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Тәуелсіздік күні құтты болсын!

Сіздерді еліміздің ең басты және елеулі мерекелерінің бірі - 
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күнімен шын жүректен 

құттықтаймын! 
Ең биік ұлттық мәртебеге ие және халқымыздың бостандығы мен 

бірлігін айғақтайтын бұл мереке әрқасаймыз үшін айрықша асқақ әрі 
ардақты. Өйткені, нақ осы күні қазақ халқының тәуелсіздігі туралы сан 
ғасырлық арман-мүдделері орындалды. Өзінің мән-маңызы жөнінен 
бұл оқиға ата-бабаларымыздың барлық ұлы жетістіктерінен де асып 
түседі. 
Қазақстан нағыз тәуелсіздікке ие болудың арқасында қысқа мерзімнің 

ішінде қуатты да гүлденген мемлекет құруда оң жетістіктерге қол жеткізді. 
Барша азаматтардың игілігіне айналатын тиімді де бәсекеге қабілетті 
экономиканың негізі қаланды. 
Астанада «ЕХРО-2017» бүкілдүниежүзілік көрмесін өткізу құқығын ие-

лену жолындағы тарихи жеңісіміз – Қазақстанның экономикалық әлеуетін 
баршаның мойындауы. Бұл осындай деңгейдегі шараларды өткізуге 
әлеуеті жеткілікті дамыған орталық ретінде елордамыздың беделі жоғары 
екендігін тағы бір мәрте дәлелдей түседі. 
Қазақстанның барлық жетістіктері мен табыстарына берілген жоғары 

баға –Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саяси ерік-жігерінің, 
зор еңбегенің нәтижесі. Ұлт Көшбасшысы бола отырып, тәуелсіздік 
жылдарында еліміздің тұрақты дамуын қамтамасыз етіп қана қоймай, 
сондай-ақ қауіпсіздіктің еуразиялық тұғырнамасын жасауды, ықпалдасу 
мен ядросыз әлемді құруды өз жауапкершілігіне алды. 
Елбасы «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, 

даму» Жолдауында: «Бүгінгі ахуал –біздің жетістіктерімізді сынға салып, 
елдігімізді шыңдай түсетін уақыт тезі. Дағдарыстардың бәрі өткінші, 
өтеді де кетеді. Ел тәуелсіздігі, ұлт мұраты, ұрпақ болашағы сияқты ұлы 
құндылықтар мәңгі. Біз кедергілерге кідірмей, дамыған 30 елдің қатарына 
қосылу мақсатына қадам басамыз» -деп атап өтті. Жауапты сәтте 
бірлігімізді сақтап, еліміздің игілігі үшін аянбай тер төгуіміз керек.   
Қымбатты жерлестер!
Елімізде және өңірімізде болып жатқан барлық оң өзгерістер – егемен 

Қазақстан тарихының бір бөлшегі. Осы ретте сіздер мен біздердің ортақ 
міндеттіміз – осы жылдардағы жетістіктерімізді сақтап, арттыру, еліміздің 
тұрақты дамуы мен балаларымыздың лайықты болашағын қамтамасыз 
ету. 
Сіздерді Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігі күнімен шын 

жүректен құттықтаймын!  
Баршаңызға мықты денсаулық, береке, молшылық, ашық аспан 

тілеймін!  
Ағзам ТАСТЕМІРОВ,

Айыртау ауданының әкімі.

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар!

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күні – тарихы тереңде жатқан 
елдің жаңа заманда өз алдына қайта егеменді ел болған күні. Тәуелсіздік 
күні мерекесі әр жылдың 16 желтоқсанында аталып өтеді. 
Тәуелсіздік тек Қазақстан тұрғындары үшін емес, сонымен бірге, шетелдердегі 

қазақ халқының өкілдері үшін де маңызы зор мереке.
Ғасырлар бойы осы дархан даламызға ие боп, қоныстанып, ол жерді жау-

ларынан қорғап, бүгінгі біздерге табыс етуі бабаларымыздың бізге қалдырған 
асыл мұрасы. Еңбектеніп, маңдай терлері мен қасық қандарын төге жүріп, 
бейнет кешіп, осынау қуанышты сәттерге жету жолында бірнеше ұрпақтар 
өкілі күресті.  
Қазақстанның әр азаматы осы бір айрықша күнді есінде сақтап, оны-

мен мақтанады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік саяси тәуелсіздігі туралы Конституциялық Заң қабылданды. Бұл 
күн, сөзсіз, Қазақстан халқы үшін ұлы күн. Бұл барлық қазақстандықтардың, 

16 желтоқсан – Тәуелсіздік күні
Маңызды тарихи күнМаңызды тарихи күн

Желтоқсан айының 4-і 
күні аудандық Ақан сері 

атындағы Мәдениет үйінде 
Қазақстан Республикасының 
Президенті Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың кезекті Қазақстан 
халқына Жолдауын талқылауға 
арналған  Айыртау  ауданы 
активінің жиналысы болып өтті.
Жиналысты аудан басшысы Ағзам 

Тастеміров ашып, жүргізіп отырды. 
«2015 жылғы 30 қарашада Ел-

басы – Ұлтымыздың көшбасшысы 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
Қазақстан халқына «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, ре-
формалар, даму» атты Жолдауын 
жолдады. 
Б а с т ы  б а ғ д а р л а м а л ы қ 

құжат мемлекетіміздің әрі қарай 
дамуының нақты жоспарларын 
анықтап берді. Елбасы жаһандық 
дағдарысты жағдайларға байланы-
сты қиындықтардан шағудың нақты 
5 бағытын дәлелдеп, шешу жол-
дарын айқындап берді. Маңызды 
басымдықтар анықталып, айқын 
міндеттер қойылды. Жолдауда 
қойылған міндеттерді орындау үшін 
жергілікті атқару органдары мен 
ел азаматтарының күш-жігерлерін 

Президент Жолдауы
БАҒЫТЫ АНЫҚ, БАҒДАРЫ АЙҚЫН – ҚАЗАҚСТАНБАҒЫТЫ АНЫҚ, БАҒДАРЫ АЙҚЫН – ҚАЗАҚСТАН

біріктіру қажет. Бүгін біз Президент 
Жолдауын талқылай отырып, оның 
басты бағыттарын жүзеге асыру 
жөнінде жоспарларды белгілеу үшін 
жиналып отырмыз», – деді аудан 
әкімі.
Ағзам Ахметжанұлы өз баян-

дамасында  ауданымызда  бо-
лып  жатқан  жаңалықтарды , 
мемлекеттік бағдарламалар аясын-
да ашылып жатқан өндіріс орын-
дары мен шаруашылықтарды, 
аудан тұрғындарының жұмыспен 
қамтылғаны туралы, ауданның 

әлеуметтік өміріндегі өзгерістерді, 
жөнделген нысандар жайында ба-
яндады.

«Аудан активінде Елбасымыздың 
Қазақстан халқына жыл сайынғы Жол-
дауын талқылап, енді осы бағыттағы 
үгіт-насихат жұмыстарын әр ауыл-
да, әр ұжымда өткізіп, әр тұрғынға 
дейін жеткізу керек. Жолдаудағы 
міндеттерді мүлтіксіз орындап, осы 
жолдан мүдірмей өту – ортақ парыз, 
абыройлы міндет!» – деді.

Мақпал СЕРІКБЕКҚЫЗЫ.
Суретті түсірген автор.

2015 жыл – еліміз үшін 
ерекше жыл ретінде есте 

қалды .  Қазақ  халқының 
бірігуінен бастап, қазіргі жаңа 
Қазақстанның өркендеп, даму 
жолындағы кезеңдерінің басын 
біріктіріп, мерейтой жылы болып 
саналған бұл жылы желтоқсанның 
4 жұлдызында аудандық арда-
герлер кеңесінің конференциясы 
болып өтті.
Конференцияға аудан әкімі, аудан 

ардагерлері, әкімдік қызметкерлері 
қатысты. Бұл конференция әрі есеп 
беру, әрі сайлау жиыны ретінде өткізілді. 
Әр 5 жыл сайын ұйымдастырылатын 
бұл конференцияда мына мәселелер 
күн тәртібіне қойылды: ардагерлер 
кеңесінің құрамына жаңа мүшелерді 
қабылдау, жаңа төраға сайлау және 
жылды қорытындылау.
Алғашқы болып сөз алған аудандық 

ардагерлер кеңесінің төрағасы Армия 
Әбілқайыров ардагерлер алдында есеп 
беріп, осы жылдар ішінде атқарылған 
барлық шаруаларды жіпке тізгендей 
баяндап берді. Сондай-ақ кеңес 
құрамына 7 ардагер қабылданды. Ар-
мия Әбілқайырұлы Кеңес төрағалығына 
27 адам ұсынды.
Конференция барысында тұрғындар 

тарапынан аудан орталығында ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесін өткізу 
туралы ұсыныс та тасталды.
Өз сөзінде аудан басшысы Ағзам 

Ахметжанұлы «Еліміз Елбасын сай-

Алдыңғы толқын

Аудандық ардагерлер кеңесінің конференциясыАудандық ардагерлер кеңесінің конференциясы

лауда елдің қамын ойлайтын азаматты 
таңдай біліп, оған сенім артты, осы 
жылдар арасында мемлекетіміздің өсуі, 
дамуы Президентке тікелей қатысты. 
Еліміз көптеген қиындықтан өтті, 
алда әлі талай алар асуы тұр. Әрбір 
игі істің ұйытқысы болып басында 
жүрген Елбасымызға біз, Қазақстан 
халқы, көпті көрген ардагерлеріміз 
ат салысып, демеп отырсақ, біз ал-
майтын қамал жоқ. Қазіргі таңда 
ауданымыздың әлеуметтік-қоғамдық 
өміріне, жастардың тәрбиесіне бел-
сене араласып отырған ардагерлерге 
үлкен алғысымды білдіремін. Аудандық 
ардагерлер кеңесінің төрағалығына 

қазіргі төраға Армия Әбілқайырұлын 
ұсынамын», – деді. Бірауыздан бұл 
кандидатура мақұлданды. Аудандық 
кеңестің 10 мүшесіне облыстық кеңеске 
делегация құрамында бару мәртебесі 
бұйырды.
Конференция соңында Елецкий 

ауылдық округінің ардагері Сапар қажы  
Мұқатаевты 70 жылдық мерейтойы-
мен құттықтап, алғыс хат пен арнайы 
сыйлық табыс етілсе, «Үздік гормон-
шы» Петр Прохоровқа арнайы диплом 
мен ақшалай сыйлық табыс етілді.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген 

Елена НЕДОРОСТКОВА.

ХАБАРЛАНДЫРУ
Құрметті Саумалкөл 

ауылының тұрғындары 
мен қонақтары!

2015 жылдың 12 желтоқсаны 
күні сағат 10.00-де аудан 
орталығы Саумалкөл ауы-
лында «Континент» сауда 
орталығының маңында ау-
дан тұрғындары үшін ауыл 
шаруашылығы жәрмеңкесі 
өтеді.
Барлық  тұрғындарды 

жәрмеңкеге шақырамыз.
Ұйымдастыру комитеті.

Шын мәніндегі ұлы мереке – Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік күні құтты болсын!
Бұл – әрбір қазақстандық үшін ерекше күн, еліміздің өміріндегі 

маңызы аса зор оқиға. Тәуелсіздікке ие болуымыз төл тарихымыздың 
барысын алдын ала айқындап берді.
Тұңғыш Президентіміз – Елбасымыз Н.Ә.Назарбаевтың 

басшылығымен Қазақстан қысқа мерзім ішінде ауқымды саяси және 
әлеуметтік-экономикалық реформаларды жүзеге асырды.
 Татулық, бірлік және тұрақтылық республикамыздың одан әрі 

гүлденуінің басты іргетасына айналды.
“Қазақстан – 2050» Стратегиясын, “100 нақты қадам” Ұлт жоспарын жүзеге 

асыру қазақстандықтардың болашаққа сеніммен қарауына ықпал жасайды.
Қымбатты жерлестер! Елімізде және өңірімізде болып жатқан 

барлық ұлан-ғайыр өзгерістер мен жетістіктер – егемен Қазақстанның 
тарихының жарқын беттері.
Осы жылдарда қол жеткізілген жетістіктерімізді сақтау және еселеу 

біздің ортақ міндетіміз.
Облысымыз бұрынғысынша туған еліміздің гүлденуі мен дамуына өзінің 

ерекше елеулі үлесін қоса беретініне сенімдімін.
Барша солтүстікқазақстандықтарды Тәуелсіздік күнімен шын жүректен 

құттықтаймын! Сіздерге мықты денсаулық, татулық, жақсылық, құт-
береке және бақыт тілеймін!

 Ерік СҰЛТАНОВ,
 Солтүстік Қазақстан облысының әкімі. 

Құрметті Құрметті 
солтүстікқазақсандықтар!солтүстікқазақсандықтар!

