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тұңғыш Президент 

күні

Конференцияда Бауыржан Бәйбек Елбасының Қазақстан 
халқына Жолдауында айтылған «Нұрлы Жол - БОЛАШАҚҚА 
БАСТАР ЖОЛ» жаңа экономикалық саясатының маңыздылығына 
тоқталды. «Президент Жолдау аясында барлығымызға нақты 
тапсырмалар беріп отыр. Осы орайда, Нұр Отан партиясы 
барлық деңгейдегі бюджет қаражатының жұмсалуы мен қолға 
алынған жобалар жұмысының сапасын бақылауды қолға ала-
ды», – деді Б. Бәйбек.
 Жиын барысында партияның облыстық филиалының жаңа 
төрағасын сайлау өттi. Бұл орынға Бауыржан Бәйбек Елбасы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасымен облыс әкiмi Даниал 
Ахметовтың кандидатурасын ұсынды. Өңір әкімінің канди-
датурасын қатысушы 398 партия мүшесі бірауыздан қолдап, 
Бауыржан Бәйбек филиалдың жаңа басшысына партияның 
жаңа үлгiдегi билетiн табыс еттi.
 – Даниал Ахметов СҚО, Павлодар облыстарының әкімі, төрт 
жыл Премьер-министр болып, ел дамуына үлкен үлес қосу 
арқылы толағай тәжірибе жинаған саясаткер. Сондықтан, бүгінгі 
күні «Нұр Отан» партиясы ШҚОФ төрағалығына сайланған 
Даниал Кенжетайұлы ШҚО дамуына серпін бере отырып, 
Партия жұмыстарын да табысты атқаратынына сенімдімін, 
– деді Б. Бәйбек.

БАҚ беттерінен

құрметті жерлестер!
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күнімен шын жүректен 

құттықтаймыз!
Бұл – өзінің Президенті мен Елбасына Қазақстан халқының жоғары сенімін, 

терең құрметі мен ардақ тұтуының айқын айғағы болып табылатын барлық 
қазақстандықтар үшін ерекше мереке.

Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың даналығы мен саяси 
көзқарасы “тар жол, тайғақ кешу” жылдары еліміздің экономикалық дамуының 
дәйекті стратегиясын жасауға, күрделі реформаларды жүзеге асыруға мүмкіндік 

берді. Бүгіндері бұл стратегияны барлық әлем жаңғыртудың қазақстандық 
моделі, дамудың қазақстандық жолы ретінде мойындап отыр.

Тұңғыш Президент күні барлық қазақстандықтардың бірлігін бейнелейді. Бұл 
мереке Қазақстанның тәуелсіз даму жолындағы барлық жетістіктерінің айқын 

айғағы болып табылады.
Сіздерге отбасыларыңызға денсаулық, бейбітшілік пен игілік, молшылық болсын, 

біздің Отанымыз – Қазақстан Республикасы гүлдене берсін!
құрметпен: г.акулов,  бородулиха ауданының әкімі

 у.майжанов, аудандық мәслихаттың хатшысы

маслихаттың 20 жылдық   
мерейтойы  

елбасы 
және ел 

тәуелсіздігі
асыл ана

Елін сүйген, елі сүйген Елбасы

Тәуелсіз елімізде 1994 жылдың 7 наурызы да тарихи күн болып қалды. 
Дәл осы күні еліміз бойынша алғашқы әр деңгейдегі мәслихат сайлауы 
өтті. 20 жыл тарих үшін қас-қағым сәт болғанымен осы екі онжылдықта 
жергілікті мәслихаттардағы депутаттар корпусы демократиялық, зайырлы, 
құқықтық мемлекеттің буынын бекітіп, бұғанасын қатыруда жергілікті 
жерлерде де көп шаруа тындырды. 

(жалғасы 3-ші бетте)
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қазақстан - 2050
Елбасы және ел тәуелсіздігіелбасы жолдауы - ел 

жүрегінде 1 желтоқсанда елімізде Тұңғыш 
Президент күні  аталып өтеді. Бұған 
Нұрсұлтан Назарбаевтың жаңа тәуелсіз 
мемлекеттің негізін қалаушы, оның 
бірлігін қамтамасыз етуші, ел Кон-
ституциясын, адам мен азаматтың 
құқғы мен бостандығын қорғаушы  
ретіндегі рөлі негіз етіп алынған. 
Шын мәнінде, Елбасының елімізді 
аяғынан нық тұрғызып, әлемге 
танытудағы еңбегі ұшан-теңіз. Іргелі 
идеялар нақты жобаларға айналып, 
«Қазақстан - 2050» стратегиялық 
даму бағдарламасы, бәсекеге қабілетті 
Қазақстан, интеллектуалдық ұлт, 
«Мәдени мұра», индустриялық-
инновациялық даму ел болашағын 
айқындады. Еуропадағы қауіпсіздік 
және ынтымақтастық ұйымына, Ис-
лам  Конференциясы Ұйымына 
Қазақстанның төрағалығымен Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың өлшеусіз 
еңбегі дәйектелді. Халықаралық  
саяси аренаға осындай көрсеткіштермен 
шыққан дамушы елдер қысқа уақытта 
мұндай саяси табыстарға жеткен емес. 
Тарихтан сабақ ала отырып, тереңіне 
үңілген болжаудың, дағдарысқа ду-
шар болған қоғамды алға жетелеудің, 
өркендеуге апаратын жолдар мен 
іс-әрекет жүйесін табудың күрделілігі 
мен өзектілігін көрсеткен Елбасының 
салиқалы саясаты Қазақстанды 
гүлденудің жолына салып берді. 
Қазақстан өз егемендігінің алғашқы 
жылдарында саясат саласындағы 
стратегиялық мақсатқа күшті президенттік 
республика құруды жатқызған бола-
тын. Бүкілхалықтық президент сай-
лауы тұңғыш рет 1991 жылғы 1 
желтоқсанда өтіп, ел тарихында 
тұңғыш рет демократиялық жолмен 
өзінің көшбасшысын сайлады. Ата 
Заңымыз бойынша, Президент – мем-
лекет басшысы, мемлекетiмiздiң iшкi 
және сыртқы саясатының негiзгi 
бағытын анықтаушы және Қазақстанды 
ел iшi мен халықаралық қатынаста 
көрсетушi ең жоғары лауазымды тұлға 
бола отырып, бiрiншiден, халық пен 
мемлекеттiк билiктiң бiрлiгiн бейнелейдi, 
Конституцияның мызғымастығының, 
адам және азамат құқықтары мен 
бостандықтарының нышаны әрі кепiлi 
болып табылады, екiншiден, мемлекеттiк 
билiк тармақтарының өзара үйлесiмдi 
түрде әрекет етуiн, билiк органдарының 
Қазақстан халқы алдында жауапкершiлiктi 
сақтауын қамтамасыз ететін тұлғаға 
айналды. Бүгінде еліміздің ішкі 
саясаттағы тұрақтылығы мен сыртқы 
саясаттағы табыстарымызға өзгелер 
қызыға қарайтын дәрежеге жеттік. 
Бірнеше ұлт пен ұлыстың тату-тәтті 
мекеніне айналған елімізде дінаралық 
татулық, өзара түсінушілік, өзгенің 
қадір-қасиетіне сыйластықпен қараудың 
ерекше үлгісін көрсетуде. Қазақстан 
аумақтық тұтастық пен қол сұқпаушылық 
кепілдігіне ие болды, сыртқы саяси-
экономикалық саясатта «ТМД», 
«Азия-Тынық мұхит аймағы», «Азия», 
«Еуропа», «Америка» бағыттары 
даму үстінде, қалыптасқан шекаралардың 
бұзылмауы жөнінде іргелес мемле-
кеттермен ресми келісім-шартқа қол 
жетті, беделді халықаралық ұйымдар 
мен бизнес алпауыттары елімізбен 
санасып отыр. Елбасы Н.Назарбаев 
1993 жылы Ордабасы жерінде Төле 
би, Қазыбек би, Әйтеке би тәрізді 
дана билерімізді еске алу кезінде: 
«Біз мына дүниенің ең қуатты қозғаушы 
күші - мүдде екенін, негізгі тарихи 
қадамдарымыздың сол мүдде 
ортақтастығы қағидасына сай жаса-
лу керектігін де ерте ұғынып, ерте 
жүзеге асыра алдық. Бұл ақиқат 
қағиданы да санамызға сіңірген осы 
билеріміз еді»,- деп аттап өтті. 
Даналықтың мәйегінен, тарихтың 
тереңінен тағылым алған Елбасы 
Қазақстанның басты мүддесі сыртқа 
саясаттағы әріптестік пен ішкі саясаттағы 
тұрақтылық екеніне тоқталды. 
Мемлекеттің өркендеуі жолындағы 
баянды қазынасы да осы екі мүдде 
екені анық. Заман көшінде Қазақстан 
өзінің саяси жолын таңдап алды. 
Әлемдік қауымдастық алдында бұл 
жол «Қазақстан жолы» деген атпен 
белгілі. Қазақстан жолы – конфессияаралық 
келісім, ұлтаралық татулық, халықтың 

Зубаир орта мектебінде Елбасымыздың Қазақстан халқына жолдаған 
кезекті «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол» атты  Жолдауы талқыланды.  
Тарих пәні мұғалімі Сүлейменов Серік Баширханұлы жолдаудың әр та-
рауына тоқталып, мазмұнын ашты. Ауылымыз мемлекет саясатының 
шапағатына өткен жылдың басынан бөленіп келеді ауылымыздан Семей 
қаласына дейін Байтанат - Семей автокөлік жолы жөнделе бастады. Жол 

мемлекет жүрегінің тамыры іспеттес, жол бар жерде тіршілік бар екендігі 
сөзсіз. Ауылымыздың бірнеше азаматы осы құрылыс нысанынан отбасын 
асырайтын жұмыс тапты.  Жолдаудың әлеуметтік мәселелерге баса на-
зар аударуы халықтың көңілінен шықты. Жастардың қолжетімді баспана 
ала алуы, мектепке дейінгі балалар тәрбиесі көпшілік қауымның көңілін 
алаңдатып жүрген мәселелер. Алдағы жылдары түйіні тарқайтын істер 
болатынына кәміл сенеміз. Шағын және орта бизнесті дамытуға елімізде 
кең мүмкіндіктер беріп отыр. Экономикалық әлеуеті мықты мемлекет қана 
саяси аренада нық орын таба алады. Мемлекетіміз бай-қуатты болып, 
өркендей беруін тілейміз.

Г.Кизатаева

хабарландыру

жұрт назарына

ақсақалдар кЕңЕсі ПрЕзидЕнт 
жолдауын қолдайды

Ағымдағы жылдың 11 
қарашасында Елбасымыздың 
«Нұрлы жол – болашаққа бастар 
жол» атты Жолдауы жария-
ланды. Осыған байланысты 
Дмитриевка ауылында осы 
Жолдауды талқылауға ауыл 
әкімінің қатысуымен арда-
герлер кеңесінің жиналысы 
өткізілді.

«Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың Жолдауымен 
таныса отырып, біз келешекте 
Жолдаудың әр жолына лайықты 
жауап беруге тиіспіз. Ұлт 
басшысының мемлекетіміздің 
болашағына, тұрақтылығы 
мен бейбітшілігіне қамқор 
болып, баршамызды дамудың 
жаңа көкжиегіне шақырған 
үндеуін қолдауға тиіспіз»,- 
деп атап өтті ауыл әкімі. Ар-
дагерлер кеңесінің төрағасы 
К.Жолдасова да алдағы Ұлы 
Отан соғысының 70 жылдығына арналған іс-шаралар жоспары туралы, 
мемлекет басшысының Жолдауда атап өткен халық бірлігінің сақталуы, 
шағын және орта бизнесті жүзеге асыру, жол құрылысы және жастармен 
жұмыс жөнінде айтылғанын түсіндіріп өтті.

Дмитриевка ауылының әкімі қатысушыларды Жолдауды жүзеге асыру 
үшін тұрғындар және жастарды тарта отырып, белсенді жұмыс жасауға 
шақырды.

Д.имамбаева, жетекші маман 

Ағымдағы жылдың 5 желтоқсаны сағат 11.00-де Бо-
родулиха аудандық сотының ғимаратында Шығыс 

Қазақстан облыстық сотының төрағасы А.Рахметулин 
онлайн режимінде азаматтарға қабылдау жүргізеді. 

Қабылдауға қатысу үшін осы мекен-жайы бойынша ке-
луге болады Бородулиха ауылы, Колхозный көшесі, 1 үй, 

анықтама телефоны: 8 (72351)2-12-51

2014 жылдың 2 - 5 желтоқсан аралығында 2001 - 2002, 
2003 - 2004 жылы туылған жасөспірімдер арасында 

бокстан ШҚО Бородулиха ауданы Әкімінің жүлдесіне 
арналған  Облыстық Турнир өткізіледі.

Жарыстын басталу уақыты 10.00 де БЖСМ кешенінде.
Барлық тілек білдірушілерді Турнирге шақырамыз.

Турнирге кіру еркін.
Спорт бөлімі

бірлігі, экономикалық тұрақтылық, азаматтардың құқығы мен бостандықтары, 
халықаралық әріптестік секілді кең ауқымды қамтиды. Әлем алдында Қазақстан 
бұл талаптарға толық жауап бере алатын демократиялық мемлекетке айналды. 
Мұның барлығы Қазақстанның тарихи таңдауы болатын. Дамыған мемлекеттердің 
де жүріп өткен жолы осы. Қазақстан бұл жолмен жүре отырып, өзгеге үлгі 
боларлықтай өз сүрлеуін сала білді. Халқының әл-ауқаты мен өмір сүру сапа-
сын арттыруды Қазақстан әлемдік талаптарға сай етуде. Осыдан жиырма үш 
жыл бұрынғы Қазақстанды бүгінгі жаңарған жаңа әлемдегі Қазақстанмен 
салыстыруға келмейді. Алмағайып кезеңдерді бастан өткере отырып, еліміз 
өткен күндердің барлығын өзіне сабақ етіп, болашаққа жарқын қадамдарын 
жасады. Экономикалық дамудың көрсеткіші бойынша Орта Азия мемлекеттері 
ішінен көш бастап, ТМД-ғы алдыңғы қатарлы елдердің қатарына қосылды. 
Ендігі меже елулік. Дүниенің дамыған елу елінің қатарына қосылып, бай қуатты 
Қазақстан атану біз үшін үлкен мақсат. Қазақстан тәуелсіздігінің 22 жылдық 
салтанатында Елбасымыз Н. Назарбаев айтқандай, «дүние жүзі тарихында 
ешбір мемлекет азаттығының алғашқы 22 жылында осыншама қарқынды өрлеу 
үлгісін көрсете алған емес». Расында да, аз уақыттың ішінде осындай толағай 
табысқа қол жеткізу әлем экономикасының тарихында болған емес. Проблема 
деп тұйықтала бермей, шырмауын үзіп шыққан Елбасының көреген саясаты 
қазақстандықтардың көңілінен шықты. Елмен ақыладаса отырып, халқына 
арқа тіреген Президентке елі әрқашан қолдау білдіре бермек. Күні кеше ғана 
тойланған Тәуелсіздігіміздің 22 жылы тарих үшін қас-қағым сәт қана. Үш 
ғасырға жуық өзгеге телмірген Қазақстан үшін 20 жыл ғасырларға бергісіз 
уақыт болып шықты. Білгенімізден білмегеніміз көп егемендіктің алғашқы 
жылдары-ақ алдағы кезеңді бейбітшілік пен жасампаздық үдерісіне айналдыруға 
болатынын кемелділікпен болжаған Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың кемеңгер 
саясатына таң қалмасқа шара жоқ. Ең бастысы Елбасымыз мүмкіндіктерді 
уыстан шығарып алмай, елдің көшін өркениеттің көшіне ілестіріп берді. 
Қазақстан бүгінде әлемге өндірісі жедел дамып келе жатқан, ішкі саясатында 
тұрақтылыққа қол жеткізген, бейбіт идеялардың елі болып танылуда. Еуразия 
жүрегінде орналасқан әсем елордамыз Астана қаласы әлемнің саяси карта-
сында бейбітшілік пен келісімнің, рухани дамудың орталығына айналуда. 1997 
жылы 10 желтоқсанда еліміздің астанасын Алматыдан Ақмолаға көшіру ту-
ралы Президент Жарлығы ұлтты біріктіруге, экономикалық және саяси тұрғыдан 
дамуға ұмтылған маңызды қадам екенін бәріне төреші уақыт өзі дәлелдеп 
берді. Тарихта Астана қаласы Елбасы Н. Ә. Назарбаевтың төлтуындысы болып 
ерекше орын алады. Ұлт көшбасшысы ретінде ұлтты біріктіретін қала етіп 
Ақмола қаласын астана етіп таңдап алуы геосаяси тұрғыдан да маңызды екенін 
уақыт көрсетіп келеді. Астана қаласы бүгінде көркеюі мен халқының жедел 
өсіп келе жатқаны жағынан ерекше көзге түсіп келеді. Астана халқымыздың 
берекесі мен ұлтымыздың бірлігінің символына айналды. Қазіргі уақытта 
еліміздің азаматтары Астана қаласына ерекше сүйсіпеншілікпен, патриоттық 
сезіммен, асқан ынтазарлықпен қарайды. Нағыз патриоттар үшін бұл жазылмаған 
заңдылық. Астана қаласы еліміздің басқару элитасының орталығына ғана емес, 
рухани бірлігінің ордасына айналды. Қалада жыл сайын емес, тіпті ай сайын 
емес, күн сайын бой көтеріп жатырған бизнес орталықтары, мәдени кешендер, 
қол жетімді бағадағы тұрғын үйлер мен саясына келешек ұрпақ тыныстайтын 
саябақтар, бақжолдары секілді маңызды құрылыстар осының айғағы. Әлем 
көзімен қарайтын болсақ, Астана – Азиядағы саяси-іскерлік орталығы, бейбітшілік 
бесігі, жасампаз халқы бар, бірлігі жарасқан мемлекеттің астанасы. Түркі 
дүниесі Астана қаласын рухани қаламыз деп біледі. Мұның бәрін Елбасының 
әлемдік қауымдастық алдындағы жеңісі деп білеміз. Өзінің белсенді әрекетін 
халқының берекелі тіршілігіне ұластырған кемеңгер басшының ісін құптауға 
әбден тұрарлық. Қазақстан халқының дамуы мен гүлденуі жолында қыруар 
еңбек атқарған Елбасының еңбегін бүкілхалықтық деңгейде бағалау соңғы 
жылдары анық көрініс бере бастады. Алыптың қуатын халықтан, халықтың 
қуатын бірліктен көретін еліміз үшін Елбасының қыруар еңбегін бағалау, ерек-
ше атап өту маңызды болып табылды. Бұл қолдау – еліміздің Тұңғыш Президентінің 
мемлекеттілікті нығайту, Қазақстанның серпінді әлеуметтік-экономикалық 
дамуын қамтамасыз ету және оның халықаралық беделін арттыруға бағытталған 
көреген саясатын шүбәсіз мойындау болып табылады. Елбасының қыруар 
еңбегі біржақты тұрғыдан ғана бағаланып қоймайды. Халық даналығындағы 
ханда қырық кісінің ақылы болады деген сөз текке айтылмаса керек. Елінің 
дамуы, тұрақтылығы, Ұлы көштен қалмауы үшін небір қиындықтарды өткеріп 
келе жатқан Н.Назарбаевтың еңбегін халқы аса жоғары бағалайды. Туа біткен 
қасиетіне жүре біткен сапасын тоғыстырған елін сүйген азамат ретіндегі бол-
мысы қандай құрметке болса да лайық. Жақсының жақсысын айтып, нұрын 
тасытатын халқымыз бұл орайда жаңылған жоқ. Ақ киізге көтеріп сайлаған 
Тұңғыш Президентіне сол күнді мәңгі есте қалдыру мақсатында желтоқсанның 
алғашқы күнін мереке етіп берді. Барша қазақстандықтарды  Тұңғыш Пре-
зидент күнімен және алда келе жатырған Тәуелсіздік күнімен құттықтай от-
ырып, егемен еліміздің гүлденуі мен тұрақтылығы жолындағы қызметтерінде 
табыстан табысқа жете берулеріне тілек білдіргім келеді.

  а.Қалиева, Жезкент кентінің мектеп-лицейі 
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(Басы 1-ші бетте)
Халық пен билік арасындағы алтын көпір бола 

отырып, өздерінің өкілеттік шеңберінде талай-
талай өзекті мәселелерді, қиын түйткілдерді, 
қордаланып қалған проблемаларды шешуге 
ықпал етті. Баршамызға белгілі, Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің тарихы мен 

Маслихаттың 20 жылдық   Мерейтойы  

шежіресі, қол жеткен биігі-еркіндік аңсаған ұлы халық пен Елбасының 
ерлікке пара- пар еңбегінің жемісі, зор жеңісі. Сындарлы жылдарда ғасырға 
бергісіз ғаламат белестерді бағындырдық. Өзінің қалыптасқан 20 жыл 
ішінде өкілеттіліктері мен біліктіліктері артқан жергілікті мәслихаттағы 
депутаттар корпусы - қоғамды одан әрі демократияландыруға, халық 
пен билік арасындағы байланысты нығайтуға, еліміздегі халықтың әл-

