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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Қазақстан халқының бірлігі күні!Қазақстан халқының бірлігі күні!

26 сәуірде Ќазаќстан Республикасыныњ кезектен 
тыс президенттік сайлауы күні №3 сайлау учаскесі 

аудандық аурухананың фойесінде орналасќан. Бєрі де 
дауыс беруге орай талапќа сай жабдыќталыпты. Кμрнекі 
жерге президенттікке үміткерлердің  фотосуреттері 
ілінген. Ќашанда сайлау десе елењдеп т±ратын аудан 
орталыѓыныњ т±рѓындары дауыс беретін учаскелерге 
тањертењгі алты жарымнан, тіпті одан да ертерек жинала 
бастады.

Таңертеңгі жетіде Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Гимні орындалғаннан кейін дауыс беру баста-
лып та кетті. Бірінші дауыс беру құқығына ие болған еңбек 
ардагері Боти Әміржанов ақсақал өз таңдауын жасады. 

- Ата, кімге дауыс бердіңіз, - деп сөзге тартқанымызда,
- Балам, мен өзім бала кезімнен қиындықты көріп өскен 

адаммын. Жастайымыздан тырбанып еңбек еттік. Кешегі 
Кеңес өкіметін де, бүгінгі тәуелсіз еліміздің азатты таңдарын 
да бастан кешірдім. Бұл менің сайлауға бірінші қатысуым 
емес. Ќашанда еліне ењбегі сіњіп, халќына адал ќызмет 
еткен адамныњ игі ісіне ќолдау кμрсетіп, халќымыздыњ, 
±рпаѓымыздыњ жарќын болашаѓы ‰шін тер тμгіп, ењбек 
етіп, Ќазаќстанды бар єлемге танытып ж‰рген Н±рс±лтан 
Єбіш±лы Назарбаевќа  дауыс беруді азаматтыќ абзал 
борышым деп т‰сінемін. Басќа үміткерлердің азаматтыѓына, 
іскерлігіне мін таѓып отырѓаным жоќ. Олар да елім деп 
ж‰рген ойшыл т±лѓалар, - деп жауап берді.
Еркебұлан Секенов он сегіз жасқа сәуірдің 15-ші 

жұлдызында толған екен. Бұл оның сайлауға алғашқы 
қатысуы. 

- Мен бүгін алғашқы рет дауыс бергелі тұрмын. Аздап 
қобалжуым да жоқ емес. Өз басым сайлауға қатысып, 
дауыс беру әр адамға үлкен жауапкершілік жүктейді 
деп ойлаймын. Мен дауысымды егемен еліміздің кемел 
болашағы үшін барлық жағдай жасайтын, халқымызды 
соңынан ерте алатын үміткерге дауысымды беремін, - деп 
ағынан жарылды.  

Президентті сайлау – еліміздіњ жарќын болашаѓын ойлау
Айыртаулықтар өз таңдауын жасадыАйыртаулықтар өз таңдауын жасады

Сайлау учаскесініњ тμрайымы Анар Тиыштыбаева бірінші 
болып дауыс берген Боти ақсақалға, тұңғыш рет дауыс 
берген Еркебұлан Секеновқа шағын сыйлық  жасады.

 ***
Антоновка ауылындағы №14 сайлау учаскесінде де 

Қазақстан Республикасының Президентін сайлау өзінше бір 
салтанатпен басталды. Сайлау учаскесінің төрайымы Свет-
лана Қасенова дауыс берушілерді осындай айтулы датамен 
құттықтап, сәттілік тіледі. Алғаш рет дауыс берушілерге 
тиісінше сый-сияпат жасалды.
Осы күні комиссия мүшелері Ұлы Отан соғысының 

ардагері Александр Белоногтың үйіне дауыс беретін жәшікті 
апарып, қарт майдангерге өз таңдауын жасауға мүмкіндік 
жасады.

***  
Осы күні Ќазаќстан Республикасыныњ кезектен тыс 

президенттік сайлауы аудан орталығындағы №8 сай-
лау учаскесінде де ұйымшылдықпен басталды.  Таңғы 
жетіде аталмыш сайлау учаскесіне дауыс беруге келген 
саумалкөлдіктер сайлау учаскесіне кіріп жайѓасќаннан 
кейін еліміздің Мемлекеттік Гимні шырќалғанда ж‰регіміге 
жылылыќ ±ялатып, Отанѓа, Елге, Елбасына деген ерен 
с‰йіспеншілігімізге ќозѓау салып, н±рлы сезімге бμледі. 
Сайлау учаскесініњ төрағасы Бекет Махметов сайлау 

науқанының басталғанын жариялағаннан кейін,   сайлау 
учаскесінде болған аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров ел 
болашағы үшін өз таңдауын жасады. Сонан соң абыз 
ақсақалдардың бірі, тыл еңбеккері Қайыржан Сәдуақасов 
та сайлаушыларды құттықтап, алғашқылардың бірі болып 
өз таңдауын жасады. 
Дауыс беру бөлмесінен шыққаннан кейін Қайыржан 

ақсақалмен тілдескенімізде:
- «Менің таңдағаным Қазақстанды айдай әлемге таны-

тып, жақсы атын шығарып, халықаралық жоғары деңгейде 
кездесулер өткізіп жатқан Елбасының тарих бетіне алтын 
әріппен жазылып қалған өміршең ісін ел неге ұмытсын. Мен 
бүгін Елбасы Н.Ә. Назарбаевқа дауыс беріп, азаматтық 
парызымды адал өтедім деп түсінемін. Елбасының ісі та-
бысты болып, еліміз өркендеп дами берсін деймін» - деген 
жүрекжарды лебізін жеткізді. 
Ал жетім және ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған Айыртау мектеп-интернатының 
ғимаратында орналасқан №10 сайлау уческесінде де 
таңертеңнен ұйымшылдықпен басталып кетті.  
Сайлау учаскесініњ тμрайымы Светлана Леонова 18 

жасқа толып, алѓаш дауыс беруге келген Николай Кирги-
зовты, мектеп-интернаттың тәрбиеленушілері Кристина 
Денисова мен Дмитрий Неугасовтарды ќ±ттыќтап, оларѓа 
сый-сыйапат жасады. Сайлау учаскесінің төрайымымен 
телефон арқылы байланысқа шығып, сағат 10-дағы де-
ректер бойынша барлық сайлаушылардың 55 пайызы өз 
таңдауларын жасағандығын жеткізді.
Ал Саумалкөлдегі қазақ орта мектебінің ғимаратында 

орналасқан №11 сайлау учаскесінің төрайымы Жанар 
Баймұқанова да учаскенің ашылуында сайлаушылар 
алдында сөз алып, барша сайлаушыларды айтулы 
оқиғамен құттықтаған соң, Айыртау орталық аудандық 
ауруханасының бас дәрігері Саят Молдахметов жиналған 
қауым алдында өзінің лебізін білдірді. Бұл сайлау учаскесінде 
де алғашқылардың бірі болып сайлау бюллетенін жәшікке 
салған Жібек Ахметова да еліміздің болашағы үшін өзінің 
дауысы маңызды екенін айта келе, «Балаларым мен 
немерелерімнің жарқын болашағы үшін дауысымды Елба-
сына бердім» - деді. 

Бағлан ҚОЖАҚОВ,
Жанат СӘБИТОВ.

Сәуірдің 27-і күні Ақан сері 
атындағы аудандық Мәдениет 

үйінде Елбасының сенімді 
өкілдері, Айыртау жұртшылығы 
бас қосқан «Елбасымен бірге – 
жаңа жеңістерге» жеңімпаздар 
форумы өтті. 
Айыртаулықтар президенттік 

сайлауда жеңіске жеткен Нұрсұлтан 
Назарбаевқа осылайша қошемет 
көрсетті. Айыртау ауданының әкімі, 
«Нұр Отан» партиясының аумақтық 
филиалының  төрағасы  Ағзам 
Тастеміров аудан тұрғындарына сая-
си науқанда танытқан белсенділіктері 
үшін алғысын айтып, кешегі сайлаудағы 
Елбасы жеңісі баршаға ортақ қуаныш 
екендігін атап өтті. 

«Сайлауды  ұйымдастырып , 
оны өткізуге ат салысқан барлық 
азаматтарға, әсіресе жастарға, 

ЕЛБАСЫ ЖЕҢІСІ – ЕЛДІКТІҢ ЖЕМІСІЕЛБАСЫ ЖЕҢІСІ – ЕЛДІКТІҢ ЖЕМІСІ
әрбір жерлеске Елбасының атынан 
ризашылығымды білдіріп, рахмет 
айтамын. Сіздер қосқан үн Тәуелсіз 
Қазақстанның толағай табыстары болып 
жаңғыратынына кәміл сенеміз. Өйткені 
президенттік сайлау арқылы халқымыз 
бүгінін байыптайтын, болашағын 
бекемдейтін саналы таңдау жасады. 
Бұл жарқын жеңісіміз көшіміздің түзу, 
көкжиегіміздің шуақты, бағытымыздың 
дұрыс екендігін тағы да айғақтай түседі. 
Айыртаулықтар тек қана өздерінің 
сайлауға қатысудағы белсенділігін ғана 
емес, ең бастысы – атқарылып жатқан 
саясатқа, атқарылар саясатқа оң баға 
беретіндіктерін көрсетті», - деді аудан 
әкімі А. Тастеміров.
Орталық сайлау комиссиясының 

дерегі бойынша Нұрсұлтан Назарбаевқа 
сайлаушылардың 97.5 пайызы сенім 
білдірген. Солтүстікқазақстандықтар 

Сіздерді 1 Мамыр - Қазақстан халқының бірлігі күнімен 
құттықтаймын! 
Бұл күн көпұлтты еліміз үшін ыстық ықылас, отансүйгіштік пен жалпы 

ұлттық келісімнің мерекесі. Бейбіт өмір мен ынтымақтастық дәстүрлерін 
сақтай отыра, Қазақстан дамуындағы әсерлі жетістіктерге қол жеткізіп, 
Мәңгілік ел ұлттық идеясын паш етеді. 
Елбасы өзінің «Нұрлы Жол –болашаққа бастар жол» атты Жолдауын-

да ел бірлігін біздің барша табыстарымыздың кілті деп айта келе, бұл 
қоғамдық құндылықты ең басты назарға алып, баршамызға қорғауды тап-
сырды. «Ешкімді кемсітпей, ешкімнің тілі мен дінін мансұқтамай, барлық 
азаматтарға тең мүмкіндік беру арқылы тұрақтылықты нығайтып келеміз. 
Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар ең басты байлығымыз – ел бірлігі болуы 
керек. Осынау жалпыұлттық құндылықты біз әрбір жастың бойына сіңіре 
білуге тиіспіз» - деп атап өтті. 

 Биыл еліміз Қазақстан халқы Ассамблеясының 20 жылдық мерейтойын 
атауда. Бұл жылдар баршамыздың тағдырларымызды, ұмтылыс пен 
мақсаттарымызды біріктірді. Бүгінгі таңда Қазақстандағы барлық этно-
стар үшін құрылып жатқан мүмкіндіктер еліміздің мәдени дамуындағы 
ортақ ісіне өз үлестерін қосады. Бұған Қазақстан халқының ұлттық 
мәдениеттерінің бай және жарқын палитрасының үлгісіне қарап көз 
жеткізуге болады. 

«Бірлігі мықты елдің –болашағы да зор» - өмірдің ақиқаты осындай. 
Береке-бірлігіміздің кепілі Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың идеяларын қолдап, 
жалпы қоғамдық консолидацияның нағыз дәлелін 26 сәуірде өткен кезек-
тен тыс Президент сайлауының қорытындысы айқындады.  
Балаларымыз бен немерелеріміздің жарқын болашағы үшін алаңсыз 

еңбек етіп, тұрақтылық пен достастыққа берік болуымыз керек. 
Жинақталған тәжірибені бағалап, төзімділік, мемлекеттік нышандарға 
деген құрмет, қоғамдағы тұрақтылық үшін жауапкершілік сезіміне 
әрқайсымыз тәрбиеленуіміз жөн.  
Құрметті айыртаулықтар!
Ізгі ниетпен сіздерге денсаулық,  отбасыларыңызға жақсылық пен құт 

береке тілеймін!
Ағзам ТАСТЕМІРОВ, 

Айыртау ауданының әкімі.                          

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар!

2015 жылдың 1 мамырында сағат 10.00-де Саумалкөл селосының 
орталық алаңында Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған мерекелік 
шаралар өтеді. Бағдарламада: ауданның этномәдени бірлестіктерінің 
фестивалі, концерт, халықтық қыдырулар, спорттық шаралар, мерекелік 
сауда, бауырсақ және құймақ байқауы.
Баршаңызды мерекеге шақырамыз!

Ұйымдастыру комитеті.

Құрметті саумалкөлдіктер Құрметті саумалкөлдіктер 
және қонақтар!және қонақтар!

Қазақстан халқының бірлігі мерекесі құтты болсын! 
Татулық пен келісім, Қазақстанды мекендеген бүкіл этностардың 

достығы – біздің ең басты байлығымыз, барша жетістіктеріміз бен 
түбегейлі өзгерістердің негізі. 
Президенттің бастамасы бойынша құрылған, толеранттылықтың және 

мәдениеттердің өзара молығуының бірегей институты – Қазақстан халқы 
Ассамблеясының 20 жылдығын биыл атап өтуіміз қандай ғанибет!

«Ассамблеяның тарихы – тұрақтылығымыздың тарихы», – деп 
айрықша атап көрсеткен болатын Қазақстан халқы Ассамблеясының 
XXII сессиясының делегаттарын құттықтаған Мемлекет басшысы 
Н.Ә.Назарбаев. 
Бүгінгі таңда ядролық қарусыздану және ядролық қатерді сейілту 

үдерісіндегі Қазақстанның теңдессіз қадамы әлемде кеңінен танылып 
отыр. Астанамыз әлемдік діндер мен мәдениеттердің жаһандық үнқатысу 
орнына айналды. 
Міне, осы орасан зор бастамалардың бәрі Қазақстанымызды бүкіл 

әлемдегі қадірлі де әйгілі мемлекет қылып отыр. 
Бүкіл ұлыстардың бірлігі мен келісімі негізін құрайтын Қазақстан 

жолы ұлттық жетістіктің шын мәніндегі эталонына айналды. Бұл бүкіл 
қазақстандықтардың ересен еңбексүйгіштігі мен топтасқандығының 
нәтижесі екендігі сөзсіз. 
Қымбатты жерлестер! 
Біздің Солтүстік Қазақстан облысы – Қазақстандағы ең көпұлтты 

өңірлердің бірі, біз де мұны мақтан тұтамыз және сондықтан да бұл 
құндылықтарды сақтауға әрі нығайтуға тиіспіз. Балаларымызды шынайы 
отаншылдыққа, толеранттылыққа және еліміздегі бүкіл этностардың 
мәдениеті мен дәстүрлерін құрметтеуге үйретуіміз қажет. 
Сіздерді Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын ниеттен 

құттықтаймын! Мықты денсаулық, татулық, жақсылық, амандық-саулық 
және Отанымыз – Қазақстан Республикасының көркеюі жолында тың 
табыс тілеймін!

