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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Бүгінгі таңда әлем экономикасында орын 
алып отырған тұрақсыздық ешбір саналы 
азаматты бей-жай қалдырмауы тиіс. Оның 
басты да негізгі себебі-жаһандық қаржы-
экономикалық  дағдарыс  екені  белгілі .
2 0 0 7 - 2 0 0 9  жылдар ғы  да ғдарыстың 
алғашқы  толқыны  және   оған  қарсы 
қабылданған  табысты шаралар бұл істе 
көптеген тәжірибе жинауға  өз септігін тигізді.
Елбасымыз Н.Назарбаевтың  «Нұр Отан» пар-
тиясы Саяси кеңесінің кеңейтілген отырысында 
өзінің Қазақстан халқына  арнаған  кезекті, 
дәстүрлі Жолдауын жария етті. Аталмыш 
Жолдаудың белгілі мерзімінен бұрын жа-

риялану себептері жайында Мемлекет басшысының өзі нақты түсінік берді.
Шындығында да  әлемде бүгінде өте терең және жан-жақты ойланатын 
күрделі мәселе туындап отыр. Нұрсұлтан Әбішұлының: ... «Барлық елдер осы 
күрделі кезеңнен лайықты өте алмайды. Бұл шептен тек мықты мемлекеттер, 
жұдырықтай жұмылған халықтар ғана өтетін болады. Қазақстан, әлемдік 
экономиканың бір бөлшегі және геосаяси қысымның эпицентріне тікелей жақын 
орналасқан ел  ретінде, барлық осы үдерістердің теріс ықпалына тап келеді...» 
деуі көп нәрсені аңғартса керек.
Жаңа экономикалық саясаттың өзегі – жеті бағыт бойынша инфрақұрылымдық 

даму жоспары. Олар – көліктік, индустриялық, энергетикалық, әлеуметтік 
және тұрғын үй инфрақұрылымын дамыту, сондай-ақ шағын және орта биз-
неске қолдау көрсету әрі тұрғын үй-коммуналдық шаруашылықты, сумен 
және жылумен жабдықтауды жаңғырту. 
Жолдауда Нұрсұлтан Назарбаев алдағы жылы маңызды 7 бағыт бойынша 

жұмысты жандандыру үшін қосымша Ұлттық қордан 500 миллиард теңге 
бөлінетінін хабарлады. «Нұрлы жолдың» аясында әлеуметтік сала бұл жолы да 
назардан тыс қалмады. Мәселен, құлағалы тұрған мектеп пен үш ауысымдық 
оқу проблемасын шешу үшін 70 миллиард, балабақша тапшылығын жоюға 
20 миллиард, тозығы жеткен тұрғын үйлерді жөндеуге 200 миллиард, ал 
жалға берілетін баспана салуға 180 миллиард теңге жұмсалмақ. Осы жерде, 
мемлекет басшысы үй алудан үмітін үзгендерді қуантып қойды. Тұрғындарға 
алғашқы төлемсіз  жалдамалы пәтер алуға мүмкіндік туатынын мәлімдеді. 
Яғни, мемлекет қаражатына салынған тұрғын үй делдалсыз, әрі 1-2 пай-
ызбен ғана берілетін болады. Бұл бүгінгі қиын-қыстау кезеңге қарамастан 
Елбасымыздың нағыз ұлт жанашыры екенін көруімізге болады. 
Ал енді мына өмірден көргені мен көңілге түйгені бар аға буын өкілі ретінде  

айтарым - ең бастысы бұл үлкен сынақтан сүрінбей, абыроймен өту үшін біз 
елдігімізді, текті ұрпақ өкілдері екенімізді көрсетіп, топтаса білуіміз керек. 
Халқымыз арасында тұрақтылық пен келісімді сақтай отырып, «Мәңгілік Ел» 
жалпыұлттық идеямызды, Елбасы ұсынып отырған «Нұрлы Жол-болашаққа 
бастар жол» атты стратегиялық жоспарын жүзеге асыру жолында біркісідей 
аянбай еңбек етейік демекпін.

Армия ӘБІЛҚАЙЫРОВ,
Айыртау аудандық ардагерлер

кеңесінің төрағасы.

Президент Жолдауы: Нұрлы Жол – біздің жолымыз
БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛҒАН БОЛАШАҚҚА ЖАСАЛҒАН 

НАҚТЫ ҚАДАМНАҚТЫ ҚАДАМ

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Нұрлы Жол – болашаққа бастар жол» 
атты Жолдауында жастарға, Қазақстанның дамып гүлденуіне ауқымды үлес 
қосатын қоғамдық күш ретінде қарауға ерекше көңіл бөлу керектігін айтып 
өтті. «Біздің жастарымыз жаңа, тәуелсіз елде өсіп келеді. Бүгінгі буын 90-шы 
жылдардағы этносаралық соғыстар мен қақтығыстарды, күйреуді көрген жоқ». 
Сондықтан Президент өз Жолдауында бейбітшілік пен тұрақтылықты қорғау 
және нығайту керектігіне аса мән беруде.
Біздер, колледж ұстаздары Президент Жолдауын патриоттық сезімде 

қабылдап, оған қолдау білдіре отыра еліміздегі бейбітшілік пен тұрақтылықты 
сақтау үшін барша жағдай жасаймыз. Осыған орай сынып сағаттары мен сы-
ныптан тыс шаралар, қоғамдық ұйымдар өкілдерімен кездесулер өткізіледі.
Толераннтылық, көпұлттық халықтар достығы және төзімділік қазақстандық 

қоғамның негізіне айналды. Президент бізді бейбітшілікте өмір сүру саясатын 
ұстануға шақыруда. Елбасының бұл ұстанымы көпұлтты қоғамда татулықта 
өмір сүретінін мақтан ететін колледж оқушылары мен ұстаздары көңілінен 
шығады.
Ондаған жылдар бойы колледж қабырғасында түрлі этнос өкілдері білім 

алуда. Баршамыз өзімізді жайлы да, еркін сезінеміз, өзге ұлттардың салт-
дәстүрлері мен әдеп-ғұрыптарын құрметтеп сақтаймыз, осыдан өз өміріміз 
түрленіп, рухани байлыққа қол жеткізудеміз. Колледжде Қазақстан халықтар 
фестивалі, тілдер апталықтары жоспарды түрде өткізіледі.
Біздің Президенттің салиқалы саясатының арқасында Қазақстанның әлемдік 

аренада жеткен жетістіктерін барша әлем мойындауда. Демек, баршамыздың 
ортақ мақсатымыз – еліміздің гүлденуі үшін аянбай жұмыс істеу.

Саумалкөл агротехникалық колледжінің ұжымы.

ЖАСТАРҒА ЗОР СЕНІМ АРТТЫЖАСТАРҒА ЗОР СЕНІМ АРТТЫ

Балалар біздің байлығымыз, балалар – біздің болашағымыз! Осы сөздер 
ата-ананың балаға деген мейірімін, ықыласын білдіреді. Целинный орта 
мектебінің ұстаздары «Қамқорлық» қайырымдылық акциясы аясында қиын 
жағдайда қалған балаларға қайырымдылық көмек көрсетті.
Жалпы оқу айлығына сәйкес мектептің әлеуметтік ұстазы және сынып 

жетекшілері оқушылардың үйлерін аралап, мектепішілік есепте тұраған бала-
ларды бақылап, тұрмыс жағдайларымен танысып, көмек қолдарын созды.

«Жарқын СК» ЖШС-ң басшылары және жұмысшылары мектеп ұстаздарымен 
бірге қарлы қалашық, сырғанақ және хоккей кортына су құйып, балалардың 
бос уақытында демалуларына жағдай жасады. Жеке кәсіпкер Б. Құрманбаева  
толық емес отбасы балаларына кеңсе тауарларынан сыйлық жасады. Үлкен 
адамдардың жасаған осындай жақсылықтары балалардың жүректерін жылы-
тып, оларды да мейірімділікке тәрбиелейді деп ойлаймын.

Н.БУКЕНОВА,
Целинный ОМ-нің әлеуметтік ұстазы.

Акция

Балаларға қамқорлықБалаларға қамқорлық

Ќањтардыњ 28-і к‰ні ау-
дан басшысыныњ есепті 
кездесуі Антоновка жєне 
Ќамсаќты   ауылдыќ 
округтерінде болды. Кез-
десуге Солт‰стік Ќазаќстан 
облысы жер ќатынастары 
басќармасы басшысыныњ 
орынбасары Еркін Жомарт 
ќатысты.
Антоновка  ауылдыќ 

округінде болѓан аудан єкімі 
Аѓзам Тастеміров Антонов-
ка ауылындаѓы денсаулыќ 
саќтау, білім беру мекемелері 
мен  учаскелік  полиция 
пунктінде болып, олардыњ 
жаѓдайымен танысты.  
Округ т±рѓындары ал-

дында есеп берген ауыл 

єкімі Тортай Раев μткен 2014 жылѓы 
округтіњ єлеуметтік-экономикалыќ даму 
ќорытындысы жєне биылѓы жылѓы 
жоспарларынан ќ±лаѓдар етті. 
Аудан єкімі Аѓзам Ахметжан±лы Анто-

новка ауылдыќ округі т±рѓындары алдын-
да μткен жылдаѓы ауданныњ єлеуметтік-
экономикалыќ дамуы жайында баяндама 
жасап, ‰стіміздегі жылдыњ жоспарлары-
мен де бμлісті. 
Аудан басшысыныњ есебін тыњдаѓан 

т±рѓындар μздерін толѓандырѓан 
мєселелерін де ортаѓа салды. Кезде-
су барысында жазбаша жєне ауызша 
т‰рде аудан єкіміне ауылдаѓы кμшелерді 
жμндеу жєне ќысќы уаќытта ќардан 
тазалап т±руын, ауылѓа су ќ±бырын 
тарту жμніндегі ±сыныстарын жеткізді. 
Т±рѓындар тарапынан кμтерілген 
барлыќ мєселелер аудан басшысыныњ 
баќылауына алынып, жоспарлы т‰рде 
шешілетін болды. 
Есепті кездесу соњында аудан єкімі Ел-

басы Н.Є.Назарбаевтыњ μткен жылѓы 11 
ќарашадаѓы «Н±рлы Жол – болашаќќа 
бастар жол» атты Жолдауынан туындаѓан 
бастамаларды антоновкалыќтар да 
ќолдайтынына сенім білдірді.  
Т‰стен кейін Ќамсаќты ауылдыќ 

округінде болѓан аудан басшысы 
округтіњ білім беру мен денсаулыќ саќтау 
мекемелерініњ ж±мыстарын назардан 
тыс ќалдырмады. 
Т±рѓындар назарына ауданныњ 

єлеуметтік-экономикалыќ жаѓдайы ту-
ралы шаѓын бейнефильм кμрсетілісімен, 
аталмыш округтіњ єкімі Жаќсылыќ 
Беркімбай μткен жылда μз округіндегі 
атќарылѓан ж±мыстары жєне алдаѓы 
жоспарларымен бμлісті.
Сонан соњ Ќамсаќты ауылдыќ округі 

т±рѓындары алдында есеп берген аудан 
єкімі Аѓзам Тастеміров 2014 жылдаѓы 
ауданныњ єлеуметтік-экономикалыќ 
дамуы жєне 2015 жылдаѓы ауќымды 
баѓыттары жайында баяндап берді. 
Кездесу кезінде т±рѓындар тарапынан 

аудан басшысына ±сыныстар кμтеріліп, 
олар μз шешімін тапќан болса, Ќ±мтμккен 
ауылыныњ кμшелерін жарыќтандыру 
мєселесі аудан єкімініњ баќылауына 
алынып, халыќ тарапынан кμтерілген 
мєселелер μз шешімін табатынын 
жеткізді. 
Есепті кездесуді ќорытындылаѓан 

Аѓзам Ахметжан±лы Елбасы Жолдауын-
да наќтыланѓан тапсырмаларды ж‰зеге 
асыруда ќамсаќтылыќтар да атсалыса-
тынына сенімін білдірді.
Ќањтардыњ 29-ы к‰ні аудан єкімі 

Аѓзам Тастеміровтіњ т±рѓындар 

Єкім - єлеумет алдында
АТЌАРЫЛЄАН ЖЎМЫСТАР АУЌЫМДЫАТЌАРЫЛЄАН ЖЎМЫСТАР АУЌЫМДЫ

алдындаѓы  кезект і 
есепті кездесуі Казанка 
жєне Украин ауылдыќ 
округтерінде жалѓасты. 
Кездесулерге Солт‰стік 
Ќазаќстан облысы жер 
ќатынастары басќармасы 
басшысыныњ  орын-
басары Еркін Жомарт, 
ауданныњ мемлекеттік 
мекемелері мен ±йым-
дарыныњ басшылары 
ќатысты.
Казанка ауылында Аѓзам 

Ахметжан±лы ауылдыњ 
дєрігерлік амбулаториясы-
на, Казанка орта мектебі 
жанында ѓы  мектеп -
интернатќа арнайы бас 
с±ѓып, аталмыш єлуметтік 
нысандардыњ жаѓдайымен 
танысты.
Т±рѓындар алдында есеп 

берген ауыл єкімі Алексей 
Городецкий μткен жылдыњ 

ќорытындысын саралап, биылѓы жылдыњ 
жоспарларын да халыќќа жеткізді.

¤з есебінде аудан басшысы Аѓзам 
Ахметжан±лы аудан бойынша 2014 
жылда атќарылѓан ауќымды ж±мыстарѓа 
тоќтала келе, биылѓы жылдыњ басым 
баѓыттарын да айќындап берді.
Кездесу соњында аудан єкімі ауылдыќ 

округтіњ єкімі мен ауыл шаруашылыѓы 
тауар μндірушілеріне биылѓы жылы 
Казанка ауылында ќоѓамдыќ монша 
мен наубайхана ашу жμнінде арнайы 
тапсырма берді.
Осы  к‰ні  т‰стен  кейін  аудан 

басшысыныњ т±рѓындар алдындаѓы 
есепті кездесуі Украин ауылдыќ округінде 
жалѓасты. 
Украин ауылдыќ округінде болѓан 

аудан єкімі Аѓзам Тастеміров ењ ал-
дымен Каменный Брод ауылындаѓы 
орта мектепте болып, мектептіњ сынып 
бμлмелерін аралап, шаѓын орталыќта 
да болды. Сонан соњ Кирилловка 
ауылындаѓы дєрігерлік пунктке де ар-
найы барып шыќты.  
Округ єкімі Жењіс М±ќашевтіњ 

т±рѓындар алдындаѓы есебінен кейін 
Украин ауылдыќ округі т±рѓындары 
алдында есеп берген аудан єкімі Аѓзам 
Тастеміров аудан μмірініњ єрбір саласы 
жан-жаќты ќамтылѓан баяндамамен 
ќатар арнайы дайындалѓан т‰рлі-т‰сті 
слайдтар арќылы салыстырмалы т‰рде 
есепті мерзімде атќарылѓан ж±мыстары  
жєне биылѓы жылѓа межеленген істер 
жμнінде баяндады. 
Есепті кездесу соњында т±рѓындар 

сойѓан малдарыныњ етін μткізуге 
жєрдемдесуін μтінді. Аталмыш мєселе 
аудан басшысыныњ баќылауына алын-
ды.
Кездесуді ќорытындылау барысын-

да Аѓзам Ахметжан±лы ауданныњ ќол 
жеткізген жетістіктерінде єрбір азаматтыњ 
ќосќан ‰лесі барлыѓын айтып, олар-
ды Елбасыныњ ќазаќстандыќтар 
алдына ќойѓан ±лы маќсаттары мен 
міндеттерін ж‰зеге асыруда біріге 
атсалысуѓа жєне Елбасы Жолдауларын-
да аталѓан ауыл шаруашылыѓын дамыту 
маќсатында ауылдыќтарды несие алып, 
шаруашылыѓын т‰зеуге шаќырды.
Ал аќпанныњ 2-і к‰ні аудан єкімініњ 

есепті кездесуі аудандыќ Аќан 
сері атындаѓы Мєдениет ‰йінде 
ќорытындыланды. Ќорытынды есепті 
кездесуге Солт‰стік Ќазаќстан облысы 
єкімініњ орынбасары Ерлан Єукенов 
ќатысты.
Есепті кездесу алдында μњір 

басшысыныњ орынбасары Ерлан 

М±рат±лы аудан орталыѓындаѓындаѓы 
басќа ѓимаратќа кμшкен БТА Банкте жєне 
Тєуелсіздік к‰ні ќарсањында ашылѓан 
«Жања Интерьер» жићаз д‰кенінде бол-
ды.   
Ќорытынды  кездесуде  Аѓзам 

Ахметжан±лы 2014 жылѓы ауданныњ 
єлеуметтік -экономикалыќ  даму 
ќорытындылары мен 2015 жылѓа арналѓан 
басым баѓыттары жайында баяндамасын 
барша айыртаулыќтардыњ назарына 
±сынды. 
Жыл сайынѓы Елбасы Жарлыѓына 

орай барлыќ дењгейдегі єкімдердіњ халыќ 
алдында атќарылѓан ж±мыстары ту-
ралы жєне алдаѓы жоспарлары жайлы 
есепті кездесулері – б±л халыќ пен билік 
μкілдерініњ ашыќ с±хбаты. Осындай ашыќ 
с±хбатта атќарылѓан ж±мыстарѓа баѓа 
беріліп, т±рѓындар μздерініњ кμњілдегі 
мєселелерініњ шешу жолдарын саралай-
ды. Жєне де халыќпен бірлесе алдаѓы 
кезењдердегі атќарылар ж±мыстар жо-
спарланып, оныњ ж‰зеге асырылулары 
баќылауѓа алынады. 
Осындай ашыќ кездесуде аудан 

басшысына т±рѓындар тарапынан ау-
дан орталыѓындаѓы шаѓын аудандаѓы 
80 пєтерлі т±рѓын ‰й мен  45 пєтерлі 
шаѓын отбасы жатаќханасыныњ ќайта 
ќ±рылысын жандандыру, сол шаѓын 
ауданныњ жылу ќ±бырларын жμндеу, 
Саумалкμл – Арыќбалыќ баѓытындаѓы 
жолдыњ жμнделуі     жайлы ±сыныста-
ры айтылды. Жоѓарыдаѓы кμтерілген 
мєселелерге ќатысты аудан басшысы 
тиісті жауаптарын беріп, олардыњ орын-
далуы жμнінде баќылауѓы алынатынын 
жеткізді.
Кездесуді талќылауда сμз алѓан 

аудандыќ ардагерлер кењесініњ тμраѓасы 
Армия Єбілќайыров биылѓы жылы ¦лы 
Жењістіњ 70 жылдыѓы, Ќазаќ хандыѓыныњ 
550 жылдыѓына орай елді мекндердегі 
білім ошаќтарында ауылдыњ тарихы, 
одан шыќќан атаќты т±лѓалар жєне ¦лы 
Отан соѓысына ќатысушылар жайлы 
деректерді жинастырып, мектептер жа-
нынан ардагерлерімізді ардаќтау жєне 
кейінгі жас ±рпаќќа олардыњ ерліктерін 
паш ету маќсатында м±ражайлар ашу, 
жєне ауылдыќ жерлердегі ескерткіштерді 
к‰тіп ±стау жμнінде ±сыныс жасаса, 
Саумалкμл ауылы кμшелерініњ біріне 
¦лы Отан соѓысыныњ ардагері, жауынгер-
партизан, жерлесіміз Ж±маѓали Саинныњ 
есімін беру туралы, аудан орталыѓы 
мен аудандыќ, облыстыќ мањызы бар 
жолдарды ќардан тазалау жєне к‰тіп 
±стау жμніндегі ±сыныстары  баќылауѓа 
алынды. 
Кездесу соњында Солт‰стік Ќазаќстан 

облысы єкімініњ орынбасары Ер-
лан Єукенов μњіріміздегі мемлекеттік 
баѓдарламалардыњ ж‰зеге асырылуы 
жμніндегі игі істерді аудан ж±ртшылыѓына 
жеткізе келе, облыстыњ єлеуметтік-
экономикалыќ дамуы жμніндегі μњір 
басшысыныњ бірќатар тапсырмаларын 
ауданныњ билік органдарына ж‰ктеді.    
Есепті кездесуді ќорытындылаѓан ау-

дан єкімі Аѓзам Тастеміров облыс єкімініњ 
орынбасары Ерлан Єукеновке ќорытынды 
есепке ќатысќаны ‰шін алѓысын ай-
тып, Елбасы мен μњір басшысыныњ 
алѓа ќойѓан маќсаттарыныњ орында-
латынын жеткізе келе, 2014 жылдыњ 11 
ќарашадаѓы Елбасыныњ «Н±рлы Жолы 
– болашаќќа бастар жол» атты Ќазаќстан 
халќына арнаѓан Жолдауындаѓы ба-
сым баѓыттарды ж‰зеге асыруда 
айыртаулыќтар да μз ‰лестерін ќосады 
деген сенімін білдірді.

Баѓлан ЌОЖАЌОВ.
Суреттерді түсірген 

 Ирина БУРКОВСКАЯ.
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Сот отырысына дер кезінде келмеген 
азаматтар тараптардың ғана уақытын 
алмайды, сонымен қатар судьянын 
да жұмысына кедергі келтіреді. Ал, 
сотқа құрметтемеушілік білдіргендерге 
заң талаптарына сай жауапкершілік 
көзделетінін көпшілігі ескере бермейді. 
Ол сот отырысына төрағалық етушінің 
өкімдеріне бағынбауынан, рұқсатсыз 
орнынан сөйлеу, боқтап-балағаттау, 
алкогольды ішімдік ішкен күйде келу, 
сот мәжілісіне себепсіз келмеу сияқты 
әрекеттерден көрінеді. Іс қаралған 
тараптар өз уәждерін айтып, әркім өзі 
таңдаған қорғау әдісін қолданады, про-
цеске келмей, қасақана істің қарауын 
созбалаңға салатын жағдайлар да аз 
емес. Кейді судьяға тіл тигізіп сөйлеп, 
төрағалық етушінің заңды өкімдеріне 
мән бермейтіндер, тәртіп бұзып, сот 
мәжілісін жүргізуге кедергі жасайтын-
дар, судьяны дәлелсіз қаралап негізсіз 
шағым жазатындар да кездеседі. Соған 
қарамастан судьялар сот отырысын 
талапқа сай өткізуге, тараптардың 
әділдік тауып кетуіне күш салуда. 
Сотты құрметтемеу көріністері сот 

жұмысын келеңсіз салдарға әкеліп 
отырады. Адамның тағдырын тара-

Қоғам және заң
СОТТЫ ҚҰРМЕТТЕМЕГЕН ЖАУАПҚА ТАРТЫЛАДЫ

зылау үлкен жауапкершілікті талап 
етеді. Ал осы істі мемлекет атынан 
атқарып отырған судьяның біліміне 
парасаты сай болғаны абзал. Елдегі 
әділеттін айнасы, тура төрелік айтудың 
кепілі болған судьялар бұл жоғары 
міндетті атқару үшін үлкен сыннан 
өтеді. Сондықтан, халық сенетін, 
әділдікті шешеді деп үміт артатын 
сотты  құрметтеу  азаматтардың 
п а ры зы .  Со т  ғ и м а р а т ы ны ң 
табылдырығын атталғаннан бастап 
бұл жауапкершілікті әрбір жан сезінуі 
керек. Тура би алаңында жалған 
сөйлеп, керер көзге шындыққа жа-
наспайтын куәгерлік көрсету де сот-
ты сыйламаудың бір түрі. Әсіресе, 
шақыртуға себепсіз келмегендер сотты 
құрметтемей тұрғандарын түсінуі ке-
рек. Шақырту қағаздары дер кезінде 
жеткізіліп, тіпті SMS хабарламалардың 
көмегімен жеделдік артқан мына за-
манда сот отырысының уақытында 
өтеуіне кедергі жасау сотты ғана 
емес, Қазақстан Республикасының 
Заңын да сыйламау болып табыла-
ды. Сотқа шақыруға келмеген немесе 
жалтарған азаматтардың кесірінен 
сот процессіндегі дәлелдемелердің 

Биыл Ұлттық жерсеріктік «OTAU 
TV» телехабар тарату желісінің іске 
қосылғанына 4 жыл! Осы уақыт 
аралығында  телерадиохабар 
тарату саласында қандай өзгерістер 
болды? Қандай жетістіктерге жеттік? 
Қазақстан цифрлық телехабар тарату 
стандартына қашан толықтай көшеді? 
Осы және өзге де сауалдарымызға 
«Қазтелерадио» АҚ Бас коммерциялық 
директоры Ерлан Жазықбаевтан жауап 
беруін сұрадық. 
Ерлан Әлібекұлы: Естеріңізде 

болса, 2011 жылдың 18 қаңтарында 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
қатысуымен Ұлттық жерсеріктік «OTAU 
TV» телерадиохабар тарату желісі 
іске қосылған болатын. Бүгінде ұлттық 
оператор қызметін пайдаланатын үй 
шаруашылықтарының саны 800.000 
абоненттен асқанын мақтанышпен айта 
аламыз. Ал бұл шамамен 3 жарым 
миллион қазақстандық. Цифрлық 
стандартқа көшкен сәтте, Қазақстанда 
жерсеріктік жүйе абоненттерінің саны 
небәрі 6300 болғанын ескерсек, бұл 
көрсеткіш, біздің қызметіміздің халық 
арасында үлкен сұранысқа ие екенін 
көрсетеді. Бұл әсіресе ауыл тұрғындарына 
қатысты, өйткені біздің абоненттердің 
70 пайызы ауылдық жерлерге келеді.  
Өйткені «OTAU TV»  жерсеріктік 

Сұхбат
ЦИФРЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА КӨШУ – УАҚЫТ ТАЛАБЫ

Тарихының көне-
лілігіне қарамастан 
ойын үнемі жаңа, ол тот 
баспайтын, ескірмейтін 
нәрсе. Өйткені, күн 
сайын дүниеге келіп 
жатқан сәбилердің 
қиялын қозғап, сезімін 
аялайтын, дүниеге қуат, 
жанға саулық беріп, 
рухани азық болатын 
да – ойын. Этнограф 

ғалымдардың пайымдауынша, ата – бабамыздан бізге жеткен 
ұлттық ойындарымыздың тарихы Қазақстан жерінде б.з.б 
I – мыңжылдықта – ақ қалыптасқан. Ал біздің қоғамымыздағы 
ұлттық ойындардың негізгі шығу тегі халқымыздың көшпелі 
дәстүрлі шаруашылық әрекеттерінен бастау алады.
Қазақстан Ұлттық энциклопедиясында қазақтың ұлттық 

ойындарының мәні – мазмұны туралы былай деп жазған: 
«Қазақ ұлты негізінен ұрпақ қамын басты мақсат етіп қойып, 
балалардың нағыз азамат болып қалыптасуына аса зор мән 
берген. Нәтижесінде дәстүрлі бала тәрбиесінің басты құралы 
ретінде ұлттық ойындарды ойластырып, дамытып отырған». 
Солардың бірі – асық.
Асық - қазақ балаларының ежелден келе жатқан ұлттық 

ойындарының бірі. Ауылдан шыққан қай-қайсымыздың да бала 
күнімізде құмартып асық ойнамағанымыз кемде-кем. Өкінішке 
қарай, бұл күнде асық ойнайтын бала азайып, қалалы жердегі 
балалар мұндай ұлттық ойын бар екенін де ұмытып барады.
Ал негізінде асық ойыны халқымыздың тұрмыс-салтының 

ажырамас бөлігі, ұрпақ тәрбиесінің бір құралы іспетті емес 
пе еді?!
Асықтың қазақ халқының өмірінде өзіндік орыны болғанына 

мына мысалдарым бұлтартпас дәлел бола алады деп ойлай-
мын.
Бірінші мысал. Халқымызда «асығың алшысынан түссін» 

деген жақсы тілек бар. Асық ойынында кімнің сақасы алшысы-
нан түссе, сол бірінші атады немесе басымдыққа ие болады. 
Яғни, асықтың алшы тұруы оның иесіне (балаға) сәттілік 
жолдас болып тұрғанын білдіреді. Сондықтан, аталарымыз 
белгілі бір оқиғаға, болмаса жағдайға байланысты мерейлі 
болғанын қалайтын адамына осындай тілек айтқан. Бұл сөз 
қандай да бір даулы мәселеде, айтыс-тартыста, бәс тігілген 
сәттерде мерейі үстем шыққан немесе бастаған ісі игі жалғасын 
тапқан азаматтарға қарата: «асығы алшысынан түсті» деп те 
қолданылады.
Екінші мысал. «Қой асығы демегін, қолыңа жақса, құлжа 

(сақа) ғой». Бұл нақыл да қазақтың болашағынан үмітті балаға 
қаратып айтылатын сөзі. Бала деп жасытпай, сеніммен қарасаң, 
тәжірибеңмен бөлісіп, тәліміңді берсең, ол да ертең елдің жүгін 
арқалар азаматың деген мағынадағы үмітті меңзейді.
Обьективті болу үшін асыққа қарсы мысалды да келтіргенді 

жөн көріп отырмын. Қазақта «асық ойнаған -азар, доп ойнаған 

Салт-дәстүр

Асық – қазақтың ұлтық ойыны 

желісінің арқасында, ауылдықтар қала 
тұрғындармен бір дәрежеде отандық, 
шетелдік телеарналарды тамашалай 
алады. Осылайша «Қазтелерадио» 
АҚ Қазақстан республикасының 
телерадиохабар тарату саласындағы 
операторы ретінде, қала мен ауыл 
тұрғындары арасындағы ақпараттық 
теңсіздікті жою жолындағы стратегиялық 
тапсырманы орындап отыр. 
Сұрақ: телехабар тарататын кабельдік 

және шетелдік операторлармен 
салыстырғанда «OTAU TV» жерсеріктік 
желісі не ұсына алады?   
Е.Ә.: Бірінші кезекте қазақстандық 

53 телерадиоарнаны тегін тамашалау 
мүмкіндігін айтуға болады. Ал Қазақстанда 
қызмет ететін шетелдік операторларда 
мұндай ұсыныс жоқ. Жалпы шетелдік 
операторлар өздерінің телеарналар 
топтамасында бір де бір қазақстандық 
телеарнаны көрсетпейді. Ал отандық 
кабельдік операторлар қазақстандық 
14 арнаны, тек ақылы топтаманың 
құрамында трансляциялайды. Біздің 
абоненттер қалаған жағдайда, рейтингі 
жоғары шетелдік телеарналардан 
тұратын, әрі бағасы қолжетімді ақылы 
топтамаларға қосыла алады. Сонымен 
қатар, «OTAU TV» абоненттері үшін 
«Телегазет» тегін қызметі ұсынылған. 
Яғни біздің көрермендер республикалық 

«Егемен Қазақстан» мен «Казахстанская 
правда» газеттерінің соңғы нөмірін 
теледидар экранынан күнбе-күн қарап, оқи 
алады. Ал бұл шалғай орналасқан ауыл 
тұрғындары үшін маңызды қызмет болып 
табылады. Кабельдік операторларға 
келетін болсақ, жасыратыны жоқ, 
кабельдік телехабар тарату желісі үлкен 
қалаларда дамыған, әрі бұл қызмет 
жарнамалық аудиторияға, коммерциялық 
табыс көзіне бағытталған. Шағын қалалар, 
әсіресе ауылдық жерлерге кабельдік 
операторлар бара бермейді. Өз кезегінде 
«OTAU TV» еліміздің кез келген нүктесінде 
қолжетімді. 
Сұрақ: Цифрлық эфирлік телехабар 

тарату желісін тарту жұмыстары қалай 
жүріп жатыр, және ескірген аналогтық 
телевизия форматын не күтіп тұр? 
Е.Ә.: Телерадиохабар таратудың 

заманауи цифрлық стандартына көшу 
бойынша жобаны жүзеге асыру аясында, 
2012 жылы Астана, Алматы, Қарағанды, 
Жезқазған және Жаңаөзен қалаларында 
желі жұмыс істей бастады. 2013 жылдың 
желтоқсанында оларға барлық облыс 
орталықтары мен Маңғыстау облысы 
толығымен қосылды. Осылайша, 
республика халықының 51 пайызын 
цифрлық эфирлік телехабар тарату 
сигналымен қамтамасыз еттік. 2014 
жылы «Қазтелерадио» АҚ бұдан өзге 

зерттелуі қиындайды.
ҚР ӘҚБтК-нің 653-бабының 1 

тармағында көрсетілгендей проце-
ске қатысушылардың және өзге де 
адамдардың қатысуынсыз соттың iстi 
одан әрi қарауы мүмкiн болмайтын 
жағдайларда, олардың шақыру қағазы, 
хабарлау, хабардар ету немесе шақыру 
бойынша сотқа дәлелді себептерсіз 
келмеуінен, сот отырысында төрағалық 
етушiнiң өкiмдерiне бағынбаудан, сот-
та белгіленген қағидаларды бұзудан 
көрiнген сотты құрметтемеушiлiк, 
сондай-ақ сотты және (немесе) су-
дьяны құрметтемеуш iл iк туралы 
анық көрінетін өзге де әрекеттер 
(әрекетсiздiк) ескерту жасауға не 
жиырма айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде (39 640 теңге) айыппұл 
салуға не бес тәулікке дейінгі мерзімге 
әкімшілік қамаққа алуға әкеп соғады.
Ажырасу  процесстерінде  осы 

мәселеге қытысты жағдайлар кейде 
өткір болып тұрады. Жауапкерлердің 
сот отырысына дәлелді себептерсіз 
келмеуі, ҚР ӘҚБтК-нің 653-бабында 
көрсетілген жауапкершілікке әкелуі 
мүмкін. Бұл екі тарапқа да кесірін 
тигізеді. 

Осы баптың б iр iнш i  бөл iг iнде 
к ө з д е л г ен ,  ә к iмш i л i к  ж а з а 
қолданылғаннан  кей iн  б iр  жыл 
iшiнде қайталап жасалған әрекеттер 
(әрекетсiздiк), отыз айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде (59 460 теңге) 
айыппұл салуға не он тәулікке дейінгі 
мерзімге әкімшілік қамаққа алуға әкеп 
соғады.
Азаматтардың сотқа жүгінуінің 

артуы жұртшылық тарапынан сот 
жүйесіне деген сенімнің артқанын 
дәлелдейді. Дегенмен, осындай бапқа 
қатысты істер де қаралып жатады. 
Онда бірнеше рет сот отырысына 
шақырту алғанына қарамастан келу-
ден себепсіз бас тартқан азаматтарға 
қатысты әкімшілік іс қаралады. 
ҚР ҚІЖК-нің 346 бабына сәйкес, сот 

отырысында тәртіп бұзған, төрағалық 
етушінің өкімдеріне бағынбаған, сол 
сияқты сотты құрметтемеуді анық 
куәландыратын өзге де әрекеттер 
жасаған кезде (әрекетсіздік кезінде) 
төрағалық етуші оны сот отырысы 
залынан шығарып жіберуге неме-
се қылмыстық құқық бұзушылық 
белгілері болмаған жағдайларда, сотты 
құрметтемеу фактісінің анықталғаны 
туралы жариялауға және кінәлі адамға 
осы Кодекстің 160-бабында көзделген 
тәртіппен ақшалай өндіріп алуды 
қолдануға құқылы. Шығарып жіберу, 
айыптаушы мен қорғаушыдан басқа, 

процестің кез келген қатысушысына 
немесе өзге де адамға қатысты 
жүргізілуі мүмкін. Ақшалай өндіріп 
алуды  сотталушыға  және  оның 
қорғаушы ретінде қатысатын адво-
катына қолдануға болмайды. Сот 
отырысы залында қатысып отырған, 
бiрақ процеске қатысушы болып та-
былмайтын адамдар тәртiп бұзған 
жағдайда, олар төрағалық етушiнiң 
өкiмi бойынша сот отырысы залынан 
шығарылады. Бұған қоса сот оларға 
ақшалай өндіріп алуды қолдануы 
мүмкiн. Егер сот отырысындағы тәртiп 
бұзушының әрекеттерiнде қылмыстық 
құқық бұзушылық белгiлерi болса, сот 
материалдарды сотқа дейінгі тергеп-
тексеруді бастау туралы мәселені 
шешу үшiн прокурорға жібереді.
Сот отырысының үзілуінің басты 

себептерінің бірі жәбірленушілер 
мен куәгерлердің келмеуі. Бұл кезде 
ҚР ӘҚБтК-нің талаптарына сәйкес, 
әкімшілік құқық бұзушылық хаттамасы 
тиісті соттардың приставтары арқылы 
толтырылады. 
Заң сот процесіне қатысушылардан 

мемлекеттік сот билігі институты 
ретінде сотты құрметтеуді талап 
етеді.  

А.ПАРМАНОВ, 
Айыртау ауданының 

№2 аудандық сотының 
судьясы.  

297 радиотелевизиялық стансаны 
қолданысқа енгізіп, нәтижесінде халықтың 
72 пайызына немесе 11,5 миллион 
қазақстандыққа цифрлық эфирлік 
телехабар тарату желісіне қосылуға 
мүмкіндік берді. ҚР Инвестициялар 
және даму Министрлігінің бекітілген 
стартегиялық жоспарына сәйкес, 2017 
жылы 827 цифрлық радиотелевизиялық 
станса жұмыс істеп, республика 
халқының 95 пайызын цифрлық эфирлік 
телесигналмен қамтитын болады. 
Ескірген анлогтық сигналды өшіру үрдісі 
кезең-кезеңмен, белгілі бір аймақтың 
дайындығына байланысты жүреді, әрі ҚР 
Үкіметінің қаулысына сәйкес, алдын-ала 
халыққа бұл жайында хабардар етіледі. 
Бүгінде цифрлық эфирлік телехабар 
тарату желісінің абоненттері тұрғылықты 
жеріне байланысты 15-тен  30-ға дейін 
отандық телеарнаны цифрлық бейне мен 
сапада тамашалай алады. Жерсеріктік 
хабар тарату желісінде жерсеріктік 
анттена орнату міндетті болса, цифрлық 
эфирлік хабар таратуға ресивер мен 
бөлмелік/тысқы антеннаны орнату 
жетіп жатыр. Цифрлық эфирлік желі 
абоненттері де «Телегазет» жобасын 
пайдалана алады.   
Вопрос: «GALAM TV» интернет хабар 

тарату жаңа жобасы туралы айтып 
беріңізші. 

Е .А . :  «GALAM TV» жобасы 
отандық телерадиохабар таралымын 
дамыту жолындағы іс-шаралардың 
жалғасы ретінде іске қосылды. Бұған 
сондай-ақ ,  шетелдердегі  қазақ 
диаспорасының көптеп болуы да 
септігін тигізді. Осылайша, ұлттық 
оператор қазақстандық телеарналарға 
тегін қолжетімділікті интернет арқылы 
да қамтамасыз ете отырып, өзінің 
стратегиялық міндетін жүзеге асыруда. 
2015 жылдың бірінші тоқсанында 
бұған қосымша абоненттерге үздік 
шетелдік телеарналар мен бейнеқордан 
фильмдер ақылы негізде ұсынылатын 
болады. Қазірдің өзінде  iOS және 
Android форматында жұмыс істейдін 
смартфон, планшеттерге интернет-
дүкеннен тегін жүктеп алуға болатын 
қосымшалар қолжетімді. Оның үстіне, 
жеке компьютерлерде браузер арқылы 
«GALAM TV» көруге болады. Алдағы 
уақытта қызмет ОТТ-қондырғысының 
көмегімен кәдімгі теледидардан да 
жұмыс істейді. Бүгінде «GALAM TV» 
көрермендеріне танымал деген 48 
отандық және шетелдік телеарнаны 
тамашалау  ұсынылған.  Жақын 
арада арналар саны 70-ке дейін 
ұлғайтылады. 

Айыртау ауданының
 ішкі саясат бөлімі.

-тозар, бәрінен де оқу оқып, білім алған озар» (ертеректегі 
нұсқасында «қой бағып, құйрық-бауыр жеген озар») деген 
нақыл да бар. Оның балаларды білімге шақырған насихат 
тұрғысынан айтылғаны мәлім. Баланың асық ойынына 
құмартып, оқу-білімді естен шығармасы үшін айтылғандықтан, 
бұл сөздің де жаны бар. Бірақ біздің қоғамның қазіргі даму 
деңгейінде бұлай қауіптенуге ешқандай негіз жоқ деп ойлаймын 
(қайта қазіргі қоғам балаларымызды компьютер ойындарына 
деген құмарлық дертінен қалай қорғау мәселесіне шындап бас 
қатыруы керек секілді).
Сонымен, бильярдты былай қойып, еуропа жұрттары мұз 

үстімен сырғаната лақтырған кеспек тасының алдын үйкелеп, 
нысанасына жеткенше ақ тер-көк тер болатын кёрлингі мен 
20-30 қадам жерден домалатып жіберген добын ойлы-қырлы 
жазықпен діттеген жеріне дәл жеткізуді көздейтін, біздер үшін 
түсініксіз спорт түрлеріне тұтастай бір стадиондарды толтырып, 
тікелей эфирден таратып жатқанын көргенде, біздің асық оған 
қарағанда әлдеқайда қызықты ойын екен деген байламымыз 
беки түседі. Тек тиісінше көңіл бөліп, ұлттық ойынымыздың 
осы бір түрін ауыл баласының ғана еншісіне қалдырмай, 
республикалық дәрежедегі қызықты спорттың түріне айнал-
дыру ісіне көп болып атсалысу керек. 
Ал, асық ойынының – адам ағзасына тигізер пайда-

сына келетін болсақ. Қазақтың ұлттық ойыны асықтың 
– бала үшін маңызы өте зор. Асық ойыны өзінің түрлеріне 
қарай баланың мергендігін, шапшаңдығын, ептілігін және 
қырағылығын жетілдіреді. Бір мезгілде бірнеше бала 
ойнайтындықтан, қатарынан озсам деген талпынысты 
бойға қасиет қылып сіңіреді. Мамандардың дәлелдеуінше, 
асық баланың жүйке – жүйесін қалыптастырып, ой – өрісін 
және көкжиегін кеңейтеді. Мінезін төзімділікке, қозғалысын 
дәлдікке ептейді.Көздің көру қабілетін арттырады. Асықты 
нысанаға алғанда қан тамырларының жұмысы жақсарады. 
Ал, қолға ұстап иіргенде, саусақ пен алақандағы жүйке 
нүктелері үйкеліске түсіп, ми тынығады екен. Мұның 
сыртында асықтың атып ойнайтын түрлері үнемі қимыл-
қозғалысты қажет ететіндіктен, денені қыздырып, бойдағы 
қан айналымын жақсартады. Үнемі отырып-тұру, жүрелей 
отыру, тізені жартылай бүгу, жиырылу, ширығу аяқ-қолдың 
буын ауруларының алдын алады. 
Тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйіні, асық - қимыл-

қозғалыстың ойыны. Мен өзімнің әр сабақтарымда асық 
ойынының элементтерін жиі пайдаланамын, соның бір дәлелі 
4 «А» сынып оқушысы Аманова Айкен, асық ойындарын 
тереңінен зерделеп, «Нұрлы көжек - 2014» ғылыми жобасы-
на қатысып, жүлделі орынға ие болды. Ендеше, сабақтарда 
ойынның элементтерін пайдалансақ, мектептерде спорт 
түрі ретінде және салауатты өмір салтын қалыптастыру 
бағытында да насихаттап, ұлттық бренд деңгейіне көтеріп, 
дамыта алсақ, балаларға патриоттық тәрбие бергеніміз деп 
ойлаймын. Асықтарыңыз алшысынан түссін!

Мағзұм МАНАТ,
Кирилловка ОМ-нің бастауыш сынып мұғалімі.

Жыл сайынғы Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың халыққа арнаған Жолдауына 
сәйкес мемелекеттік еңбек инспекциясы басқармасының жұмысы азаматтардың 
конституциялық құқықтарын, олардың еңбек және әлеуметтік кепілдіктерінің 
сақталуын қорғауға бағытталған. 
Мемлекеттік еңбек инспекторларымен 2014 жылдың ішінде облыс бойынша  

322 кәсіпорын тексерілді. Еңбек заңнамасының бұзушылығы бойынша - 1143 
анықталған, соның ішінде 737 еңбек қатынастары, қауіпсіздік және еңбек 
қауіпсіздігі - 390, халықтың жұмыспен қамтылуы бойынша -16.
Әкімшілік жауапқа айыппұл түрінде 555 лауазымды және заңды тұлғалар со-

масы 24,0 теңге көлемінде жауапқа тартылған.
Еңбек заңдылығын бұзған  үшін және уақытында жалақы төленбегені және 

толық төленбегіні үшін 47 заңды тұлға 4,3 теңге көлемінде  әкімшілік жазаға 
тартылған.

2014 жыл ағымында еңбекті қорғау және қауіпсізідік бойынша 1221 ұйым бас-
шылары және еңбекті қорғау және қауіпсізідікке жауапты тұлғалар оқытылып, 
аттестаттаудан өткізілді.
Жылдың басынан өнеркәсіпте 109 бақытсыз жағдай болды, соның ішінде 116 

адам жәбірленген. Оның ішінде 14- қатер шегуімен, 37- ауыр, 27- орташа, 38- 
жеңіл ауыр дәрежеде. Барлық бақытсыз жағдайлар Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес зерттелді. 
Есеп беру мерзімінде  бұқаралық ақпарат құралдарында еңбек заңнамасын 

түсіндіру сұрағы бойынша 37 кіріс, заңдылық және  еңбек және еңбек қауіпсіздігі 
бойынша нормативтік актілерді қабылдау сұрағы бойынша 155 лекция оқылған.
Мемлекеттік еңбек инспекторлары жазылған 653 өтініш және жұмыскерлердің  

еңбек құқығы бойынша айналымы, сонымен қатар еңбек бұзышылық 590, еңбек 
қауіпсіздігі бойынша 63.  1350 ауызша консультатция және түсіндірілім берілді.
Мемлекеттік еңбек инспекциясының 2015 жылдағы басты мақсаты тек қана 

азаматтардың еңбек құқықтарын қорғау ғана емес, оларды бұзушылықтың 
алдын алу. 
Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасы негіздеріне азаматтар-

ды құқықытық оқыту Іс-шаралар жоспарын жүзеге асыру бойынша жұмыс 
жалғастырылады.  

2015 жылғы медиа-жоспарға сәйкес күші бар Еңбек заңнамасы қағидаларын, 
еңбекті қорғау және қауіпсізідік талаптарын сақтауды түсіндіру бойынша облыс 
баспаларына 12 ақпараттық мақала жазу жоспарланды.  
БАҚ, облыстық кәсіподақ өкілдері, жұмыс берушілер және жұмысшылар 

өкілдерінің қатысуымен Еңбек заңнамасы қағидаларын, еңбекті қорғау және 
қауіпсізідік талаптарын сақтау сұрақтары бойынша семинар-кеңестер өткізу 
жоспарланды. 
Күн сайын мемлекеттік еңбек инспекторлары азаматтарды қабылдайды, оның 

барысында ақпараттық-таратпа материалдарды таратумен консультациялық 
көмек көрсетіледі. СҚО Мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының  мекен-
жайы: Петропавл қ, Абай к., 64 байланыс телефондары 46-37-73,36-17-86,46-
01-94,50-33-42. 

git.sko.gov.kz СҚО Мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасының ресми 
ғаламтор қоры жұмыс істейді. 

М. АХМЕТОВ, 
мемлекеттік еңбек инспекциясы басқармасы ақпараттық-талдауды 

қамтамасыз ету секторының басшысы.  

Маман түсініктемесі

ЕҢБЕК ЗАҢНАМАСЫ
үнемі бақылауда
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Баланың сөйлеу тілі – балабақшадан басталып, одан әрі даярлық тобын-

да және бастауыш сыныптарында толық дами бастайды. Өкінішке орай, 
қазіргі уақытта баланың сөйлеу тілінің дамымауы – дыбыстарды дұрыс айта 
алмауының салдарынан. Сөздік қорының өте аз болуымен қатар тіл кемістігі 
бар балалардың саны көп. Соған орай Петропавл қаласында өткен «Білімпаз» 
сайысына логопедиялық сабаққа қатысатын 3-сынып оқушысы Табылды 
Әмір қатысты. Бала партфолио дайындап,  қазақ тілі, дүниетану пәндерінен 

тест тапсырды. 
Сайысқа қатысқан 30 баланың ішінен жас болса да Әмір оза шауып, 3 

орынға қол жеткізгені біз үшін үлкен мақтаныш. Әмірге ІІІ дәрежелі диплом 
және сыйлықтар табыс етілді. Алдағы уақытта Әмірге тек жеңіске жете бер 
демекпін.

Айман АЛҒОЖИНА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің логопед-ұстазы.

*   *   *
Әр ата-ана өз баласының әр қадамына қуанады, жеңіске жетіп жатса тіпті 

қуанышында шек болмай мақтанады. Баласының әр ісіне қолдау көрсетуге  
әрқашан дайын. 
Сол себепті Саумалкөл қазақ орта мектебінің логопед-ұстазы Алгожина Ай-

ман Сайлаубайқызы біздің баламыз Табылды Әмірге  жетекшілік етіп, облыс 
деңгейіндегі сайысқа дайындады. Облыстық «Білімпаз» сайысында жеңіске 
жетіп ІІІ дәрежелі дипломмен және бағалы сыйлықтармен марапатталған 
баламыз үшін ризамыз. Жетекшісіне алғыс айтамыз.

Әмірдің ата-анасы.

Байқау

Жеңіске жеткен Әмір

Қыс уақытында бақытсыздық жағдай мен адам өлімін болдырмау 
мақсатында Айыртау ауданының төтенше жағдайлар  бөлімі осы қауіпті 
кезеңде ереженің сақталу тәртібін және қатерлі жағдайда пайдалана білудің 
керектігін естеріңізге салуды жөн санайды. 
Ең алдымен, қыс мезгілінде жолға шығарда қарапайым ережелерді есте 

сақтаңыз:
- ауа-райы туралы мәліметтен хабардар болыңыз;
- артық киімдеріңізді алудан бас тартпаңыз;
- машинада азық-түлік қоры,термоста ыстық шайдың болуы;
- сізге машинада жылынатын пештің болғаны дұрыс;
- боранды күні түнде жолға шықпаңыз,түнде барлық бағытыңызды 

жоғалтуыңыз мүмкін;
- жолды ұстап отырыңыз;
- босқа абыржымай, тыныштықты сақтаңыз.
Кенеттен Сіз жолда боранға тап болсаңыз, онда қарды қуыстап, сынған 

ағаш бұтағын қармен қоршап, төбесінен тесік қалдырып ішінде болсаңыз, өз 
денеңізден бөлінген жылу оның ішінде жылулық береді Ал егер 1-2 шырақ 
жақсаңыз, қорғанатын жеріңіз жабдықталған орын болып шығады да, 
даладағы құтырған бораннан бірнеше сағат сақтанасыз. 
Әрине, бұл жағдайда ұйықтап қалмау керек және төбедегі ауа тартқыш 

тесіктің жабылып қалмауын қадағалап отыру қажет. 
Боранда аяқтан тұрып тосуға болмайды. Сіз ерте ме, кеш пе шаршай-

сыз, бағытыңызды жоғалтасыз, демалуға отырсаңыз тонасыз. Тіпті жақсы, 
жылы киімнің өзі де желді аязда сізге азғана уақыт қорғаныш бола алады, 
сондықтан уақытыңызды өзіңізді сақтауға жұмсаңыз. 
Қардың жақсы жылу ұстайтын құрал екендігін есіңізге түсіріңіз.
 Сіздің сақтануыңыз – қар үстінен орын іздеу және онда қорғанатын үй 

жасау. Бұл Сіздің қарлы бораннан сақтануыңызға ашық күнді күтуіңізге және 
ілгері жүруіңізге мүмкіндік туғызады. 
Егер боранда машинада отырсаңыз, машинаның капотын жел жаққа 

қаратып қойып, жанармайды үнемдей отыра, машинаны қыздырып қою 
керек. 
Машинаны қар басып қалу қаупі болған кезде, мезгілінде қарды аршып 

отыру керек. 
Қар басып қалған машинаның жұмыс істеуінен бұрын, газ шығару тетігін 

қардан тазарту керек, себебі газ машинаның астына емес, атмосфераға 
шығу керек. 
Адам бағытын жоғалтқанда, өз үйіне бірнеше метр қалған кезде де қазаға 

ұшыраған кездер жиі кездеседі, сондықтан машинадан шығарда өзін-өзі 
сақтау үшін, арқанмен (шарф т.б.) байланып шыққан дұрыс.
Сонымен, қысқы уақытта адамның өз өмірін сақтау бірнеше жағдайларға 

байланысты, бәрінен бұрын сұрапыл қыс жағдайында дұрыс бағытты ұстауға 
адамның өзінің моральдық жүріс-тұрысына тікелей байланысты.    

        Есмағзам СЕЙІТЖАН,  
Айыртау ауданының ТЖб-нің бас маманы. 

ТЖ бөлімі ескертеді:

ҚЫСТА САҚ БОЛЫҢЫЗ!

ДҮЙСЕНБІ, 9 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.Kz» 
11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 «Достар» 
Т/х 12:15 «Ғажайыпстанға саяхат» 12:25 
«Еңбек түбі - береке» 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Дауа» 13:15 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 13:45 «Ақсауыт» 14:15 «Әли 
мен Айя» М/ф 14:25 «Алпамыс батыр» 
М/ф 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Менің 
Қазақстаным» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:05 «Шын жүректен!» 
18:50 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ» 19:30 «Достар» 
Т/х 6-бөлім 20:00 Жеңіске - 70 жыл 
«ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ» Д/ф 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:50 «Еңбек түбі - 
береке» 0:55 «Көкпар» 1:40 «Дауа» 2:10 
«Шын жүректен!» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 «Жетi күн» 11:00 «Сәтті сауда» 
11:30 М/ф «Титан: после гибели Земли» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в 
твоем доме» 14:00 Т/с «Женский доктор 
– 2» 15:00 Новости 15:15 Д/ф «Қазақстан 
Республикасының Ұлттық музейі» 15:45 
«Сәтті сауда» 16:15 М/с «Ким» 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Бизнес сыры» 18:00 Новости 
18:15 «Ду-думан» 19:00 «ТВ Бинго» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 21:00 Новости 21:30 Т/с «Дворец 
Абдин» 22:20 Т/с «След» 23:10 «Жекпе-
жек» 0:00 Қорытынды жаңалықтар 0:30 
Новости 01:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:05 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 «П@
УТINA+» 15:00 «112» 15:15 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:10 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 19:25 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 19:45 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 20:35 «П@УТINA» 21:00 
«НОВОСТИ В 21:00» 21:45 Т/с «СЕ-
СТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 22:45 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 23:50 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 0:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 1:55 «П@
УТINA+» 2:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:20 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 

СЕЙСЕНБІ, 10 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Достар» Т/х 12:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат» 12:25 «Еңбек түбі - береке» 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «SPORT.
KZ» 13:10 «Алаң» 14:00 «Сыр-сұхбат» 
14:30 «Алпамыс  батыр» М /ф  14:55 
«БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16:10 «Келін» Т/х 17:00 «КЕЛБЕТ» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Еңбек түбі - береке» 18:15 «Ас 
болсын!» 19:05 «Қылмыс пен жаза» 19:30 
«Достар» Т/х 20:00 Жеңіске - 70 жыл 
«ЕЛДІҢ ЕРЛІГІ» Д/ф 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:55 «Сыр-сұхбат» 1:30 «Шарайна» 1:55 
ФУТБОЛ АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ 
XXV тур «ЛИВЕРПУЛЬ» - «ТОТТЕНХЭМ 
ХОТСПУР» 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:10 «Сәтті сауда» 11:40 
«Подари детям жизнь» 11:45 Т/с «Дворец 
Абдин» 12:35 «Спорт без границ» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Женский доктор – 2» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с 
«Ким» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 18:00 
Новости 18:15 «Махаббатым жүрегімде» 
Т/х 19:00 «Нүкте» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бюро расследований» 
21:00 Новости 21:30 Т/с «Дворец Абдин» 
22:20 Т/с «След» 23:00 «Арнайы хабар» 
23:30 Қорытынды жаңалықтар 00:00 
Новости 00:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:05 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 «П@
УТINA+» 15:00 «112» 15:15 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:10 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 19:25 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 19:45 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 20:35 «П@УТINA» 21:00 
«НОВОСТИ В 21:00» 21:45 Т/с «СЕ-
СТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 22:45 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 23:50 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 0:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 1:55 «П@
УТINA+» 2:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:20 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 

СӘРСЕНБІ, 11 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Достар» Т/х 12:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат» 12:25 «Еңбек түбі - береке» 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Поэзия әлемі» 13:10 
«Заң және біз» 13:55 «Шарайна» 14:25 
«Алпамыс батыр» М/ф 14:55 «БІЛГІШТЕР» 
М /х  15:05 «ӘЙЕЛ  БАҚЫТЫ» 16:10 
«КЕЛІН» Т/х 17:00 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Қылмыс пен жаза» 
18:35 «Еңбек түбі - береке» 18:40 «Мың 

түрлі мамандық» 19:10 «ЖУРНАЛИСТІК 
ЗЕРТТЕУ» 19:30 «Достар» Т/х 20:00 
Жеңіске - 70 жыл «Ұлт мақтанышы» 
Д/ф 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» Т/х 
22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:25 «Қазақстан дауы-
сы» Күнделік 23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:30 «Өзекжарды» 0:55 «Ас болсын!» 1:40 
ФУТБОЛ АҒЫЛШЫН ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ 
XXV тур «ЧЕЛСИ» - «ЭВЕРТОН» 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:10 «Сәтті сауда» 11:40 
«Подари детям жизнь» 11:45 Т/с «Дво-
рец Абдин» 12:35 «Спорт әлемі» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 М/с «Ким» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Махаббатым жүрегімде» Т/х 19:00 «Біздің 
үй» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
Д/ф «VII Астана Экономикалық форумы 
мен II дағдарысқа қарсы дүниежүзілік 
конференция» 21:00 Новости 21:30 Т/с 
«Дворец Абдин» 22:20 Т/с «След» 23:10 
«Нүкте» 00:00 Қорытынды жаңалықтар 
00:30 Новости 01:00 «Әр үйдің сыры 
басқа» 01:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:05 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 «П@
УТINA+» 15:00 «112» 15:15 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:10 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 19:25 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 19:45 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 20:35 «П@УТINA» 21:00 
«НОВОСТИ В 21:00» 21:45 Т/с «СЕ-
СТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 22:45 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 23:50 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 0:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 1:55 «П@
УТINA+» 2:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:20 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» До 4:00 

БЕЙСЕНБІ, 12 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11:40 «Достар» Т/х 12:15 «Ғажайыпстанға 
саяхат» 12:25 «Еңбек түбі - береке» 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Агробизнес» 13:05 
«Сіз не дейсіз?» 13:35 «Жан жылуы» 
14:00 «Журналистік зерттеу» 14:25 «Ал-
памыс батыр» М/ф 14:45 «БІЛГІШТЕР» 
М/х 14:55 «Қазақстан дауысы» Күнделік 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Еңбек түбі - береке» 18:15 «Ру-
ханият сардары» 19:10 «ИНДУСТРИЯ-
ЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:30 
«Достар» Т/х 20:00 Жеңіске - 70 жыл 
«Жарқын бейне» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:55 «Қылмыс пен жаза» 1:20 «Еңбек 
түбі - береке» 1:25 «Жарқын бейне» 
1:55 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы  жаңалықтар  10:15 Т /с 
«След» 11:00 Новости 11:15 «Сәтті сауда» 
11:45 «Подари детям жизнь» 11:50 Т/с 
«Дворец Абдин» 12:40 «Экономкласс» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в 
твоем доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 
15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 15:50 «Сәтті сауда» 16:20 М/с 
«Ким» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Бизнес сыры» 18:00 
Новости 18:15 «Махаббатым жүрегімде» 
Т/х 19:00 «Жекпе-жек» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Энергия будущего» 
21:00 Новости 21:30 Т/с «Дворец Абдин» 
22:20 Т/с «След» 23:10 «Біздің үй» 00:00 
Қорытынды жаңалықтар 00:30 Новости 
01:00 «Әр үйдің сыры басқа»» 01:30 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:05 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Күнделік 
13:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 «П@
УТINA+» 15:00 «112» 15:15 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:10 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16:55 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 19:25 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 19:45 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 20:35 «П@УТINA» 21:00 
«НОВОСТИ В 21:00» 21:45 Т/с «СЕ-
СТРА МОЯ, ЛЮБОВЬ» 22:45 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 23:50 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Дневник 0:00 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 1:55 «П@
УТINA+» 2:40 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:20 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 

ЖҰМА, 13 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Қазақстан дауысы» 
Күнделік 11:05 «Айтуға оңай...» 11:50 «До-
стар» Т/х 12:25 «Еңбек түбі - береке» 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Жарқын бейне» 
13:15 «Көкпар» 14:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 14:25 «Алпамыс батыр» 
М/ф 14:50 «БІЛГІШТЕР» М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Жан 
жылуы» 17:25 «Еңбек түбі - береке» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 18:40 
«VII Астана Экономикалық форумы» Д/ф 
19:00 «Иман айнасы» 19:20 «Достар» 
Т/х 19:50 Жеңіске - 70 жыл «Қазаққа 
қымбат есім» Д/ф 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 

21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «ШЫН 
ЖҮРЕКТЕН!» 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 «Өзекжарды» 
0:50 Кино «Алдар көсе» 2:10 «Иман 
айнасы» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:15 «Сәтті сауда» 11:45 
«Подари детям жизнь» 11:50 Т/с «Дворец 
Абдин» 12:40 «Энергия будущего» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Страх в твоем 
доме» 14:00 Т/с «Второе дыхание» 15:00 
Новости 15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
15:45 «Сәтті сауда» 16:15 «Ұлт саулығы» 
17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 «Бармысың, 
бауырым?» 18:00 Новости 18:15 «Махаб-
батым жүрегімде» Т/х 19:00 «Орталық 
Хабар» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Одна судьба» 21:00 Новости 
21:30 Кино «Сделай шаг: лови момент» 
23:30 Кино «Бақшадағы жарқырауықтар» 
01:20 Қорытынды жаңалықтар 01:30 
Новости 02:00 «Әр үйдің сыры басқа» 
02:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 
13:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
13:05 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 13:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:05 «П@УТINA+» 15:00 
«112» 15:15 Т/с «КАРПОВ СЕЗОН ВТО-
РОЙ» 16:50 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 
18:00 «КЕШ ЖАРЫҚ, ҚАЗАҚСТАН!» 
18:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18:25 
«Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 19:25 «БА-
СТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 19:45 «Джодха 
және Акбар» ҮНДІ Т/Х 20:15 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 20:35 «П@УТINA» 21:00 
«НОВОСТИ В 21:00» 21:45 «ПОЛЕ ЧУ-
ДЕС» 22:55 «ТРИ АККОРДА» 1:05 «ЧЕ-
ЛОВЕК И ЗАКОН» 2:00 «ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ІС №» 2:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 3:50 Много-
серийный фильм «ИГРЫ РАЗУМА» 4:35 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

СЕНБІ, 14 АҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:40 «АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК 
ТАҢ» 10:05 «Дауа» 10:40 «Аc болсын!» 
11:25 «Қазақстан дауысы» 13:30 «ПОЭ-
ЗИЯ ӘЛЕМІ» 14:00 «Жайдарман» 14:15 
«Сырғалым» Т/х 16:25 Кино «Қаңғыбас» 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Қаңғыбас» 
19:45 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:00 «Ұлттық шоу» 22:30 «Сен ғана...» 
0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:05 Кино «Кейт пен 
Лео» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:02 «Қалжың қоржыны» 8:30 «Жа-

байы футбол жаналғыштары» М/сы 9:00 
«Бармысың, бауырым?» 9:45 «Продво-
прос» 10:00 «Спорт без границ» 10:25 
М/ф «Эскимос» 10:55 М/ф «Тролль в 
центральном парке» 12:10 Кино для всей 
семьи «Как Майк-2» 14:00 «Орталық 
Хабар» 14:50 «Жұлдызды дода» 16:20 
«Тур де Хабар» 16:50 Концерт «А-студио» 
«Symphony Astana» 18:00 Кино «Арман-
дастар» 19:40 «Мен көрген соғыс» - «Моя 
история войны» 19:50 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн» 22:00 Кино «Братья 
Гримм» 00:20 Кино «Кемелдік бейнесі» 
02:00 «Тентек періште» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Зарубежное  кино  «ПАЛА -

ТА» 7:30 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 8:00 
«ТАҢҒЫ  ПОШТА» 8:30 «П@УТ INA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
9:00 Новости 9:10 «СМАК» 9:45 Кино 
«КРЕПКИЙ БРАК» 11:35 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:05 «АЙВЕНГО» Т/х 13:35 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 14:05 «П@УТINA+» 
15:00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИО-
НЕРОМ?» 16:05 Кино «ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ» 20:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» 
Второй сезон 21:00 «НОВОСТИ В СУБ-
БОТУ» 21:30 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21:50 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 22:15 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:55 Т/с «СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ» 
«Королевство откатов» Фильм 4 1:45 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:10 «АЙВЕНГО» 
Т/х 3:50 Кино «ПАЛАТА» 

ЖЕКСЕНБІ, 15 AҚПАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 9:00 «КӨҢІЛАШАР» 
10:30 «КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ» М/ф 11:20 
«Ақсауыт» 11:55 «Шарайна» 12:25 «СЫР-
СҰХБАТ» 12:55 «Ұлттық шоу» 14:15 
«Сырғалым» Т/х 16:25 «Баламен бетпе-
бет» 16:40 «Әли мен Айя» М/ф 16:50 «Ән 
домбыра» 18:15 «Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА.
КZ» 21:00 «ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ» Финал 
23:05 «АЛАҢ» 23:55 «КӨКПАР» 0:35 Кино 
«Он үшінші жауынгер» 2:15 «Телқоңыр» 
3:00 «АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:02 «Қалжың қоржыны» 8:30 «Жа-

байы футбол жаналғыштары» М/сы 9:00 
«Жетi күн» 10:00 «Ас арқау» 10:20 «Спорт 
әлемі» 11:00 М/ф «Дюймовочка» 12:30 Т/с 
«Синбад» 13:15 «Бенефис-шоу» 14:25 Үнді 
фильмі « Махаббат жолында» 16:55 «Кеше 
ғана» - «Еще вчера» 17:55 Всемирная серия 
бокса «Астана Арланс» - «Ураганы Пуэрто 
Рико» 20:00 «Ду-думан» 21:00 «Жетi күн» 
22:00 Кино «Иллюзия обмана» 00:00 Кино 
«Шал» 02:00 «Тентек періште» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК  ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:00 Т/с «ИГРЫ РАЗУМА» 
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗ-
ЛОТО» 10:45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 11:55 
«АРИСТОКРАТЫ» Т/х 13:20 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 13:50 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 15:00 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 16:10 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ» Второй сезон 17:10 
Т/с «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 21:00 «АНАЛИТИ-
КА» 22:00 «П@УТINA+» 23:00 «ТОЧЬ-
В-ТОЧЬ» 2:00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:25 
«АРИСТОКРАТЫ» Т/х 4:05 Т/с «ИГРЫ 
РАЗУМА» 
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«Ұстаз....жаратылысынан өзіне 
айтылғанын бәрін түсінген, көрген, 
естіген және аңғарған нәрселердің 
бәрін жадында жақсы сақтайтын, 
алғыр да аңғарымпаз ақыл иесі.... 
мейлінше шешен, өнер-білімге құштар, 
аса қанағатшыл, жаны асқақ және ар-
намысын ардақтайтын, жақындарына 
да жат адамдарына әділ. Жұрттың 
бәріне жақсылық пен ізгілік көрсетіп, 
қорқыныш пен жасқану дегенді 
білмейтін батыл, ержүрек болу керек 
еді», -дейді Әл Фараби. Дананың дара 
сөзі тегін айтылмаған. 
Ұстаз жолы – ауыр жол. Осы 

бір ұлағатты сөзді ұстаздардың 
қайсысына болсақ та артық емес,  
дегенмен бұл сөзді еңбегіне қарай 
құрмет, өнегесіне қарай сый – ізет 
көріп жүрген ұстаздардың бірі Шүкірлік 
негізгі мектебінің орыс тілі және тех-
нология пәнінің мұғалімі Қасымова 
Анаргүл Ермекқызының болмысына 
сай келетін сияқты. Анаргүл мұғалім 
1996 жылдан бастап ауылымызда 
жазғы лагерь тәлемгері болып, одан 
кейін 2001 жылы мектебімізде тех-
нология пәнінің мұғалімі қызметінен 
бастады. Бұл жұмысында қолының 
қаншалық шебер және өнерлі екенің 
және біздің ата – бабамыздан келе 
жатқан өнердің бәрін дәріптеп, бізге тек 
білім емес, ұлттық тәрбиеге тәрбиеледі 
деп айтсам арттық кетпеспін. Айта 
кетсек: тоқыманың алуан түрлері, по-
пьемаше, гравюра, тамақтың түрлері 
т.б. Қазіргі таңда да осының әлі күнге 
дейін шәкірттеріне үйретуден жалықпай 
еңбек етуде. Ал 2004 жылдан орыс 
тілі пәнінен мұғалім болып жұмысын 
жалғастырды. «Кісінің шырайына 
қарама, райына қара»  деген ата сөзі 
бар. Анаргүл ұстазымыздың өнегесі 
бойына біткен, өзіндік мейрімділігімен, 
қарапайымдылығымен ерекшеленеді. 

Ұстаз мерейі
Ўстаздыќ ету - ўлы жол

«Үлкен кісі иіліп тұрса, кіші үйіріліп 
тұрады» деп қазақ бекер айтпаған. 
Ұстаз мерейі әрқашан биік. Бүгінде 
ұлағатты ұстазымыздың білім саласын-
да еңбек еткенінен жиырма жыл жыл-
дай уақыт өтті, бұл ізденуге, өмірде өз 
орнын табуға, жалықпай үйренуге және 
сол білімін, рухани байлығын шәкірт 
бойына сіңіруге арналған жылдар еді. 
Жас ұрпақтың білімді ғана емес, өнегелі 
де өнерлі болып өсуіне үлкен мән бер-
ген ұстаз. Нағыз кісілік қасиеттердің 
бойына жинақталған, шуағын шашып 
жүретін Анаргүл Ермекқызы ешқашан 
жұмыстан жалықпаған. Ұстазымыздың 
алдына барсаң, ақылын аямайды, 
үйретуден жалықпайды.

Көп құрметтісі «Ұстаздық ету - 
ұлы жол» екенін дәлелдеп келеді. 
«Адамның адамшылығы - ата-ана 
мен ұстаздардан басталады», - деген 
екен ұлы Абай атамыз. Сондықтан 
адамның бар қуанышы өмір бойы еңбек 
етуі. Анаргүл ұстазымызға тілейтінім 
отбасыңыздан бақ-береке кетпесін, 
ұстаздық еңбегіңізде тек қана биіктен 
көріне беріңіз- дей отыра, өзім де сіздің 
жолыңызды қуып Ж.Мусин атындағы 
педагогикалық колледжін аяқтап, 
ұзтаздық жолға аяқ бассам деймін. 

Айжанат ЖАНБОЛАТОВА,
шәкірті, Ж.Мусин атындағы 
педагогикалық колледжінің 

студенті.

Адамзатқа білім мен тәрбие 
берілмесе не болар еді...  Адам ба-
ласын тәрбиелеп, білім беруде – 
мұғалімнің орны ерекше деп ойлай-
мын. Ата-ана – мұғалім – қоғам болып 
тәуелсіз елдің болашағын жасау бүгінгі 
күннің басты міндеттерінің бірі.

«Мұғалім – мектептің жүрегі» деген 
сөз орынды айтылған. Осы мақалаға 
арқау болып отырған әріптесім, 
жаңашыл  мұғалім  Қожағұлова 
Гүлназ Даулетқызы Лобаново орта 
мектебінде үш-төрт жылдан бері 
еңбек етеді. Өмір жолына келсек, 
тәуелсіз ел түлегі.

1985 жылы қазанда дүниеге келіп, 
2003 жылы Саумалкөл қазақ орта 
мектебін бітірген соң, Көкшетау 
қаласындағы Шоқан Уәлиханов 
атындағы мемлекттік университетінің 
химия -биология  мамандығын 
тәмамдаған. 
Өз мамандығы бойынша еңбек 

жолын бастағанына 7 жыл. 2011 

ЖАҢАШЫЛ МҰҒАЛІМЖАҢАШЫЛ МҰҒАЛІМ
жылдан Лобаново орта мектебінде 
химия-биология пәндерін оқытады. 
Қазіргі заман талаптарына сай 
жаңа педагогикалық технология-
лармен электронды оқыту техноло-
гияларын меңгерген. Әр сабақты өте 
жауапкершілікпен өткізеді. Сабақтарын 
оқушыларға күнделікті өмірмен байла-
ныстыра өткізіп, оқушылардың жеке 
тұлға болып қалыптасуына да ықпал 
етеді.
Гүлназ мектепішілік білім-тәрбие 

шараларына да белсенді қатынасады. 
Аудандық және облыстық конкурстарға 
қатысушы ғана емес, табысты 
қатысушы және жеңімпаз. 

2014 жыл Гүлназ Даулетқызы үшін 
шығармашылық өрлеу жылы болды 
десек артық емес. Аудандық шеберлік 
класс, «Жаңа толқын» аймақтық-
әдістемелік шеберханасы аясында 
шеберлік сыныпты табысты өткізгені 
үшін сертификаттарымен марапат-
талды. Оқушылардың ғылыми жо-

балары бойынша аудандық турының 
жеңімпазы, оқушылар ғылыми жоба-
лар жарысының аймақтық турының 
жеңімпазы, ІІ дәрежелі дипломмен 
11-сынып оқушысы Харани Айбахыт 
марапатталған.  
Гүлназ  бен  Нұрланның  ата-

анасы қарапайым еңбек адамда-
ры. Гүлназдың жолдасы Нұрлан 
Қожағұлов  мектебімізде  дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі. Екі жас 
ұлы Нұрәлиді тәрбиелеуде.
Облыстық педагог кадрлардың 

біліктіоігін көтеру және қайта даяр-
лау институтында ІІІ деңгейлі кур-
сты аяқтаған. Жаңа Қазақстанның 
– жаңа ұрпағын, болашағын оқытуда 
жаңашыл мұғалім Қожағұлова Гүлназ 
Даулетқызы өз күш-жігерін аямай, 
шығармашылықпмен еңбек ете береді 
деп сенемін.

Жұмахан ЖҰМАТАЕВ,
Лобаново ОМ-нің кәсіподақ 

ұйымының төрағасы.

«Ұстаздық  ауыр еңбек түсінгенге,
Тау бұзып, тас қопарған ісіңнен де»
 Ұстаз жеке тұлғаға сапалы білім мен саналы тәрбие беретін 

ұлы тұлға. Жеке тұлғаны дамытып, оның  қалыптасуын 
қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, іскерлігі мен 
дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын 
оятып, ынтасын арттыру    міндеттерін жүзеге асыратын ба-
сты тұлға да ұстаз.  Тек мықты, жаңашыл, нағыз ұстаз ғана 
осы ауыр жүкті алып жүре алады. Осындай ұстаз қолынан 
шыққан мектеп оқушысы ертеңгі ел тізгінін ұстайтын аза-
мат. Бала бойындағы өзіне деген сүйіспеншілік пен сенімді 
нығайту- өзін «МЕН» ретінде сезіне алатын бала ғана 
өмірде шын мәніндегі өз орнын лайықты таба алатын  тұлға 
болары сөзсіз. Осы жолда бала бойындағы психологиялық 
танымдық процестерді қалыптастыруда мектебіміздің пси-
хологы Азамат Сансызбайұлын ерекше атағымыз келеді. 
Оны біз, ата-аналар педагогикалық қызметке ынтасы 

жоғары, білім беру саласындағы үнемі жаңарып отыра-
тын өзгерістерге икемді, жаңа технологияларды меңгере 
отырып, оқу-тәрбие үрдісінде қолдана алатын шығармашыл 

БІЛІКТІ ҰСТАЗ, БІЛІМДІ ШӘКІРТ – МЕКТЕП АЙНАСЫБІЛІКТІ ҰСТАЗ, БІЛІМДІ ШӘКІРТ – МЕКТЕП АЙНАСЫ
маман ретінде танимыз.Әр шаңыраққа, елімізге  ақыл-ойы 
кемел, шығармашылық жағынан қабілетті, іскер және білімді 
адам керектігін - әр ата-анадан талап ете отырып, жұмыс 
жасайды. Әр жастағы баланың даму ерекшеліктеріне сай 
келетін тәрбиенің тиімді әдісін таба білетін, баламен ортақ тіл 
табыса алатын, ақыл-парасаты мол,  ұйымдастырушылық 
қабілеті  жоғары жан. Біздермен үнемі байланыс жасап түрлі 
психологиялық тренингтер, сауалнамалар, психологиялық 
ағарту жұмыстарын өткізіп, өзінің кәсіптік білімдеріне сүйене 
отырып, шешімін табуға кеңес беріп отырады. Атап айтсақ 
«Жасөспірім шақтағы  оқушылардың  ата-аналарына 
психологиялық көмек» конференциясын өткізді.

 Азамат Сансызбайұлы  мектептегі оқу-тәрбие жұмысының 
тиімділігін арттыруда, әлеуметтік белсенді жеке адамды 
психологиялық тұрғыдан қалыптастыруға ат салысып 
жүрген ұлағатты жан.

Сугралимов К.К., Шериязданова Г.К., 
Шаяхметова А.З..

Бірлестік ОМ-і оқушыларының
 ата-аналары.  

  ІЗДЕУ САЛАМЫЗ
 

1946 жылғы 5-6 қыркүйекте Көкшетау облысы Қызылту ауданының бала-
лар үйінің тәрбиеленушілері Көкшетау облысы Володар ауданы Казгородок 
селосындағы «Володар балалар үйіне» көшіп келеді. Сол балалардың ішінде 
Қалирахимов Қаһарман болатын. Ол 5-6 жаста еді. Бір ғана күн түнеді. Келесі 
күні қайда кеткенін білмеймін.   
Қаһарманды іздеуші Сәли Мұхамедрақымұлы Жағыпаров. 
Тел. 8(71542)22-4-79. 
   

САТАМЫН
4 бөлмелі үй сатамын. М.Янко көшесі, 17 үй.
Тел. 27-586, 87751505413.

(4-1).

*  *  *
Ақпанның 6-шы жұлдызында біздің ұлымыз Ілиясов Жанат Ғабдрашитұлы 

тірі болса 32 жасқа толар еді. Бұрынғы Ленинград ауданының тумасы 2005 
жылы Көкшетау университетінің физика-математика факульттетін тәмамдап, 
информатика мұғалімі болып қызмет етті. 2013 жылдың 15 тамызында бұл 
дүниеден бақилыққа озды. 

Ғұмырдан көш керуен,
Үміт күтіп жүргенде.
Жазған демің бітіп,
Мезгілсіз бұл дүниеден өтпегенде.
32-ге толар едің жасың жетіп,
Сен жоқсың, талай күндер,
Талай айлар өтті топтанып.
Үйге кіріп келетіндей боласың,
Қашан болсын жадымда сен тұрасың,
Мен үшін Жанат тірі,
Ол аңсаған, сарғая сағынған жүрегімде,
Өмір сүре береді.
Тек енді айтатын тілек біреу ғана: «Жатқан 

жерің жайлы, топырағың торқа болсын, көрмеген 
қызығыңды, жасай алмаған жасыңды тұяғыңа 
берсін».

Еске алушылар: анасы – Қарлығаш, туған – туыстары.

Өмір деген қамшының қысқа сабындай.  Қысқа ғұмырда өтпелі кезеңнің  
әркімге әкелетін қайғысы, қасіреті  бар. Дауқара ауылының тумасы, Қаратал 
ауылында  ғұмыр кешкен анамыз, әжеміз Мағрипа Құдабайқызының өмірден 
озғанына   2  жыл толды.  Егер де  ортамызда болса,  ақпанның 1-і күні  79 
жасқа толар еді. Анамызды, әжемізді сағынышпен еске аламыз, мына жыр 
жолдарын сол анамыздың құрметіне арнағымыз келеді:

Анам мені мәпелеген жасымнан, 
Құлыным деп, сипаушы еді басымнан.
Іңгәласам, түн ұйқысын төрт бөліп,
Құшақ жайып табылатын қасымнан.
Кызықтаушы ең немереңнің күлгенін,
Еңбектеп кеп, қаз-қаз басып жүргенін.
Мәпелеуші ең ұл-қызыңды аймалап, 
Өміріңде ренжіп бір көрмедің.
Білмей қалдым, анашым, көз  жұмарын,
Жүрек өксіп, көздің жасын бұладым.
Ұлын ұяға, қызын қияға қондырып,
Жығылғандай биік болды шынарым.
Мұңды сәттен қалай ғана арылам?
Әлі күнге мен анамды сағынам.
Ана есімі бәрінен де қадірлі,
Ұлы есім кетпейтұғын жадыңнан.

Еске алушылар: жұбайы Елубай, балалары, немерелері, жиендері.

Еске алу

Қадірлі құдағиымыз, аяулы біздің әжеміз Кулова Айсұлуды мерейлі 75 
жасқа толған туған күнімен құттықтай отыра, мына өлең жолдарын арнай-
мыз:

75 жас туған күніңіз құтты болсын!
Өміріңіз шаттық пен нұрға толсын!
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Аман-есен ортамызда жүріңіз!
Ақ тілекпен: Райымжан, Тұрсын, шөберелері – Айым, Аяулым, Мәди, 

Мұхаммед. Саумалкөл – Астана.

Құттықтаймыз!

Үй ішіндегі газ тарату қондырғыларын іске қосу 
кезінде техникалық қажеттілігіне байланысты 
әрқашанда жарамды күйде болуы керек.

2014 жылы газ қондырғыларының әсерінен 
тұрғын секторда 1 өрт оқиғасы тіркелді.              
Өрттің шығу себебі газ қондырғыларын 

қолданғанда өрт қауіпсіздік ережесінің бұзылуынан 
болып отыр.
Сол себептен Айыртау ауданының төтенше 

жағдайлар бөлімі тұрмыстық және тұрғын сек-
торларында адамның қаза болуын болдырмау 
мақсатында аудан тұрғындарын өрт қауіпсіздік 

ережелерін сақтауын ескертеді:
Газ қондырғысын қолданғанда тиым салынады:
- жасөспірім балаларға және оның қауіпсіздік түрде іске қосу тәртібімен 

таныспаған тұлғаларға газ қондырғыларымен қолдануға;
- сіріңке жағылар алдында газ крандарын ерте ашпауға немесе қолмен 

ашылатын қысқыш қосылмағанша;
- газ плитасының жанында киім-кешектер кептіруге болмайды, ол тұтанып 

кетуі мүмкін.
Егер де үй ішінде газ иісі шыққан кезде электр қондырғыларын қолдануға 

тиым салынады және жанып тұрған жарық көздерін өшіру қажет. Барлық газ 
құралдарын өшіріңіз, крандарын жабыңыз, барлық бөлмелерді тексеріңіз. Газ 
қондырғыларының крандарын толық күйде жабылғанын тексеріңіз. Егер де 
газ иісі кетіп немесе бөлме ауасын тазартқаннан кейін қайтадан пайда болған 
жағдайда, апаттық газ қызметін шақыру қажет.

Жанбота ҚАБДӨШЕВ,
Айыртау ауданының ТЖБ-нің аға инженері,

өртке қарсы қызмет майоры.

ТЖ бөлімі ескертеді:
Өрт қауіпсіздігі шараларын сақтауӨрт қауіпсіздігі шараларын сақтау


