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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар!
Тәуелсіздігіміздің тірегі, егемен еліміздің мақтанышы – Астана 

күнімен шын жүректен құттықтаймын. 
Бүгінгі Астана – Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың басшылығы 

арқасында Отанымыздың жеткен жетістіктері мен өркендеуінің айқын айғағы, 
қарқынды дамуымыздың,  береке-бірлігіміздің жарқын көрінісі, тәуелсіз 
Атамекеніміздің жаңа тарихының шынайы шежіресі. 
Жыл сайын өзгеріп, гүлденіп келе жатқан Елордамыз қонақтарды өзінің 

көркімен баурап, Еуразияның ең көрікті қалаларының біріне айналды. Бүгінгі 
Астана – тұла бойында Шығыс пен Батыс мәдениетін тоғыстырған, бүкілғаламдық 
дипломатияның, Еуразия кеңістігіндегі интеграцияның орталығына айналған 
бірегей қала. 
Еліміздің бас қаласы әлем елдерінің басшылары бас қосып, жаһандық 

мәселелерді шешетін, бейбіт бастамаларды іске асыратын халықаралық 
саясаттың ордасы. Бұның дәлелі маусым айында өткен Әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің V Съезі. 
Астананың дамуына тағы да серпінді күш  болатын  ЭКСПО - 2017-нің Қазақстан 

халқы үшін маңызы зор.  Бұл әлемдік қоғамдастықтың орасан зор сенімінің, Елба-
сы Н.Ә.Назарбаевтың жүргізген саясатқа берілген жоғары бағаның айғағы. 
Қымбатты жерлестер! 
Астанамыздың алдында әлі де көп ұлан жоспарлар мен жетістіктер тұр деп 

сенемін.  
        Еліміз аман, жұртымыз тыныш болып, әсем Астанамыздың абыройы 

асқақтай берсін. Баршаңызды Астана күнімен құттықтап, ізгі ниетпен зор 
денсаулық, жанұяларыңызға амандық, береке-бірлік тілеймін!

Ағзам ТАСТЕМІРОВ,
Айыртау ауданының әкімі.                                             

Мереке мезеті
ЖУРНАЛИСТЕР АРДАҚТАЛДЫЖУРНАЛИСТЕР АРДАҚТАЛДЫ

28 маусым – Байланыс және ақпарат құралдары қызметкер-
лерінің күні. Халыққа жаңалықты жеткізетін – журналистер. «Газет 

– халықтың көзі, құлағы, һәм тілі», - деп, Ахмет Байтұрсынов бекер 
айтпаған. Осыған орай, 27 маусым күні аудан әкімі, «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров бұқаралық 
ақпарат құралдары өкілдерін құттықтап, сыйлықтар тарту етті.
Аудандық «Айыртау таңы» және «Айыртауские зори» газеттерінің 

ұжымын құттықтаған аудан басшысы тұрғындарға жаңалықтарды бірінші 
болып жеткізуде төртінші билік өкілдерінің атқарып отырған жұмыстарының 
орасан екендігін айта келе, алдағы уақытта да Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың салиқалы саясатын насихаттауда журналистер қоғамы аян-
бай еңбек етіп, биік белестерден көріне беретініне сенім білдірді.  
Сондай-ақ, өткен аптада №2 Айыртау аудандық сотының төрағасы 

Мүбарак Рамазанов және аталмыш сот ұжымы аудандық газет өкілдерін 
құттықтап, жылы лебіздерін білдірді. 

- Сіздердің жұмыстарыңыз әрқашан да сіздерге қуаныш пен ризашылық 
әкелсін. Әділдік, көрегендік және шындық атты мәңгіліктің нормаларына 
адал болып қалыңыздар - деп тілек айтқан сот төрағасы, келешекте де 
жемісті ынтымақтастықты жалғастыра беретініне шын көңілден сенетіндігін 
жеткізді.

Өз хабарымыз.

Ел мен жер кім үшін де қымбат қазына болып 
табылады ғой. Себебі болашақ ұрпаққа мирас етіп 

қалдырар мұрамыз да, баға жетпес байлығымыз да 
– егемен еліміз, жұмақ жеріміз. Осының барлығы бас 
қаламыз – Астанадан бастау алды. Сондықтан да оған 
қарап, ой да, бой да түзейміз.