Ерік СҰЛТАНОВ,
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.

Мерекелік құттықтаулар

Құрметті Құрметті 
солтүстікқазақстандықтар!солтүстікқазақстандықтар!

да саяси науқанда белсенділік та-
нытып, халықтың 98,33 пайызы 
дауыс берді. Ал айыртаулық сай-
лаушылар республикалық және 
облыстық нәтижелерден де ба-
сым түсіп, 98,6 пайыз дауыс берді. 
Бұл айыртаулықтардың Елбасына 
деген сенімінің, жарқын да кемел 
болашағына деген сенімінің дәлелі. 
Сондай-ақ, жеңімпаздар форумында 
ауданның өсіп-өркендеуіне үлес қосып 
келе жатқан қайраткерлер, аға ұрпақ 
өкілдері мен өңір жастары жалын-
ды сөздерін айтып, қуаныштарымен 
бөлісті. 
Салтанатты шарада ауданымыздың 

өнерпаздар қауымы патриоттық 
әндерді  шырқап ,  би  биледі . 
Мерекелік шара «Қазақстан» әнімен 
қорытындыланды. 

Жанат ҚАЖЫБАЙҰЛЫ.
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Ұлы Жеңістің 
7 0 -жылды ғы 
қ а р с а ңы н д а 
әйгілі югослав 
партизаны жай-
лы  «Ғұмырға 
пара-пар жол» 

атты кітабымды жа-
з ы п  б і т і р г ен і м е 

қуанамын. Бұл туындымда Ста-
линград түбінде жанқиярлықпен 

шайқасқан, үш рет жаралы болған, 
Югославия халқы мен ұлысын қорғағаны 

үшін аталмыш мемлекеттің «Батылдығы 
үшін», «Күміс жұлдыз» ордендерімен, «Ерлігі 
үшін» медалімен марапатталған ержүрек бар-
лаушы, білгір ұйымдастырушы, асқар таудай әке, 
мейірбан ата, тамаша отағасы – Халел Тайтанұлы 
Сәлімжановтың бейнесін сомдап шығуға тыры-
стым. Батырлығы мен жанқиярлық ерліктері 
үшін «Отан соғысы» орденімен, КСРО-ның көптеген 
жауынгерлік медальдарымен марапатталған. 

1922 жылдың 5 мамырында Солтүстік Қазақстан 
облысының Қызылжар қаласында туған. Балалар 
үйінде өскендіктен ата-анасы жайлы ештеңе білмеді: 
олар кімдер, қайда, шыр етіп дүниеге келген сәттен 
бастап қарама-қайшы да қым-қуыт өмірде жалғыз қалу 
пешенеме неге бұйырған деген ойлар жиі мазалайтын. 
Кеңес Одағының Батыры, КСРО-ның еңбек сіңірген 
пилоты П. Михайловтың «Югославия тауларындағы 
жүз түн» кітабынан Ф. Березкиннің «Барлаушының 
жауынгерлік жолдары» мақаласын келтірейін, онда 
Қарсылық қозғалысы қатысушыларының естеліктері 
келтірілген: «Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс күнінен 
кейін қаншама жылдар өтсе де, әлем жұртшылығы 
өзінің қасиетті жерінен гитлерлік басқыншыларды қуып 
шыққан, Еуропаны фашизмнің құлдығынан құтқарған 
кеңес халқының ерлігіне таңдануын қоймайды. Қатал 
соғыс кеңес жауынгерін қай қиянға лақтырса да, ол 
әрдайым өз Отанының адал ұлы болып қала білді. 
Францияда кеңес жауынгері Василие Порикені құрмет 
тұтады. Итальяндықтар Федор Полетаевтың ерлігіне бас 
иеді. Югославияда барлаушылар взводының ержүрек 
командирі Х.Т. Сәлімжановты  әлі күнге дейін біледі. 
Біздің бүгінгі әңгімеміз сол жайлы болмақ.
Халел Сәлімжановтың жауынгерлік жолдары өте 

қиын болды. Қырық бірінші жылдың қараша айында 
Петропавл сауда-кооперативтік техникумындағы 
құрбыларымен бірге жауынгер шинелін киеді, ал 1942 
жылдың сәуір айында Дондағы Ростовты қорғауда 
алғашқы ұрысқа кіреді. Маусым айында дивизияны 
Сталинградты қорғауға аттандырады, мұнда Халел 
Сәлімжанов 229 полктың құрамында көше ұрыстарына 
қатысып, Волга жағалауындағы қаланы басып алуға 
ұмтылған жанкешті жаудан әрбір үйді, әрбір қабатты 
қорғайды.
Қазақстандық мықты да ержүрек жас жауынгер барла-

ушылар взводының командиріне ұнап қалады да, Халелді 
сонда ауыстырады. Ол жау ордасына бірнеше мәрте 
барып, командованиеге қажетті «тіл» әкеледі. Тамыз ай-
ында взводқа Котельниково теміржол станциясындағы 
майдан учаскесін барлап, «тіл» әкелу жөнінде тапсырма 
беріледі. Жағдайды зерттеген взвод түнде жау тылына 
енеді. Барлаушылар у-шусыз штабтағы үш сақшының 
көзін құртып, граната лақтырады да, сайда ұйықтап 
жатқан жиырма шақты гитлершілерге автоматтан оқ 
жаудырады. Өздерімен бірге үш тұтқынды алып келеді. 
Алайда осы ұрыста өздерінің сегіз жолдастарынан 
айырылады. Осы операция үшін Х. Сәлімжанов «Ерлігі 
үшін» медалімен наградталады. Барлауда операцияның 
табысты өтуі әр жауынгердің ержүректілігі мен шапшаң 
қимылына байланысты болады. Мұндай қасиеттер 
Сәлімжановтың бойынан әрдайым табылатын. Бірде, 
барлауда келе жатып взвод немістердің барлау тобына 
тап болады. Көз ілеспес ұрыста біздің барлаушылар елу 
шақты гитлершілдің көзін жойып, жиырмасын тұтқынға 
алады. Х. Сәлімжановтың осы ерлігінің куәсі – араға 
жылдар салып иесін тапқан екінші дәрежелі «Отан 
соғысы» ордені.
Қыркүйек айында Сәлімжанов ұрыста жараланады. 

Госпитальдан соң полкына қайта оралып, Сталинград 
шайқасы аяқталғанша соғысады. 
Сталинград түбінде неміс әскерлерін қоршауға алып 

тұтқындағаннан кейін олардың дивизиясын Екінші 
Украин майданына ауыстырады. Осындағы ұрыстардың 
бірінде Сәлімжанов қатты жараланып, тұтқынға түседі. 
Оны басқа әскери тұтқындармен бірге Югославия 
жеріндегі лагерьге әкетеді. 
Жауынгер басқа түскен жағдайына қатты уайымдайды. 

Бес жолдасымен келісе отырып, Халел Тайтанұлы югос-
лав патриоттарымен байланыс орнатады да, олардың 

Ұлы Жеңіске – 70 жыл!
Батыр партизан жайлы їзік сыр

көмегімен 1943 
жылдың мамыр 
айында лагерь-
ден  парти зан 
жасағына қашады. 
Осылайша ол 30-
шы югослав диви-
зиясы, 18-ші орыс 
екпінді бригада-
сына қосылады. 
Бірінші батальонға 
Раисов  де ген 
қазақ басшылық 
ететін. Сталин-
г р а д  т ү б і н д е 
Сәлімжановтың 
б а р л а у ш ы 
болғанын білген 
ол оны барлаушы-
лар взводының 
командирі  етіп 
тағайындайды.
Х.Т. Сәлімжанов 

өзінің взводымен 
соғыс аяқталғанша көптеген әскери операцияларға 
қатысады. 1944 жылдың қазан айында Белградты азат 
етеді. Ол өзінің барлаушыларымен қаланың батыс 
жағынан бірінші болып Югославияның астанасына 
шығыс жағынан енген Кеңес әскерлерімен бір мезгілде 
кіреді. Осы ерлігі үшін Х. Сәлімжанов югославияның 
«Батырлығы үшін» орденімен наградталады.  
Ол югослав армиясымен бірге олардың жерін неміс 

басқыншыларынан тазартады. Триест қаласы үшін болған 
ұрыста олар лагерьден бірнеше мыңдаған тұтқындарды 
босатады. Азап пен аштықты бастарынан кешірген 
адамдар әлжуаз, аурушаң еді. Бірақ бостандық қуанышы 
мен көрсетілген көмек оларға бірден дем берді. Х.Т. 
Сәлімжанов Триест қаласын азат еткені үшін югославия 
командованиесімен екінші әскери наградасы – «Күміс 
жұлдыз» орденімен марапатталады. Бұл наградасы батыр-
ды соғыстан кейін көптеген жылдардан соң табады»
Майданнан оралған соң  Халел Тайтанұлы Мәскеудегі 

«Буревестник» аяқ-киім фабрикасында біржарым жыл-
дай жұмыс істейді. Кейін Қазақстанға оралады. Солтүстік 
Қазақстан облысы Совет (қазіргі Аққайың) ауданының 
Смирнов кеңшарында 23 жылдан астам бас есепші 
болып қызмет атқарады. Бейбіт күнде де көптеген награ-
даларды омырауына қадайды. Әке-шешесінің Айыртау 
ауданындағы Өскен ауылында жерленгенін білген Халел 
аға 1970 жылы Кутузовка кеңшарына көшеді де, өмірінің 
соңына дейін Каменный Брод селосында тұрып, бас есепші 
болып жұмыс істейді. Өскен ауылында жұбайы Жұмабике 
Сәдуақасқызымен қатар жерленген.
Жұбайы Жұмабике Сәдуақасқызымен бес бала 

тәрбиелеп өсіреді: қыздары Бикен, Дәмелі (Көкшетауда 
тұрады), ұлдары Шәміл (Саумалкөл ауылында тұрады 
және жұмыс істейді), Серік (Алматы), Кенжеболат (Айыртау 
аудандық мәслихатының үш шақырылымының депутаты, 
қазір «Көкшетау Энерго» ЖШС бас инженері). Бәрі дін аман. 
Кешегі майдангердің немерелері, шөберелері өсіп келеді.
Айыртау ауданының әкімі Ағзам Тастеміров бастаған 

аудан басшылығы, аудандық ардагерлер кеңесі (төрағасы 
А. Әбілқайыров), «Кутузовка-Әліби» ЖШС директоры В.Я. 
Казаркин, Каменный Брод ауылының белсенділері мен 
жергілікті тұрғындары Ұлы Жеңістің 70-жылдығына орай 
ол көп жылдар бойы тұрған көшеге Қазақстанымыздың 
көркеюі мен игілігі жолында өлшеусіз еңбек сіңірген әйгілі 
партизанның есімін беруге, бірқатар шаралар, соның ішінде 
көркейту мен көгалдандыру айлығын, көше мерекесін, ми-
тинг, спорттық жарыстар, концерттік бағдарламалар, би 
кешін өткізуге ниетті.
Майдангердің жерлестерінің осы жайындағы игілікті 

ойларын Солтүстік Қазақстан облысының әкімімен 
кездескенімде айтып, ержүрек жауынгер туралы кітабымды 
сыйға тарттым. Айыртаулықтардың бастамасын аймақ 
басшысы толықтай қолдады. Ол кісі сондай-ақ уақыты 
келгенде Қызылжар қаласында жаңадан салынып 
жатқан ықшам аудандағы көшелердің біріне Югославия 
батырының есімі берілетіндігі жайлы ойын да жеткізді. Ол 
осы жерден майданға аттанған.
Халел Сәлімжанов туралы «Ғұмырға пара-пар жол» 

кітабы қазіргі уақытта облыстық тарихи-өлкетану 
мұражайында, С. Мұқанов атындағы облыстық кітапханада, 
СҚО соғыс және еңбек ардагерлерінің облыстық кеңесінде, 
Саумалкөл ауылындағы мұражайда сақтаулы. Мұражай 
және кітапхана қызметкерлері Жеңістің 70-жылдығы ая-
сында ержүрек барлаушы жайлы бірқатар шараларды 
өткізуді жоспарлап отыр.

Шаймұрат ТЫНЫМБАЕВ,
жазушы-публицист.

Аударған Жанат СӘБИТОВ.

Карасевка орта мектебінің 5 
сыныбында  Ұлы Отан соғысының 

70 жылдығына орай «Ұмытылмас 
ерлік» атты сынып сағаты өтті. Сы-
нып жетекшісі А.Е. Рахмалинова 
бұл іс-шараға ауылымыздан соғысқа 
кетіп оралмаған боздақтар мен соғыс 
ардагерлері Кеңес Одағының баты-
ры  Дмитриев Алексей Федоровичті, 
Ибраев Шәужан Кенжеболатұлын, 
Тумырза Қалымсейітті, Вахрамеев 
Иван Алексеевичті, Жәнәбілов Қапар 
Омарұлын еске алды. Мектепке 
соғыс ардагері  Жәнәбілов Қапар 
Омарұлының  әйелі  Бәтеш апаны 
қонаққа шақырды. Ол кісі күйеуінің 
соғысқа кеткенін, соғыс туралы Қапар 
атаның айтқан әңгімелерін балаларға  
айтып әңгімеледі, жазған әндерін айт-
ты. Қапар атаның медальдары мен 
ордендерін, фотосуреттерін де әкеліп 
көрсетті. Балалар да өз тараптарынан 
тарту ретінде би билеп,соғыс кезінен 
сахналық көріністер көрсетті.

Б. ЫБЫРАЕВА, 
әлеуметтік ұстаз.   

