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Аудан әкімі Азамат Тайжанов 
өзінің кезекті аппараттық жи-

налысын өткізді. Оған әдеттегідей 
барлық дербес бөлім басшыла-
ры, ауылдық және селолық округ 
әкімдері, жергілікті полиция 
қызметкерлері мен мекеме бас-
шылары қатысты. Әкім барлық 
жиналысқа қатысушылар наза-
рына ағымдағы жылдың 26-27 
шiлдесiнде Көкшетау қаласында 
өңiрдiң әлеуметтiк-экономикалық 
дамуын арттырудағы қала, поселке 
және ауылдық округ әкiмдерiнiң 
рөлiн күшейту, жергiлiктi атқару 
органдарымен әрекет етудегi 
мәслихаттардың қызметi және олар-
ды шешудегi қоғамдық кеңестiң 
рөлi тақырыбына секцияланған 
екi күндiк облыстық жиналыстың 

Әкімдік жаңалықтары

Берілген тапсырма уақытында сапалы 
орындалуы керек

өткендігі мен онда қаралған 
сұрақтар бойынша туындаған 
мәселелерді талқылады. Ондағы 
басты сұрақтар «Жұмыспен 
қ а м ту  жол  ка рт а с ы - 2 0 2 0 » 
бағдарламасы, елді-мекендерді 
абаттандыру жұмыстары мен 
ауылшаруашылығына байланы-
сты асыл тұқымды мал басын 
арттыру бағдарламалары екені 
сөзсіз. Күн тәртібінен түспейтін 
осы бір мемлекеттік бағдарламалар 
тұрғындардың шағын және орта 
бизнеспен айналысуына қолайлы 
көмек екені даусыз.Сондықтан 
да мемлекет тарапынан беріліп 
жатқан көмекті дер кезінде пай-
даланып, халықтың әл-ауқатын 
жақсарту, олардың мәселелерін 
шешіп беру бірінші кезекте ауыл 

мен селолық әкімдердің мойнында 
екені шындық. Әкім алға қойылған 
барлық жоспар бойынша тап-
сырмалар сапалы әрі уақытылы 
орындалуы керектігін тағы да 
бір ескертіп өтті. Сонымен қатар 
ай сайынғы қаржының игеріліуі 
де аса маңызды екені айтылды.
Жұмыссыздыққа тіркелген әрбір 
жұмыссыз жұмысқа орналасты-
рылып, ауылдық округтердегі 
абаттандыру жұмыстары одан әрі 
жалғастырылып, мектеп ошақтары 
жаңа оқу жылына сақадай сай 
болып,бағдарламалар мен кешенді 
жоспарлар орындалуы керек. Әрбір 
шара өз уақытында сапалы әрі 
жоғары деңгейде атқарылуы керек 
екенін басшылар назарына тағы бір 
мәрте салып өтті. 

Келесі кезекте ауданымыздағы 
Агротехникалық колледждің 

жай -күйімен таныса отырып, 
жастарға тегін кәсіби білім берудің 
жаңа талаптарға сай жүргізілуін, 

Әкім -ел ішінде

Облыс әкімі с.кулагин аршалыда бОлды
Сейсенбі күні Ақмола облысының әкімі С.Кулагин Аршалы 

ауданын аралады. Өңірмен танысу сапарын аймақ басшысы 
«Агрофирма «Поиск» ЖШС астық алқаптарынан бастады. 
Соңғы кездері ауа райының жаңбырлы болуына байланысты 
өсіп келе жатқан астықтың сапасын қарап шыққан облыс 
басшысы шаруашылық басшысы А.Гусевке бір қатар тапсыр-

малар жүктеді.

облысымыздың 
а г р а р л ы қ 
с а л а с ы н ы ң 
білікті маманда-
рын дайындау 
ж ұ м ы с т а р ы н 
т ы ң ғ ы л ы қ т ы 
атқаруды тапсыр-
ды.

Колледж ұстаз-
дарымен кездесу 

барысында об-
л ы с  б а с ш ы с ы 
облысымыздағы 
о р т а  а р н а й ы 
біл ім саласын 

жетілдіру бары-
сында атқарылып 
жатқан бірқатар 
ауқымды шара-
лар туралы айта 
келіп, аудандық 
к о л л е д ж д і ң 
м ат е р и а л д ы қ -
техникалық ба-
засын жетілдіру 

барысымен жіті танысып, облыстық 
білім басқармасының басшысы 
Б.Ізбасарова мен тиісті мекеме 
басшыларына нақты міндеттер 
жүктеді.

Облыс әкімі С.Кулагин аудан 
орталығындағы дүкендерді аралап 
көріп, азық-түлік бағасын еркінен 
тыс жіберген сауда нүктелерінің 
басшыларына шүйлікті.Облыс 
көлемінде нан бағасын күрт 
қымбаттатуға жол бермеу керектігін 
тиісті мекеме басшыларына қадап 
айтты. 

Жұмыс сапарының соңында 
«КазШпал» АҚ болған облыс әкімі 
зауыттың қазіргі ахуалымен таны-
сып, шиікзаттан бас тарта отырып, 
дайын өнімдерді тек облыс, респу-
блика өңірінде ғана емес шет елдер-

ге экспорттаудың жаңа жолдарын 
қарастыру қажеттігін айтты.

Жалпы ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуындағы 
өзгерістерге оң бағасын бере оты-
рып, аудан басшылығына жаңа тап-
сырмалар мен міндеттерді жүктеді.

м.мырзАтхАн.
суреттерді түсірген

 с.ВетроВ

14 тамыз – Құрылысшылар күні
ҚұттыҚтаймын!

Құрметті  ауданымыздың және еліміздің барша  құрылысшылары!
Сіздерді   төл мерекелеріңіз  Құрылысшылар күнімен шын жүректен 

құттықтаймын!
Экономиканың жаңа серпін алып отырған маңызды саласының өкілі – құрылысшылардың 

ерен еңбегінің арқасында ірі инвестициялық жобалар жүзеге асырылып, небір зәулім 
ғимараттар бой көтеруде.Елбасы басымдық сипатын айқындаған «Қолжетімді баспа-
на – 2020» бағдарламасының іске асуы да кемел ойлы осы мамандық иелеріне тікелей 
байланысты екені сөзсіз. Сіздердің өз істеріңізге деген адалдықтарыңыздың, ұдайы 
өзгеріп отыратын нарыққа бейімделе білу қабілеттеріңіздің нәтижесінде Қазақ елінде 
құрылысы  жанданып, халық жаңа стандарттар мен заманауи дизайнға бой үйретуде.
Еліміздің ажарын ашатын, айбарын асқақтататын келісті келбетінің көркеюіне қосқан 

үлестеріңіз көз сүйсінтерлік. Алдағы уақытта да өркениетті еліміздің өсіп, өркендеуі жолында 
толағай табыстарға жете берулеріңізге тілектеспіз. Бойларыңызға сарқылмас күш-қуат, 
еңбектеріңізге таусылмас жетістік, отбасыларыңызға ортаймас бақ-ырыс тілеймін!

А.ТАйЖАнов, Аршалы ауданының әкімі.

Армысың, мереке!

Отандық өнімді дамыту- 
басты мақсатымыз

«АрКАдА ИндАСТрИ» ЖШС дИреКТоры 
в. Б. ноЖКИнмен СұхБАТ

Құрылысшы күнінің қарсаңында біз қалыптасқан дәстүр 
бойынша «Аркада Индастри» ЖШС ұжымына барып олардың 
алдағы жоспарларымен бүгінгі қызметтері туралы сұрап білеміз.
Бүгінгі күні «Аркада Индастри» ЖШС не тындырды? Біріншіден, 
ауданымыздағы ең тұрақты жұмыс істейтін өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың бірі, сондай-ақ, бұл мекемеде өндіріс шығындары, 
жалақыны уақытынан кешіктіру, келісім-шарттардың орындал-
мауы және т. б. ұғымдар жоқ деп айтуға болады. Серіктестікті 
тоғыз жыл бойы владимир Борисович ножкин басқарып келеді. 
оны аршалылықтарға таныстырудың өзі артық болар. 