Бейбітшілік бесігінде тербеліп, жүзі басқа болса да, 
жүрегі, тілегі бір сан алуан халықты Отан деген қара 
шаңырақ астына жинаған Елбасымыз Нұрсұлтан 
Назарбаевтың еңбегі өлшеусіз. Астана – біздің 
мақтанышымыз, көз қуанышымыз. Оның аспанмен 
таласқан сәулетті ғимараттары мен зәулім үйлеріне 
қарасаң, таңғаласың, тамсанасың. Түрлі-түсті гүлдерден 
жасалған қазақтың оюының өзі керемет бір туынды 
емес пе? Оны көру үшін Есіл өзенінің сол жағалауын 
көкке қарай бой созған зәулім, биіктігі 97 метрге тең 
«Бәйтеректің» ұшар басына шықсаңыз болғаны. Сол кез-
де барлық Астана алақандағыдай сәнімен,  салтанатымен 
көрінеді. «Шіркін адам ойында шек жоқ», -дейсің сондай 
кезде. Міне, Астанадағы түрлі мүсінде жасалған әдемі де 
көркем дүниелерге қарасаң, еріксіз ойларға берілесің. Бас 
қаламыздың көркін ашып, төрінен орын алған осындай 

АСТАНА – БІЗДІҢ МАҚТАНЫШЫМЫЗ
әрбір туынды тарихтан сыр шертіп тұрғандай көрінеді. 
Тіпті, әлемнің бер әдемілігін осы жерге жинағандай тама-
ша бір сезімге бөленіп, рухани азық алғандай боласың.
Қорқыт бабамыздың желмаямен жаһанды кезіп, халқына 

мәңгілік бақыт әкелетін, құт мекен болатын Жерұйықты 
ізденуде жан тербірентерліктей сыр жатыр емес пе?

Міне, сол берекелі де мерекелі жері жұмақ, елі жо-
март жеріміз бүгінгі Астана болып табылады. Ол бүгінде 
жаһанды өзіне қаратқан біздің бас қаламыз. Міне, 
қуантатыны да сол. 
Ата-бабамыз арман еткен Астанамыздың шаңырағы 

биікке көтеріліп, уығы нық қадалып, керегесі келісті ірі 
қалалардың біріне айналды. Осының өзі түсіне білген 
адам үшін бір ғанибет емес пе?!

«Бақ бағалағанның басында тұрады» дегендей 
тәуекел етіп қол жеткізген Тәуелсіздігімізді қастерлеп, 
ұлттық құндылықтарымызды ұлықтау – біздің азаматтық 
парымыз бен қарызымыз. Олай болса, болашағымыз 
жарқын, келешегіміз кемел болып, төріміздегі туымыз 
биікке желбіреп, жер жұмағы – Астанамыздың одан сайын 
көркейе түсуіне барша болып атсалысуға тиіспіз.  

Жанат СӘБИТОВ.                                         

28 маусым күні «Нұр Отан» 
партиясы  ғимаратының 

мәжіліс залында облыстық жа-
стар бастамалары орталығының 
директоры Нұрсаят Саркен, іс-
шаралар бойынша кеңесшілер 
Қуаныш Мәметов, Руслан Асау-
баевтар айыртаулық жастармен 
кездесу өткізді. 
Іс-шара басталмай тұрып жастар 

саясатын іске асыруда үлес қосқаны 
үшін аудан әкімі Тастеміров Ағзам 
Ахметжанұлы мен Жастар баста-
малары орталығының директоры 
Қожахметов Әсет Қанатұлына Алғыс 
хаттар табыс етілді. Атқарылған 
жұмыстар мен алда жоспарланған іс-
шаралар туралы қысқаша шолудан 
кейін жастар мен басшылық арасында 
диалог орнады. 
Экономика, саясат, білім беру, 

денсаулық сақтау, спорт, өнер мен 
мәдениет те назардан тыс қалған жоқ. 
Жастар өздерін толғандырып жүрген 

сауалдарына жауап алса, Нұрсаят 
Саркен қазір облысымызда жастармен 
атқарылып жатқан ауқымды жұмыстар 
мен елдің күнделікті тыныс тіршілігіндегі 
түйткілдерді, олардың қалай шешім 
тауып, қалай жүзеге асып жатқаны 
туралы, қала берді қоғамдағы өзекті 

Жастар саясаты
КЕЗДЕСУ ӨТКІЗІЛДІКЕЗДЕСУ ӨТКІЗІЛДІ

Маусымның  30-ы күні  аудандық  әкімдіктің мәжіліс   залында   
Айыртау ауданы мәслихатының кезектен тыс 39-шы сессиясы бо-

лып өтті. Сессия жұмысына аудан әкімі Ағзам Тастеміров қатысты.
Сессия жұмысы барысында халық қалаулылары аудандық мәслихаттың 