Майдангерлерді еске алды

 «Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық аумақтарды дамытуды 
мемлекеттік реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2005 жылғы 
8 шілдедегі Заңының 18-бабы 8-тармағына, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2009 жылғы 18 ақпандағы № 183 «Ауылдық елді мекендер-
ге жұмыс істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, 
әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік 
кешен саласындағы мамандарға әлеуметтік қолдау шараларын ұсыну 
мөлшерін айқындау туралы» қаулысына сәйкес Айыртау аудандық 
мәслихаты ШЕШТI:

1. Айыртау ауданының әкімі мәлімдеген қажеттілікті ескере отырып 
2015 жылға Айыртау ауданының  ауылдық елді мекендеріне жұмыс 
істеу және тұру үшін келген денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіптік кешен 
саласындағы мамандарға ұсынылсын:

1) өтініш берген сәтінде жетпiс еселiк айлық есептiк көрсеткiшке тең 
сомада әлеуметтік қолдау көтерме жәрдемақы;

2)  өтініш берген сәтінде тұрғын үй сатып алу немесе салу үшін, ма-
ман өтінішінде көрсетілген, бірақ бiр мың бес жүз еселiк айлық есептiк 
көрсеткiштен аспайтын сомада бюджеттiк кредит түрінде әлеуметтік 
қолдау.

2. Осы шешімнің 1-тармағының күші ветеринария саласында қызметті 
жүзеге асыратын ветеринарлық пункттерінің ветеринарлық маманда-
рына қолданылады.

3. Осы шешім алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік 
он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі және 2015 жылдың 1 қаңтарынан 
бастап туындаған құқықтық қатынастарға таратылады.

А.ГЛАДКИЙ,
Солтүстік Қазақстан облысы 

Айыртау аудандық мәслихатының  
ХХХVІI кезектен тыс сессиясының төрағасы.                                

Р.ТІЛЕУБАЕВА,
Солтүстік Қазақстан облысы 

 Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы. 
 
Солтүстік Қазақстан облысының Әділет департаментінде 2015 

жылдың 24 сәуірінде № 3231 тіркелген, Айыртау ауданының мәслихат 
аппаратының maslihat-airtau.sko.kz. сайтында жарияланған.  

Айыртау аудандық мәслихатының (V шақырылымның 
ХХХVІI кезектен тыс сессиясының) 2015 жылғы 

21 сәуірдегі №5-37-2 шешімі

Айыртау ауданының ауылдық елді 
мекендеріне жұмыс істеуге және тұруға 
келген денсаулық сақтау, білім беру, 

әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт 
және агроөнеркәсіптік кешен саласындағы 
мамандарға тұрғын үй алу немесе салу 

үшін 2015 жылы көтерме жәрдемақы мен 
әлеуметтік қолдау ұсыну туралы

Су тасқынынан зардап шеккен қарағандылықтардың ба-
сына түскен қиыншылықты жүректеріне жақын қабылдаған 

солтүстікқазақстандықтардың күшімен жиналған қайырымдылық 
көмегі  тиелген «КамАЗ» автокөліктері сәуірдің 23-і күні апат 
аймағына жол тартқан болатын. Автокеруен құрамында Айыртау, 
Ғабит Мүсірепов, Есіл және Тайынша аудандарының автокөліктері 
болды.

Табиғат апатынан жапа шеккен қарағандылықтардың басына 
түскен қайғы-қасіреттерін жан дүниесімен сезінген айыртаулықтар да 
қиындыққа душар болған адамдарға қол ұшын созып, гуманитарлық 
көмек жіберді. Аудан тұрғындары мен жеке кәсіпкерлерден, ұйымдар 
мен мекемелерден жиналған азық-түлік өнімдері, ауызсу, төсек жа-
бындылары, түрлі киімдер мен бірінші кезекте тұтынатын тұрмыстық 
бұйымдар жеке кәсіпкер Қуанбек Исиннің жүк автокөлігімен облыстық 
автокеруеннің құрамында Қарағанды облысы Қарқаралы ауданы Матақ 
ауылына жеткізілді. 

- Жергілікті тұрғындар бізді зор қуанышпен қарсы алды. Осындай қиын 
сәтте көмек қолын созып, зардап шекен адамдарға қолдау көрсеткен 
солтүстікқазақстандықтарға, соның ішінде айыртаулықтарға, игілікті 
істі ұйымдастыруға мұрындық болған облыс әкімі Ерік Сұлтанов пен 
Айыртау ауданының әкімі Ағзам Тастеміровке алғыстарын білдірді, - деді 
біздің ауданымыздың көшін бастап барған сараптамалық зертхананың 
директоры Азамат Түсіпбеков. 
Айыртаулықтар жинаған күнделікті тіршілікке қажетті азық-түлік тау-

арлары, соның ішінде ет және балық қалбырлары, концентратты  және 
қоюлатылған сүттер, қант, қарақұмық жармасы мен макарон түрлері, 
сондай-ақ, шырындар, тосаптар және таза ауыз су, жылы жамылғылар, 
киімдер, медициналық жабдықтар  апаттан зардап шегушілерге 
үлестірілетін болады.
Қазақстандықтар бірлігі бекем, ұйымшыл елдің халқы болғандықтан, 

әр айыртаулық отандастарын қолдауға, достық көмек қолын созуға 
әрқашанда дайын. Сондықтан да, басқа түскен қиындықты да бірлесіп 
жеңетініміз кәміл.

Жанат СӘБИТОВ.
Суретті түсірген 

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

Қайырымдылық 

АВТОКЕРУЕН – АПАТ АЙМАҒЫНДА



Айыртау таѕы 330 сәуір 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Үст ім і здег і  жылғы 
9 -мамырда  Ұлы  Отан 

соғысындағы Жеңістің 70-
жылдығын посткеңестік дәуірдегі 
мемлекеттер кеңінен атап өткелі 
отыр .  Бұқаралық  ақпарат 
құралдарында майдангерлер жай-
лы естеліктер жазылып, теледидар-
лардан фильмдер көрсетілуде. 
Мен де бүгін қолыма қалам алып, 

қан бұланған соғыс басталысымен-ақ 
майданға алынып, етігімен су кеше жүріп, 
талай ерлік пен батылдықтың үлгісін 
көрсете білген, соғыстан кейінгі жылда-
ры еліміздің орман шаруашылығының 
дамуына өзіндік үлесін қосқан әкем 
Сағындық Нұрмағамбетұлы жайлы сыр 
шертсем деймін.
Әкем 1916 жылдың 16-мамырында 

бұрынғы Көкшетау облысы, Еңбекшілдер 
ауданы Казгородок ауылында дүниеге 
келген. Бұл патша өкіметінің қазақ да-
ласынан ер-азаматтарды майдандағы 
қара жұмыстарға алып, ел іші 
дүрбелең болған шақ еді. Кеңес өкіметі 

Ұлы Жеңіске - 70 жыл! 
Əкемді маќтан 

етемін
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билікке келген соң, 1925-1930 жыл-
дары жұмысшы жастар мектебінен 
алтыжылдық білім алып шығады. 
Оқуға жастайынан зерек өрім өрен 
білімін одан әрі тереңдету мақсатымен 
Бурабай орман шаруашылығы технику-
мына оқуға түсіп, оны ойдағыдай аяқтап 
шығады. Білімді жас маман алғашқы 
еңбек жолын бұрынғы Көкшетау об-
лысы Зеренді ауданына қарасты Кіші 
Түкті орман шаруашылығында ба-
стайды. Осы жерде жұмыс істей жүріп 
Мәскеудің директорлар даярлайтын 
жоғарғы мектебін бітіріп шығады. Ұлы 
Отан соғысы басталғанда өз еркімен 
майданға аттанып, кең байтақ Кеңес 
Одағының жерін зұлым фашистерден 
тазартуға бір кісідей үлесін қосады. Ұлы 
Жеңісті Германияда қарсы алған әкем 
Қиыр Шығыста жапон империалистеріне 
соққы беру операцияларына қатысады. 
Соғыста көрсеткен ерліктері үшін үш 
мәрте Отан соғысы орденімен, «Ерлігі 
үшін» және басқа да медальдармен 
наградталады. 1946 жылы соғыстан 
оралған соң Еңбекшілдер аудандық 
атқару комитетінің төрағасы болып 1954 
жылға дейін істейді. 1954-1974 жыл-
дары Айыртау орман шаруашылығын 
басқарады. Әкем қай жерде қызмет 
істесе де жұмысына адал, жауапкершілігі 
мол, айналасындағыларға қайырымды 
болды. Еңбегі де елеусіз болма-
ды, басшылық тарапынан бірнеше 
мәрте орден-медальдармен наград-
талып, мадақтамалармен, бағалы 
сыйлықтармен марапатталды. 
Анам Рахима Қазиқызы екеуі тоғыз 

баланы дүниеге әкеліп, тәрбиелеп 
өсірді. Бәрі де жоғары білімді, үйлі-
баранды. 
Биылғы жылы әкеміздің дүниеден 

озғанына 30 жыл, анамызға 14 жыл 
толады.  Осынау қасиетті күндері әке-
анамызды еске алып, олар жайлы бір 
жылы лебіз білдіруді өзімнің перзенттік 
борышым санадым. Марқұмдардың 
жатқан жерлері жайлы, топырақтары 
торқа болсын, қабірінің басында сырлы 
да жырлы Сырымбеттің әрбір тасы са-
лауат айтып тұрсын дегім келеді.

Алма НҰРМАҒАМБЕТОВА,
қызы. 

Биыл Ұлы Отан соғысының жеңіспен аяқталғанына 70 жыл тола-
ды. Ел басына күн туған сұрапыл соғыс жылдарының суреттері ақын-

жазушылардың шығармашылықтарына  ғана арқау болып,  жыл өткен 
сайын тарих қойнауына тереңдеп, алыстап барады. Ардагерлер саны 
азайып, Отанымызды қорғаған майдангерлер арамызда сиреп қалды. 

Өз Отанын қорғауға барлық халықпен бірге кішкентай ғана Сарыөзек ауылының 
да жаужүрек ұлдары қатысты. Сол қан майданға қатысып,  өз Отаны үшін от кеш-
кен ұлдарының бірі – Қарабатыр Бестайұлы ағамыз туралы айтқым келеді. 
Қарабатыр ағамыз 1922 жылы Сарыөзек ауылында Бестай отбасында дүниеге 

келген. 8 баланың тұңғышы, 1940 жылы 18 жасында әскерге шақырылады. Өзінен 
кейінгі 16 жасар інісі Молдағанап та өз еркімен  майданға сұранып барады, бірақ 
хабарсыз кеткен.  Қарабатыр ағамыздың соғыстағы ерлік ісіне мына құжаттар  
куә. «Ерлігі үшін»  медалі берілген, бұйрық №024/н, 6-ншы атқыштар ротасының 
гвардия сержанты Бестаев Қарабатыр 1945 жылы 18 наурыздағы Венгрияның 
Коха елді - мекенін жаудан азат етуде  жараланғанына қарамастан өз бөлімшесін 
шабуылға бастады, жауды қырды делінген. Сондай-ақ ендігі бір мәліметтерде 
1941-1945жж.  әскери қызметін өтеді. ҰО соғысына қатысушы, 12 кавалерия 
полкінде кавалерист, гвардия сержанты. Соғысты Чехияда аяқтады.  2 мәрте ауыр 
жарақаттанған, Румыния госпиталінде емделген. Марапаттары: 1, 2, 3 дәрежелі 
«Даңқ» ордені, 1-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысының ордені; Сондай-ақ 15.12.1955ж. 
«Ерлігі үшін» №3641783 медалі, медаль куәлігі  Е №148746 берілді. 
Соғыстан 1946 жылдың ақпан айында елге аман-есен оралады. Елде ата-анасы 

соғыс кезінде ауылға көмекке келген Бәтима есімді қызға үйлендіреді. Ағамыз 
көпбалалы отбасы болды. Тәрбиелі ата-анадан үлгілі  алған балалары қоғамның 
әр саласында таңдаған мамандықтары бойынша қызмет атқарып, қыздарының 
алды, Мәжкен, Шынар, Манар зейнеткерлікке шыққан.Үлкен ұлы Рамазан Ақмола 
облысының «Еркіншілік» совхозының директоры, аудандық мәслихаттың 
депутаты. Ортаңғы ұлы Шынболат «Қазақстан темір жолы» компаниясының 
маманы,  Айша есімді қызы Астана қаласында дәрігер, емхана меңгерушісінің 
орынбасары. Кіші ұлдары Жанболат елде жұмыс істейді. Көпей қызы Кенжегүл 
Ғабит Мүсірепов ауданында тұрады, ауданның мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінде бас маман. Ертеректе екі баласы шетінеп кеткен.  Ағамыз Қарабатыр 
1972 жылы 4-ші сәуірде қайтыс болды, Сарыөзек ауылында жерленген. Артында 
немере, шөберелері бар.  

 Атасының тегін немересі Азамат жалғастыруда. Жойқын соғыстың  Ұлы 
Жеңіспен аяқталғанына 70 жыл. Жарқын болашақ үшін күрескен ерлер есімі - ел 
есінде, соғыс өрті шарпыған әр отбасының есінде мәңгіге ұмытылмақ емес, рух-
тары жасай бермек!

Жәмила СӘКЕНОВА,
Казанка ОМ-нің мұғалімі.

