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Президент Жолдауы: Нұрлы Жол – біздің жолымыз
АҚПАРАТТЫҚ-НАСИХАТ ТОБЫ

 АУДЫНЫМЫЗДА БОЛДЫ
Өт к ен  ап т аның  соңында  Қа з а қ с т а н 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
үстіміздегі жылдың 11 қарашасындағы «Нұрлы 
Жол – болашаққа бастар жол» атты Қазақстан 
халқына арнаған Жолдауын түсіндіру мақсатында 
республикалық ақпараттық-насихат тобының 
мүшелері Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігі тұтынушылардың құқығын 
қорғау  Комитетінің төрағасы Әлиақпар Мәтішев 
және «Группы компаний «Риэлт-Сервис» ЖШС-нің 
бас директоры, Петропавл қалалық мәслихатының 
депутаты Сайран Хамзиндер аудан жұршылығымен 

кездесіп, Президент Жолдауынан туындаған келелі мәселелер жөнінде 
түсінік берді.
Ақпараттық-насихат тобының мүшелері Володар, Сырымбет және Имантау 

ауылдық округтерінің тұрғындарымен кездесіп, Жолдауда айтылған болашақтағы 
ауқымды жоспарларды халық назарына жеткізіп, одан туындаған мәселелер 
жөнінде өздерінің ойларымен бөлісті.

Өз хабарымыз. 

Еліміздің  Тәуелсіздік  күні 
қарсаңында ауданымыздың елді 
мекендерінде жаңа нысандар салта-
натты түрде ашылып, бірнеше елеулі 
оқиғаларға толы болды. 

13 желтоқсан күні Саумалкөл ау-
ылында «Жаңа Интерьер» жиһаз 
дүкенінің салтанатты ашылуымен 
бастау алды. 
Жаңа  жиһаз  дүкенінің  салта-

натты ашылуында сөз алған аудан 
әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыр-
тау аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров: «Бұл қуанышты 
сәт Отанымыздың Тәуелсіздігі күні 
қарсаңында  өтетінімен атаулы болмақ. 
Осы жаңа нысан аудан орталығының 
көрікті ғимараттарының қатарына 
қосылатынына күмәнім жоқ.
Елбасы өзінің 2014 жылғы 11 

қарашадағы «Нұрлы Жол – болашаққа 
бастар жол» Жолдауында: «Шағын және 

орта бизнесті экономикалық өсімнің 
драйвері ретінде дамыту және оның 
үлесін 2050 жылға қарай Ішкі Жалпы 
Өнімнің 50 пайызына ұлғайту бойын-
ша жұмысты жалғастыру жөн» - деп 
атап өткенін тілге тиек ете келе, бар-
ша айыртаулықтарды еліміздің басты 
мерекесі Тәуелсіздік күнімен құттықтап, 
жаңа дүкеннің қадамына сәттілік тіледі.
Келесіде сөз алған «Жаңа Интерьер»  

фирмасының өкілі Александр Шабаев 
шағын және орта бизнесті дамытуда 
Елбасының қамқорлығына шынайы 
алғысын білдіре отыра, көрші Ресей 
жиһазының аудан жұршылығының 
сұранысына ие болатынына сенімділігін 
білдіріп, жерлестерімізді айтулы мереке-
мен құттықтады.
Жиһаз дүкенінің салтанатты таспасын 

аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы, 
«Жаңа Интерьер»  фирмасының өкілі 
Александр Шабаев және кәсіпкер Ни-
колай Бижовтар кесіп, дүкеннің ішіндегі 
ресейлік жиһаздарды аралап көрді.
Сонан соң аудан басшысы Ағзам 

Тастеміров аудан орталығындағы «Ай-
лана» мұз айдынында жаңа қысқы 
мауымның ашылуына да қатынасып, 
жиналған көпшілікті айтулы оқиғамен 
құттықтап, осындай мұз айдындарының 
тұрақты қызмет етулері салауатты 
өмір салтын қалыптастыру мен жалпы 
спортты насихаттауға бағытталғанын 
жеткізді. Аудан басшысы өз сөзінде: 
- Халқымыз ежелден денсаулықтың 
қадірін жете түсініп, оны басты байлыққа 
балаған. Осы қағиданы берік ұстанған 
мемлекетіміз ел халқының ойы сер-
гек, дені сау болуы үшін қолда бар 
мүмкіндіктердің бәрін жасауда. «Дені 
сау ұлт бәсекеге қабілетті болады» - деп 
Елбасы Н.Ә.Назарбаев жыл сайынғы 
Жолдауларында атап өтуде. Сондықтан 
спорттың бұқаралық сипатын дамыту 
– мемлекетіміздің стратегиялық басым 
бағыттарының бірі – деп атап өтті.

«Айлана» мұз айдынының іске 
қосылуына себепші, жеке кәсіпкер, 
аудандық мәслихаттың депутаты Ал-
мас Байғарин мұз айдынының аудан 
жұршылығы үшін қызмет атқаратынын 
жеткізсе, ауданның «Жастар бастама-
лары орталығының» директоры Әсет 
Қожахметов те салауатты өмір салтын 
насихаттауда жастардың зор үлес 
қосатынын да баса айтты.
Осы күні кешке таман Всеволодовка 

ауылында «Всеволодовка-Север» 
ЖШС-нің мұрындық болуымен негізгі 
мектептің жанынан стандартқа сай 
жаңа хоккей кортының салтанатты 
ашылу рәсімі де болып өтті. 
Жаңа хоккей кортының салтанат-

Жағымды жаңалық
МЕРЕКЕ ЌАРСАЅЫНДАЄЫ ЖАЅА НЫСАНДАР

ты таспасын кесу құқығы аудан әкімі 
Ағзам Тастеміров пен «Всеволодовка-
Север» ЖШС-нің директоры Владимир 
Коваленколарға берілді. Салтанатты 
таспа кесіліп, шашу шашылысымен 
хоккей кортына енген ауылдықтарды 
құттықтаған аудан басшысы Ағзам 
Ахметжанұлы салауатты өмір салтын 
қалыптастыруда және қысқы спорт-
ты жандандыру мақсатында  ауда-
нымызда көптеген ойын алаңдары 
ашылып жатқанын, бүгінгі Всеволо-
довка ауылындағы жаңа хоккей кор-
тын ауыл жастарына сыйға тарту етіп 
отырған серіктестік басшысы Владимир 
Коваленкоға зор алғысын жеткізе келе, 
еліміздің басты мейрамдарының бірі – 
Тәуелсіздік күнімен құттықтап, баршасы-
на мықты денсаулық, отбасылық бақыт, 
жастарға спорттық жеңістер тіледі.
Келесіде сөз алған серіктестік 

басшысы Владимир Михайлович те 
ауылдастарының қуанышты сәттеріне 
ортақтасып ,  еліміздің  гүлденуі 
жолындағы игі істерді сөз ете келе, ауыл 
оқушыларының спортпен шұғылдануына 
зор табыс тілесе, ауыл тұрғыны, 
көп балалы Батыр ана Алтыншаш 
Молдағұлова ауыл жастарына арналып 
салынған хоккей кортына ауылдастары 
атынан зор алғысын жеткізді. 
Салтанатты құттықтаулардан кейін 

аудан басшысы Всеволодовка негізгі 
мектебінің оқушыларына командалық 
жаңа хоккей формаларын сыйлады. 
Сонан соң Всеволодовка негізгі 

мектебі мен Кирилловка орта мектебінің 
хоккей командалары жолдастық кездесу 
өткізіп, кездесудің алғашқы шайбасын 
аудан әкімі Ағзам Тастеміров ойынға 
қосты.
Осы күні кешке таман Всеволодов-

ка ауылының тұрғындары үшін жаңа 
хоккей алаңында мерекелік би кеші 
ұйымдастырылып, ауылдықтар мәре-
сәре болып тарқасты.
Келесі 14 желтоқсан күні Лобаново 

ауылында да ауыл жастарына арналып 

«Сағыныш» атты демалыс орталығының 
салтанатты ашылу рәсімі өтті.
Салтанатты  ашылу  рәсіміне 

қатысқан аудан әкімі Ағзам Тастеміров 
ауыл  тұрғындарын  Қазақстан 
Республикасының Тәуелсіздігі күнімен 
құттықтап, жеке кәсіпкер Шынар 
Нұрманованың кәсіпкерлікті қолдау 
қоры арқылы несие алып, ауыл жастары 
үшін игі ісіне зор алғысын жеткізді.
Осы күні түстен кейін Саумалкөл 

ауылының «Бәйтерек» шағын ау-
данында жеке кәсіпкер Ботагөз 
Құрманбаеваның «Асылтас» атты азық-
түлік дүкені де салтанатты түрде ашыл-
ды. Салтанатты ашылу рәсімінде шағын 
ауданның тұрғындарын айтулы оқиғамен 
құттықтаған аудан әкімінің орынбасары 
Мафруза Науанова еліміздің Тәуелсіздік 
жылдарындағы атқарылған ауқымды 
істерді де тілге тиек етті.
Желтоқсанның 15-і күні Тәуелсіздік 

күні қарсаңында Антоновка ауылында 
орта мектептің жанынан ауыл жаста-
рына арналған демалыс орталығы да 
есігін айқара ашса, Бірлестік ауылында 
«Жарқын СК» ЖШС-нің және Орлиногор 
орман шаруашылығының қолдауымен 
мектеп жанынан стандартқа сай жаңа 
хоккей кортының да салтанатты ашы-
луы болып өтті.
Осы күні түстен кейін Константиновка 

ауылында Амантовтар отбасының «Эл-
лада» дүкенінің де ашылу салтанаты 
болды. 
Салтанатты  ашылуда  ауыл 

тұрғындарын Тәуелсіздік күнімен және 
жаңа дүкеннің ашылуымен құттықтаған 
аудан әкімінің орынбасары Аманбек 
Махметов мереке қарсаңында ауданы-
мыз бойынша халық игілігі үшін ашылып 
жатқан нысандардың маңыздылығына 
тоқталып өтсе, Елбасының жыл 
сайынғы Жолдауларындағы шағын және 
орта бизнесті дамытудағы тапсырмала-
рын орындау мақсатында еліміздегі 
қаржы институттарының қолдауымен 
ауданымыздың елді мекендерінде ауыл 
тұрғындары өздерінің кәсібін ашып, 
жаңа жұмыс орындарымен қамтамасыз 
етіп отырғандарын баса айтып өтті.
Осындай игі бастаманы қолға алған 

жас кәсіпкер Григорий Аманатов ата-
аналарының қолдауымен көп жылдан 
бері қаңырап бос тұрған ғимаратты 
күрделі жөндеуден өткізіп, енді міне 
заманауи үлгідегі жаңа дүкенді ашып 
отыр. Сонымен қатар жаңа нысанның 
ашылуы арқасында ауыл тұрғындарын 
тұрақты бес жұмыс орнымен қамтып 
отыр. Бұл константиновкалық Амана-
товтар отбасының бизнестегі алғашқы 
игі істері, ал алдағы уақытта шағын және 
орта бизнесті жандандыру мақсатында 
бұдан да ауқымды жобаларды қолға 
аламыз, - дейді жас кәсіпкер Григорий 
Аманатов.     