бірқатар шешімдеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізіп, тиісті шешімдер 
қабылдады. 
Аталмыш жиында сөз сөйлеген өңір басшысы  ауданымызда атқарылып 

жатқан істерге оң баға бере келіп, жаңа нысандар құрылысының көбейіп 
келе жатқандығын, сондай-ақ шағын кәсіпкерліктің де біршама дамуда 
екендігін тілге тиек етті. Өз істерін ашып, тауар өндірумен айналысатын 
кәсіпкерлерге мемлекет тарапынан да айтарлықтай қолдау көрсетілуде. 
«Солнечный VIP» ЖШС-гі жұмыстар да аяқталуға жақын. Көшелерге құмдар 
төселіп, жолдар жөнделуде.
Сөз соңында Ағзам Ахметжанұлы депутаттарды жобаларды жүзеге асыру 

бойынша жұмыстарда белсендірек болуға шақырды.
Өз хабарымыз. 

Аудандық мәслихатта
СЕССИЯ ӨТТІСЕССИЯ ӨТТІ

мәселелер жөнінде сергек те тың ойлай-
тын кейінгі буынның пікірін білді. Ең ба-
стысы ұрпақ сабақтастығы: жүздесуде 
қазіргі атқарылып жатқан қыруар істің 
барлығы ұрпақ үшін екенін, тиісінше 

келесі буын оны лайықты жалғастырып 
әкетулері керектігін айтты. Жастар 
өздерінің ондай сенімге лайық екенін 
және сенімді ақтайтынын танытты.

Әйгерім ОМАРОВА.
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2015 жылғы 6 шілде күні сағат 10.30-да орталық 
алаңда Астананың 17 жылдығына арналған мерекелік 
шаралар өтеді.  
Бағдарламада: мерекелік құттықтау, халықтық 

қыдырулар, көркемөнерпаздар концерті, спорттық-

Құрметті Саумалкөл ауылының тұрғындары және қонақтары! Құрметті Саумалкөл ауылының тұрғындары және қонақтары! 
бұқаралық шаралар,  мерекелік жәрмеңке.
Кешкі сағат 21-00-де мерекелік  дискотека 

өткізіледі.
Барлығыңды қатысуға шақырамыз! 

Ұйымдастыру комитеті. 

Қымбатты Қымбатты 
солтүстікқазақстандықтар!солтүстікқазақстандықтар!

Сіздерді мемлекеттік мерекеміз – Астана күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!
Қазақстандықтар үшін бұл мереке айырықша, ерекше мағына мен 

мазмұнға толы. Біздің әрқайсымыз үшін Астана гүлдену мен жаңарудың, 
мемлекетіміздің қуатты әлеуетінің символы.
Астана – Президентіміз Н.Ә. Назарбаевтың бүгінгі таңда табысты жүзеге 

асырылып отырған ұлы, әрі орасан жобасы.
Еуразияның жүрегі – Астана әлемде мәдениеттердің жақындасуы мен 

байытылуының, жоғары инновациялардың, елшілік пен халықаралық 
әріптестіктің тартылуының орталығы іспеттес.
Біздің ғажайып астанамызды алдымызда әлі де көптеген жарқын жетістіктер 

күтіп тұрғанына сенімдімін.
Қымбатты жерлестер!
Осындай мерекелік күні әрбір солтүстікқазақстандық жанұяға мықты 

денсаулық, игілік пен бақыт, бейбітшілік, біздің Қазақстанымыз бен сұлу да 
көрікті Астанамызға одан әрі гүлдене беруін тілеймін.

Ерік СҰЛТАНОВ,  
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі.            
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Айыртау таѕы2 2 шілде 2015 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