Рухтары мәңгі жасайды
д

жаз
сайы
азайы

Еліміз Ұлы Жеңістің 
70 жылдығын тойлағалы 

отыр. Жер бетіне адамдардың 
қаншама  ұрпа ғы  кел іп -
кетсе де, Ұлы Отан соғысы 
олардың естерінен еш уақытта 
шықпауы керек. Соғыста жеңіс 
әпергендерді ұмытпау дегеніміз 

- бейбітшілік үшін күресу. 
Тарихта Ұлы Отан соғысындай 

соғыс болған емес, бұл соғыста 
ешқашан болып көрмеген батырлар 
шығып, ерліктер жасалды. Ересек-
термен қатар балалардың өздері 
қас батырлық танытты. Кеңес адам-
дары майданда шайқасты, тылда 
еңбек етті, жауға қарсы астыртын 
жұмыстар жүргізілді, партизан 
жасақтарында соғысты. Соғыс 
кезінде 12 мыңдай адам асқан 
ерлік көрсетіп, Кеңес Одағының Ба-
тыры атағына ие болды. Олардың 
9 мыңы жастар еді. Отан үшін 
болған ұрыстарда жанын қиған 
ерлердің қанға батқан, оқ тескен 
партия және комсомол билеттері 
қаншама. Соғыс аяқталғаннан бері 
көп жылдар өткенімен Ұлы Отан 

Біздің тілегіміз - бейбітшілік
соғысы ардагерлерінің қатары 
сиреді, некен-саяқ десе де болады. 
Ол ардагерлерге қандай құрмет 
көрсетсек те, көп емес.
Ұлы  Отан  со ғысына  осы 

Егіндіағаш шағын елді-мекенінен 
де Отанды корғау үшін ер аза-
маттар асығыс майданға аттан-
ды. Соғыстың әр шебінде өзге 
ұлттармен бірге ауылымыздың 
азаматтары  жанқиярлықпен 
«Отан үшін», «Жер үшін» атты 
ұранмен жан аямай соғысты. 900 
күн қоршауда болған Ленинград 
блокадасында болып 2 рет «Даңқ» 
орденімен марапатталған Тасымов 
Жәмшит атай ерлігін айтуға бола-
ды. Орёл - Курск иінінде қиян-кескі 
соғысқа қатысып, 1943 жылы қаза 
тапқан снайпер Мұқышев Шұғай 
атайдың ерлігі кейінгі ұрпаққа үлгі-
өнеге. Сталинград үшін шайқаста 
болған Жанахметов Қасым «Ста-
линградты қорғағаны үшін», «Ерлігі 
үшін» медальдарының иегері атан-
са, Топышев Молдахмет атамыз 
да «Ерлігі үшін» медалінің иегері 
атанды. Сталинград шайқасына 
қатысқан Мұқышев Ахметжанның, 
Варшава қаласын азат ету кезінде 
минаға жарылып, қаза тапқан 
Бейсенбин  Кұлибек  атайдың , 
«Қызыл Жұлдыз», «Отан соғысы» 
ордендерінің иегері, Будапешт 
қаласын  азат  етуге  қатысқан 
полк комсоргі Жартанов Қалихан 
атайлардың ерліктері бір төбе. 
Франция  жер інде  партизан 
құрамында соғысқан Шахметов 
Төлеу атамыздың, Берлинді алуға 
қатысқан «Отан соғысы» орденінің 
иегері, капитан Рақымов Жар-
ман атайлардың ерлік істері жас 
ұрпаққа үлгі өнеге.
Сол сұрапыл соғыстан көп аза-

маттар елге оралмады. Соғыстан 
оралмаған 57 азаматтың есімі 
ауыл ортасына орнатылған Ұлы 
Отан  соғысында  қаза  тапқан 
боздақтарға арналған ескерткіш 
тақта бетінде алтын әріптермен 
жазылған.

Соғыстан аман-есен оралған 
жиырма шақты аға-аталарымыз 
елге келіп, еңбекке араласып, 
өз үлестерін қосты. Атап айтар 
болсақ, елге келіп, еңбек еткен 
соғыс ардагерлері: Ақышев Кәкім, 
Сыздықов Қалабай, Сәдуақасов 
Нәжкен, Смағұлов Шекеш, Шаях-
метов Сансызбай, Есжанов Шәріп, 
Есекеев Бөкен, Есекеев Қараша, 
Сүлейменов Лимән, Жүсіпов Баялы, 
Нүұрханов Қайырлы, Қожахметов 
Қайырбек тағы басқалары. Бұл 
күнде ол адамдар тегіс өмірден 
озды.
Кейінгі жас ұрпақ бұл азаматтар-

ды қадір тұтып, жыл сайын 9 Ма-
мыр күні еске алып, гүл шоқтарын 
қояды. Соғыстан оралмағандар, 
Жеңіс  үшін  жанын  қиғандар 
жөніндегі  естелік  әр  адамның 
жүрегінде сақталады. Жеңіс оңайға 
түскен жоқ. Еліміздің 1710 қаласы 
күл-талқан болды. 70 мыңнан 
астам ауылдар мен деревнялар-
ды өртеп жіберді. Басқыншылар 
31850 зауыт пен фабрикаларды 
жойды. 65000 темір жол тора-
бын бұзып, істен шығарды. Ауыл 
шаруашылығындағы  36,8 млн 
гектар жер бүлінді. 20 миллионға 
жуық адамнан айрылды. Ересек 
адам үлесі азайды, ер адамдардың 
тұтас бір ұрпағын жойды. Соғыс 
үмітсіз жесірлік пен балалардың 
жет імд і г ін  әкелд і .  Ешк ім  де 
ұмыт  қалмайды ,  еш  нәрсе  де 
ұмытылмайды ,  фашистерд ің 
жасаған қылмысын Кеңес адам-
дары  ұмытпайды .  Соғыстан 
кейін көптеген қалаларда  фа-
шизм  құрбандарына  арналған 
ескерткіштер  орнатылды .  Біз 
фашистердің айуандығын ұмытқан 
жоқпыз, ұмытпайтын себебіміз, 
біздің халқымыз көрген қайғы, 
қасіретті адам баласы, келешек 
ұрпақ ешқашан көрмесе екен деп 
тілеймін!

Нұрғайша ЕРЕЖЕПОВА,
ҚР білім беру ісінің үздігі. 

Егіндіағаш ауылы.

Ұ л а н ғ а й ы р  С о в е т 
мемлекет і  жерін  неміс 
б а с қ ы н ш ы л а р ы н а н 
қорғауға Бірлестік ауы-
лынан  аттанған  70-тен 
астам   азаматтардың 
іш інде  б і зд ің  әкем і з 
Шәйлан Дүйсенбаев та 
бар еді. (Бұл кісі негізінен 
менің атам, бірақ жастай-

ымнан сол кісінің қолында 
тәрбиеленгендіктен әке деп атап 

кеткем.) Әкем 1895 жылы Бірлестік ауы-
лында туған.      
Соғысқа 1941 жылы Володар аудандық әскери 

комиссариатынан шақырылып,  6 айлық әскери 
жаттығулардан кейін  Смоленск, Архангельск 
маңындағы  соғыстың жаяу әскерлері қатарында 
болыпты. Москва түбіндегі шайқастарда да болған. 
Соғысқа шақырылғанда жасы  46-47 да болып 
отыр. Жанымдағы солдаттардың бәрі жас балалар 
болды, қаншама жастар  жау оғының құрбаны бо-
лып, жазықсыз шәйіт болды  деп әңгімелеп отыра-
тын.  Украина, Белоруссия, Смоленск, Архангельск 
маңындағы шайқастарда немістер бомбалағанда 
биік-биік қарағайлар үстімізге құлап жатады, оқ 
зуылдап, жарқ-жұрқ етіп сап-сау дүниені күл талқан 
ететін дейді. Кейін соғыстың қандай болғанын ки-
нолардан көрдік қой.  Соғыста жүріп намазымды 
тастағам жоқ, 4 жыл бойы Аллаға жалынып, Ей, 
Алла, жалған дүниені соғыс азабынан азат ете гөр, 
тірі қалғандарымызды елге аман жеткізе гөр деп 
тілейтінбіз дейтін.
Ұлы Отан соғысының барлық совет халқымен 

бірге қазақ халқының әрбір отбасында қалдырған 
қатыгез әрекетінің іздерінен біздердің де жүрегімізде 
сызат бар, өйткені біздер сол соғыс солдаттарының 
ұрпағымыз. 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын бұрынғы Совет 

Одағы мемлекеттерімен бірге біздің ауданымыз 

Отан їшін от кешкен
да  атап  өтуге 
үлкен дайындық 
ү с т і н де  және 
санаулы  ғана 
күндер қалды.              

4 жыл  бойы 
жалаң аяқ су кешіп, 
кеудесін оққа тігіп, 
ұ р п а қ т а р ы н а 
сәулетті де салау-
атты, бейбіт өмір 
сыйлап  кеткен 
жауынгер  ата-
ағаларымызды, 
апаларымызды 
мәңгі есте сақтап 
құрметтейм і з . 
Солардың ішінде 
1 7  ж а с ы н д а 
соғыста  шәйіт 
болған жиен ағам 
Төлеген Мусин де 

бар.
Шәйлан Дүйсенбайұлы 2023 атқыштар полкінде 

әскери қызмет атқарған, атқыш, қатардағы жауынгер. 
«Германияны жеңгені үшін», бірнеше мерейтойлық 
медальдармен марапатталған. 1984 жылы қайтыс 
болып, Бірлестік ауылында жерленді. 

 Біздер Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің қазіргі 
күндері тірі жүргендеріне тағзым етіп, мақтан тұтсақ, 
бұл күнге жете алмай өмірден озғандарына жатқан 
жерлерінің жайлы болуын  тілейміз.              

 Мен үшін майдангерлердің,  ұлтына, әскери 
шеніне қарамай - бәрі Батыр.    

 Мына бір өлең шумақтарын әкем Шәйлан 
Дүйсенбайұлы соғыста жүргенде елге хат қып жазған 
екен, толық мәтіні сақталмаған, есте қалғанын 
әкемнің аруағы разы болсын деп және ағайын-
туыс  оқысын деген ниетпен редакцияға ұсынып 
отырмын.

Бисміллә, келтірейін сөздің басын, 
Бұл күнде 48-ге келген жасым.
Оқ тиіп аяғымнан жараландым,
Не түрлі қиыншылық көрді басым.
Оқ тиіп аяғымның ақты қаны, 
Болжаусыз шықпайды екен адам  жаны.
Күн жаңбыр, түн боп кетіп жөн таба  алмай,
Қалшылдап жатқанымда болмады  сәнім.
Құдай-ау, өзің сақта , ажал оқтан, 
Тілеймін ғибадат қып жалғыз хақтан.
Бір Алла шын тілесең аман сақтар, 
Үстіңнен жауып тұрған қардай оқтан.
Бірінші хат жазамын анамызға,
Бір Алла сыйынамын панамызға.
Тілегің еншіалла қабыл болар, 
Дұға қыл біздей кәріп балаңызға.
Және де сәлем жаздым анамызға, 
Деп қорқам, көрісе алмай қаламыз ба?
Болжаусыз ажал-тағдыр келіп қалса,
Кеше гөр, ақ сүтіңді балаңызға.
Хат жаздым қалам алып қара сия, 
Мен жүрмін ұзақ сапар елден қия.
Бірге өскен қадірлесіп жан жолдасым, 
Жүрмісің есен-аман, Қанапия!
Жүрмісің, Қанапия, аман-есен? 

Тастама намазыңды мені десең.
Күнінде қияметтің пайдасы бар, 
Өлімнің тірі күнде қамын жесең.
Торғайым, айналайын, денің сау ма?
Біз кірдік мылтық ұстап неміс жауға.
Тірі боп аман-есен елді көрсек, 
Шыбын жан болар еді үлкен сауға.
Кекілден айналайын салбыраған, 
Балауса көк майсадай балбыраған.
Поштаға жүгірем деп жүдейсің ғой, 
Арбаның даусы шықса салдырлаған.
Бөдешім, сәлем жаздым арнап саған,
Кез болған бақытыңа бұл бір заман.
Алланың рахматынан үмітім бар, 
Қайтармыз ден сау болса есен-аман.
Тағы да сәлем жазам арттағы елге, 
Қамсақты, Қарашілік асқар белге.
Ой түсіп отырғанда жаза салдым, 
Мекен жұрт, кіндік кескен туған жерге. 
Қарауға, Ақсуменен, Ұялқайың, 
Кәріқыстау жайлаушы ек жыл-жыл сайын.
Суаткөл, Сарыөлеңмен, Ақінгенім, 
Білген ғой ғой ата-бабам қоныс жайын.
Аруағы Желағашта ата-бабам, 
Дұғамнан тастамаймын келсе шамам.

Түсімнен күндіз-түні бір шықпайды, 
Ер-әйел, жас-сәбилер, барша тамам.
Түгендеп дұға қылам бәрін жаттап, 
Ажалдан аман қалдым Алла сақтап.
Дұғамды қабыл қыл деп мен тілеймін, 
Ислам жолыменен дінді жақтап.
Елімнен мен де шықтым көптен 
қалмай, 
Адасқан ұясынан қоңыр қаздай.
Айрылдым Қызылжарда жолдасымнан, 
Айтысып отыратын әзіл-назды-ай...
Жан досым Омар қайда, үйінде ме?
Елдегі бұрынғыдай күйінде ме?
Ұзақ дәм, алыс жолға айдамасын, 
Құдайға елде жүру қиын деме!
Орныңда амансыз ба, басқарма Есқақ! 
Көз салып семьяма, отыр нұсқап.
Тылдағы Отан қорғау жұмысын істеп,
Басыңнан құдай берген кетпесін бақ. 
Орныңда амансың ба, қайран халқым! 
Жай түскен, қыстақ жерім, сүйген алқым!
Қиындық басқа бүгін түскенменен, 
Құдайым құр жылатпас берер артын.

Сәулеш МУКЕЕВА, 
Бірлестік ауылы.



Айыртау таѕы4 30 сәуір 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Махметов 
Аманбек 
Ғазизұлы 

аудан әкімінің  орынбасары, ВАК төрағасы;

Мағымов  
Алтынбек 
Мырзабекұлы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының ауыл 
шаруашылығы бөлімінің бас маманы, ВАК хатшысы.

ВАК мүшелері:
Жанапин Едірес 
Жәзитұлы 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының ауыл 
шаруашылығы бөлімінің басшысы;

Қалымов Данияр 
Мұхтарұлы 

Айыртау ауданының кәсіпкерлер палатасы филиалының 
директоры (келісім бойынша);

Сейтмағамбет 
Қайырбай 
Мәжитұлы

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы 
министрлігінің аудандық аумақтық инспекциясының 
басшысы (келісім бойынша);   

Төребеков Нұрлан 
Мейрамұлы 

ауданның жер қатынастары бөлімінің басшысы.