Жағымды әңгімелесуші, 
өмірлік ұстанымы жоғары 

адам деуге болады.Өндіріс пен 
адами фактор әрқашан бір-
бірімен тығыз байланысты. Сол 
себепті, бүгін осындай тату ұжым 
қалыптасып, көптеген мақсаттарды 
шешуге өз қабілеттерін салып жүр. 
Өндіру ісі – оңай емес, мәселелер 
де жеткілікті, дегенмен атал-
мыш мәселелер адамдар үшін еш 
қандай әсер етпейді. Жұмыспен 
қамтамасыз етілген, жалақы 
уақытында төленіп тұрады. 
Ал адам үшін – бұл ең басты 
мәселе екені анық. Жақсылықтан 
жақсылық іздемейді деген нақыл 
сөз осыдан шығар. Сондықтан, 
кадрлардың тұрақсыздығы іс 
жүзінде жоқ. шаруашылық 
басшысымен соңғы кездесуден 
кейін де бір жыл өте шығыпты. 
ол «Аркада индастри» жшс 
бір жыл ішінде не әкелді? міне, 
«Аркада индастри» жшс ди-
ректоры В. Б. ножкинмен біздің 
әңгімеміз осылай басталды.

-Менің ойымша, жалпы, біз 
барлық алға қойған мақсаттарды, 
міндеттемелер мен жоспарлар-
ды толық орындадық.Дирек-
торы ретінде маған қойылған 
басты міндеттерінің бірі – келісім-
шарттардағыны мүлтіксіз орын-
дап, кәсіпорынның тұғырын 
жоғары деңгейде ұстау. Бүгіндері 
б ә с е ке л е с т і к  ө т е  жо ғ а р ы , 
сондықтан да әріптестер сенімін 
ақтап өзімізді жақсы жағымыздан 
танытуға тырысуымыз керек. 
Өз кезегінде олардың біздің 
өнімнің сапасына ешқандай 
шағымдары жоқ. Одан әрі де 
қарым қатынасымыз тығыз бо-
лады деген сенімдемін. Сонымен 
қатар, осында жұмыс істейтін 
жұмысшылардың да әлеуметтік 
жағдайларына барынша көмек 
беруге тырысудамын. Өйткені біз 
үлкен бір отбасымыз ғой. 

-Владимир Борисович, сіз 
бәсекелестің жоғары екенін ай-
тып өттіңіз? міне, мұнда нағыз 
нарық жұмыс істеуде! сіз бұл 
тұрғыда өз бәсекелестеріңізден 
н е д е н  ұ т ы л ы п ,  ә л еуе т т і 
серіктестерді немен тартасыз?

-Тағы да айтып өткім келіп 
отыр. Біз сапалы өнімдерімізді 
сенімді тасымалдаушы ретінде 
өзімізді көрсетудеміз. Бүгінгі 
күнмен ғана өмір сүру біз үшін 
емес. Тұтынушыларымыздың 
сұраныстарын көбейтуге тырысу-
дамыз. Мысалы жаңа елек есебінен 
бүгіндері өз өнімдеріміздің 
түрлерін кеңейтудеміз. Қазіргі 
уақытта төмендегідей қиыршық 
тастардың фракциясын өндіреміз: 
25-60 мм( теміржолдарға қажетті), 
20-40 мм., 0-70 мм, 40-70 мм, 
5-20 мм кубтүріндегі (автомобиль 
жолдары құрылысына қажетті), 
5-10 мм, 10-15 мм, 20-30, 20-40 
кубтүріндегі төсемелер мен 0,5 
мм, 0-16,3 мм, 0,16-5 мм құм 
тастар өндіреміз. Өнім түрлерін 
түрлендіру мақсатында көптеген 
қаржы мен уақытты да сарп 
етудеміз. Бірақ басқа жол жоқ.

- Қазіргі жаңа технологиялар 
заманына сай мекемеңіздің 
материалдық -техникалық база-
сы қаншалықты нығайтылған? 
қажетті жұмыстарды атқаруға 
жете ме?

-Соңғы жылдары кәсіпорынның 
материалдық-техникалық база-
сын нығайту жолында біршама 
жұмыстар атқарылды. Жұмыс 
өнімділігін арттыруға жеткілікті. 
Бастылары бұл 7 «Белаз», 4 « 
Камаз», бір жиырма тонналық 
«Howo» жүк тасымалы көлігі, 
«Хитачи-330Z»-2 экскавато-
ры, «ЭКГ-2»-эксковаторы мен 
бульдозерлерді атауға болады. 
Өнімділікті арттырып, сапалы 
өнім шығаруға арналған барлық 
құралы жабдықтармен қамтылған. 
Әрине, техниканың дұрыс жұмыс 
жасауы үшін білікті мамандардың 
болуы шарт екені сөзсіз. Бұл 
бағытта дәнекерлеуші курста-
рында, біліктілікті арттыру және 
өрт, еңбек қауіпсіздігі курстарын 
жүйелі түрде жүргізіп келеміз.

- В л а д и м и р  Б о р и с о в и ч , 
кәсіпорыныңыздағы үздік 
еңбеккерлеріңіздің де есімін 
атап өтсеңіз?

Сөз арасында биылғы жылы еңбек 
ардагері, бұрғылау аумағының 
шебері Анатолий Иванович 
Шабельниковтың құрметті еңбек 
демалысына шыққанын атап өткім 
келеді. Ол азамат «Аркада Инда-
стри» ЖШС көп жылдар бойы 
еңбек атқарды. Оның атқарған адал 
еңбегіне, кәсіби шеберлігіне тәнті 
бола отырып, өскелең ұрпақты 
өз ісіне тәрбиелеуде атқарған 
абыройлы еңбегіне алғысымыз 
шексіз. Кәсіпорынымыздың үздік 
тәжірбиелі еңбеккерлері арасында 
ГДЦ механигі Павел Вадимович 
Медвецкийдің, РММ токарі Ан-
дрей Юрьевич Заварзиннің, «Хи-
тачи» эксковаторының машинисі 
Андрей Михайлович Рязановтың, 
электро құралдарды жөндеу 
шебері Александр Викторович 
Лебсактың, ПТЦ арту шебері Алла 
Ивановна Козлованың, «Белаз» 
жүргізушісі Нұрлан Рахымжанұлы 
Жамахаевтың, бас энергетик 
Новик Григорий Ивановичтің 
есімдері ерекше аталады. Жалпы 
көп жылдар арасында көптеген 
мақсаттарды шешуге жарамды 
берекелі ұжым қалыптасты.

(Жалғасы 3-бетте).
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медИАцИя-дАуды ШеШудің Бір ТӘСілі

Семинар-тренинг отырысына Ар-
шалы ауданы әкімінің орынбасары 
М.Маусынбаева., кәсіби медиатор 
О.Тілеубаева, cоттың судьялары, 

Ақмола облысының Аршалы аудандық соты «Аршалы ауданының 
әкімдігі»мм жәрдемімен соттың ғимаратында «медиация күні» 
республикалық акциясы шеңберінде «медиация-дауды шешудің бір 
тәсілі» тақырыбында семинар-тренинг өткізді.

мемлекеттік және мемлекеттік емес 
мекемелердің өкілдері, Арша-
лы аудандық аурухана, аудандық 
кітапхана, аудандық білім бөлімі, 
ардагерлер кеңесі, ауылдық және 
аудандық әкімдіктер мен БАҚ өкілдері 
қатысты.Сот төрағасы А.Балабеков 
өз сөзінде соттардың жұмысындағы 
жүктемелердің азаюы, дауларды 
шешудің ерекше рөлі – медиация ин-

ституты атқаратынын атап өтті. Соны-
мен қатар, медиация процедурасының 
теориялық аспектілерін ғана емес, 
дауға қатысушыларды татуласты-

ру сұрақтарын 
шешетін пәрменді 
ш е ш і л ге н  с от 
тәжірибесіндегі 
өмірден алынған 
м ы с а л д а р 
талқыланды.

Аршалы ауданы 
әкімінің орынбаса-
ры М.Маусынбаева 
өз сөзінде: «Ме-
диация – үшінші, 
бейтарап, әділ, 

жанжал нәтижесіне мүдделі емес 
тараптың қатысуымен өтетін да-
уларды реттеудің баламалы түрі. 
Ол даудың немесе сотта қаралатын 
іске қатысушылардың белгілі-бір 
келісімге келуіне көмектеседі, соны-
мен қатар, тараптардың дауды реттеуі 
мен оны шешуінің шарттары жөнінде 
шешім қабылдау үдерісін толығымен 
бақылап отырады. Медиацияның 

басты мақсаты – қос тарапты бірдей 
қанағаттан-дыратын және дауласу 
деңгейін төмендететін өзара тиімді 
бейбіт келісімге қол жеткізу» - деп 
атап өтті.

 Кәсіби медиатор О.Тілеубаева 
өз сөзінде қатысушыларға Медиа-
ция заңнамасы, сот процестерінде 
медиаторлардың рөлі, қылмыстық 
процесін-де медиация, жеке заңды 
тұлғалардың қатысуымен азаматтық, 
отбасы, еңбек және тағы басқа са-
лада құқық қатынастарының 
ерекешеліктерімен таныстырды.

Іс-шара барысында қатысушыларға 
жаңадан қолданысқа енген азаматтық 
процесуалдық Кодекстегі тарап-
тарды партисипативтік рәсіммен 
бітімгершілікке келу және оның жаса-
лу тәртібі туралы түсіндірілді.

 Семинар-тренингті аяқтаған төраға 
БАҚ өкілдерінің сұрақтарына жауап 
беріп, пікір алмасып, қатысушыларға 
бе л с е н д і  қ ат ы с қ а н д а р ы н а 
ризашылығын білдірді.

 Семинар-тренинг Арша -
лы ауданының кәсіби медиаторы 
О.Тілеубаеваны алғыс хатпен мара-
паттаумен аяқталды.

 Аршалы аудандық сотының
баспасөз қызметі.

Заң және қоғам

2016 жылдың І жартыжыл-
дығында Аршалы аудандық соты-
мен 284 азаматтық, 178әкімшілік, 
52-қылмыстық істер және сот 
актілерін орындау тәртібіндегі 239 
материалдар қаралды.

52 қылмыстық істің ішінде 33-
іс бойынша айыптау үкімдері 
шығарылды, тараптардың татула-
суына байланысты 16 қылмыстық 
іс тоқтатылды. Тергеу судьясымен 
30 өтініш хат қаралды.

Қ а р а л ғ а н  2 8 4  а з а м ат т ы қ 
істердің ішінде: 43-сот бұйрығы, 
169-шешім шығарылған, татула-
су келісімін жасауымен -4 іс, 1-іс 
медиация тәртібімен қаралған.

С от п е н  1 7 8  ә к і м ш і л і к  і с 
қаралды, оның ішінде 160 іс 
бойынша келесі әкімшілік жа-
залау шаралары тағайындалды: 
3-ескерту,50- әкімшілік айыппұл, 
38- әкімшілік қамаққа алу, 69-
арнайы құқықтан айыру.

Тараптардың татуласуына 
байланысты 18 әкімшілік іс 
тоқтатылды. 

Аршалы аудандық сотының
 2016 жылдың 1 жарты 
жылдығындағы жұмыс 

қорытындысы
Сот жұмысында «Сот кабинеті», 

сот отырыстарын бейне-таспаға 
жазу, СМС-хабарлау, гибридтік 
пошт а  сияқты  ақпараттық 
т е х н о л о г и я л а р  б е л с е н д і 
қолданылады. 2016 жылдың 
1  жартыжылдығында  «Сот 
кабинеті» сервисі арқылы 182 
талап арыздар мен 177 әкімшілік 
іс қабылданды.

 Сот  төрағасы Қазақст ан 
Р е с п у б л и к а с ы н д а ғ ы  с о т 
төрелігінің сот ашықтығы мен 
жариялылығы қағидаларына 
негізделгендігін атап өтті. Бұл 
қағидалар жай ғана мақсат емес, 
сот жүйесі туралы қоғамдық оң пікір 
қалыптастыру құралы болып та-
былады. Біздің елімізде жүргізіліп 
жатқан сот реформаларының 
нақты жетістіктерінің бірі ретінде 
құқықтық мемлекеттің негізі бола-
тын соттар қызметінің ашықтығын 
атап өтті.

А.БАлАБекоВ,
Аршалы аудандық 

сотының төрағасы.

Бiз көп нәрсе үйренiп, бiлiм алып, 
есейiп келемiз, мемлекетiмiздiң 

болашағына да немқұрайлы қарай 
алмаймыз. Күнделiктi оқиғаларға 
толы ел өмiрi Қазақстанның жас 
азаматтарына да қызық, жастар да 

    Жас келсе - іске
Жастар саясаты-ел ертеңін айқындайтын басым бағыт
қАзАқстАн ресПуБликАсы тӘуелсіздігінің 25-жылдығынА орАЙ ұЙымдАстырылғАн «АқмолА жАстАры - 

тӘуелсіздік толқынындА!» жАстАр АқПАрАттық-нАсихАттАу тоБы АршАлы АудАнынА келді

Қазақстан — тарихы терең, бүгiнi — тұрақты, болашағы зор 
ел! Әр жылдың басы — бұл, ең алдымен, өткендi сараптап, 
қателiктердi тауып, жеңiстерiмiздi есiмiзге алып, болашақ 
туралы ойлану мүмкiндiгi. Бұл қағида бойынша егемен елiмiздiң 
жастары да өсiп-өнiп келедi.

ел дамуына өз үлесiн қосқысы келедi 
деген сенiмдемiз.

Ағымдағы жылдың 4 тамызында Ар-
шалы ауданына Ақмола облысы Жа-
стар ресурстық орталығының жастар 
ақпараттық-насихаттау тобы арнайы 
әзiрленген бағдарламамен келдi.
ЖАНТ мақсаты — Ақмола  облысының 

жастарын Қазақстан Республика-
сы Президентi Н.Ә. Назарбаевтың 

жариялаған «5 институционалдық 
реформаны жүзеге асырудағы 100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының негiзгi 
бағыттары бойынша ақпараттандыру. 
Қатысушылар арасында жастар 
ұйымдарының белсендiлерi мен 
көшбасшылары, жас мемлекеттiк 
қызметкерлер, «Дипломмен ауылға» 
бағдарламасының қатысушылары.
Сапар аясында жастар ақпараттық-
насихаттау тобы бiрқатар iс-шаралар 
ұйымдастырды:
Ауданның жастар орталығы 
ғ и м а р ат ы н д а  « Жа с т а рд ы ң 
қазақстандық қоғамдағы дiнаралық 
және этносаралық келiсiмдi 
нығайтудағы рөлi» тақырыбында 
диалог алаңы өттi. Iс-шара мақсаты — 
жастардың дiни сауатын арттыру, 
жеке қасиеттерiн ашуға мүмкiндiк 
беру, толерантты азамат тұлғасын 
қалыптастыру. Алаңды «Ақмола облы-
сы дiн iстерi басқармасы жанындағы 
КҚДСО» КММ ақпараттық-түсiндiру 
жұмысы бөлiмiнiң маманы Мейiржан 
Нұрмұхамбетов жүргiздi.
Сол уақытта №2 Аршалы орта 
мектебiнде жастар қоғамдық пiкiр 
көшбасшылары арасында «Аймақ 
деңгейiнде мемлекеттiк жастар саяса-
тын жүзеге асыру» тақырыбында тре-
нинг өттi. Iс-шара барысында жергiлiктi 
интернет қауымдастығының даму, по-
стинг (фото, видео контент) мәселелерi, 
«Ақмола online» ақпараттық 
кеңiстiк қалыптастыру, әлеуметтiк 
желiлердегi және ақпараттық блог-
платформалардағы жастар пабликтерi 
қауымдастықтарының жергiлiктi 
әкiмшiлерiмен өзара әрекеттесу 
мәселелерi талқыланды. Бұл бағыттағы 
тренингтi Ақмола облысы Жастар 
ресурстық орталығының ақпараттық-
сараптама бөлiмiнiң басшысы  Мыр-
забек Мырзахметов жүргiздi. Аршалы 
ауданы әкiмдiгiнiң мәжiлiс залын-
да жас мемлекеттiк қызметкерлер, 
әскери қызметкерлер, бюджеттiк сала 
жұмысшыларының қатысуымен жас 
кәсiпкерлердi мемлекеттiк қолдау, қол 
жетiмдi баспана, «5 институционалдық 
реформаны жүзеге асырудағы 100 
нақты қадам» Ұлт жоспарының 

негiзгi бағыттары тақырыптарындағы 
кездесудi «Нұр Отан» партиясы «Жас 
Отан» жастар қанатының Ақмола 
облыстық филиалының төрайымы 
Жанаргүл Жүнiсова, «Даму» 
кәсiпкерлiктi дамыту қоры» АҚ 
мемлекеттiк бағдарламалар бойынша 
кеңесшiсi Құндыз Бекмағамбетова, 
«Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс 
жинақтау Банкi» АҚ АОФ бизнестi 
дамыту бөлiмiнiң 1-шi санаттағы ма-
маны Қанат Нарботин жүргiздi.
Күннiң екiншi жартысында Жастар 
орталығы ғимаратында жастардың 
қатысуымен жалпы жиын өттi. 
Жиынның мақсаты — жастардың 