Ел мен жер тағдырын елеңдет-
пейтін кезі жоқ. Ертеңге қалдырар, 
ұрпаққа табыстар мирас-мұрамыз 
да, байлық базарымыз да - сол 
елмен жердің тағдыр талайы. 
Арғы бергі аталарымыздың ту 
көтеріп, туырлық тігер құттыхана 
шаңырағының уығын шаншар май-
лы да жайлы, қой үстіне бозторғай 
жұмыртқалардай жұмақ мекен 
таңдауы тегіннен тегін болмаған.
Аңыз бен ақиқаттың шындық шы-
райындай Асан бабамыздың жел-
маямен жаһанды кезіп, халқына құт 
мекен болатын жерұйықты іздеуінде 
жан тебірентерліктей сыр жатыр 
емес пе? Ұлытаудан басталар 
ұлы көшіміздің кеңес дәуірі кезінде 
Астана қазығын бірде Орынбор, 
бірде Қызылордаға қадап, одан 
жасыл желекті, түсті кілем Алматыға 
тұрақтауы Мәскеудің пәрменімен 
болған еді. Еліміз тәуелсіздігін 
алғаннан кейін ғана елорданың қай 
жерде болуын таңдау мүмкіншілігіне 
Елбасымыз ие болды. Астанамыздың 
Қазақстанның орталығында бо-
луы қай жағынан алып қарасаңда 
дұрыс шешім еді. Себебі, Сарыарқа 
талайды көрді, талайға төзді. 
Бағзы бабаларымыздың ақ най-
заларын аспанға атқан айбар-
лы жеңістерінің куәгері болды.
Енді міне, екі ғасыр тоғысқанда 
жаңа мыңжылдықтың табалдыры-
ғында өшкен жанып, өлген тіріліп, 
кеткен есе түгенделіп, жығылған 
ту қайта желбіреп, жоғалған елдік 
оралып, құлаған орда қайта бой 
көтергеніне де себепкер болып отыр. 
Қалай десек те Астана қазақтың бас 
қаласы болып, өскелең ұрпақтың 
жарқыраған жұлдыздай келешегіне 
өз үлесін қосары сөзсіз. Оның 
қазіргі сәулет өнерінің үлгілеріне 

Асқақтай бер Ару қала – Астана, 
Туған күнің құтты болсын –Астана!!!

Эйфель мұнарасы, Кремль... 
Бұл астаналық нышандар – әлем 
картасының ең үздік жолбасшылары. 
Олар бұл күнде солай жаратылған 
сияқты. Бірақ олар белгілі бір 
адамдардың дарынымен, еңбегімен 
салынған. «Астананы құру – ұлттық 
тарихтың жаңа мәтінін жазу. Мұндай 
мәртебе әр ұрпақтың маңдайына 
бұйыра бермеген. Екі мыңжылдық 
тоғысында біз шешім қабылдап, 
Еуразияның жүрегінде іс жүзінде 
жаңа астана құрдық,»-деп Елбасы-
мыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев 
айтқан болатын. Иә, шынымен де, 
ұлттық тарихтың жаңа мәтінін жа-
зып, Астананы ауыстырып, осындай 
батыл қадамға барған - көсеміміз 
Н.Ә.Назарбаев. Сонымен, Елба-
сымыз үлкен таңдау жасады: ел 
астанасы етіп Ақмола қаласын 
тағайындап, оны «Астана» деп ата-
ды. Бұл таңдаудың артында үкіметке 
екі міндет жүктеліп отыр: біріншісі 
– қаланың немесе астананың 
бірегей әрі қайталанбас ажарын 
қалыптастыру, екіншісі – қаланың 
осы бірегейлігі қаланың барлық 
азаматтарының астанада өздерін 
жайлы сезінуіне ықпал етуі тиіс. 
Астананы Алматыдан Ақмолаға 
көшіру кездерінде, әрине, оңай 
болған жоқ. Аз уақыттан соң-ақ жаңа 
Астана халықтың күдігін жоқ қылып, 
сенімсіздігін жойып, Еуразияның 
жүрегінде қарқынды дамып, бой 

...Ерке Есіл жағасында бой көтерген, ерекше сәулеттік ландшафты бар, бірегей мүсіндік нышандары 
сап түзеген, жоғары технологиялы болашаққа ұмтылған, өзгені сыйлап, өзінің жаңа астанасы мен өз елін 
шексіз мақтан тұтатын көп ұлтты және көп дінді халқы бар әсем де мейірлі астанамыз, міне, осындай.

Н.Ә.Назарбаев.

Ел жүрегі - Астана

АРМАНҒА ҚАНАТ БІТІРГЕН ҚАЛА

Бетті ғаламтор материалдары бойынша әзірлеген 
Жанат СӘБИТОВ.

