 
серия 
23.50 «Телемаркет»
23.55 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый». 11 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Ре спубликасының 
Мемлекеттік Әнұраны

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

13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Широка река». 02 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
19.30 Д/ф «С.Майқанова-100 жыл» /рус/
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Актуальная тема». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Широка река». 3 серия
23.15 «Телемаркет»
23.20 Д/ф «Пейзажи сквозь время». 8 серия
23.50 «Телемаркет»
23.55 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Крапленый». 12 серия
01.35 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

15 тАмыз, сенБі
09.00  Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Спорт лайф». Хабар 
09.55 «Салауат». Хабар 
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Танымал». Передача
10.30 «Пәрменді пікір».
10.35 «Телемаркет»
10.40 «Спорт лайф». Хабар 
10.50 «Дневник КАРАОКЕ» 
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45  «Телемаркет»
11.50  «Ақ дастархан». Передача
12.20 «Спорт лайф». Хабар 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Дневник КАРАОКЕ» 
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Пәрменді пікір».
13.00 «Аймақ ақпарат»
13.40 «Спорт лайф». Хабар 
13.50 «Салауат». Хабар  
14.00 М/ф «Кэмми».  33, 34 бөлім
14.30 М/ф «Жол жүру ережелері». 1 
бөлім
14.40 «Әдемі-ай». 21 бөлім.  Хабар. 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Телемаркет»
17.10 «Танымал». Передача 
17.35 «Дневник КАРАОКЕ» 
17.45 «Сөзге шешен». Хабар 
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Спорт лайф». Хабар 
18. 20 «Салауат». Хабар  
18.30  «Ақ дастархан». Передача
18.55 «Телемаркет» 
19.00 «Сөзге шешен». Хабар
19.20 «Qalamtor». Хабар
19.30 «Спорт лайф». Хабар 
19.40 «Танымал». Передача 
20.00 «Өңір өрнегі» - «картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «Дневник КАРАОКЕ» 
21.15 «Qalamtor». Хабар 
21.25 «Сөзге шешен». Хабар
21.45 «Телемаркет»
21.50 «Танымал». Передача 
22.10 «Телемаркет»
22.15 Д/ф «Чудеса природы». 1 серия
22.45 К/ф «Сұлтан Бейбарыс» 1 бөлім
01.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

16 тАмыз, жексенБі
09.00  Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Өңір өрнегі» - «картина недели»
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Сөзге шешен». Хабар
10.30 «Дневник КАРАОКЕ» 
10.40 «Телемаркет»
10.45 «Qalamtor». Хабар
10.55 «Ақмола КЗ». Передача  
11.05 «Ақ дастархан». Передача
11.35 «Дневник КАРАОКЕ» 
11.45 «Qalamtor». Хабар
11.55 «Телемаркет»
12.00 «Сөзге шешен». Хабар
12.20 «Наша служба». Передача
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Qalamtor». Хабар
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Дневник КАРАОКЕ» 
13.00 «Өңір өрнегі» - «картина недели»
14.00 М/ф «Кэмми».  35, 36 бөлім
14.30 «Жол жүру ережелері». 2 бөлім
14.40 «Әдемі-ай». 22 бөлім.  Хабар. 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Музыкальный проект КАРАОКЕ»
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Наша служба». Передача
18.15 «Телемаркет»
18.20 «Музыкальный проект КАРАОКЕ»
19.00  Д/ф «Қазақ даласының құпиялары». 
3 бөлім
19.25 «Телемаркет»
19.30 «Сөзге шешен». Хабар 
19.50 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
20.00 «Өңір өрнегі» - «картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «Музыкальный проект КАРАОКЕ» 
22.05 «Телемаркет» 
22.10 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
22.20 «Музыкальный проект КАРАОКЕ»
23.00  Д/ф «Қазақ даласының құпиялары». 
4 бөлім
23.20  К/ф «Жансебіл» 
01.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны