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суреттерді түсірген автор.     

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

Бесінші шақырылымдағы Айыртау аудандық мәслихатының кезекті  отыз 
төртінші сессиясы 2014 жылғы   желтоқсанның 24-і күні сағат 11.00-де ау-
дан әкімдігінің отырыс залында өтеді. Мекенжайы: СҚО, Айыртау ауданы, 
Саумалкөл селосы, Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй.
Айыртау аудандық мәслихат сессиясының қарауына келесі мәселелер 

ұсынылады:
1. Айыртау ауданының 2015-2017 жылдарға арналған бюджеті туралы.
2. Әртүрлі.
Анықтамалар телефоны 21-902. 

1991 жылғы 16 желтоқсан еліміздің тарихында алтын әріптермен жазылды. 
Осы күні Қазақстан өз Тәуелсіздігін жариялады. Сол Тәуелсіздік жылдарында 
еліміздің Ата Заңы қабылданды, ұлттық валюта – теңгеміз енгізілді. Біздің 
егемендігіміздің мықты тірегі – Қарулы күштері құрылып, көршілес елдермен 
шектесетін мемлекеттік шекарамыз рәсімделді.
Елімізді бұл күнге дейін жеткізген ұмытылмас оқиғалар – ұлт-азаттық 

көтерілістері, ата-бабаларымыздың қандай ауыртпалықты да көтере білген, 
жасымайтын асқақ жігерлі рухы, қайтпайтын табандылығы – өшпес өнеге, 
өлмес мұра ретінде сақталуға тиіс.
Тәуелсіздік күніне арналған облыста өткен салтанатты жинында Қазақстан 

Республикасы Президентінің Жарлығымен аудан әкімі Ағзам Тастеміров ең 
жоғарғы мемлекеттік  награда «Құрмет» орденімен марапатталса, Президенттің 
осы Жарлығымен жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға 
арналған Айыртау мектеп-интернатының директоры Елемес Қалиев «Шапағат» 
медалімен марапатталды.  

16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні  мерекесіне ұйымдастырылған салтанатты жи-
ында аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық филиалының төрағасы 
Ағзам Тастеміров барша айыртаулықтарды  айтулы мерекемен құттықтап, 
тәуелсіздік жылдарында еліміздегі қол жеткізген жетістіктерге тоқталды. 
Аудан басшысы Ағзам Ахметжанұлы сахна төрінде Қазақстан Республика-

сы Ауыл шаруашылығы министрлігінің Құрмет грамотасын «Бабық-Борлық» 
ЖШС-нің директоры Сейілбек Махметовке, Солтүстік Қазақстан облысы әкімінің 
Құрмет грамотасын Арықбалық ауылдық округінің әкімі Қалымтай Шараповтарға 
табыстады.
Ал  ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан үлестері үшін және 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күнін атап өтуге байланысты ауданның ішкі 
саясат бөлімінің басшысы Жақсылық Жүсіпов, Бұрлық орман шаруашылығының 
директоры Амантай Қабдрахманов, «Всеволодовка-Север» ЖШС-нің директоры 
Владимир Коваленколар аудан әкімінің Құрмет грамоталарымен марапатталса, 
«Қазпошта» АҚ Айыртау аудандық пошта байланыс торабының инкассатор 
жүргізушісі Орал Байжігітовке және Мемлекеттік зейнетақы төлеу орталығы Айыр-
тау аудандық бөлімшесінің маманыны Любовь Готлибтарға аудан әкімінің Алғыс 
хаттары тапсырылды.
Жақында аудандық мәслихаттың 2014 жылғы 24 қарашадағы шешімімен Айыр-

тау мектеп-интернатының директоры Елемес Қалиевке, «Жасыл Жер» ЖШС-нің 
басшысы Ідіріс Кузахметовке және «Ғасыр Айыртау» ЖШС-нің директоры Валентин 
Лыткиндерге «Айыртау ауданының Құрметті азаматы» атағын беру туралы шешім 
қабылданған болатын. Осы орайда сахна төрінде аудан әкімі Ағзам Тастеміров 
Елемес Сәулеұлы мен Валентин Михайловичке «Айыртау ауданының Құрметті 
азаматы» атағының лентасын, медалі мен куәлігін салтанатты түрде табыстады.
Сонан соң сахнаға Айыртау ауданының Құрметті азаматтары, еңбек ардагері, 

Социалистік Еңбек Ері Тұрлыбек Әбілпейісов, аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Армия Әбілқайыров, «Баянтай» ЖШС-нің директоры Сырымбет 
Есенғалиев, еңбек ардагерлері Бурабай Жапаров, Тайлақ Жалмұрзенов, Ана-
толий Мигаль және марқұм Владимир Васильевтің жұбайы Надежда Василье-
валар шақырылып, оларға «Айыртау ауданының Құрметті азаматы» атағының 
төсбелгілері тағылды.
Салтанатты шара көрермен қауымның рухын асқақтатқан Солтүстік Қазақстан 

облыстық филормониясының мерекелік концертіне ұласты. 
Бағлан ҚОЖАҚОВ

Суретті түсірген автор.

Мереке мезеті
Қазақстанның басты құндылығы – 

ТƏУЕЛСІЗДІКТƏУЕЛСІЗДІК



Айыртау таѕы2 18 желтоқсан 2014 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

«Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 1 
наурыздағы Заңының 124-бабына  сәйкес, Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:  

1. Қоса берілген «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің Ережесіі бекітілсін.

2. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен бастап он күнтізбелік күн 
өткен соң қолданысқа енгізіледі.

Ағзам ТАСТЕМІРОВ, Айыртау ауданының әкімі.
Нормативтік құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 2014 жылғы 

28 қарашада №2994 тіркелген.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы  әкімдігінің
   2014 жылғы 29 қазандағы № 508 қаулысымен бекітілген    

«Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесі

1. Жалпы ережелер
1. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі Айыр-

тау аудандық мәслихатының қызметін және аудандық мәслихат депутаттарының 
жұмысын қамтамасыз ететін Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы 
болып табылады.

2. Айыртау аудындық мәслихатының аппаратының ведомстволары жоқ.
3. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі өз 
қызметін Қазақстан Республикасының Конституциясына және заңдарына, 
Қазақстан Республикасының Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де 
нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ, осы Ережеге сәйкес жүзеге асырады.
4. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі ұйымдық-
құқықтық нысанындағы заңды тұлға болып табылады, мемлекеттік тілде өз 
атауы бар мөрі мен мөртаңбалары, белгіленген үлгідегі бланкілері, сондай-ақ, 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес қазнашылық органдарында 
шоттары бар.

5. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі 
азаматтық-құқықтық қатынастарға өз атынан түседі.

6. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі 
егер заңнамаға сәйкес осыған уәкілеттік берілген болса, мемлекеттің 
атынан азаматтық-құқықтық қатынастардың тарапы болуға құқығы бар.
7. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі өз 
құзыретінің мәселелері бойынша заңнамада белгіленген тәртіппен Айыр-
тау аудандық мәслихаты хатшысының өкімдерімен рәсімделген шешімдер 
қабылдайды.     

8. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
құрылымы және штат санының лимиті қолданыстағы заңнамаға сәйкес 
бекітіледі.

9. Заңды тұлғаның орналасқан жері: индексі 150100, Қазақстан Республикасы, 
Солтүстік Қазақстан  облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Ш.Уәлиханов 
көшесі, 44 үй.

10. Мемлекеттік органның толық атауы – «Айыртау аудандық мәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесі, государственное учреждение «Аппарат Айыр-
тауского районного маслихата».

11. Осы Ереже «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік 
мекемесінің құрылтай құжаты болып табылады.

12. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесі 
қызметін қаржыландыру жергілікті бюджет есебінен жүзеге асырылады.
13. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесіне 
кәсіпкерлік субъектілерімен «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің функциялары болып табылатын міндеттерді орындау 
тұрғысында шарттық қатынастарға түсуге тыйым салынады.

2.Мемлекеттік органның миссиясы, негізгі міндеттері, функциялары, 
құқықтары мен міндеттері.

14. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесінің 
миссиясы:
Мәслихат аппараты мәслихат пен оның органдарын ұйымдастырушылық, 

құқықтық, материалдық-техникалық және өзге де камтамасыз етуді жүзеге 
асырады, депутаттарға өздерінің өкілеттігін жүзеге асыруға көмек көрсетеді.
15. Негізгі міндеттері:

1) аудандық мәслихат қызметін ұйымдастырушылық, құжаттамалық, құқықтық, 
ақпараттық-талдау жағынан қамтамасыз ету;

2) аудандық мәслихатпен қабылданған шешімдердің қолданыстағы заңнамаға 
сәйкес болуын қамтамасыз ету;

3) аудандық мәслихат депутаттары қызметін материалдық-техникалық 
жағынан қамтамасыз ету;

4) тұрғындарды аудандық мәслихат қызметі туралы ақпаратпен қамтамасыз 
ету;

5) мәслихат және оның органдарының бақылау функциялары жүзеге асыры-
луын қамтамасыз ету;

6) мәслихаттың ақпараттық жүйелерін жетілдіру;
7) мәслихат аппараты қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта даяр-

лаудан өтуін қамтамасыз ету.
16. Функциялары:
 1) аудандық мәслихат депутаттарына ұйымдастырушылық, құжаттамалық, 

құқықтық, ақпараттық-талдау бойынша қызмет көрсету;
2) аудандық мәслихаттың қарауына енгізілген нормативтік-құқықтық актілер 

жобалары мен өзге де шешімдері жобаларының орындалуын бақылау, аудандық 
мәслихат қабылдаған нормативтік құқықтық актілер мониторингін жүргізу;

3) мәслихат қызметін қамтамасыз етуге жұмсалатын шығындарды тағайындау, 
іс-сапарлық шығындарды өтеу, депутаттарды қажетті кеңсе құралдарымен және 
депутаттық қызметті атқару үшін қажетті өзге де тауарлармен қамтамасыз ету;

4) бұқаралық ақпарат құралдарында мәслихат қызметі туралы басылымдардың, 
қалалық мәслихат қабылдаған нормативтік құқықтық актілердің жариялануын 
ұйымдастыру;

5) атқарушы органдар басшыларының ақпараттарын, есептерін жинақтау және 
талдау, аудандық мәслихат депутаттарының алдында өз қызметі бойынша есеп 
беретін мемлекеттік органдардың қызмет қортындысы бойынша анықтамалар 
дайындау.

 17. Құқықтары мен міндеттері:
 1) Айыртау аудандық мәслихатының Регламентін өз құзыреті шеңберінде 

орындалуын қамтамасыз ету;
2) белгіленген тәртіп бойынша мемлекеттік органдар мен лауазым иелерінен, 

өзге де ұйымдар мен азаматтардан ақпарат, анықтамалар, есептер, шешімдер 
жобаларын, нормативтік құқықтық актілері жобаларының бұқаралық ақпарат 
құралдарында басылуы туралы мәліметтер, ғылыми сараптамалар мен 
сараптамалық кеңестердің қорытындыларын, аудандық мәслихаттың 
қарауына енгізілген шешімдер жобалары бойынша қажетті келісулерді, 
сессиялардың күн тәртібі мен тұрақты (уақытша) комиссиялардың отыры-
старында қаралатын мәселелер бойынша өзге де құжаттамаларды сұрау;
3) мемлекеттік органдар мен өзге де ұйымдардың қызметкерлерін аудандық 
мәслихаттың құзыретіне жататын мәселелерді талқылауға қатыстыру, 
тиісті шешімдерді даярлау үшін уақытша жұмыс топтарын құру;
4) депутаттар сауалдарын және депутаттық ұсыныстарды дер кезінде қаралуын 
және іске асырылуын қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік органдар мен 
мекемелерге депутаттық саулдар жолдау;      

5) аудандық мәслихатқа жолданған азаматтардың өтініштері орындалу 
мерзіміне және нәтижелеріне бақылау жүргізу;     

6) аудандық мәслихат құзыретіне жататын мәселелер бойынша мемлекеттік 
органдар мен лауазым иелеріне кеңестік-әдістемелік, ақпараттық, 
ұйымдастырушылық-техникалық және өзге де көмек көрсету.

3. Мемлекеттік органның қызметін ұйымдастыру.
18. «Айыртау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесіне 

басшылықты аудандық мәслихаттың хатшысы жүзеге асырады, ол «Айыр-
тау аудандық мәслихатының аппараты» мемлекеттік мекемесіне жүктелген 
міндеттердің орындалуына және оның функцияларын жүзеге асыруға дербес 
жауапты болатын бірінші басшы.

Жалғасы 3-бетте.

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
әкімдігінің 2014 жылғы 29 қазандағы №508 қаулысы

«Айыртау аудандық мәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

Ережесін бекіту туралы

Қазақстан Республикасы аграрлық 
бағыттағы елдердің бірі болғандықтан, 
ауыл шаруашылығына соңғы жылда-
ры көп көңіл бөлініп жатқаны белгілі. 
Елбасының Қазақстан халқына арнаған 
Жолдауларында ауыл шаруашылығы 
саласына, оның ішінде мал азығы 
өндірісімен шалғайдағы жайылымдық 
мал шаруашылығын дамыту жөнінде 
тапсырмалар берілген.
Бұл мақсатта ауыл шаруашылығын 

дамыту бүгінгі күннің басты тала-
бы болып отыр. Осындай тапсыр-
маларды тиянақтауға кіріскен ауыл 
шаруашылығы саласы қызметкерлері 
мал тұқымдарын асылдандырып, 
өнім өндіруді молайтуды мақсат етіп 
отыр. Жер-жерде ауыл экономика-
сын өркендетуге, әлеуметтік-мәдени 
жағдайды жақсартуға бағытталған 
әртүрлі шаралар алынуда. 
Осындай ауқымды мақсаттарды 

саралап жылды қорытындылаған 
аграршылардың мерейлі мерекесі, 
тың және тыңайған жерлерді игерудің 
60 жылдығына орайластырылған сал-
танатты жиын өткен аптада Ақан сері 
атындағы аудандық Мәдениет үйінде 
аталып өтілді.   
Салтанатты жиында қос мерекемен 

құттықтаған аудан әкімі, «Нұр Отан» пар-
тиясы Айыртау аудандық филиалының 
төрағасы Ағзам Тастеміров ең алдымен 
залда отырған  тың ардагерлеріне ар-
найы сыйлықтарын табыстап, ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан 
зор үлесі үшін және ауылшаруашылық 
қызметкерлері күнін мерекелеуге байла-
нысты облыста өткен ауыл шаруашылығы 
қызметкерлері күніне байланысты өткен 
жиында «Баянтай» ЖШС-нің диркторы Сы-
рымбет Есенғалиев Қазақстан Республи-
касы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
«Ауыл шаруашылығы саласының үздігі» 
төсбелгісімен марапатталғанын жеткізіп, 
сахна төрінде Қазақстан Республика-
сы Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
Алғыс хатымен «Гусаковка» ЖШС-нің 
директоры Навои Сердалинді, облыстың 
әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан 
зор үлесі үшін және ауыл шаруашылығы 
қызметкерлері күнін мерекелеуге байла-
нысты Солтүстік Қазақстан олысының 
әкімі Ерік Сұлтановтың Құрмет грамо-
тасымен «Достық Дән» ЖШС-нің дирек-
торы Қанат Махметовты және облыс 
әкімінің Алғыс хатымен «Айыртау эле-
ваторы» ЖШС-нің өндірістік-техникалық 
зертхананың бастығы Мария Зинченконы, 
«Ключи» ЖШС-нің бас агрономы Жомарт 
Игібавтарды марапаттаса,  ауданның 
әлеуметтік-экономикалық дамуына қосқан 
зор үлесі және ауыл шаруашылығы күнін 
мерекелеуге орай аудан әкімінің Құрмет 
грамоталарымен «Ратмир» ЖШС-нің 

Мереке мезеті
АУДАН ДИҚАНДАРЫНЫҢ МЕРЕЙЛІ МЕРЕКЕСІ

басшысы Александр Бурматов, «Мақсат» 
ФШ-ның басшысы Бауыржан Каконов, 
«Айыртау Grain Company» ЖШС-нің  
бас директоры Әсет Мирманов, «ХПП 
Уголки» ЖШС-нің   директоры Айдар 
Сәдуақасов, «Гусаковка» ЖШС-нің егістік 
бригадасының бригадирі Валерий Ней-
фельдтер және аудан басшысының 
Алғыс хаттарымен «Агроком-Мәдениет» 
ЖШС-нің бас агрономы Ерсін Қожыбаев, 
«АСКА» ШҚ-ның басшысы Амангелді 
Нашарбеков, «Тамды» ФҚ-ның меха-
низаторы Жомарт Пірманов, «Агроком-
Мәдениет» ЖШС-нің бас агрономы Алек-
сандр Пикулин, «Гусаковка» ЖШС-нің 
механизаторлары Александр Маркин мен 
Андрей Маркграфтар марапатталды. 
Сондай-ақ аудан әкімі Ағзам 

Ахметжанұлы ауыл шаруашылығы са-
ласына сүбелі үлес қосқандары үшін 
«Кутузовка-Әліби» ЖШС-нің директоры 
Владимир Казаркинге, «Арай-1» ЖШС-
нің диркторы Талғат Құрманғожинге, 
«Константиновка-2004» ЖШС-нің ди-
ректоры Игорь Захаровқа, «Айыртау-
Әліби» ЖШС-нің диркторы Корней 
Шевченкоға, «Гусаковка» ЖШС-нің 
сауыншысы Галина Ушаковаға және 
«Агроком-Мәдениет» ЖШС-нің директоры 
Сұлымбек Тимаевтарға «Еңбек Даңқы» 
төсбелгілерін кеуделеріне салтанатты 
түрде қадады.  
Биыл ғы  ора қ  на у қ а нының 

қорытындысы бойынша үздіктер 
анықталып, салтанатты мерекенің 
сахна төріне «Үздік серіктестік» аталы-
мында «Гусаковка» ЖШС-і (Сердалин 

Н.М.), «Үздік қожалық» аталымында 
«Прекрасное» ШҚ-ы (Құсайынов Б.М.), 
«Сүт өңдеу бойынша үздік кәсіпорын» 
аталымында «Гормолзавод» ЖШС-і 
(Жақсылықов А.Д.), «Үздік астық 
қоймасы» аталымында «Айыртау 
элеваторы» ЖШС-і (Өтегенов Н.О.), 
«Егін орудағы үздік механизатор» 
аталымында «Константиновка-2004» 
ЖШС-нің механизаторы Михаил Афа-
насьев, «Үздік орақшы» аталымында 
«Жарқын СК» ЖШС-нің механизаторы 
Рашид Сейтқалиев, «Астық тасы-
малдау бойынша үздік қызметкер» 
аталымында «Баянтай» ЖШС-нің 
жүргізушісі Александр Ильдебейкин, 
«Үздік сауыншы» аталымында «Юлия» 
ФҚ-ның сауыншысы Елена Кистиналар 
шақырылып, ауыл шаруашылығы са-
ласын дамытудағы зор үлестері үшін 
арнайы бағалы сыйлықтармен мара-
патталды.
Сонан соң аудан басшысы ауыл 

шаруашылығы саласының үздік 
қызметкерлеріне арнайы бағалы 
сыйлықтарын табыстады.
Кеш соңында аудан әкімі Ағзам 

Тастеміров марапатталғандарды айту-
лы мерекелерімен және марапаттары-
мен құттықтап сәттілік тіледі. 
Салтанатты жиын соңы Көкшетау, 

Петропавл қалалары және аудандық 
Мәдениет үйі әртістерінің мерекелік 
концертіне ұласты.  