ауқатын, тұрмыс жағдайын жақсартуға 
бағытталған экономикалық және саяси 
реформаларды жүзеге асыру барысында 
атқарылып жатқан жұмыстарда өз 
белсенділіктерін танытуда. Әрине, бұл 
жерде Тәуелсіздік алған жылдардан 
бері жұмыстарында үлгілі дамудың 
өзіндік моделін қалыптастырып жаңа 
сипат алып келе жатқан жергілікті 
өкілетті органдардың да қосып 
отырған үлесінің зор екендігі 
баршаға аян. Тәуелсіздікпен бірге 
толысып, билік буынымен берік, 
ел-жұртпен етене қызмет атқарып 
келе жатқан мәслихаттарға биыл 
20 жыл толып отыр. Бұл тарих 
үшін қас қағым сәт болуы мүмкін. 
Бірақ, өткен күндердің өлшемімен 
қарағанда осы уақыт аралығында 
халық игілігі үшін қаншама қыруар 
тірлік атқарылғанын аңғару қиын 
емес 21 қараша күні Бородулиха 
ауданының Мәдениет үйінде Бо-
родулиха аудандық мәслихатының 
құрылуына 20 жылдық мерейтойына арналып салтанатты мереке өткізілді. 
№7 сайлау округінің депутаты Д.Сәлімованың төрағалығымен Қазақстан 
Республикасы мәслихаттарының құрылуының 20-жылдығына арналған 
аудандық мәслихатының салтанатты сессиясы өтті. Салтанатты мереке-
ге Бородулиха ауданының әкімі Г. Акулов, Шығыс Қазақстан облыстық 
мәслихатының аппарат басшысы А. Шалабаев, ШҚО мәслихатының депутаты 
Е. Зайтенов, аудандық мәслихат хатшысы У. Майжанов, Бородулиха ауданы 
мен ШҚО «Құрметті азаматы» көпжылдар бойы Бородулиха ауданының 
әкімі, аудандық мәслихаттың хатшысы болып қызмет атқарған айтулы 
азамат Б.Сапоров, Шығыс Қазақстан облысы әкімінің қоғамдық көмекшісі 
Л..Шокарева, аудан әкімінің орынбасарлары, I, II, III, IV, V шақырылған Бо-
родулиха аудандық мәслихатының хатшылары мен депутаттары, мемлекеттік 

мекемелердің және құқық қорғау органдарының басшылары, ауылдық және 
кенттік округ әкімдері, ауыл шаруашылық құрылымдарының басшылары, 

бұқаралық ақпарат құралдарының 
және қоғамдық ұйымдардың өкілдері 
шақырылды. Күн тәртібінде «Қазақстан 
Республикасының уәкілетті орган-
дарына 20 жыл» мерекесіне орай, 
Қазақстан Республикасының уәкілетті 
органдарына 20 жыл» атты баян-
дамасымен аудандық мәслихатың 
хатшысы У.Майжанов баяндама жа-
сады. Сессияға қатысушылардың 
алдында аудандық мәслихат хатшысы 
депутаттық қызмет – бұл сайлаушы-
лар тарапынан көрсетілген сенімге 
үлкен жауапкершілікті қажет ететін 
жұмыс екенін атап өтіп, көп жылғы 
жұмыстардың барысы туралы көлемді 
баяндама жасады. . Салтанатты мере-
кеде айтулы мерекемен Бородулиха 
ауданының әкімі Г. Акулов, Шығыс 
Қазақстан облыстық мәслихатының 
аппарат басшысы А. Шалабаевтар 
құттықтады. Одан кейін сөз алғандар 
Шығыс Қазақстан облысы әкімінің 
қоғамдық көмекшісі Л..Шокарева, 
аудандық мәслихаттың депутаты В. 
Ежова өз тараптарынан депутаттық 
қиын да қызықты естеліктерімен 
бөлісті. Залда депутаттар өмірінен 
слаидтар көрсетілді. Аталған іс-шара 
аясында Қазақстан Республикасы 
мәслихаттарының құрылуының 20 
жылдығына орай және Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару мен өзін-өзі 
басқарудың дамуы мен қалыптасуына 
қосқан елеулі үлесі үшін «Қазақстан 
маслихаттарына 20 жыл» мерекелік 
медалімен келесі азаматтар мен 

азаматшаларды аудан басшылары 
Г.Акулов пен У.Майжанов марапат-
тады: Б.Сапоров, Л.Шокарева, Ү 
Мусина, Н. Қабылова, ал, Қазақстан 
Республикасы мәслихаттарының 
құрылуының 20 жылдығына 
орай және Бородулиха ауданының 
әлеуметтік–экономикасын дамытуға 
қосқан үлесі үшін Алғыс хаттармен 
Бородулиха аудандық мәслихатының 
бірінші, екінші үшінші,төртінші 
шақырылымының депутаттары тізім 
бойынша шақырылып салтанатты 
марапатталды. Сонымен қатар ең 
соңынан бесінші шақырылымның 
депутаттарына мерейтой төсбелгісімен 
бірге осы шақырылымның белсенді 
депутаттары ҚР Ауылшаруашылығы 
министрлігінің «Ауылшаруашылығы 
саласының үздігі» төсбелгісімен 
А.Кұрамысов, «Құрмет Грамота-
сымен» Р.Бергенев, «Алғыс хатта-
рымен» А.Әубакіров, Ю.Ковязин, 
Т.Оразаев, ҚР Еңбек пен халықты 
әлеуметтік қорғау Министрінің 
«Әлеуметтік еңбек саласының 
үздігі» төсбелгісімен және Нұр отан 
партиясының «Алғыс хатымен» В. 
Ежова, ҚР Индустрия және жаңа 
технологиялар Министрінің Алғыс 
хатымен К. Апеновтар марапатталды. 
Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару мен өзін -өзі 
басқарудың дамуына байланысты  
барлық депутаттарға мерейтойлық 
медальдар, ведомстволық наградалар 
және алғыс хаттар тапсырылды. 

Міне, Елбасымыз «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы, «Нұрлы жол –болашаққа 
бастар жол» атты биылғы Жолдау-
лары Қазақстан мәслихаттарының 
20 жылдығына тұспа-тұс келуде. 
Әлбетте, мерейтой – өткенге есеп 
беру, жинаған іс-тәжірибені бағамдап, 
ой байыптау, қорытындылар жа-
сау ғана емес, сондай-ақ, алдағы 
мерзімге жоспарлар белгілеу, бағыт-
бағдарларды айқындап алу үшін 
де жақсы мүмкіндік. Уақыт әрбір 
азаматтың қоғам және мемлекет 

өміріне белсене қатысуды талап 
етеді. Өкілетті органдар ретінде 
биліктің бір тармағы болып та-
былатын жергілікті жерлердегі 

айқындап берді.Сессия құжаттарын 
әзірлеуден басқа олардың күнделікті 
қызметтік міндеттеріне депутаттарға 
және шақырылатындарға жеке-жеке 
хабарлама жіберу, сессияда қабылданған 
шешімдердің заңдылығын бірнеше 
сатылық сараптамадан өткізу, әділет 
органдарында тіркету, баспасөз бетінде 
жариялату, шешімдерді орындаушыларға 
жөнелту, орындалуына бақылау 
ұйымдастыру, жинақ папкілерін 
жүргізу, жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін – өзі басқару 

органдарымен ақпараттар алмасу, 
тұрақты комиссиялардың жұмысын 
үйлестіру, отырыстарын ұйымдастыру, 
отырыста қаралатын мәселені зерде-
леу мақсатында депутаттық жұмыс 
тобының құрамында іс сапарларға 
шығып, нәтижесі бойынша анықтама 
дайындау, оны комиссия отырысына 
ұсыну, депутаттардың сайлаушы-
лармен кездесуін ұйымдастыру, 
оларды қажетті ақпараттық мате-
риалдармен қамтамасыз ету, соны-
мен қатар, түрлі өкімдер мен хаттар 
дайындау, марапалар әзірлеу сияқты 
ағымдағы жұмыстарды атқару жата-
ды. Мәслихаттар халықтың қалауын 
білдіретін жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқарудың 
маңызды бөлігі. Бұл міндеттерді 
абыроймен атқару әрбір азаматтың 
қасиетті парызы. Билік тармақтарының 
алдында тұрған ең басты мақсат, 
ол мемлекетімізді одан әрі нығайту, 
Қазақстанды «Мәңгілік ел» ету. Ен-
деше, бірлігіміз бекем, тірлігіміз 
түзу болып, Тәуелсіз еліміздің 
абыройы асқақтай берсін! Мәслихат 

мәслихаттарға өзінің алғашқы 
қалыптасқан кездеріне қарағанда 
қазіргі қолданыстағы заңнамалар 
аясында ауқымды міндеттер жүктелген. 
Қазақстан Республикасының 2007 
жылғы 21 мамырдағы «Қазақстан 
Республикасының Конституциясына 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заңы жергілікті өкілді 
органның яғни мәслихаттардың 
және атқарушы органның міндеттерін 

мақсаты - халық игілігіне қызмет 
ету . Жиырма жылда ауданымыз-
да қызмет атқарған депутаттар мен 
қызметкерлерді мерейлі мерекесімен 
құттықтай отырып,  еңбектерін 
табыс,отбастарына бақыт, береке 
тілейміз. Іс-шара Қазақстан Республи-
касы мәслихаттарының құрылуының 
20 жылдығына арналған мерекелік 
концертпен аяқталды.

       М.АТАЕВА
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4 бет. № 92 (500) 28 қараша 2014 жыл

маслихат шешімі
 Бородулиха аудандық мәслихатының
2014 жылғы   29 қазандағы № 27-2-V

шешiмiне № 1 қосымша
Бородулиха аудандық мәслихатының2013 жылғы  26 

желтоқсандағы № 20-2-Vшешiмiне 
№ 1 қосымша

2014 жылға арналған бородулиха ауданының 
бюджеті

(жалғасы 5-ші бетте)



5

Аудан тынысы

қоғам келбеті

5 бет. № 92 (500) 28 қараша 2014 жыл

Асыл ана
Ана жайлы ойыңды, айтып тауса алу мүмкін емес. Әркімнің 

өз анасына деген махаббаты шексіз. Менің де анам өзіне өмір 
сыйлаған менің әжем жайлы, ол кісінің қиын да мағыналы өмірі 
жайлы әңгімесін толғана ой қозғады:

Менің анам Бейсенова Бақытханым 1954 жылы Бородулиха 
аудынының Қызыл құдық ауылынан Байтанат ауылына келін бо-
лып түскен. Марқұм әкеміз Сіләм Зімқанұлы 13 жасынан жетім 
өскен. Сол жетімдіктің ызғары ғұмырының қысқа болуына себеп 
болды. Себебі тоқтығынан аштығы мол тірлігі айықпас дертке 
айналып, денсаулығына нұқсан берді. Десе дағы таңдаған жары 
аққұба әдемі келіншек, аяулы жар ғана емес, өмірдің ызғарына төтеп 
берер құрыштай шыныққан, әйел затында көп кездесе бермейтін, 
болаттай берік жан болды.

Екеуі сыйластықты серік ете отырып төрт ұл алты қызды дүниеге 
әкелді.Замандастарынын қалыспай тұрмысын түзеп, сол кездегі 
Жданов колхозының мал шаруашылығында бірі озат механизатор, 
бірі жем тартушы болып еңбек етті. Жетімдіктің ашщы дәмін көп 
тартқан әкем тұрмысын түзеп, ұрпағының амандығын тілеп жүргенде, 
ескі дерті сыр берді. Жан анам шиттей балаларымен бірге әкемнің 
де жағдайын жасауға көп мән берді. Тұңғыштары Орынбөбе тұрмыс 
құрып, жиеен немересі Қайратты иіскеп мауқын басқан әкеміз 
келген дертіне қарсы тұралмай 1978 жылдың сәуірінде небәрі 47 
жасында өмірден өтті. Сол кезде баланың кенжесі Мұрат 2 жаста 
ғана еді. Ал мен 9 жаста едім. Топты баламен 45-ақ жасында жесір 
қалған анама қарап қабырғасы қайысып, жүрегі сыздаған ағайын 
туыс балаларды бөліп асырайық деген ұсыныс айтады. Әр түрлі 
тәлім алып бір-біріне жат бауыр болып кетеді деп қандай қиындық 
болсада бірге көрсін деп шешім қабылдайды.

1979 жылы ұлдың үлкені Ерсайын Герман Демократиялық Ре-
спубликасына отан алдындағы борышын өтеуге аттанады. Бұл 
кезде қызы Алтынай қалада оқуда болғандықтан мектепті жақсы 
бітіргеніне қарастан қызы Шолпан анасына тірек боламын деп 18 
жасынан колхоз фермасына еңбекке араласады. Жас қыздың еңбегі 
бағаланып, 1981 жылы көптеген комсомол жастармен бірге Сочи 
қаласына арнайы путевкамен жіберілді. Бұл кезде жалғыз басты 
ана алланың қолдауымен балаларын үй қыла бастады. Қызы Айман 
Аң-тері өңдеу техникумын ал ұлы Ержан №119 кәсіби училещеде 
білім алды. 1984 жылы мектепті бітіріп, Семей қаласындағы Абай 
атындағы мәдени ағарту училищесын тәмәмдап, ауыл клубына 
клуб меңгерушісі болып өз туған ауылымда қызыметке араластым. 
Солтүстік флотта үш жыл әскери міндетін атқарған ұлы Ержан да 
осы колхозда механизаторлық жұмысқа орналасты. Тұрғын үй-91 
програмасы бойынша колхоз-совхоздарда үйлер салына бастады. 
Алайда жалғыз басты анам бұл игі істен шет қалды. Ол кезде мен 
комсомол ұйымының басшысы едім. Аудында өткен жиында мінбеден 
сөз алып, аудын басшысы Бөлепова Нина Ақанқызына үйіміздің 
мүшкіл жайын айтып, жағдайды баяндадым. Жиыннан соң ол кісі 
жағдайды өз көзімен көрген соң анама жедел үй салуға шешім 
қабылдады. Алайда колхоз тараған соң соңына дейін аяқталмаған 
үйді адал күйеу баллар мен келіндер бірлесе отырып қолға алуды 
жөн көрді. Есейген ұл-қыздарының амандығы анамды қуантса да, 
1996 жылы ұлы Болаттың өмірден өтуі жан анамыздың қабырғасын 
қайыстырды. Қызы Меңсұлу сатушы маандығын алып, кенже ұлы 
Мұратта отан алдындағы борышын ойдағыдай атқарып, өмірден өз 
орындарын тапты.Бүгінде сол екі жасар кішкене Мұрат Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Қауіпсіздік комитетінің шекара бақылау 
бөлімшесінің бақылаушы старшина қызыметкері. Анамның бейнетіне 
қарай зейнеті дегендей адал үш келіні бүгінде қасында, Байта-
нат ауылында бір-бір шаңырақтың от анасы. Байтанат ауылының 
дүниеге келген жиырма шақты балаларының кіндік аналары, талай 
сабидің тұсауын кесіп, талай келіннің бетін ашқан жан. Бұгінде 
23 немере 19 шөбере сүйген бақытты жан деп ойлаймын. Қарап 
отырсам өмірдің осынша ма қиындығын бір өзі көтерген нәзік 
жанды анамның бойына қуат берген құдіретті күш, бұл ананың 
баласына деген махаббаты деп ойлаймын. Осындай жанның өзгенің 
емес өз анам болғаны маған өнеге, өміріме азық екені хақ – деп 
анам Ағиян әңгімесін аяқтады. 

Анасын пір тұтқан менің анамның амандығын тілей отырып сек-
сенге аяқ басқан әжемнің ғұмыры парасатты, талай келінге өнеге. 
Әжеме зор денсаулық, абыройлы кәрілік, ұзақ өмір тілеймін.

Немересі Жумашев Арман Серекбекұлы

Құттықтаймыз!!!

(Басы 4-ші бетте)

 Бородулиха аудандық мәслихатының
 2014 жылғы 29 қазандағы   № 27-2-V

шешiмiне № 2 қосымша
Бородулиха аудандық мәслихатының

2013 жылғы  26 желтоқсандағы № 20-2-V
шешiмiне № 5 қосымша

"2014  жылға арналған ауылдық (кенттік)округтердегі  
аппараттардың бөлінісіндегі «Қаладағы аудан, аудандық 
маңызы  бар қала, кент, ауыл,ауылдық округ әкімінің    
қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтер»   123.001. 

код бағдарламасы бойынша шығындар

Бородулиха аудандық мәслихатының 2014 жылғы  29 
қазандағы №  27-2-V шешiмiне № 7 қосымша

 Бородулиха аудандық мәслихатының 2013 жылғы  26 
желтоқсандағы № 20-2-V шешiмiне № 8 қосымша

«2014 жылға арналған ауылдық (кенттік) округтердегі 
аппаратарының  «аудандық маңызы бар қалаларда, 
кенттерде,ауылдарда, ауылдық округтерде автомо-
биль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету» 
123.013 код бағдарламасы бойынша шығындар 

Бородулиха аудандық мәслихатының 2014 жылғы 29 
қазандағы № 27-2-V шешiмiне № 4 қосымша

Бородулиха аудандық мәслихатының 2013 жылғы  26 
желтоқсандағы № 20-2-V шешiмiне № 9 қосымша
«2014  жылға арналған ауылдық (кенттік) 
округтердег аппараттардың бөлінісіндегі 

«елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру»                                                                                            
123.008. код бағдарламасы бойынша шығындар 

Бородулиха аудандық мәслихатының 2014 жылғы  29 
қазандандағы № 27-2-V шешiмiне № 5 қосымша

Бородулиха аудандық мәслихатының 2013 жылғы  26 
желтоқсандағы № 20-2-V шешiмiне № 10 қосымша

«2014  жылға арналған ауылдық (кенттік) 
округтердегі аппараттардың бөлінісіндегі «елді 

мекендердің санитариясын қамтамасыз ету»                                                                                            
123.009. код бағдарламасы бойынша шығындар 

Бородулиха аудандық мәслихатының
 2014 жылғы  27 қазандағы № 27-2-V

      шешiмiне № 6 қосымша
Бородулиха аудандық мәслихатының

2013 жылғы  26 желтоқсандағы № 20-2-V
                        шешiмiне № 11 қосымша

«2014 жылға арналған ауылдық (кенттік) аймақтардағы аппараттардың 
бөлінісінде тұрған «Елді мекендерді абаттандыру және 
көгалдандыру» 123.011. код бағдарламасы бойынша 

шығындар.

 Бородулиха аудандық мәслихатының
 2014 жылғы 29 қазандағы № 27-2-V
  шешiмiне № 3 қосымша

Бородулиха аудандық мәслихатының
2013 жылғы 26 желтоқсандағы   № 20-2-V

шешiмiне № 12 қосымша
«2014    жылға арналған ауылдық (кенттік) округтердегі                                                                                                                                  
аппарттардың бөлінісіндегі «Мемлекеттік органның күрделі     
шығыстары» 123.022. код бағдарламасы бойынша шығындар 

Бейсенова Бақытханым Сізді 
адам өмірінің айтулы белесі – 60 

жасқа толу мерейтойыңызбен шын 
жүректен құттықтаймыз! Сізді 

өмірден тоқығаны мол, кемел ойлы 
тұлға деп білеміз. Өмірлік еңбек пен 
тұрмыс тәрбиесі, жеке басыңыздың 

кіршіксіздігі Өзіңіз, отбасыңыз 
үшін ғана емес, қатар жүрген 

әріптестеріңіз, тілектес адамдар 
үшін де зор мақтаныш, абырой, жас 
ұрпақ бала-шағаңыз үшін нағыз өмір 

мектебі екендігі даусыз. Сізге осындай 
мерейлі күні шын көңілден мықты денсаулық, қажымас 

қайрат, отбасыңызға баянды бақыт тілейміз!
Зубаир а/о әкім аппараты
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«қаЗақСтаН»  
ДҮЙСЕНБІ, 1 ЖЕЛТОҚСАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Дауа» 
(с субтитрами)10:30«Немо» 
Мультфильм. 12:00«КЕЛБЕТ» 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Апта. 
Kz»13:50«Ақсауыт». Әскери-
патриоттық бағдарлама 
14:25«Мен көрген Елбасы: 
ұядан ұшқандар». Арнайы 
тележоба. 1-бөлім14:55«Әлем 
таныған Қазақстан» Ар-
найы тележоба15:10«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«ӘСКЕРИ ӘНДЕР» 
Республикалық радиофестивалінің 
қорытындысы. 1 желтоқсан - Тұңғыш 
Президент күніне орай Гала-кон
церт17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50
«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«ҰЛТТЫ 
ҰЙЫТҚАН ҰСТАНЫМ». (ҚР 
Президентінің Телерадиокешені, 
2014 ж.)18:40Нұрлан Әлімжанов, 
Нұржұман Ықтымбаев, Жан Бай-
жанбаев, Наталья Арынбасарова 
«Елбасы жолы: Теміртау» дра-
масында 20:15«ОЙ БӨЛІСТІМ 
ХАЛҚЫММЕН» Арнайы тележоб
а20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТ
УҒА ОҢАЙ...» 21:50ҚАЗАҚСТАН 
Р Е С П У Б Л И К А С Ы Н Ы Ң 
ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ КҮНІНЕ 
АРНАЛҒАН МЕРЕКЕЛІК 
КОНЦЕРТ23:30«ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Өзек
жарды»0:55Нұрлан Әлімжанов, 
Нұржұман Ықтымбаев, Жан 
Байжанбаев, Наталья Арынбаса-
рова «Елбасы жолы: Теміртау» 
драмасында 2:30«Түнгі сту-
дияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
СЕЙСЕНБІ, 2 ЖЕЛТОҚСАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 54-бөлім 
10:55«Айтуға оңай...» 11:40«Сұлтан 
Бейбарыс». Телехикая. 19-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«SPORT.
KZ» 13:10«Алаң» ток-
шоуы 14:00«Сыр-сұхбат» 
14:30«Майя». Мультхикая. 31-
32 бөлімдері14:55«ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ. САФАРИ». Муль-
тхикая. 5-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«Келін». Телехикая. 
1170,1171-бөлімдері 17:00«Келбет» 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Ас 
болсын!» 18:35«Бірегей сәулеткер». 
Арнайы тележоба19:05«Мен көрген 
Елбасы: қиядан шалғандар». Арнайы 
тележоба. 2-бөлім19:30«СҰЛТАН 
БЕЙБАРЫС». Телехикая. 20-бөлім 
:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«ҚАНАТТЫ 
ӨМІР БЕЛЕСІНДЕ». Мерекелік 
концерт22:00ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 
55-бөлім 22:45ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1172, 1173-
бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:30«Сыр-
сұхбат» 1:00«Ас болсын!» 
1:45ФУТБОЛ. АҒЫЛШЫН 
ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. «МАН-
ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - 
«СТОК СИТИ». Тікелей 
эфир3:45ЖАҢАЛЫҚТАР
СӘРСЕНБІ, 3 ЖЕЛТОҚСАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН»10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 55-
бөлім 11:00«Айтуға оңай...» 
11:45«Сұлтан Бейбарыс». Теле-
хикая. 20-бөлім 2:45«ТAҒДЫР» 

13:00«Поэзия әлемі»13:25«Заң 
және біз» 14:05«Қазақ ұлттық 
техникалық университеті». Арнайы 
тележоба14:35«Майя». Мультхикая. 
33,34-бөлімдері14:55«ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ. САФАРИ». Муль-
тхикая. 6-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«КЕЛІН». Теле-
хикая. 1172,1173-бөлімдері 
17:00«ҰЛТ МАҚТАНЫШЫ». 
Деректі фильм 17:30ЖАҢАЛ
ЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»1
8:10«Бірегей бапкер». Арнайы 
тележоба18:40«Мен көрген Елбасы: 
қиырдан қайтқандар». Арнайы 
тележоба. 3-бөлім19:10«ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА»19:30«СҰЛТАН БЕЙ-
БАРЫС». Телехикая.  «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...»21:50ТҰСАУКЕСЕР! 
«ҚАРА ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 
56-бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1174, 1175-
бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00ЖА
ҢАЛЫҚТАР0:35«Өзекжарды»
0:50«Ұлт мақтанышы». Деректі 
фильм1:20«Мың түрлі мамандық» 
1:45ФУТБОЛ. АҒЫЛШЫН 
ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. «АРСЕ-
НАЛ» - «САУТГЕМПТОН».Тікелей 
эфир3:45ЖАҢАЛЫҚТАР
БЕЙСЕНБІ, 4 ЖЕЛТОҚСАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 56-
бөлім 11:00«Айтуға оңай...» 
11:45«Сұлтан Бейбарыс». Теле-
хикая. 21-бөлім 12:30ЖАҢАЛ
ЫҚТАР12:45«Агробизнес». (с 
субтитрами)13:05«Сіз не дейсіз?» 
13:30«Жан жылуы»14:00«Ұлт 
мақтанышы». Деректі фильм 
14:25«Майя». Мультхикая. 
35,36-бөлімдері14:55«ДЖУНГЛИ 
КІТАБЫ. САФАРИ». Муль-
тхикая. 7-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10«Келін». Телехикая. 
1174,1175-бөлімдері 17:00«ҰЛТ 
МАҚТАНЫШЫ». Деректі фильм 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Қылмыс 
пен жаза»18:15«Бірегей іскер». 
Арнайы тележоба18:40«Поэзия 
әлемі»19:05«ЖАҢА ҚАЗАҚСТАН - 
2050» 19:30«СҰЛТАН БЕЙБАРЫС». 
Телехикая. 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50ТҰСАУКЕСЕР! «ҚАРА 
ШАҢЫРАҚ». Телехикая. 57-
бөлім 22:40ТҰСАУКЕСЕР! 
«КЕЛІН». Телехикая. 1176, 1177-
бөлімдері 23:30«ТҮНГІ СТУ-
ДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:35«Қылмыс 
пен жаза»1:00«Ұлт мақтанышы». 
Деректі фильм1:30«Поэзия 
әлемі»1:55«Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»2:25«Түнгі сту-
дияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР3:30«Сіз 
не дейсіз?»
ЖҰМА, 5 ЖЕЛТОҚСАН 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Қара 
шаңырақ». Телехикая. 57-бөлім 
11:00«Айтуға оңай...» 11:45«Сұлтан 
Бейбарыс». Телехикая. 22-бөлім 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ»13:15«Көкпар» 
Ұлттық ойын13:55«Ұлт мақтанышы». 
Деректі фильм 14:25«Майя». 
Мультхикая. 37,38-бөлімдері 
14:55«ДЖУНГЛИ КІТАБЫ. 
САФАРИ».  Ток-шоу. Тікелей 
эфир 16:10 «Келін». Телехикая. 
1176,1177 бөлімдері 17:00«ЖАН 
ЖЫЛУЫ» 17:25«Еңбек түбі - 
береке» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:
50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:05«Бірегей 
мәмілегер» Арнайы тележоба18:30 
«Жаңа Қазақстан - 2050»18:50 
«ПАРЛАМЕНТ»19:10«Иман 
айнасы» 19:30«СҰЛТАН 
БЕЙБАРЫС». Телехикая. 23-
бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50«ШЫН ЖҮРЕКТЕН!». Реалити 
шоу 22:40ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН».

Телехикая. 1178,1179-бөлімдері 
23:30«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР0:35 «Өзекжарды» 
0:50Тұңғышбай Жаманқұлов, 
Жанна Қуанышева, Асанәлі Әшімов 
«Сен мені ұмыт» тарихи драма-
сында 2:05«Ұлт мақтанышы». 
Деректі фильм2:35«Парламент» 
3:00ЖАҢАЛЫҚТАР 3:30«Иман 
айнасы»
СЕНБІ, 6 ЖЕЛТОҚСАН
7:00Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт8:40«АГРОБИЗНЕС» 
(с субтитрами)9:00«СЕНБІЛІК 
ТАҢ». Ақпаратты-сазды 
бағдарлама 10:05«ДАУА». 
(с субтитрами)10:35«АC 
БОЛСЫН!» 11:25«Қазақстан 
д ау ы с ы » 1 3 : 0 0 « П О Э З И Я 
ӘЛЕМІ»13:30«ТЕЛҚОҢЫР» 
14:15«АЛТАЙЫМ - АЛТЫН 
БЕСІГІМ» Республикалық ақындар 
айтысы 17:00«КЕЛБЕТ» (с суб
титрами)17:30ЖАҢАЛЫҚТАР
17:45«ТАҒДЫР» 18:05«БІЗДІҢ 
ӘЛЕМ» Серік Сариевтің «Жорға» 
би мектебінің шығармашылық кеші 
20:05«АРНАЙЫ РЕПОРТАЖ» 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«ҰЛТТЫҚ 
ШОУ» 22:30«ЖАЙДАРМАН». 
Р Е С П У Б Л И К А Л Ы Қ 
П Р Е М Ь Е Р - Л И Г А . 
ФИНАЛ.0:30ЖАҢАЛЫҚТАР1:00 
Деннис Куэйд, Билли Боб 
Торнтон, Джейсон Патрик 
«Аламо» әскери драма 
3:10ЖАҢАЛЫҚТАР3:45«Арнайы 
репортаж» 
ЖЕКСЕНБІ, 7 ЖЕЛТОҚСАН 
7:00Қазақстан эстрада 
жұлдыздарының қатысуымен 
концерт 8:35«Ақ үлпек». Муль-
тфильм. 10:00 VI маусым. 
«АЙГӨЛЕК». Республикалық 
балалар байқауы. Финал. 
2-концерт 11:20«АҚСАУЫТ» 
Әскери-патриоттық бағдарлама 
11:55 «Шарайна». Телесая-
хат 12:25«СЫР-СҰХБАТ» 
12:55 «Ұлттық шоу»14:15 
ТҰСАУКЕСЕР! «ЖЕДЕЛ 
ЖӘРДЕМ». Телехикая. 38-41 
бөлімдері 17:10 «ҒАСЫРЛАР 
ҮНІ». Деректі фильм 17:40 
«КҮМІС КӨМЕЙ, ЖЕЗ ТАҢДАЙ». 
Дәстүрлі әндер байқауы18:50 
«Әзіл әлемі» 20:00«АПТА. 
КZ» 21:00 «ҚАЗАҚСТАН 
ДАУЫСЫ» 22:30 «АЛАҢ» 
ток-шоуы 23:20 «КӨКПАР». 
Ұлттық ойын 0:05 Том Аман-
дес, Лиа Коко, Пенелопа Энн 
Миллер «Линкольнді құтқару» 
фильмінде. 1:45 «Телқоңыр» 
2:30 «Шарайна». Телесаяхат 
3:00«АПТА. КZ» 
«Хабар» 
ДҮЙСЕНБІ, 1 желтоқсан
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКА-
СЫ ТҰҢҒЫШ ПРЕЗИДЕНТ 
КҮНІ 7:05«Сүйікті әндер». 
Концерт7:30Концерт. «Ән жүрегім 
- Астана!»9:00Фильм-детям. 
«Книга легенд : Таинственный 
лес»10:30«Ән қанатындағы ар-
ман». Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті күніне 
арналған концерт.12:15«Хаттар 
тіл қатқанда». Деректі фильм 
13:00Түскі жаңалықтар13:15Кино. 
«Весна на Заречной 
улице»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Шамші Қалдаяқов 
«Әнім сен едің» 17:00Кешкі 
жаңалықтар17:15«Движущая сила. 
История одного проекта». Доку-
ментальный фильм18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15«Жігіттер» 
квартетіне 10 жыл.20:00Қорытынды 
жаңалықтар 20:30«Ұлытау».  Деректі 

фильм. 1,2 -бөлім21:00Итоговый 
выпуск новостей 21:30«Ұлытау». 
Деректі фильм. 3-бөлім 21:45 Кино. 
«Путь лидера. Железная гора». 
23:15«Халықтың ұлы перзенті». 
Мерекелік концерт.1:00Кино. «Қыз 
Жібек» 3:20Қорытынды  
СЕЙСЕНБІ, 2 желтоқсан
7:05«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 
10:00Утренний выпуск новостей 
10:10Телесериал. «След»11:00Таңғы 
жаңалықтар11:15«Дело вкуса». Ку-
линарная программа с Т. Веденеевой 
11:45«Махаббатым журегімде». 
Телехикаясы. 12:35«Спорт 
без границ» 12:55«Подари 
детям жизнь» 13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 
14:05Телесериал. «Женский док-
тор – 2». 15:00Дневной выпуск 
новостей 15:15«Әр үйдің сыры 
басқа» Деректі драма 15:50«Сәтті 
сауда»16:25Мультсериал «Кішкентай 
рыцарь Тренк»16:55 «Подари детям 
жизнь»17:00Кешкі жаңалықтар 
17:15«Көзқарас» 17:45«Сұлтан 
Сүлейман» телехикаясы /нача-
ло/ 18:00Вечерний выпуск но-
востей 18:15«Сұлтан Сүлейман» 
телехикаясы /продолжение/ 
18:55«ТВ Бинго»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«Бюро расследова-
ний» 21:00Итоговый выпуск ново-
стей 21:30Тұсаукесер! «Сүрбойдақ». 
Телехикая.22:20Телесериал. «Сулей-
ман Великолепный» 23:30«Арнайы 
х а б а р » 0 : 0 0 Те л е с е р и а л . 
«След» 0:50Қорытынды 
жаңалықтар1:20Итоговый 
выпуск    Деректі 
драма2:20Жаңалықтар
СӘРСЕНБІ , 3 желтоқсан
7:05«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 
10:00Утренний выпуск новостей 
10:10Телесериал. «След»11:00Таңғы 
жаңалықтар11:15«Дело вкуса». 
Кулинарная программа с Т. 
Веденеевой11:45Тұсаукесер! 
«Сүрбойдақ». Телехикая.12:
35«Экономкласс»12:45«Под
ари детям жизнь» 13:00Түскі 
жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 
14:05Телесериал. «Женский док-
тор – 2»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректідрама15:50«Сәтті 
сауда»16:25Мультсериал «Кішкентай 
рыцарь Тренк»16:55«Подари 
детям жизнь»17:00Кешкі жаң
алықтар17:15«Көзқарас»17:45
«Бизнес сыры»18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15«Сұлтан 
Сүлейман» телехикаясы19:00«Біздің 
үй»20:00Қорытынды жаңалықтар 
20:30Деректі сериал. «Табиғат 
тартуы» 21:00Итоговый выпуск 
новостей21:30Тұсаукесер! 
«Сүрбойдақ». Телехикая. 
22:20Телесериал. «Сулейман 
Великолепный» 23:20«Нүкте». 
Пікір - талас алаңы0:10Телесериал. 
« С л е д » 1 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар1:30Итоговый вы-
пуск новостей2:00«Әр үйдің 
сыры басқа». Деректі драма 
2:30Жаңалықтар
БЕЙСЕНБІ, 4 желтоқсан
7:05«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 
10:00Утренний выпуск новостей 
10:10Телесериал. «След»11:00Таңғы 
жаңалықтар11:15«Дело вкуса». 
Кулинарная программа с Т. 
Веденеевой11:45Тұсаукесер! 
«Сүрбойдақ». Телехикая.12:35«Спорт 
ә л е м і » 1 3 : 0 0 Т ү с к і 
жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 
14:05Телесериал. «Женский док-
тор – 2»15:00Дневной выпуск 

новостей15:15«Әр үйдің сыры 
басқа». Деректі драма15:50«Сәтті 
сауда»16:25Мультсериал «Кішкентай 
рыцарь Тренк»16:55«Подари де-
тям жизнь»17:00Кешкі жаңалы
қтар17:15«Көзқарас»17:45«100 
бизнес – историй»18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15«Сұлтан 
Сүлейман» телехикаясы19:10«Жекпе-
ж е к » 2 0 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар20:30«Энергия будущего» 
21:00Итоговый выпуск новостей  
Телехикая. 22:20Телесериал.  
23:20«Біздің үй»0:10Телесериал. 
« С л е д » 1 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
жаңалықтар1:30Итоговый вы-
пуск новостей2:00«Әр үйдің 
сыры басқа». Деректі драма 
2:30Жаңалықтар
ЖҰМА, 5 желтоқсан
7:05«Айтұмар»8:00«Жаңа күн» 
10:00Утренний выпуск новостей 
10:10Телесериал. «След»11:00Таңғы 
жаңалықтар11:15«Дело вкуса». 
Кулинарная программа с Т. 
Веденеевой11:45 Тұсаукесер! 
«Сүрбойдақ». Телехикая.12:35«100 
бизнес – историй»12:50«Подари 
детям жизнь»13:00Түскі жаңалықтар 
13:15Документальная драма. «Семей-
ные мелодрамы» 14:05Телесериал. 
«Женский доктор – 2»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15«Әр 
үйдің сыры басқа». Деректі 
драма15:50«Сәтті сауда»16:25«Ұлт 
саулығы»16:55«Подари детям 
жизнь» 17:00Кешкі жаңалықтар 
17:15«Бармысың, бауырым?» 
18:00Вечерний выпуск 19:10«Орталық 
Х а б а р » 2 0 : 0 0 Қ о р ы т ы н д ы 
ж а ң а л ы қ т а р 2 0 : 3 0 « О д н а 
судьба»21:00Итоговый вы-
пуск новостей 21:30«Жұлдызды 
дода»23:00Кино. Бенджамин 
Брэтт, Джеймс Франко, Кон-
ни Нильсен в фильме «Ве-
ликий рейд»0:00Қорытынды 
жаңалықтар0:30Итоговый вы-
пуск новостей 
СЕНБІ, 6 желтоқсан
7:05«Шаншар» әзіл-сықақ 
театры8:30«Ким» мультсериа-
лы 9:00«Бармысың, бауырым?»
9:45«Продвопрос»10:05«Спорт 
без границ» 10:05Мультфильм. 
«Джок»11:40Мультфильм. 
«Маша и медведь»12:10Кино 
для всей семьи. «Как Майк 2: 
Стритбол»14:00«Орталық Хабар»14:5
0«Ойжүйрік»15:40«Жұлдызды дода» 
17:10«Жансарай»18:00«Кеше ғана...» 
- «Еще вчера...»19:00«Под прицелом» 
с Айгуль Мукей19:50«Бенефис-
шоу»21:00Ақпарат арнасы – «Жетi 
күн» Сараптау бағдарламасы 
22:00Мегахит. Хью Джекман,Джейк 
Джилленхол в триллере «Плен-
ницы» 
ЖЕКСЕНБI,7 желтоқсан
7:05«Шаншар» әзіл -сықақ 
театры8:30«Айбын»9:00Ақпарат 
арнасы – «Жетi күн» Са-
раптау бағдарламасы 
10:00«Ас арқау»10:25«Спорт 
әлемі»10 :55Мультфильм. 
«Морская бригада»12:30Сказки 
Братьев Гримм и Ганса Хри-
стиана Андерсана «Йоринда 
и Йорингель»13:45«Бенефис-
шоу»14:55Үнді фильмі «Кішкентай 
куәгер».17:25«Ойжүйрік»18:15Қайрат 
Нұртастың «Жүрегімді махаббатым 
өртесін!» атты ән кеші. 19:50«Ду-
думан»21:00Информационный 
канал - аналитическая програм-
ма «Жетi күн»22:00Мегахит. 
Мегахит.Сильвестр Сталлоне, 
Санг Кенг, Сара Шахи в боеви-
ке «Неудержимый»23:50Кино. 
Кино.«Бәрі Мэриге ғашық» 
комедиясында.1:30«Іңкәрім»
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2014 жылдың 1-7 желтоқсаны арасындағы алдағы 
аптаға арналған астроболжам 

тоқты. 21.03-20.04. Көптеген Тоқтылар рухани 
шығармашылық көтерілу күйінде болады. Тiршілiк 
әлеуетіңіз, қиындыққа қарсы тұру белсендiлiгіңіз 
өседi. Тоқтылардың жаңа қызығушылықтары пайда 
болады, жасырын мүмкiндiктеріңізді, дарыныңызды 
аша аласыз, басқаларға бірегей әрі қызықты бола-
тын идеялары туындайды, сондықтан айналаңызда 
айналаңызда сiздi қолдауға, ниеттерiңiзді iске асыруға 

даяр жақтастарыңыз көрінеді. 
торпақ. 21.04-21.05. Торпақтарда жұмыста өзін 
таныту, баяғы жалған сенiмдерден, қорқыныштан, 
күмәннен құтылу мүмкiндiктерi көбейедi. Бұл уақытта 
тiршілiк әлеуетіңіздің әжептәуiр төменгi деңгейде 
тұратынына қарамастан қолайлы ғарыш-биологиялық 
әсер Торпақтарға еңбек ету қабілетін, белсендiлiгiн 

сақтауына көмектеседi. 
егiздер. 22.05-21.06. Егiздердi басталатын аптасы 
тәп-тәуiр қалыптасады, дене күші күйiңіз жақсарады. 
Серiктестер Егiздердiң тапқырлығы мен белсендiлiгiн 
ынталандырады, соның арқасында көп нәрсеге қол 
жеткізіп, Жаңа жылды зор қуанышпен қарсы ала 
аласыз. Делдалдық қызметте келiссөздерді, танысты-
рылымдарды ұйымдастыруда өте жақсы нәтижелерut 

жете аласыз.
шаян. 22.06-22.07. Желтоқсанның бiрiншi аптасында 
Шаяндарды тәуір қаржы түсімдерi күтіп тұр, тиiмдi 
жобаларды, бiрлескен қызметке мүдделі пайдалы 
адамдарды таба аласыз. Кейбiр Шаяндар әлеуметтiк 
жобаларға, қорларға тартылады, сондықтан бұл са-

лада табысқа кенелесіз. 
арыстан. 23.07-23.08. Желтоқсанның бiрiншi апта-
сы көптеген Арыстандар үшiн өте оңтайлы болып 
қалыптасады. Сiздi бақытты романтикалық кезең 
күтіп тұр, ғашық бола аласыз, бұл ал табысты 
қызмет үшiн рухтандырғыш факторға айналады. 
Арыстандарың әлдебiреулерi өз балаларының 
жетiстiктерiмен мақтана немесе бақытты ата-ана 
бола алады. Бұл болашақ данышпандарың тууына 

ұрық бiтетін аса қолайлы мерзiм. 
бикеш. 24.08-23.09. Бұл Сiз үшiн үйлесімді ғарыш-
биологиялық әсер сезiлетін мейлінше үйлесімді мерзiм,  
iшкi тепе-теңдiк сақтауға, сарабдал шешiм қабылдауға 
жәрдемдеседi. Дегенмен көптеген Бикештер осы 
кезенде организмнің қорғану күшінің төмендеуінен 

туындаған сырқаттану, әлсiздiк сезiледі. 
таразы. 24.09-23.10. Көптеген Таразылар жақсы 
дене күші бабында тұрады, эмоционалдық жағынан 
орнықты белсендi, адамға үйiр болады. Осы мерзiмде 
оң ғарыш-биологиялық әсер мансапта өз дарыныңызды 
табыстырақ iске асыруыңызға, сонымен бiрге көбірек 

сөйлесуге мүмкiндiк бередi. 
Сарышаян. 24.10-22.11. Сарышаяндар үшiн басталатын 
апта тәп-тәуiр мерзiм болмақ, себебі табыстарыңыз 
артады, өз ақша табуға машықтанасыз, жаңа салада 
дарынызды сынайсыз. Бұл ретте оқуыңыз жеңілдейді, 
сондықтан жаңа мамандықтарды меңгерiп, қарым-

қатынастың қызықты деңгейіне шыға аласыз.
мерген. 23.11-21.12. Мергендер үшiн желтоқсан - 
қуат жаңарып, шығармашылық рухани әлеуетіңіз 
өсетін, үшiн сырқаттанудан, күйзелістің, күзгi сары 
уайымның зардаптарынан құтылуға болатын жаңа 
жылдық кезеңнің басы. Бұл тұрғыда Мергендердің 
алдында өздерін көрсетуіне жаңа мүмкiндiктері 

ашылатын барынша сәттi апта басталады. 
тауешкі. 22.12-20.01. Тауешкілер үшiн желтоқсан 
- қорытынды шығаратын, басталған жобаларды, 
қабылданған мiндеттемелердi орындауды аяқтайтын 
уақыт. Бұл уақытта аура  энергетикалық жағынан 
қайта құрылады, көбiңiзге әлсіреп, терiс әсерлерге, 
мерзiмдiк вирустық жұқпаларға ашық боласыздар. 
Желтоқсанның бiрiншi аптасында баяғы жобаларыңызды 
бiтiруiңізге, уәдеңізді орындауыңызға тура келеді, 
сонымен бiрге айналаңыздағылар  туралы жеткiлiктi 

ақпарат ала аласыз. 
Суқұйғыш. 21.01-19.02. Басталатын апта Суқұйғыштар 
үшiн тәп-тәуiр қалыптасады, қуатыңыз тасиды, өз 
сүйкімділігіңіздің күшiмен өзiңізге айналаңыздағыларды  
баурайсыз. Барлық шаруаны тындыруға, оған қоса көңіл 
көтеріп, достармен бейресми кездесуге талпынысты 
сақтауға әжептәуiр күш жинайсыз. Атақтылығыңыз 
артады, ұжымды рухтандыра аласыз, сондықтан 
бiрлескен мерекелер, корпоративтік кештер өс 

жағдайыңызды нығайтуыңызға жәрдеседi. 
балық. 20.02-20.03. Балықтардың өмiрінде бұл 
мерзiмде оң өзгерістер байқалады, ең алдымен кәсiби 
қызметiңiзде ашық жолақ басталады. Тек ақша ғана 
емес, сонымен бiрге даңқ пен моральдық қанағаттану 
сезімін алып келетiн қызықты жұмысыңыз пайда 
болады. Бұл ретте Балықтар ұжымдағы жұмысты 
басқарып, бiрлескен жобалармен белсендi түрде 
шұғылдана алады. Әлдебiреулерiңізде қоғамдық, 
қайырымдылық қызметке қызығушылық туындай-
ды. Балықтар кез келген жұмыста құлшыныспен 

сүйсiне еңбектенедi.

ғарыш 
дидар

россия
Понедельник, 01 Декабря
08:00 «Утро России».12:00 

«Пропавшая субмарина. Трагедия 
К-129». 12+12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:00, 17:00, 20:00, 23:00 
Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 
Местное время. Вести-Москва.14:55 
Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 
«Особый случай». 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Серд-
це звезды». 12+19:00 Т/с «Пока 
станица спит». 12+20:30 Т/с «По 
горячим следам». 12+21:30 «Пря-
мой эфир». 12+23:50 «Спокойной 
ночи, малыши!».00:00 Т/с «Красивая 
жизнь». 12+02:50 «Дежурный по 
стране». Михаил Жванецкий.03:50 
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
16+06:50 «Комната смеха».

Вторник, 02 Декабря
08:00 «Утро России».12:00 «Когда 

наступит голод». 12+12:55 Ток-
шоу. «О самом главном».14:00, 
17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия». 12+15:55 «Особый слу-
чай». 12+17:50 Вести. Дежурная 
часть.18:00 Т/с «Сердце звезды». 
12+19:00 Т/с «Пока станица спит». 
12+20:30 Т/с «По горячим следам». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Красивая жизнь». 12+02:50 
«Мертвые души. Дело Холостяко-
ва». 12+03:50 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 16+06:55 «Комната 
смеха».

Среда, 03 Декабря
08:00 «Утро России».12:00 «Шиф-

ры нашего тела. Кожа». 12+12:55 
Ток-шоу. «О самом главном».14:00, 
17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия». 12+15:55 «Особый 
случай». 12+17:50, 07:45 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Серд-
це звезды». 12+19:00 Т/с «Пока 
станица спит». 12+20:30 Т/с «По 
горячим следам». 12+21:30 «Пря-
мой эфир». 12+23:50 «Спокойной 
ночи, малыши!».00:00 Т/с «Красивая 
жизнь». 12+02:50 «Управление кли-
матом. Оружие будущего». 12+03:50 
Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
16+06:40 «Комната смеха».

Четверг, 04 Декабря
08:00 «Утро России».12:00 «Шум 

земли».12:55 Ток-шоу. «О самом 
главном».14:00, 17:00, 20:00, 23:00 
Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 
Местное время. Вести-Москва.15:00 
Ежегодное послание Президента 
РФ В.В. Путина Федеральному 
Собранию.16:10 «Особый случай». 
12+17:50, 07:45 Вести. Дежурная 
часть.18:00 Т/с «Сердце звезды». 
12+19:00 Т/с «Пока станица спит». 
12+20:30 Т/с «По горячим следам». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Красивая жизнь». 12+01:50 
«Вечер с Владимиром Соловьёвым». 

12+03:30 «Эрмитаж. Сокровища 
нации».04:40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 16+06:30 «Комната 
смеха».

Пятница, 05 Декабря
08:00 «Утро России».11:55 

«Мусульмане».12:10 «Жить на 
войне. Фронт и тыл». 12+13:05 
Ток-шоу. «О самом главном».14:00, 
17:00, 20:00, 23:00 Вести.14:35, 
17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия». 12+15:55 «Особый слу-
чай». 12+17:50 Вести. Дежурная 
часть.18:00 Т/с «Сердце звезды». 
12+19:00 Т/с «Пока станица спит». 
12+20:30 Т/с «По горячим следам». 
12+21:30 «Прямой эфир». 12+00:00 
Х/ф «Другой берег». 12+02:00 
«Специальный корреспондент». 
16+03:35 Х/ф «Вторжение». 12+05:40 
«Горячая десятка». 12+06:45 «Ком-
ната смеха».

Суббота, 06 Декабря
08:05 Х/ф «Алмазы для Марии».09:35 

«Сельское утро».10:05 «Диалоги 
о животных».11:00, 14:00, 17:00 
Вести.11:10, 14:25, 17:20 Местное 
время. Вести-Москва.11:20 «Во-
енная программа».11:50 «Планета 
собак».12:25 «Субботник».13:05 
Д/ф «Одна на планете. Китай. На 
вершине счастья». «Румыния. Земля 
Дракулы».14:35 «Честный детектив». 
16+15:05, 17:30 Х/ф «Отель для 
Золушки». 12+17:55 «Это смеш-
но». 12+20:40 «В жизни раз бывает 
60!». Юбилейный концерт Игоря 
Крутого.23:00 Вести в субботу.23:45 
Х/ф «Братские узы». 12+03:40 Х/ф 
«Срочно ищу мужа». 12+05:45 Х/ф 
«Он, Она и Я». 12+07:40 «Комната 
смеха».

Воскресенье, 07 Декабря
08:40 Х/ф «Где находится 

нофелет?».10:20 «Вся Россия».10:30 
«Сам себе режиссер».11:20 
«Смехопанорама».11:50 «Утрен-
няя почта».12:30 «Сто к одно-
му». Телеигра.13:20 Местное 
время. Вести-Москва. Неделя в 
городе.14:00, 17:00 Вести.14:10 
«Кулинарная звезда».15:10 Х/ф 
«Карусель». 12+17:20 Местное 
время. Вести-Москва.17:30 «Сме-
яться разрешается».19:25 Х/ф «Я 
буду ждать тебя всегда». 12+23:00 
Вести недели.01:00 «Воскресный 
вечер». 12+02:50 Х/ф «Вальс-Бостон». 
12+04:55 Х/ф «Моя улица».06:20 
Д/ф «Одна на планете. Китай. На 
вершине счастья». «Румыния. Земля 
Дракулы».

тВ3
Понедельник, 01 Декабря
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 

0+12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Д/ф 
«Загадки истории» 12+16:30 Д/ф 
«Городские легенды. Тунгусская 
катастрофа. Загадка длиною в век» 
12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+18:00 «Мисти-
ческие истории» 16+19:00, 19:30, 
20:00 Д/ф «Гадалка» 12+20:30 Т/с 
«Слепая» 12+21:00, 05:45 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+22:30, 23:30 
Т/с «Вольф Мессинг: Видевший 
сквозь время» 12+00:30, 01:20 Т/с 
«Элементарно» 16+02:15 Х/ф «По-
чтальон» 

Вторник, 02 Декабря
09:00 Мультфильмы СМФ 

0+12:30, 13:30, 22:30, 23:30 Т/с 
«Вольф Мессинг: Видевший сквозь 
время» 12+14:30, 15:30 Д/ф «За-
гадки истории» 12+16:30, 21:00, 
04:00 «Х-Версии. Другие новости» 

12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+18:00 «Мисти-
ческие истории» 16+19:00, 19:30, 
20:00 Д/ф «Гадалка» 12+20:30 Т/с 
«Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая 
стража» 16+00:30, 01:20 Т/с «Эле-
ментарно» 16+02:15 Х/ф «Осле-
пленный желаниями» 16+04:30 
Х/ф «Стюарт Литтл» 0+06:15 Х/ф 
«Русалочка» 0+08:00 «Кто обманет 
Пенна и Теллера?» 12+

Среда, 03 Декабря
09:00 Мультфильмы СМФ 

0+12:30, 13:30, 22:30, 23:30 Т/с 
«Вольф Мессинг: Видевший сквозь 
время» 12+14:30, 15:30 Д/ф «За-
гадки истории» 12+16:30, 21:00, 
04:15 «Х-Версии. Другие новости» 
12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+18:00 «Мисти-
ческие истории» 16+19:00, 19:30, 
20:00 Д/ф «Гадалка» 12+20:30 Т/с 
«Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая 
стража» 16+00:30, 01:20 Т/с «Эле-
ментарно» 16+02:15 Х/ф «Уж кто 
бы говорил» 0+04:45 Х/ф «По-
тустороннее» 16+07:15, 

Четверг, 04 Декабря
09:00 Мультфильмы СМФ 

0+12:30, 13:30, 22:30, 23:30 Т/с 
«Вольф Мессинг: Видевший сквозь 
время» 12+14:30, 15:30 Д/ф «За-
гадки истории» 12+16:30, 21:00, 
04:00 «Х-Версии. Другие новости» 
12+17:00, 17:30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» 16+18:00 «Мисти-
ческие истории» 16+19:00, 19:30, 
20:00 Д/ф «Гадалка» 12+20:30 Т/с 
«Слепая» 12+21:30 Т/с «Пятая 
стража» 16+00:30, 01:20 Т/с «Эле-
ментарно» 16+02:15 Х/ф «Уж кто 
бы говорил 2» 

Пятница, 05 Декабря
09:00, 08:30 Мультфильмы СМФ 

0+12:30, 13:30 Т/с «Вольф Мес-
синг: Видевший сквозь время» 
12+14:30, 15:30 Д/ф «Загадки 
истории» 12+16:30 «Х-Версии. 
Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/ф «Охотники за привидениями» 
16+18:00 «Мистические истории» 
16+19:00, 19:30, 20:00 Д/ф «Гадалка» 
12+20:30 Т/с «Слепая» 12+21:00 
«Х-Версии. Колдуны мира» 12+22:00 
«Человек-невидимка» 12+23:00 Х/ф 
«Подземелье драконов» 12+01:15 
Х/ф «Во имя короля» 12+03:45 
«Европейский покерный тур» 
18+04:45 Х/ф «Пауки 2»  

Суббота, 06 Декабря
09:00, 13:00, 08:30 Мультфиль-

мы СМФ 0+12:30 «Школа док-
тора Комаровского» 12+13:45 
Х/ф «Огонь, вода и медные 
трубы» 0+15:30 Х/ф «Сердце 
дракона» 0+17:15 Х/ф «Подзе-
мелье драконов» 12+19:30 Х/ф 
«Во имя короля» 12+22:00 Х/ф 
«Царь скорпионов» 12+23:45 Х/ф 
«Мумия: Гробница императора 
драконов» 12+02:00 Х/ф «Ко-
ронадо» 16+03:45 Х/ф «Техас-
ская резня бензопилой: Начало» 
16+05:30 Х/ф «Пауки 2»  

Воскресенье, 07 Декабря
09:00, 11:00, 08:45 Мультфильмы 

СМФ 0+10:30 «Школа доктора 
Комаровского» 12+12:00 Огонь, 
вода и медные трубы» 0+13:45 Х/ф 
«Сердце дракона» 0+15:30 Сфинкс» 
12+18:00 Х/ф «Царь скорпионов» 
12+19:45 Х/ф «Мумия: Гробница 
императора драконов» 12+22:00 
Х/ф «Последний самурай» 16+01:00 
Х/ф «Железный рыцарь» 16+03:30 
Х/ф «Сфинкс» 12+06:00 Х/ф «Ко-
ронадо» 16+07:45 «Кто обманет 
Пенна и Теллера?» 12+
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Поэзияның күңгейі мен теріскейі
(Мерей Қартов шығармашылығы хаһында)

(Соңы. Басы өткен нөмірде)
Серік ӘбілқаСымұлы
Ақын бар болғаны ұлттың күрсінісін поэзия тілімен бізге ұсынып 

отырған жайы бар. Бұл ит формулалығы бәріміздің басымыздан өткен, 
көзіміз жеткен дүниелер. Поэзияның артықшылығы оны ит сілікпесін 
шығарып, ит байлағысыз өмір туралы ақиқатты мөлдіретіп жеткізе 
білгендігінде.

Ит күніміз ақсап аяқ баса алмай,
Итке жем боп қалдық бүгін қаша алмай.
Ит жаманы Бөрібасар атанған,
Ит сырттаны үйшігінен аса алмай.
Біздің тірлігімізді поэзия көрігіне салып, сұрықсыз өмірдің көлеңкелі 

тұсын мұңға батырып, қайғының қаймағын жағып, шерге бөктіріп бере 
алу оңай шаруа емес. Қазақ тірлігінің теріскейі – өзінше айшықталып 
тұр. 

Итше тартып ар-ождан мен ұятты,
Ит жандының қан мен тері жиі ақты.
Ит өмірден адамдар да өтеді,
Ит пен мысық араздасқан сияқты.
Бүгінгіден бас тартып, болашақ туралы сөз қозғауға болмайды. Өйткені, 

ұлттың ит пен мысықтай ырылдасқан өткені оның кешегісінен та-
мыр тартқан: бұл пендауи құбылыс бүгіннің сүреңсіз көрінісін ғана 
бермейді, елдің елесті болашағынан да хабар бере алады.

Ит қорғамай аман қалсын қой қалай?
Ит-құс бүгін тірі өлікке тойғаны-ай.
Ит аласа болса бөрі бағы деп,
Итжығыс қып өмір өлім қойғаны-ай. 
Заманалық қазақ әдебиеті мен өнерінде үлкен өзгерістер орын алып 

жатыр. Ең бастысы жастардың шөгінді мәнді қолдануы аға буынға 
қарағанда белсенді. Ірі ақындар көбіне қоғамды толғандырған мәселелерді 
бір күндік плакаттық ауқымда ашық айтуды мақсұт тұтса, жастар өз 
кезегінде болып кеткенді, болып жатқанды және әйтеуір бір болуға 
тиістіні тереңдетілген бүкпелеумен беруге көп құлық қояды. Өйткені, 
олар өлеңдер тапсырыспен жазылған, оған бұрқыратып ақша төлеген 
дәуірдің қалбынан шықпағандар. Бұл өзгеріс – тек қазақ әдебиеті мен 
өнеріне ғана тән емес, Орталық Азияның барлық мәдени кеңістігін 
қамтыған құбылыс. Осы құбылыстың ішінде болашақ бар. Ол – 
жастардың аға буынға айналып, құлдық санасыз еркін әдебиеттің 
бұғанасын қатыру дәуірін аяқтап, осы рухани миссияны өз мәресіне 
жеткізулері. Міне, осы өлеңдегі “Ит жеккенге кетпейікші айдалып” 
тұрақтанған семантикалық ой айшығы ендігі өнер жауы – өзге емес, өзіміз 
екендігімізді танытады. Міне, осындай шөгінді мәндер әр оқырманға 
өз парасат-пайымына салып, түрлінше жауап беруге жетелейді. 

Иткөйлекті бала күнгі ойға алып,
Ит мінезден кетем кейде айналып.
Итке ұқсап тойған жерге тоғыз кеп,
Ит жеккенге кетпейікші айдалып.
Ит милети символы арқылы ұлттың психологиялық келбетін сомдай 

білгені, ақынның алған тақырыбын аша білгендігін танытады. 
Ит терісін басқа қапта қинаған,
Ит әуреден кей кездері қиналам.

Итке тастап мұжылмаған сүйекті,
Ит иесін халықпыз ғой сыйлаған.
Автор бодандық кезеңді “Ит дәуірдің қарғыбауына” теңеуі сәтті 

табылған теңеу екені дау тудырмайды. Әрі ақын өткен мен бүгінгінің 
жібін жалғай білген. 

Ит дәуірдің қарғыбауын сыпырып,
Ит тепкіден қалдық міне құтылып,
Ит қорыған жерге өш боп мазалап,
Ит иесін қабады екен құтырып.
“Ит бөрі болмайды”,- дейді, атам қазақ: бірақ – қазақ ұғымында – 

түз тағысын он орайтын сыртандар бар. Осы сыртандардың дәуірінің 
тууы да, тумауы да ықтимал. Бәрі ұлттың өзін бостан күндерде қалай 
көрсете білуінде. Осы дүдәмал төмендегі жолдарға арқау болып 
тарамдалған.

Ит басына туа қалса бөрі күн,

Ит етінен жек көреді сені 
кім?

Ит ұлыса жаманға біз жори-
мыз,

Ит жақсысы көрсетпейді 
өлігін.

Сонымен бірге, өлең бойында 
түркілік “Жарық пен Түнектің” 
мәңгілік күресін танытатын шумақтар 
да бар. Автордың біз құптайтын 
оңды тәсілі әр шумаққа милет тыныс-
тіршілігіндегі оның қалыптасқан 
философиялық таным-түсінігін 
жыр жолдарына айналдыруға деген 
өздік концепциялары сарказммен 
беріліп отыруы. Оны ақын өз 
басындағы қайғы-шер арқылы 
жеткізіп отыруға тырысады.

Ит бұралқы жаным ұлып 
тұрады,

Ит ызадан тәнім тынып 
құлады.

Иттің құлы итақайың жете 
алмас,

Ит өлген жер бақытыңның 
тұрағы.

Қазақы ырымдар мен тыйымдар 
да автор назарынан тыс қалмайды. 
Жолдың болуы мен болмауын да 
“Итке” келіп тіреліп отырады.

Иті жақсы болсын десең 
балаңның,

Иті ірі жанында жүр 
адамның.

Ит пен бала боранды күн 
құтырып,

Иті қырын жүреді жаманның.
Қазақ – өмірден қанша жерден 

құқай көрсе де, жақсылықтан еш 
үміт үзбейтін халық. Ұлтымыздың 
осы болмыс-бітімі төмендегі жол-
дан танылады.

Ит құмайын түлкі күнге 
қосыңыз,

Ит ғұмырдан бір жақсылық 
тосыңыз.

Ит адамның досы болып 
қалғанмен,

Ит болмасын өмірдегі 
досыңыз.

Өмірдің иттігі финалдық шумақта 
айқын танылады. Автор “Иттік” 
концепциясының бойына этностың 
бүткіл өмірлік мүддесі мен аңсары 
мен арзуын сыйдыруға тырысып 
қана қоймайды. Өзіндік авторлық 
“Мені” көзге ұрып тұратын өлеңді 
өмірге әкеле білген. Бір қараған 
жанға ақын бәрі білетін жайт-
ты жырмен санамалай несіне 
тізбектеп отыр деген ой туады. 
Бұл – қазақ поэзиясындағы са-
намалау немесе жасқа қатысты 
ақынның өз толғанысын білдіретін 
ақындық жосықтың трансформа-
циялануы. Автор ұлттың бүткіл 
әлеуметтік топтарының басындағы 
“Озық пен Тозықты” жыр тілімен 
бір ұғым-түсінік (өмірдің иттігі) 
төңірегінде ақындық идеясына 
тамызық етеді.

Ит ізінен жатыр міне қан 
ағып,

Ит қапқандай жүрегімді жара 
ғып.

Ит өмірден ит адамдар өседі,
Ит қоғамнан күшік күні тала-

нып...
Жастар поэзиясының көпқырлылығы 

дегеніміз – бұл қазақ поэзиясындағы 
ашықтық, әмбебаптық, ел адамдығы, 
әрбір жас шайырдың өзін ұлтына 
таныта білуге деген арзулы талпы-
нысы. Бұл жолдағы ең басты сипат 
– ақылдың азабы, фантазиялық 
ой шарықтауы, фикция (бедер-
леу), мистерия (жадылау), өң 
мен түстің алмасып келуі ата 
және аға буынға еш ұқсамайтын 
жастардың әдеби әлемінің өзіндік 
келбеті болып табылады. Ұлттың 
азат күндерінің бодан күндерде 
еленбеген барша ұлығ символда-

ры олардың шығармашылықтарының өн бойын жайлап алған. Бұрын 
мүмкін болмағанды енді игеруші ата және аға буыннан олардың 
артықшылықтары: өлең әлеміне аяқ басқан сәттерінен бастап, өзгеге 
жалтақтамай: “барды – бар; жоқты – жоқ” деп жасқанбай айта білулері. 
Енді міне өз мәдени-рухани жемісін беріп жатыр. Оған куә біз сөз етіп 
отырған Мерей Қартовтың шығармашылығы. 

Сонымен, жас ақындар әлемі – поэтикалық миниатюрадағы алаш 
өркениеті. 

Жастардың жырлары болмаса, алаш мәдениетінің әдеби болашағы 
да болмас еді. Осы болашақтың іргетасын қалаушы әдеби сойларды 
елмеу ұлт мәдени дамуын кері кетіреді. Біз талдаған өлеңдер біреулерге 
ұнамауы да мүмкін, бірақ, оның бойында жастардың өзіндік үні мен 
өзіндік шығармашылық ізденістері бұғып жатыр. Біз оны 41 құмалақтай 
бәрін оқырман қауым алдына ақ пен қарасын айырып жайып салдық 
деген пікірден аулақпыз. Ең бастысы – жастар поэзиясының өзімен 
өзгелердің санасуын керек ететіндігі туралы “Көне мен Сонының” 
арасындағы сабақтастық пен мұрагерлікті бір ғана ақынға қатысты 

тілге тиек ету. 
Жастар әдеби өмірге аяқ басып қана қойған жоқ, оны мүлдем 

өзгертіп жіберді. Осыған көнетіндер де бар, көнбейтіндер де бар. 
неоклассицизмдің туын желбіретіп, жүрген жаңа есімдер арасында 
өзіндік ақындық қағанатын құратындар да бар, өзі құрған ақындық 
патшалығын сәтсіз әдеби ізденістерімен “Геростраттай” тып-типыл 
өртеп тынатындары да бар. Біз Мерейдің осы соңғылардың тізіміне енуін 
еш қаламаймыз. Әлбетте, поэзияның көркем тілінде өнердің тақырыбы 
мен формасын тас-талқан ететін дәуір қолтаңбасы бар. Ол қолтаңба 
бірде айшықты, бірде былғанышты. Айшықтысының – былғанышты 
жағына жармасатындар да бар. Былғаныштан айшылықтық тауып, 
тас кенедей жабысып айырылмайтындар да бар. 

Жиырма бірінші ғасыр азат буынның еркін жырларын қазақ поэзия 
көгінде самғатты. Енді осы жолдағы ақындардың қанаты талмай, 
шығармашылықтары солмасын деп тілейік!..


