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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Мамырдың 15-і күні Қазақстан халқы облыстық 
ассамблеясының ХХ сессиясы өтті. Қазақстан халқы 
облыстық ассамблеясының төрағасы, облыс әкімі 
Ерік Сұлтанов жүргізіп отырған жиынға Қазақстан 
халқы Ассамблеясы Төрағасының орынбасары 
– хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжанов, 
этнобірлестіктердің, діни конфессиялардың өкілдері 
қатысты. 
Алдымен жиналған қауым облыстық Балалар мен 

жасөспірімдер шығармашылығы орталығының фойесінде 
ұйымдастырылған қолөнер туындыларының көрмесін тама-

шалады.  
Жиынды ашқан Ерік Сұлтанов Елбасы, Қазақстан халқы Ассамблеясының 

Төрағасы Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстан халқы Ассамблеясының ХХІІ 
сессиясында берген тапсырмаларының орындалу барысы және алда тұрған 
міндеттер жайлы баяндады.

– Ассамблеяның басты міндеті – бес халықтық реформаны жүзеге асыруға, 
сондай-ақ, болашағы бір ұлтты қалыптастыруға қатысу. Қазақстан халқы 
Ассамблеясының мерейтойлық жылында облысымызда маңызды акциялар 
мен жобалар жүзеге асырылуда. “Менің Қазақстаным!” жалпы республикалық 
патриоттық акциясы ерекше атауға лайық. Акция барысында концерттік 
бағдарламалар, Қоғамдық кеңес отырысы, медициналық, әлеуметтік және 
заңнамалық консультациялар жүргізілді. Өңірімізде “Бейбітшілік пен келісімнің 
жол картасы” мега-жобасы өткізіліп, оның аясында 47 шара ұйымдастырылды. 
Өткізіліп жатқан шараларға өткен жылы құрылған Қазақстан халқы Ассамблеясы 
кафедрасының оқытушылары мен студенттері белсене қатысты, – деген облыс 
әкімі Раиса Бикмухаметованың, Роман Аракеловтың, Анатолий Башмаковтың, 
Александр Мерктің, Геннадий Филатовтың, Ольга Яковлеваның және бүгінде 
ортамызда жоқ Қосыл Омаровтың, Владимир Маслаковтың, Феликс Симнің, 
Марк Виткиннің, Владимир Кардашовтың аталмыш қоғамдық институтты құруға 
елеулі үлес қосқандарын атап көрсетті.
Сессия барысында этнобірлестіктердің басшылары мен дін өкілдері елдегі 

бірлік пен тұрақтылықты сақтау жөніндегі ойларымен бөлісті.
– Осыдан 20 жыл бұрын Қазақстан халқы Ассамблеясы еліміздегі 130-дан 

астам этностың басын қосады дегенге сенгендер аз еді. Президентіміз бізге – 
қазақстандықтарға өмір сүру әлеуетімізді жылдан-жылға жақсартатын жағдайды 
жасап отыр. Елімізді бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына қосатын “Нұрлы Жол” 
жаңа экономикалық бағдарламасы алдымызға зор міндеттерді қойды. Бұл 
бағдарламаны орындасақ, Қазақстан үшін алтын ғасыр болмақ, – деді “Вайнах” 
шешен-ингуш қоғамдастығы” қоғамдық бірлестігінің төрағасы Муса Дадаев.
Ал өткен жылы М.Қозыбаев атындағы СҚМУ жанынан ашылған Қазақстан 

халқы Ассамблеясы кафедрасының жұмысына тоқталған аталмыш жоғары оқу 
орнының аға оқытушысы Ділбар Бегалина:

– Біздің еліміздегі өзге Қазақстан халқы Ассамблеясы кафедраларынан 
ерекшелігіміз – барлық мамандықтардың 3-курс студенттеріне “Этноконфессиялық 
келісімнің қазақстандық моделі” атты арнайы курсты жүргізіп отырмыз, – деді.
Сессия барысында сөз сөйлеген Қазақстан халқы Ассамблеясы Төрағасының 

орынбасары – хатшылығының меңгерушісі Ералы Тоғжанов елімізде этносаралық 
және дінаралық келісімді нығайту бағытында атқарылып жатқан жұмыстарға 
тоқталды, Елбасының Ассамблея мүшелерінің алдына қойған міндеттерін 
түсіндірді.

– Соңғы жүргізілген сауалнама дерегіне сүйенсек, Қазақстан – қауіпсіз және 
тұрақты дамып отырған мемлекет. Еліміз тәуелсіздік алған жылдары халықаралық 
сарапшылар Қазақстанда дін және этносаралық қақтығыстар болады деген бол-
жам жасаған еді. Бірақ бүгінде еліміз мұның барлығын теріске шығарды, – деген 
Ералы Тоғжанов өңірімізде қазақ тілі пәнінің мұғалімі болып қызмет етіп жүрген 
өзге ұлт өкілдерінің есімдерін атап, оларға алғысын білдірді.
Сессия жұмысы жағымды шарамен жалғасты. Ералы Тоғжанов облыс әкімі 

Ерік Сұлтанов пен бір топ солтүстікқазақстандыққа “Қазақстан халқы Ассам-
блеясына 20 жыл” мерекелік медалін тапсырды. Сондай-ақ, Қазақстан халқы 
Ассамблеясының қоғамдық “Бірлік” алтын медалі облыстық “Кентрон” армян 
мәдени орталығы төрағасының орынбасары Роман Аракелов пен әзірбайжан 
мәдени орталығының мүшесі Расул Дадашевқа табыс етілді.
Жуырда облыстық мәслихаттың шешімімен Тайынша ауданындағы “Тайынша-

Астық” ЖШС-нің бас директоры Анатолий Рафальский мен “Ұрпақ” қазақ 
мәдени-ағарту орталығы” қоғамдық бірлестігінің мүшесі Әлімжан Мәжитовке 
“Солтүстік Қазақстан облысының Құрметті азаматы” атағы берілген болатын. 
Сессия барысында өңір жетекшісі аталмыш азаматтарға сол атақтарын рас-
тайтын құжаттарды табыс етті. Сонымен қатар, этнобірлестіктердің жетекшілері 
облыс әкімінің грантын иеленді.
Бұдан кейін Қазақстан халқы облыстық ассамблеясы төрағасының орынбаса-

ры сайланды. Бір жыл бойы аталмыш міндетті атқарған “Вайнах” шешен-ингуш 
қоғамдастығы” қоғамдық бірлестігінің төрағасы Муса Дадаевтың орнына “Лад” 
славян мәдениеті қоғамының төрағасы Александр Курленя сайланды.
Сессия концерттік бағдарламаға ұласты.

Арайлым БЕЙСЕНБАЕВА,
«Солтүстік Қазақстан».

Қазақстан халқы Ассамблеясына - 20 жыл
ХАЛЫҚТЫҢ БІРЛІГІ - ЕЛДІҢ БОЛАШАҒЫХАЛЫҚТЫҢ БІРЛІГІ - ЕЛДІҢ БОЛАШАҒЫ

Бесінші шақырылымдағы Айыртау аудандық 
мәслихатының кезекті  отыз сегізінші сессиясы 2015 
жылғы   мамырдың 28-нде сағат 11.00-де аудан әкімдігінің 
отырыс залында өтеді. Мекенжайы: СҚО, Айыртау ауда-
ны, Саумалкөл селосы, Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй.
Айыртау аудандық мәслихат сессиясының қарауына 

келесі мәселелер ұсынылады:
1. 2014 жылға арналған Айыртау ауданы бюджетінің 

орындалуы туралы есебін бекіту туралы.
2. Айыртау  аудандық  мәслихатының  2009  жылғы  

10  сәуірдегі  № 4-14-4 «Жер салығының ставкала-
рын жоғарылату туралы» шешіміне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы».

3. Әртүрлі.     
Анықтамалар телефоны: 21-902. 

АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТ АУДАНДЫҚ  МӘСЛИХАТ 
ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ 

НАЗАРЫНАНАЗАРЫНА2015 жылдың 14 мамыры күні аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы 
Тастеміровтың бастамасымен «Таза аула» акциясы бастау алған 

болатын. Аталмыш акцияны «Жастар бастамалары орталығы» КММ-і 
жастары мен ауданымыздың белсенді жастары қолдап Айыртау ауы-
лында алғашқы жиын жұмыстарын өткізді.

«Таза аула» атты экологиялық сенбілік акциясы – жастардың қоршаған 
ортаға деген зор махаббатын, ортақ үйіміздің таза, әдемі болуына және 
гүлденуіне, көркейуіне талпыныстарын арттырды.  Елді мекен тазалығы туралы 
қағидаға орай қаланы абаттандыру,  санитарлық тазарту, тазалау жұмыстарын 
ұйымдастыру және Саумалкөл селосы аумағында тазалықты қамтамасыз ету 
бойынша жұмыстарды реттеу және ұйымдастыру жұмыстарына аудандағы 
жастар ұйымдары, ауыл жастары белсене атсалысып, өз туған жерінің, елінің 
гүлденуіне зор үлестерін қосуда. Бүгінгі өткізілген «Таза аула» атты экологиялық 
сенбілік акциясына 50-ден астам жастар белсене атсалысты. 

Әйгерім ОМАРОВА,
«Жастар бастамалары орталығы»

 КММ-нің кеңесшісі.

Акция
ТАЗА АУЛАТАЗА АУЛА

Өткен 
аптада, мамырдың 

16-ы күні Ұлы Жеңістің 
7 0  ж ы л д ы ғ ы н а 

орай Кирилловка ауылында 
Ұлы Отан соғысының ардагері, 
жерлесіміз Қойшы Молдахметұлы 
Бейсембаевтың жүлдесіне арналған 
жасөспірімдер мен қыздар ара-
сында еркін күрестен ашық турнир 
болып өтті.
Аталмыш  турнирге  Аста -

на, Көкшетау, Павлодар, Есіл 
қалалары мен облысымыздың 
Ғабит Мүсірепов, Уәлихан, Тайынша, 
Айыртау аудандарынан 137 балуан 
қатысты. 
Қойшы Бейсембаев 1924 жылы 

ақпанның 23 жұлдызында Айыртау 
ауданы Сарысай ауылында дүниеге 
келген. 
Орта білім алған соң, тракторшылар 

курсын аяқтағаннан кейін алғашқы 
еңбек жолын Ленин орденді «Камен-
ноброд» колхозында механизатор 
болып бастайды. 1941 жылы соғыс оты 
бұрқ ете қалғанда, жас ұлан Қойшы 
Бейсембаев еңбек майданының орта-
сында еді. 
Жігерлі жас жігіт 1942 жылдың 

қазан айында әскерге шақырылып, 
Қызылжар қаласындағы жасақталып 
жатқан оқу полкіне түсіп, сержанттық 
курстан бастайды. 

1943 жылдың қаңтар айында қан 
бұланған соғысқа аттанып, маршал 
Г.К.Жуков қолбасшылық ететін Орел-
Курск бағытында соғыс жүргізіп жатқан 
І Украин майданына түседі. Жаумен 
кескілесе шайқаса жүріп, соғыстағы 
ерліктері үшін «ІІ дәрежелі Ұлы Отан 
соғысы» орденінің, «Ерлігі үшін», 
«Варшаваны алғаны үшін», «Берлинді 
алғаны үшін» және «Германияны 
жеңгені үшін» медальдарымен мара-
патталады. 
Соғысты атақты Курск иініндегі 

майданнан бастаған Қойшы ақсақал 
Ұлы Жеңіс күнін Берлинде қарсы ала-
ды. Қандықол фашизм ордасы тізе 
бүккеннен кейін де, Қойшы атай қызмет 
еткен батальон бірден елге қайтпай, 
Германия жерінде бейбітшілікті 
тұрақтандыру үшін, соғыс өрті қайтадан 
тұтанып кетпеуі үшін қалдырылды. 

1947 жылдың жазында туған елі 
Сарсайға оралған Қойшы ақсақал 
бірден бейбіт еңбек майданына арала-
сып кетеді. Соғыстан кейінгі тұрмысты 
көтеруде, елдің әл-ауқатын нығайту 
жолында өлшеусіз үлесін қоса жүре, 
бейбіт еңбекте де биік белестерге 
жетіп, Ұлы Отан соғысының мерекелік 

Ұлы Жеңіске – 70 жыл!

Жеңімпаз жауынгер жүлдесіне арналған турнирЖеңімпаз жауынгер жүлдесіне арналған турнир

медальдарымен, «Халықтар достығы» 
орденімен және «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен марапатталды. 
Өм ірл і к  жары  Балбол ған 

Есмағанбетқызымен 70 жыл отасып, 7 
бала тәрбиелеп өсіріп, олардан 18 не-
мере, 18 шөбере сүйіп отырған бақытты 
жан.
Турнирдің салтанатты ашылуында 

жас спортшыларды құттықтаған аудан 
әкімінің орынбасары Мафруза Науано-
ва биылғы Ұлы Жеңістің 70 жылдығына 
арналып отырған спорттық шараның 
маңыздылығына тоқтала келе, боз 
кілемде бақтарын сынағалы тұрған 
балуандарға сәттілік тіледі. 
Сонан соң бас төрешінің басқаруымен 

жас балуандар боз кілемде күш сына-
сты.
Додалы жарыстың қорытындысы 

бойынша қыздар арасында 32 кг. 
салмақта біздің жерлестеріміз Вик-
тория Черникова І орынды иеленсе, 
Виктория Белоусова мен Наталья 
Дамашкиналар ІІ және ІІІ орын-
дарды еншіледі. Ал 38 кг. салмақ 
дәрежесінде тағы да айыртаулық 
қыздар Ұлпан Төлендинова (І орын), 
Александра Шамия (ІІ орын), Викто-
рия Некруталардың (ІІІ орын) бағы 
жанса, 52 кг. салмақта біздің жерлес 
қыздарымыз Бақыт Әлжанова (І 
орын), Жанар Аюлова (ІІ орын) және 
Светлана Цыганенколар (ІІІ орын) 
жеңіс тұғырына көтерілді. Ал 60 келіде 
біздің балуанымыз Карина Матвей-
кина жеңімпаз атанса, астаналық 
Нұрай Қали ІІ орынды қанжығасына 
байлады, ал ІІІ орынды жерлесіміз 
Гүлнар Аюлова еншіледі. 
Ал ұлдар арасындағы тартыста 26 

келіде Игорь Чулков (Ғ.Мүсірепов ау-
даны) жеңімпаз атанса, айыртаулық 
Азамат Иманбеков пен Анатолий Се-
редистовтар ІІ, ІІІ орындарды қанағат 
тұтты. 29 кг. салмақта жерлесіміз 

Оралхан Елубай қарсыластарына дес 
бермей жүлделі І орынға көтерілсе, 
көкшетаулық Медет Сарманов ІІ 
орын, ал айыртаулық Дәурен Тас-
болатов ІІІ орыннан көрінді. 32 кг. 
салмақ дәрежесінде жерлесіміз Бау-
ыржан Букуевқа тең келер болмаса, 
тайыншалық Виталий Саменов ІІ 
орынды иеленді, ал Юсуф Халу-
хаев (Ғ.Мүсірепов ауданы) үшінші 
орынға қол жеткізді. 35 кг. салмақта 
айыртаулық Құрманғазы Ізбасханов 
І орынды иеленсе, уәлихандық балу-
андар Досжан Қабиден мен Фархат 
Әубәкіровтер екінші, үшінші орындар-
ды місе тұтты.

38 келі  салмақта  тағы  да 
жерлестеріміз Ерсұлтан Қожахмет (І 
орын) пен Данил Горбульколар (ІІ орын) 
жеңіс тұғырына көтерілсе, тайыншалық 
Арсен Қабден ІІІ орынды еншіледі.  