халықтар достығының нәтижесі.  
Қазіргі Қазақстан – егемен, демократиялық, зайырлы, құқықтық және 

әлеуметтік мемлекет. Әрине, бізге жарқын жолдар ашық. Болашағымыз бай, 
бағытымыз айқын. Ғылымда дамуға жетелеп, ауылдарды көркейтіп, етек жеңнен 
жалғасқан жемқорлықты жою біздің міндетіміз. Қазақстанның алар асуы мен 
биік белесі әлі алда деп сенеміз.  
Біздің елбасымыз – Нұрсұлтан Назарбаев – дана адам, шебер саясатшы, 

нағыз отаншыл. Ол – Ата Заңның кепілі. Біздің Ата Заңымыз – тәуелсіздіктің 
негізгі  нышандарының бірі. Қазақстанның өз мемлекеттік Рәміздері бар. Олар: 
Ту, Елтаңба, Әнұран. Олар егемендікті, бостандықты, дәстүрлерді, тәуелсіздікті 
көрсетеді. Тәуелсіздік – бұл бүгінгі өмір ғана емес, сонымен қатар, ертеңгі өміріміз 
– Қазақстанның болашағы, оның мүмкіндіктері мен мақсаттары. Тәуелсіз болу 
– өз тағдырына жауап беру деген сөз. 
Мен тәуелсіз, егеменді еркін ел – Қазақстанда дүниеге келгенімді мақтан 

тұтамын.
Сөз соңында айтарым, Қазақстан Республикасының әрбір азаматы осыны 

түсініп, қадірлей білгені жөн.  
Асқар ПАРМАНОВ,

№2 аудандық сотының судьясы. 
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Үстіміздегі жылдың 30 қарашасында  Астанадағы Тәуелсіздік сарайында 
Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан 
халқына дәстүрлі Жолдауын арнады. Аталмыш Жолдау «Қазақстан жаңа 
жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» тақырыбын қамтыды.
   Жолдауын жариялауды бастаған Елбасы Н.Назарбаев cөз басын-
да бүгінгі әлемдік ахуалдың күрделі кезеңмен ұштасып отырғанын 
атап өтті. Президент алпауыт елдердің өзара санкциялары дүниені 
тығырыққа тірегенін жеткізді. Сонымен қатар, Елбасы мұндай 
аса жауапты сәтте бірліктің сақталуы аса маңызды екенін, сондай-
ақ, барша қоғам ел игілігі үшін аянбай тер төгу қажеттігіне тоқталды.
   «Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін» деген қағиданы ұстанып, еңбек 
етуге тиіспіз. Сәт сайын құбылған аласапыранға сай амал табуымыз керек. 
Ең жақсы жоспар уақыт талабына бейімделген жоспар болып саналады. 
Біз де заманның беталысына қарай, межелерімізді белгілеп, жоспарлары-
мызды жөндеп отыруымыз қажет. Біздің мақсатымыз - елі бақытты, жері 
гүлденген Отанымыз Қазақстанды Мәңгілік Ел ету», - деді Н.Назарбаев.  
    Елбасымыз болашақты бағдарлап берген осы Жолдауында да елдің бірлігі 
мен тұрақтылығы да айтылды. Бұл өте орынды. Өйткені, қандай жағдай 
болмасын, халық үшін ең маңыздысы – ол елінің береке-бірлігі. Мемлекет 
басшысы тағы да жаңа Жолдауды осылай ел алдына айқындап берді. 
   Елбасының кезекті Жолдауын біздің ауданның жұртшылығы да 
ыстық ықыласпен қабылдады. Атап айтқанда, аудан әкімі мен аудандық 
мәслихат аппараттары, «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының 
қызметкерлері, партия ардагерлері, саяси кеңес пен депутаттық фрак-
ция мүшелері, аудандық ардагерлер кеңесі, аудан әкімдігінің бөлім, 
мекеме ұжымдары, аудан жастары, орталық аурухана мен емхана, 
ауданның білім беру ошақтарының  ұжымы да Мемлекет басшысының 
Жолдауын тікелей эфирден тамашалап, өзара ой-пікірлер алмасты. 
     Жаңа Жолдауды жан-жақты түсіне отырып, қолдайтындықтарын, еліміздің 
одан әрі өркендей, өрлей түсетініне, дағдарысты кезеңнен шығатынына сенім 
артқан аудан тұрғындары атынан редакциямызға шұғыл келіп жеткен бірқатар 
пікірлерді назарларыңызға ұсынбақпыз.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
*   *   *

Жолдау жолдары жігерлендіреді
Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдаған кезекті Жолдауын 

біздің Саумалкөл агротехникалық колледжі үлкен ықыласпен қабылдады. 
Елбасының Қазақстан халқының жағдайын көтеру мақсатында 
айтқан әрбір сөзі баршамызға ерекше жігер сыйлады. Әсіресе Ұлт 
көшбасшысының «Өз еліміздің өнімдерін қолданыңыздар, қасыңдағы 
азаматтың бастамасының дамуына ықпал етіңіздер» деген сөзі өсіп 
келе жатқан кейінгі жас ұрпақты отансүйгіштікке баулитыны рас.
         Жастарды қолдау мен қолпаштау мұнымен шектеліп қалмайды. Елбасының «2017 
жылдан бастап кәсіптік-техникалық жұмысшы мамандықтарына тегін оқытылу ба-
сталады» деуі жастардың болашаққа деген сенімін күшейтіп,  үлкен үміт сыйлады. 
Сонымен қатар, Нұрсұлтан Әбішұлы әлемдік дағдарыс кезінде Қазақстан 
халқының экономикалық және әлеуметтік жағдайды жақсартуда қандай  
қадам жасау керектігін нақты айтты. Барша қазақстандық азаматтарға 
шет елдегі қаржыларын елге аударып, өндіріс пен өнеркәсіпті дамытуға 
ықпал етулерін тапсырды. Яғни, адал еңбек етіп, өзіңнің де, мемлекеттің 
де жағдайын одан әрі жақсартуға үлес қосудың маңызын тілге тиек етті.
     Елбасының кезекті  Жолдауын өз басым «Барлығы тек елім сен үшін, туған жерім 
сенің өркендеуің үшін» - деген ішкі саналы сезімін қосқан, еңбек ету  тәжірибесі 
мол азаматтың ресми бағдарламасы деп қабылдап, оның басым бағыттарын іске 
асыруға барынша атсалысу баршамыздың ұлы міндетіміз дегім келеді.

Серік МУСИН,
Саумалкөл агротехникалық колледжінің директоры,

«Нұр Отан» партиясының мүшесі.
*   *   *

Қолдауға лайық Жолдау
Елбасымыздың биылғы Жолдауында алдымен мемлекетіміздің, ұлттық 

экономикамыздың, азаматтық қоғамымыздың, қоғамдық келісіміміздің, өңірлік 
көшбасшылығымыз бен халықаралық беделіміздің дағдарыста сыналуы сөз 
болды. 
Ең бастысы, бұдан бұрынғы қол жеткізілген нәтижелер сараланып, енді 

осыдан соң тың міндеттерге бағыт беріліп, соны жүзеге асыруға бар күш-
жігер жұмылдырылмақ. 
Әсіресе, әлеуметтік саладағы екі-үш ауысымды мектептерді жою, 

балабақшаны көбейту және тағы басқа мақсаттардың халық көңілінен шығып, 
қолдау табары сөзсіз. 

«Отанымыздың игілігі үшін, өсіп-өркендеуіне әрбір азаматтың, оның ішінде 
мемлекеттік қызметкерлердің де қосар үлесі зор екенін, мемлекеттің гүлденуі 
және әлемдік деңгейдегі орнының жоғары тұруына бар күш-жігерімізді салып, 
жұмыс істеуіміз керек екенін нақтылап айтты. 
Еліміздегі тұрақтылық пен тыныштық Отанымыздағы осы жаңғыртулардың 

бәрінің іске асуына басты негіз болып табылады. 
Сондықтан Елбасымыздың әр Жолдауындағы мемлекеттегі бірлікті сақтау, 

ұлттар татулығы мен ынтымағы, іргеміздің беріктігі жайындағы сөздері қашан 
да маңызын жоймайды. Демек, бәріміз де соған мүдделіміз, соны тілейміз, 
сол үшін еңбек етеміз. 
Елбасы Жолдауына сәйкес, Қазақстандағы саяси-экономикалық, 

әлеуметтік жаңартулар жалғасын табады. Бұл дегеніңіз тағы да Отанымыздың 
нық тұрғанын баса көрсетіп, оның тыныштығы мен тұрақтылығына, іргесінің 
беріктігіне, бейбіт өміріне кепілдік берілетініне ел сенімін нығайтты.
Меніңше, әрбір Қазақстан азаматы Жолдаудан тек рухани азық алуға тиіс. 

Кейінгі ұрпақ, яғни жастар өздерінің өмірлік бағытын дұрыс таңдай білсе, 
еліміздің болашағы жарық болатынына сенімдімін.
Бұл — еліміздің баянды болашағы жолында жасалып отырған үлкен жо-

спарлы реформа.
Әсет ҚОЖАХМЕТОВ,

аудан әкімінің жастар мәселелері бойынша кеңесшісі.
  *   *   *

Елбасы Жолдауы – болашаққа деген сенімЕлбасы Жолдауы – болашаққа деген сенім
Елбасымыздың 1997 жылдан бастап жыл сайынғы Жолдауын әрқашан 

асыға күтіп, тыңдап жүремін. Себебі, әр Жолдау болашаққа сеніммен қарауға 
негіз болады. Бүгінгі күні де «Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, 
реформалар, даму» атты Қазақстан халқына Жолдауынжариялауды бастаған 
Елбасы Н. Назарбаев өз басында бүгінгі әлемдік ахуалдың күрделі кезеңмен 
ұштасып отырғанына  тоқталды. Президент алпауыт елдердің өзара санкциялары 
дүниені тығырыққа тірегенін де айтып өтті. Мұндай аса жауапты сәтте бірліктің 
сақталуы аса маңызды екенін, сондай-ақ, барша қоғам ел игілігі үшін аянбай тер 
төгу қажеттігін атап өтті.«Біріміз бәріміз үшін, бәріміз біріміз үшін деген қағиданы 
ұстанып, еңбек ету керектігімізді де еске салды. Білім саласының қызметкері 
болғандықтан Елбасымыздың білім саласы жайындағы сөздері мені қуантты. Бұл 
салаға жыл сайын ерекше көңіл бөлініп жүр.  2017 жылдан бастап «Барлығына 
тегін кәсіби-техникалық білім беру» жобасын жүзеге асыруға кірісуді тапсырды.
Демек, мемлекет әр адамға алғашқы мамандық беруге міндеттеледі. Сонымен 
қатар, жаңа жылдан бастап бюджет қызметкерлерінің жалақысы, әлеуметтік 
жәрдемақылар мен шәкіртақы орташа алғанда 30 пайызға дейін көбейетіндігі де,  
болашаққа деген сенім деп білемін.  Ендігі біздің мақсатымыз, әлемдегі ең дамыған 
30 мемлекеттің қатарына қосылып, бай да қуатты елдермен иық түйістіру болып 
табылатынын да Елбасымыз  атап өтті. Ендеше біздер, еліміздің көркейіп, одан әрі 
дамуы жолында аянбай еңбек етуіміз қажет. Елімізідің «Мәңгілік елге»айналуына 
өз үлесімізді қосып, үлкен жауапкершілікпен әр ісімізді атқарайық дегім келеді.

Жанар БАЙМҰҚАНОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-і директорының
 оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары,

«Нұр Отан» партиясының мүшесі. 

Президент Жолдауы: дағдарыстан дамуға
Елбасы Жолдауы – ел назарындаЕлбасы Жолдауы – ел назарында

Абай хакімнің сөзімен 
айтқанда Кәкімбек Салықов 

ағамыз атаның ғана ұлы емес, 
адамзаттың ұлына айналған ұлы 
тұлға. Біз ағаның жерлестері ағаны 
мақтан тұтамыз. Өткен ғасырдың 
50-жылы Кәкімбек Айыртауда Каз-
городок орта мектебін күміс ме-
дальмен бітірді. Мен де сол мектепті 
57 жылы күміс медальға бітіріп, 
Алматының педагогикалық әйелдер 
институтының физика-математика 
факультетіне оқуға түстім. Сол 
кездерде, мектепте оқып жүрген 
кезімізде Кәкімбек ағамыз пансионға 
арнаған өлеңіңде «Бір үзім қара 
наның» деген сөздер бар. Біз осы 
өлеңді жаттап өскен ұрпақпыз. 

«Мен де талай қиындыққа  
  тоғыскам, 
Менің де әкем оралмаған  

  соғыстан.
Менің де анам ерте кеткен  

  өмірден,
Маған - дағы жақсы жандар  

  болысқан» - деп 
жырласа ақын, бұл өлең сол кездері 
соғыс зардабынан жетім қалған 
балалардың мұңы. 1940 жылы менің 
6 айлылығымда әкем Ағзам міндетті 
әскерге алыныпты, соғыстан елге 
оралмады. Біз Отан үшін жанын 
қиған әке аманатын арқалап өскен 
ұрпақпыз.
Елі сыйлап әдемі апа, «әйапа» деп 

атаған ұлы әжем Рәзия Ысқаққызы 
нағашымыз Ақан сері баласы Ыбан-
мен бірге қолымнан талай дәм татты 
деп айтушы еді.

«Кеңащы нағашымыз Ақан елі,
Сайрандап сауық құрған 
  Ақан Сері
Айырылып Құлагерден   

  боздағанда
Үн қосқан серісіне асқар белі», - 

деп жырлауым содан еді.
Қараша  айының  соңында 

Қызылжар  қаласында  Ма -
наш  Қозыбаев  атындағы 
Солтүстік Қазақстан мемлекет 
университетінде «Кәкімбек Салықов 
- қазақ поэзиясының жезкиігі» атты 
ғылыми-практиқалық конферен-
циясы өтті.
Майра Кәкімбекқызы арнайы 

шақырған соң сол конференцияға мен 
де қатыстым. Солтүстік Қазақстан 
облысының әкімі Ерік Сұлтанов 
басқарған конференция жоғары 
деңгейде өтті. Конференцияны 
университеттің ректоры Оңдасын 
Әшімов өткізді.
Осы кешке қатынасқан Кәкімбектің 

досы Медеу Сәрсеке: «Кәкеңнің 
ақылы, абырой-беделі мен өмірлік 
тәжірибесі менен көш басы озық. 
Оған енді кіршіксіз ақ пейілін, адами 
тазалығын, ақындық ұшқыр дары-
нын қосыңыз,-деп ағынан жарыл-
ды. Кәкең ағамыз Кеңес Одағының 
академигі, геолог Қаныш Сәтпаев 
қорын басқарып, аянбай еңбек 
етті. 1999 жылды ЮНЕСКО бойын-
ша Қаныш Сәтпаевтың жылы деп 
жариялауға Кәкімбек ағаның үлесі 
мол. Сәтпаевтың еңбектері кітап бо-
лып басылды. Қазақстанның барлық 
аймағында Сәтпаев тойы жоғары 
дәрежеде өтті. Осының басы қасында 
Кәкең жүріп өзі басқарды» - деп сөзін 
түйіндеді Медеу досы.
Қазақстан жазушылар одағының 

мүшесі, ақын, халықаралық Алаш 
сыйлығының  лауреаты  Серік 
Тұрғынбетов: «Кәкімбек Салықов 
табиғат жыршысы-сонау Күлтегіннен 
бүгінге жеткен ғажайып қазақ жырының 
қайталанбас тұлғасына айналып 
отыр»,- дей келе өзінің «Менің ағам!» 
деген өлеңін оқыды.

Тағзым
ҰЛЫТАУДАЙ ҰЛЫ ТҰЛҒА

Осы кештің сыйлы қонағы, фило-
софия ғылымдарының докторы, про-
фессор, Ұлы Отан соғысының ардагері 
92 жастағы Сағындық Жүнісұлы Кенже-
баев Кәкеңмен достығы туралы әсерлі 
әңгіме айтты. 
Солтүстік Қазақстан облысының 

әкімі Ерік Сұлтановтың баяндамасында 
Кәкімбек Салықовты еске алу шара-
лары жыл сайын келешекте жалғасын 
табу керектігін тілге тиек етті.
Қазақстан жазушылар одағы 

Солтүстік Қазақстан облыстық 
филиалының директоры, «Мағжан» 
журналының бас редакторы Жа-
расбай Сүлейменов «Ақын Кәкімбек 
Салықовтың тағылымы»- атты баянда-
масында Кәкеңнің шығармашылығының 
жан-жақты қырларын ашып көрсетті. 
М.Қозыбаев атындағы Солтүстік 

Қазақстан мемлекет университетіның 
«Орыс  т і л і  мен  әдебиет і» 
кафедрасының доценті Сабина 
Ағыбаева «Архетипы национальной 
культуры в поэзи Какимбека Салыко-
ва»- деген және сол университеттің 
студенті Дарья Сизухина «Тема Поэта 
и Поэзии в творчестве Какимбека 
Салыкова»- деген баяндамалары 
тартымды және әсерлі болды.
Сол күні түстен кейін Кәкімбек 

Салықовты еске алуға арналған «Ұлт 
үшін Ұлытаудай Ұлы қазақ» атты ән 
кеші Н.Погодин атындағы облыстық 
орыс драма театрында өтті. 
Осы ән кешінде Алматыдан 

Қазақ КСР еңбек сіңірген әртісі 
Қапаш Құлышева келіп катынасты. 
«Қалдырғанды», «Жезкиікті» айтып 
көрерменнің ықыласына бөленді.
Қапашқа Кызылжардың тұрғыны 

Сапура-қажы апайымыз «Құран 
Кәрімді» сыйға тартты.
Концертке  жыр -шашуымен 

арнаған айтыскер ақын Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген 
қайраткері Аманжол Әлтай қатысты.
Концерт жоғарғы денгейде өтті, 

ең соңында Солтүстік Қазақстан об-
лысы филармониясының, Сәбит 
Мұқанов атындағы қазақ сазды драма 
театрының әртістері  және де Алматы 
мен Астанадан келген әншілер сахнаға 

шығып, Жақсыгелді Сейіловтің му-
зыкасына жазылған «Жезкиік» әнін 
орындады. Көрермендер қол соғып, 
түрегеп тұрып бірге айтты. Өте жақсы 
қайталанбас әсер алдық.
Осы кеште ақынның жұбайы Мәриям 

апай сөз сөйлеп, ұйымдастырушыларға, 
келген қонақтарға, көрермен қауымға 
алғысын білдірді. Мәриям апайдың жа-
нында ұлы Ерлан, келіні Ракета, қызы 
Майра, күйеу баласы Марат, шөбересі 
Әділ, немересі Дана болды.
Кәкімбек ағаның жанұясына жарқын 

болашақ, ашық аспан тілейміз. Осы 
кешке құр қол келмей мен де Кәкімбек 
ағаның рухына өлең арнап әкелдім. 
Сол өлеңімді газет оқырмандарына 
ұсынғанды жөн көрдім.

Қамсақты құмар әніңе 
(Кәкімбек Салықов ағаның 

рухына)
Сарыарқа сайран сәніміз,
«Жезкиік» асқақ әніміз.
Ұрпаққа аңыз ағажан
Кәкімбек деген атыңыз.
«Сағыныш атты сағым бар»,
«Айтылмаған бір ән бар».
Шырқаған қазақ бұлбұлы
Бибігүлдей жұлдызы.
Әніңе құмар Қамсақты
Сыбырлап сылқым тіл қатты.
Көкжиекте туған Ай
Ағажан сізге ұқсапты.
Қайырмасы:
Саумалкөл самалы
Жүректі тербейді.
Жезкиік өзіңмен 
Коштасқым келмейді.
Айдында аққулар
Жұптарын жазбайды.
Бір аққу жалғыз жүр,
Сыңарын іздейді.
Сағынып жүр дейді.
Күдерін үзбейді.
Жыр болып өрілдің,
Ән болып төгілдің.
Сарыарқа көгінде
Жұлдыз боп жағылдың.

Бақыт ӘБДІЛМАНОВА.
Саумалкөл-Қызылжар.

Өткен аптаның соңында Айыртау ауданының 
ішкі істер бөлімі жанындағы Қоғамдық кеңесінің 

отырысы болып өтті. 
Отырысқа төрағалық еткен «Нұр Отан» партиясы 

Айыртау аудандық филиалы төрағасының бірінші орын-
басары, Қоғамдық кеңестің төрағасы Болат Ахметжанов 
отырыстың күн тәртібіне тоқталып өтті.
Аудандық ішкі істер бөлімі штабының аға инспекторы, 

полиция капитаны Нұрсұлу Тынысова «2015 жылдың 11 
айына Айыртау ауданының ішкі істер бөлімінің жедел-
қызметтік жұмысы туралы» ақпараты тыңдалды. 
Баяндамашының айтуынша аталмыш мерзім ішінде ау-

дан аумағында қылмыстың өткен жылмен салыстырғанда 
біршама азайғандығы байқалады. Үстіміздегі жылдың 11 
айында әр түрлі қылмыс бойынша 307 қылмыстық оқиғалар 
тіркелген, ауданның ішкі істер бөліміне тұрғындар тарапы-
нан ауыр қылмыс туралы 25 шағым-ақпарат тіркелген. 
Сонымен қатар ағымдағы кезеңде ұрлық жасау фактілері 
де тіркелген. Осы тұста өткен жылмен салыстырғанда мал 
ұрлау фактілері біршама төмендеген. 
Есептік кезеңдегі ішкі істер бөлімінің атқарылған 

жұмыстары жөнінде кеңес мүшелері өздерінің 
толғандырған ойларымен де бөлісті.
Екінші мәселе бойынша есеп берген аудандық 

Қоғам және заң

Қоғамдық кеңес отырысы
ішкі істер бөлімінің кәмелеттік жасқа толмағандар 
ісі жөніндегі инспекцияның аға инспекторы, поли-
ция майоры Олжас  Оспанов үстіміздегі жылдың 11 
айына кәмелеттік жасқа толмағандардың қылмыстық 
және әкімшілік құқықбұзушылықтарының алдын алу 
туралы ақпаратында есепті кезеңде аудан бойынша 
атқарылған жұмыстарын саралай келе, қазіргі кезде 
ауданның ішкі істер бөлімінде 10 кәмелеттік жасқа 
толмаған жеткіншектер құқықбұзушылықтары үшін есепке 
алынғандығын жеткізсе, құқық қорғау қызметкерлерінің 
бақылауына тұрмыс-жағдайлары төмен 10 отбасы 
тіркелген. 
Сонымен қатар баяндамашы жеткіншектердің түнгі 

уақытта да көңіл көтетер орындарда жүретінін де баса 
айтты. Осындай оқиғалар жиі қайталанатын болған 
соң кәмелеттік жасқа толмаған жеткіншектердің де ата-
аналарына хаттама толтырылып, айыппұлдар салынған.
Отырысты қорытындылаған Қоғамдық кеңестің төрағасы 

атқарылған жұмыстарға оң бағасын беріп, ішкі істер бөлімі 
мен кеңес мүшелеріне бірқатар міндеттемелер жүктеді.
Кеңес соңында ауданның ішкі істер бөлімі жанындағы 

Қоғамдық кеңес мүшелеріне арнайы куәліктер салтанатты 
түрде табысталды.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
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Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінде 
Шоқан Уәлихановтың 180 жылдығына 

арналған  «Шоқан – қазақтың жарық жұлдызы» 
атты дөңгелек үстел болып өтті. 
Дөңгелек үстелге Қазақстан Республикасы Ұлттық 

музейінің бас ғылыми қызметкері, т.ғ.д. академик, про-
фессор, жазушы Смағұлов Оразақ, ф.ғ. кандидаты, 
«Мәдени мұра» журналының бас редакторы Жарылғап 
Бейсембайұлы, Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 
университетінің т.ғ.к. Жамбыл Артықбаев, Мемлекет 

тарихы институтының жетекші ғылыми қызметкері т.ғ. к. 
Құндызай Ерімбетова және Л.Н. Гумилев атындағы Еу-
разия ұлттық университетінің ұстаздары мен шәкірттері 
қатысты.  
Ауқымдылық өлшемімен алғанда музей ғимараты 

қазірдің өзінде Ресейдің Эрмитажымен, Францияның 
Луврымен, Американың Метрополитен музейімен бірге 
әлемнің ірі экспозициялық орталықтары ондығының 
қатарына еніп отыр.
Музейдің жалпы ауданы 74 мың шаршы метрді 

құраса, экспозициялық алаңы 14700 шаршы метрден 
асады. Қор сақтау қоймалары 5 мың шаршы метр 
аумақты қамтиды. Бағзы тас дәуірлері, мыс, қола 
замандары мен ортағасыр тарихы залынан бастап, 
Тарих, Этнография, Тәуелсіз Қазақстан, Астана, 
сондай-ақ қос-қостан Алтын, Заманауи өнер, Көрме 
залдары, Атриум – барлығы 11 залдан тұратын бірегей 
ғимараттың биіктігі екі қабаттан сегіз қабатқа дейін бір-
бірімен сабақтаса салынған 7 бөліктен тұрады. 
Өткен тарихымызды байыптататын, мол руха-

ни мұрамызды зерделететін, бүгінгі дамуымызды 
бағамдататын бұл ерекше музей – бүгінгі таңда 
Орталық Азиядағы ең ірі және ең жаңа мұражай. 
Ш. Уәлиханов атындағы Сырымбет тарихи-

этнографиялық музейінен Шоқанның өзіне және 
отбасына қатысты бірнеше жәдігерден құралған 
көрме ұйымдастырылды. Көрмеге Шоқанның әжесі 

Ш.Уәлихановтың туғанына – 180 жыл

ҚАЗАҚТЫҢ ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫҚАЗАҚТЫҢ ЖАРЫҚ ЖҰЛДЫЗЫ
Айғанымның мекенінен табылған XIX ғ. жататын екі 
жапырақты күлсалғыш, Шоқанның інісі, қазақтан 
шыққан алғашқы кәсіпқой суретші Мақы Уәлихановтың 
сүйек сандығы, Көкшетау округінің аға сұлтаны, пол-
ковник Шыңғыс Уәлиевтың алтын түсті жіппен тігілген 
белдігі және ең басты жәдігер ол Шоқан Уәлихановтың 
өзі пайдаланған жолсандығы көрермен назарына 
ұсынылды. 
Қазақстан Республикасы Ұлттық музейінің дирек-

торы Дархан Мыңбай Халқымыздың мәдени мұрасын 

насихаттау жолындағы еңбегіме «Алғыс хат» табыс 
етті.

XIX ғасырдың екінші жартысында Қазақстанда 
туған демократтық, ағартушылық мәдениеттің тұңғыш 
өкілдерінің бірі қазақтан шыққан тұңғыш ғалым Шоқан 
Шыңғысұлы Уәлихановтың шығыстану, тарих, этногра-
фия, география, фальклор, ағарту және тағы да басқа 
көптеген ғылым салаларына қосқан зор үлесі жайлы 
ой-пікірлермен бөлісу. 
Шоқан Уәлиханов ғылымның көптеген салаларын-

да із қалдырған ғұлама ғалым екені даусыз, әсіресе 
Шоқанның географиялық мәліметтері, сызбалары, 
карталары, жазған мәліметтерімен өзі салған суреттері 
оның еңбектерінің тарихи құндылығын күн өткен сайын 
арттыра түседі. Шоқан тек қана сәулет өнерінің туын-
дыларына ғана емес, сонымен бірге қазақ халқының 
мәдениеті, әдебиеті, ұлттық қолөнер саласы, қазақ 
ұлттық музыкалық аспаптары сияқты т.б. көптеген 
ғылым салаларына қатысты құнды деректер мен 
зерттеулер жасаған ұлы ғалым. Өзінің қысқа ғана 
ғұмырында артында баға жетпес мұра қалдырған 
қазақ халқының біртуар тұлғасы Шоқанның жарқын 
бейнесі біздің аспанымызда сөнбес жұлдыз болып 
мәңгі жарқырай береді.  

Уәлихан ҚҰЛБАЕВ,  
Ш. Уәлиханов атындағы Сырымбет тарихи-

этнографиялық музейінің директоры. 

Орыс халқының ұлы ақыны А.С. Пушкиннің 
қалыптасуына тәрбиеші әжесі Арина Радио-

новна қандай әсер етсе, қазақтың ғұлама ғалымы 
Шоқан Уалиханов үшін де Айғаным әже сондай 
болған. Қазақ оқырмандары Шоқанның әжесі 
-  Айғаным туралы тек Сәбит Мұқановтың «Аққан 
жұлдыз» романы арқылы ғана біледі. Тарихи 
қиындыққа жүгінсек, Айғаным өз заманының алдыңғы 
қатарлы адамы болған. Қазақ халқының келешегі 
үшін орыс елімен қарым-қатынасты нығайтуда зор 
үлес қосқан. Айғаным Сарғалдаққызы (1783-1853 
ж.ж.) Уәлидің кіші әйелі, 38 жасында жесір қалған. 
Патша өкіметі Орта жүздегі хан өкіметін таратқанда 
Уәли ханның барлық мұрасы балаларының бөлісіне 
түсті. Хан ордасы - «Ханның қызыл ағашы» үлкен 
ұлы Ғұбайдулла ұрпақтарына, Сырымбет кіші әйелі 
Айғанымнан туған балалардың иелігінде қалды. 
Айғаным жоғарыда айтқанымыздай өте ақылды, 

көреген және өз заманындағы аса білімді жан еді. Ол 
орыс халқымен жақындасып, барлық мәселелерді 
достық қарым – қатынас арқылы шешуге ат салы-
сты. Айғаным сондай – ақ өз халқына да, өкімет 
басшылары арасында да үлкен беделге ие болды. 
Айғаным әже өз заманының қоғамдық қайраткері 

Тағзым

Ќазаќ хандыєыныѕ соѕєы ханшайымы

«ЕС-164/8 мекемесі» ММ Қазақстан Республикасы Президентінің 
2010 жылғы «Жаңа онжылдық  –  жаңа экономикалық өрлеу – 

Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолда-
уына, сондай-ақ Қазақстан Республикасының «Жемқорлықпен күрес 
туралы» Заңына сәйкес 2006 – 2010 жылдарға арналған жемқорлықпен 
күрес жөніндегі жоспарлар мен бағдарламаларға сәйкес және «Нұр 
Отан» партиясының аудандық филиалымен бірлесе отырып 2015 
жылға арналған мекеменің жеке  құрамы қызметкерлері арасында 
жемқорлыққа жол бермеу жөнінде қажетті алдын алу, тәрбиелік іс-
шаралар өткізілді.
Жеке құрамды қызметтік даярлау жүйесінде Қазақстан Республикасының 

жемқорлыққа қарсы заңнамаларын оқыту сабақтары өтіп, онда сәйкесінше 
конспектілер жазылып, сабаққа қатысқандықтары жөнінде журналға 
белгіленіп отырды. Әрбір қызметкердің қолында Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінің Қылмыстық атқару басқармасы комитетімен жасалған 
жемқорлыққа жол бермеу және жемқорлыққа қарсы шараларды қолдану 
туралы заңнамалары бар. Таңертең және кешкі уақыттардағы брифингтер-
де кезекші бөлім күнделікті қадағалау тізіміне сәйкес және қызметке кірісу 
кезінде жеке құраммен заңдылықтардың бұзылмауына жол бермеу жөніндегі 
бұйрығына сәйкес және қызмет атқару кезі мен тұрмыста жемқорлыққа жол 
бермеу жөнінде кезекші брифингтер журналына сәйкесінше жазба түсіріледі. 
Мекемеде 21-8-05 сенім телефоны жұмыс жасайды және де мекеменің жеке 
құрам қызметкерлері арасында жемқорлық көріністері орын алған жағдайда 
телефон хабарламаларын журналға тіркеу жүргізіледі. Әзірге мұндай хабар-
ламалар келіп түскен жоқ.
Солтүстік Қазақстан облысының Қылмыстық атқару басқармасының та-

рату тізіміне сәйкес мекеме басшылығы ҚАБ қызметке қабылдау жүргізеді, 
сәйкесінше қызмет орнына үміткердің моральдық және кәсіби қасиеттері 
басты назарға алынады. 
Мекеме басшылығына мекеме қызметкерлері мен сотталғандардың ара-

сында жемқорлық сипаттағы бейресми қарым-қатынастарға жол берген 
жағдайда оларды болдырмау және жою туралы шаралар қолданылады.
Мекемеде өткізілетін алдын алу, тәрбиелік іс шаралардың барлығы меке-
меде жемқорлыққа жол бермеу мақсатында жақсы нәтиже көрсетіп отыр. 
Жедел жиналыстарда жемқорлық құқық бұзушылықтар жөніндегі шолулар 
қарастырылады.
Мекемеде азаматтар мен жазасын өтеушілерді жеке сұрақтары бойынша 

қабылдау жүргізіледі, осындай жұмыстардың нәтижесінде арыз-шағымдар 
түспеді. Бюджет қаражаты мен дәрі-дәрмектерді тиімді пайдалану, тауарлы-
материалдық құндылықтарды жымқырып кетуге жол берілмеу басшылықтың 
қатаң бақылауында. Мекеменің тұрғын аймағында, сондай-ақ аймақтан тыс 
жерлерде азаматтар мен сотты болғандарға арналған арыз-шағым жәшігі 
орналастырылған.
Жемқорлыққа қарсы өткізіліп отыратын алдын алу және тәрбиелік 

шаралардың барлығы жоғары құқық қорғау органдарының бақылауында 
болғандықтан, ешқандай ескертпе-шағымдар жоқ. Мекемедегі болып 
жатқан жағдайлардың барлығы мекеменің дыбысты және дыбыссыз 
құрылғыларымен бақылауда болады. Кадрлардың жағдайы туралы, 
жемқорлыққа қарсы күрес бойынша, БАҚ-та жарияланған мақалалар жөнінде 
сараптама жұмыстары өткізіліп отырады.

Сергей СОКОЛОВСКИЙ,
«ЕС-164/8 мекемесі» ММ бастығының 

орынбасары.

Жемқорлық – орға жығар
ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ ЖЕМҚОРЛЫҚҚА ҚАРСЫ 

КҮРЕС ӘДІСТЕРІКҮРЕС ӘДІСТЕРІ

Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау аудандық сотында 
прокуратура, адвокатура, сот орындаушылар және заңгерлердің 

өкілдерінің қатысуымен Қазақстан Республикасының жаңа Азаматтық 
процестік Кодексін талқылау жөнінде дөңгелек үстел өткізілді.
Сот төрағасы Нұрлан Нұралин өзінің сөзінде, 2015 жылғы 31 

қазанында Мемлекет басшысы Қазақстан Республикасының Азаматтық 
процестік Кодексіне қол қойылғанын және осы Кодекс 2016 жылғы 1 
қаңтардан бастап қолданысқа енгізілетінін айта кетті.
Азаматтық – құқықтық қатынастар үшін бұл негізгі құжаттың қабылдануы 

«100 нақты қадам – барлығымыз үшін заманға сай мемлекет» Ұлт жоспа-
рын іске асыруда маңызы зор болып саналады.
Қазақ қоғамы бұл қадамға пейілмен жетті, нақты айтқанда сот 

өндірісінің ашықтығы мен істерді жеңілдетілген іс жүргізу тәртібімен қарау, 
әуре – сарсаңды жою, дауды тез арада шешу және сот төрелігін тиімді 
шешу – бұл барлығы жаңа құқықтық актісінде іске асырылған. 
Жаңа АПК-і Мемлекет басшысының 2009 жылғы 24 тамызда бекітілген 

Жарлығы, 2010 – 2020 жылдар аралығында құқықтық саясат концеп-
циясын және Қазақстан Республикасы судьялардың IV съезінде қойған 
мәселелерді орындау мақсатында жасалған.
Жаңа Кодексті қабылдау заң үстемдігін қамтамасыз етуге үлкен үлесін 

қосады. Ол барлық заманға сай базалық институттарды сақтайды, со-
нымен қоса қазақ құқықтық тәжірибесін әлемдік стандарттардың ең 
жақсысына айналдырады.
АПК мақсаты - Азаматтардың, мемлекеттің және заңды тұлғалардың 

бұзылған немесе даулы құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау және қалпына келтіру, азаматтық айналымда және 
жария-құқықтық қатынастарда заңдылықты сақтау, дауды бейбіт жолмен 
реттеуге жәрдемдесу, құқық бұзушылықтардың алдын алу мен қоғамда 
заңға және сотқа құрметпен қарауды қалыптастыру.
Дөнгелек үстелдің қатысушылары жаңа қабылданған Азаматтық 

процестік  Кодекстің  көкейкесті  мәселелерін,  оның  мазмұнын 
талқылады.    

Самал АЛДАҢҒАРОВА, 
Айыртау аудандық сотының бас маманы.

Дөңгелек үстел
Жаѕа Кодекс талќыланды

іспетті көрінеді.
Сол себептен де күздің соңғы күні Айыртау ауда-

нына қарасты Сырымбет елді мекенінің Айғаным 
қонысында «Айғаным мазары» ашылды.
Айғаным мазарының ашылу салтанатына халық 

көп жиналды. Көрші Омбы қаласынан да қонақтар 
келді. Аудан әкімі Ағзам Ахметжанұлы Тастеміров 
құттықтау сөз сөйлесе, «Қазақстан Zаман» ЖШС-і 
бас директорының орынбасары, Қазақстан 
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Сәуле 
Мешітбаева, жергілікті жердің ұстазы Сәбира 
Манатқызы құттықтау сөз алып, осындай өрелі іске  
мұрындық болған өңір басшысына, аудан әкіміне 
және жергілікті азаматтарға аналық алғыстарын 
жеткізді. 

«Өлі разы болмай, тірі байымайды» - дегендей, 
соңынан Айғаным ханшаның аруағына арналып 
құран бағышталды. 
Аса көрнекті ғалым, ағартушы Шоқан Уалихановтың 

180 жылдығы қарсаңында әжесі Айғанымға орнатылған 
мазар болашақ ұрпақ үшін де үлгі – өнеге болмақ.

Нұрғайша ЕРЕЖЕПОВА,
Егіндіағаш негізгі мектебінің мұғалімі, 

ҚР білім беру ісінің үздігі.

М ү г е д е к  б а л а н ы 
тәрбиелеп отырған жанұяға 

ықпал ету үшін мемлекеттік 
бюджет қаражатынан әралуан 
әлеуметтік жәрдемақылар төленіп, 
стационарлық және жартылай 
стационарлық мекемелерде, үйдегі 
күтім жағдайларында арнайы 
әлеуметтік қызметтер көрсетіледі.
Көптеген ата аналар өз баласын 

оның жеке ерекшеліктерін есепке 
ала отырып айналысатын білікті 

Білгенің жөн

Ата-аналарға психологиялық көмек көрсету
мамандарға беруге жүрексінеді 
де өз балаларын үй жағдайында, 
ешқандай  ти іст і  тәжірибес із 
тәрбиелейді. Мүгедектігі бар ба-
лаларды тәрбиелеп отырған ата 
аналарға ықпал ету үшін білікті 
мамандардың  қолжетімділіг ін 
қамтамасыз  ету  мақсатында 
психологиялық көмек көрсетіп, 
кеңестер беретін онлайн қолдау 
көрсету қызметі ұйымдастырылды. 
Бұл қызметтің негізгі міндеттері 

ж а н ұ я д а  п с и х о л о г и я л ы қ 
денсаулықты сақтау, қолайлы 
әлеуметтік психологиялық климат 
жасау және мүгедек бала тәрбиелеп 
отырған тұлғаларға психологиялық 
қызмет көрсету болып табылады. 
Аталмыш қызметті ұйымдастыруға 

бастамашы  болған  Қазақстан 
Республикасының денсаулық сақтау 
және әлеуметтік даму министрлігі, 
«Зейнетақы  төлеу  жөніндег і 
мемлекеттік орталық» РМКК және 

«Қазақстан Ресей медициналық 
университеті» ҒОО.
Қызмет тек мүгедек балаларды 

тәрбиелеп отырған ата аналармен 
жұмысты жүзеге асырады. 
Қызмет көрсету скайп арқылы 

тегін жүзеге асырылады, сондықтан 
интернетке  қолжетімділік  пен 
скайптың болуы міндетті. 
Егер  жанұяңызда  мүмкіндігі 

шектеулі бала тәрбиеленіп жат-
са және психологиялық қолдау 

қажет  болған  жағдайда  1411 
нөміріне хабарласып, жәрдемақы 
алушының ЖСН атаңыз, содан кейін 
диспетчердің нұсқауымен өзіңізге 
қолайлы уақытта кеңес алатын 
уақытты келісіңіз. 
Университеттің кеңесшілеріне 

қосылу үшін I-kmu мекенжайын 
теріңіз.

Айыртау ауданының 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 

бағдарламалар бөлімі.
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Қазақстан Республикасындағы нотариат – бұл нотариаттық 
қызметтер көрсету жолымен жеке, заңды тұлғалардың 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ететін, 
білікті заң көмегін көрсету жөніндегі құқықтық институт.
Қазақстан Республикасының «Нотариат туралы» Заңымен 

белгіленген жағдайлар мен шектерде нотариаттық іс-әрекеттер 
жасау құқығы, сондай-ақ аудандық маңызы бар қалалардың, 
кенттердің ,  ауылдардың ,  ауылдық  округтердің  әкімдері 
аппараттарының нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілетті лауа-
зымды тұлғаларында бар.
Ауылдық мекенде заң қызметінің қол жетімділігі өте көкейтесті 

болып табылады. Мысалы, аудан орталығынан алыста тұратын 
азаматтар, сенімхат жасауға тілек білдіреді, бірақ нотариусқа баруға 
мүмкіндігі болмайды.
Заң шығарушы аталған мәселені шешу мақсатында Қазақстан 

Республикасының «Нотариат туралы» Заңының 23 бабында 
аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, ауылдық, ауылдық 
округтердің әкімдері аппараттарының лауазымды тұлғаларының 
келесі нотариаттық іс-әрекеттер жасау мүмкіндіктерін бекітті:

1) өсиетхаттарды куәландыру;
2) сенімхаттарды куәландыру;
3) құжаттардың көшірмелерінің дұрыстығын және олардың үзінді 

көшірмелерінің дұрыстығын куәландыру;
4) өтініштердегі қолтаңбаның түпнұсқалығын куәландыру.
Азаматтар аталған заңның нормасы елді мекенде нотариус 

болмаған жағдайда ғана әрекет ететінін ескерген жөн.
Қазақстан Республикасының «Нотариат туралы» Заңының 23 

бабына сәйкес аудандық маңызы бар қалалардың, кенттердің, 
ауылдырдың, ауылдық округтердің әкімдері аппараттарының 
нотариаттық іс-әрекеттер жасауға уәкілетті лауазымды тұлғасы 
Әділет департаменттері жанындағы аумақтық аттестаттау комиссия-
сында аталған әрекеттерді жасау құқығын алу үшін аттестаттаудан 
өтеді.
Лауазымды тұлғаны нотариаттық қызметпен айналысу құқығымен 

бөлеу туралы шешім кезекті аттестаттау өткізгенге дейін лауазым-
ды тұлғаға нотариаттық іс-әрекетпен айналысу уәкілеттігін беретін 
жалғыз құжат болып табылады.
Сонымен қатар, ҚР Азаматтық кодексі 167 бабының 4 тармағы 

лауазымды тұлғалар хат-хабар, соның iшiнде ақша және сәлемдеме 
алуға, жалақы және азаматтар мен заңды тұлғалардан өзге де 
төлемдер алуға сенiмхатты куәландыра алатынын көздейтінін атап 
өту қажет.
Лауазымды тұлғалармен, сонымен қатар жеке нотариустармен 

ресімделген құжаттардың бірдей заңды күші бар.
Аталған тұлғалар көзделген нотариаттық іс-әрекеттерді жасаудан 

бас тартқан жағдайда, Сіздің ауданыңыздың Әділет басқармасына 
немесе тиісті облыстың Әділет департаментіне жүгіну қажет.

Екатерина ЖУЛЬДИКОВА,
СҚО Әділет департаменті бөлімінің 

басшысы.

Маман түсініктемесі
АУЫЛДЫҚ МЕКЕНДЕ 

НОТАРИАТТЫҚ ӘРЕКЕТ

«Нормативтік құқықтық актілер туралы» Қазақстан Республикасының 
1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 21-бабына сәйкес Айыртау 
аудандық мәслихаты ШЕШТІ:

«Жер салығының ставкаларын жоғарылату туралы» Айыртау 
аудандық мәслихатының 2009 жылғы 10 сәуірдегі № 4-14-4 шешіміне 
(Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 13-3-
98 тіркелген,   2009 жылғы 22 мамырда «Айыртау таңы» газетінде, 2009 
жылғы 22 мамырда «Айыртауские зори» газетінде жарияланған) келесі 
өзгерістер енгізілсін:

1 тармақтың екінші абзацы келесі редакцияда жазылсын:
«Кодекстің  378, 444-баптарымен белгіленген жер салығының 

және бірыңғай жер салығының базалық мөлшерлемелері он есеге 
жоғарылатылсын, сәйкесінше:
Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланыл-

майтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге базалық салық 
мөлшерлемелері; 
Қазақстан Республикасының жер заңнамасына сәйкес пайдаланыл-

майтын ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер 
салығының мөлшерлемелері.».

  Н.СЕРДАЛИН,
Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық мәслихатының
XXXXIV сессиясының төрағасы.

    Р.ТІЛЕУБАЕВА,
 Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандықмәслихатының хатшысы.

      «КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы
қаржы Министрлігінің
мемлекеттік кірістері
Комитетінің
Солтүстік Қазақстан облысы
бойынша мемлекеттік
кірістер департаментінің
Айыртау ауданы бойынша
мемлекеттік кірістер
басқармасы» республикалық
мемлекеттік мекемесінің
басшысы
С.Мейрамов
2015 жылғы __________

      «Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау ауданының
жер қатынастары бөлімі»
мемлекеттік мекемесінің
басшысы
Н.Төребеков
2015 жылғы __________

ЖОБА
«Жер салығының ставкаларын 

жоғарылату туралы» 
Айыртау аудандық мәслихатының 

2009 жылғы 10 сәуірдегі № 4-14-4 шешіміне
 өзгерістер енгізу туралы

Сән еңкейген нұр жүзінен әл тайып, 
Қуат кетіп бара жатыр қартайып. 
Отбасында, бала – шаға қасында 
Жетпістер мен сексендер жүр қалқайып. 
Көңіл жетім болмаған соң сыңары, 
Жас баладай жаутаңдаған жанары, 
Қайта – қайта қарағың кеп тұрады, 
Қағыс естіп қалбақтайды баладай 
Мәпелеңдер қарт біткенді аялап, - деген өлең жолда-

рынан байқауға болатыны - адамдар қартайған шағында 
балаларының, немерелерінің көзайымына айналып, өздері 
бір бала сияқты, көздері жәудіреп, адамның қамқорлығына 
бөленгісі келетіндей сезім тудыратындығы.
Осындай аялап, мәпелейтін қария біздің де отбасымызда 

бар. Ол жасы сексеннің сеңгіріне шықса да көз жанары жас 
сәбидікіндей жаутандайтын, ақкөңіл мінезді, елі сыйлап, 
қадір тұтатын азамат -  Жанайдаров Қалкен Хамзаұлы. Мен 
сөз қозғайын деп отырған қария, маған әр уақытта өзінің 
аталық ақылын айтып, ақ батасын беріп, қолдап отыратын, 
дәстүрімізде ер жігіттің ең жақын жұрты болып табылатын 
– нағашылары дегендей, өзіме ең ыстық әрі ең қадірлі адам 
- нағашы атам болып келеді.
Атам, Жанайдаров Қалкен Хамзаұлы 1940 жылдың ақпан 

айының 18-ші жұлдызында  Солтүстік Қазақстан облысы, 
Айыртау ауданы, Егіндіағаш ұжымшарында дүниеге келген. 
Азан шақырылып қойған аты Ғалымжан екен. Бірақ туыста-
ры кішкентайынан еркелетіп, Қалкеш, Қалкен деп атаған 
екен, содан Қалкен аталып кетіпті.
Әкесі Хамза Жанайдарұлы мен анасы Бәдиша 

Мұқанқызының отбасында, бес баланың ішінде екінші, 
ұлдардың ішінде үлкені болып дүниеге келеді. Ата-анасы 
қарапайым адамдар болыпты. Әкесі ұжымшарда жұмыс 
істеген екен. 

7 жасында Егіндіағаш ұжымшарындағы бастауыш 
мектептің табалдырығын аттап, бірінші сыныбына бара-
ды, бұл мектепте екі жыл оқып шығады. Он жасқа толған 
шағында әкесі қатты науқастанып, өмірден өтіп кетеді. Осы-
дан кейін Қалкен атамның нағашылары, атамды анасы мен 
бауырларын қоса өз жұртына алып кетеді. Нағашыларының 
елі - Неждановка ауылында бастауыш білімін жалғастырып, 
қайтадан 2 сыныпқа барып, 4 сыныпты аяқтағанға дейін 
білім алады. Осы кезде басынан көптеген қиындықты 
өткізеді. Анасы жұмыс істеп, балаларын күніне берілетін 500 
гр нанмен асырап шығады. Атам да қол қусырып отырмай, 
анасына көмектесіп, жұрттың жұмысын істеп беріп, отбасын 
асырауға өз үлесін тигізеді. 
Бастауыш мектепті тәмамдаған соң, 1955 жылы Ново-

покровка ауылындағы механизаторларды дайындайтын 
оқуға түседі. 1956 жылы осы оқуды бітіріп шығып, Нежда-
новка ауылындағы токқа моторшы болып орналасады. Сол 
кезде республика бойынша қарқынды жүзеге асырылған 
тың және тыңайған жерлерді игеру науқанына да қатысып, 
тіркеуші болып жұмыс атқарып, өз нанын табады. Тың 
игеру кезеңінде ДТ-54 тракторын жүргізіп, ерен еңбек 
атқарады. Кейінгі жылдары аянбай еңбек етіп, белсенді 
жұмыс атқарғаны үшін «Тыңды игергені үшін», «Тыңның 10 
жылдығы» деген медальдармен марапатталады.   

19 жасына дейін нағашыларында болып, 1959 жылы сәуір 
айында Егіндіағаш ауылына оралады. Бұл ауылда анасы 
және бауырларымен бірге туыстас ағасы Биттитайдың 
үйіне орналасады. 
Осы кезден бастап «Қазақстан» кеңшарына жұмысқа ор-

наласып, зейнеткерлікке шыққанға дейін, талай жылдар бойы 
егін, шөп науқандары кезінде механизатор болып жұмыс 
істесе, қыс мезгілінде  мал күтуші болып қызмет атқарады. 

1961 жылы атам тағдырдың тауқыметіне ұшырап, өзіне 

Алдыңғы толқын
ЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМЖАНЫҢДА ЖҮР ЖАҚСЫ АДАМ

әлемнің жарығын сыйлаған, түн ұйқысын төрт бөліп, аялап 
өсірген ардақты анасынан айырылып қалады. Бұл жағдай 
атамыз үшін қаншалықты ауыр тисе де, ол кісі мойымай, 
өзінің екі бауырын жетімсіретпей, асырау үшін бар жанын 
салып, тірлігін жалғастырады.

1968 жылы Қалкен атам өзінің өмірлік жары әрі 
қамқоршысы, балаларының анасы, құдай қосқан қосағы 
Раушан әжемізбен жолығып, отбасын құрады. Отбасын 
құрғаннан кейін әжеміз дүниеге 7 сәби әкеліп, атамызды 
қуанышқа бөлейді. Әжеміз атамызды аялап, әр уақытта 
ошақ қасында табылып, шаңырақтан ырыс-берекені 
тайдырмаған жан болған.

1971 жылы өмір өзінің тағы да бір сынағын салып, 
тілсіз жау шаңырағын жалмап, үйі түгелдей күйіп кетеді. 
Бұл үймен бірге, тірлік етіп жинаған заттары, тың игеру 
кезеңінде еңбегін сіңіріп алған медальдары, жеке бас 
құжаттары да отқа оранады. Бұл қайғылы оқиғаның жа-
расын жеңілдету үшін ауыл тұрғындары жұмыла бірігіп, 
асарлық етіп, өз көмектерін көрсетеді.
Өмірлік жолында атамыз талай адамдармен дәм-

тұздас, жора-жолдас болып, ізгілікті істері үшін сол 
адамдардың ақ батасын алған екен. Жастайынан 
көптеген адамдармен тіл табысып, жақсы қатынаста 
болған. Есекеев Серік, Бестаев Төлеу, Бейсенбин 
Әділбек, Ементаев Мағжан, Есекеев Жұмабай, Игіліков 
Әнас, Шаяхметов Нысанбай сияқты абыройлы азамат-
тармен дос-жараңдық құрып, жанына серік еткен.
Бүгінгі күнде  Қалкен атамыз ұлдарын ұяға, қыздарын қияға 

қондырып, бақытты күн кешуде. 8 баласынан 11 немере, 9 
жиен, 1 шөбере сүйіп, қызықтарын көріп отыр.
Төбе биіміз болған Төле бидің «Атадан ұл туса игі, ата 

жолын қуса игі» деген нақыл сөзін атамыз үлгі етіп, өзінің ізін 
басып келе жатқан ұрпақтарына жарқын болашақты нәсіп 
ету үшін аянбай еңбек етіп, адал тіршілік етуге, қиындыққа 
төзе білуге және айналасындағылардың қамын ойлауға  
шақырып отырады. 
Ойымды қорытып, тоқсан ауыз сөздің тобықтай түйінін ай-

татын болсам, халқымызда «Қолда барда алтынның қадірі 
жоқ» дегендей нақыл сөз бар, сол себепті өмірімізге өнеге бо-
лып, жамағаттың қазынасы болып жүрген қарияларымызды 
қадір тұтып, аталарымызды ардақтайық! 

Мирас ҚОЖАБЕКОВ, немересі. 
Егіндіағаш ауылы.

М±ѓалім – адам жаныныњ инженері. Ол бал к‰лкілі 
баќытты болашаѓымыз – балалар тєрбиесіндегі басты 
т±лѓа. Алѓаш мектеп табалдырыѓын аттаѓан шєкірт 
кємелетке жетіп, азамат атанѓанѓа дейін тыным кμрмейтін 
жандардың бірі м±ѓалім екендігі де ешқандай дәлелді 
қажет етпейтін шындық. Сондықтан да халќымыздыњ 
±стаздарды «Балѓындар баѓбаны» -деп ќ±рметтеуі де 
осыдан болар. ¦стаздыќ жолмен кμп адамныњ кμњілінде 
±мытылмас із ќалдырѓан жандардың бірі – Әшкен 
Хамзаұлы Хамзин. 
Әшкен Хамзаұлы қалың қазақ даласын аштық жайлаған 

нәубет жылдары қазіргі Шал ақын «бұрын Октябрь, кейіннен 
талай жылдар Сергеев ауданы атанған» ауданына қарасты 
Жаңаталап ауылында туған.     Бұл мың тоғыз жүз отыз 
бірінші жылдың наурыз айы еді. Жарты әлемді шарпыған 
екінші дүниежүзілік қанқұйлы соғыстың алдында туған 
құрбылары сияқты балалықтың бал дәуренін бастан кешіре 
алмаған Әшкен Хамзаұлы буыны бекіп, бұғанасы қатпастан 
еңбекке араласты. Өзі қатарлы балалармен бірге өгіз айдап, 
жер жыртты. Еңбек десе ерінбейтін өрім өрен қай жерде 
жұмыс қолы қажет болса, содан табылды. Жастайынан 
алғыр, білімге, оқуға деген құлшынысы мол балаң жігіт 
Ленин орта мектебін аяқтаған соң Қызылжар қаласындағы 
педагогикалық училищеге оқуға түседі. Аталмыш оқу ор-
нын аяқтаған соң білімін одан әрі жалғастыруды ұйғарған 
Әшкен Қызылжар қаласындағы мұғалімдер институтының 
физика математика факультетінің студенті атанады. Алайда 
тұрмыстың қиындығына байланысты оқуын толық аяқтай 
алмаған Әшкен Хамзаұлы ±стаздыќ ењбек жолын Кеңес 
орта мектебінде физика математика пәнінің мұғалімі болып 
бастайды.  Қызметінің алғашқы күнінен бастап ақ μзін іскер 
маман, шебер педагог ретінде таныта білді. Балғындарды 
білім нәрімен сусындатып, айтарлықтай тәжірибе жинақтаған 
білікті ұстаз қызметін Қаратал, Жаңажол, Социал орта 
мектептерінде жалғастырып, оқу ісінің меңгерушісі дәрежесіне 
дейін көтеріледі. Оќушылар жєне м±ѓалімдер ±жымы айтуѓа 
ќаншалыќты оњай болѓанымен б±лар кішігірім мемлекет 
секілді. Сырттан ќараѓанда дербес кμрінгенімен μзара 
ынтымаќтары жарасќан м±ѓалімдер ±жымынан μрім μрендер 
єрќашан д±рыс баѓыт беріп, басќарып отыруды ќажет етеді. 
Б±л ќажеттілікті ќанаѓаттандырып отыратын адам – мектеп 
директоры. Аудандық оќу бμлімініњ басшылары Әшкен 
Хамзаұлының осындай ќажеттілікті μтейтіндігіне кєміл 
сеніп, директорлыќ ќызметті тапсырады. Осы салада ұзақ 
жылдар табан аудармастан, абыройлы ењбек еткен ол μз 
бойына сан алуан мамандыќты дарытќан бесаспап, білікті 
маман, тєлімгер ±стаз бола білді. Осы ќызмет жолында ол 
ењ алдымен μз ісіне шын берілген, б‰кіл ұжымныњ тіршілік – 
тынысыныњ тамырын тап басып отыратын, ќиын жаѓдайда 
±тымды ойларымен дараланып, ұстаздар мен оқушылар 
қауымын μнегелі ісімен с‰йсіндіріп, ќажет жерінде аќыл-

Қалдырған ізің мәңгілік

Балѓындар баѓбаны
кењесін айтып баѓыт-баѓыт сілтеп отырды. ¤зі ж‰ргізетін 
пєнді терењ мењгерген, балаларды єсерлі єњгімесімен тарта, 
ќызыќтыра білетін шебер ±стаз үнемі оќумен, ізденумен 
болды. ¤зі ѓана біліп ќоймады, кμрген т‰йгенін ізін басып 
келе жатќан кейінгі жастарѓа ‰йретіп отырды. Ењбекс‰йгіш 
±стазды шєкірттері де, ќызметтес жолдастары да маќтаныш 
ететін. Жібек мінезді, ашуланудыњ не екенін білмейтін, алайда 
турашылдығымен, әділдігімен өзгелерден ерекше дарала-
нып тұратын білікті маманның кμп жылдыќ атќарѓан адал 
ќызметін баѓалаған білім бөлімінің басшылары да Әшкен 
Хамзаұлын «Ќазаќ ССР халыќ аѓарту ісініњ ‰здік ќызметкері» 
белгісімен марапаттайды. Ауылдыќ, аудандыќ кеңестердің 
бірнеше мєртебе депутаты болып сайланып, мектептің пар-
тия ұйымын жиырма жылдан артық басқарады. 
Өз ісіне шынайы да адал беріліп, халқына қалаулы, еліне 

елеулі бола білген Әшкен Хамзаұлы құдай қосқан қосағы 
Мариям Әбілмәжінқызымен елу жыл отасып, бес бала 
тәрбиелеп өсірді. Балаларының бәрі де жоғары білімді, 
өз алдарына жеке жеке бір шаңырақ. Үлкен ұлы Асқар, 
қыздары Әсем Жұлдыз, Құралай әке жолын қуып, балауса 
балғындарды білім нәрімен сусындатса, Асхаты Аққайың 
ауданына қарасты Смирнов ауылдық әкімінің орынбасары, 
Азаматы осы ауданда мемлекеттік кірістер басқармасында 
бөлім басшысы. 

«Шәкіртсіз ұстаз тұл» дейді халық даналығы, аѓаш 
жапыраѓымен кμрікті болса, ±стаз шєкіртімен кμрікті екені 
кμпке мєлім ќаѓида. Бүгіндері бақилық болып, өмірден 
озғанына он жыл толып отырған Әшкен Хамзаұлы өзінің 
ұзақ жылғы ±стаздық еңбек жолында ќаншама μрім 
μрендерге сапалы білім, саналы тєрбие бергенін ерекше 
жылы лебізбен атап μткен жμн. Осы ретте ±стаз алды-
нан оќыѓан барлыќ шєкірттерді атап μтпесек те ажарлы 
оќушыларыныњ ‰ш-тμртеуін тілге тиек ете кетейін. Білікті 
де білгір ұстаздан оқу оқып, білімнің бал шырынымен 
сусындаған Қадыр Ахметов тарих ғылымдарының докторы, 
Қабжан Елемесов ішкі істер министрлігінде полковник, 
Сапар Ахметов Астана қалалық «Нұр Отан» партиясы 
төрағасының бірінші орынбасары, Күлтай Жандосова есімі 
республикаѓа єйгілі мұғалім, Қазақстан Республикасының 
білім беру ісінің үздігі.  Тағы да көптеген шәкірттері егемен 
еліміздің түкпір түкпірінде абыройлы қызмет етуде.
Сөз соңында айтарым, асќар таудыњ алыстаѓан сайын 

бар т±лѓа пошым бітімі айќындалып, биіктей т‰сері бар. 
Жалған дүниемен қоштасып, бақилыққа озғанына он 
жыл отырған, артына өлмес те өшпес із қалдырған білікті 
де білгір ұстаз, ардақты ата, асыл жар, асқар таудай әке 
Әшкен Хамзаұлы Хамзиннің жарқын бейнесі әке аманатын 
адал арқалап жүрген ұрпақтарының алдында асқақтай 
берері хақ.

Жанат СӘБИТОВ,
Қазақстан Журналистер одағының мүшесі.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Қанат жайдық егеменді   

  ел болдық,
Жолымыз да айқындалды 
  кең болып.
Нұрландық біз, көтерілді еңсеміз,
Арқамызға жүк артқанмен 
  нарық көп.
Елбасыны сайлап алдық   

  айқындап,
Енді алдағы міндеттер де 
  айқын-ақ!
Қазақ елін танытатын 
  бар елге,
Көрегенді Президентім 
  Нұр ата-ақ!
Әнұранды шырқаттық 
  біз аспанға,
Туымызды тіктік биік асқарға.

Жыр отауы
Нўрлана бер, еѕселі Елім!Нўрлана бер, еѕселі Елім!

Елбасымен бірге көріп келеміз,
Қуаныш пен жетістікті 
  әр таңда.
Ел болдық құлаш жайған  

  көргенді,
Тереземіз өзге елдермен 
  тең келді.
Бәсекеге қабілетті 
  ел болып,
Болашаққа қадам бастық  

  өркенді.
Көрегенді Нұр атам,
Ұзақ жүрші дін аман.
Қиындықтан мойымай,
Күліп шықсын күн алдан!

Ғибрат ТҰЯҚОВ,
Бірлестік ОМ-нің 

10 сынып оқушысы.

Елесің кетпес еліңнің дәйім  
       есінен,
Есімің өшпес жұмыр да жердің  

      төсінен.
30 жыл сүріп жалғанда мына  

     дүниені,
Ойда жоқ жерде таусылып 
  қалды-ау несібең.
Аңыратып кеттің анаңды, 
               туған жұртыңды,
Жас едің сен, кеудеде жастық  

  бұлқынды.
Қараңғы жұрттан шолпан боп  

  туған сен едің,
Бұлт болып кейі бүркеуге 
  сені ұмтылды.
Қазақтан жанған сен едің 
          тұңғыш шамшырақ,
Шамшырақтан бір шуақ 
              келген тамшылап.
Қатал тағдыр дауылы 
  үріп екпіндей,
Шамшырақ сөнді, қазағың 
  қалды қанжылап.
Сен болып келдің көктемнің 
  алғаш шуағы,
Сен болып ақтың Арқаның 
  таза бұлағы.
Сен болып дәйім тағылып 
  жүрсің жарқырап,
Ұрпағыңның мойнындағы  

  тұмары.

Шолпан жұлдызШолпан жұлдыз
(Шоқан Уәлихановқа арнау)

Сен болып гүлдеп қырдың да  
  қызыл барқыты,
Тектіліктің сақталды сенде  

  сарқыты.
Талайға салған тұзағынан  

  құтқармай,
Ажал, шіркін, беймезгіл сені 
  шарпыды.
Ноқталап сені әкетті 
  ажал шідерлеп,
Ақ патшаға да көрмеген жан ең  

  тізерлеп.
Үмітпен саған қараған жұртың  

  бар еді,
Надандықтың шырмауын 
  шығып үзер деп.
30 жыл сүріп баянсыз 
  мына жалғанды,
Арқалап өттің арқауы 
  биік арманды.
Аманаттап тапсырдың 
  адал арыңмен,
Бағындырған асуы биік заңғарды.
Жалындай өттің жалғандық 
  пенен белдесе,
Жарты әлем біледі қазақтың  

  ұлын кем десе.
Жасындай болып жарқ етіп 
      өшкен сен – жұлдыз,
Қазағыңды жебеп жүр, 
  бабам, ендеше!