мемлекеттiк органдар жұмысына 
сенiмiн арттыру, өзектi мәселелердi 
талқылау. Кездесудi Аршалы ауданы 
әкiмiнiң орынбасары М. Маусын-
баева ашты. Сонымен қатар iс-шара 
барысында Ақмола облысы Жастар 
ресурстық орталығының ақпараттық-
сараптама бөлiмi басшысы Мырзабек 
Мырзахметов, «Нұр Отан» пар-
тиясы «Жас Отан» жастар қанатының 
Ақмола облыстық филиалының 
төрайымы Жанаргүл Жүнiсова сөз 
сөйледi. Сондай-ақ, Ақмола об-

лысы жастар саясаты мәселелерi 
басқармасының басшысы Р.Ф. 
Галлямовтың және «Нұр Отан» пар-
тиясы «Жас Отан» жастар қанатының 
Ақмола облыстық филиалының 
төрайымы Ж.Т. Жүнiсованың алғыс 
хаттарымен келесi аршалылықтар 
марапатталды: Жастар орталығының 
меңгерушiсi Анна Тлеукенова,  6636 
әскери бөлiмi командирiнiң тәрбие 
жұмысы бойынша орынбасары 
Қуаныш Бейсеналиев,  № 2 АОМ 
директорының тәрбие жұмысы бой-
ынша орынбасары Ольга Пильник, 
БШО хореографы Петр Ван, жеке 
кәсiпкер Влад Огилько, № 3 АОМ 

мұғалiмi Бегалы Ахметов. Iс-шараны 
қорытындылай келе, М. Маусынбаева 
аудан әкiмi А. Тайжановтың атынан 
«Ақмола жастары — Тәуелсiздiк 
толқынында!» жастар ақпараттық-
насихаттау тобының жетекшiсiне сапа-
лы әрi қызықты өткiзiлген жұмыстары 
үшiн алғыс хат табыстады. Отыры-
стан кейiн Омбы қ. КТК Лигасының 
чемпиондары «Агрофаки» коман-
дасы сауықтыру бағдарламасымен 
көрермендi қуантты.

А р ш а л ы  ауд а н ы ң  М Қ М 
«Әлеуметт ік  бағдарламасы 
және жұмыспен қамту бөлімінің 
орталығы» Аршалы ауданының 
пробация қызметімен бірлесіп, 
«Адал Жол-Честный путь»атты 
жемқорлыққа карсы облыстық 
марафон өткізд і .Ағымдағы 
жылдың 26 шілдесінде  бос  орын 
жәрмеңкесі ұйымдастырылып, 
Аршалы ауданының жұмыс 
берушілері,атап айтқанда : Арша-
лы АЭБ, ММ «Аршалы ауданының 

бОс Орын жәрмеңкесі өтті
қорғаныс жұмысы бойынша 
бөлімі», «Аршалывет» МҚК 
ж ШЖҚ, «Аман»ЖК, «Строй 
КУАТ» ЖШС,  «Гульнара» ЖК 
шықырылды.Аршалы ауданының 
пробация қызметінен сотталған 4 
адам қатысты сондай -ақ, 3 адам 
«Строй куат» ЖШС, 1 адам «Ар-
шалывет» МҚК ж ШЖҚ жұмысқа 
орналастырылды. 

и. седельникоВ ,
Аршалы Пқ аға инспекторы,

әділет капитаны. 

 2016 жылы «Жұмыспен қамту жол 
картасы 2020» бағдарламасының 
екінші кезеңі жүзеге асырылуда, 
негізгі міндет. Елді- мекен аумағында 
тұратын жұмыссыздарды жұмыс 
істеуге белсенділігін арттыру; кадр 
қызметкерлерін жетілдіру, соның 
ішінде 2015-2019 жылғы Қазақстан 
Республикасы инновациалық 
ж е т і л д і р у  -  М е м л е ке т т і к 
бағдарламасын жетілдіру үшін 
мекен- жайлық әлеуметтік көмек 
көрсету; Негізгі бағдарламаға 

жұмыссыздар және өздіктерімен 
жұмыс істейтіндерді қолдау.

«Аршалы ауданы жұмыспен қамту 
әлеуметтік бағдарлама бөлімі» КММ 
бізге үнемі өз көмектерін көрсетуде 
деп айтуға болады: семинар өткізеді, 
кездесулер, негізгі бағдарламаға 
байланысты әртүрлі ақыл кеңестерін 
береді.

Анар селолық округі де елді- ме-
кен арасында белгілі жұмыстар 
жүргізіледі. 2016 жылы 2 адам, «Ар-
шалы ауданы жұмыспен қамту және 

жұмыссыздықпен күрес жалғасуда
ЖұмыСПен ҚАмТу Жол КАрТАСы -2020

әлеуметтік бағдарлама бөлімі» КММ 
есепте болған жұмысшылар «Старт» 
КШ жұмысқа орналастырылды.

Ауылдық жерде жұмыссыздарды 
және  өзд іктер імен  жұмыс 
істейтіндерді жұмысқа орналасты-
ру үшін осындай бағдарламалар 
керек.

д. ЧерноВ, 
 Анар селолық
округінің әкімі.



2016 жыл 12 тамыз  3 бетАршалы айнасы

1. Егер ұлдар әкесінің жолын қумаса, 
інілері ағасының сөзін тыңдамаса, 
күйеуінің әйеліне сенімі болмаса, әйелі 
күйеуін жүре тыңдаса, енелері келіндерін 
ұнатпаса, келіндер енелерін құрмет 
тұтпаса, ұлы адамдар қорғансызға 
пана болмаса, пақырлар даналар сөзін 
құптамаса, басшылар қызметкерлерінің 
жүрегіне жол таппаса, айналасындағы 
адамдарды соңынан ерте алмаса, игілікті 
басқа жандардан мол игеріп, байыған 
адамдар басқалардың да баюына 
көмектесіп, қол ұшын бермесе, басқа 
халықтың әдет-ғұрпы мен заңына, 
ақыл-парасаты мен адамгершілігіне 
менмендікпен қараса, мемлекет тәртібін 
мойындамаса, ондай елде ұрылар мен 
суайттар, қылмыскерлер мен басқа да 
бұзық жолға түскендер оз отанының 
басына қара түнек орнатады. Басқаша 
айтқанда, ол елдің байлығы ұстағанның 
қолында, тістегеннің аузында кетеді, 
жылқылары мен табындарының 
тыныштығы бұзылады, жорыққа мінген 
аттары зорығып өледі, сөйтіп бүкіл 
халық түкке тұрмайтын дәрменсіз 
бейшараға айналады.

2. Егер әркім өз пиғылын арамдық 
ойдан тазартатын болса, бүкіл ел ұры-
қарыдан, зиянды әдеттен пәк болар еді.

3. Момын халықтың арасында 

өсиет аманаты
жүргенде қошақандай момын бол, ал 
шайқасқа шыққанда, жемтік көрген аш 
бүркіттей шүйлік.

4. Сөзді айттың ба, – ол жақсы ма, жа-
ман ба, шын ба, әзіл ме, бәрібір қайтара 
алмайсың. Сондықтан, сөзіңді безбен-
мен өлшегендей салмақтап барып айт.

5. Ер кісі бір мезгілінде барлық 
жерді жарық етіп отыратын күн емес. 
Олай болса, ері аңға не жорыққа 
кеткенде, әйелі ерінің отбасын 
көңірсітпей, үй ішін үлбіретіп отыруы 
керек. Келген кісіге ерінің жоқтығын 
білдірмей, құрметпен қарсы алып, 
дәмді тағам беріп, адал пейілмен 
сыйлап жіберсе, өзінің абыройын 
арттырып қана қоймайды, ел арасын-
да ерінің де абырой-беделін асқар 
шыңға шығарады. Ер кісінің абыройы 
әйелінің адамгершілік қасиеттеріне 
тікелей байланысты. Керісінше, әйел 
парықсыз, жүрген жерінде абыройсыз, 
ар-намысын аяққа басып жүрген бәдік 
болса, күйеуінің де абыройы болмайды, 
ауыздағы сөзі аяқтыға жол болады.

6. Шербеттен ақыл да, пайда да, 
абырой да, қайырымды мінез-құлық 
та, адамгершілік те күтпе. Ішуді тастай 
тыюға жігерің жетпесе, шамаңды 
байқап, мөлшерлеп ішкін. Мүлдем 
ішпейтін адам – нағыз қадірлі адам!

Бабалар мұрасы

1. дөрекі болу.
Үнемі дауыс көтеріп, жекіп, 

ұрса беру баланы тәрбиелеуде 
көмектесетін әдіс емес, керісінше, 
баланың мейірімсіз болып өсуіне, 
күнделікті айғай-шуға дағдыланып 
кетуіне жол ашады. Сондықтан 

Бала тәрБиесіндегі ең үлкен 5 қателік
Тәрбие тал бесіктен

Баланы өмірге әкелген соң оған жақсы тәрбие беріп, азамат 
етіп өсіру – әрбір ата-ананың міндеті. Бала тәрбиесі, әрине, 
айта салып, істей салатын оңай шаруа емес. оған әке-шешенің 
қаншама еңбегі, сабырлылығы мен төзімділігі қажет. Бұл 
тұрғыда бала тәрбиелеуде келесі қателіктерге көбісіміз бой 
алдырып жатамыз.

ешқашан ашуыңызды баладан 
алмаңыз.

2. Өзге балалармен 
салыстыру.

Көп ата-ананың «ана жұрттың 
баласын қарашы» деп жатқанын 
естіп жатамыз. Оны естіген бала 

өзіне деген сенімділігі жоғалып, 
өзін-өзі төмен санап, тіпті өзгелерді 
көреалмаушылық сезімі пайда 
болады.

3. Алдымен өзіңізді тәрбиелеңіз.
Бала шыр етіп дүниеге келгеннен 

ата-анасын көріп өсетіндіктен сіздің 
іс-әрекетіңіз, әдетіңіз, қылығыңыз, 
тіпті сөйлеген сөзіңізге дейін 
қайталайды. Ата-анам солай жа-
сап жатыр, демек сол дұрыс деп 
ойлайды. Ата-ана бала үшін идеал. 
Сондықтан ең алдымен өз-өзіңізді 
тәрбиелеуге тырысыңыз.

4. Баланы сыйлай біліңіз.
Балаға тек балаңыз ретінде 

емес, адам, азамат ретінде қарап, 
оның ой-пікірімен санасып, адами 
құқықтарын сыйлай біліңіз.

5. мінсіз болуын талап ету.
Әр адам – қайталанбас тұлға. 

Кез келгеніміз қателік жасаймыз. 
Сондықтан бір қателік жасап 
қойса, оған түсіністікпен қарап, 
жанашырлық таныта біліңіз. Қатаң 
тәртіп орнатып, бала отыр десе 
отырып, тұр десе тұру керек де-
ген ойдан аулақ болыңыз. Балаға 
мейірім мен жылулығыңызды 
төккен сайын ол да жапырақтары 
жайқалып, мәуелі ағаштай жемісін 
төгері анық.

 «Ұяда не көрсең, ұшқанда соны 
ілерсің» деген қазақ. Иә, ұлт 
мұратының ұлы байлықтарының 
бірі – жас ұрпақ, келелі келешек 
дейміз. Батыр атамыз Бауыржан 
Момышұлы «Тәрбиелі – тәртіптің 
құлы» десе, ақын ағамыз Олжас 
Сүлейменов «Адам тағдырын 
тәрбие шешеді» деген екен. Міне, 
осының бәрі де шындық. Тәрбие 
кешіктірілсе кешірмейтін, дұрыс 
бағыт алмаса, қалпына қайтіп 
келмейтін нәзікте, кәделі де, сау-
атты, игілікті де ізгілікті іс. Адам 
баласы ұрпағымен ұлы, еңбегімен 
ерен, келешегімен кемел болса, 
мұның мөлдір бастауы, алтын 
тамыры тәлім-тәрбие ісінде жа-
тыр. Жалпы бала тәрбиесіндегі 
әкелердің беделін арттыру, 
ұлдың бойында ұлттық негізде 
қазақ азаматына тән қасиеттерді 
қалыптастырудағы әкенің орнын 
айқындау қажет. Қазақ «Қызға 
қырық үйден тыйым» деген. 
Неге? Себебі, қазақ халқы қыз 
деген сөздің өзін әдеміліктің, 
әдептіліктің, инабаттылықтың, 
с ұ л ул ы қ т ы ң ,  н ә з і к т і к т і ң , 
көркемдіктің, сүйкімділіктің 
белгісі деп таныған. Халқымыздың 
ау ы з  ә д е б и е т і н д е  ш е ш е н 
ақындарымыз қыздарға керемет 

үйінде ұл-қызы Бардың, 
көгінде жұлдызы Бар

Қыз асырап, бала өсірген халқымыз ұрпағын өз өмірінің 
жалғасы деп есептеп, оның тәрбиесіне көп көңіл аударған. 
Әрбір ата-ана өз баласының саналы азамат болып өскенін 
қалайды.

суреттемелер берген. Сондай-
ақ қыз баланың ұқыптылығын, 
шеберлігін, сүйкімділігін, білімге 
бейім тұратынын жоғары бағалап 
отырған. Қыз баланы ар мен 
абыройдың, адамшылықтың биік 
көрінісі деп білген. Қыз баланы 
қыз деп, әсем сұлу деп жасынан 
табиғаттың заңымен тәрбиелеу 
ұлттық дәстүріміз. Дәстүрді 
сақтау- қыздарды нәзіктікке, 
саналылыққа, адамгершілікке 
тәрбиелейді. «Тәрбие – отбасынан 
басталады» демекші анасынан 
көрген тәрбиесін қыз бала өскенде 
өз ұрпағына жеткізер алтын көпір 
іспетті.

Қазақта «Ұлды ұясында баулы» 
деген сөз бар. Қай заманда болма-
сын халық өзінің ер азаматтарын 
ел қорғауға үйреткен. Ал қазір 
ше? Бұл біздің көкейімізде жүрген 
сұрақтың бірі. Егер ұл бала Отан 
алдындағы борышын өтеуден 
қашса, онда ол кіші отаны –Отба-
сын қалай қорғайды? Сол себепті, 
ұл баланы жастан тәрбиелеу 
керек. Қазіргі жастарымыз Отан 
алдындағы борышын өтеуге қорқа 
соғады, басқа нәрсені сылтаурата-
ды, қашқақтайды. Неге? Себебі, әке 
тәрбиесінің жоқтығы немесе тым 
еркелік, жалқаулық. Соңына кеп 

тірелгенде әке тәрбиесінің аздығы 
болып табылады. Сондықтан 
қазіргі ата-аналарға айтарым, ер 
баланы ұл бала, қыз баланы қыз 
бала етіп, қатаң тәрбиелеу қажет. 
Сонда ғана біздің болашақ ел 
қорғайтын, елінің намысын тап-
татпайтын, еліміз бен кең байтақ 
жерімізді бөгде біреуге бермейтін 
азаматтар шығады.  Б а л а 
жасында қалай тәрбиеленсе, есей-
генде соны істейді. Жастайынан 
орнығып қалыптасқан тәрбие 
орынсыз көріністерге баланы сын 
көзбен қарауға үйретеді. 

Қорытындылай келе, әрбір ата-
ана өз баласының тәрбиелі ден 
саналы, мәдениетті жүрген орта-
сында сүйкімді болу үшін, алдымен 
тәрбиені өзінен бастағаны жөн. Яғни, 
оғаш қылықтарымен баласына үлгі-
өнеге көрсетпеуге тырысқаны жөн. 
Жас кезінде баласына дұрыс тәрбие 
бере алмаған ата-ана кейін бармағын 
тістеп өкінетін болады. Бала жас 
шыбық тәрізді. Қалай қисайтсаң со-
лай өседі. Оның түзу жолымен жүріп 
білімді де саналы, парасатты азамат 
болып өсуі біздің, яғни әрбір ата-
ананың қолында. Әрбір ата-ана өз 
балаларыңызға қандай тәлім-тәрбие 
берсеңіздер, өскенде соның мол 
жемісін көресіздер. Сөз соңында, 
бәйтерегіміз жайқалып өсе берсін 
дегім келеді.

м. мухАмедияроВА,
№ 3 Аршалы орта мектебінің

бастауыш сынып мұғалімі.

Ұлық Алла ешқашан, ештеңеден 
жаралмаған, әуелден бар зат 

еді. Әлемнің іші де, тысы да бір өзі. 
Әлемнен бөлек те емес, бірге де 
емес құпия қазына болатын. Тәңірі 
тағала түр-түсі, шет-шегі, бет-келбеті, 
салмағы, мекені болмайтын мәңгілік 
құбылыс. Құдай өзінің құпиясын 
ашып, рухани қазынасы мен шарапа-
тын он сегіз мың ғаламға тарату үшін, 
өзіне орынбасар жаратуды ұйғарды. 
Сол кезде тау-тас, орман-ағаш, от-су, 
аспан-жер барлығы «Адамды менен 
жаратса екен» деп таласады

– Мен биікпін, менен жарат, – дейді 
тау.

– Мен әзизбін, менен жарат,– дейді 
алтын.