42 кг .  салмақ  дәрежесінде 
тайыншалық Владислав Артемен-
ко, уәлихандық Ризабек Айтмұхан 
және  павлодарлық  Санжар 
Қайыржановтардың бағы жанды.
Ал абсолютті 65 келіге дейінгі 

салмақта Есіл қаласының балуаны 
Бақытжан Омыр жеңімпаз атанса, 70 
келіден жоғары салмақта тайыншалық 
Манарбек Жүсіпбековтың бағы жан-
ды. 
Турнир соңында барлық жеңімпаздар 

мен жүлделі орынға ие болған балуан-
дар арнайы дипломдармен, медаль-
дармен және арнайы сыйлықтармен 
марапатталса, абсолютті салмақтың 
жеңімпаздары дипломдармен, медаль-
дармен және сыйлықтармен қоса ар-
найы кубоктармен де марапатталды.
Сол күнгі ашық турнирге қатысқан 

спортшылар ұйымдастырушылардың 
демеушілігімен тегін тамақтанды.

Бағлан ҚОЖАҚОВ. 
Суретті түсірген 

Елена НЕДОРОСТКОВА.

Аудан әкімінің өкімімен РҮСТЕМ ЕРСІНҰЛЫ 
ДӘУЛЕТОВ Айыртау ауданы әкімінің көмекшісі болып 
тағайындалды.
Осы тағайындауға дейін ол жастар саясаты 

мәселелері жөніндегі аудан әкімінің кеңесшісі болып 
қызмет етті.

*   *   *
Аудан әкімінің өкімімен ӘЛИ ӘНАСҰЛЫ ҒАББАСОВ 

Айыртау ауданы әкімі аппаратының басшысы болып 
тағайындалды.
Осы тағайындауға дейін ол Айыртау ауданы әкімінің 

көмекшісі болып қызмет етті.
*   *   *

Аудан әкімінің өкімімен ГҮЛЖАНАТ БЕКМЫРЗАҚЫЗЫ 
ҚАРТБАЕВА  аудан әкімінің құқықтық мәселелері 
жөніндегі кеңесшісі болып тағайындалды.
Осы тағайындауға дейін ол Айыртау аудандық 

сотының бас маманы, сот отырысының хатшысы болып 
қызмет етті.

ТАҒАЙЫНДАУЛАРТАҒАЙЫНДАУЛАР
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Біздің арғы ата- 
бабаларымыз талай 

ғасырлар бойы осынау 
халқымыз мекен еткен 
қасиетті туған жерімізді 
қасықтай қаны  қалғанша, 
шыбын жаны шыққанша 
жаудан  қорғап  келді . 
Оны  біз  өзіміздің  ауыз 
әдебиетімізден, ата тари-
хымыздан жақсы білеміз. 
Батырларымыздың ерлігін 
естіп, өрлік пен ерліктің 
рухымен  қанаттан ған 
мыңдаған азаматтарымыз 
кешегі Ұлы Отан соғысында 
да  Отанын қорғап, жа-
санып  келген  жаудың 
сыбағасын бергені әлемге 
аян. Бұл соғысқа қазақ 
жерінің қайсар батырла-
ры Бауыржан Момышұлы, 
Талғат Бигелдинов, Төлеген 
Тоқтаров, Мәлік Ғабдуллин, 
Сұлтан Баймағанбетов, 
Жәлел Қизатов секілді ер азаматтар қатысса, сонымен қатар Мәншүк 
Мәметова, Әлия Молдағұлова секілді ару қыздарымыз да неміс 
фашистерімен соңғы демі қалғанша аянбай шайқасты. 
Біздің де 30 үйлі Дәуқара ауылынан Ұлы Отан соғысына 120 азамат 

аттанған екен. Соның ішінде 70-ке жуық арыстарымыздың денелері 
жат жерде қалған. Елуден астамы еңбек етіп, бейбіт күндерде 
дүниеден өтті. 
Солардың қатарында менің атам   Қиманов Баймағанбет 1919 

жылы дүниеге келген. 1941 жылы Айыртау әскери комиссариатының 
жолдауымен Ұлы Отан соғысына қатысты. 1941–1943жылдары 
Сталинград майданына қатысты. Оқпен оттың ортасында жүріп, 
1943 жылы жарақат алып, әскери госпитальге түсіп, аман-есен тәуір 
болып шыққанымен, әскери қызметке жарамсыз болып шықты. Елге 
келіп жұмыстан қол  үзген жоқ. Егін септі, елеуішпен бидай иледі. 
Одан қалған уақытында колхоздың малын бақты. Одан Айыртау 
астық қабылдау пунктіне күзетші болып қызмет етті. 1985 жылы 25 
қаңтар айында дүниеден өтті. 
Осынау Ұлы Жеңістің 70 жылдығын мыңдаған ардагер аталары-

мыз бен апаларымыз көре алмай кетті. Қарғыс атқыр соғыстың суық 
ызғары соғысты көрмеген мына біздердің де сәби жүректерімізге 
өз әсерін сездіреді. Ақын Қадыр Мырзалиев атамыз айтқандай: 
«Соғысып жеңгеннен гөрі, соғыспағанған  бейбіт күнге не жетсін!» 
Сол себепті мен де  соғысты емес, бүгінгі бейбіт күнге жеткізген Ұлы 
Жеңісті қатты ардақтаймын және мына бір шумақ өлеңімді барша 
адамзатқа арнағым келеді:
Аты өшсін соғыстың  мәңгілік,
Тұрсын тек  күлімдеп күніміз!
Әлемді аралап жаңғырып,
Ән болып шырқалсын үніміз!

Махаббат БАЙМАҒАНБЕТОВА,
Дәуқара ОМ-нің 8 сынып оқушысы. 

      Менің атам -       
                 жауынгер

Адамзат тарихындағы бұрын - соңды болып көрмеген  
Ұлы Отан соғыстың аяқталғанына да 70 жыл толып отыр.  

Ондаған жылдарды артқа тастап бүгінгі күннен алыстаған сайын 
жеңістің маңызы да арта түсуде. Отан үшін шайқаста қазақтың 
ұл - қыздары да ерен ерліктің үлгісін көрсете білді. Мына зымы-
рап бара жатқан заман үшін көп уақыт емес те шығар ,  әйтседе 
бүгінгі және келешек ұрпақ үшін Жеңіс күнінің тұғыры өте биік,  
оның танымдық сипаты өте зор. Соғыс құйыны әр отбасының 
шаңырағын шайқалтып,  отын өшірді,  сәбилер жүрегінде жазыл-
мас жара қалдырды.  Жеңіс  әкелген аталарымыздың алдында бас  
иеміз. Ерлер есімі мәңгі есімізде. 
Шағын Бірлестік ауылын алсақ, ауыз толтырып айтар ата-

апаларымыз көп. Ел тәуелсіздігі  мен  болашағына  атқосып  аты  
шыққан аталарымыздың  кітап, журнал, газет беттеріне шыққан 
деректерге сүйенсек, сонау Ұлы Отан соғысында осы ауылдан кеткен 
87 боздақтың орны ерекше. Соғысқа аттанғандардың ішінде барлау-
шы да, артиллерист те,  минометші де,  пулеметші де,  байланысшы 
да болды. 20-ға жуық азамат жоғары  мемлекеттік наградаларға 
ие болды, оның ішінде «Ерлігі үшін», «Қызыл жұлдыз», «Даңқ», 
«Отан»  соғысы орденімен,  Басқолбасшылардың  алғыс грамота-
ларын алғандар болды.  Ардагерлеріміздің  ерліктерінің  әрқайсысы   
бір-бір дастан.  
Бірлестік  орта  мектебінің  ұжымы  және  дене шынықтыру пәнінің 

мұғалімі Мұқашев Жанат  Болатбекұлының  ұйымдастыруымен  
Бірлестік ауылында Ұлы Жеңістің 70 жылдық мерейтойына  ар-
найы өткен «Сарғайса да тарихтың ақ парағы, ол күндер мәңгі есте 
сақталады» атты мерекелік шара  өткізілді. Ұлы Отан соғысында 
құрбан болған аталарымыз бен әкелеріміздің, мәңгі жас болып, 
жадымызда сақталған жауынгерлер мен офицерлер рухына, бейбіт 
кезеңде дүниеден өткен ардагерлерінің құрметіне арналды.
Мерекелік  іс-шараның  жоспары бойынша  ауыл тұрғындарының 

қатысуымен  зират басында аят оқытылды,  ашылу салтанаты 
мерекелік  концертпен  ұласты,  әдемі үйлесім  мылтық  ату,  
гир көтеру,  гранат лақтыру, әртүрлі  қашықтыққа  жүгіру  және  
футбол  ойыны  сынды  сайыстармен  ұштасып жатты. Аталған 
жарыстарға үлкенді- кішілі 300-ден астам сайыскерлер қатысты. 
Сайыстардың жеңімпаздары түрлі құнды сыйлықтармен марапат-
талды. Жүректері ел деп соққан азаматтары: Айтқұл Асқар, Қапаров 
Еркін, Құрманғожин  Бейбіт,  Есімғалиев Мереке, Молдағұлов Талғат, 
Құрманғожин Құдабай, Жұматаев Балтабай,  Қасымов Аслан,  Шала-
баев  Кенжебек, Әлібеков Еркін, Зікіриянов Байжан, Данкин  Бейбіт, 
Секеров Мереке, Шөкімов Серкебай,  Сейтов Бақытжан, Нұржанов  
Серікбай, Атабаев Жанат, Бейсенбаев Мұрат, Есеев Жарас, Ша-
лабаев Алмаз, Хамитов Ернар, Есімғалиев Ақан, Айтмағанбетов 
Кенжебай, Қайыржанов Мұхтар, Әпетов Тұрғынбай, Қасымов Аза-
мат,  Байдулинов Жарас, Қанатаев Қанат, Сабыржан   Құлатайұлы, 
Мәкенов  Ержан және Сейдахметовтер отбасы өткізілген іс-шараға 
демеушілік көрсетті. Жоғарыдағы аталған азаматтарға  мың да бір 
алғысымызды білдіреміз.

Айсұлу ЕСЛӘМҚЫЗЫ.

Ерлер есімі 
мәңгі есімізде

Дана халқымыз 
« Б о л а ш а қ т ы 
болжағың келсе 
– бір сәт өткенге 
көз сал» - дейді. 
Өткеніміз біздің 

тек тарихымыз ғана 
емес, ол біздің рухани 

байлығымыз. Халық айтса, 
қалып айтпайды. Айыр-

тау ауданының Бірлестік ау-
ылын «қырық қыздың» ауылы 

деп, Қоскөлді «қырық қалпақтың» 
ауылы десе, біздің Шолақөзек ауы-
лын «қырық ұстаздың» ауылы деп 
атаған екен. Ұстаздар ауылы десе де 
болады. 
Заман ағымын тап басып ауылдан 

алғаш мұғалімдік оқуға кеткен Өтепов 
Дастан болған екен. Еліктеп өскен 
елдің жастары бірінен соң бірі ағылып 
мұғалімдік оқуға жол тартыпты. Олар: 
Қоқанов Төлеген, Әбділманов Ағзам, 
Әділбеков Әжіқан, Мұқанов Есентай, 
Есенов Қабдолла, Байшағыров Есләм, 
Ысқақов Ақылбек, Бекпасов Төлеміс, 
Қожахметов Темірхан, Өмірзақов Зарап, 
Каркенов Есімсейіт, Асқаров Жәнәбіл, 
Әділбеков Қажымұрат. Ал қыздардан 
Қожахметова Тәткен, Сұрағанова 
Қазима, Нұрғалиева Қалима, Нұрғалиева 
Мәруар (Сәукен), Әбділманова Қалима, 
Әбділманова Бақыт. 
Өткен ғасырдың 40-шы жылы Владимир қаласында 

түсірілген мына суретте осы ұстаздардың екеуінің бейнесі 
бар. Екінші қатарда сол жақта бірінші тұрған менің әкем.
Әкем Әбділманов Ағзам Алматыдан бастауыш мектептің 

мұғалімі деген дипломымен оралып, 37-38 жылдары 
Жұмысшы мектебінде ұстаз болған. Оқушыларынан қазір 
еске алып, жылы лебіз білдіріп отыратын Әбілпейісова 
Майра апай. Кездескенде Тұрлыбек аға екеуі әкемді 
естеріне алып көңілімді бір көтеріп, әкемді көргендей күйге 
түсемін. Майра апай сол жылдарды аңыз қылып айтады: 
Әжең мектептің жанына кигіз үй тігіп, шашу шашып той 
жасаған. Әкеңнің Қалымжан деген ағасы болған. Қалима 
деген қарындасы өте сұлу, бізге өлең үйретуші еді деп 
балалық шағын еске алады.
Мен сабақта тыныш отырмасам, Майра, сен әжеңді 

жақсы көресің бе? Ендеше дұрыс отыр, сабақты зейін 
салып тыңда, әйтпесе әжең ренжиді деп ұстазым ақыл 
айтатын деп еске алады апай.
Әкем сол жылдары Жұмысшыда менің шешеммен 

танысып, Майра апайды жұмсайды екен. Мына кітапты 
сабақтан шыққан соң Назиға тәтеңе апарып бер деп, ол 
кітаптың ішінде хаты бар көрінеді. Әкең өлсе де, әкеңді 
көрген өлмесін деген. 
Ауылымыздың ұйтқысы болған басқарма Рыспаев 

Тоқыш атай ауылға төрт бөлмелі мектеп үйін салдырып, 
екі бөлмесін мұғалімдерге берген ғой. Шешеме үйленіп, 
Жұмысшыдан ауысып, әкем Шолақөзекте мұғалім бо-
лыпты. 40-шы жылы әскер қатарына алынып, соғыстан 
оралмады. Соғыс жылдары атам мен әжем, шешем және 
мен мектептің бір бөлмесінде тұрдық.

46-жылы Жапон соғысынан әкемнің ағасы Қалымжан 
ағатайым аман-есен елге оралды. Басқарма атамды 
шақырып алып, бір балаң әскерден оралды ғой, енді 
мектеп бөлмесін босатыңдар деген соң, жанталасып 
жазда шымнан үй салып алдық. Ағатайымды  «Жа-
понияны жеңгені үшін»  медалімен марапаттады.  
Қайран ағатайым! Сол медальді менің омырауыма 
тағып берді ғой. Қуанғаным әлі есімде, мен сонда алты 
жаста едім. 
Мектептің келесі бөлмесінде сол кездегі ұстаз-мұғалима 

Сұрағанова Қазима апай, екі қызы Саркен мен Балкен 
үшеуі тұрды. Соғыстан жараланып келген күйеуі, Балкен 
мен Саркеннің әкесі Қайырлин Есімсейт көп ұзамай қайтыс 
болды. Ақжарқын бейнесі есімде қалыпты. Балкен мен 
Саркен өсіп-өніп бала-шағалы болып, қазір зейнеткерлік 
жасқа жетті. Қазима тәтеммен бірге туғандай сыйластықта 
болдық, Алла ұрпағына ғұмыр беріп, өзіне иман-байлығын 

Сурет сыр шертеді
берсін. 
Әкемнің ауылдағы оқушыларынан көзі тірісі Сабанов 

Әбден ақсақал. ұстазын сағынышпен еске алып отырады, 
оған да тәубә деймін. 

«Кебін киген келмейді, кебенек киген келеді»,-деп әжем 
өмірінің ақырғы сәтіне дейін әкемді, соғыстан оралмай 
хабарсыз кеткен ұлын күтті. Соғыс аяқталған жылдары 
атам мен әжем бір өгізшелерін қыстан семіртіп шығаратын. 
Әжем маған сонда айтушы еді, әкең келгенде осы малды 

тойға соямыз деп. Үмітін үзбей өтті өмірден, жарықтық.
Осы суретте бірінші қатарда сол жақта әкемнің досы 

Мұқанов Есентай ағай. Қырық жыл қырғын болса да ажал-
ды өледі деген бар ғой. Есентай ағай соғыстың басынан 
аяғына дейін небір азабын көріп, қайсарлықпен соғысып 
45-ші жылдың аяғында жеңіспен елге оралды.