Өсімдіктерді қорғау мақсатында ауылшаруашылық 
дақылдарын өңдеуге арналған гербицидтердің, биоагенттердің 

(энтомофагардтың) және биопрепараттардың құнын субси-
диялау бойынша  ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінің 

тізімін анықтау жөніндегі Айыртау ауданының 
ведомствоаралық комиссиясының құрамы

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 2014 жылғы 30 
маусымдағы  № 22 шешімімен ВАК –тың дербес құрамы бекітілді, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің 2015 жылғы 1 сәуірдегі №15  
шешімімен ВАК-тың дербес құрамына өзгерістер енгізілді. 
Ведомствоаралық комиссиясының жұмыс тәртібі (ВАК)
Ауыл шаруашылығы тауар өндірушілерінен субсидия алуға құжаттарды 

және өтінімдерді қабылдауды ВАК жұмыс органы жүргізеді (ауданның ауыл 
шаруашылығы бөлімі) күнде, жұмыс күндері сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, 
2015 жылдың 1 тамызына дейін мына мекен-жай бойынша: Саумалкөл се-
лосы, Д. Сыздықов көшесі, 4 үй.
Толық ақпаратты ауданның ауыл шаруашылығы бөлімінен 22-690 теле-

фоны бойынша алуға болады.
  «СҚО Айыртау ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының жер қатынастары 
бөлімі» ММ келесі түрде қызмет көрсетеді:
- «Жер учаскесін рәсімдеу бойынша жер орналастыру жобаларын 

бекіту»;
- «Мемлекетке жеке меншікке сатылатын нақты жер учаскелерінің 

кадастрлық (бағалау) құнын бекіту».
2014 жылы барлығы -345 мемлекеттік қызмет көрсетілді, соның ішінде:
- «Жер учаскесін рәсімдеу бойынша жер орналастыру жобаларын бекіту» 

туралы мемлекеттік қызмет көрсету талабына сай ақпарат.
- Мемлекеттік қызмет алушымен жумыс
- Мемлекеттік қызмет алушылар – жеке және заңды тұлғалар.
Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы ақпарат стендтерде көрінетін 

жерде орналасқан.
Мемлекеттік қызмет көрсету процесстерін жүзеге асыру кезіндегі 

қызметі.
«Айыртау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ басшысымен 

мемлекеттік қызмет көрсету сапасын жақсарту бойынша іс шаралар жо-
спары бекітілген. Мемлекеттік қызмет көрсету процесін қамтамасыз етуге 
бағытталған іс шаралар өткізіледі, түсіндірме жұмыстары өткізіледі.
Уәкілетті органның қызметі мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі 

заңдылықты және адамдардың конституциялық құқығын сақтау кезінде 
негізделеді. 
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасын бақылау.
«Айыртау ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ қызметкерлерімен 

мемлекеттік қызмет көрсету кезінде барлық мемлекеттік қызмет принциптері 
ұстанады, мемлекеттік қызмет көрсету тиімді және сапалы көрсетуге жауапты 
қызметтік тұлға, сапалы және өз уақытында қызмет көрсету, мемлекеттік 
қызмет көрсету кезінде қиыншылықтар  жиберілмейді. 
Мемлекеттік қызмет жұмыс кестесіне сәйкес сағат 9.00-ден 18.00-ге дейін, 

түскі үзіліс 13.00-ден 14.00-ге дейін күн сайын көрсетіледі.
Аудан әкімі аппаратына мемлекеттік қызмет көрсету сапасы жөнінде ай 

сайын есеп беріледі.
Нұрлан ТӨРЕБЕКОВ, 

бөлім басшысы.

2014 жылы «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік 
мекемесімен көрсетілген мемлекеттік қызметтер
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Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешені 
– еліміздегі халық шаруашылығындағы 

агроөнеркәсіптік кешеннің негізгі құрамдас бөлігі 
және оны одан әрі қарай дамыту аграрлық саясаттың 
аса маңызды бағыты болып табылады. Еліміздің 
экономикалық дамуында агроөнеркәсіптік кешенінің, 
оның ішінде ауыл шаруашылығы саласының маңызы 
зор.    

Әсіресе азық–түлік бағдарламасын бүкіл еліміз көлемінде 
шешу, халықты отандық азық – түлікпен және өндіруші 
өнеркәсіп салаларын шикізатпен толық қамтамасыз ету, 
көбінесе, агроөнеркәсіптік кешеннің әр түрлі салаларының 
дамуымен анықталады. 
Ал республиканың солтүстік өңірлеріндегі өндіріс 

жағдайында егістік алқаптарының құрылымын оңтайландыру 
арқылы ауыспалы егістер жүйесінің буындарына ауыл 
шаруашылығы дақылдарын енгізу шаруашылықтарға және 
шаруа қожалықтарына өте көп мүмкіндіктер береді. Әсіресе 
дәнді бұршақ дақылдарының өнімдері дәнді дақылдарға 
қарағанда нарықтағы бағасы өте жоғары және сұранысқа 
ие болады. 
Бұршақ тұқымдас өсімдіктер ауадағы азотты сіңіреді 

және тамырларында орналасқан түйнек бактерияларының 
арқасында азотты байлау қабілеті топырақты органикалық 
заттармен және биологиялық азотпен байытады. Одан 
қалды барлық бұршақ тұқымдас өсімдіктер көптеген ауыл 
шаруашылығы дақылдарына жақсы алғы дақыл болып 
табылады.
Жүргізілген зерттеулер жұмысында асбұршақты таза сүрі 

жер танабына орналастырып өсіргенде біршама жақсы өнім 
алынатыны белгілі. Бірақ та асбұршақты осылай өсіргенде 
ауыспалы егістегі өңделген жерлер тиімді пайдаланыл-
майды, таза сүрі жер танабын  дайындау барысында 21 
ай уақыт кетеді және сол кезеңдерде жел мен су эрозиясы 
байқалады.  
Біздің жүргізілген зерттеулердің нәтижесі бойынша 

Солтүстік Қазақстанда дәнді бұршақ дақылдарын ауыспалы 

Ауыл шаруашылығы
ДӘНДІ БҰРШАҚ ДАҚЫЛДАРЫН ӨСІРУ МҮМКІНДІКТЕРІ

егісте дәнді дақылдардан кейінде орналастыруға болатыны 
байқалды (суретте). 
Сондықтан өңірдегі өңделген егістік жер құрылымында 

дәнді бұршақ дақылдарының көлемін кеңейту өте маңызды 
болып табылады. Әсіресе асбұршақты неғұрлым ауа-райы 
қолайлы климат жағдайы бар, яғни өңірдің солтүстік аудан-
дарында өсірген дұрыс болады. Соңғы жылдардың деректері 
бойынша асбұршақты таза сүрі жер танабының орнына ор-
наластырып өсіру өте жақсы нәтиже берді. Дәнді бұршақ 
дақылдарының арасынан жоғары өнім беретін асбұршақ 
дақылы. Зерттеу жүргізілген соңғы 20 жылда асбұршақтың 
орташа өнімі таза сүрі жер танабына өсірілгенде 15,1 ц/га, 
ал аңыздықты танапта 14,6 ц/га құрады.  
Дәнді бұршақ дақылдары арасынан әсіресе құрғақшылық 

жиі болатын аймақтарда (аудандарда) ноқатты өсіру жақсы 
нәтиже береді. Бұл дақыл құрғақшылыққа өте төзімді және 
жоғары технологиялық дақыл болып табылады. Піскен 
ноқатты жинағанда жатып қалмайды және дәні төгіліп 
шашылмайды. Ноқатты таза сүрі жер алғы дақылына 
өсіргендегі өнімі 12,3 ц/га, ал аңыздық танапта 11,2 ц/га 
құрады. 
Соңғы жылдары өсімдік шаруашылығы сала-

сын әртараптандыруға байланысты ауыспалы егіс 
құрылымында дәнді бұршақ дақылдары арасынан 
жасымық дақылының алатын орны ерекше. Жасымық 
өсімдігі  Қазақстанда аса көп зерттелмеген, әсіресе 
өндіріс жағдайында бұрын өсірілмеген өңірге енді ғана 
таныла бастаған бір жылдық бұршақ дақылы болып та-
былады. Ауыспалы егісте жасымықты дәнді дақылдармен 
кезектесіп орналасып өз орнына 3- 4 жылдан кейін оралуы 
тиіс. Ауыспалы егісте осы дақыл осылай 3-4 жылдан 
қайтадан айналымда өз орнына оралуы аурудың жи-
налуын біршама азайтады. Соңғы жылдары жүргізілген 
зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша аңыздық алғы 
дақылдан кейін себілген жасымықтың алынған орташа 
өнімі 9,6 ц/га құрады.
Сонымен қорыта келгенде Солтүстік Қазақстан 

жағдайында егісік көлемінің құрылымында дәнді бұршақ 
дақылдары жаздық бидайға қарағанда ерте себіледі, ол 
өз кезегінде егін себу мерзімі науқанын ұзартады және 
жұмыстың қауырттығын азайтады. Дәнді бұршақ дақылдары 
дәнінің бағасы әлемдік нарықта жаздық бидай дәніне, 
қарағанда 2-3 есе қымбат тұрады және мал шаруашылығы 
саласында оның жас балаусасын мал азықтық шөп, сүрлем 
ретінде пайдалануға болады, ол өз кезегінде қожалықты 
арзан мал азығымен қамтамасыз етеді. 
Өңірде дәнді бұршақ дақылдарын ауыспа-

лы егісте өсірумен қатар оны өсімдік шаруашылығын 
әртараптандыруға тиімді пайдалану тұрғылықты өндірісте 
«Қазақстанда жасалған» жергілікті өнеркәсіп брендімен өз 
өнімдерін шығаруға мүмкіндік береді.

Қияс АЛДАБЕРГЕН,
A.И. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми-

өндірістік орталығының 
аға ғылыми қызметкері. 

Орман - табиғаттың қасиетті дарыны! Бұл тек қана шикізат 
және тамақ көзі ғана емес. Орман бұл деңсаулық қоймасы,  
жануарлар және өсімдіктер дүниесіне эстетикалық нәр 
тамдыратын, адамға емдік әсер ететін және күш қуатын 
қалпына келтіретін табиғат. Біз табиғаттың әдемілігіне 
қуанышпен таңданамыз.
Орманда отты дұрыс қолданбаудан, өрт қауіпсіздік 

ережелері сақталмағандықтан осының бәрі өртпен 
аяушылықсыз жойылады. Сөндірілмеген ошақ, сөндірілмеген сіріңке 

немесе шылым қалдығы, аң аулау кезінде тез жанатын тығындар, қағаз 
немесе басқа да бықсып жанатың заттар - осының бәрі өрттің шығуына 
себепші болады.
Орман өрттері орны толтырылмас шығын келтіреді. Ормандар олардан 

зардап шегеді және жойылады. Өртпен зақымдалған ағаштардың өсуі 
азайтылады және оларда саңырауқұлақ аурулары және зиянкелтіргіштер 
таралады.  Жанған ошақ ортасы көрші тұрған дені сау ормандарға ауруларды 
және зиянкелтіргіштерді тарату ортасына айналады.
Өрт кезінде орман төсегіші және өскіштер жанады. Орманды жаңарту 

жағдайы нашарлайды және түрін өзгертеді. Өртпен жойылған орманның 
орны қалпына көп жылдардан кейін келеді.
Орман өрттері ауыл шаруашылығына көптеген шығындар келтіреді, сол 

себептен егістік дақылдар жойылады.
Естеріңізде болсын, өртті сөндіргеннен ескерткен оңай.
Өрт қауіпсіздігі кезеңінде орманда қатаң тиым салынады:
Арнайы арналмаған жерлерде от жағуға; жұмыс істеп тұрған көлікке 

жанар-жағармай құюға; жанар-жағармай құйып жатқан көліктер маңайында 
темекі шегуге немесе ашық отты пайдалануға; орман маңайындағы шөптерді 
жағуға;
Басталып жатқан орман өртін көзіңіз шалып қалса, қолма қол батыл іске 

кірісіңіз. Су құйыңыз, жасыл жапырағы бар сыпырғышпен ұрыңыз, жер немесе 
құммен жабыңыз, және т.б. Егер де өртті сөндіру қолыңыздан келмесе, орман 
шаруашылық күзетіне және өрт сөндіру бөліміне хабарлау керек. 
Тел. 27-359, 27-227.    

Жанбота ҚАБДӨШЕВ,
ТЖБ-нің аға инженері, 

өртке қарсы қызмет майоры. 

Өрт – тілсіз жау
Орманда оттан сақ болыңыздар

Сыбайлас жемқорлық ел 
экономикасының көтерілуіне 

үлкен кедергі келтіріп отырған 
қоғамымыздағы ең басты қауіп-
қатердің бірі болып табылады. 
Сондықтан да оны болдырмау, 
алдын-алу мақсатында елімізде 
көптеген іс-шаралар жоспарла-
нып, жүзеге асырылуда. Алай-
да, жемқорлықпен күресу бары-
сы күн сайын қарқын алып келеді 
дегенімізбен, жегі құртқа айналған 
осы бір қатерлі дерттен бойын аулақ 
ұстағысы келмейтіндердің қатары да 
уақыт өткен сайын көбейе түсуде.

1998 жылдың 2 шілдесінде 
Қазақстан  Республикасының 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңы қабылданып, 
онда сыбайлас жемқорлықпен 
күресу мемлекеттік органдар 
басшыларының, ел азаматтарының 
міндеті екендігі атап көрсетілді. Атал-
мыш заң азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауға, сы-
байлас жемқорлық көріністерінен 
туындайтын қауіп-қатерден еліміздің 
ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз 
етуге, жемқорлыққа қатысты 

Жемқорлық індет – жою міндет
Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу

құқықбұзушылықтың алдын алуға 
бағытталған. Қоғамымыздың барлық 
саласына дендеп еніп бара жатқан 
жемқорлықтың жолына батыл 
тосқауыл қойып, олардың зар-
даптарын жою және мүдделілерді 
жауапқа тарту бүгінгі күннің ең басты 
міндеттерінің бірі.
Осындай келеңсіз құбылыстармен 

бітіспес күрес жүргізу тек сот, 
құқық қорғау немесе мемлекеттік 
органдардың міндеті емес, барлық 
ұлтжанды азаматтардың парызы. 
Мемлекеттік органдарда жұмыс 
жасайтындардың өзгенің тағдырына, 
жұмысына деген немқұрайдылығы, 
т оңмойын  шенеун і к т ерд і ң 
тойымсыздығы, қарапайым анықтама 
алуы үшін шеті мен шегі жоқ кезек. 
Көптеген азаматтар мемлекеттік 
қызметкерлерді пара алуға өздері 
арандатады. Өйткені халық ара-
сында сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы білімділік жетіспейді. Сол 
себепті де мұндай ауыр кеселді 
тек мемлекеттік және құқыққорғау 
органдарының күшімен жеңе ал-
маймыз. Жемқорлықпен күресуді 
бүкіл халық болып қолға алсақ қана 

тоқтатуға болады.
Бүг інг і  таңда ,  мемлекетт ің 

ұйымдасқан қылмыс және сыбайлас 
жемқорлықпен күресу саласындағы 
ең басты назары экономикалық 
даму процестерінің басқарылуына, 
ұйымдық-құрылымдық буындардың 
тиімді жолдарына, ішкі өзін-өзі бақылау 
жүйесін құруға және қылмыстылықты 
тазартуға аударылуы тиіс. Соны-
мен бірге, сыбайлас жемқорлықпен 
күрестің басты бағыты - оның алдын 
алу, яғни, оның себептері мен шарт-
тарына ықпал жасау болуы керектігін 
ескерген жөн деп есептеймін.
Айыртау ауданының сотында сот 

қызметкерлері арасында қатерлі 
дертке жол бермеуге баса назар 
аударылып отыр. Халқымызда «Бір 
қарын майды бір құмалақ шірітеді» 
деген қанатты сөз бар. Сондықтан 
да құлқынның қамын ойлаған 
кейбіреулердің теріс әрекеті бүкіл 
ұжымға кері әсерін тигізбеуі үшін сы-
байлас жемқорлыққа қарсы бірлесе, 
ымырасыз күрескеніміз дұрыс.

Айнагүл РАХИМОВА,
Айыртау аудандық сотының 

кеңсе меңгерушісі.

эк
үлке
қоғам
қатер
Сонды
алдын
көптег

Тіл – халықтың жаны, 
байлығы, әрбір ұлттың 

мақтанышы. Мұқағалиша 
а й т қ а н д а  е ң  б і р і н ш і 
бақытымыз, байлығымыз – 
ана тіліміз. Сондай-ақ аса бай 
рухани қазынамыз. Елбасы 
Н.Ә. Назарбаев «Қазақ тілі – 
Қазақстан халқын біріктіретін 
тіл» деп атап айтқан болатын.
Осы бағытта Айыртау аудандық 

мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімінің ұйымдастыруымен 
мемлекеттік тілдің қолданыс 
аясын  кеңейту  және  Абай 
шығармашылығын насихаттау 
арқылы қазақ мәдениетіне, тілі мен 
әдебиетіне деген өзге ұлт өкілдерінің 
ықыласын арттыру, әрі еліміздің 
бірлігін нығайту мақсатында өткен 
аптада дәстүрлі «Абай –дана, Абай 

Талаптыға нұр жауар
Абай – дана, Абай – дара 

қазақта
– дара қазақта» атты Абай оқулары 
өткізілді. Аталмыш байқау үш кезең 
бойынша ұйымдастырылды. Бірінші 
кезең – Абай шығармаларынан 
үзінді немесе қара сөздерінен 
жатқа оқу. Екінші кезең – «Абай 
жолы» романынан жатқа үзінді оқу. 
Үшінші кезең – Абайдың сөздеріне 
жазылған әнді орындау.
Байқауға үш үміткер қатысып, 

өз  өнерлерін  сынға  салды . 
Қатысушыларға қойылған ба-
сты талап – үзінділерді көркем 
шеберлікпен, мәнерлеп оқу, әнді 
нақышына келтіре шырқау. 
Байқау нәтижесі бойынша № 2 

мектеп-гимназия оқушысы Гор-
деева Мария бірінші орынмен 
марапатталып, облыстық Абай 
оқулары байқауына жолдаманы 
жеңіп алды. 

Облыстық  т ілдерді  дамыту 
басқармасының ұйымдастыруымен 
Петропавл  қаласында  Абай 
оқуларының  облыстық  кезеңі 
өткізілді. Ауданымыздың намы-
сын ту етіп барған Мария Гордее-
ва бұл кезеңде де шашасына шаң 
жұқтырмай, мерейімізді үстем етіп 
жүлделі бірінші орынды қанжығасына 
байлап оралды. 
Марияның  осындай  үлкен 

жетістікке жетіп, қазақ әдебиетінің 
қайнар бұлағы, тұнық тұмасы Абай 
шығармашылығымен  айналы-
суына ұстазы Гауһар Ғалымқызы 
Қыдырбекованың сіңірген еңбегі зор. 
Ұстазына еңбегіңіз жемісті, озат 

та озық ойлы шәкірттер даярлау 
жолында сәттіліктер мен жетістіктер 
тілей отыра, Марияға білім жолында 
тек айың оңынан туып, мерейің үстем 
бола берсін, Абайдай әруақты атаның 
рухы қашанда желеп-жебеп, биік 
шыңдардан көріне бер демекпіз.

Динар ҚҰСАЙЫНОВА,
ауданның мәдениет 

және тілдерді дамыту 
бөлімінің бас маманы.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА

Тіл – өте күрделі құбылыс. Әрбір адам басқа адамдармен тікелей 
қарым-қатынас жасауының нәтижесінде ол халық тілі қазынасын 

бірте-бірте меңгере береді. Ендеше кішкентайынан тілін дұрыс 
жетілдіріп жақсы тәрбие алған болса өз даму дәрежесіне сәйкес тіл 
заңдылықтарының элементтерін меңгеріп өседі. Жалпы, тіл мәселесі – 
жалпы және арнайы психологияда ең негізгі мәселе болып табылады. 
Себебі тіл адам өмірінде негізгі рөл атқарады. Олай болса, баланың тілін 
дамыту жұмысы отбасынан, балабақшадан бастап жүйелі түрде жүргізілуі 
тиіс. Баланың сөйлеу тілі – балабақшадан басталып, одан әрі даярлық 
тобында және бастауыш сыныптарында толық дами бастайды. Өкінішке 
орай, қазіргі уақытта баланың сөйлеу тілінің дамымауы – дыбыстарды 
дұрыс айта алмауының салдарынан, сөздік қорының өте аз болуымен 
қатар тіл кемістігі бар балалардың санын көбейтуге әкеліп соқтыруда. 
Осы мәселелердің алдын алу мақсатында логопед маманының көмегіне 
жүгіну керек.
Логопед маманы тек дыбыстарды қоюмен шектелмейді, ол сөйлеу 

тілінің барлық компоненттерін (фонетика, лексика, грамматика) дамытуға 
арналған түзету жұмысын жүргізетін маман. Сонымен қатар логопедиялық 
сабақтардың басты мақсаты: баланың сөйлеу мәдениетін дамыту, ал 
дұрыс сөйлеу мәдениетінің іргесін қалайтыны – ол дыбыстарды дұрыс 
дыбыстаудан, содан кейін дұрыс айтудан басталады, осыдан «Баланы 
дыбыстарды дұрыс айтуға қалай үйретуге болады?» - деген сұрақ туын-
дау мүмкін. Ол үшін артикуляциялық жаттығуларды орындау қажеттігіне 
тоқталып, оларды қалай жасау керектігін әртүрлі авторлардың тілге 
арналған жаттығуларын бірнеше әдіс-тәсілдерді пайдалана отырып орын-
дау. Бұл жаттығуларды балаларға «Көңілді тіл» ертегісін айта отырып , 
әртүрлі көрнекі құралдарды пайдаланып, қызықты етіп жасау керек. Келесі 
бір мәселе қиын дыбыстарды түзетуге тоқталып, [л-р], [с-ш], [з-ж] т.б. ды-
быстарды қою тәсілдерін іс-әрекет жүзінде көрсетіп, оны дұрыс игерудің 
жолдарын түсіндіру. Егер де баланың мұндай тәсілдерді меңгеруі қиын 
болса, кез келген уақытта мейлі сабақ үстінде немесе үйінде оны ойын 
арқылы артикуляциялық жаттығуларды толық орындай алуға болады.    
Ойын – балалардың күнделікті тиімді іс-әрекеті, адамның өміртанымының 
алғашқы қадамы емес пе? Ойын кезінде баланың ойлауы мен елестеу 
қабілетінің ерекшеліктері, оның белсенділігі, эмоционалдығы, қарым-
қатынасқа түсудің қажеттілігі ашық көрінеді.

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

Дұрыс дыбыстай білейік
қа

бірт
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заңды
жалпы
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Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 
Статистика комитеті Солтүстік Қазақстан облысының 

Статистика департаменті 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап 
Қазақстан  Республикасының  2014 жылғы  5 шілдедегі 
№235-V Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексі (бұдан 
әрі Кодекс) күшіне енгеніне назарларыңызды аударады.
Жаңа Кодекс редакциясына сәйкес, алғашқы статистикалық 

деректерді  ұсыну  тәртібін  бұзғаны  үшін  респонденттердің 
жауапкершілігі Кодекстің 497-бабымен қарастырылған (Кодекстің 
бұрынғы редакциясында - 381-бап). Бап респонденттермен 
мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес алғашқы 
статистикалық деректерді ұсынғаны және белгіленген мерзімде 
ұсынбағаны үшін жауапкершілікті қарастырады (баптың мәтіні 
төменде келтірілген).
Баптың жаңа редакциясында алғашқы статистикалық деректерді 

ұсыну мерзімдерін бұзғаны үшін ескерту түріндегі әкімшілік жаза түрі 
алынып тасталғанына ерекше назар аударуыңызды сұраймыз.
Сонымен, 2015 жылғы  1 қаңтардан бастап ,  респондентпен 

Респондеттердің  алғашқы статистикалык деректерді ұсыну 
кестесімен қарастырылған мерзімді бұзып статистикалық байқау 
нысаны ұсынылған жағдайда тек қана әкімшілік айыппұл түріндегі 
жазалар салынады.
ҚР Әкімшілік құқықбұзушылық туралы кодексінің 497-бабы
Алғашқы статистикалық деректерді ұсыну тәртібін бұзу
1. Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына анық емес алғашқы 

статистикалық деректерді ұсыну - ескерту жасауға әкеп соғады.
 Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық 

деректерді белгіленген мерзімде ұсынбау - жеке тұлғаларга бес, лауазым-
ды адамдарға, шағын кәсіпкерлік субъектілеріне жеті, орта кәсіпкерлік 
субьектілеріне он, ірі кәсіпкерлік субъектілеріне қырык айлық есептік 
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.
Осы баптың бірінші және екінші бөліктерінде көзделген, әкімшілік жаза 

колданылғаннан кейін бір жыл ішінде кайталап жасалған іс-әрекеттер 
- жеке тұлғаларға жеті. лауазымды адамдарға, шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне он, орта кәсіпкерлік субъектілеріне жиырма, ірі кәсіпкерлік 
субъектілеріне елу айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға 
әкеп соғады.
Сұрақтарыңызбен келесі телефондарға коңырау соғуға болады:
Респонденттермен жұмыс басқармасы 46-16-34. Департамент 

заңгері 46-49-88

Назар  аударыңыз !
Құрметті  респондент!

Айыртау аудандық сотымен қаралған сот актілерін жоғалтқан 
жағдайда қайталама сот актілерінің көшірмесін алуға өтініш беру 

тәртібін түсіндіреміз.
Сот актілерін қайтадан беруге өтініш Айыртау аудандық сотының 

төрағасының атына жазылады. Өтініште өтініш жазушы адам қайталама 
сот актілерінің сұрауы себептерін көрсету қажет. Өтінішке қоса жеке ба-
сын растайтын құжат көшірмесі және мемлекеттік баж салығын төлегенін 
растайтын түбіртекті тапсыруы тиіс.
ҚР Салық қодекісінің 535 бабының 12 тармағы бойынша сот шешімдерінен, 

үкімдерінен, ұйғарымдарынан, соттардың өзге де қаулыларынан 
көшірмелерді (түпнұсқаларды), сондай-ақ іске қатысатын тараптар мен 
басқа да адамдардың өтініші бойынша соттар беретін істің басқа да 
құжаттарының көшірмелерін қайтадан беру туралы арыздардан - әрбір 
құжат үшін (айлық есептік көрсеткіш) АЕК-тен 10 % , сондай-ақ әрбір 
дайындалған бет үшін АЕК-тен 3 %  төлеу қажет.  

2015 жылдың 01 қаңтарынан бастап АЕК (айлық есептік көрсеткіш) 
1982 теңгені құрайды. 
Мемлекеттік баж салығын жеке банктік операцияларды жүзеге асыратын 

банктар немесе ұйымдарға аудару арқылы төленеді. 
Мемлекеттік баж салығын мына есепке аудару қажет ҚБК 108102.

Салтанат КЕҢЕСПАЕВА,
Айыртау аудандық сотының 

мұрағат меңгерушісі. 

Маман түсініктемесі
Сот актілерінің көшірмелерін 

алу тәртібі
ж

тәрт
Сот

төрағ
сот ак
сын ра
растай

2015 жылдың  2 наурызында  Каменноброд ауылында  жергілікті 
қоғамдастықтың  жиыны өткізіліп, ауылдың бір көшесіне  Халел Тайтанұлы 
Сәлімжановтың  есімін беру туралы шешім қабылданды.

Ауданның мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі.    

Хабарландыру

«Мәңгілік полк» акциясы одан әрі жалғасуда. Біздің «Айыр-
тау таңы» және «Айыртауские зори» газеттерінде көптеген 

оқырмандарымыздың үн қатқаны көңілімізге қуаныш ұялатады. 
Аталмыш акция аясында ұрыс даласында қаза тапқан немесе соғыста 
алған жарақаттарының салдарынан соғыстан кейін қайтыс болған 
майдангерлердің балалары, немерелері және шөберелері «Мәңгілік 
полктың» қатысушысы бола алады. 

9 мамырда аудан орталығында өтетін шараға қатысу үшін тілек 
білдірушілер А 3 форматында атасының немесе әкесінің портретін 
жасатуы керек. Мүмкіндігінше транспарант істеп, суретті соған бекітіңіз, 
суретте қаза тапқанның тегі, аты, әкесінің аты, оның әскери шені (егер 
белгілі болса) көрсетілуі керек. Газет редакциясының 21-485 телефоны 
бойынша міндетті түрде тіркеліңіз. 9 мамырдағы мерекелік шаралар 
кезінде «Мәңгілік полк» қатысушыларына жиналатын орын қосымша 
хабарланатын болады. Бір колоннада сап түзеп, аталарымыз бен 
әкелеріміздің портреттерін қолға ұстап Саумалкөл ауылының орталық 
көшесінің бойымен Даңқ монументінің, Мәңгілік алаудың жанынан өтеміз. 
Біздің батырларымыз ол күні бізбен бірге бір сапта болады. Транспарант 
болмаған жағдайда, акцияға қатысушылар колонна сапына кез келген 
форматтағы суретпен тұруына болады. 
Сондай-ақ акция ауданның ауылдық округтерінде өтеді. Қатысушылардың 

жиналатын жерлерін ауылдық әкімдіктерден білесіздер.
Ұйымдастыру комитеті.

Мәңгілік полк

ДҮЙСЕНБІ, 4 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта. Kz» 
11:05 «Айтуға оңай...» 11:45 «Қыздар». Т\х. 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы жеңіске - 70 
жыл 12:55 «Дауа». 13:25 «Білгірлер бәйгесі». 
14:15 «Ақсауыт». 14:50 «Джунгли кітабы». М\х. 
15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:10 «Келін». Т\х. 
17:00 Жеңіске - 70 жыл.«Елдің ерлігі». Д\ф. 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Айналайын». 18:50 «ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ 
19:35 «ҚЫЗДАР». Т\х. 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «КӨК ТАРЛАН-
ДАРЫ». Т\х. 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
22:50 «КЕЛІН». Т\х. 23:40 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 
0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:50 ФУТБОЛ. АҒЫЛШЫН 
ПРЕМЬЕР-ЛИГАСЫ. 35 тур «ХАЛЛ СИТИ» - 
«АРСЕНАЛ». 2:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 

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 Д\драма. 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с. «Баллада 
о Бомбере» 15:00 Новости15:15 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» деректі драмасы 16:25 
Т\с. «Пәленшеевтер» 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 Новости21:30 Т\с «Слово офицера» 
22:00 Т\с «Гречанка» 22:50 «Жекпе-жек» 23:35 
«Бұйымтай» 00:20 Қорытынды жаңалықтар 00:50 
Новости01:20 «Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы 01:50 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар». 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

СУБТИТРЛЕРМЕН 7:25 «101 КЕҢЕС» 7:50 
«П@УТINA+» 9:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 9:05 Кино. «АФОНЯ» 11:00 Фильм 
«ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 12:00 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБ-
ТИТРЛЕРМЕН 13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ». 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 
14:30 «ПАУТИНА-5». Детектив 15:30 «112» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 К 
70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. «НАША ВОЙНА». 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар». 23:20 «П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 23:55 КОНЦЕРТ ДИМЫ БИЛАНА 
1:50 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:50 «Джодха және Акбар». 3:30 «Контрольная 
закупка» 

СЕЙСЕНБІ, 5 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Көк тарланда-
ры». Т\х. 10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Қыздар». 
Т\х. 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы жеңіске 
- 70 жыл». 12:55 «SPORT.KZ» 13:15 «Алаң» 
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 Жеңіске - 70 жыл.«Елдің ерлігі». Д\ф. 
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 ТАРЛАН-
ДАРЫ». Т\х. 22:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
22:50 «КЕЛІН». Т\х. 23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 
«Өзекжарды» 1:05 «Сыр-сұхбат» 1:35 «Шарай-
на». 2:05 «Жарқын бейне» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

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 Новости11:15 «Әр үйдің сыры басқа» 
деректі драмасы 11:45 «Магия кухни» 12:20 
«Незабытые истории войны» 12:25 Т\с «Слово 
офицера» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Д\драма. 
«Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с. «Баллада о 
Бомбере» 15:00 Новости15:15 «Бұйымтай» 15:55 
«Өмір сабақтары» деректі драмасы 16:30 Т\с. 
«Пәленшеевтер» 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 Новости21:30 Т\с «Слово 
офицера» 22:00 Т\с. «Гречанка» 22:50 «Арнайы 
хабар» 23:20 «Бұйымтай» 00:05 Қорытынды 
жаңалықтар 00:35 Новости01:05 «Әр үйдің сыры 
басқа» деректі драмасы 01:35 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар». 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 

СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 
Фильм «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 12:00 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ». 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 
14:30 «ПАУТИНА-5». Детектив 15:30 «112» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 К 
70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. «НАША ВОЙНА». 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар». 23:20 «П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 23:55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» Кино 
1:50 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:50 «Джодха және Акбар». 3:30 «Контрольная 
закупка» 

СӘРСЕНБІ, 6 МАМЫР 
 ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Көк тарланда-
ры». Т\х. 10:50 «Айтуға оңай...» 11:35 «Қыздар». 
Т\х. 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Ұлы жеңіске - 70 
жыл». 12:55 «Заң және біз» 13:35 «Қылмыс пен 
жаза» 14:00 «Поэзия әлемі» 14:30 «Айдаһар 
мінген шабандоздар». М\х 14:55 «Джунгли кітабы». 
М\х. 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16:10 «КЕЛІН». 
Т\х. 17:00 Жеңіске - 70 жыл.«Елдің ерлігі». Д\ф. 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Айналайын». 19:10 «ҚУАТТЫ ӘСКЕР – 
ҚУАТТЫ ҚАЗАҚСТАН» 19:35 «ҚЫЗДАР». Т\х. 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «КӨК ТАРЛАНДАРЫ». Т\х. 22:40 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 22:50 «КЕЛІН». Т\х. 
23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 
0:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 «Өзекжарды» 1:10 
«Ұлт мақтанышы». Д\ф 1:40 «Ас болсын!» 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 М\с. «Маша и мед-
ведь» 10:25 М\с. «Мишки Гамми» 10:50 «Моя 
история войны» 11:00 Новости11:15 «Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы 11:45 «Магия 
кухни» 12:20 «Незабытые истории войны» 12:25 
Т\с «Слово офицера» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\драма. «Семейные мелодрамы» 14:00 
Т\с. «Баллада о Бомбере» 15:00 Новости15:15 
«Бұйымтай» 15:55 «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы 16:25 Т\с. «Пәленшеевтер» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 17:50 «Незабытые 
истории войны» 18:00 Новости 18:15 Т\с. «Сұлтан 
Сүлейман» 19:10 «Біздің үй» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «100 бизнес тарихы» 21:00 
Новости21:30 Т\с «Слово офицера» 22:00 Т\с. 
«Гречанка» 22:50 «Біздің үй» 23:40 «Бұйымтай» 
00:25 Қорытынды жаңалықтар 00:55 Новости01:25 
«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы 01:55 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ
 6:00 «Сүйген жар». 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 

СУБТИТРЛЕРМЕН 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 11:00 
Фильм «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 12:00 
«ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 13:00 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ». 
13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 «П@УТINA» 

14:30 «ПАУТИНА-5». Детектив 15:30 «112» 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПО-
ЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:55 К 
70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. «НАША ВОЙНА». 
20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 «Сүйген жар». 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «Джодха 
және Акбар». 23:20 «П@УТINA» 23:45 «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД.KZ». 23:55 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» Кино 
1:50 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:50 «Джодха және Акбар». 3:30 «Контрольная 
закупка» 

БЕЙСЕНБІ, 7 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

 ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ  
7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Көк тарлан-

дары». Т\х. 10:50 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
11:00 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРУЛЫ 
КҮШТЕРІНІҢ ӘСКЕРИ ПАРАДЫ. 12:00 «Ұлттық 
шоу» 13:00 «Ұлы жеңіске - 70 жыл». 13:10 «Агро-
бизнес» 13:30 «Қазақтың Бауыржаны». Д\ф 13:50 
«Ер Төстік және Айдаһар». М\ф 15:05 «ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ».. 16:05 «Азаматым-айбыным» мерекелік 
концерт 17:00 Жеңіске - 70 жыл.«Елдің ерлігі». 
Д\ф. 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 
18:10 «Қазақстан менің жүрегімде». Гала- концерті 
19:35 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:05 «ҚУАТТЫ ӘСКЕР – ҚУАТТЫ ҚАЗАҚСТАН» 
21:30 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚАРУЛЫ 
КҮШТЕРІНІҢ ӘСКЕРИ ПАРАДЫ. 22:35 «КӨК 
ТАРЛАНДАРЫ». Т\х. 23:25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:30 
«Өзекжарды» 0:50 «Қазақтың Бауыржаны». 
Д\ф 1:25 Патриоттық әндер 2:00 «Мәлім де 
беймәлім Қазақстан» 2:30 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 80:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:15 «Айбын» 11:00 Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштердің Жауынгерлік 
парады - Боевой парад Вооруженных Сил Ка-
захстана. 12:00 Концерт «Соғыстың жаңғырығы» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Документальный 
фильм «Была нужна одна победа» 13:45 Т\с. 
«Баллада о Бомбере» 15:00 Новости15:15 Кино. 
«Жеңіс семсері» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Арнайы Хабар» 17:45 «Моя история войны» 
18:00 Новости 18:15 Гала-концерт Национальной 
гвардии Республики Казахстан «Бабалар дәстүрі 
ұрпаққа аманат» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Летописцы победы» 21:00 Новости21:30 
Спецвыпуск. Қазақстан Республикасы Қарулы 
Күштерінің Жауынгерлік парады - Боевой парад 
Вооруженных Сил Казахстана. 22:10 Жігіттер 
«Құстармен сырлас» 00:10 Т\с «Жас ұлан» 01:00 
Қорытынды жаңалықтар 01:30 Новости02:00 
«Арнайы Хабар» 02:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар». 7:00 Кино«АЙВЕНГО» 

8:35 «П@УТINA» 6:50 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 9:00 Кино. «Дело было в пенькове» 
11:00 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 11:35 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.
KZ». 11:50 Военный ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. Астана. 13:30 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:30 Фильм «Дивер-
сант» 18:55 К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
«НАША ВОЙНА». 20:00 «НОВОСТИ В 20:00» 20:40 
«Сүйген жар». 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «Джодха және Акбар». 23:20 «П@УТINA» 
23:45 «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ». 23:55 «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» Кино 1:50 «П@УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 2:50 «Джодха және Акбар». 3:30 
«Контрольная закупка» 

ЖҰМА, 8 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

 7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Көк тарланда-
ры». Т\х. 10:55 «Айтуға оңай...» 11:40 «Қыздар». 
Т\х. 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:40 «ИМАН АЙНАСЫ» 
13:05 «Көкпар». 13:50 «Отан үшін отқа түскендер» 
Д\ф 14:15 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 14:25 
«Айдаһар мінген шабандоздар». М\х. 14:45 
«Баламен бетпе-бет» 15:05 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». 
16:00 Сарыарқадай дархан». 17:00 Жеңіске - 70 
жыл.«Елдің ерлігі». Д\ф. 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Дариға, сол қыз...». 
Арнайы тележоба 19:05 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 
19:35 «ҚЫЗДАР». Т\х. 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 22:25 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 
ЖЫЛ». 22:35 Т\х «Қасым» 0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
1:05 Драма «Орман хикаясы» 2:35 «Иман айнасы» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:0ә «Айтұмар» 08:00 «Жаңа күн» 

10:00 Таңғы жаңалықтар 10:15 М\фы «Маша 
и Медведь: серия «Граница на замке», «Ге-
роями не рождаются»; «Мишки Гамми» 11:00 
Новости11:15 «Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы 11:45 «Магия кухни» 12:20 «Незабытые 
истории войны» 12:25 Т\с «Слово офицера» 
13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Документальный 
фильм «Борискино небо» 13:55 Т\с. «Баллада 
о Бомбере» 15:00 Новости15:15 «Бұйымтай» 
15:55 «Өмір сабақтары» деректі драмасы 16:25 
«Ұлт саулығы» 16:50 «Мен көрген соғыс» 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 «Бармысың, бауырым?» 
18:00 Новости 18:15 Т\с «Слово офицера» 19:05 
«Орталық Хабар» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 Фильм из цикла «Истории огненных лет» 
- «В небе только асы» 21:00 Новости21:30 Т\с. 
«Приказ вернуться живым» 22:15 «Жеті ән» 
23:50 Кино. «Качели любви» 01:50 Жаңалықтар 
02:55 «Арнайы хабар» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «Сүйген жар». 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 

11:00 Фильм «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛОВА» 

12:00 «ДУ ҚОЛ ШОКОЛАД» 12:55 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ» 13:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 14:00 
«П@УТINA» 14:30 «ПАУТИНА-5». Заключи-
тельная серия 15:35 «ПАУТИНА-6». Детектив 
16:40 «ЖДИ МЕНЯ». КАЗАХСТАН 17:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 18:55 К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. 
«НАША ВОЙНА». 20:00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
21:40 «Сүйген жар». 22:25 «Джодха және Акбар». 
23:25 «П@УТINA» 23:50 Фильм «БЕГЛЕЦЫ» 1:35 
«П@УТINA» 1:55 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:40 
«Джодха және Акбар». 3:25 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС 
№» 3:50 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 4:20 «Контрольная 
закупка» 

СЕНБІ, 9 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 
ЖЕҢІС КҮНІ 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:10 «Қымызхана» 8:40 
«АГРОБИЗНЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 
«ДАУА» 10:40 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
10:55 «Жеңісті жақындатқандар». Д\ф 11:30 
«Ұлттық шоу» 12:20 «Батыр Бигельдинов» 
Д\ф 12:50 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 13:00 
«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 13:45 «Дариға, сол 
қыз...». 14:40 Т\х «Қасым» 16:35 «Біз соғысты 
көрген жоқпыз». 17:00 Жеңіске - 70 жыл.«Елдің 
ерлігі». Д\ф. 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 «ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 18:00 «ТЕКТІ ҚАЗАҚ, 
«ТЕМІР» ГЕНЕРАЛ». 18:30 «ӨЗІҢДІ АҢСАП». 
20:15 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:00 «ШЫН ЖҮРЕКТЕН!» 22:35 
Т\х «Қасым» 0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:05 «Текті 
қазақ, «Темір» генерал». 1:35 Драма «Мергендер» 
3:15 ЖАҢАЛЫҚТАР 

ХАБАР 
07:02 Мерекелік концерт «Байтақ, Казах-

стан!» 08:10 «Бармысың, бауырым?» 08:55 
Фильм «Песнь о Маншук» 10:15 «Моя история 
войны» 10:30 «Незабытые истории войны» 10:40 
Концерт Б. Тулегенова «Сырымды айтсам деп 
едім» 12:05 Фильм из цикла «Истории огненных 
лет» - «Ярость благородная» 12:40 «Орталық 
Хабар» 13:35 Д\ф «Бұрым туралы баллады» 
14:05 Концерт памяти М.Магомаева. «Пока я 
помню, я живу!» 15:55 «Мен көрген соғыс» 16:10 
Т\с. «Приказ вернуться живым» 16:55 Концерт 
«Жеңіске құрмет» 18:05 Кино. «В бой идут одни 
старики» 19:25 «Незабытые истории войны» 
19:30 «Мен көрген соғыс» 19:45 «Бенефис-шоу» 
21:00 «Жетi күн» 22:00 Т\с. «Приказ вернуться 
живым» 22:45 Кино. «Бауыржан Момышулы» 
00:30 Т\с «Жас ұлан» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «101 КЕҢЕС» 6:20 Фильм «ОНИ 

СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 9:00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 
Праздничный канал 12:00 МОСКВА. КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ. ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ дню 
ПОБЕДЫ. ПРЯМОЙ ЭФИР 13:15 Фильм «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ» 16:00 Фильм «БИТВА ЗА 
СЕВАСТОПОЛЬ» 19:00 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Минута молчания 
19:05 К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ. «НАША 
ВОЙНА». 20:00 «НОВОСТИ В СУББОТУ» 20:30 
«ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ». 21:25 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 
22:25 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:55 Кино «В 
бой идут одни старики» 0:25 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК» 1:10 Фильм «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА 
РОДИНУ» 4:40 «101 КЕҢЕС» 