– Мен тасқынмын, менен жарат, – 
дейді су.

– Мен дүлеймін, менен жарат,– дейді 
жел.

– Мен күштімін, менен жарат, – дейді 
от.

– Мен асқақпын, менен жарат, – дейді 
аспан.

– Мен жұмсақпын, менен жарат, – 
дейді ағаш.

– Мен қаттымын, менен жарат, – 
дейді тас.

Сөйтіп барлығы таласып жатқанда, 
жер ғана сынықтық танытып:

– Мен мақұлық атаулының табанының 
астында жатамын. Ұлық Алла орынба-
сарын мұндай қадірсіз заттан жаратпас. 
Түбім – топырақ. Бүкіл күл-қоқысты 
маған көмеді, лас суды маған төгеді. 
Мен бұл құрметке лайықты емеспін, – 
деп ойлайды. Сонда Алла тұрып:

– Әй, тау, сенде бір мін бар, 
тәкаппарсың, кішіреюді білмейсің. 
Алтын, сенде бір мін бар, баяның жоқ. 
Сыртың жылтырақ, ішің қалтырақ. 
Су, сенде де мін бар, тасығанда өткел 
бермейсің. Жел, сен – тұрақсызсың, 
мінезің құбылмалы. От, сенің мінің 
– қатыгезсің, жанғанда жақсы мен 
жаманды айырмайсың, жан-жағыңды 
жайпап кетесің. Аспан, сенің мінің – 
мақтаншақсың, өзіңнен басқаны көзге 
ілмейсің. Ағаш, сен – әлсізсің, сынақта 
сынып кетесің. Тас, сен – мейірімсізсің, 
жақынға жылуың жоқ, – дейді. Сосын 
жерге қарап:

– Адам тәнін сенен жаратамын, сен – 
кішіпейілсің. Менің ең жақсы көретін 
мінез-құлқым осы. Бүкіл тіршілік иесі 
саған тәуелді болады. Мінезің ауыр, 
сабырлы. Қойның толған береке. 
Алтын-күміс, ас-ауқат түгел дерлік 
сенен өніп шығады. Күллі мақұлық 
нәжісін саған төксе де, сен одан хош 
иісті гүл шығарасың. Лас су жерге 
сіңіп, тәтті бұлаққа айналады. Жасаған 

АруАқтАрғА құрАн оқу

Аңыз әңгіме

Аруаққа құран бағыштаудың сауабы туралы рабғузидің «Қисса 
сүл-әнбиясында» мынадай аңыздар бар.

жақсылығыңды міндетсіну сенде 
жоқ. Адам сенен жаралып, өлген соң 
саған оралады. Адам ұрпағы тірісінде 
неғұрлым саған ұқсаса, соғұрлым менің 
алдымда қадірлі болады, – дейді.

Осы кезде қара жер Алладан дат 
сұрайды.

– Иә, Жаратушы Ием, адамды менен 
жаратқаныңа қарсы емеспін. Олар 
қанша мыңдап жерленсе де, мен 
олардың денесін шірітіп, тәндерін 
топыраққа айналдырамын. Бірақ, 
адам баласы ғапылдықтан күнәні көп 
жасайды. Олар өмірден өткен кезде, 
менің қойныма таудай күнәлар арқалап 
келеді. Сонда олардың ауыртпалығын 
кім көтереді? Жасаған қиянаттары мен 
зорлық-зомбылықтары менің де арқама 
батар, – дейді.

– Қара жер қайғырма. Мен шебер 
Алламын. Олардың күнәсін жой-
ып, саған салмақ салмауға құдіретім 
жетеді. Мен адам ұрпағына Құран 
түсіремін. Марқұм болған адамдардың 
ұрпақтары әруақтарды еске алып, 
оларға құран оқытып, дұға ететін 
болса, олардың күнәлары жойылып 
отырады. Сонда саған да артық жүк 
түспейді. Мұсылмандар әруаққа құран 
оқуды тоқтатқанша осылай жалғаса 
береді, – дейді. Қара жер сонда барып 
тынышталыпты.

Екінші бір аңызында: Ғайса 
пайғамбар сапарлап келе жатып, жол 
жиегіндегі моланы көреді.

– Иә, Алла, бұл мола кімдікі? – деп 
сұрайды. Алла:

– Бір пақырдың моласы? – деп жауап 
береді.

– Мұның ахиреттік жағдайы қалай?
– Тірісінде құлшылық пен сауап-

тан мақұрым болған. Тек өлейін деп 
жатқанда кәлимаға тілі зорға келді.

– Апыр-ай, онда жағдайы қиын 
шығар. Мен тірілтіп, түрін көрсем бола 
ма? – деп рұқсат сұрайды. Алла:

– Рұқсат, – дейді. Ғайса дұға қылып 
еді, өлік моладан тіріліп тұра келді. 
Қараса сымдай тартылған сымбатты, 
көркем жігіт екен. Екі бетінен нұры 
тамып тұр. Ғайса түсінбей:

– Иә, Алла, сен мына адамды 
құлшылық пен сауаптан мақұрым 
болған сорлы деп едің. Мынаның бет 
әлпетінен пейіштің лебі есіп тұр ғой, – 
дейді. Сонда Алла:

– Бұл пақырдың моласы жол үстінде 
жатыр. Өмірде ғапыл болғанымен, 
жанынан өткен-кеткен адам дұға 
оқып, бет сипайды. Жиі оқылған 
дұғалардың шарапаты оның жатқан 
жерін жайлы етті. Жанын менің 
нұрыммен шомылдырды, – деп жауап 
береді. Осыдан соң Ғайса кез келген 
қорымның жанынан өткенде дұға 
жасамай өтпейтін болыпты. 

(Басы 1-бетте)
-Біздің оқырмандарымызға "Ар-

када индастри" жшс алдағы  
жоспарлары туралы білгені артық 
болмас деп ойлаймын?

- Қ а з і р г і  у а қ ы т т а  б і з д і ң 
өндірісіміздің жұмысы кестеге сай 
жүргізіліп жатыр. Жылды жақсы 
көрсеткіштермен аяқтайтынымызға 
сенімдіміз. Нақты көрсеткіштерімізді 

Армысың, мереке!

Отандық өнімді дамыту- 
басты мақсатымыз

«аркада ИндастрИ» жШс дИректОры В. б. нОжкИнмен сұхбат

уақыт анықтайды. Осыған байла-
нысты жаңа жоспарлар құратын 
боламыз. Бастысы кәсіпорынның 
тұрақты жұмыс істеуі, мезігілінде 
жалақыларын алуы мен отба-
сыларын қамтамасыз етуі біздің 
мақсатымыз.

-Владимир Борисович, сіз кәсіби 
мереке қарсаңында "Аркада ин-
дастри" жшс еңбеккерлеріне 

-құрылысшылар күніне орай 
қандай тілегіңіз бар? 

-Ең бастысы, денсаулықтары 
мықты, отбасыларына жақсылықтар 
мен қуаныш тілеймін. Барлық 
қызметкерлерді кәсіби мерекелерімен 
шын жүректен құттықтаймын.

Әңгімелескен П. кецле.
суретті түсірген: с. ВетроВ.

Қа з а қ с т а н  Р е с п у б л и к а с ы 
Тәуелсіздігінің -25 жылдығын 

мерекелеу қарсаңында Волгодон 
ауылындағы Ипподромында «Көкпар-
2016» халықтық ұлттық спорт түрінен  
жарыс өтті. 

Жарыстың ашылуына жиналғандарды 
Волгодон  селолық округі әкімі Көселбаев 
Жанат Дюсембекұлы құттықтап, біздің 
елімізде ұлттық спорт түрлерінің дамуы-
на үлкен көңіл бөлініп отырғандығын 
айтты. Ат жарысына төрт команда 
қатысты.Көкпаршылар ойын -сауық 
жарысының көрермендері көп болды. 

ұлттық спорт
КөКпАр жАрысы өтті

Жарыстың қорытындысы бойынша 
көшбасшы Ерейментау ауданының ко-
мандасы болса, екінші орынды- Астана 
қаласы «ЦСКА» командасы, үшінші 
орынды-Аршалы ауданының коман-
дасы, ал төртінші орынды Шортан-
ды ауданының «ЗАРЯ»командалары 
иеледі.

Бас төреші М.Пішембаев ең тәжірибелі 
және епті аттыны таңдады. Ол Астана 
қаласының «ЦСКА»командасынан 
Нұрболат Қартқожан. Күшті және 
ақылды атшы ретінде Ерейментау ауда-
нынынан келген «Алмаз» атанды.