206-атқыштар және 994-саперлік  полкта сапер бол-
ды деген деректер бар. Елге оралып, ауылымыздың 
мектебінде ұстаздық құрып, зейнеткерлікке шыққанша 
қызмет етті. Мен Есентай ағадан бастауыш мектепте 
оқыдым. Сабағыңды жақсы оқы, әкең сияқты мұғалім 
боласың деп маған ақыл кеңес беріп отыратын. Әкемнің 
досы деп мен ұстазымды құрмет тұттым. Біз ұстазымызды 
«мұғалім» деп атаушы едік. Өте жуас, ақкөңіл адам бола-
тын. Мұғалімнің балаларынан мен үлкен ұлы Ементайды 
жақсы білемін. Жұбайы Мәрәш екеуі ұлдары Ержан мен 
Бауыржаннан немере сүйіп отырған бақытты отбасы. 
Шоқан Уәлиханов энциклопедиясында техникалық редак-
тор – Мұқанов Ементай Есентайұлы, дизайн бет қаттаушы 
– Мұқанов Ерлан Ементайұлы деп жазылған. Ұстазымның 
ұрпағына өмірдің бар жақсылығын тілеймін.
Осы мақаланы жазып отырғанда Көкшетаудан құрбым 

Мағрипа Темірханқызы телефон шалып менің ағатайым 
соғыстан оралмаған Әділбек ағайды мақалаңа қос деп 
өтінді. Дос көңілін қимай боздақтар кітабынан қарап Бек-
бергенов Әділбек ағайды таптым. 
Бекбергенов Әділбек, қатардағы жауынгер, 1910 ж. Вос-

точное селосында туған, қазақ, колхозшы. Әскер қатарына 
1941 жылы Айыртауда алынып, 1943 жылы  тамызда 
майданда қаза тапты деп жазылған. Бибіш әжеміз баласы 
Әділбекті әскерге жөнелтерде, ырымдап бір таба нанның 
шетінен тістетіп, қалғанын әскерден келгенде жейсің деп 
ақ орамалға орап, сақтап қойған ғой. Баласын сағынғанда 
сол нанды алып иіскейді екен. Мағрипа құрбымның айту-
ынша бұл әжеміз де өмірінің ақырғы сәтіне дейін баласын 
сарғайып күткен. Соғыс барлық аналардың қасіреті болды. 
Осы аз ғана мақаламды Мұқағали Мақатаевтың өлеңімен 
аяқтаймын.
Біздер жеңдік – анамыз ақтай солды.
Мамық төсек қайғыдан тақтай болды.
Майдансыз біз шайнаған бір түйір нан.
Кеудемізге қадалған оқтай болды!!!
Жеңіс күні жүрекке қуаныш,  көзге жас әкелетін ұлы күн. 

Аспанымыз ашық болып ұзағынан сүйіндірсін. Еліміз аман, 
жұртымыз тыныш болсын.

Бақыт ӘБДІЛМАНОВА.
Саумалкөл ауылы.

9  мамыр  –сұрапыл 
соғыстың сұм жолдарын ба-

стан кешіп, қан майданда от кеш-
кен қаһарман жауынгерлеріміздің 
Ұлы Жеңіске қол жеткізген 
күні, тарих беттеріндегі ерекше 
тебіреніске, қайғы мен қуанышқа 
бірдей толы күн.
Осы жылдарды бастан кешкен 

алдыңғы аға буын өкілдерінің төзімділігі 
мен ержүректілігі бүгінгі және келешек 
ұрпақ санасында нағыз адамдықтың, 
отансүйгіштіктің үлгісі болып қала 
бермек. Ақтаңдақ жылдар енді 
ешқашан қайталанбасын деп тілеп, 
сондағы айбарлы аға-әпкелеріміздің 
жан аямас жаужүректілігі мен тыл 
еңбеккерлерінің ерен еңбектеріне 
құрметпен бас иеміз.
Толғанысқа толы күнде еліміздің 

түкпір-түкпірінде Мәңгілік алау жа-
нында мыңдаған адамдар елі үшін 
күресте қаза тапқандарға тағзым 
етуге келері анық.
Біздің балабақшамызда да дәстүр 

бойынша, биылғы жылы 9 мамыр 
мерекесіне арналған «Ұлы Жеңіске – 70 
жыл» атты ертеңгілік ұйымдастырылды. 
Іс-шара естиярлар, мектепке даярлық, 
ересектер топтарының қатысуымен 
өтті. Әр топ әскери форма киіп, 

Біз - жеңістің ұрпақтарымыз

мерекелік ертеңгіліктің шымылдығын 
маршпен ашты. «Айналайын» тобы 
барлаушылар, «Балбөбек» тобы 
ұшқыштар, «Ақбота» тобы танкішілер 
болса, «Балдырған» мен «Балапан» 
топтары дәрігерлер мен матростар 
болды.  Дәстүр бойынша салтанатты 
гүл шоғы қойылып, осы бейбіт өмірге 
жете алмаған, ерлікпен қаза тапқан 
ағаларымыз бен апаларымыздың рухы-

на бас иіп 1 минут үнсіздік орнады. Ән 
айтып, би билеп соғыс ардагерлері мен 
тыл ардагерлеріне осынау бейбіт күнге 
жеткізгендері үшін бүлдіршіндеріміз 
алғыстарын жолдады. 
Салтанатты концерттен соң көңілді 

спорттық жарыс өтті. 
Әсемгүл ОМАРОВА,

«Родничок» ясли-бақшасының 
тәрбиешісі.
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Қа з а қ с т а н  Ре с п у б -
ликасының  Президент і 

Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 
Республикасының  Тәуелсіздігі – 
Мәңгілік Елдің Ұлы тарихы»  атты 
салтанатты сөзінен Елбасымыз 
Тәуелсіздіктің өмірлік философиясы 
қандай болуы қажет деген сауалды 
өзіне сәт сайын қоятындығын және 
осы жайлы ой орамдарын қағазға 
түсіріп, оны «Тәуелсіздік толғауы» 
деп атағанын оқыдық.
Осынау терең философияға 

құрылған толғауды оқи отырып, 
мен өзім үшін әрі жаңалық бо-
латын, әрі менің ұлттық рухыма, 
адами жан-дүниеме, азаматтық 
парасатыма әсер еткен, өзім үшін 
маңызды деп санаған Елбасының 
ой орамдарына осы уақытқа дейін 
оқыған, ойға түйген, ұлт мүддесіне, 
тәуелсіз Қазақстан Респуликасының 
болашағын жасайтын келешек 
ұрпақтың тәрбиесіне игі ықпал 
етеді деп санаған көзқараспен 
тұжырымдаған  өз  пікірлерімді 
Сіздермен бөліссем деймін. 
Қазақ әдебиеті пәні еліміздің 

сан ғасырлық тарихымен тікелей 
байланысты болғандықтан, қазақ 
елінің тарихынан азды-көпті хабары 
болмаса, қазақ әдебиеті пәнінің 
мұғаліміне өз пәнінің мақсатын 
– ұлттық фольклор мұралары 
арқылы  оның  басты  идеялық 
бағытын, тақырыптық, мазмұндық 
мақсатын саралай білетін және 
өз халқының тарихын, дәстүрін, 
әдебиеті мен мәдениетін ұлттық 
құндылық ретінде бағалай ала-
тын, ұлттық әдеби мұраны терең 
игеріп, сол негізде еліне қызмет 
ете алатын, танымы жоғары, бiлiмі 
орнықты, шығармашылықпен ойлай 
алатын, өркениеттi қоғамға сай 
парасатты тұлға қалыптастыруды 
(Жалпы білім беретін мектептің 5-9 
сыныптарына арналған «Тіл және 
әдебиет» білім саласы пәндерінің 
оқу бағдарламалары . Астана, 
2013. 21-б.) толыққанды жүзеге 
асыруы қиынға түсетіні баршаға 
аян болар. Өйткені Елбасымыз 
Н.Назарбаев өзінің «Тәуелсіздік 
толғауы» атты еңбегінде «Тарихсыз 
болашақ жоқ» деген философиялық 
тұжырым жасайды. Ал болашақты 
адамдардың рухани азығы іспетті 
сөз өнері – әдебиетсіз елестету 
мүмкін емес. Тарих оқулықтары 
мен көркем әдебиетті қатар қойып 
зерттегенде ғана, біз шын мәнінде 
тарихтан тағылым алатын боламыз. 
Егер қоғамда ізгілік пен мейірім, 
қайырым мен жақсылық, ізет пен 
құрмет, әділдік пен адалдық сияқты 
адамшылықтың асыл қасиеттері 
мен ата-ананы сыйлау, Отанды сүю, 
ұлттық құндылықтарды сақтау мен 
дәріптеу сияқты адами парасаттың 
жоғары сапалары болмаса, адам 
баласы рухани тұрғыдан азғындап 
кетері сөзсіз. Парасаттың биік 
деңгейін жасап кететіндер ұлттың 
бетке ұстар асыл азаматтары мен 
олардың жасап кеткен тарихи ұлы 
істері екені баршамызға мәлім.

Қазақ хандығының құрылғанына – 550 жыл

МӘҢГІЛІК ЕЛ – МӘҢГІЛІК МҰРАТ
Тарих пен көркем әдебиетті 

сабақтастыра отырып, қазақтай 
ұлы халқымыздың басынан кешкен 
бақытты күндері мен бақуатты зама-
ны туралы һәм қайғы мен қасіретке 
толы болған кезеңдері жайлы да 
оқушы  санасына  толыққанды 
ұғым-түсінікті сәулелендіре алсақ 
– мақсатымыздың орындалғаны. 
Осы мақсатпен 2011-2012 оқу 
жылынан бастап өзім жетекшілік 
ететін сыныпта көркем әдебиет 
оқудан «Үздік оқырман» атты сай-
ыс ұйымдастырып келемін. Сайыс 
шарты бойынша әрбір оқушы өзі 
оқыған кітабы туралы қысқаша 
таныстыру  жасап ,  көпшілікке 
ұсынады. Сайысты бақылайтын 
қазылар алқасының шешімімен 
жеңімпаз анықталады. 
С а й ы с  ж е ң і м п а з ы  ө з і м 

тағайындаған 1000 (мың) теңге 
көлеміндегі арнайы жүлдемен мара-
патталады. Сайысты бастаған кез-
ден бері жиыны 70 мыңнан (жетпіс 
мыңнан) аса беттен тұратын көркем 
шығарма оқылыпты. Орта есеппен 
бір кітап 300 беттен тұрады деп 
санасақ, 230-дан аса кітап оқылды. 
Сыныбымдағы  12 оқушының 
әрқайсына 19 кітаптан келеді. 
Осылайша белсенді оқушыларды 
ынталандыра отырып, электроника 
мен интернеттің дәуірлеп тұрған 
кезінде біз өз тарапымыздан кітап 
оқитын ұрпақ пен мәдениеті жоғары 
оқырман қалыптастыру үстіндеміз. 
«Үздік оқырман» сайысы күні бүгінге 
дейін өз жалғасын табуда.
Елбасымыз Н.Назарбаевтың 

«Тәуелсіздік толғауы» атты сөзінде: 
«Ұлы  Далада  күллі  Еуразия 
құрлығын уысында ұстаған алып 
мемлекеттер болған. Алып кеңістікті 
ен жайлап, еркін билеп-төстеген ай-
барлы халықтар өмір сүрген. Бүгінгі 
Қазақстан – сол бабалардың заңды 
мұрагері.
Көк түріктер мен Алтын Орданың 

айбарын  айтпағанда ,  Қазақ 
хандығы – біздің елдігіміздің түп-
тамыры,» деген еді. Бұл сөздің 
астарына мән бере үңілсек, әзірше 
Қазақ хандығының 550 жылдығын 
атап өтсек, кейін ұлттық сана-
мыз нығайып, тарихымыз 70 жыл 
санамызға күшпен сіңірілген советтік-
отаршылдық идеологиядан арылып, 
ақиқат негізде қайта жазылып, бір 
ізге келтірілетін жақын болашақта 
Алтын Орда және одан да ары – Көк 
түріктер тарихынан тамыр тартып 
келіп, елдігіміздің мыңдаған жылдық 
мерейтойын тойлайтын күн де алыс 
емес деп түсінуге болады. 
Қазақ тарихы мен әдебиетіне 

Ұлы құбылыс болып енуге тиіс және 
еніп келе жатқан, қазақ халқының 
ұлттық санасына рухани сілкініс 
әкелетін керемет бір туындының 
жарыққа шыққанына көп болған 
жоқ. 2013-2014 жылдары әйгілі 
жазушы, білімдар тарихшы Мұхтар 
Мағауиннің төрт кітаптан тұратын 
«Шыңғыс хан және оның зама-
ны» атты тетралогиясы жарыққа 
шықты.  
Елбасының: «Біздің ұлттық тари-

хымыз – теңдессіз тарих. Ол Еура-
зия құрлығының, ұлы өркениетінің 
жылнамасына өшпес қолтаңбасын 
қалдырды.
Тарихи тамырымыздың бірлігі бізді 

түркітілдес халықтармен ешқашан 
іргесі бөлінбейтін бауырлас етті,» 
деген сөздің даусыз ақиқат екендігіне 
осы аталмыш кітапты оқып отырған 
кезде көз жеткіздім. 

«Б і з д і ң  т а р и х и  ө т к ен д і 
қабылдауымыз қашанда біртұтас 
және оң пайымды болуы тиіс. Ол 
барлық қазақстандықтарды бөлуі 

емес, біріктіруі тиіс,» деген Елбасы 
сөзін назарда ұстап, азғана қазақ 
болмас іске бөлінбей, Шыңғыс ханды 
қанішер, жауыз деп бағалап келген 
советтік-отаршылдық көзқарастан 
арылып, жаңа замандағы, тәуелсіз 
Қазақстан Республикасының еркін 
ойлы азаматы ретінде Шыңғыс хан-
ды киіз туырлықты түркі баласының 
басын қосып, әлемде теңдесі жоқ 
алып та айбынды, адал да әділ 
империя құрған ұлы қаған болғанын 
мақтанышпен айтатын уақыт келді 
деп білемін. Осы орайда «әлемде 
теңдесі жоқ қолбасы, ең әділ әмірші 
болған ұлы қаған Шыңғыс хан мен Со-
веттер Одағын неге бір-біріне қарсы 
қояды?» деген сұрақтың тууы заңды. 
Қысқа ғана жауап беріп көрейік: 
жазушы һәм тарихшы М.Мағауиннің 
Шыңғыс хан мен оның заманы ту-
ралы хатқа түсірілген әлемдік жаз-
ба мұралардан 44 тұма-нама мен 
106 зерттеу еңбектерін салыстыра 
зерттеп тұжырымдауы бойынша, 
Шыңғыс хан күллі Түрік дүниесінің 
мақтанышы, ал Советтік Социалистік 
Республикалар Одағы (қазіргідей аяқ 
астынан өзгеріп кеткен Кеңес Одағы 
емес!) бүгінгі Қазақстан, Әзербайжан, 
Қыр ғызстан, Өзбекстан, Түрікменстан 
сияқты тәуелсіз түркі мемлекеттерін 
дербестігінен айырып, бодандыққа 
келтірген, күні кеше ғана отаршыл 
қожайыны болған алпауыт империя 
еді! Және біз тәуелсіздігімізді өзге 
ешкімнен емес, нақ осы отаршыл 
Советтер Одағынан алған едік. Егер, 
аға буын мен орта буын өкілдеріне, 
қалай болғанда да, күні кешегі тари-
хымыз – басымыздан өткен баянды-
бақытты пенделік өміріміз, әке-шеше, 
көз көрген замандастар, еңбектегі 
жолдастық қатынастар жайында 
есімізге жылы естеліктер түсіп, 
ностальгиялық сезімімізді оятып, 
Советтер Одағын отаршыл болды 
деуге қимасақ, онда 23 жылдан бері 
аспандатып тойлап келе жатқан, 
Алла жазса, алда да Мәңгілік Ел 
рухымен мәңгілік болашаққа той-
лай бермек Тәуелсіздіктің де еш 
мағынасы қалмайды!  
Сондықтан да өзімізді-өзімізге 

қарсы  айдап  салған,  кешег і 
бабаларымызға кейінгі ұрпағын 
айтақтап, балағаттатып қойған 
советтік-отаршылдық идеология 
ықпалынан шығатын кез әлдеқашан 
өтіп бара жатқанын тағы қайталап 
айтуға тура келеді. 

«Ұлы Түркі елі қазіргі зама-
науи мемле кеттер – Қазақстан, 
Ә з е р б а й ж а н,  Қы р  ғ ы з с т а н, 
Өзбекстан, Түрікменстан және 
Түркия елдерінің ортақ тамыры. 
Біздің мыңжылдықтарға ұласатын 
шежіреміз бір. Мақтаныш тұтатын 
бабаларымыздың тарихи ерліктері 
бір. Бөле-жара қарау мүмкін емес 
рухани қазынамыз бір.
Осының бәрі – баршамызға ортақ 

мұралар,» деген Елбасы сөзі бізге 
қазақ халқының ерлікке толы ұлы 
тарихына тереңірек үңіле түсуді 
нұсқайды. 

 Сондай-ақ Елбасымыз: «Біздің 
дәуіріміз – жылдамдықтар уа қыты. 
ХХІ ғасырда қоғам әрбір бес жыл 
сайын түбірінен өзгеріп отырады. 
Сондықтан басты екі қағида халық 
тағ дырын айқындайды.
Бірінші. Бұл ұрпақтар мен құн ды-

лықтар сабақтастығы.
Екінші .  Ұлттың  серпінділіг і , 

жас тардың инновациялылығы,» 
дегенін қаперге ұстауға тиіспіз. 
Президентіміздің соқырға таяқ 
ұстатқандай етіп қадап айтып 
отырған ұрпақтар мен құндылықтар 
с а б а қ т а с т ы ғ ы  ж а йы н д а ғ ы 
пікірінен қазақтың қанына сіңген 

сабырлылық пен төзімділіктің, өзінің 
ұлттық құндылықтарын сыйлай-
тын, өзгенің ар-намысына тимейтін 
салиқалылықтың түп төркіні тым 
әріде жатқанын көреміз. 

«Тәуелсіздік  толғауы» азат 
елім ізд ің  күлл і  азаматтары -
на, жалынды жастарға, бүгінгі 
буынның ерен істерін лайықты 
жалғастыратын ертеңгі ұрпаққа 
арналады.
Ол  –  е гемен  мемлекет те 

бейбітшілік пен келісімде, өзара 
сенімде азат өмір сүру таңдауы.
Т ә уе л с і з д і к  –  с а н  б уын 

бабалардың  қасиетті жеріміздің 
әрбір қадамын қорғау үшін төгілген 
өлшеусіз қаны мен терінің өтеуі.
Тәуелсіздік дегеніміз – жалпыға 

ортақ еңбек. Ғылым қуып, білім 
іздеген оқу шылар мен студенттердің 
еңбегі. Еліміз дің ұлттық байлығын 
еселей түсетін барша мамандық 
иелерін ің  еңбег і .  Әрбір  жас 
буынның жүрегіне Отанға деген 
шексіз сүйіспеншілік дарытатын 
қазақстандықтардың еңбегі.
Мәңгілік Ел – Тәуелсіздіктің 

өмірлік философиясы. 
Азаттық рухы асқақ болсын!» 

деп аяқталатын Елбасымыздың 
«Тәуелсіздік толғауы» атты сөзін 
оқып отырып, жоғарыда айтылған 
ой-тұжырымдардың тамыры та-
рихи тереңнен тартылғанын және 
алыс болашаққа өз мәнін жой-
мастан мәңгілікке самғап кетерін 
аңғару қиын емес. Азаттық ру-
хын асқақтататын, келер ұрпақтың 
жүрегіне еркіндік нұрын құятын 
бірден-бір құдіретті күш – сөз 
десек, біздің қолымызда көркем 
әдебиет деп аталатын, адамның 
жан-дүниесіне күш-жігер құятын 
қуатты  қару  бар  екенін  естен 
шығармауымыз керек. Көркем 
әдебиетке егіздің сыңарындай 
етіп, тарих ғылымын қатар алып 
жүрсек, нұр үстіне нұр болар еді. 
Тарих болғанда да қазақты кемшін 
санап, қор етіп көрсетуге тырысқан 
советтік-отаршылдық замандағы 
жалған тарих емес, саф алтын-
дай жарқыраған, ұрпақ санасына 
ұлтымыздың ең бір асыл қасиеттері 
мен аяулы азаматтарын дәріптей 
танытатын салиқалы тарихтан мол 
мағлұмат берсек керек еді.   
Мәселен,  совет  заманында 

Шыңғыс хан Отырарға жауыздықпен 
шабуылдапты, шаһарды алты ай 
қоршап әрең алыпты, Қайыр хан 
Отырарды қорғаған қаһарман, 
сатқын Қараша бек қақпаны ашып 
жіберіпті, әйтпегенде Отырар жауға 
берілмес еді деген таным-түсінікті 
жазушы  һәм тарихшы Мұхтар 
Мағауин мынадай деректермен 
тас-талқан етеді:

1.  Шыңғыс  ханның  Хорезм 
мемлекетімен жасаған екіжақты 
келісім бойынша жіберген 500 түйелік 
сауда керуенін хорезмшах Ала-ад-
Дин Мұхаммедтің бұйрығымен От-
ырар қаласының әкімі Қайыр хан 
тонап алып, керуендегі 450 адамды 
қырып салуға бұйырыпты. Ғайыптан 
аман қалған жалғыз керуенші өз еліне 
болған оқиғаны жеткізеді. 

2. Хорезмшах Ала-ад-Дин керу-
ен жайын сұрап келген үш елшінің 
біреуін өлтіртіп, екеуінің сақалын 
күзеп, қорлап кері қайтарады және 
Шыңғыс ханға сәлем жолдайды: «Мен 
саған қарсы аттанам! Жер түбінде 
жатсаң да тауып алып, алдыңғы 
кісілеріңнің кебіне түсіремін!» Яғни, 
Шыңғыс ханға ашық соғыс жария-
лайды. («Шыңғыс хан» үшінші кітап, 
109-бет) Осыған орай Шыңғыс хан 
Хорезмшахқа жаушы жіберіпті де: 
«Тілегенің соғыс болса – аласың!...» 

деген сәлемін жолдапты.
3. Хорезмшахтың Отырарды 

қорғауда жиыны 60 мыңдық таңдама 
әскер болды. (155-бет)

4. Отырарды алуға екі, әлде үш 
түмен (30 мың) жасақпен ортаншы 
екі ұл – Шағатай мен Өкетай ғана 
қалады. (177-бет)

5. Отырар қорғанысы жинақтап 
келгенде, екі айдан аспайды. (181-
бет)

6. (Отырар) Алтын Орда зама-
нында Шағатай шегіндегі үлкен 
орталыққа айналады. (183-бет) 

7. Екі жүз жылдық Ойрат-Қазақ 
майданының шешуші бір кезеңі, 
1681-1684 жылдардағы Сайрам 
соғысы кезінде (жоңғар ханы) 
Ғалдан-Бошұқты хан басып алып, 
біржола  қатардан  шығарады . 
Ежелгі шаһардың орнында бүгінгі 
күнде жүргізілген қазба жұмыстары 
Отырардағы өмір осы – ХVІІ ғасырдың 
соңында ғана мүлде тоқтағанын 
айғақтайды. (184-бет)

8. Қазірде  бұрнағы  Отырар 
шаһарының тақау төңірегінде  ежелгі 
Отырарды Шыңғыс ханмен бірге 
жауласқан Қоңырат тайпасының 
әулет-жұрағаты отыр. Моңғол емес, 
қазақ. Келгінші емес, тұрғылықты 
дер едік. Өйткені Отырар аймағы 
әуел бастан-ақ түрік жұртының 
ата-мекені болатын. Хорезм-Парсы 
патшасы Ала-ад-Дин Мұхаммед 
зорлықпен басып алған, тума ханын 
өлтіріп, жергілікті халқын қырғынға 
ұшыратқан байырғы өлкені Шыңғыс 
хан осы түрік қауымына қайырып 
әперді. Сондықтан да бүгінгі қазақ 
үшін Отырарды қорғау емес, От-
ырарды алу оқиғасы мақтаныш 
мерей болуға тиіс. (185-бет) 
Міне, ақиқаты осындай ғана, 

күрмеуі қиын емес, тарихи деректер-
де анық жазылған оқиғаның өңін ай-
налдырып, совет тарихшыларының 
соншама бұлдыратып, Отырар-
ды мекендеген өз халқын хорезм-
шах езгісінен құтқарып, азаттық 
алып берген Шыңғыс ханның аты-
на осыншама қара күйе жағудағы 
мақсат – қазақ деген ұлт «азаттық», 
«еркіндік», «тәуелсіздік» деген 
ұғымдардың бар екенін білмесін, 
білсе де соның жолында Шыңғыс 
хандай бабалардың ерлік үлгісімен 
қайратты  да  қайсар  күреске 
шықпасын  деген  арам  ниетті 
қаскөйлік екендігін ұғындырып 
жатудың өзі артық сияқты. Бірақ, 
амал жоқ, осылайша тәптіштеп 
жазбаса, советтік идеологиямен 
уланған сананы қалпына келтіру 
қиынға түсетіндігі тағы сөзсіз. 
Сөз  соңында ,  Елбасымыз 

айтқандай ,  халық  тағдырын 
айқындайтын басты екі қағиданың 
екіншісі – ұлттың серпінділігі – 
қуатты да орнықты болуы үшін, 
өскелең ұрпақ өз тарихын өзгенің 
көзімен немесе өзгеге тәуелді жасық 
көзбен қарамай, өзін қадірлейтін 
және өз ұлтын қадірлейтін асқақ 
рухты әрі әділ көзбен таразылап, 
ұлттық мүдде тұрғысынан бағалауға 
үйренетін уақыт келе жатқанын 
айтқым келеді.
Әу баста Тоныкөк абыздың ау-

зынан шыққан, кейінде Шыңғыс 
хан негізін қалаған, айтулы ханда-
рымыз бен батыр бабаларымыз 
550 жыл бойы арпалыс үстінде ар-
мандап кеткен, бүгінде Елбасымыз 
Н.Назарбаев арманнан ақиқатқа 
айналдырған Мәңгілік Ел – мәңгілік 
мұратымыз болсын, ұлттық рухы-
мыз асқақтай берсін! 

Нұрлан ЕСЕЙҰЛЫ,
Қаратал ОМ-нің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәндерінің
 мұғалімі.      

Қоғам жəне заң
СОТЌА ЌЎРМЕТ ТАНЫТПАЄАНЫ ЇШІН ЖАУАПКЕРШІЛІК 

Белг іленген  заңдар 
мен ережелерді ұстануға 

азаматтардың сана-сезімін 
оятуға бағытталған қоғамдық 
шаралардың көптігіне қарамастан 
көпшілік азаматтар оны бұзады. 
Сот қорғанысына азамат-

тар мен заңды тұлғалардың 
конституциялық  құқықтарын 
мейлінше толық жүзеге асыру, 
соттардың, сот қызметкерлерінің 
және сот процесіне қатысушы 
тұл ғалардың  қау і пс і зд і г і н 
қ ам тамасыз  е т у ,  з аңмен 
белгіленген қоғамдық тәртіпті 
сақтау, әділ сотты жіберу бой-
ынша сот әрекетіне араласуды 

болдырмау, жергілікті соттардың 
ғимараттарында  сыбайлас 
жемқорлық құқықбұзушылықтарын 
жасау үшін жағдай туғызатын 
фактілерді ескерту және жолын 
кесу мақсатында 2015 жылғы 29 
қаңтардағы Қазақстан Республи-
касы Жоғары сотының жанындағы 
Солтүстік Қазақстан облыстық 
соты  Кеңсес і  басшысының  
бұйрығымен  рұқсатнамалық 
тәртіпті белгілейтін, жергілікті сот 
ғимараттарына тұлғалардың кіру 
(шығу), автокөліктің кіру (шығу), 
материалдық құндылықтарды 
к і р г і з у  (шығару )  тәр т і б і н 
регламенттейт ін  Солтүст і к 

Қазақстан облысының жергілікті сот 
ғимараттарында рұқсатнамалық 
және нысанаішілік тәртіп туралы  
Қағиданы (әрі қарай – Қағида) 
бекітіліп, белгіленген тәртіпті, сот-
тар мен сот қызметкерлерінің, 
сот процесіне қатысушылардың 
қауіпсіздігі мен тиімді жұмысын 
қамтамасыз етуге бағытталды.
Қағида Қазақстан  Респуб-

ликасының  аумағында  әділ 
сотты  жіберу  процедурасын 
регламенттейтін заңнамалық 
нормаларға сәйкес әзірленген.

2014 жылғы 5 шілдедегі № 235-V 
ҚРЗ Әкімшілік құқық бұзушылық ту-
ралы Қазақстан Республикасының 

Кодексінің 653 бабына сәйкес Сот-
ты құрметтемеушілік: 

1. Процеске қатысушылардың 
және  өзге  де  адамдардың 
қатысуынсыз соттың iстi одан 
әрi қарауы мүмкiн болмайтын 
жағдайларда, олардың шақыру 
қағазы, хабарлау, хабардар ету 
немесе шақыру бойынша сотқа 
дәлелді себептерсіз келмеуінен, сот 
отырысында төрағалық етушiнiң 
өкiмдерiне бағынбаудан, сотта 
белгіленген қағидаларды бұзудан 
көрiнген сотты құрметтемеушiлiк, 
сондай-ақ сотты және (немесе) 
судьяны құрметтемеушiлiк туралы 
анық көрінетін өзге де әрекеттер 

(әрекетсiздiк)  – ескерту жасауға 
не жиырма айлық есептiк көрсеткiш 
мөлшерiнде айыппұл салуға не бес 
тәулікке дейінгі мерзімге әкімшілік 
қамауға алуға әкеп соғады.

2. Осы баптың бiрiншi бөлiгiнде 
көзделген,  әк iмш iл iк  жаза 
қолданылғаннан кейiн бiр жыл 
iшiнде қайталап жасалған әрекеттер 
(әрекетсiздiк) – отыз айлық есептiк 
көрсеткiш мөлшерiнде айыппұл 
салуға не он тәулікке дейінгі 
мерзімге әкімшілік қамауға алуға 
әкеп соғады.

Асқар МАҚЫШЕВ,
Айыртау аудандық сотының 

аға сот приставы.
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Аллаһтың пенделерге берген нығметтері өте 
көп. Тіпті оларды есепке алатын болсақ санына жете 

алмаймыз. Оны Аллаһ Тағаланың Өзі де Құранында 
былай деп баяндаған:

«Егер Аллаһтың нығметін есептесеңдер санына 
жете алмайсыңдар ». (Ибраһим:34). 
Ия, біздерде қандай-да бір нығмет болмасын - ол 

Аллаһтан. Бірақ ол берілген нығметтердің санына жете 
алмасақ та, соны берген Раббымызға тілімізбен, амалымыз-
бен шүкірлік ету үшін еске алып тұруымыз керек. Өйткені 
Аллаһ Тағаланың Өзі де солай бұйырған:

« Ей, адамдар! Сендерге берілген Аллаһтың нығметін 
еске алыңдар ... ». (Фатир:3).
Ондай болса бізде шамамыз келгенше сол нығметтердің 

кейбірін еске алып өтелік. Жалпы біздің адам болып 
жаратылуымыздың өзі нығмет. 

«Расында адам баласын ардақтадық. Сондай-ақ 
оларды құрлықта да, теңізде де көліктендірдік. Және 
оларды жақсы нәрселермен қоректендірдік. Әрі олар-
ды жаратқандарымыздың көбінен не құрлым артық 
жараттық».(Исра:70).
Және адамның көптеген жаратылыс түрінен артықша 

жаратылғанына адамның өзінің ақылы да куәлік етеді. 
Себебі кім адамға берілген артықшылықтарды танып білсе, 
онда ешкім адам кейпінен аспандағы құсқа немесе жердегі 
жануарға, әлде теңіздегі балыққа өзгеруді таңдамас еді. 
Расында біздің адам кейпінде, көркем бейнеде жараты-
луымызды Құдіретті Жаратушымыз Аллаһ Тағала қалаған. 
Құранда бұл жайында: 

«Ол ( Аллаһ ) сені қалаған бейнеде құрастырды» - 
делінген . ( Инфитар:8).