демекші, іргетасы қаланғанына елу 
жыл емес, өте аз уақыт болса да, аққу 
қанат елордамыз ежелгі Есіл бойын-
да қанатын кеңге жайып, сәулетті де 
сәнді Ордаға айналды. Осы Еуразия 
жүрегіндегі еңселі қала әлем наза-
рында. Жан-жағымыздағы бауырлас 
елдермен қатар, өзіміз қазіргі уақытта 
теңескен «мүйізі қарағайдай» ірі 
мемлекеттер де астанамызға көз 
тігуде. Діні бірге діндестеріміздің,тілі 
бірге түркі туыстарымыздың, «Жер» 
деп аталатын ортақ мекеніміз бір 
барша мемлекеттердің достықты, 
татулықты, бірлікті сақтап отыра-
тын елшіліктері бар. Келешекте, 
2017жылы өткізілетін «Expo 2017» 
көрмесін өткізу құрметі де Астанаға 
берілді. Бұл – біз үшін ұлы жеңіс. Бір 
Астананың сұлулығына, мәдениетіне 
103 мемлекет дауыс беріп, біздің 
қаламыз әлемнің ең көрікті де даму-
шы қаласына айналды. Астананың 
осы байқауда жеңіске жеткенінің 
екі себебі бар: бірі – Елбасы мен 
қазақ  халқының  саяси  батыл 
қадамы, екіншісі – сәулетшілер мен 
құрылысшылардың дарындылығы 
мен тәжірибелілігі, қаланы көркейту 
жолындағы ерен еңбегі. 17 жыл 
ішінде жай ғана кішкентай қаладан 
алып арман қалаға айналған бұл 
шаһарды, мейлі, әлем мойында-
сын, мойындамасын, Астана – қазақ 
халқының тарихының жаңа парағы, 
рухани дүниесінің есігі. 

көтерді. «Тәуекел түбі – жел қайық, 
Өтерсің де кетерсің,»-дегендей 
Елбасының батыл қадамының 
нәтижесі ұшын көрсете бастады. 
Астана – тек біздің ғана емес, дүние 

жүзіне зиялылық нұрын төгетін тоғыз 
жолдың торабындағы Еуразияның, 
әлемнің сәулетті қаласына айналып 
отырған ғажайып шаһар. Тәуелсіз 
Қазақстан 24 жылда әлемнің үздік 

елдері қатарына қосылса, Астанамыз 
17 жылда таңғаларлықтай көрсеткіш 
көрсетіп, әлемге Қазақстанның 
қандай мықты мемлекет екендігін 
дәлелдеді. «Елу жылда ел жаңа» 

сай бой түзеген биік те сұлу 
ғимараттары бір кездегі қарапайым 
облыс орталығын адам таныма-
стай өзгерткен. Қала сұлулығы қай 
адам баласын болсын тамсанды-
ратынына күмәнім жоқ. Өйткені, кең 
жазира далада көсіліп жатқан ке-
мел сұлулығымен, күміс көлдерімен 
Есіл, Нұра секілді қыз бұрымындай 
тарқатылған өзендерімен өзіне тар-
тады. Сондықтан болар Астана 
әрқашан салтанаттың қаласы, тасы 
өрге домалап тұрған жандардың 
мекені болып елестейді. Қазіргі 
таңда астанамыз әлемдік, іскерлік 
байланыстың күре тамырына айна-
лып отыр. Оның өзі Елбасының ізгі 
саясаты, көрегендігі мен кемеңгер 
ойының жемісі, арманы, мақсаты, 
халқының тарихынан нәр алғандығы 
шығар. Астанамыздың шаңырағы 
биікке көтеріліп, уығы нық қадалып, 
керегесі келісті жайылды деуге бола-
ды. Астана қазірдің өзінде азиялық 
байтақтардың арасындағы ең бір 
еуропалық қала. Нұрсұлтан На-
зарбаев Қазақстанның Еуразиялық 
ел екенін, оның астанасының 
орасан зор қос құрлықтың, өкпе 
тұсында  орналасқанын,  де-
мек келешекте қаланың осынау 
ұлан-ғайыр кеңістіктің қуатты 
желілері тоғысқан торабына, 
21 ғасырдағы экономикалық, 
технологиялық ,  ақпараттар 
тасқынының арнасына айнала-
тынын атап көрсеткен болатын.
Астана- бүгін өскелең қала. Кемел 
де келісімді ойлардың, ізгі ниет 
пен игі тілеудің қаласы. Айталық, 
қаланы қақ жарған Есіл өзенінің 
жағалауын кезінде басқан қамыс- 
құрақ қаба сақалдан арылып, 
бетон тақтайшалармен төселген. 
Есілдің мәрмәр жағалауынан зәулім 
ғимараттар салуға да, қаланың 
орталық бөлігінде еуропалық үлгідегі 
шағын орамдар тұрғызуға да орын 
жетерлік. Ендеше, шаһардың кейбір 
кең де түзу көшелері дәстүрлі шығыс 
байтақтарын, мәселен, көргендерге 
Каир мен Делиді есестететіні сөзсіз. 
Еліміздің жаңадан орын тепкен ор-
дасын көркейту мақсатына орай 
президентіміз 2001 жылы «Аста-
на жаңа қала» деген арнайы 
экономикалық аймағын құрған 
болатын. Бұл шара Есілдің сол 
жағалауына инвестициялар тарату, 
құрылыста озық технологиялар-
ды пайдалану, сондай-ақ қазіргі 
заманғы инфрақұрылым арқылы 