Жарыс соңында сайыпқырандарға 
ақшалай сыйлықтар мен кубтар, медал-
дар мен мақтау қағаздары тапсырылды. 

Бұл командалар туралы кім не айтпай-
ды. Дегенменде атбегі мен кіл жүйріктің 
бір-біріне үйлесімділігі, тығырықтан 
тез шешім тауып шыға білуі, ат үстінде 
шебер отырыуын көруден қуат аларың 
сөзсіз. Командалар үшін уайымдап, 
соларға жанкүйер бола білуде өзінше бір 
керемет сезім екен.

А. Павлова, 
Волгодон селолық

 округінің хатшысысы.
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қАрт сенімі
Құсты өмірдің қыр 

шыңына өрмелеп,
Тағдырымның бар қызығын 

көрем деп,
Тіршіліктің құлқынына 

дес бермей,
Көне жүрек жүргені 

жоқ көнем деп.
Төңіректі қапас жайлап алса да,
Өткен жылдар шаршап 

артта қалса да.
Дүниенің тылсым сәтті құшағы,
Сазды өмірге шақырады 

тамсана.
Сынақ көңіл сырын үнсіз ұғатын.
Қуаныш пен көздің 

жасын жуатын,
Ырыздықтың берекелі бұлағы,
Мен сенімен ертең ғана туатын.

несіБе
Тәңірдің несібесі жерден де бар,
Туып өскен, қадір тұтқан

 елден де бар.
Сарыарқаның 

сарқылмас бұлағының,
Дәмін татып, ләззатын 

сезген де бар.
Ақ сөйлеп, адал күлер 

адам да бар,
Татулық жолын табар 

қадам да бар.
Тасадан тас лақтырар 

жалауызды,
Ақиқатты аттаған жаманда бар.
Өткенің қайтып келер

 болар ма күн.
Жас ұрпақ сол өткенге

 тағар ма мін,
Елім деп жанын пида 

еткен жандар.
Ата-баба ісіне тағар кім мін.
Қадірін сыйластықтың

 халқым білер,
Адал өмір сүрген жан 

жарқын күлер.
Қаймағы бұзылмаған

 көп ұлтты ел,
Келер күннің дәулетті 

нарқын тілер.
Құсты өмір озып 

өтер  жұлдыздайын
Адамға болмас жолдас

 құнсыз уайым.
Өмірің сәтті болар сонда ғана
Нарықтың табына болсаң дайын.

ӘжетАЙ
Әжетай, бәйтеректей биік едің,
Аялап баршамызды сүйіп едің.
Атамның жан жолдасы

 сый құрметпен,
Игі іске ақ басыңды иіп едің.
Ақ көңіл мейірбан 

жан күлімдеген,
Сөзіңнен елжіреуші

 ет «күнімдеген»,
Болып ең сәні, 

–көркі шаңырақтың,
Зәріне тіршіліктің түңілмеген.
Әжетай жеті балаң нұрың еді,
Қызығың қуанышың, жырың еді.
Бір ауыл немерелер, шөберелер,
Жан рахатын, мақтанышың,

 құлың еді.
Әжетай, алыс жолға неге кеттің,
Баршамызды қинап  еңіреттің.
Ұмытам қалай ғана алақанның,
Ыстығын, мейіріңнің құдіретін.

көз қАрАқты қАзАғым
Асқар таудың 

шағылысып жатқанын,
Үнсіз түннің құм 

түнекке батқанын.
Көрдің бе сен, көз 

қарақты қазағым,
Айдын көлде 

аққулардың жүзгенін.
Қасқыр менен қара 

қойдың түйісін,
Бес бүйректің адам 

нанар игі ісін.
Көрдіңбе сен, көз 

қарақты қазағым, 
Қас дұшпанның 

елжіреген сүйісін.
Бота алдырған нар 

түйенің боздаған,
Ақиқаттың ақ жолынан озбаған.
Көрдіңбе сен, көз 

қарақты қазағым,
Жата- жата асыл тасты тозбаған.
Кешкен бейнет аза болған өзіңе,
Тұлдыр жетім 

боларын қарт сездіме.
Көрдің бе сен, көз 

қарақты қазағым,
Қарияның жылағанын езіле.
Туды ма күн ақылды 

естен айдырар,
Жете алмай арманына қайғырар.
Көрдің бе сен, көз 

қарақты қазағым,
Өсек сөзді көңіл

 күйін жойдырар.
Жүрек жарды сөзді салса алды-
на,
Берік болса досқа,

 дәстүр-салтына.
Жылқы мінез қырық 

рулы қазағым,
Ризамын мен 

қазағымдай халқыма. 
кім кеПіл

Тіршілік барама 
саудаға салынып,

Заманда барама 
нарыққа бағынып.

Өткенді дәлелсіз 
қалдырып кеткенде,

кім кепіл береді 
жүрерміз сағынып.

Бүгінгі қоғамға 
мін таға алатын,

Айтылған, жазылған
 елеусіз қалатын,

Күндерді өткізіп 
жатқанға «тәубә»- деп,

Жүрмізғой мүжгілеп 
күндестік сағатын.

Мәңгүрттік барама 
қанатын кең жайып,

Тарихи болашақ 
жүдесе кімге айып.

Әз уақыт мейлінше 
күрделі заманда,

Тағдырдың соңында 
көз жұмып қалмайық.

Өзіндік қасиет 
ұлтыма берілген,

Түп қиян заманнан 
әруақтай көрінген.

Ұлт тілі, ұлт діні,
 ары мен намысы,

Иілмес бәйтерек 
асқарлы өлімнен.

Алдында істелер 
істер бар баршама,

Қазағым оянар 
кез келді баршаға.

Ұрпақтың өмірі 
бір сенің қолыңда,

өзіңнен басқа 
жоқ түсетін арашаға.

т. жиренБАеВ. 
оқырмАн.

   оқырман шығармашылығынан

 1. Қызанақ. Құрамында дәрумен мол 
болады, оның ішінде С дәруменінің 
құрамы көкөніс түрі бойынша алдыңғы 
орында, ол теріні ұтымды түрде 
қорғай алады. Ондағы мол А дәрумені 
терінің серпінділігін сақтап, тері 
клеткаларының семіп мүйізгектенуінің 
алдын алады. Қызанақты ұсақтап 
турап, жаншып шырынын шығарып 
алып, оған азырақ бал араласты-
рып бетке жақса әжімді тіпті жақсы 
кетіреді.

 2. Мандарин. Мандарин құрамындағы 
В дәруменінің теріні жию және 
жұмсарту рөлі болады. Мандаринді 
қабығымен жаншып, спиртке шылап, 
үйлесімді мөлшерде бал қосып, бір апта 
қойып, бетке жақса, теріні жұмсартуға 
және әжімды кетіруге өнімі болады.

 3. Банан. Бананды езіп, оған жарты 
қасық зәйтүн майын қосып, біркелкі 
араластырып, бетке жақса әжімді 

Артық болмас білгенің
Әжім кетіретін 8 түрлі нӘр

кетіреді.
 4. Талшын. Талшын жемісінің дәнін 

ұнтақтап алып, балға араластырып, 
батке жақса теріні үлбіретіп, бетті 
жылтыратады.

 5. Сиыр сүті. Бет жуған соң сиыр 
сүтін жағып, иектен өрлей массаж 
шөткімен айналдырып массаж жасап, 
сиыр сүтін теріге толық сіңірсеңіз, 
беттің қан айналысын тездетіп, терінің 
қоректенуін жақсартып, оттегімен 
қамдау мөлшерін жоғарылатады. Со-
нымен тері әуелгідей серпімді қалыпқа 
келеді, жүзіңіз нұрланып, әжіміңіз 
азаяды.

 6. Жұмыртқаның ағы. Азырақ 
жұмыртқа ағына жаңа сауылған сүт, 
бал және ұн қосып араластырып, 
қоймалжың ботқа жасап, бетке тегіс 
жағады. 15 минут өткен соң жуып 
тастаса, теріні жұмсартады, жияды, 
әжімін кетіреді.