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

ДҮЙСЕНБІ, 14 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 
«Апта .kz» 11:05 «Дара  жол» 
12:30 «Ақсауыт» 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 14:55 «KN. Мен ғашықпын». 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім  сізге  аманат». Т \х . 
17:00 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!». 
17:30 KAZNEWS 17:55 «Әуежай». 
М\х. 18:10 «Аюлар». М\х. 18:35 
«ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ». Т\х. 
19:30 KAZNEWS 20:20 «СЕРПІЛІС» 
21:05 «ТАҢДАУ».  Т \х .  22:00 
«КЕЛІН». Т\х. 22:50 «KN. Мен 
ғашықпын». 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯ-
ДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 
«КӨҢІЛАШАР» 0:05 KAZNEWS 
0:50 «Әйел бақыты». 1:45 «SPORT.
KZ» 2:05 «Ақсауыт» 2:35 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:05 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Білгенге маржан» 08:00 

«Жаңа күн» 10:00 «Жеті күн» 
11:00 «Экономкласс» 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 
М\с. «Жюль Верннің саяхаттары» 
12:50 М\ф. «Обезьянки в опере» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Семейные мелодрамы» 14:05 
Т \с .  «Второе  дыхание» 15:00 
Новости15:15 «Бармысың, бауы-
рым?» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Өмір сабақтары» 17:00 
Новости 17:10 Т\с. «След» 17:50 
«Орталық  Хабар» 19:00 «ТВ 
Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Арнайы хабар» 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т\с. «Оскол-
ки» 22:30 «Жекпе-жек» 23:15 
«Көзқарас» 23:45 «Негізінде...» 
23:50 Қорытынды жаңалықтар 
00:20 «По сути» 00:25 Итоги дня 
00:55 «Сотқа жеткізбей» 01:25 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7 :00 «ДОБРОЕ  УТРО» 11:00 
«ЛЕГАВЫЙ» Т/с 12:00 «X FAC-
TOR» 12:10 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 
13:05 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 14:10 
Т/с «СВАТЫ 5» 15:20 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:30 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГО-
ВОРЯТ» 18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» Т/с 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
Т/Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 
«Смотрим вместе!» «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 2:10 «П@УТINA» 
2:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 3:15 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
СЕЙСЕНБІ, 15 ЖЕЛТОҚСАН 

ҚАЗАҚСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 

«Таңдау». Т\х. 10:50 «Cырғалым». 
Т\х. 11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 
«Көң ілашар»  1 3 : 0 0  «Б ІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 14:55 «KN. Мен ғашықпын». 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:05 
«Sport.kz» 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ӨЗГЕРГЕН ӨҢІР» 18:15 «Табыс 
кілті». Д\ф 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ 
АМАНАТ». Т\х. 19:30 KAZNEWS 
20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«ТАҢДАУ». Т\х. 22:00 «КЕЛІН». 
Т\х. 22:50 «KN. Мен ғашықпын». 
22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «КӨҢІЛАШАР» 
0 :05  KAZNEWS 0 :55  «Әйел 
бақыты». 1:50 «Дауа» 2:25 «Түнгі 
студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02  «Білгенге  маржан» 

08:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:10 Т\с. «Оскол-
ки» 11:00 Новости 11:10 «Сотқа 
жеткізбей» 11:45 «Магия кухни» 
12:20 М\ф «Белка и Стрелка: озор-
ная семейка» 12:25 Т\х «Көршілер» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
«Семейные мелодрамы» 14:05 
Т \с .  «Второе  дыхание» 15:00 
Новости15:10 «Жігіт султаны» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
Д\ф «Движущая сила. История 
одного проекта» 17:00 Новости 
17:15 «Bala Turkvizyon-2015» 19:10 
Д\ф «Н. Тлендиев. «Құстар қайтып 
барады» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 

«Бюро расследований» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Специ-
альный выпуск 22:00 Т\х «Құстар 
әні» 22:50 «Bala Turkvizyon-2015» 
00:20 «Көзқарас» 00:50 «Арнайы 
хабар» 01:20 «Негізінде...» 01:25 
Қорытынды жаңалықтар 01:55 
«По сути» 02:00 Итоги дня 02:30 
«Сотқа жеткізбей» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЛЕ-
ГАВЫЙ» Т/с 12:00 «X FACTOR» 
12:10 «СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 13:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:10 
Т/с «СВАТЫ 5» 15:20 «ПЕРВЫЕ 
НОВОСТИ» 15:30 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:30 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:40 «ПУСТЬ ГО-
ВОРЯТ» 18:50 «ВЛЮБЛЕННЫЕ 
ЖЕНЩИНЫ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
Т/Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 
«Смотрим вместе!» «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 2:10 «П@УТINA» 
2:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 3:15 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
СӘРСЕНБІ, 16 ЖЕЛТОҚСАН 

ҚАЗАҚСТАН 
ҚАЗАҚСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІ 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 
«ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІМЕН!» 10:05 
М \ф  10 :40 «Айгөлек».  11:40 
«ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІМЕН!» 11:45 
«ҚАРАПАЙЫМ  ҚАҺАРМАН» . 
12:20 «ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІМЕН!» 
12:25 «Құс қанат ғұмыр» 14:25 
«ТӘУЕЛС І ЗД І К  КҮН ІМЕН ! » 
1 4 : 3 0  «ҚАЗАҚСТАН  ЖӘНЕ 
БІРІККЕН  ҰЛТТАР  ҰЙЫМЫ». 
14:50 «ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІМЕН!» 
14:55 «KN. Мен ғашықпын». 15:00 
«Әзіл әлемі» 17:00 «ЖАРҚЫН 
БЕЙНЕ» 17:25 «ТӘУЕЛСІЗДІК 
КҮНІМЕН!» 17:30 «ӘНДЕР МЕН 
ЖЫЛДАР». 19:25 «ТӘУЕЛСІЗДІК 
КҮНІМЕН!» 19:30 KAZNEWS 20:20 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:00 «АР-
НАЙЫ ӨКІЛДЕР». Т\х. 0:00 «KN. 
Мен ғашықпын». 0:05 KAZNEWS 
0:55 Кино «Көшпенділер» 2:55 
«ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІМЕН!» 3:00 
KAZNEWS 3:45 Әнұран 

ХАБАР 
07:02 Мерекелік музыкалық 

топтама «Әсем әуен» 08:00 М\ф. 
09:00 «Bala Turkvizyon-2015» /
начало/ 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 «Bala Turkvizyon-2015» 11:00 
Новости 11:10 Д\ф. «Достық үйі» 
11:40 «Ұлы дала елі» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:10 Т\х «Құстар әні» 
14:10 Д\ф «Нефть. История одно-
го проекта» 15:00 Новости15:15 
Шәмші Қалдаяқовтың «Сағынышым 
менің» атты ән кеші /басы/ 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 Шәмші 
Қалдаяқовтың  «Сағынышым 
менің» атты ән кеші /жалғасы/ 
17:45 «Әсем әуен» 18:00 Ново-
сти 18:15 «Бенефис-шоу». 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 Д\ф «Единство, 
стабильность и процветание» 
20:55 «По  сути» 21:00 Итоги 
дня 21:30 Т\х «Құстар әні» 22:30 
Концерт 00:00 «Негізінде...» 00:05 
Қорытынды жаңалықтар 00:35 
«По сути» 00:40 Итоги дня 01:10 
Мерекелік музыкалық топтама 
«Әсем әуен» 01:40 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 7:40 

«П@УТINA» 8:10 «ӘСКЕРИ АЛЬ-
БОМ» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН 9:00 Кино «КАСЫМ» 
11:20 «АЛЛА ПУГАЧЕВА ИЗБРАН-
НОЕ» Часть 1 12:10 «X FACTOR» 
12:20 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 Т/с 
«СВАТЫ 5» 15:20 Кино «СЧАСТ-
ЛИВЫЙ ШАНС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «НЕПАРАД-
НЫЙ ПОРТРЕТ» 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:40 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ  АКБАР» Т /Х  23:45 «X 
FACTOR» 23:55 «ВРЕМЯ» 0:35 
«Смотрим вместе!» «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 2:10 «П@УТINA» 
2:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
БЕЙСЕНБІ, 17 ЖЕЛТОҚСАН 

ҚАЗАҚСТАН
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 9:55 

«ҚАЗАҚСТАНДА ЖАСАЛҒАН!» 
10:00 «Арнайы өкілдер». Т\х. 
12:55 «ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІМЕН!» 
13:00 «Сағындырған әндер-ай!» 

14:15 «СОМ  БІЛЕКТІ ,  ҮЛКЕН 
ЖҮРЕКТІ  ИСЛАМ  БАЛУАН». 
14:50 «ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІМЕН!» 
14:55 «KN. Мен ғашықпын». 15:00 
«Әзіл әлемі» 17:00 «ТӘУЕЛСІЗДІК 
КҮНІМЕН !» 17:05 «АСТАНА  - 
ҚАРЖЫ  ОРТАЛЫҒЫ».  17 :25 
«ТӘУЕЛСІЗДІК КҮНІМЕН!» 17:30 
KAZNEWS 17:55 «ТӘУЕЛСІЗДІК 
КҮНІМЕН!» 18:00 «ҰЛЫ ДАЛА 
БАЛАСЫ» .  19 :30  KAZNEWS 
20:20 «ҰЛЫ ДАЛА БАЛАСЫ». 
21:00 «АРНАЙЫ ӨКІЛДЕР». Т\Х. 
0:00 «KN. Мен ғашықпын». 0:05 
KAZNEWS 0:55 «Айтуға оңай...» 
1:35 «Сағындырған әндер-ай!» 
3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Алдараспан» 08:30 М\ф 

«Динофроз» 09:30 «Әсем әуен» 
10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\х 
«Құстар әні» 11:00 Новости 11:15 
Кино. «Три тополя на Плющихе» 
12:40 М\с «Маша и Медведь» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 КВН. 
Кубок столицы 15:00 Новости15:15 
Е. Хасангалиевтің «Айналдым 
елім» атты концерті/басы/ 16:00 
Кешк і  жаңалықтар  16 :15  Е . 
Хасангалиевтің «Айналдым елім» 
атты концерті /жалғасы/ 17:10 
Специальный проект. «Дороги» 
18:00 Новости 18:10 Кино. «Он и 
Она» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Сильные духом» 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т\х «Құстар 
әні» 22:30 Өмірқұл Айниязовтың 
«Жұмыр жердің жұмағы» атты ән 
кеші 00:40 «Негізінде...» 00:45 
Қорытынды жаңалықтар 01:15 «По 
сути» 01:20 Итоги дня 01:50 «Сотқа 
жеткізбей» 02:20 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 7:40 

«П@УТINA» 8:10 «ӘСКЕРИ АЛЬ-
БОМ» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН 9:00 Кино «КАСЫМ» 
11:20 «АЛЛА ПУГАЧЕВА ИЗБРАН-
НОЕ» Часть 2 12:10 «X FACTOR» 
12:20 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:00 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:05 
«ЛЮДМИЛА СЕНЧИНА «ХОТЬ 
ПОВЕРЬТЕ, ХОТЬ ПРОВЕРЬТЕ» 
15:20 Кино «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШ-
НИХ СЛОВ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 
Т/Х 23:25 «П@УТINA» 23:50 «X 
FACTOR» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:40 
«Смотрим вместе!» «ОБМАНИ, 
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ» 2:10 «П@УТINA» 
2:30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 

ЖҰМА, 18 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Ар-
найы өкілдер». Т\х. 13:00 «БІРГЕ 
ТАҢДАЙМЫЗ!». 14:10 «Келін». 
Т\х. 14:55 «KN. Мен ғашықпын». 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:05 
«Жүрегім сізге аманат». Т\х. 17:05 
«ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30 KAZNEWS 
17:50 «ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 
«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 18:35 
«ЖҮРЕГІМ  СІЗГЕ  АМАНАТ». 
Т \х .  19 :30  KAZNEWS 20 :05 
ПАРЛАМЕНТ  20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «НАМЫС ДОДА». 
Халықаралық  с айыс  2 2 : 1 5 
«КЕЛІН». Т\х. 23:05 «КӨҢІЛАШАР» 
23:35 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:05 
KAZNEWS 0:40 Парламент 0:55 
«Әйел  бақыты». 1:50 «Иман 
айнасы» 2:15 «Серпіліс» 3:00 
KAZNEWS 3:35 Парламент 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 08:00 «Жаңа 

күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\х «Құстар әні» 11:00 Ново-
сти 11:10 «Сотқа жеткізбей» 11:45 
«Магия кухни» 12:15 М\ф Белка 
и Стрелка: озорная семейка» 
12:20 Т\х «Көршілер» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 «Семейные 
мелодрамы» 14:05 Т\с. «Второе 
дыхание» 15:00 Новости15:10 «Сол 
бір кеш» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Start UP Болашақ» 16:50 
«Экономкласс» 17:00 Новости 
17:15 «Арман қанатында» 17:40 
«Қызық times» 18:30 Т\х. «Сүйген 
жарым» 19:20 Т\х «Көршілер»/за-
ключительная/ 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар  2 0 : 3 0  «Тағдыр 
жолы» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\х 
«Құстар әні» 23:10 «Надо мной 
небо синее...». Творческий вечер 
А.Зацепина. 00:40 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 
7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 ЛЕГА-

ВЫЙ» Т/с 12:05 «СҮЙГЕН ЖАР» 
Т/Х 13:00 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
14:00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:15 
«СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» 15:20 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:35 «ПРИ-
РУЧИТЬ МЕДВЕДЯ» 17:20 «ЖДИ 
МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:30 Лотерея 
«АВТОКУШ» 18:40 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 
«СҮЙГЕН ЖАР» Т/Х 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:25 «ТОЧЬ-
В-ТОЧЬ» 2:45 «П@УТINA» 3:05 
«АШЫҒЫН  АЙТҚАНДА» 3:50 
«МОДНЫЙ  ПРИГОВОР» 4:40 
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА» 

СЕНБІ, 19 ЖЕЛТОҚСАН 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «Айналайын» Т\х. 8:00 
«Көңілашар» 8:35 «АГРОБИЗ-
НЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК  ТАҢ». 
10:05 «ДАУА» 10:35 «Қазақстан 
дауысы» 12:35 «АС БОЛСЫН!» 
13:20 «Әзіл әлемі» 15:15 «АЙНА-
ЛАЙЫН, АТАМЕКЕН - АҚМЕКЕН!». 
17:05 «Қара шаңырақ». Т\х. 18:45 
«Үздік әндер» 19:30 KAZNEWS 
20:15 «КӨҢІЛАШАР» 21:00 «ДАРА 
ЖОЛ» 22:35 «ЖАЙДАРМАН». 0:40 
KAZNEWS 1:15 Кино «Әке махаб-
баты» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» әзіл-сықақ 

театры. 08:45 «Бармысың, бауы-
рым?» 09:30 «Продвопрос» 09:55 
«Ұлт саулығы» 10:20 «Мен – 
чемпион!» 10:50 М\ф «Джейк и 
пираты Нетландии» 12:00 Сказка 
Братьев Гримм. «Кот в сапогах» 
13:00 «Орталық Хабар» 14:10 Т\х 
«Құстар әні» 18:40 «Ду-думан» 
19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 «Жеті 
күн» 22:00 «Turkvizyon-2015» 00:00 
Т\х «Жаным»-2 01:50 «Томирис» 
спектаклі. 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 7:45 

«П@УТ I N A »  8 : 1 0  «ӘСКЕРИ 
АЛЬБОМ» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 «СМАК» 
9:40 Кино «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ» 
11:45 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:10 
«ӘЙЕЛ  СЫРЫ…» 13:20 «101 
КЕҢЕС» 13:45 «КАРАОКЕ ТАК-
СИ» 14:25 «П@УТINA+» 15:20 
Кино «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 20:00 
«ПЕРВАЯ ПРОГРАММА» 20:30 «X 

FACTOR» 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
23:30 «X FACTOR» 0:00 «МЕТОД» 
Сеанс восьмой 1:10 «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» 2:10 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 2:35 «101 КЕҢЕС» 2:55 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 4:30 «ӘСКЕРИ 
АЛЬБОМ» 
ЖЕКСЕНБІ, 20 ЖЕЛТОҚСАН 

ҚАЗАҚСТАН
7:00 «Айналайын» Т\х. 8:00 

Концерт  8 : 3 0  «Көң і лашар» 
9:00 «АҚСАУЫТ» 9:30 «БҮГІН 
ЖЕКСЕНБІ» 11:05 «САЯХАТШЫ 
ДАРА». М\ф 12:35 «Әли мен Айя». 
М \ф .  12:50 «ЖАҢА  ҚОНЫС». 
Т\х. 14:00 «Намыс дода». 15:05 
«МЕН ҚАЗАҚПЫН». 17:05 «Қара 
шаңырақ».  Т \х .  18 :40 «Әзіл 
әлемі» 20:00 «АПТА. КZ» 21:00 
«ҚАЗАҚСТАН ДАУЫСЫ». 23:15 
Кино «Бас жүлде» 1:00 «Апта. Кz» 
2:00 «Жаңа қоныс». Т\х. 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша». 08:30 «Ай-

бын» 09:00 «Жеті күн» 10:00 «Ас 
арқау» 10:20 «Я – чемпион!» 10:50 
М\с «Джейк и пираты Нетландии» 
12:20 М\с «Маша и Медведь» 
12:40 Сказка Братьев Гримм. 
«Белоснежка» 13:40 «Бенефис-
шоу» 15:00 «Елің үшін самға!» 
16:50 Е. Тұрсыновпен «Ашық 
көрсетілім» 17:10 Фильм «Жат» 
18:30 «Қызық times» 19:45 «Ду-
думан» үздік қойылымдар 21:00 
«Жеті күн» 22:00 Мегахит. «План 
побега» 00:10 Т\х «Жаным»-2 
02:10 «Томирис» спектаклі. 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 7:30 

«П@УТINA» 7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:10 «ӘСКЕРИ 
АЛЬБОМ» 8:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 8:45 «ВОС-
К РЕСНЫЕ  БЕСЕДЫ »  9 : 0 0 
«ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 
10:50 «ГЕННАДИЙ  ХАЗАНОВ 
БЕЗ АНТРАКТА» 12:00 «ӘН ДА-
РИЯ» 13:05 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
14:35 Музыкальный конкурс «X 
FACTOR» 16:30 Кино «НЕДО-
ТРОГА» 21:00 «АНАЛИТИКА» 
22:00 «П@УТINA+» 23:05 «ӘН 
ДАРИЯ» 0:10 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ 2:15 «П@УТINA+» 3:00 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 4:30 «ӘСКЕРИ 
АЛЬБОМ» 
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Аптадаѓы ауа райы
Ауаныњ температурасы, С°

Жауын - шашын (тєулік ішінде)  
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* ТЕЗ АРАДА! Жекеменшік үй, еурожөндеу, үйде дәретхана, су, пеш және 

электрлі жылыту жүйесі, жазғы ас бөлме, монша, құдық, су тарту жүйесі, 
қосалқы бөлмелер, 2 гараж, 10 сотық бақша. МКР шағын ауданында 2 
бөлмелі пәтер, 4 қабат, жөндеусіз, 3 бөлмелі пәтер, 3 қабат, гаражымен. 
Бұзауларымен 3 сауын сиыр.  «Хонда CRV» А/к, 2003 ж.ш. Боқанова көшесі 
бойынан 10 сотық жер телімі. Тел.: 8 (715 33) 52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 
9056507, 8 778 9056507.

* «Шағын асханасымен монша кешені» қолданыстағы бизнесі, бағасы 
келісім бойынша. Айырбастау. Ғимарат (бұрынғы Жетікөл селолық округі) 
тұрғынжайға, бизнеске ыңғайлы немесе ЖАЛҒА БЕРЕМІН. Тел.: 8 (715 33) 
52-6-50, 8 707 6322525, 8 707 9056507, 8 778 9056507.

* 2 ай күтімде тұрған семіртулі құнан сатамын. Қаратал ауылы. 
Тел. 52-734. (2-2).

ЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫЖҰМЫСҚА ШАҚЫРЫЛАДЫ
* Тұрақты жұмыс – Көкшетау қаласына нан тасу үшін «ГАЗель» автокөлігіне 

жоғары жалақыға сәйкес тәжірибелі жүргізушілер қажет. Жеке әңгімелесу. 
Тел. 8 701 4615504.                                                                 (4-4).

1 желтоқсан – Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш 

Президенті күніне орай Шүкірлік 
ауылында мектеп жанынан жаңа 
хоккей алаңы ашылды.
Алаңның ашылуында салтанат-

ты таспаны алаңның ашылуына 
демеушілік көрсеткен «Борлық» орман 
шаруашылығының директоры Аман-
тай Қабдрахманов пен осы ауылдың 
абыз ақсақалы, батагөй қария Батан 
Мусин кесті. Алаңның салтанатты 
ашылу рәсімінде ауданның спорт 
және дене шынықтыру бөлімінің 
басшысы Туғанай Бейсембаева ба-
лалар мен жасөспірімдерді спортқа 
баулып, оның ішінде қысқы спорт 
түрлерін дамыта отырып, жас буын 
жеткіншектерді салауатты өмір 
салтын ұстануға баулу маңызды 
екендігін атап айтты. Сондай-ақ, 
аталмыш нысанның салтанатты 
ашылу барысына бұқаралық ақпарат 
құралдарының  да  қатысуына 
мұрындық болған Туғанай Қойшықызы 
ауыл балаларының денсаулығы 
мен болашағы ауылдың атқамінер 
азаматтарының да назарынан тыс 
қалып жатпағандығын, олардың да 
шама шарқына қарай демеушілік 
қолдау көрсетіп жатқандығын айта 
келе, аудандық білім бөлімінен атал-

Мереке қарсаңында

Жаңа хоккей алаңы ашылдыЖаңа хоккей алаңы ашылды

Аудандық «Айыртау таңы» газетінің ұжымы Шүкірлік негізгі мектебінің 
директоры Мәулет Хайдарұлы Әбікеевтің мезгілсіз қайтыс болуына 
байланысты марқұмның отбасына, туған-туысқандарының қайғыларына 
ортақтасып көңіл айтады.

*   *   *
«Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ мен білім беру қызметкерлерінің 

кәсіподақ комитеті  Шүкірлік негізгі мектебінің директоры Әбікеев Мәулет 
Хайдарұлының мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның от-
басы мен туыстарының қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

*   *   *
Саумалкөл қазақ орта мектебі жанындағы интернат ұжымы Бадымова 

Күлшара Хайдарқызына інісі Әбікеев Мәулет Хайдарұлының қайтыс 
болуына байланысты қайғысына ортақтасып көңіл айтады.

мыш алаңның ашылуына байланы-
сты ер балалар мен қыз балаларға 
арналған бес-бес жұп конькимен 
жабдықталатындығын жеткізді. Ал 
ауылдық округ әкімі Ардақ Дауыл-
баев «Елді-мекендерде осындай 
игі істердің атқарылып жатқандығы  
көң і л г е  қ уаныш  ұялатады , 
балаларымыздың жарқын болашағы 
барлығынан да маңызды»,- деді.

Балалар игілігіне арналған бұл 
алаңды ашуда демеушілік көрсетіп, 
қолдау білдірген барлық азаматтарға 
мектеп ұжымы мен ауыл тұрғындары 
алғыстарын білдірді. Алаңның 
салтанатты ашылу рәсімі мектеп 
көркемөнерпаздарының концертімен 
аяқталды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген автор.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!
Ардақты жарым, аяулы анамыз, мейірімі мол асыл 

әжеміз Күлизат Оразғалиқызы Қабдолованың 
50 жасына толған мерейтойымен құттықтаймыз!
Жүзіңізден шуақ кетпей, біздің ортамызда күліп-

ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа бөленіп ұзақ 
жасай беріңіз. Әрқашан Алланың назарында, 
бақыттың базарында шалқып тасып жүре беріңіз! 
Мінезіңнің міні жоқ – майда қоңыр,
Бір жымисаң кетеді жайнап өңір.
Ризамыз пейіліңе дархан дала,
Айырмасын шаттықтан қайран өмір.
Ақ тілекпен: жұбайы Ерсін, ұлы Рүстем, келіні Зәмзәгүл, күйеу бала-

сы Манат, қыздары Әсел, Назым, немерелері Тамырлан, Кәусар.

Ұстаз дегенде әр оқушының көз алдына 
алғашқы ұстазының бейнесі елестейтіні 
анық. Ұстаз білгенін үйретуші ғана емес, 
оқушысының бойына тұнған өнеге, тәрбие, 
адамгершілік қасиеттерді шебер сіңіруші, 
адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет 
иесі. Шәкірттері өзінен озған ұстаз – еңбегі 
ақталған ұстаз. Өйткені, өмірдің заңы - даму, 
ілгерілеу, озу. Осындай ұстаз атты ұлы есімнің 
иесі - Әміржанов Боти Әміржанұлының  ал-
дынан қаншама бала тәрбие, білім алып, 
өнеге үйренді. Олар бүгін еліміздің түпкір-
түпкірінде бірі ұстаз, бірі есепші, бірі шахтер, 
бірі дәрігер, бірі әскери адам болып қызмет 
атқарып жүр.  

Әміржанов Боти Әміржанұлы   1937 жылы 12 ақпанда Солтүстік 
Қазақстан облысы, Айыртау ауданының Өскен (қазіргі Үкілі Ыбырай) 
ауылында дүниеге келген. Балалық шағы Ұлы Отан соғысы жылдарына 
кездескен Боти Әміржанұлы Қызылсая орта мектебін бітіріп, еңбек жолын 
туған ауылы Өскенде бастауыш сынып мұғалімі болып бастаған.                 

1963 жылы  Зәйкен Қожахметқызымен отбасын құрып, төрт қыз, екі ұл 
өсіріп, тәрбиелеген.  Еңбектен қол үзбей жүріп  1966   жылы Қарағанды 
мемлекеттік университетінің тарих факультетіне сырттай оқуға түсіп,  1977  
жылы тарих пәні мұғалімі мамандығы бойынша диплом алған. Сол жылы 
Өскен бастауыш мектебінің меңгерушісі болып тағайындалады.
Әке жолын қуған қыздары Сәуле  1986   жылы Жезқазған педагогикалық 

институтын қызыл дипломмен бітіріп, қазір Астана қаласында мұғалім 
болып қызмет істейді, Шынары Көкшетау мемлекеттік университетін 
1988  жылы бітіріп,  Көкшетау қазақ гуманитарлық-техникалық институ-
тында математика пәнінің мұғалімі болып істеп жүр. Ұлы Қанатбек аудан 
орталығында жеке кәсіпкерлікпен айналысады.
Ұстазы туралы бөліміміздің есепшісі Ахметова Қуаныш Қошанқызы: 

«Қыран түлегіне қайтпас қанат сыйлайды, ұстаз шәкіртіне талмас талап 
сыйлайды» демекші, маған алғаш рет қолға қалам алғызып, білім нәрімен 
сусындатқан, тұлға ретінде қалыптасуыма үлкен үлесін қосқан, талап 
пен қанат сыйлаған  ұстазым – Боти Әміржанұлы еді» деп,  ұстазының 
бейнесінің есінен кетпейтінін тебірене еске алды.
Үстіміздегі жылдың    25  қарашасында ұлағатты ұстаз, қадірлі қария 

өмірден бақилыққа озды. Артында қалған отбасына, ұл-қыздарына, ағайын 
туыстары мен ауылдастарына қайғыларына ортақтасып көңіл айтамыз. 
Осындай қарапайым мінезді, елінің алдында беделді аяулы ұстаздың 

бейнесі жүрегімізде мәңгі сақталады.
Айыртау ауданының білім бөлімі. 
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