«Құран Кәрімдегі Хыжыр сүресінің 28-29 аяттарына на-
зар салсақ, Аллаһу Тағала: «Бейнеленген қара балшықтың 
кеуіп, сыңғырлағанынан адам жаратамын», (28) - дей келе, 
«Оған жаратылысын тәмамдап, Рухымнан үрлеген (жан 
салған) сәтте, оған сәжде қылыңдар», (29) - деді.
Және Ағраф сүресінің 172 аятында: «Сол уақытта 

Раббың адам балаларының белдерінен нәсілдерін алды да, 
өздеріне куә етіп,   - Мен, сендердің Раббыларың емеспін бе? 
- (дегенде) олар, - Әрине куәміз, - деген». Ислам ғылымында 
бұл куәлікті дүниеге келетін бүкіл адам баласы рухтарының 
бір-біріне берген «Әлмисақ» уәдесі деген түсінік бар. Адам-
зат рухы «Әл-мисах» уәдесі кезінде Раббысымен кездесіп, 
одан қуат, нәр алған. Осы қуат әр адам баласының рухында 
бар. Сондықтан біздің рухани әлемімізде, қашаннан бері, 
Аллаһу Тағалаға деген бір ынта сезіліп тұрады.

«АҚЫЛ – алтын сандық, адамына қарай ашылар» 
дейді халқымыздың даналығы. Ғылым мен технология 
дамыған қазіргі дәуірде адам дегеніміз не және адам 
мүмкіншіліктерінің шегі бар ма деген сұрақ туындап, 
пікірталастар тудырды. Бұл тұрғыда адамның жан-
жақтылығы алдыңғы кезекте тұр. 
Адам дегеніміздің өзі – ой мен қиялдың жиынтығы. 

Оның әрбір қимылы қандай да бір ойдан немесе қиялдан 
туындайды. Адамзат баласының барлық жетістіктерінің 
негізі ой мен қиялдың көзге көрінбейтін күш-қуаты. Өзіне 
келетін ойларға түрлі мән-мағына бере отырып, адам 
әртүрлі жаңалықтар ашады.
Ақыл (араб.: ақл) — адамды басқа тіршілік иелерінен 

ерекшелейтін аса маңызды қасиет. Ежелгі ойшылдар 
еңбектерінде ақылдың екі деңгейі болатыны айтылады. 
Ол — пайым және парасат. 
Пайым — ақылдың табиғи күші, ол әрбір адамға тән. Есі 

дұрыс әрбір адамның тіршілік дағдыларын қай дәрежеде 
меңгергендігіне байланысты ойлау жүйесінің ең төменгі 
буыны.
Парасат — ойдың мүлдем жаңа таным-білімдерді қорыта 

алатын және шындықтың аса терең мәнін танып біле ала-
тын жоғары жасампаздық қабілеті.
Философияның тарихында ақылдың осы екі деңгейін 

зерттеуге неміс философы Кант зор үлес қосқан. Ол ойлау 
жүйесінің үш қасиетін бөліп атайды:
жалпыны тану қабілеті (тіршілік ережелерін белгілеуі не-

месе ұғып алуы) — пайымдылығы;
ерекшені жалпымен байланыстыруы (яғни жеке 

жағдайларды жалпының ерекшелігіне ендіруі) — 
тұжырымдау қабілеті;
ерекшені жалпы арқылы анықтау қабілеті (яғни 

принциптерді шығару қабілеті) — парасаттылығы.
Интеллектуалдық таным қабілеті әр адамда әртүрлі, 

тіпті бір адамның өзінің түрлі өмір кезеңдерінде ол бірдей 
болмайды. Ойлау қабілетін дамыту, тәрбиелеу керек. 
Адам танымының табиғи прогресі туралы айта келіп 
Кант алдымен ақыл дамитынын: тәжірибенің негізінде ой 
айқын тұжырымдарға, сонан соң тұжырымдар көмегімен 
ұғымдарға жететінін, содан кейін бұл ұғымдардың негіздері 
және себеп-салдарлары ақылмен танылып, ең соңында 
ғылыми жүйеге келтірілетінін дәлелдейді. Сондықтан ақыл 
беру де (жас жеткіншектерге) дәл сол жолмен жүруге тиіс. 
Оқытушы да өз тыңдаушысынан алдымен пайымдай 
алуды, сонан соң ақылдылықты, ең ақырында ғалымдық 
қасиеттерді күтуі керек.
Ақыл -ой  дамуының  ең  жоғарғы  дәрежесі 

— даналық (өмірлік тәжірибеге сүйенетін терең ақыл). 
Адамның кейбір интеллектуалдық қызметтерін “жасанды 
интеллектіге” беру — компьютерлерді кеңінен қолдану да 
ақыл-ой қабілеттерін ары қарай жетілдіреді.
Сәбидің ересек адам болып өскені сияқты адами 

сана өзінің қазіргі дәрежесіне дейін өсіп-жетілді. Жаңа 
туған нәрестенің санамен ұғыну қабілеті іс жүзінде жоқ 
деуге болады. Тек нәрестелік, балалық және жасөспірімдік 
кезеңдерден өте келе ғана ол жастық шаққа жетеді. Осы жа-
ста оның ойлау және дене қабілеттерінің барлығы дамудың 
шарықтау шегінде болады. Дәл сол сияқты адамның сана-
сы да сәбиліктен өзінің қазіргі күйіне дейін жетті. Сонымен 
бірге адам санасы өзінің шарықтау шегіне жетті және біздің 
дәуіріміз сана дамуы мен әлемді бағындырудың шыңы деп 
айтуға болмайды. Адамның ақыл-ойы шексіз кең, бұл оны 
әрі қарай дамуға жетелейді. Әлі талай жаңалықтың ашы-
латыны сөзсіз. Адам мүмкіндіктерінің тек аздаған бөлігі ғана 
анықталған, демек адамның әлі белгісіз сансыз қабілеттері 
ашылуы тиіс.
Барлық зерттеулеріміздің, уайым-реніштеріміз бен 

сезімдеріміздің көзі - ақыл-ой. Қандай да бір уақыттарда 
ашылған жаңалықтардың барлығын ақыл-ойдан бөлек 
қарауға болмайды. Әлдебіреу ойланған кезде оның ақыл-
ойының кеңейетіні соншалық, өмірге жаңа формула немесе 
тіпті жаңа ілім келеді.
Адамның ақыл-ойы өткен дәуірлердің адамдары үшін 

Өз дініңе берік бол!

АҚЫЛ НЫҒМЕТІ
жұмбақ болған, қазірдің өзінде де ол толығымен зерттеле 
қоймаған құбылыс. 
Тереңірек жатқан қабатты ашу үшін алдымен оның 

үстіндегілерін аршу керек. Тереңдегі қабат әлі зерттелмеген, 
түсініксіз, сол себепті де біздің назарымызды аударатын 
жаңа мүмкіндіктер ашылады. Ғалымдар мен психологтар 
адам баласының өз қабілеттерінің тек 5-10 пайызын пайда-
ланатынын анықтаған. Адамзаттың осы күнге дейінгі жеткен 
жетістіктері оның қабілеттері мен мүмкіндіктерінің тек осы 
5-10 пайызын пайдалану нәтижесі деп айтуға болады.
Пайғамбарлардың білім алу мүмкіншілігі шексіз болған. 

Оларға ілесіп, Аллаһу Тағалаға жақын болған уәлилер 
(әулиелер) де білім мұхитынан өздеріне лайық болғанын 
құмырасына құя алды.
Бірде Мұса (ғ.с.) «Мен пайғамбармын, Аллаһ (Т) басқаға 

лайық көрмеген атақ-дәрежесін маған беріп, сырларын 
ашты. Бұл дүниеде менен білімді ешкім болмас,» - деп на-
саттаныпты. Сонда Жаратқан үн қатып: «Пәлен мұхиттың 
жағасында отырған қартқа барып, осы сөзіңді айт», - деді. 
Мұса (ғ.с.) бірнеше күн жүріп, айтылған мұхит жағасында 
отырған қартқа жетіп, іздеп келгенін айтты. Қарт оған 
мұхиттың жағасына қонған торғайды көрсетті. Торғай 
мұхиттан бір-екі шоқып су ішті де ұшып кетті. Қарт Мұсадан 
(ғ.с.):

 - Торғай қанша су ішті? - деп сұрады. Мұса (ғ.с.):
- Торғай қанша су іше алатын еді, өзіне лайығын ғана 

ішті ғой, - деді.
Сонда қарт:
- Аллаһу Тағала ілімі де осы мұхит сияқты шексіз. Сенің 

алған ілімің де осы торғайдың ішкен суынан артық емес, - 
десе керек.

 Біз адам баласы, өз құмырамыздың сыйымдылығы 
қанша екенін және ондағы ақыл деп аталатын баға жетпес 
қазынаның мөлшерін шамалай аламыз ба? 
Бұдан түсінетініміз – медицина немесе зоология саласын-

да болсын, ботаника, генетика, физика, химия, инженерлік 
сала, психология, парапсихология немесе басқа салаларда 
болсын жеткен ғылыми жетістіктердің барлығы тек адам 
мүмкіндіктерінің жемісі. Алайда біз ғылым мен өнердің осы 
жетістіктерін көрген кезімізде, бұлардың барлығының бізге 
Аллаһ Тағала сыйлаған ақыл-ой нәтижесі екендігін сирек 
еске аламыз.
Аллаһу Тағала ақылды жаратып, оған: «Жақында» 

деді, - ол жақындады, «Кері шегін» деді, - ол шегінді. 
Сонда Раббы: «Өзімнің Құдыретіммен әрі Ұлылығыммен 
ант етейін, Мен сенен ұлық ештеңе жаратқан емеспін. 
Мен - сенің көмегіңмен аламын, сенің көмегіңмен беремін, 
сенің көмегіңмен қазылық етемін, сенің көмегіңмен жа-
залаймын», деген. Жаратушы Ие осы айтылғандарға 
дәлел ретінде түсірген аят шәрифінде - (Мұхаммед с.ғ.с.): 
«Сені арам нәрсенің көптігі қызықтырса да, лас пен таза 
бір емес. Ендеше, әй ақыл иелері! Аллаһтан қорқыңдар, 
әрине құтыласыңдар», деп ақыл-есі түзу адамдарға тиісті 
болған: жақсылықты қолдауға әмір етіп, жамандықты тыюға 
бұйырды (Мәида с-сі, 100 аят).
Барлық діннің қасиетті кітаптарында адамның ғажайып 

қабілеттерге ие екендігі туралы айтылады. Қасиетті 
кітаптарға сәйкес, адам тән мен жаннан тұратын дене болып 
табылса да, ол Жаратушы Алла Тағаланың Қасиеттері 
болып табылатын қуатқа немесе ортаға ие.
Кімде-кім үй салуға бел буса, алдымен оның басында 

үй салу туралы ой келеді. Бұл ой адамға қозғау салады, 
ол қаржы жинай бастайды, үй салуды білетін адамдармен 
ақылдасады. Тіпті инженерлік іс пен тұрғын үй құрылысы 
туралы ілім-білім адамдардың басында ой түрінде өмір 
сүреді. Сондықтан, ой күші әрекет күшімен бірлескен кез-
де ой-қиял түріндегі үй материалдық түрге көшіп, үйдің 
құрылысы басталады.
Діни кітаптарда осы ойлардың пайда болу көздері 

болатындығы айтылады. Біздің сыртқы әлемнен таса ішкі 
дүниеміздің тереңінде жатқан «мен» бастауы осы ойлардың 
шығу көзі болып табылады. Осы көзден сан мың, шексіз 
ақпарат ой түрінде беріліп жатады. Алайда біз қабылдай 
алатын ой азғантай ғана емес, ол шектеулі және осы 
шектеулі ақпарат адамның білімі мен жадын құрап, адам 
санасы деп аталады.
Ауқымды ақпарат алу үшін өзімізді-өзіміз ойша талап-

тандыруымыз керек. Егер біздің ойымыз ақпарат көзіне 
немесе ішкі «мен»-імізге үздіксіз бағытталған болса, ол 
әдетте біз қабылдай алмайтын ақпаратты бірте-бірте өзіне 
шоғырландыра бастайды.
Өнертапқыш немесе ғалым алдымен ойды өзінің миында 

қабылдайды, сосын осы ойға ықыласын аударады. Ақыл-ой 
анағұрлым тереңірек болған сайын және оған деген ынта-
ықылас күшейген сайын ойдың маңызы арта түседі. Сол 
кезде жаңа пішіндер мен нышандар пайда бола бастайды 
да, ой белгілі бір заттар нышанына келе бастайды. Бұл 
әңгіменің мақсаты – әрбір өнертабысты, жаңалықты және 
ғылымды басқаратын бір ғана заңдылық екенін және оның 
ақыл-ойдың неғұрлым зерделі болса, неғұрлым заттарға ден 
қойса, соғұрлым сол зат туралы егжей-тегжейлі мәліметтер 
ашылатындығын дәлелдеу. Егер адамның ақыл-ойы заттың 
сыртқы салдарларына ауса, онда бұқаралық ғылымдар, ал 
заттың ішкі дүниесіне назар аударылса, онда ішкі қабілеттер 
туралы ғылымдар зерттеледі.
Адам өзінің ішкі «мен»-іне жіті көңіл бөлген кезде іштегі 

ақпарат оның санасына бейнелер түрінде пайда болады 
да, сана көзге танылмаған қасиеттерге ие бола бастайды 
және дәл жас баладай өзінің білімі мен қоршаған ортадағы 
құбылыстарды тани алу дағдысын дамытып, бірте-бірте өз 
әсерлерімен таныса бастайды.

 Химик Вольф бензин молекуласының түрі қандай 
болуы мүмкін деген ойға шомып жүрді. Өйткені сол 
кездегі теория бойынша бұл мәселені шешу мүмкін емес 
еді. Қанша күш жұмсаса да, ғалымның зерттеулері оры-
нынан тапжылмай қойды. Бірде ол түсінде бір-бірінің 
құйрығынан тістеген алты жыланды көрген. Ол бұны өзі 
ойлап жүрген молекуланың құрылымы болуы мүмкін деп 
шешеді. Ояна сала жұмысқа кірісіп кетеді, ақырында 
бензин молекулаларының құрылымы дәл сол түсіндегідей 
болғанын дәлелдеп шықты. 
Осы мақаламды Ақан сері бабамыздың:
«Адамның біліміне ақыл серік, 
Ақыл кен таусылмайтын жанға көрік. 
Мидан шыққан сөзіңе тіл себепкер, 
Қалай айтып сөйлесең өзіңе ерік» - деген сөздерімен 

аяқтағым келіп отыр.
Сағынай қажы РАХЫМЖАН,

аудандық Қайрош ата мешітінің бас имамы.

Баланы «олай бақпа, былай бақ» дейтін сәби тәрбиесінде қатып 
қалған қағида жоқ. Адам қашанда заман ағысымен жүріп, уақыттың 

талабына сәйкес болуы керек.
Балаңыз ерке өсуіне, тіпті кей кездерде өз күшін көрсетуге тырысаты-

нына да өзіңіз кінәлісіз. Бала ең бастысы ата-анасын сыйлап, олардың 
кадір-қасиетін түсіне білуі керек. Еркелеткеннің жөні осы екен деп баланы 
басқа секірткеннің аяғы еш жақсылыққа әкелмейді. Атасының баласы болса 
да, сізді анасы ретінде тыңдап, айтқаныңызға құлақ асуы керек.
Бұл жерде есте ұстайтын бір нәрсе бар. Ең алдымен сіз үлкеннің көзінше 

балаға дауыс көтере алмайтыныңызды балаға сездірмеңіз. Керісінше, 
атасының,  не болмаса әкесінің көзінше ақылмен қатесін түзеттіріп отырыңыз. 
Бастысы баланың тәрбиесіне барлығыңыздың да жауапты екендеріңізді  
естен шығармаңыздар. Қазақ баланы беске дейін құдайындай, бестен он 
үшке дейін құлыңдай көр, ал он үштен кейін ақылдасар ақылшың болсын 
деген, соны ұмытпаңыз.
Бала тәрбиесінде мындай ережелерді әрқашан есте ұстаңыз.
Көбіне ата-аналар баласын тез есейтуге құштар келеді. Осыдан барып 

5 жасар бөбегіне он жасар баладан сұрайтын талапты қояды. Одан бала 
еш есеймейді, есі де кірмейді, керісінше, іс әрекетіне есеп беруі кенжелеп, 
өзіне деген сенімін жоғалтады. Сондықтан да балаға талап қойғанда жасын 
ескеріңіз.
Көңілді кезіңізде баланың қай қылығына, не істеуіне де рұқсат беріп, 

керісінше жағдайда бәрінен айнып, тыйым салып, құйындай  құбылып  шыға 
келсеңіз, ұрпағыңыздан байыпты мінез күтпеңіз.
Бала бір нәрсені бүлдіргенде, әлдебір  бұзақылық жасағанда оны кемсітіп, 

жанына тиер сөздер айтпаңыз. Қайта осындай күдік келтіруіңіз оны шынында 
да солай шығармын деген ойға жетелейді. Сөйтіп , бала қолынан бір нәрсе 
де келмейтініне көзі жетеді. Яғни, баламнан адам шықсын десеңіз, оның 
ұнжырғасын түсіріп, кемсітіп-қорламай, жүрек отын жөргегінен өшіріп алудан 
сақтаныңыз.

«Енді осылай істесең, көресінді көрсетемін, желкеңді үземін» - дегендей 
байламмен баланың зәре-құтын алып, бетінен қайтарып «бетегеден  биік, 
жусаннан аласа қалып» қойғымыз келетін кездер де аз емес. Бірақ баламен 
бұлай сөйлесуге болмайды.  Ата-ананың дөрекілікке баруы баланың  алдын-
да өздерін тасжүрек етіп көрсетуімен пара-пар. Ондай бала сізден қорқады 
және жек көріп кетеді. Сондықтан да балаға  мейірімді болып, оған не нәрсені 
де ақылмен жеткізгеннің нәтижесі жақсы болады.

Айман  РАХМАЛИНОВА, 
Карасевка ОМ-нің педагог-психологі.

Маман кеңесі

Ақылмен жеткізген жөн

Жедел ішек инфекциялары – бұл балалар мен ересек адамдарда 
ішек қызметінің бұзылуымен (диарея) сипатталатын жұқпалы ауру. Бұл 

әлемде ең көп таралған инфекциялардың қатарына жатады. Жұқпалы 
ішек ауруларының бас көтеретін мезгілі жаз айлары болып есептеледі. 
Ішектің ауруға шалдығуынан, кейде іштің бұзылуы организмнің кейбір 
тағамдарды қорыта алмауымен байланысты. Ішек инфекциясы – жұқпалы 
ауру. Инфекция ауыз арқылы жұғып, қоздырғышы ішекте өсіп жетеледі де, 
микробтары нәжіспен ілесіп сыртқы ортаға тарайды. Инфекция гигиеналық 
тазалық төмен дәрежеде болуынан азық-түлектерден, мәселен, жуылмаған 
көкеністерден, пісірілмеген сүттен, сапасыз тағамдарды пайдаланғаннан, 
шала пісірілген тағамдарды қолдану, сондай-ақ, ауыз суды қайнатпай 
ішкендіктен, лас суға түскендіктен жұғады. Жаз айларында инфекцияны көп 
жағдайда шыбындар таратады.
Аурудың алғашқы белгілері:
Іштің жиі судай өтуі, дене қызуының көтерілуі, емшектен бас тарту, 

асқа тәбеті болмау, шөлдеу, құсу, бас ауру, жалпы әлсіздік, селқостық, 
мазасыздық, ауырсыну, дәретіне қан қоспасының немесе кілегейдің пайда 
болуы. 
Жоғарыдағы аталған клиникалық белгілер пайда бола бастаса дәрігерге 

көрінуі керек. Дәрігер келгенше сұйықты мол, көбірек ішкізген жөн.
Алдын алу шаралары:
Ішек инфекциялары бұрынғы заманан бері бір қолдың ауруы деп аталып 

келіп, онымен салақ адамдардың жиірек ауыратындығы дәлелденген. Шы-
нында біз күн сайын күні бойына қолымызбен айналадағы кір заттармен 
жанасамыз, айтар болсақ, қоғамдық көліктерде тепе-теңдікті сақтау үшін 
тұтқаны ұстаймыз, дүкендерде сауда жасағанда сатушымен, көліктерде кон-
дуктормен есеп айырысамыз, ақша санасамыз, таныстарды көргенде қолын 
беріп амандасамыз. Осыдан келіп, «жұмыстан, серуендеуден үйге келгенде, 
тамақ дайындаудың, ішердің алдында, сондай-ақ балалармен ойнарда 
және оларға күтім жасағанда қолыңызды сабындап мұқият жуыңыз» деген 
қарапайым ережелер туындайды. Осындай қарапайым ережемен Сіз өзіңізді 
де және отбасы мүшелеріне де әртүрлі инфекциялардан қорғай аласыз.

Тұрсын ЕРЕЖЕПОВА,
ҚР ҰЭМ ТҚҚК «СҚО СЭСО» РМҚК

Айыртау ауданы бойынша 
филиалының лаборант бактериологы.

Жедел ішек инфекцияларының 
алдын алу шаралары

Қазіргі таңда обылысымызда өрттердің салдарынан балалардың 
өлімі жиілеуде.
2015 жылда ауданның аумағында 15 өрт тіркеліп, 701 мың 420 теңгенің 

материалдық шығыны тіркелді.
Ауданымызда орташа алғанда ай сайын 2-3 өрт шығады, сол себептен 

өрт қауіпсіздік ережелерін сақтаған жөн.
Өрттің себептері көбінесе тұрмыста өрт қауіпсіздік ережелерін дұрыс 

сақтамаудан, қатты отынмен жағатын пештердің және электр сымдарының 
тозығынан пайда болуда.    
Ережеге байланысты үлкендер өрт болған кезде өздерінің ойларынан, 

шыдамдылықтарынан айырлады. Өрт кезінде тез арада өздерініздің іс-
қимылыңызды ойлап қойыңыз.
Статистика бойынша балалар көбінесе үлкендердің қарауынсыз қалған 

кезде осындай жағдайларға душар болуда. Сол себептен балаларды жалғыз 
қараусыз қалдырмаңыздар!
Құрметті ата-аналар! Балаларыңызға отпен абай болуды ескертіңіздер. 

Балаларыңызбен өрт болған жағдайда өздерін қалай ұстауды, қандай іс-
қимыл жасау жөнінде ашық әңгіме жүргізіңіздер 
Тұрмыста өрт қаупсіздік ережелерін қатаң сақтау - сіздердің үйлеріңізді 

өрттен сақтайды!
Егер де төтенше жағдайлар болған сәтте 101, 27-359, телефонына 

хабарласыңыздар. 
Жанбота ҚАБДӨШЕВ,

Айыртау ауданының ТЖБ-нің аға инженері, 
өртке қарсы қызмет майоры.     

ТЖБ ескертеді:
Балалар өлімін болдырмау



Айыртау таѕы 521 мамыр 2015 жыл  эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
ДҮЙСЕНБІ, 25 МАМЫР 

ҚАЗАҚСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.

Kz» 11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 
«Қыздар» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Еңбек түбі - береке» 12:50 
«Дауа» 13:20 «Білгірлер бәйгесі» 14:10 
«Ақсауыт» 14:45 «Джунгли кітабы» М/х 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» 
Т/х 17:00 «Менің Қазақстаным» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Айналайын» 19:10 «Текті қазақ, 
«Темір» генерал» 19:35 «ҚЫЗДАР» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «КӨК ТАРЛАНДАРЫ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «СІЗ 
НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:55 «Көкпар» 
Ұлттық ойын 1:35 «Дауа» 2:05 «Текті 
қазақ, «Темір» генерал» 2:30 «Менің 
Қазақстаным» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:35 «Сіз не дейсіз?» 4:05 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 «Жетi күн» 11:00 «Әр үйдің 
сыры басқа» 11:35 «Мен көрген соғыс» 
11:45 «Магия кухни» 12:20 М/с «Маша 
и медведь» 12:35 М/с «Мишки Гамми» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Семей-
ные мелодрамы» 14:00 Т/с «Верь мне» 
15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 15:55 
«Өмір сабақтары» 16:25 Т/с «Ұзақ 
жол» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Қызық times» 18:00 
Новости 18:15 «Қызық times» 19:00 «ТВ 
Бинго» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Арнайы хабар» 21:00 Новости 
21:30 Т/с «Достық жәрмеңкесі или 
Базар на улице Мира» 22:10 Т/с 
«Гречанка» 23:00 «Бұйымтай» 23:45 
Қорытынды жаңалықтар 00:15 Новости 
00:45 «Әр үйдің сыры басқа» 01:15 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ  УТРО» 11:00 Т /с 
«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 12:00 
«ПАУТИНА-6» Т/с 12:55 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:45 «СҮЙГЕН ЖАР» 
ҮНДІ Т/Х 14:35 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» ҮНДІ Т/Х 15:30 «112» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ»  1 6 : 4 0 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ 
Т/Х 23:25 «П@УТINA» 23:55 «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» Т/с 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:00 Т/с 
«ДЖЕНТЛЬМЕН» 3:45 «Контрольная 
закупка» 

РОССИЯ 1 
4.00,8.15 «Утро России» 8.00,10.00

,13.00,16.00,16.30,19.00 Вести 8.55 «О 
самом главном» 10.35,13.30,16.10,18.35 
Местное время Вести - Москва 10.55 Т/с 
«Тайны следствия» 11.55 «Особый слу-
чай» 13.50,3.45 Вести Дежурная часть 
14.00 Т/с «Последний янычар» 15.00 
«Загадка судьбы» 17.15 «Прямой эфир» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 
Т/с «Между нами девочками» 22.50 
«Шифры нашего тела Печень» 23.50 
«Большой африканский разлом» 0.50 
Т/с «Я ему верю» 1.50 Т/с «Закон и 
порядок 20» 2.50 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение» 11.20 Х /ф 

«Наградить (посмертно)» 13.05 Д/ф 
«Любовь Соколова Без грима» 13.55 
«Доктор И...» 14.30,17.30,20.30,1.00 
События 14.50 «Постскриптум» 15.55 
«В центре событий» 16.55 «Линия за-
щиты» 17.50,22.30 Город новостей 18.10 
«Городское собрание» 19.00,20.50 Т/с 
«Инспектор Льюис» (12+) 21.20 «Право 
голоса» 22.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
0.45 «Петровка, 38» 1.30 «На руинах 
перемирия» Специальный репортаж 
2.05 Д/ф «Враг по расчету» 3.00 Со-
бытия 25-й час 3.30 «Повелитель мозга 
Сергей Савельев» 4.35 Х/ф «Назад в 
СССР» 8.20 Д/ф «Надежда Румянцева 
Во всем прошу винить любовь...» 

СЕЙСЕНБІ, 26 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Көк 
тарландары» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Қыздар» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «SPORT.KZ» 13:10 «Еңбек түбі - 
береке» 13:15 «Алаң» ток-шоуы 14:00 
«Сыр-сұхбат» 14:30 «Айдаһар мінген 
шабандоздар» М/х 14:55 «Джунгли 
кітабы» М/х 15:05 «Әйел бақыты» 
16:10 «Келін» Т/х 17:00 «Келбет» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Айналайын» 19:10 «ҚЫЛМЫС 
ПЕН ЖАЗА» 19:35 «ҚЫЗДАР» Т/х 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «КӨК ТАРЛАНДАРЫ» 
Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 23:30 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 «Өзекжарды» 
0:50 «Сыр-сұхбат» 1:25 «Шарайна» 
1:55 «Келбет» 2:25 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:35 «Қылмыс пен жаза» 3:55 «Алаң» 
ток-шоуы 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Маша и медведь» 10:25 М/с «Мишки 
Гамми» 10:50 «Мен көрген соғыс» 11:00 
Новости 11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с «Достық 
жәрмеңкесі или Базар на улице Мира» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 «Се-
мейные мелодрамы» 14:00 Т/с «Верь 
мне» 15:00 Новости 15:15 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» 16:30 Т/с 
«Ұзақ жол» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:45 «Экономкласс» 

18:00 Новости 18:15 Т/с «Сұлтан 
Сүлейман» 19:05 «Біздің үй» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 21:00 Новости 21:30 
Т/с «Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 22:10 Т/с «Гречанка» 23:00 
«Арнайы хабар» 23:30 «Бұйымтай» 
00:15 Қорытынды жаңалықтар 00:45 
Новости 01:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:45 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ  УТРО» 11:00 Т /с 
«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 12:00 
«ПАУТИНА-6» Т/с 12:55 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:45 «СҮЙГЕН ЖАР» 
ҮНДІ Т/Х 14:35 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» ҮНДІ Т/Х 15:30 «112» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ»  1 6 : 4 0 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с «ВЕСНОЙ РАС-
ЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ 
Т/Х 23:25 «П@УТINA» 23:55 «ВЗРОС-
ЛЫЕ ДОЧЕРИ» Т/с 2:00 «П@УТINA» 
2:20 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:00 Т/с 
«ДЖЕНТЛЬМЕН» 3:45 «Контрольная 
закупка» 

РОССИЯ 1 
4.00,8.15 «Утро России» 8.00,10.00

,13.00,16.00,16.30,19.00 Вести 8.55 «О 
самом главном» 10.35,13.30,16.10,18.35 
Местное время Вести - Москва 10.55 
Т/с «Тайны следствия» 11.55 «Особый 
случай» 13.50,3.45 Вести Дежурная 
часть 14.00 Т/с «Последний янычар» 
15.00 «Загадка судьбы» 17.15 «Прямой 
эфир» 19.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 20.00 Т/с «Между нами девочками» 
22.50 «Дом, где хранится телевидение» 
23.50 «Русский след Ковчега завета» 
0.50 Т/с «Я ему верю» 1.50 Т/с «Закон 
и порядок 20» 2.50 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение» 11.15 Х /ф 

«Свой парень» 12.35 Х/ф «Как вый-
ти замуж за миллионера», 1 и 2 с 
14.30,17.30,20.30,1.00 События 14.50 
Х/ф «Как выйти замуж за миллионе-
ра», 3 и 4 с 16.40,7.35 «Мой герой» 
17.50,22.30 Город новостей 18.10 Д/ф 
«Враг по расчету» 19.00,20.50 Т/с 
«Инспектор Льюис» (12+) 21.20 «Право 
голоса» 22.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
0.45 «Петровка, 38» 1.30 «Осторожно, 
мошенники!» 2.05 Д/ф «Хрущев против 
Берии Игра на вылет» 3.00 События 
25-й час 3.30 Х/ф «Кремень» 8.25 
«Простые сложности» 

СӘРСЕНБІ, 27 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Көк 
тарландары» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Қыздар» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Қылмыс пен жаза» 13:10 «Поэзия 
әлемі» 13:40 «Қытай дәмі» Д/ф 14:30 
«Айдаһар мінген шабандоздар» М/х 
14:55 «Джунгли кітабы» 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  « . . .Үй  болу  қиын»  19 :10 
«ЖУРНАЛИСТІК  ЗЕРТТЕУ» 19:35 
«ҚЫЗДАР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «КӨК 
ТАРЛАНДАРЫ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 «Журналистік зерт-
теу» 1:20 «Еңбек түбі - береке» 1:25 
«Ұлт мақтанышы» Д/ф 1:55 «Поэзия 
әлемі» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 
«Мәлім де беймәлім Қазақстан» 4:05 
«Қылмыс пен жаза» 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М/с 
«Маша и медведь» 10:25 М/с «Мишки 
Гамми» 10:50 «Моя история войны» 
11:00 Новости 11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с 
«Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т/с «Верь мне» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 Т/с «Ұзақ жол» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:50 
«Незабытые истории...» 18:00 Но-
вости 18:15 Т/с «Сұлтан Сүлейман» 
19:05 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «100 бизнес тарихы» 
Индустрияландыру 21:00 Новости 21:30 
Т/с «Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 22:10 Т/с «Гречанка» 
23:00 «Біздің үй» 23:50 «Бұйымтай» 
00:35 Қорытынды жаңалықтар 01:05 
Новости 01:35 «Әр үйдің сыры басқа» 
02:05 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ  УТРО» 11:00 Т /с 
«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 12:00 
«ПАУТИНА-6» Т/с 12:55 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:45 «СҮЙГЕН ЖАР» 
ҮНДІ Т/Х 14:35 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  ҮНДІ  Т /Х  15 :30  «112» 
1 5 : 4 0  «СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ» 
1 6 : 4 0  «ДАВАЙ  ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с 
«ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ Т/Х 23:25 «П@
УТINA» 23:55 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
Т/с 2:00 «П@УТINA» 2:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 
3:45 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
4.00,8.15 «Утро России» 8.00,10.00

,13.00,16.00,16.30,19.00 Вести 8.55 «О 
самом главном» 10.35,13.30,16.10,18.35 
Местное время Вести - Москва 10.55 Т/с 
«Тайны следствия» 11.55 «Особый слу-
чай» 13.50,3.45 Вести Дежурная часть 
14.00 Т/с «Последний янычар» 15.00 
«Загадка судьбы» 17.15 «Прямой эфир» 
19.50 «Спокойной ночи, малыши!» 20.00 
Т/с «Между нами девочками» 21.55 
«Специальный корреспондент» 23.35 
«Генерал Кинжал, или Звездные часы 
маршала Рокоссовского» 0.40 Т/с «Я 
ему верю» 1.40 Т/с «Закон и порядок 
20» 2.35 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение» 11.10 Детектив 

«Круг» 13.00 Д/ф «Александр Поро-
ховщиков Чужой среди своих» 13.55 
«Доктор И...» 14.30,17.30,20.30,1.00 
События 14.50 Х/ф «Крутой» 16.40,7.35 
«Мой герой» 17.50,22.30 Город новостей 
18.10 Д/ф «Хрущев против Берии Игра 
на вылет» 19.00,20.50 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+) 21.20 «Право голоса» 
22.45 Т/с «Дорога в пустоту» 0.45 
«Петровка, 38» 1.30 «Линия защиты» 
2.05 «Хроники московского быта На-
ряды кремлевских жен» 3.00 События 
25-й час 3.20 «Русский вопрос» 4.10 
Х/ф «Наградить (посмертно)» 5.55 Х/ф 
«Внимание, цунами!» 8.30 «Простые 
сложности» 

БЕЙСЕНБІ, 28 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Көк 
тарландары» Т/х 10:50 «Айтуға оңай...» 
11:35 «Қыздар» Т/х 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
12:45 «Еңбек түбі - береке» 12:50 «Агро-
бизнес» 13:15 «Журналистік зерттеу» 
13:35 «Сіз не дейсіз?» 14:10 «Жан 
жылуы» 14:35 «Айдаһар мінген шабан-
доздар» М/х 14:55 «Джунгли кітабы» 
М/х 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 
«Келін» Т/х 17:00 «Қазақ даласының 
құпиялары» Д/ф 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «...Үй 
болу  қиын» 19:10 «ИНДУСТРИЯ-
ЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35 
«ҚЫЗДАР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «КӨК 
ТАРЛАНДАРЫ» Т/х 22:40 «КЕЛІН» Т/х 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 
«Өзекжарды» 0:55 «Еңбек түбі - бе-
реке» 1:00 «Қылмыс пен жаза» 1:25 
«Қазақ даласының құпиялары» Д/ф 
1:55 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 «Агробизнес» 
4:00 «Сіз не дейсіз?» 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 
М/с «Маша и медведь» 10:25 М/с 
«Мишки Гамми» 10:50 М/с «Белка и 
стрелка» 10:55 «Подари детям жизнь» 
11:00 Новости 11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с 
«Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 «Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Женский доктор» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» 
16:25 Т/с «Ұзақ жол» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:45 
«Бизнес сыры» 18:00 Новости 18:15 
Т/с «Сұлтан Сүлейман» 19:05 «Жекпе-
жек» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Моя история войны» 20:45 
«Жерұйық» 21:00 Новости 21:30 Т/с 
«Достық жәрмеңкесі или Базар на 
улице Мира» 22:10 Т/с «Гречанка» 
23:00 «Біздің үй» 23:40 «Бұйымтай» 
00:25 Қорытынды жаңалықтар 00:55 
Новости 01:25 «Әр үйдің сыры басқа» 
01:55 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР  СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ  УТРО» 11:00 Т /с 
«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ БЕЗ ЛЮБВИ» 12:00 
«ПАУТИНА-6» Т/с 12:55 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 13:45 «СҮЙГЕН ЖАР» 
ҮНДІ Т/Х 14:35 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР»  ҮНДІ  Т /Х  15 :30  «112» 
1 5 : 4 0  «СУДЕБНЫЕ  ИСТОРИИ» 
1 6 : 4 0  «ДАВАЙ  ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 Т/с 
«ВЕСНОЙ РАСЦВЕТАЕТ ЛЮБОВЬ» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» ҮНДІ Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ Т/Х 23:25 «П@
УТINA» 23:55 «ВЗРОСЛЫЕ ДОЧЕРИ» 
Т/с 2:00 «П@УТINA» 2:20 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 3:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 
3:45 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
4.00,8.15 «Утро России» 8.00,10.00

,13.00,16.00,16.30,19.00 Вести 8.55 «О 
самом главном» 10.35,13.30,16.10,18.35 
Местное время Вести - Москва 10.55 
Т/с «Тайны следствия» 11.55 «Особый 
случай» 13.50,3.45 Вести Дежурная 
часть 14.00 Т/с «Последний янычар» 
15.00 «Загадка судьбы» 17.15 «Пря-
мой эфир» 19.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 20.00 Т/с «Между нами 
девочками» 21.55 «Вечер с Владими-
ром Соловьевым» 23.35 «Волынь-43 
Геноцид во «Славу Украине» 0.40 Т/с 
«Я ему верю» 1.40 Т/с «Закон и по-
рядок 20» 2.40 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР
9.00 «Настроение» 11.10 Х/ф «За-

става в горах» 13.05 Д/ф «Военная тай-
на Михаила Шуйдина» 13.55 «Доктор 
И...» 14.30,17.30,20.30,1.00 События 
14.50 Х/ф «Мымра» 16.30,7.40 «Мой 
герой» 17.50,22.30 Город новостей 
18.10 «Хроники московского быта На-
ряды кремлевских жен» 18.55,20.50 Т/с 
«Миссис Брэдли» (12+) 21.20 «Право 
голоса» 22.45 Т/с «Дорога в пустоту» 
0.45 «Петровка, 38» 1.30 «Красный 
таран» Специальный репортаж 2.05 

«Советские  мафии  Волшебники 
Изумрудного города» 3.00 События 
25-й час 3.30 Д/ф «Фальшак» 5.15 
Х/ф «Флаги на башнях» 7.05 «Осто-
рожно, мошенники!» 8.30 «Простые 
сложности» 

ЖҰМА, 29 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Көк 
тарландары» Т /х  10 :55 «Айтуға 
оңай...» 11:40 «Қыздар» Т/х 12:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 12:40 «ИМАН АЙНАСЫ» 
13:05 «Индустрияландыру: Ұлттық 
өндіріс» 13:25 «Көкпар» Ұлттық ойын 
14:10 «Баламен бетпе-бет» 14:30 
«Айдаһар мінген шабандоздар» М/х 
14:50 «Джунгли кітабы» М/х 15:05 
«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:10 «Келін» Т/х 
17:05 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:25 «Еңбек 
түбі - береке» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Ғасырлар 
үні» 18:40 «Қанмен жазылған хат» 
19:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 19:35 
«ҚЫЗДАР» Т/х 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21 :05  «АЙТУҒА  ОҢАЙ . . .»  21 :50 
«Шын жүректен!» 22:40 «КЕЛІН» Т/х 
23:30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
0:35 «Өзекжарды» 0:55 «Еңбек түбі - 
береке» 1:00 Кино «Соғыстың соңғы 
жылы еді» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 
«Индустрияландыру: Ұлттық өндіріс» 
4:00 «Шын жүректен!» 

ХАБАР 
07:00 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 
М/с «Маша и медведь» 10:25 М/с 
«Мишки Гамми» 10:50 М/с «Белка и 
стрелка» 10:55 «Подари детям жизнь» 
11:00 Новости 11:15 «Әр үйдің сыры 
басқа» 11:45 «Магия кухни» 12:20 Т/с 
«Достық жәрмеңкесі или Базар на ули-
це Мира» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т/с 
«Женский доктор» 15:00 Новости 15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
16:30 «Всегда Ваш, Арман Давлетья-
ров» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Бармысың, бауырым?» 18:00 Новости 
18:15 Т/с «Сұлтан Сүлейман» 19:05 
«Орталық Хабар» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Сильные духом» 
21:00 Новости 21:30 «Жеті ән» 23:00 
Кино «Никогда не сдавайся» 01:00 
Кино «Гауһарды қалай қолға түсірек» 
02:50 Қорытынды жаңалықтар 03:20 
Новости 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 12:05 «ПАУТИНА-6» 
Т/с 13:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 13:15 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 13:45 «СҮЙГЕН 
ЖАР» ҮНДІ  Т /Х  14:35 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ Т/Х 15:30 «112» 
15:40 Кино «ВАНЬКА» 17:40 «ЖДИ 
МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:40 «СҮЙГЕН  ЖАР» ҮНДІ  Т /Х 
2 1 : 4 0  «БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА  ЖӘНЕ  АКБАР» 
ҮНДІ Т/Х 23:25 «П@УТINA» 23:55 
«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» 
Высшая лига 2:15 «П@УТINA» 2:35 Т/с 
«ДЖЕНТЛЬМЕН» 4:05 Т/с «ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ» 4:50 «ҚЫЛМЫСТЫҚ 
ІС №» 

РОССИЯ 1 
4.00 «Утро России» 7.55 «Му-

сульмане» 8.10 «Под грохот канонад: 
«Синий  платочек» против  «Лили 
Марлен» 9.05 «О самом главном» 
10.00,13.00,16.00,16.30,19.00 Вести 
10.35,13.30,16.10,18.35 Местное вре-
мя Вести - Москва 10.55 Т/с «Тайны 
следствия» 11.55 «Особый случай» 
13.50 Вести Дежурная часть 14.00 
Т/с «Последний янычар» 15.00 «За-
гадка судьбы» 17.15 «Прямой эфир» 
20.00 «Юморина» 21.55 Х/ф «Жизнь 
после жизни» 23.55 Х/ф «Мелодия 
любви» 1.50 «Горячая десятка» 2.55 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.00 «Настроение» 11.20 Х /ф 

«Демидовы» 14.30,17.30,20.30,1.00 
События 14.50 Х/ф «Двойной капкан» 
17.50,22.30 Город новостей 18.10 «Со-
ветские мафии Волшебники Изумруд-
ного города» 18.55,20.50 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+) 21.20 «Право голоса» 
22.45,1.30 Т/с «Дорога в пустоту» 
3.10 Д/ф «Траектория судьбы» 4.50 
Х/ф «Исчезнувшая империя» 6.55 
«Петровка, 38» 7.10 Тайны нашего 
кино «Экипаж» 7.45 Д/ф «Признания 
нелегала» 

СЕНБІ, 30 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:10 «Қымызхана» 8:40 «АГРОБИЗ-
НЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 
«ДАУА» 10:40 «ҚЫТАЙ ДӘМІ» Д/ф 
11:35 Мультфильм 11:50 «Ұлттық шоу: 
Роза шақырады» 13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ» 13:45 «ПОЭЗИЯ ӘЛЕМІ» 
14:15 «Құбылай хан» Т/х 16:40 Кино 
«Махаббаттың мәңгілік ертегісі» 17:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «Махаббаттың 
мәңгілік ертегісі» 19:45 «Сағыныш» 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 «СЕНБІЛІК 
КЕЗДЕСУ» 22:35 «ЖАЙДАРМАН» 0:05 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:35 Кино «Тарихта 
қалған ойын» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:30 «Агробизнес» 3:50 «Білгірлер 
бәйгесі» 

ХАБАР 
07:02 «Ду-думан» 08:00 «Сиқырлы 

ас  үй» 08:30 «Әсем  әуен» 09:00 
«Бармысың, бауырым?» 09:45 «Про-
двопрос» 10:05 «Спорт без границ» 
10:35 М /ф  «Отважный  маленький 
тостер: Лучший друг» 11:50 Семей-
ное кино Бритт Робертсон в фильме 
«Школа Авалон» 13:30 «Тур де Хабар» 
14:00 «Орталық Хабар» 15:00 «Жеті 
ән» 16:30 «Әсем әуен» 16:45 «Всег-
да Ваш, Арман Давлетьяров» 17:15 
Фильм из цикла «Истории огненных 
лет» - «Летописцы победы» 17:50 
«Мен көрген соғыс 18:05 Кино «Құрақ 

көрпе» 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 
«Жетi күн» 22:00 Кино «Великий Рейд» 
00:20 Кино «Туған үй» 01:55 Деректі 
фильм «Демалыс...» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 Т/с «ДЖЕНТЛЬМЕН» 7:15 

Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 8:00 
«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:30 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
9:00 Новости 9:10 «СМАК» 9:45 Кино 
«ВЕЗУЧАЯ» 11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 
12:05 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:00 «КА-
РАОКЕ ТАКСИ» 13:30 «101 КЕҢЕС» 
14:00 «П@УТINA+» 14:50 «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ РЕМОНТ» 15:50 Кино «ДОМ 
СПЯЩИХ КРАСАВИЦ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 20:35 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
21:55 «ӘН ДАРИЯ» 22:50 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:10 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 
23:35 «СЕНБІЛІК  ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:55 Кино «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 1:55 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 2:40 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 3:05 «101 КЕҢЕС» 3:25 Т/с 
«ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 

РОССИЯ 1 
3.55 Х/ф «Над Тиссой» 5.35 «Сель-

ское утро» 6.05 «Диалоги о животных» 
7.00,10.00,13.00 Вести 7.10,10.10,13.20 
Местное время Вести - Москва 7.20 
«Военная программа» 7.50 «Планета 
собак» 8.25 «Субботник» 9.05 «Осво-
бодители» «Пехота» 10.20 «Укротители 
звука» 11.20,13.30 Х/ф «Непутевая 
невестка» 15.15 «Субботний вечер» 
17.05 Х/ф «По секрету всему свету» 
19.00 Вести в субботу 19.45 Х/ф 
«Верни меня» 23.35 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» 1.35 Х/ф «Только вернись» 
3.15 «Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
8.40 «Марш-бросок» 9.10 «АБ-

ВГДейка» 9.40 Х/ф «Застава в горах» 
11.40 «Православная энциклопедия» 
12.05 Д/ф «Короли эпизода Фаина 
Раневская» 13.05 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина» 14.30,17.30,2.10 
События 14.50 Тайны нашего кино «Са-
мая обаятельная и привлекательная» 
15.20 Х/ф «Все будет хорошо!» 17.45 
«Петровка, 38» 17.55 Х/ф «Сиделка» 
19.55 Х/ф «Кремень Освобождение» 
0.00 «Постскриптум» 1.10 «Право 
знать!» 2.20 «Право голоса» 4.40 Д/ф 
«Враг по расчету» 5.30 Х/ф «Двойной 
капкан» 8.05 «Линия защиты» 8.35 Д/ф 
«Знахарь XXI века» 

ЖЕКСЕНБІ, 31 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН

САЯСИ ҚУҒЫН-СҮРГІН 
ҚҰРБАНДАРЫН ЕСКЕ АЛУ КҮНІ 
7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 

жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:00 «Қымызхана» 8:30 «АҚСАУЫТ» 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 10:30 «БАЛА-
МЕН БЕТПЕ-БЕТ» 10:50 «ШЕТЕЛДЕГІ 
ҚАЗАҚ БАЛАЛАРЫ» 11:10 «ЖӘНДІКТЕР 
ТІРШІЛІГІ» М/ф 12:45 «Айгөлек» Кон-
церт 13:45 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 14:15 
«Құбылай хан» Т/х 16:35 «Алаштың 
алыс кеткен арыстары» Д/ф 17:05 
«АНА ҚАДІРІ» 19:10 «Әзіл әлемі» 20:00 
«АПТА КZ» 21:00 «ҰЛТТЫҚ ШОУ: РОЗА 
ШАҚЫРАДЫ» 22:15 «АЛАҢ» 23:05 Кино 
«Мұстафа Шоқай» 1:35 «КӨКПАР» 
2:20 «Шарайна» 2:50 «АПТА.КZ» 3:50 
«Жарқын бейне» 

ХАБАР 
07:02 «Ду-думан» 08:00 «Магия 

кухни» 08:30 «Айбын» 09:00 «Жетi 
күн» 10:00 «Ас арқау» 10:20 «Спорт 
әлемі» 10:50 Кино «Книга джунглей» 
12:50 М/ф «Тарзан-размазня» 14:15 
«Бенефис-шоу» 15:30 Кино «Саған 
күшік керек пе?» 16:45 «Всегда Ваш, 
Арман Давлетьяров» 17:15 Д/ф «Чтобы 
помнили...» 17:45 Д/ф «Құстар қайтып 
барады» 18:30 Концерт «Нұрғиса 
Тілендиевтің 90 жылдық мерей тойына 
арналған еске алу кеші» 19:50 «Қызық 
times» 21:00 «Жетi күн» 22:00 Кино 
«Паранойя» 00:00 Кино «Алыптарды 
ауыздықтаған Джек» 01:30 Д/ф «Де-
малыс...» 03:00 «Спорт әлемі» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:20 «ТІЛШІ ТҮЙІНІ» 6:45 «СЕНБІЛІК 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 7:00 Т/с «ГАДАНИЕ 
ПРИ СВЕЧАХ» 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:45 «ВОСКРЕС-
НЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 Новости 9:10 
«ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 10:45 
«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 11:55 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 13:05 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 
13:40 «101 КЕҢЕС» 14:05 «ӘН ДАРИЯ» 
15:05 Кино «БУКАШКИ 3D ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЕ В ДОЛИНЕ МУРАВЬЕВ» 16:50 
Кино «БЕРЕГА» 21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» 23:05 «ТОЧЬ-В-
ТОЧЬ» ФИНАЛ 2:15 «П@УТINA+» 3:00 
«КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:30 «101 КЕҢЕС» 
3:50 Т/с «ГАДАНИЕ ПРИ СВЕЧАХ» 
4:35 «Контрольная закупка» 

РОССИЯ 1 
4.25 Детектив «Ларец Марии Меди-

чи» 6.20 «Вся Россия» 6.30 «Сам себе 
режиссер» 7.20 «Смехопанорама» 7.50 
«Утренняя почта» 8.30 «Сто к одному» 
9.20 Местное время Вести - Москва 
Неделя в городе 10.00,13.00 Вести 
10.20,1.35 «Россия Гений места» 11.20 
Фестиваль детской художественной 
гимнастики «Алина» 13.10 Х/ф «Ле-
карство для бабушки» 16.00 «Один 
в один» 19.00 Вести Недели 21.00 
«Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьевым» 23.35 Х/ф «Течет река 
Волга» 2.30 «Планета собак» 3.05 
«Комната смеха» 

ТВ-ЦЕНТР 
9.20 Х/ф «Мымра» 11.00 «Фактор 

жизни» 11.30 Д/ф «Евгений Герасимов 
Привычка быть героем» 12.20 Х/ф 
«Бармен из «Золотого якоря» 13.55 
«Барышня и кулинар» 14.30,3.00 Со-
бытия 14.40 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» 16.00 Х/ф «Баламут» 
17.50 Московская неделя 18.20 Х/ф 
«Одиночка» 20.25 Детектив «Престу-
пление в фокусе» 0.00 «В центре со-
бытий» 1.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+) 3.15 Детектив «Расследование 
Мердока» (12+) 5.10 Х/ф «Демидовы» 
8.05 Д/ф «Александр Пороховщиков 
Чужой среди своих» 
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«Қазақ қоссыз болса да, доссыз болған 
емес» демекші, жаныңның жақсылығын, 
жүрегіңнің қуанышын сезінетін сыйлы 
жолдасымыз, сыныптасымыз, Сырымбет 
ауылының тұрғыны Сұлтанғазин Сайран 
Сабранұлын 23 мамырда адам өмірінің 
айтулы бір белесі – 70 жасқа толуымен шын 
жүректен құттықтаймыз!
Сонау 1964-1967 жылдары Сайран 

Сабранұлымен Түркімен КСР-і Чарджоу 
қаласында үш жыл бойы міндетті әскери 
борышымызды бірге өтедік.
Енді міне, 70 жасқа толып отырған сы-

ныптас құрдасымызды замандастары елге 
беделді азамат ретінде сыйлайды. Біз осын-
дай жолдасымызды мақтан тұтып, оның 
қуанышына ортақтаса отырып, деніне саулық, 
басына амандық, шаңырағына шаттық тілеп, бала-шағасының қызығына 
кенеліп, өсіп кле жатқан немерелерінің көзайымы болып орталарында 
аман-есен жүре беруіне тілектеспіз!
Дос болса өткізбедік қыл арадан,
Туғаннан артық көрдік бір анадан.
Қайырым мейлі кімге істесек те,
Халықпыз қарымтасын сұрамаған.
Ақ тілекпен: сыныптас достары Сапар-Елемес, Баян.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер қатыныстары 
бөлімі» ММ-ң бөлім басшысы Төребеков Нұрлан Мейрамұлы - әр 
аптаның жұма күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін қабылдайды.
Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 42.
Байланыс телефондары: 22-805, 21-723.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер қатынастары 

бөлімі» ММ-де 8(715-33) 22-085 сенім телефоны қызмет етеді.
Осы телефон арқылы Сіз аудан тұрғындары, ауданның мемлекеттік 

қызметкерлерімен қылмыс жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын 
және Ар-намыс Кодексінің талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау 
шалып хабарлай аласыз. 
Ақпарат құпиялылығы сақталады.

* * *

2015 жылдың  IІ тоқсанына «Солтүстік 2015 жылдың  IІ тоқсанына «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының Қазақстан облысы Айыртау ауданының 

жер қатыныстары бөлімі» ММ-де жер қатыныстары бөлімі» ММ-де 
азаматтарды жеке мәселелері бойынша азаматтарды жеке мәселелері бойынша 

қабылдау кестесіқабылдау кестесі

Бүгінгі таңда білім саласының алдын-
да жүйеленіп дайындалып берген білімді, 

дағдыларды меңгеретін,  шығармашылық 
бағытта жұмыс істейтін, тың жаңалықтар аша-
тын, біртума  ойлау қабілетімен ерекшеленетін 
жеке тұлға қалыптастыру міндеті тұр.

Шығармашылық- оқушының  шығармашылық 
бағытты таңдау қажеттілігін және шығармашылық 
өнім, нәтиже туғызуға бағытталған жауапкершілігін 
қамтитын әрекет. Бұл шығармашылық- зерт-
теулер В.В.Давыдов, В.В.Репкин, И.Я.Лернер т.б. 
еңбектерінде айтылған. Осы тұрғыда ғылыми 
зерттеу  нәтижесіне сүйене келе, мысал ретінде 
Ю.Г.Юдиннің бір ұсынысын келтіруге болады. 
«Оқушы өзін белгілі бір жаңалықтардың авторы 
ретінде сезінеді, бұл оған белгілі бір таңдаған 
тақырыбы төңірегіндегі қызығушылығын жүзеге 
асыруға мүмкіндік береді. Шығармашылық 
әрекет оқушыны өзіне тарта, баули түседі» деп 
айтқан.
Бастауыш сынып оқушыларында мұны да-

мушы қызмет ретінде қарастыру керек. Оны 
бірнеше жылдар бойы жетілдіріп отыру керек. 
Сонда жоғары сыныпқа барғанда оқушы оқудың 
педагогикалық негіздерін толық игере алады. 
Сондықтан да бастауыш сынып мұғалімдеріне 
шығармашылық жұмыс істеу талап етіледі.
Осындай  оқушылардың  шығармашылық 

зерттеушілікке баулу жолдарының бірі ол- жыл 
сайын ауданымызда өтілетін «Нұрлы көжек» 
ғылыми-зерттеу шығармашылық байқауы. 
Оқушының табиғи қабілетін тани отыра, 

былтырғы жылдан бері Аманжолова Меруертті 
ғылыми ізденіске жетеледім.  
Оны  шы ғ а рмашылық қ а  б а у лыдым , 

Өрендер өмірі

Оқушыларды зерттеушілікке баулуОқушыларды зерттеушілікке баулу
ізденімпаздыққа үйреттім, зерттеушілікке деген 
ынтасын арттырдым деп ойлаймын. Ғылыми 
жоба тақырыбын таңдауда  оқушыны көптен 
қызықтырып жүрген тақырыптарға тоқталдық. 
Оған дәлел:  Меруерт былтырғы  «Нұрлы көжек- 
2014» байқауына қатысып, II  дәрежелі диплом-
мен марапатталды. Таңдаған тақырыбы «Ауыл 
тарихы».  « Қазіргі уақытта қалай аталғандарын 
білгенімізбен, оның өткен тарихын біле бермейміз, 
сол себепті ауылымның тарихи даму кезеңіне 
зерттеу жасау арқылы төл тарихымыздың да-
муына үлес қосу үшін сол тақырыпты таңдаған 
болатынбыз.» Меруерт алдына қойған мақсат- 
міндеттерді орындай білді, оған дәлел, ол 
өзінің қорытындысында былай деді: «Туған 
жерім туралы біз білмейтін тарих сырлары 
көп екен. Мен осы зерттеу жұмысымда өзіме 
туған ауылымның тарихы, мәдени және табиғи 
аймақтары жайында біраз жаңа ақпараттар ал-
дым. Әр баланың  өзі туып –өскен атамекенін,  
тарихын зерттеуінің ешбір артығы болмайды,  
осындай қызықты тарихи сырлары бар екеніне 
мен өзімнің зерттеу жұмысым арқылы көзімді 
жеткіздім және зерттеудегі алдыма қойған 
мақсаттарға жеттім».
Меруерт  биылғы аудандық  «Нұрлы көжек 

-2015» ғылыми -зерттеу  шығармашылық 
байқауында «Су - тіршілік нәрі» (Ауылымның  
ауыз су мәселесі) атты тақырыпты қорғап,  III 
орынды иеленді.  Ғылыми жоба барысында 
Меруерт ауыл ақсақалдарымен әңгімелесе 
отыра, ауылдың ауыз су мәселесіне тоқталды. 
Ол өзінің қорытындысында: «Ауыз су мәселесін 
қарастыра отырып, судың адам өміріндегі 
маңыздылығының қаншалықты зор екендігін 
түсіндім. Өз ауылымызда бірнеше  су көзі бар 
екендігіне көзім жетті.  Ел адамдары судан 
таршылық көрмесе де, «Ақ бұлақ» бағдарламасы 
іске асырылып, ауылға су құбыры тартылып, 
әр үй ауыз сумен қамтамасыз етілуді арман 
етеді. Бүгінгі дамыған заманымызда бұған қол 
жеткіземіз деп ойлаймын» - деді.
Меруерт әрбір зерттеушілік жұмысында 

көбінесе өзінің апасы мен атасынан ақыл кеңес 
алады. Атасы мен апасы сол ауылдың тумасы, 
апасы Күлмаш Сейтқалиқызы көп жылдан бері 
мектепте мұғалім болған, мектепті басқарған 
адам. Сол сияқты осындай ғылыми- зерттеушілік 
жұмысқа көп мәліметтер берген, көмектескен 
- ол ауыл ақсақалдарына, ауыл ағаларына 
және мектебіміздің тарих пәнінің мұғалімі Серік 
Төлегенұлына, қазақ тілі және әдебиеті пәнінің 
мұғалімдері Салтанат Сабырбекқызы мен 
Бибінұр Тілемісқызына көп рахмет айтады.
Меруерт басқа да көптеген облыстық, сырттай 

танымдық олимпиадаларға және мектепішілік 
өтілетін барлық іс-шараларға  үнемі  қатысып 
отырады. Оқу үздігі.

 Сөз соңында  Меруертке  айтарым, алдағы 
уақытта талабыңа нұр жаусын, түрлі байқауларға 
қатысып, өз біліміңді көрсетіп, жүлделі орындар-
ды иелене бер демекпін.

Динара ҚАБИДЕНОВА,
Мәдениет ОМ-нің 

бастауыш сынып мұғалімі.

Естуші едім деген сөзді 
            «Өмір-өзен»,
Болады екен бұл өмірде талай  

                               кезең.
Кейбіреудің байлығы асып-тасып,
Шортандай шоршып ары-бері  

             жүзген.
Өзен өзінің бір қалыпты ағысымен,
Тағдырға тәуелді беталысымен.
Кейбіреуді жас баладай жетелеп,
Армандаған асуларға жеткізген.
Кейбіреуді асау толқынымен,
Табиғаттың соққан желімен.

Жыр отауы
Өмір-өзенӨмір-өзен

Ауасыз жан беретін балықтай,
Жағалауға қайта-қайта итерген.
Кейбіреу желкенсіз кемедей,
Адасып қайда барарын білмей.
Өзеннің ағымына үнсіз көніп,
Тағдырына сенген түгелдей.
О, ағайын!
Мас болайық өмірдің қызығына,
Бағынбай өмірдің тағдырына.
Өмірдің от болып жанатыны да,
Шоқ болып сөніп қалатыны да,
Барлығы өзіміздің қолымызда.                                     

Нұрлан АЙСИН. 

Айыртау ауданының Айыртау ауданының 
тұрғындарының назарынатұрғындарының назарына

«ҚР ДСӘДМ Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталығы» 
РМҚК Солтүстік Қазақстан облыстық филиалының Айыртау аудандық 
бөлімшесі 2015 жылғы 28 мамырда сағат 09.00-ден 13.00-ге дейін 
«Халыққа қызмет көрсету орталығ» РМК-ның, «Жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі » ММ-нің мамандарының қатысуымен 
өтетін «Ашық есік күні» жарияланғандығы жөнінде хабарлайды.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының дене шынықтыру және спорт ауданының дене шынықтыру және спорт 
бөлімі» ММ азаматтардың жеке мәселелері бөлімі» ММ азаматтардың жеке мәселелері 

бойынша 2015 жылдың ІІ тоқсанына бойынша 2015 жылдың ІІ тоқсанына 
арналған қабылдау кестесіарналған қабылдау кестесі

Бейсембаева Туғанай Қойшықызы – «СҚО Айыртау ауданының 
дене шынықтыру жəне спорт бөлімі» ММ басшысы –  əр сейсенбі сайын 
сағат 15.00-ден 17.00-ге  дейін азаматтарды жеке мəселелері бойынша 
қабылдайды.
Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уəлиханов көшесі, 44, тел.20-064.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫСЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Аудан тұрғындары ауданның мемлекеттік қызметкерлерімен қылмыс 

жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын жəне Ар–намыс кодексінің 
талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып хабарлай алады,  
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының дене шынықтыру 
жəне спорт бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 20-064 сенім телефоны 
қызмет етеді. 