ЖЕКСЕНБІ, 10 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:00 «Қымызхана» 8:30 
«АҚСАУЫТ» 9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». 10:30 
«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 10:50 М\ф 11:00 
«Айгөлек». 11:50 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
12:00 «КЕЛБЕТ» 12:30 «ҰРПАҚҚА ҰРАН БОЛҒАН 
ҰЛЫ ЖЕҢІС» 14:30 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
14:40 Т\х «Қасым» 16:35 Әскери әндер 17:30 
Жеңіске - 70 жыл.«Елдің ерлігі». Д\ф. 18:00 
«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 18:15 Жеңіске - 70 
жыл.«КҮТКЕН КҮН!». 19:45 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 
ЖЫЛ». 20:00 «АПТА. КZ» 21:05 «ӘЗІЛ ӘЛЕМІ» 
23:15 «АЛАҢ» 0:05 «ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
0:20 Драма «Мәншүк туралы дастан» 1:45 
«КӨКПАР». 2:25 «АПТА. КZ» 

ХАБАР 
07:02 Концерт. 08:00 «Продвопрос» 08:30 

«Айбын» 09:00 «Жетi күн» 10:00 М\ф. «Вэлиант» 
11:20 Кино. «Офицеры» 12:55 Концерт «Жеңіске 
құрмет» 14:10 Кино. «Женя, Женечка и Катюша» 
15:55 «Бенефис-шоу» 17:15 Т\с. «Приказ вер-
нуться живым» 18:00 «Ардагерлер ардақты». 
Халық артисі Алибек Днишевтің орындауындағы 
әндер 19:00 «Мен көрген соғыс» 19:15 Д\ф «Жау-
ынгер» 19:50 «Қызық times» 21:00 «Жетi күн» 
22:00 «Посвящение Великой Победе». Концерт 
Дариги Назарбаевой 23:40 Кино. «Бой местного 
значения» 01:20 Т\с «Жас ұлан» 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 6:30 

Кино«АЙВЕНГО» 8:10 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 
8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:45 
«ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 Новости 9:10 
«ПЕСНИ О ВОЙНЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 10:45 
Шоу «ЛУЧШИЙ ГОРОД.KZ». 11:55 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 13:05 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 13:40 «101 
КЕҢЕС» 14:05 «ӘН ДАРИЯ» 15:00 «ПЕСНИ О 
ВОЙНЕ» 15:15 Фильм «Диверсант. конец войны» 
21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 23:05 
«ЛУЧШЕЕ, ЛЮБИМОЕ И ТОЛЬКО ДЛЯ ВАС!». 
Концерт Филиппа Киркорова 1:40 «ӘН ДАРИЯ» 
2:20 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:45 «101 КЕҢЕС» 3:05 
«ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 3:20 «АЙВЕНГО» 
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басып шығарылады және мемлекеттік 
ақпараттық саясатты жүргізуде ресми 

басылым болып табылады.
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Жүсіпов Жақсылық Мейірханұлы – «СҚО Айыртау ауданының 
ішкі саясат бөлімі» ММ басшысы –  әр жұма сайын сағат 15.00 - ден 
17.00-ге  дейін. Мекен жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі,42. 
Тел.21-9-21.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Аудан тұрғындары ауданның мемлекеттік қызметкерлерімен 

қылмыс жасау фактілерін, құқықбұзушылықтарын және Ар–намыс 
кодексінің талаптарын сақтамаулары туралы қоңырау шалып ха-
барлай алады,  «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
ішкі саясат бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 21-9-21 сенім телефоны 
қызмет етеді.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ 

азаматтардың жеке мәселелері бойынша 2015 
жылдың  ІІ тоқсанына арналған қабылдау 

кестесі

Төрінде жайнап отырған,
Əулетті иманға толтырған.
Мəпелеп өсіріп ұл-қызын,
Құтты орнына қондырған.
Атадан мұра шаңырақты,
Ел анасы боп ұстаған.
Өнегесімен салмақты,
Шалғайда жүрсем аңсатты.
Ісін жасап дананың,
Еңбектен терді ризығын.
Ұрпағына асыл ананың,
Нұры жаусын Алланың.
Қуантты Айша анамды,
Жандырды менің бағымды.
Отау құрып шығарды,
Біздей абзал ұланды.
Асса да жасым жетпістен,
Бала деп өтті өмірден.
Ақ жол маған тіледі,

Жеңешеме 
(Қымбат Зікірияқызының рухына)

Ертеңіне сеніп үмітпен.
Бір ауыз сөзге келмеген,
Асыл жеңгем киелім.
Ұрпағыңды рухыңмен,
Жебей жүр деп тілеймін.
Асырып менің бағамды,
Жоқтатпай Сəлкен ағамды.
Шынайы нұрлы сезіммен,
Тосушы ең алдыма барыңды.
Таймай адалдық жолынан,
Ұл-қызыңды демеймін.
Пейілі кең жасағаннан,
Иман бер деп тілеймін.
Тасқа жазам өлеңмен,
Алтындатып Қымбат   

 атыңды.
Ардақтап ата салтымды,
Бақшылаймын дұғамды.

Тайлақ ЖАЛМҰРЗЕНОВ. 

Аудан  орталығында  
XVI  республикалық Абай 

оқуларының  «Туады  ер -
лер Ел үшін...» атты Қазақ 
хандығының 550 жылдық ме-
рейтойын тойлау қарсаңында 
батырлар  жырларын  оқу  I 
Республикалық байқауының 
және VI республикалық  Махам-
бет оқуларының мектепаралық 
жарысы болып өтті.
Осы байқауларға Имантау орта 

мектебінен 6 оқушы қатысып, соның 
ішінен 5 оқушы жүлделі орындарға 

Байқау
Біздіѕ маќтанышымызБіздіѕ маќтанышымыз

ие  болды .  Абай  оқуларында 
«Өлең-сөздің патшасы, сөз сара-
сы»- байқауына 8-сынып оқушысы 
Алтынбаев  Ахмет  қатысып,  I I 
орын иеленді. Ол Абай өлеңдерін 
мәнерлеп  айтып ,  есте  сақтау 
қабілетінің жақсы екенін көрсетті. 
«Ел құтқарар ер едім...» атты Махам-
бет оқулары байқауында 9-сынып 
оқушылары Мирашимова Ақмейір 
II орынды,  Төлепов Қыдырәлі III 
орынды иеленді. Оның әсіресе 
ұлттық киімде шығуы, екпіндете 
оқуы өте әсерлі болды. «Алатау-

дай айбатың, Ер  
екенсің айтулы» 
ат ты  байқау ға 
8-сынып оқушысы 
Абиева Құралай 
қатысып II орынды 
иеленді. Қазақтың 
эпостық  жырла-
рын  көп  жатқа 
б і ле т і н д і г і м ен 
қазылар алқасы 
мүшелер ін  таң 
қалдырды .  Жас 
т а л а н т т а р ды ң 
өз  шығармасын 
орындауы бойын-
ша  «Тартынбай 
сөйлер асылым» 
аталымы бойынша 
қатысқан 8-сынып 
оқушысы  Кама -
лова Ақмейір III 
орынды иеленді.
Бұл байқаулар 

о қ у ш ы л а р д ы ң 
поэзияға, өлең-жырға құштарлығы 
б а сым  е к ен д і г і н  к ө р с е т т і . 
Мектебімізде оқушылардың өлең-
жырға  сүйіспеншілігін арттыру 
мақсатында жиі поэзия кештері, 
ақындардың  туған  күндеріне 
арналған мәнерлеп оқу байқаулары 
өткізіліп тұрады. Аталмыш сай-
ыстарда оқушылардың жүлделі 
орындар иеленуі соның жемісі.

Айзада ӨТЕНИЯЗОВА, 
Имантау ОМ-нің қазақ тілі мен 

әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

Абай атамыз 
жер  ор т а сы 
жасқа келгенде 
біраз мәселелер 
оны  мазалап , 
«Осы ойыма кел-
ген нәрселерді 
қағазға  жаза 
берейін, ақ қағаз 
бен қара сияны 
ермек қылайын, 
кімде-кім ішінен 
керекті сөз та-
бар» деген ой 

түйеді. Осылай Абай даналық тәжірибесін 
халқымен бөлісіп, кейінгіге өсиет қалдыру 

мақсатымен «Қара сөздер» жинағын жазған. Бүгінгі 
күні біз, жастар, ақынның нақыл сөздерін өмірімізде  
қолданудамыз. 
Абайдың қара сөздерінің кім үшін болса да, тәрбиелік 

мәні зор. Әйтсе де білімге ұмтылушы жастар үшін 
айрықша құнды. Өйткені ғылым да, өнер де жастар үшін. 
Адамның қолын бақытқа жеткізетін ілім-білімді игеру де 

Оқушы хаты

Ұлы Абай атамыздың өсиетіҰлы Абай атамыздың өсиеті
жастардың ғана қолынан келетін іс. Мысалы, Абай сөзімен 
айтсақ: «Білім-ғылым үйренбекке талап қылушыларға 
әуелі білмек керек. Талаптың өзінің біраз шарттары бар. 
Оларды білмек керек. Оларды білмей, іздегенмен табыл-
мас... Білімге адам көңілі шын мейірленсе, білім-ғылымның 
өзі де мейірленеді, тезірек қолға түседі... Білім-ғылымды 
көбейтуге екі қару бар адамның ішінде: бірі – мұлахаза 
(ойласу, пікір алысу), екіншісі – мұхафаза (сақтау, қорғау). 
Бұл екі қуатты зорайту жаһатінде болмақ керек. Бұлар зо-
раймай, ғылым зораймайды». Сондықтан білімге ұмтылған 
жастар ұлы ақынның бұл айтқандарын берік есте сақтауы 
қажет. «Білім-ғылым үйренсең, теңіздің түбіне сүңгіп, мар-
жанын аласың, көкке ұшып, қыранмен теңесесің» деген 
ойды айтады. 
Сондықтан біз еліміздің болашағы жастарды туғаннан 

бастап, білім-ғылымға үйретуіміз керек. Білімнің, ғылымның 
пайдасын, қажеттілігін бала жастан ұғынуымыз керек.                                                                                 
Менің есімім Мирас. Араб тілінен аударғанда «мұрагер» 
деген ұғымды білдіреді. Бүгінгі таңда мен ұлы Абай 
атамыздың артына қалдырған қара сөздерін ұрпақтан-
ұрпаққа насихаттап, таратушылардың бірімін.

Мирас ҚУАНЫШБАЙ,  
№1 СОМ-нің 10 сынып оқушысы.

Сарыөзек ауылының тумасы, Саумалкөл ау-
ылында тұратын елге қадірменді, көпке сыйлы, 
отбасымыздың алтын діңгегі болып отырған 
асыл жарым, ардақты әкеміз, қамқоршы ата-
мыз Бейбіт Қабдрахманұлы Мырзахметов 
адам өмірінің айтулы белесі – 55 жасқа толып, 
шаңырағымыз үлкен қуанышқа кенеліп отыр. 
Мерейтой иесін мерейлі жасымен шын 

жүректен құттықтай отыра, оған болаттай берік 
денсаулық, өзендей өмір, көлдей көңіл тілейміз! 
Бойыңыздан күш-қуатыңыз арылмай, ойлаған 
арман-мақсаттарыңызға жетіп, біздің қызық-
қуанышымызға кенеліп, ұзақ та мағыналы 
ғұмыр сүріңіз дейміз.

Отбасының берекесі, сәні өзің,
Шаңырақтың шаттығының мәні өзің!
Мерейтойың құтты болып әманда,
Жазғы күндей жайнай берсін нұр жүзің!
Ақ тілекпен: жұбайы Таңсұлу, балалары Өміржан - Меңсұлу, Өмірбек, 

немересі Нұрислам. 
*   *   *

«Әйел деген - әдемі ғой әдемі», - деп Мұқағали ақын жырлағандай, өне бойы-
на қазақ әйеліне ғана тән әдемілікті сыйдыра білген жанның бірі - Всеволодовка 
(Қарамойыл) ауылының тумасы, қазіргі кезде Саумалкөл ауылында тұратын 
қызым, аяулы әпкеміз Рахметова Бақтыгүл Құрмашқызын 2 мамырда 50 
жасқа толуымен құттықтаймыз!
Отбасымен қатар ағайын-туманың бәріне бірдей көлеңкесін түсіріп жүретін 

саялы бәйтерегіміз саналатын мерейтой иесіне зор денсаулық, ашық аспан, 
арманның аяулысын, бақыттың баяндысын және отбасының амандығын 
тілейміз! Әрқашан да мейірім шашқан жүзіңізден нұр, басыңыздан бақ кетпей, 
ортамызда көркімізді тасытып ұзақ жасап, кіршіксіз таза көңілмен, аппақ адал 
пейілмен жасыңыз жүзге, құшағыңыз гүлге толсын дейміз!
Сіз ғой біздің ардағымыз, арымыз,
Қандай жақсы Сіздің бізге барыңыз!
Әрқашан да ортамыздан табылып,
Шаттықпенен гүлдей берсін жаныңыз!
Ақ тілекпен: анасы Көпей, сіңлілері Камила, Дариға, інісі Әлтайыр.

*   *   *
Сәуле шашқан сәуір айының 29-шы 

жұлдызы – біздің әулетіміздің шуақты бір 
күні саналатын шырайлы сәті болды. Осы 
күні Сарыөзек ауылының тумасы, қазіргі 
кезде Саумалкөл ауылында тұратын асыл 
жарым, біздің ақылшы да арқасүйер әкеміз, 
қамқоршы атамыз, елдің қадірлісі бола білген 
Жоламан Метқалиұлы Имантаев ердің 
жасы 50-ге толып отыр.
Ардақты той иесін мерейтойымен құттықтап, 

мықты денсаулық пен қажымас қайрат және 
мәнді де сәнді ғұмыр тілейміз! Бойыңыздағы 
асыл қасиеттер сарқылмай, жүздің жүзінен 
көрініп, өмірдің бар жақсылығына бөленіп, 
ортамызда аман-есен жүре беріңіз! 
Жанарыңыздан әрдайым нұр себелеп, жаныңыз шаттыққа кенелсін!
Құтты болсын 50 деген жасыңыз, 
Асулардан талай биік асыңыз!
Ортасында туыстардың шаттанып,
Әрдайым да аман болсын басыңыз!
Игі тілекпен: жұбайы Жанна, ұлы-келіні Саят - Жұлдыз, қыздары Мәдина, 

Даяна, немересі Құндызай.   

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!