15 тамыз, дүйсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «Актуальная тема». Передача
09.35 «Телемаркет»
09.40 К/ф  «Бір мезетте»
11.05 «Телемаркет»
11.10 Т/с «Үй болу киын». 9,10 серия
12.05 «Әдемі ай». 25 серия
12.30 «Телемаркет»
12.35 «Актуальная тема». Передача
13.00 «Телемаркет»
13.05 ««Ақмола KZ». Хабар  
13.15 «Телемаркет». 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Арман асуы». 2 серия
14.50 «Телемаркет»
14.55 М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Экспертное мнение»
17.55 «Телемаркет». 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.00 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
19.10 «Салауат».  Передача 
19.20 «Телемаркет»
19.25 «Пәрменді пікір».
19.30  «Өзекті әңгіме». Хабар
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
20.40 «Салауат». Передача 
20.50  «Пәрменді пікір».
20.55 «Телемаркет» 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Өзекті әңгіме». Хабар
22.10 «Телемаркет»
22.15 Т/с «Арман асуы». 3 серия 
23.05 «Телемаркет»
23.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
23.20  «Салауат». Передача 
23.30 «Аймақ ақпарат»
00.10 Т/с «Отблески». 12,13 серия 
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

16 тамыз, сейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
9.55 «Телемаркет»
10.00 «Өзекті әңгіме». Хабар
10.30  «Телемаркет»
10.35 «Салауат». Передача 
10.45 «Экспертное мнение»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Телемаркет»
11.45 «Әдемі ай».  26 серия
12.05 М/ф «Венди» 11 серия
12.30 «Телемаркет»
12.30 «Өзекті әңгіме». Хабар  
12.35 «Телемаркет».
13.05 «Салауат». Передача
13.15 «Телемаркет». 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Арман асуы». 3 серия
14.50 «Телемаркет»
14.55 М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Экспертное мнение»
17.55 «Телемаркет». 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Актуальная тема». Прямой 
эфир
19.00 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
19.10 «Наша служба». Передача
19.20 «Экспертное мнение»
19.25 «Телемаркет».
 19.30 «Актуальная тема». Передача 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
20.40 «Наша служба». Передача
20.50  «Экспертное мнение»
20.55 «Телемаркет».
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.45 «Актуальная тема». Передача 
22.10 «Телемаркет»
22.15 Т/с «Арман асуы» 4 серия
23.05 «Телемаркет»
23.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
23.20 «Наша служба». Передача
23.30 «Аймақ ақпарат»
00.10 Т/с «Отблески». 14,15 серия 
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

17 тамыз, сәрсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
9.55 «Телемаркет»
10.00 «Актуальная тема». Передача 
10.30  «Телемаркет»
10.35 «Наша служба». Передача

10.45 «Пәрменді пікір»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Телемаркет»
11.45 «Әдемі ай»  27 серия 
12.05 М/ф «Венди»  12 серия
12.30 «Телемаркет»
12.35 «Актуальная тема». Передача
13.00 «Телемаркет»
13.05 «Наша служба». Передача
13.15 «Телемаркет». 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Арман асуы» 4 серия 
14.50 «Телемаркет»
14.55 М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Телемаркет». 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 Т/с «Үй болу киын». 11,12 серия
19.20 «Бизнес идея». Передача
19.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж.
19.40 «Телемаркет».
 19.45 Д/ф «Сөнбес сәуле». 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж.
20.40 «Бизнес идея». Передача
20.50 «Пәрменді пікір»
20.55 «Телемаркет».
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 Д/ф «Келбет». 
22.10 «Телемаркет».
22.15 Т/с «Арман асуы» 5 серия.
23.00 «Телемаркет»
23.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
23.15 «Бизнес идея». Передача
23.25 «Пәрменді пікір»
23.30 «Аймақ ақпарат»
00.10 Т/с «Отблески». 16,17  серия
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

18 тамыз, Бейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
9.55 «Телемаркет»
10.00 Т/с «Үй болу киын». 11,12 серия 
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Телемаркет»
11.45 «Әдемі ай».  28,29 серия
12.25 М/ф  «Венди» 13 серия
12.45 «Телемаркет»
12.50 «Бизнес идея». Передача
13.00 Д/ф «Келбет». 
13.25 «Телемаркет». 
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Арман асуы». 5 серия
14.50 «Телемаркет»
14.55 М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Экспертное мнение»
17.55 «Телемаркет». 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.00 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
19.10 «Один день из жизни». Передача  
19.25 «Телемаркет».
 19.30 «Өзекті әңгіме». Хабар 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
20.40 «Один день из жизни». Передача  
20.55 «Телемаркет».
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Өзекті әңгіме». Хабар
22.10 «Телемаркет»
22.15 Т/с «Арман асуы». 6 серия 
23.00 «Телемаркет»
23.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
23.15 «Один день из жизни». Передача  
23.30 «Аймақ ақпарат»
00.10 Т/с «Отблески». 18,19 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
Әнұраны

19 тамыз, жұма
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
9.55 «Телемаркет»
10.00 «Өзекті әңгіме». Хабар 
10.30  «Телемаркет»
10.35 «Один день из жизни». Передача  
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Телемаркет»
11.45 «Әдемі ай».  30 серия
12.05 М/ф «Венди» 14 серия
12.30 «Телемаркет»
12.30 «Өзекті әңгіме». Хабар  
12.55 «Телемаркет»
13.00 «Один день из жизни». Передача  
13.15 «Телемаркет». 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»

14.00 Т/с «Арман асуы». 6 серия
14.45 «Телемаркет»
14.50 М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Телемаркет». 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Актуальная тема». Прямой 
эфир
19.00 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
19.10 «Ақмола KZ». Хабар
19.25 «Телемаркет».
 19.30 «Актуальная тема». Передача 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
20.40 «Ақмола KZ». Хабар 
20.50  «Пәрменді пікір»
20.55 «Телемаркет».
21.00 «Аймақ ақпарат»  
21.40 «Актуальная тема». Передача 
22.10 «Телемаркет»
22.15 Т/с «Арман асуы». 7 серия
23.00 «Телемаркет»
23.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
23.15 «Ақмола KZ».  Хабар
23.30 «Аймақ ақпарат»
00.10 Т/с «Отблески». 20,21 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

20 тамыз, сенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
09.55 «Телемаркет» 
10.00 «Спорт Life». Хабар  
10.10 «Салауат». Хабар
10.20 «Телемаркет»
10.25  Д/ф «Жарқын бейне».
10.45 «Экспертное мнение»
10.50 «Ақмола KZ». Хабар
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Наша служба». Передача
11.50 «Әдемі ай».  31 серия
12.25 М/ф «Бала – тілі бал». 
12.40 «Экспертное мнение»
12.45 «Ақмола KZ». Хабар 
12.55 «Телемаркет»
13.00 «Аймақ ақпарат»
13.40 «Телемаркет»
13.45 «Спорт Life». Хабар  
13.55 «Салауат». Хабар
14.05  «Қос қарақшы». 4 бөлім.  
14.30 М/ф «Венди» 15 серия
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 Д/ф «Келбет». 
17.35 «Экспертное мнение»
17.40 «Телемаркет»
17.45 «Спорт Life». Хабар  
17.55 «Наша служба». Передача 
18.05 «Салауат». Хабар 
18.15  «Один день из жизни». 
Передача  
18.30 «Телемаркет»
18. 35 «Спорт Life». Хабар  
18.45 Т/с «Үй болу киын». 13 серия
19.15 «Телемаркет»
19.20 Т/с «Үй болу киын».14 серия
19.55 «Телемаркет»
20.00  К/ф «Сәйгүлік»
21.15 «Телемаркет»
21.50 К/ф «Сәйгүлік»
21.55 «Телемаркет»
22.00 «Ясира Заханқызының 
шығармашылық  кеші». 
22.45 «Телемаркет»
22.50 К/ф «Күйініш соққысы»
01.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

21 тамыз, жексенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
9.05  Т/с «Үй болу киын». 13,14 
серия
10.05 «Телемаркет»
10.10  «Өзекті әңгіме». Хабар 
10.40 «Телемаркет»
10.45 К/ф «Кішкентай жұлдыз». 
12.25 «Телемаркет»
12.30 Д/ф «Жарқын бейне»
12.55 «Телемаркет»
13.00 «Ясира Заханқызының 
шығармашылық  кеші».
13.50 «Салауат». Хабар
14.00 «Телемаркет»
14.05  «Қос қарақшы». 5 бөлім.  
14.25 М/ф «Венди».  16 серия
14.55  М/ф «Лупдиду».  
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 Т/с «Үй болу киын». 15,16 
серия
17.50 «Ақмола KZ». Хабар
18.00 «Телемаркет»
18.05 «Өзекті әңгіме». Хабар
18.35 М/ф «Тимур мен Айдаһар»
18.45 «Телемаркет»
18.50 «Один день из жизни». 
Передача  
19.00 «Актуальная тема». Передача  
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.55 «Телемаркет»
20.00  К/ф «Бір жанұя». 
22.00 «Телемаркет»
22.05 «Жарығым-ай». Концерт
23.05 К/ф «Бас аспаз»
01.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны