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген 

Елена НЕДОРОСТКОВА.

Өсер елдің қай сәтте де бірлік болмақ қалауы,   
Лаула, Лаула желтоқсанның, мұзға жаққан алауы.

Өздеріңдей өр намысты жас өркені бар елдің,
Ешқашанда еңкеюге тиісті  емес жалауы.

М. Шаханов.
Дәурен үйге кештете келсе, анасы Гүлжан ертеңгі сабақ 

бағдарламасына дайындалып отыр екен. Анасын маза-
ламайын деп жанынан үнсіз өтіп бара жатыр еді «балам, 
келші» деп шақырған соң анасының жанына барды. 

- Балам, бүгін 16 желтоқсан - еліміздің Тәуелсіздік күні, 
бұл арайлы күннің сен де куәсі болғансың,- деп анасы оған 
мейірлене қарап. 

- «Рас па, мен оны білмеппін, анашым, айтшы біліп 
жүрейін» - деп өтінді Дәурен. 
Гүлжан аз-кем үнсіздіктен соң әңгімесін бастап кетті: 
«16 желтоқсан 1991 жылы таң ата дастарқан басына 

отбасымыз жиналған, құшағымда туғаныңа бес-ақ күн ғана 
болған сені ұстап отыр едім, бір кезде көптен бері дыбыссыз 
тұрған радиомыз таңғы сағат 9 кезінде сөйлеп коя бергені. 
Бәріміз үрпиісіп қалдық.  

«Тыңдаңыздар! Тыңдаңыздар! Тыңдаңыздар! Бүгін 
Қазақ елінің егемендігі туралы акті қабылданды. Біздің 
тәуелсіздігімізді алғашқы болып Түркия мемлекеті таныды»,- 
деген диктордың салтанатты үнін естігенде, қуаныш жасым 
сенің иткөйлегіңе тама берген екен. Сонда сен тарихтың 
қайталанбас бір сәтін сездің бе екен, көзің шарадай жанып, 
менің қуанышыма ортақтасқандай іңгәләп жата бердің. 
Бұл халқымыздың ғасырлардан аңсаған армандары 

орындалып, егемен ел болғанына қуанғаннан туған қуаныш 
жасы еді. 
Тәуелсіздік жолында «тар жол, тайғақ кешіп, етігімен 

су кешкен, мұз жастанып, қан төккен» бабаларымыздың 
ерлігіне басымды иіп, жандары жәннәтта, топырақтары 
торқа  болсын деп тілек тіледім.
Белгілі ақын М. Шаханов ағамыз жырлағандай 

«Желтоқсанның мұзға жаққан алауы» Кеңес Одағының 
отарлық бұғауын 1991 жылы желтоқсанның рауандап 
атқан 16-шы жұлдызды күні толық күйретті. «Мың өліп 
мың тірілген» халқымыздың ғасырдан тілеген арманын 
орындаған 16-шы желтоқсан  халқымыз үшін «Тәуелсіздік 
таңы» болып мәңгі тойлана беретініне сенемін.
Сондықтан еліміздің тәуелсіздігі жазықсыз қыршын 

болған миллиондаған қазақ азаматтарының өмірлерінің 
өтемі деп түсіндім. 
Отар елдің құлы болып ұйықтап, рауандап атқан 16 

желтоқсан таңымен тәуелсіз қазақ елінің азаматы болып 
ояну өң мен түс сияқты болды маған. 
Солай балам, сен осылай егеменді елдің азаматы 

болдың. Сен, сенің құрдастарың тәуелсіз елдің тарихын 
жаңадан бастадыңдар. Менің қуаныш жасым сіңген 
иткөйлегіңді сақтап қойғанмын, оны өзімнің болашақ неме-
реме кигізетін боламын. Оның қанына да еркіндік таңы сол 
иткөйлек арқылы сіңсін.
Расында егеменді елдің алғашқы жылдары қазақтың 

әрбір жанұясы үшін ауыр болды. Ауылда жарық өшті, азық-
түлік, тауарлар қымбаттады, ақша құнсызданды, кеңшарлар 
күйреп жатты. Мен мұғалім болып істесем де, еңбекақым 
қолға бірде тиеді, бірде тимейді. «Халықпен көрген ұлы 

Шағын әңгіме
ТƏУЕЛСІЗДІК ТАҢЫ

той» деп, бар қиындықтарға шыдадым, өйткені мен елімнің 
ертеңгі күніне сенген едім. 
Тек сол кезде бір қатты қиналғаным, сенің төрт жасқа 

келгенде қатты ауырғаның болды. Қызуың көтерілгенде не 
істерімді білмей ауылдың фельдшеріне апарған едім. Ол 
сені тексеріп балаңның бүйрегіне суық тиген, қазір балаңа 
қолданатын дәрім жоқ, тез арада Көкшетау қаласына 
апар, әйтпесе кеш қалуың мүмкін деген сөзі менің жүрегіме 
қанжардай қадалды. Өзім де тұрмыстың қиындығынан 
жүдеп-жадап жүргенде азат елдің ұланы деп арқаланып 
жүрген баламның ауырып қалғаны мен үшін азап болды. 
Ендігі ойым сені ілгері жерге апарып емдету болды. 
Ауылдан қалаға баратын көлік іздедім, қырсыққанда 

кеңшарлар күйреп жатқан кез, қалаға баратын көлік та-
былмады. Еңсем түсіп, тәуелсіздіктің бізге берген жетістігі 
осы ма деп те қатты назаландым. Содан тірі адам тірлігін 
жасамай ма, 10 шақырым жердегі көрші ауылдың тұсынан 
түнгі сағат 12-де өтетін поезға күздің қара суығына қарамай 
сені арқама таңып, жаяу шығып кеттім. 
Бар есіл-дертім Көкшетау қаласына жету. Мен үшін сенің 

амандығың қымбат еді. Дедектеп жүгіріп келемін, сен ауыр-
сынып ыңырсығанда мен де жанымды қоярға жер таппай 
алға қарай ышқына ұмтыламын. 
Міне, ауылдың шетіне де кірдім, бір кезде алыстан 

поездың да даусы естіліп жарығы көрінді. Мен енді поездан 
қалып қалмайын деп аялдамаға қарай құстай ұшып келемін. 
Қолымда жүк.
Аялдамаға жеткенде поезд да қозғалып жүре берді, әл 

дәрменім құрыған мен жүгімді лақтырып тастап, соңғы 
күшімді жинап қозғалып жүріп бара жатқан поездың соңғы 
вагонының есігінің тұтқасына жармастым-ау. Поезд да 
жүрісін ширата бастады.
Тұтқадан тастай ұстасам да аяғым баспалдаққа ілігер 

емес. Тым болмаса дауысымды біреулер естір деп 
«көмектесіңдер» деп айғай салдым. Поезд да қозғалысын 
үдетті, мен «қайтсем де қалаға жетуім керек» деп есіктің 
тұтқасынан ұстап сүйретіліп келемін. Құдай-ау, дес бер-
генде есікті жабуға шыққан вогонның жолсерігі шығып, 
мені көтеріп ішке кіргізіп «уақытыңнан бұрын өлейін деп 
жүрсің бе, балаңды аясаңшы»,- деп ұрысса да аяушылық 
танытып жатты. 
Мен болсам баламды құшақтап алып «енді сен жазыласың 

құлыным»,- деп ебіл-себіл болып, есім ауысқан адамдай 
айта беріппін ғой. 
Содан ауруханада 45 күн жаттық. Диагнозың бүйрек 

ауруы екен, әйтеуір дәрігерлердің біліктілігі арқасында 
бетің бері қарады. Тек сенің бір бүйрегің солып бара жа-
тыр, соны операция арқылы алып тастау керек дегенде 
менің үстіме жай түскендей болды. Мен келісімімді бермей 
қолхатымды тастап ауруханадан шықтым. Не істерімді 
білмей мешітке барып, Алла Тағаладан саған денсаулық 
тілеумен мешітте кешке дейін отырдым. Алла Тағаланың 
құдіреті шексіз ғой, содан сенің бетің бері қарап ауруыңнан 
жазылдың. Осылай балам, тәуелсіздік таңы сенің бойыңа 
менің қуаныш жасыммен дарыған еді. Енді құдайға шүкір ер 
жеттің, оқуыңды бітірдің, ел қорғауға барып келдің. Соған 
шүкіршілік етемін. 

Жалғасы 3-бетте.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 

әкімдігінің 2014 жылғы 29 қазандағы № 508 қаулысы
«Айыртау аудандық мәслихатының 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

Ережесін бекіту туралы
Жалғасы. Басы 2-бетте.
19. Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы  мәслихат сессиясында 

депутаттардың арасынан ашық немесе жасырын дауыс беру арқылы депутаттар 
жалпы санының көпшілік даусымен сайланады және қызметінен босатылады.

 20. Мәслихат хатшысының орынбасарлары болмайды.
 21. Айыртау аудандық мәслихатының хатшысының өкілеттіктері:

 1) мәслихат сессиясын және оның қарауына енгізілетін мәселелерді әзірлеуді 
ұйымдастырады, хаттама жасалуын қамтамасыз етеді және сессия төрағасымен 
бірге мәслихат сессиясында қабылданған немесе бекітілген шешімдерге, өзге де 
құжаттарға қол қояды;

2) мәслихат депутаттарының өз өкілеттіктерін жүзеге асыруына 
жәрдемдеседі, оларды қажетті ақпаратпен қамтамасыз етеді, депутаттар-
ды мәслихат сессияларына, оның тұрақты комиссияларының және өзге де 
органдарының жұмысына және сайлау округтеріндегі жұмысқа қатысу үшін 
қызметтік міндеттерін орындаудан босатуға байланысты мәселелерді қарайды;
3) депутаттар сауалдарының және депутаттық өтініштердің қаралуын бақылайды;
 4) мәслихат аппаратының қызметіне басшылық жасайды, оның 
қызметшілерін қызметке тағайындайды және қызметтен босатады;
 5) сайлаушылардың өтініштері туралы және олар бойынша қабылданған шаралар 
туралы мәслихатқа ұдайы ақпарат беріп отырады;

6) мәслихаттың өзге де жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен өзара іс-қимылын 
ұйымдастырады;

7) Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Заңына сәйкес әкiмге 
сенiмсiздiк бiлдiру туралы мәселеге бастамашылық еткен мәслихат 
депутаттарының жиналған қолдарының төлнұсқалығын тексеруді ұйымдастырады;
8) өз құзыретіндегі мәселелер бойынша өкімдер шығарады;

 9) мәслихаттың тұрақты комиссиялары мен өзге де органдарының және 
депутаттық топтардың қызметін үйлестіреді;

 10) мемлекеттік органдармен, ұйымдармен, жергілікті өзін-өзі басқару орган-
дарымен және қоғамдық бірлестіктермен қарым-қатынастарда мәслихат атынан 
өкілеттік етеді;

11) мәслихат шешімдерінің жариялануын қамтамасыз етеді, олардың орында-
луына бақылау жасау жөніндегі іс-шараларды белгілейді;

12) бекітілген заң тәртібімен өз құзыреті шеңберінде аппарат қызметкерлерін 
мадақтайды және тәртіптік жаза қолданады;

13) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамаға сәйкес және Айыр-
тау аудандық мәслихатының шешімі бойынша өзге де функцияларды атқарады.
Мәслихаттың хатшысы болмаған кезде оның өкiлеттiгiн мәслихат сессиясы 
төрағасының шешiмi бойынша мәслихаттың тұрақты комиссияларының бiрiнiң 
төрағасы немесе мәслихат депутаты уақытша жүзеге асырады.

22. Айыртау аудандық мәслихатының аппаратын Қазақстан Республика-сының 
қолданыстағы заңнамасына сәйкес қызметке сайланатын және қызметтен босаты-
латын Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы басқарады.

4. Мемлекеттік органның мүлкі
23. Мәслихат аппаратының заңнамада көзделген жағдайларда жедел басқару 

құқығында оқшауланған мүлкі болу мүмкін.
24. Мәслихат аппаратына бекітілген мүлік коммуналдық меншікке жатады.

25. Егер заңнамада өзгеше көзделмесе, мәслихат аппараты өзіне бекітілген мүлікті 
және қаржыландыру жоспары бойынша өзіне бөлінген қаражат есебінен сатып 
алынған мүлікті өз бетімен иеліктен шығаруға немесе оған өзгедей тәсілмен билік 
етуге құқығы жоқ.

5. Заңды тұлға және құрылтайшының арасындағы қарым қатынасы.
26. Мәслихат аппаратының құрылтайшысы «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 

ауданының әкімдігі» болып табылады.
27. Құрылтайшының орналасқан жері: индексі 150100, Қазақстан Республикасы, 

Солтүстік Қазақстан  облысы, Айыртау ауданы, Саумалкөл ауылы, Ш.Уәлиханов 
көшесі, 44.

28. Құрылтайшы Ережені бекітеді, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізеді. 
6. Мемлекеттік органды қайта ұйымдастыру және тарату.
29. Мәслихат аппаратын қайта ұйымдастыру және тарату Қазақстан 

Республикасының заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады.

Жалғасы. Басы 2-бетте.
Ал, Елбасының сындарлы саясатының арқасында тәуелсіздігіміздің 

бұғанасы қатайып, барлық қиыншылықтарды жеңе білдік, тұрмысымыз 
қалпына келе бастады. Оқу-ағарту саласын қаржыландру тиісті деңгейде 
жүруде. Мұғалімдер уақытында еңбекақысын алып, жыл сайын еңбекақымыз 
үсті-үстіне көтерілуде. Мектептеріміз интерактивті тақталармен қамтамасыз 
етілуде. Енді онлайн оқыту жүйесі, электронды кітапты пайдалану жүзеге 
асырылуда. Сондықтан ұстаздар қауымы бүгінгі күні оқу-ағарту сала-
сында жүргізіліп отырған реформаларды қолдайды. Өйткені қазіргі білім 
бағдарламасы еліміздің білім жүйесін алдыңғы қатарлы елдердің қатарына 
қосуға бағытталған...
Расында әлем мойындайтын тәуелсіздігіміздің үш шарты орындалды, 

олар: ел шекарасы, ел рәміздері, қазақ тілінің мемлекеттік тіл болуы. Осы 
аталмыш шарттар арқылы Қазақ елін бүкіл әлем таныды. 

«Елде соғыс болмай тыныштық болса, біртіндеп өміріміз қалыпқа 
келеді»,- деген Елбасы көреген екен. Президентіміз жүргізіп отырған бақуатты 
саясатының арқасында қазақ елі ұлтаралық ынтымағы жарасқан, эконо-
микасы жоғары дамыған бейбіт елге айналып отыр. Ел экономикасының 
даму деңгейі дүниежүзінің 30 елі арасынан орын тебеді деп мақсат қоюы 
- халқымыз үшін зор мәртебе. Осының бәрі Елбасы жүргізіп отырған 
саясаттың жемісі деп түсінемін.
Балам, тәуелсіздігіміздің алғашқы таңы ғасырлармен жалғасын тапқан 

отбасы шежіресімен сабақтасқан тарихи жылнамаларының жалғасы бо-
лады. Ол жылнамада мен айтқан естеліктер де қастерлі орын алатынына 
кәміл сенемін, тек тәуелсіздігіміз баянды болсын, ұлым. Отбасымыздың да, 
еліміздің де тарихи жылнамасы еркіндік үшін қанын төккен әрбір қазақтың 
қанымен өріліп, қуаныш жасымен жазылатыны анық. Балам осыны есте 
сақта. 
Жүрегімнің түкпірінен мәңгілік орын алған 1991 жылдың 16 желтоқсаны 

таңғы сағат 9-ды менің жүрегімнен ешкім де өшіре алмайды және оны ешкімге 
өшіртпеймін де. Бұл күн тек қана менің ғана емес, барлық қазақтардың 
жүрегінен мәңгі орын алар айтулы күн болады»,- деді. 

Ерсін ЕРҒАЛИЕВ.
Көкшетау қаласы.

Шағын әңгіме
ТƏУЕЛСІЗДІК ТАҢЫ

Еске алу
«Адам өмірі қамшының сабындай» деген - рас екен. Бұдан 30 жыл бұрын 

аяулы жар, балаларына қадірлі әке бола білген Мәди Рыспаевтан қас пен 
көздің арасында, қапылыста айырылып қалдық. Шолақөзек ауылының тумасы 
Мәди Тоқышұлы егер тірі жүрсе биылғы жылы 60 жасқа толар еді. Мәдидің 
қазасы жалғыз отбасына ғана емес, ағайын, туған-туысқа, аяулы анасына 
қатты батты. Аңқылдап жүрген асыл жан өз ортасын шаттық пен қуанышқа, 
татулық пен түсіністікке бағыттап жүретін бейнесі ұмытылмақ емес. Көзден 
кетсе де көңілден кетпейтін бір бейне. Бірақ тағдырға не шара?
Тойлаймыз сенің туған күніңді,
Сағындық қой жүзіңді де, үніңді.
Ұрпағыңа берсін ұзақ ғұмырды,
Иманды бол, тілек осы бүгінгі.
Еске алушылар: жолдасы –Баян, балалары – Білім, Қалитай, Ерлан, 

келіні – Дана, күйеу баласы – Мұрат, немерелері мен жиендері.

ДҮЙСЕНБІ, 22 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Дауа» 
10:35 «Арнайы репортаж» 10:55 «Айтуға 
оңай...» 11:40 «Сұлтан Бейбарыс» Т/х 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Апта.Kz» 
13:50 «Ақсауыт» 14:25 «Майя» М/х 
14:50 «ДЖУНГЛИ КІТАБЫ» САФАРИ 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 «Арман асуы» Т/х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
22:00 ҚАЗАҚСТАННЫҢ ЖАҢА ИНДУ-
СТРИЯЛАНДЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ 2014 
ЖЫЛ ЖӘНЕ БІРІНШІ БЕСЖЫЛДЫҚТЫҢ 
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ  23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА  НҰРЛАН  ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 «Өзекжарды» 
0:50 «Көкпар» 1:30 «Дауа» 2:00 «Түнгі 
студияда  Нұрлан  Қоянбаев» 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:05 «Әсем әуен» Концерт 8:00 

«Жаңа күн» 10:00 «Жетi күн» 11:00 
«Сәтті сауда» 11:30 М/ф «Рождествен-
ская история» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Женский доктор – 2» 15:00 Новости 
15:15 «Әр үйдің сыры басқа» 16:00 
«Сәтті сауда» 16:30 «Роботым екеуіміз» 
М/с 16:55 «Подари детям жизнь» 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:10 «Көзқарас» 
17:35 «Ду-думан» 18:00 Новости 18:15 
«Ду-думан» 19:00 «ТВ Бинго» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Арнайы 
хабар» 21:00 Новости 21:30 Телемост 
ФИИР 22:00 «Сүрбойдақ» Т/х 22:30 
Т/с «Воля небес» 23:30 «Жекпе-жек» 
0:15 Т /с  «След» 1:00 Қорытынды 
жаңалықтар 1:30 Новости 2:00 «Әр 
үйдің сыры басқ» 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР»  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ВЕРОНИКА 
БЕГЛЯНКА» 12:05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 13:15 «X FACTOR» Күнделік 13:25 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:25 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 15:30 «112» 15:45 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
18:55 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 19:50 
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 21:00 
«НОВОСТИ В 21:00» 21:40 Т/с «СО-
БЛАЗН» 22:50 «X FACTOR» Дневник 
23:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0:15 Т/с 
«МАЖОР» 2:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 

СЕЙСЕНБІ, 23 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 10:55 «Айтуға оңай...» 
11 : 4 0  «Арман  асуы»  Т / х  1 2 : 3 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «SPORT.KZ» 13:10 
«Алаң» ток-шоуы 14:00 «Сыр-сұхбат» 
14:30 «Майя» М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ» САФАРИ М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 
«Келбет» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«Ас болсын!» 18:35 «Арнайы репортаж» 
19:05 «Жан жылуы» 19:30 «Арман асуы» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН» Т /х  23 :30  «ТҮНГІ  СТУ -
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР  0:30 «Сыр-сұхбат» 
1:00 «Шарайна» 1:30 «Келбет» 2:00 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:05 «Айтұмар» 8:00 «Новогоднее 

конфетти» М /ф  8:30 «Новогодний 
столичный бал – 2012» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 11:00 
Новости 11:15 Д/с «Танцующая пла-
нета» 11:45 «Сүрбойдақ» Т/х 12:15 
«Сәтті сауда» 12:45 Д/ф «Нұрлы жол» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Семей-
ные мелодрамы» 14:00 Т/с «Женский 
доктор – 2» 15:00 Новости 15:15 «Әр 
үйдің сыры басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 
16:15 «Роботым екеуіміз» М/с 16:45 
«Подари детям жизнь» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Экономкласс» 18:00 Новости 18:15 
«Алдар көсе» Т/х 19:00 «Нүкте» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 21:00 Новости 21:30 
«Сүрбойдақ» Т/х 22:00 Т/с «Воля не-
бес» 23:00 «Арнайы хабар» 23:30 Т/с 
«След» 0:30 Қорытынды жаңалықтар 
1:00 Новости 1:30 «Әр үйдің сыры 
басқа» 2:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР»  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ВЕРОНИКА 
БЕГЛЯНКА» 12:05 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР» 13:15 «X FACTOR» Күнделік 13:25 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:25 «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 15:30 «112» 15:45 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
18:55 «Сүйген жар» ҮНДІ Т/Х 19:50 
Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 21:00 
«НОВОСТИ В 21:00» 21:40 Т/с «СО-
БЛАЗН» 22:50 «X FACTOR» Дневник 
23:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0:15 Т/с 
«МАЖОР» 2:15 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 

СӘРСЕНБІ, 24 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға оңай...» 
11 : 4 5  «Арман  асуы»  Т / х  1 2 : 3 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Тағдыр» 13:00 
«Поэзия  әлемі» 13:25 «Заң  және 
біз» 14:05 «Мың түрлі мамандық» 
14:35 «Майя» М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ» САФАРИ М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «КЕЛІН» Т/х 17:00 «ҰЛТ 
МАҚТАНЫШЫ» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ғасырлар 
үні» 18:40 «Шарайна» 19:10 «ҚЫЛМЫС 

ПЕН ЖАЗА» 19:30 «Арман асуы» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ» Т/х 22:40 ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН» Т /х  23 :30  «ТҮНГІ  СТУ -
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 «Өзекжарды» 0:45 
«Ас болсын!» 1:30 «Поэзия әлемі» 2:00 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:05 «Айтұмар» 8:00 «Новогоднее 

конфетти» М/ф 8:30 «Ән мен әнші» 10:00 
Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:15 Д/с «Танцующая 
планета» 11:45 «Сүрбойдақ» Т/х 12:15 
«Сәтті сауда» 12:45 Д/ф «Нұрлы жол» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Семей-
ные мелодрамы» 14:00 Т/с «Женский 
доктор – 2» 15:00 Новости 15:15 «Әр 
үйдің сыры басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 
16:15 «Роботым екеуіміз» М/с 16:55 
«Подари детям жизнь» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
«Алдар көсе» Т/х 19:00 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 Д/с 
«Табиғат тартуы» 21:00 Новости 21:30 
«Бажалар» Т/х 22:00 Т/с «Воля небес» 
23:00 «Нүкте» 23:45 Концерт «Первый 
дома» 0:30 Қорытынды жаңалықтар 1:00 
Новости 1:30 «Әр үйдің сыры басқа» 
2:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР»  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ВЕРОНИКА 
БЕГЛЯНКА» 12:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 13:15 «X FACTOR» Күнделік 
13:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:25 
«МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ  7» 15:30 
«112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 19:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 21:40 
Т/с «СОБЛАЗН» 22:50 «X FACTOR» 
Дневник 23:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0:15 
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 2:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 

БЕЙСЕНБІ, 25 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Қара 
шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға оңай...» 
11 : 4 5  «Арман  асуы»  Т / х  1 2 : 3 0 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Агробизнес» 
13:05 «Сіз не дейсіз?» 13:35 «Жан 
жылуы» 14:00 «Ұлт мақтанышы» Д/ф 
14:25 «Майя» М/х 14:55 «ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ» САФАРИ М/х 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Ұлт 
мақтанышы» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Қылмыс пен жаза» 18:10 «Мәлім 
де беймәлім Қазақстан» 18:40 «Поэзия 
әлемі» 19:10 «ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН - 
2050» 19:30 «Арман асуы» Т/х 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА ШАҢЫРАҚ» 
Т/х 22:40 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН» Т/х 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0 :00  ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Қылмыс пен жаза» 0:55 «Ұлт 
мақтанышы» Д /ф  1:25 «Мәлім  де 
беймәлім  Қазақстан» 1:55 «Түнгі 
студияда  Нұрлан  Қоянбаев» 2:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:05 «Айтұмар» 8:00 «Новогоднее 

конфетти» М /ф  8:30 «Новогодний 
столичный бал – 2013» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 11:00 
Новости 11:15 Д/с «Танцующая плане-
та» 11:45 «Бажалар» Т/х 12:15 «Сәтті 
сауда» 12:45 Д/ф «Нұрлы жол» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т/с «Женский доктор 
– 2» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 «Робо-
тым екеуіміз» М/с 16:45 «Подари детям 
жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «100 бизнес-историй» 
18:00 Новости 18:15 «Алдар көсе» Т/х 
19:00 «Жекпе-жек» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Энергия будущего» 
21:00 Новости 21:30 «Бажалар» Т/х 
22:00 Т/с «Воля небес» 23:00 «Біздің 
үй» 0:00 Т/с «След» 1:00 Қорытынды 
жаңалықтар 1:30 Новости 2:00 «Әр үйдің 
сыры басқа» 2:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР»  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ВЕРОНИКА 
БЕГЛЯНКА» 12:05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 13:15 «X FACTOR» Күнделік 
13:25 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:25 
«МЕНТОВСКИЕ  ВОЙНЫ  7» 15:30 
«112» 15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 19:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ» 21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 21:40 
Т/с «СОБЛАЗН» 22:50 «X FACTOR» 
Дневник 23:00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 0:15 
Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 2:15 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 

ЖҰМА, 26 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  « ТАҢШОЛПАН »  1 0 : 0 0 
«Қара шаңырақ» Т/х 11:00 «Айтуға 
оңай . . .» 11:45 «Арман  асуы» Т /х 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ» 13:15 «Көкпар» 13:55 
«Ұлт мақтанышы» Д/ф 14:25 «Майя» М/х 
14:55 «ДЖУНГЛИ КІТАБЫ» САФАРИ 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» 18:05 «Ұлы дала 
дүбірі» Д/ф 18:30 «Жаңа Қазақстан 
- 2050» 18:50 «ПАРЛАМЕНТ» 19:10 
«Иман айнасы» 19:30 «Арман асуы» 
Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...») 21:50 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!» 
22:40 ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН» Т/х 23:30 
«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Шал» драма 2:15 «Өзекжарды» 

2:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
ХАБАР 

7:05 «Айтұмар» 8:00 «Новогоднее 
конфетти» М/ф 8:30 «Ән мен әнші» 10:00 
Таңғы жаңалықтар 10:15 Т/с «След» 
11:00 Новости 11:15 Д/с «Танцующая 
планета» 11:45 «Бажалар» Т/х 12:15 
«Сәтті сауда» 12:45 Д/ф «Нұрлы жол» 
12:55 «Подари детям жизнь» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 «Семейные 
мелодрамы» 14:00 Т/с «Женский доктор 
– 2» 15:00 Новости 15:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» 15:45 «Сәтті сауда» 16:15 
«Ұлт саулығы» 16:55 «Подари детям 
жизнь» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Бармысың, бауырым?» 18:00 Новости 
18:15 «Алдар көсе» Т/х 19:00 «Орталық 
Хабар» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Одна судьба» 21:00 Новости 
21:30 «Жұлдызды дода» 23:30 Кино 
«Пойманный в раю» 1:00 Қорытынды 
жаңалықтар 1:30 Новости 2:00 «Әр үйдің 
сыры басқа» 2:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6 : 0 0  «ҚҰРБЫЛАР»  Т / х  6 : 5 0 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино 
«МОЙ ПАПА БАРЫШНИКОВ» 13:10 
«ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 13:25 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 14:15 «П@УТINA» (каз) 
14:25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 15:30 
«112» 15:45 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ 7» 
16:50 «ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 18:55 «Сүйген жар» ҮНДІ 
Т/Х 19:50 «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВАМИ» 
21:00 «НОВОСТИ В 21:00» 21:40 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» Новогодний выпуск 23:05 Кино 
«ПРО ЛЮБОFF» 1:25 «ЧЕЛОВЕК И 
ЗАКОН» 2:20 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 
2:45 «АШЫҒЫН  АЙТҚАНДА» 3:30 
«ҚҰРБЫЛАР» Т/х 

СЕНБІ, 27 ЖЕЛТОҚСАН 
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» 10:35 «АC БОЛ-
СЫН!» 11:25 «Қазақстан дауысы» 13:00 
«ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 13:30 «ТЕЛҚОҢЫР» 
14:15 «Сырғалым» Т/х 16:25 «МӘЛІМ 
ДЕ БЕЙМӘЛІМ ҚАЗАҚСТАН» 17:00 
«ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ТАҒДЫР» 18:10 «Шал» дра-
ма  20:05 «АРНАЙЫ  РЕПОРТАЖ» 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 «ҰЛТТЫҚ 
ШОУ» 22:30 «АСЫЛ БЕЙНЕ» 0:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 1:00 Кино «Данышпан 
Уилл Хантинг» 3:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
7:05 «Алдараспан» әзіл-сықақ театры 

8:30 «Жабайы футбол жаналғыштары» 
М /с  9:00 «Бармысың ,  бауырым?» 
9:45 «Продвопрос» 10:00 «Спорт без 
границ» 10:30 М/ф «Ученик Санты» 
11:45 Х/ф «Отпуск за свой счет» 14:00 
«Орталық Хабар» 14:45 «Ойжүйрік» 
15:30 «Жұлдызды дода”» 17:30 Кино 
«Сердце Рождества» 19:00 «Кеше ғана» 
- «Еще вчера» 20:00 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн» 22:00 Кино «Гостья» 
0:00 Кино «Кездейсоқ махаббат» 1:40 
«Жат жерде» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 8:20 «ТАҢҒЫ 

ПОШТА» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 9:00 Новости 9:10 «СМАК» 
9:50 Кино «МАМОЧКИ» 11:40 «ФАБРИКА 
ГРЕЗ» 12:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
13:15 «П@УТINA» 13:40 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» Новогодний  выпуск 14:15 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 15:25 Т/с «ВСЕ, ЧТО 
НАМ НУЖНО» 20:00 «X FACTOR» Пятый 
сезон 21:00 «НОВОСТИ В СУББОТУ» 
21:30 «СЕНБІЛІК  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
21:45 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 22:15 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:35 «X FACTOR» 
Пятый сезон 23:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
0:30 Детектив «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
2:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:40 «П@
УТINA» 3:00 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х 

ЖЕКСЕНБІ, 28 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:25 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
8:50 «Саяхатшы Випо» М/ф 10:00 
«Айгөлек» 11:20 «АҚСАУЫТ» 11:55 
«Шарайна» 12:25 «СЫР-СҰХБАТ» 12:55 
«Ұлттық шоу» 14:15 «Сырғалым» Т/х 
16:25 «Ғасырлар үні» Д/ф 17:00 Ақын, 
қоғамдық-саяси қайраткер, дипломат 
Олжас Сүлейменовпен кездесу 17:35 
«Әнім сен едің...» 19:15 «Әзіл әлемі» 
20:00 «АПТА.КZ» 21:00 «ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ» 22:45 «АЛАҢ» 23:35 Кино 
«Суық  Тау» 2:05 «КӨКПАР» 2:45 
«АПТА.КZ» 

ХАБАР 
7:05 «Екі езу» 8:30 «Айбын» 9:00 

«Жетi күн» 10:00 «Ас арқау» 10:30 
«Спорт әлемі» 11:00 М/ф «Нико-2» 12:20 
М/с «Эскимоска» 13:00 Сказки Братьев 
Гримм и Ганса Христиана Андерсана 
«Золушка» 14:00 «Бенефис-шоу» 15:00 
Үнді фильмі «Бобби» 17:45 «Ойжүйрік» 
18:30 «Жұлдызды айтыс» 20:00 «Ду-
думан» 21:00 «Жетi күн» 22:00 Кино 
«Реальная любовь» 23:45 Кино «Бір 
тамаша күн» 1:30 «Жат жерде» Т/х 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:15 «ҚҰРБЫЛАР» 
Т/х 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-
МЕН 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 Новости  9 .10 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» ЛЕВ ЛЕЩЕНКО 11:15 
«БОЛЬШИЕ  ГОНКИ» Финал  13:00 
«П@УТINA» 13:30 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
Новогодний выпуск 14:00 «X FACTOR» 
Пятый сезон 15:30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!» 16:45 Кино «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ НАРОДНОЙ 
ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН» 
1:45 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:15 «П@
УТINA» 2:35 «ҚҰРБЫЛАР» Т/х. 
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Қазақстан Республикасының 
Президент і  Н .Ә .  Назарбаев 
республикалық білім және ғылым 
қызметкерлерінің  І І І  сьезінде 
сөйлеген сөзінде білім беру ісін 
реформалаудағы стратегиялық 
міндеттердің бірі – шығармашылық 
тұрғыдан бәсекелестікке сай үш тілді 
жетік меңгерген, жан-жақты дамыған 
жеке тұлғаны оқытып – тәрбиелеу 
деп атап көрсетті. Бұл жерде негізгі 
рөлді білім беру жүйесі алып отыр.
Қазіргі қоғам сұранысына сай 
б іл імд і ,  шығармашылықпен 
жұмыс жасайтын, өзін-өзі дамы-
тып жетілдіре алатын жеке тұлға 
тәрбиелеуге аса назар аударылуда.
Адамзат баласының өз ұрпағын 
оқыту мен тәрбиелеудегі ең озық, 
тиімді әдістерін тәжірибелерін 
жалғастырып тың жаңалықтар іздеу, 
классикалық педагогиканың озық 
үлгілерін жаңашылдықпен дамыту 
қашанда жалғаса бермек. Қазіргі 
таңда жеке тұлғаны қалыптастыру 
оқушының өзі арқылы, оның іс - 
әрекетін ұйымдастыру арқылы 
ойлау дағдыларын дамыта отырып 
жүзеге асырылады. Білім - жолы 
қиын да қастерлі жол. Болашақ жа-
старды оқыту, тәрбие беру, қазіргі 
өмір ағысына бейімдеу ұстаз ал-
дында тұрған ең басты міндет. 
Қазіргі заманғы білім беру жүйесі 
оқытудың инновациялық нысан-
дары мен әдістерін енгізу педагог 
қызметкерлердің тұлғасына кәсіби 
құзыреттілігіне жоғары талаптар 
қоюда.
Әрбір технология өзіндік жаңа әдіс 

тәсілдермен ерекшеленеді.  Әдіс-
тәсілдерді мұғалімдердің ізденісі 
арқылы оқушы қабілетіне қабылдау 
деңгейіне қарай іріктеліп қолданады. 
Мен өзімнің күнделікті сабақ үйрету 
барысымда  оқушылардың жас 
ерекшеліктерін ескере отырып, 
педагогтік мақсат-мүддеме сай, 
өзімнің шеберлігіме орай әр-түрлі 
әдіс-тәсілдерді пайдалануға ты-

Білім беру
Шетел тілін оқытудың тиімді тәсілдеріШетел тілін оқытудың тиімді тәсілдері

рысамын.
 Мысалы   жазу ,  сызу ,  оқу 

білмейтін 1-сынып оқушыларына 
алғашқы күннен бастап ана тілімен 
қатар ағылшын тілін үйрету оңай 
емес. Сондықтан мен әр түрлі ойын 
әдісін пайдаланамын. Ойыннан  оқу 
іс-әрекетіне  көшу үшін әр түрлі 
тақырыптық суреттерді, флип-
чарттарды , оқулықтың дискісін    
қолданамын. Осы кезеңдегі ба-
лаларды негізінде тындауға және 
сөйлеуге үйрету  керек. Ал жазуға, 
оқуға үйрету міндетті емес. Ба-
ланы алғаш тілі шыққан кезде 
біз сөйлеуге қалай үйретеміз сол 
сияқты ағылшын тілін үйрету керек 
деп ойлаймын.Мысалы біз балаға 
«Мынау ит», «Үлкен ит» деп кез 
келген затты дауыстап  не болмаса 
қимылмен  немесе ымдап болса да 
ана тілімізде баланы үйретеміз. Ал 
ағылшын тілін де осы сияқты «This 
is a dog» , «A big dog» , «wow, wow»  
деп барлық актерлық шеберлігімізді 
пайдаланып үйреткен дұрыс деп 
ойлаймын.
И.Н Скаткин: «Балалар ойынның 

осы  білім  беру  мақсаттарын 
байқамай  ойын  ойнап ,  көңіл 
көтере отырып, өзінің бір нәрсеге 
үйренгенін түсінуі керек»,-дейді. 
Сонымен  қатар   Верещагина , 
Притыкинаның  ағылшын  тілін 
өлең, ән арқылы таныстыру әдісін 
қолданамын (Hello, hello what’s your 
name? ). Осы секілді You-tube сай-
тынан алынған балаларға арналған 
ағылшын әндері сабаққа қолдануға 
өте қолайлы және  балалар да 
қызықтап тындайды және көреді.  
Осындай әдістерді  5-7 сынып 
оқушыларына да  қолданамын.
Сонымен қатар «Оқу мен жазу 

арқылы сын тұрғысынан ойлау» 
технологиясының стратегияларын 
орта буын мен жоғарғы сыныптағы 
сабақтарыма қолданамын. 
Сын тұрғысынан ойлау дегеніміз – 

ақпаратты қабылдаудан басталып 

шешім қабылдаумен аяқталатын 
ойлаудың күрделі процесі. Мақсаты: 
барлық жастағы оқушыға кез келген 
мазмұнға сәйкес сыни тұрғыдан 
қарап екі ұйғарым бір пікірдің біреуін 
таңдап сапалы шешім қабылдап от-
ыру. СТО – оқушылардың мәтінмен 
жұмыс дағдыларын дамытуға ау-
ызша және жазбаша тілдің барлық 
түрін қарым-қатынас дағдыларын 
меңгертуге бағытталған техноло-
гия. 
Бүгінгі күнде біздің  қолданып 

жүрген  Т.Аяпованың ағылшын тілі 
оқулықтары  осы сын тұрғысынан 
ойлау  технологияның негізінде 
жасалған.  Осы оқулықта «Ой 
қозғау», «Ассоциация», «Инсерт», 
«Мәселені шешу», «Кластер», 
«Білемін, білгім келеді, білдім», 
«Венн диаграмасы», «Кубизм», 
«Синквейн», «Топтық талқылау», 
«Эссе  жазу» сияқты  көптеген 
әдістер бойынша әртүрлі тапсыр-
ма берілген.  Бірақ әр нәрсенің 
кейбір кемшін тұстар да бар.Мы-
салы өзім осы СТО әдісін  тура 
әдіске  жатқызамын. Бұнда бірінші 
орында  сөйлеу  және  айтуды 
үйретуге көп көңіл бөлетіндіктен 
грамматикалық және аударма әдісі 
кейінге қойылады. Ал ОЖСБ кезінде 
(бұрыңғы МАБ) тек грамматикалық 
тест алынып оқушыларға қиындық 
туғызады. Сайып келгенде СТО 
–әдісін пайдаланған кезде ұстаз 
ағылшын тілін жетік меңгерген  
сабақ барысында  нағыз тілдік орта 
туғызатын өз ісінің шебері болуы 
керек.

«Шет тілдерін үйрену, әсіресе 
ағылшын тілі – қазіргі заманның 
қажеттілігі», - деп Елбасымыз 
Н.Назарбаев атап өткендей қазіргі 
заман ағымына сай білім беру пән 
мұғалімінен жауапкершілікті талап 
етеді.

Сыйлыгүл ЗАХАЙҚЫЗЫ, 
Лобаново ОМ-нің

 ағылшын тілі мұғалімі.

Қорғаныс істері жөніндегі бөлімде жеке құраммен 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне орай 
дөңгелек үстел өткізілді.  
Қазақстанның барлық жетістіктері мен табыста-

рына – Мемлекет басшысы, Елбасымыз Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың саяси ерік-жігерінің, зор 
еңбегінің нәтижесі. Қазақстанның Тәуелсіздік күні – 
Қазақстан Республикасының басты ұлттық мерекесі. 
Тәуелсіздік – ол біздің құндылығымыз. Тәуелсіздік  ел 
атанып, еліміз зор жетістіктерге жетті. Тәуелсіздік күні 
ол -  ата-бабаларамыздың арманы ақиқатқа айналып, 
азаттыққа қолы жеткен аса қасиетті күн екені жайлы 
айтылды. 

Мемлекеттік тіл – бірлік бастауы
Тəуелсіздігіміздіѕ нышаны – мемлекеттік тіл

Тіл мен Тәуелсіздік  - егіз ұғым. Еліміз   Тәуелсіздік 
алғалы қазіргі таңда қоғамда тіл туралы оң көзқарас 
қалыптасып отыр. Мемлекеттік тіл мәртебесі ұлттық 
руханиятымыздың  өзегіне айналды. Тіл заңнамасының 
түп негізі – Қазақстан Республикасының Конститу-
циясы, Қазақстан Республикасының «Тіл туралы» 
Заңы – халықаралық тіл дамытудың өлшем-үлгілеріне 
сәйкес келеді. Елбасымыз Н.Ә.Назарбаев айтқандай 
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде». Ел 
Тәуелсіздігінің ең маңызды нышаны - мемлекеттік тіл. 

Мұрат АСҚАРОВ,
 Айыртау ауданының Қорғаныс істері

 жөніндегі бөлімінің бастығы. 

Көкшетау Сарыарқада 
  жұмақ екен,
Айыртау Көкшетаумен 
  егіз екен.
Қөскөл бар Айыртауда 
              қырық қалпақты,
Қарттары ақылман жан 
  абыз екен.
Қоскөлде туып ержетті біздің,
Сараштай асыл ардақты  

  тәтеміз.
Қырық қалпақтың ауылы  

  атанған,
Ұл-қызын елдің мақтан етіп  

  өтеміз.
Екі Сара аруы Айыртаудың,
Құмар еді білімге балбырауын.
Бірі жары ақан ата Әбділдәнің,
Бірі жары Қажекең ағамыздың.
Әбділдә дүлдүл ақын 
  абыз қартым,
Жезде деп Әбекеңді жақын
   тарттым.

Құттықтаймыз!
Келіндерге үлгі боп көрінесіз

( Жеңешем Сараш Ақбұзауқызына)
Көкшені қайта айналып 
  көрем бе деп,
Келгенде қимай елді   

  қоштасатын.
Ақ халатты абзал жан   

  жеңешеміз,
Қай ғалымды біз сізге 
  тең етеміз.
Медицина ғылымының 
  кандидаты,
Табысын елімізге паш етеміз.
Ерекше жандар еді 
  Құрман-Күлпән,
Бауыры тәтеміздің ардақ  

  тұтқан.
Арыстан, Иманғали аман 
  болсын,
Құрманның ұрпағы ғой 
  ізін басқан.
Абзал ана, ұлы әже 
  бола тұрып,
Адам бол деп ұл-қызын   

  аялаған.
Немерелер ер жетіп, 
  отау құрып,
Шөберелер еркелеп әжелеген.
Келіндерге үлгі боп көрінесіз,
Әрқашан көңілімнің 
  төріндесіз.
Қажан, Сараш десе ел 
  бас иеді,
Ардағы алты алаштың  

  өздеріңіз.
 Бақыт ӘБДІЛМАНОВА.

*  *  *
Әйелдің  кемелденер ,  көр-

кем  белесіне  жетіп  отырған 
ардақты ұжымдасымыз Ұлбала 
Тоқышқызы өмір жолында та-
лай қиындықтар көрсе де, оған 
мойынсұнған адам емес. Керісінше 
құрыштай шынығып, жігерленіп, 
жарқын болашақ үшін қарышты 
қадаммен алға баса білген жан. 
Оның осындай қайсарлығына, 
қайраттылығына тәнті болған екі ба-
лапаны анасына ұқсап еңбектеніп, 
қолына алған жұмыстарын абырой-
мен атқаруға тырысуда.
Ұлбала Тоқышқызын мерейлі 

жасымен құттықтып, оған шат-
шадыман  көңіл,  отбасының 
шалқар бақытын және алдағы өмір 

белестерінен көрінетін қажымас қайрат, зор денсаулық пен ұзақ өмір 
тілейміз! Әрқашанда ұл-қызымен өмірдің шаттық-қуанышына бөленіп, 
балаларының қызықтарын көріп, жайдары көңілмен жасай беріңіз дей 
отырып, мына тілегімізді арнаймыз:

 Құтты болсын елу жасқа келгенің,
 Бұл да бір кезең, өмірдегі өрнегің.
Тағы сонша жыл сүруді тілейміз – 
Қайғы-қасірет салмай саған шенгелін!
Бәріміз ақ тілекті жолдаймыз,
Ұлы мақсат арманда ғой ол нағыз.
Аман-есен, мықты болып деніңіз,
Қуаныштан арылмасын ордаңыз! 
Саумалкөл қазақ орта мектебі жанындағы интернат ұжымы.

Кеше ғана қуанышпен 2014 Жаңа жылды 
қарсы алған болсақ, енді оны қимастықпен 
шығарып салып, санаулы күндерде 2015 
жылды қарсы аламыз. Жаңа жыл өтіп кеткен 
жылда қаншама табысқа жеткенмен, әрбір 
жанұя, әрбір адам келер жылдан одан да 
молырақ табысқа жетуді қиялдайды. Осы 
күннен бастап оны қалай қарсы алсақ, сол 
жыл толығымен солай өтеді деген сенімге 
жаңа жылды молшылықпен, безендірілген 
шыршамен қарсы алғысы келетіні бәрімізге 
аян. Әсіресе, кіп-кішкентай бүлдіршіндерді жы-
лына Аяз атаны бірақ рет күтіп, одан сыйлық 
дәмететіні, шыршаны айналып ән салып, 
би билеп мәз болатынын ойлаған ата-ана, 
олардың арманын жүзеге асырғысы келеді. 
Сол үшін де кейбіріміз заңсыз әрекетке барып, шайқалып өсіп, өңірімізге 
сән беріп тұрған шыршаларды кесуге барамыз. Бірақ оны зансыз кесу 
қылмыс екенін ойлағымыз да келмейді.

«Көкшетау мемлекеттік ұлттық табиғи паркі»  республикалық мемлекеттік 
мекемесінің Арықбалық филиалы әкімшілігі бұл қылмыстың алдын алу үшін 
іс-шаралар жасап, кезекшіліктер ұйымдастырады. Қазіргі уақытта филиал 
аумағында қылқан жапырақты ағаш тұқымдыларының жас ағаштарын 
қорғауды күшейту үшін 4 пост құрылды. Бірақ аз ғана ұжымның ауқымды 
істі амалға асыруда үлгермей жататын кездері де болады.
Ауыл тұрғындары!
Заңсыз келген әрбір қылқан жапырақты шырша үшін – 27780 теңге 

көлемінде айыппұл салынатынын әсте естен шығармайық!
Берекет ҚҰПЖАНОВ,

Қарауылтөбе орманышылығының орман шебері.

Табиғат және біз
ШЫРШАЛАРЫМЫЗДЫ САЌТАЙЫЌШЫРШАЛАРЫМЫЗДЫ САЌТАЙЫЌ