құрылысты қарқынды түрде да-
мыту еді. Сол себепті Астанадағы 
үкімет сарайлары, құрметті орын-
дар, министрліктер мен қоғамдық 
ғимараттар аса көрнекті сәулеттік 
бейнеге ие болып келеді. Осындай 
ғажап, өзге қалалардан ерекшеленіп 
тұрған Астанамыздың кескін-келбеті 
Европа материгінде орналасқан 
Париж қаласының дәл өзінде 
жүргендей сезіндіретін шығар. Па-
рижге барғандар ең алдымен Эй-
филь мұнарасын іздесе Астанаға 
келгендер биіктігі 97 метрге жететін 
«Астана-Бәйтерек» монументін 
іздейтін сияқты. Осының өзі әлем 
төрінен орын алатындай көрініс, 
шіркін! Бәрін айт та, бірін айт дегендей 
барлығынан да бас алаң төріне көз 
тастаған жан бүкіл тарихы- бірігу та-
рихы болған халқымыздың өмірінде 
келісімді билігімен, әділ сөзімен, елінің 
басына ауырпашылық түскенде 
шешендігімен алғырлығымен 
еліне қорған болған, асқан бедел-
ге бөленген дана үш би- Әйтеке, 
Қазыбек, Төле бас қоса отырған 
сәулетті ескерткіш орнатылыпты. 
Көшелері де тап-тұйнақтай, қазақ 
даналарының есімімен аталады. 
Әрине астанамыздың болашағы 
көбінесе 21 ғасырдағы халық-
аралық, экономикалық, геосаяси 
және басқа қатынастардың дамуы-
на байланысты болары анық. Аста-
наны салдырып жатқан Нұрсұлтан 
Назарбаев бір ғана қазақ халқының 
емес, бірде Ұлы Дала, бірде Тың 
немесе Қазақ ССР-і деп әр кезде 
әрқалай аталған, ал бүгін Қазақстан 
Республикасы аталатын байтақ 
өңірді бір кезде мекен еткен және 
бүгінгі таңда мекендеп жатқан 
халықтардың «еуразиялық арма-
нын» асқақтатуға бекем бел бай-
лап отыр. Бұл өлке-халықтарды 
бауырына басып, татуласты-
рып қана қоймай, оларды жаңа 
қауымдастық, жаңа өркениет құру 
жолында топтастыра білген өлке. 
Елорданың өркендеуі еліміздің 
өркендеуінің белгісі. Ендеше 
бас қаланың жаңадан қаланып 
жатқан іргетасының берік болуы 
да мемлекетіміздің болашаққа нық 
сеніммен жасар қадамының нағыз 
кепіліне айналмақ. Келер ұрпақтың 
да, жастардың да болашағы бір 
өзіңде! Ал сенің гүлденуің солардың 
қолында. Келешегің жарқын болсын, 
халқымның ақ ордасы, көркейіп, 
биіктерден көріне бергейсің!

 Бүгін біз осындай қасиетті сөздерді құрметпен, бойымызға біткен 
ұлтшылдық сезіммен көкірегімізді керіп, басымызды көтеріп, аса мақтанышпен 
айта аламыз. Себебі, Арқаның төрінде сылдырап аққан Ерке Есілдің 
жағалауында орналасқан айбынды Астанамыз бүгінде 17 жасқа толды. 
«Елу жылда ел жаңа» дейді дана халқымыз. 17 жасқа енді ғана толып жатқан 
жаңа қала жас қала Ару Астанамыздың көрсе көз тартар- көрікті, қараса көздің 
жауын алар, жаңа үлгідегі өнеріне негізделген биік-биік ғимараттары қалаға 
сән беріп, жаңаша бағыта ерекшелендіріп тұрғаны сөзсіз. Ару Астанамызда 
орналасқан әсем ғимараттың бірі - «Пирамидаға» тоқталсақ оның ішін бы-
лай қойғанда сыртының өзі ерекше бір әлем емес пе?. «Бәйтерегіміздің»- өзі 
неге тұрады? Онымен қоса «Мұз қалашығымыз» тағы бар. Барлық әсем 
ғимараттарды жекелеп даралап айтар болсақ уақыт жеткізе алмайтын іспеттіміз. 
Астананың ауыз толтырып айтар жері көп екені бәрімізге аян. Яғни , ару Астанамыздың 
халық тамашалап, қызықтап көрер жері көп. Бұл дегеніміз Астананың не бәрі 17 
жылда қол жеткізген жетістіктері десек артық айтқан болмас едік. Тіпті шет елдерден 
қаламыздың әсем жерлерін аралап, тамсанып кететін шет елдік қонақтар да аз емес. 

Жер бетіндегі Еуразия құрлығының кіндігінде орналасқан Астана – Еура-
зия мен Азияны жалғастырушы алтын көпір, қақпаның кілті болса, күллі 
қазақ халқының – жүрегі. Не бары 17 жылдың ішінде адам айтса сенбестей 
өзгерген ару Астана өзге елдермен терезесі тең, келешегі кемел болашағы 
айқын және жұлдызы жарық қалалар қатарына қосылды. Осындай жетістікке 
жетіп, Астананың алып жатқан асуы – тұғырлы тәуелсіздігіміздің, еңселі 
елдігіміздің, айбарлы азаттығымыздың арқасы. Ең бастысы Елбасымыздың 
дара басшылығының қол жеткізген биік белестері деп ойланбастан айта аламыз. 
Әлемде аждаһадан да айбарлы, ғаламдық жаһанданудан аман өткен Астана 
бүгінде ұшқыр да қалыпты дамып, жаңаша бағытта көркейіп, гүлденуде. Бұл да 
болса халықтың айрандай ұйыған ауызбіршілігі, тұрақтылығы және ең бастысы 
шаттығы шалқыған бір шаңырақтың астында бейбіт өмір сүріп жатқаны, ақ 
көңілді, кең пейілді, ешкімді жатсынбайтын, арамдықтан ада, қиянаттан шет, 
жомарт мінезді, кез келген адамзатты бауырына баса білген бауырмал ешкіммен 
теңдесі жоқ қара қазағымның арқасы. Өзге ұлт күйресе де, жаңа заманда 
жасампаздықпен қалыптасып жатқан жаңа қаламыз ешқашан жойылмасын. 
Елдігіміздің еңселі, тәуелсіздігіміз тұғырлы болып, еліміз мәңгі жасап, қол жеткізген 
жетістігің молайып, жайнай берсін. Асқақтай бер Ару қала – Астана, Туған күнің 
құтты болсын –Астана!!!

Еңселі Елорда, асқақтаған Астана



Айыртау таѕы 32 шілде 2015 жыл  эл. пошта: airtau_tany@mail.ru

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

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

мазмұндалсын:
«Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті 

төлемдер туралы» (Салық кодексі) Қазақстан Респу-
бликасы 2008 жылғы 10 желтоқсандағы Кодексінің 
387-бабы 1, 1-1-тармақтарына, 444-бабы 1-тармағына 
сәйкес Айыртау аудандық мәслихаты ШЕШТІ:»; 

1-тармақ келесі редакцияда мазмұндалсын:
«1. Автотұрақтарға (паркингтерге), автомобильге 

май құю станцияларына бөлінген (бөліп шығарылған) 
және казино орналасқан жерлерді қоспағанда, «Салық 
және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер 
туралы» (Салық кодексі) (бұдан әрі – Кодекс) Қазақстан 
Республикасының  2008  жылғы  10  желтоқсандағы   
Кодексінің  379,  381, 383 - баптарымен белгіленген 
жер салығының базалық мөлшерлемелері 50 пайызға 
жоғарылатылсын, сәйкесінше:

1) жеке тұлғаларға ұсынылған, ауыл шаруашылығы 
мақса тында ғы  жерлер ге  базалық  салық 
мөлшерлемелері;

2) елді мекендердің жерлеріне (үй іргесіндегі 
жер  учаскелерін  қоспағанда) базалық  салық 
мөлшерлемелері;

3) елді мекендердің сыртында орналасқан, өнеркәсіп 
жерлеріне базалық салық мөлшерлемелері.
Кодекстің 378, 444 - баптарымен белгіленген жер 

салығының және бірыңғай жер салығының базалық 
мөлшерлемелері  бес есеге жоғарылатылсын, 
сәйкесінше:

1) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына 

Айыртау аудандық мәслихатының(V шақырылымның ХХXVIII сессиясы)
2015 жылғы 28 мамырдағы № 5-38-2  шешімі           

«Жер салығының ставкаларын жоғарылату туралы»
 Айыртау аудандық мәслихатының 2009 жылғы 10 сәуірдегі 

№ 4-14-4 шешіміне өзгерістер енгізу туралы
сәйкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақса тында ғы  жерлер ге  базалық  салық 
мөлшерлемелері;

2) Қазақстан Республикасының жер заңнамасына 
сәйкес пайдаланылмайтын ауыл шаруашылығы 
мақсатындағы жерлерге бірыңғай жер салығының 
мөлшерлемелері.».

2. Осы шешім алғаш рет ресми жарияланған 
күннен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа 
енгізіледі.

А.ГЛАДКИЙ,
Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық мәслихатының
XXXVIII сессиясының төрағасы.

Р.ТІЛЕУБАЕВА,
Солтүстік Қазақстан облысы

Айыртау аудандық мәслихатының 
хатшысы. 

«КЕЛІСІЛДІ»
«Қазақстан Республикасы қаржы
Министрлігінің мемлекеттік кірістері
Комитетінің Солтүстік Қазақстан
облысы бойынша мемлекеттік
кірістер департаментінің Айыртау
ауданы бойынша мемлекеттік кірістері
басқармасы» республикалық мемлекеттік
мекемесінің басшысы
________________С.МЕЙРАМОВ.
2015 жылғы «28» мамыр

 «Солтүстік Қазақстан облысы
Айыртау ауданының жер
Қатынастары бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің  басшысы
_____________Н.ТӨРЕБЕКОВ
2015 жылғы «28» мамыр
Солтүст і к  Қазақстан  облысының  Әділет 

департаментінде 2015 жылдың 23 маусымында № 3281 
тіркелген, Айыртау ауданының мәслихат аппаратының 
maslihat-airtau.sko.kz. сайтында жарияланған.  

 «Нормативтік құқықтық актілер туралы» Казақстан 
Республикасының 1998 жылғы 24 наурыздағы Заңының 
21- бабына сәйкес Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы 
әкімдігінің 2015 жылғы 2015 жылдғы  09 қантардағы № 10 
«2015 жылға Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауда-
нында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік 
білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы 
қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін 
бекіту туралы» қаулысына өзгерістер енгізілсін. ( 2015 
жылдың 12 ақпаны Мемлекеттік нормативтік құқықтық 
актілер Реестрінде № 3102 тіркеліп, 2015 жылдың 19 

Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы 09 қаңтардағы № 10  «2015 жылға Солтүстік Қазақстан 
облысы Айыртау ауданында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, жан басына шаққандағы 

қаржыландыру және ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы» 
қаулысына өзгерістер енгізу туралы  

ақпанында № 7 «Айыртау таңы» мен «Айыртауские 
зори» газеттерінде жарияланған).                    
Осы қаулының қосымшасы жаңа редакцияда 

мазмұндалсын. 
2. Осы қаулының орындалуын бақылау Солтүстік 

Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімінің жетекшілік 
ететін орынбасарына жүктелсін. 

3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін 
он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.

А. ТАСТЕМІРОВ, аудан әкімі. 
Солтүстік Қазақстан облысы нормативтік 

құқықтық кесімдерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне 
2015 жылғы 16 маусымдағы № 3277 тіркелген.                                                               

Бала-бақша мен мектепке дейінгі мекемелердің 
атауы  

Мемлекеттік білім беру 
тапсырысы, орын саны

Айына  жан басына 
қаражат  көлемі, теңге

Айына ата-аналар 
төлемі, теңге

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданың 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 

Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің «Ба-
лапан» Ясли-бақшасы» мемлекеттік коммуналдық 

қазыналық қәсіпорыны 

21
(республикалық бюджет)

14964 3-жасқа дейін   
4200

3-жастан 4500

21 (жергілікті бюджет) 44988
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданың 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 

«Балдырган» Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық қәсіпорыны мемлекеттік 

мекемесі

18
(республикалық бюджет)

15301 3-жасқа дейін   
4200

3-жастан 4500
32 (жергілікті бюджет) 39054

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданың 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің

 «Колосок» Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық қәсіпорыны 

50  (республикалық 
бюджет)

8175 3-жасқа дейін  
7200

3-жастан  7500
200  (жергілікті бюджет) 18 540

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданың 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 

«Родничок» Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық қәсіпорыны

45  (республикалық 
бюджет)

10144 3-жасқа дейін  
7200

3-жастан  7500

259 (жергілікті бюджет ) 16434
«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданың 
білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі, Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 

«Карлыгаш» Ясли-бақшасы» мемлекеттік 
коммуналдық қазыналық қәсіпорыны

32
(республикалық бюджет)

26890 3-жасқа дейін   
4200

3-жастан 4500

Мектепке дейнгі шағын орталықтар  548
(республикалық бюджет)

10649 3-жастан 
4800

385 (жергілікті бюджет) 7556
Барлығы 714(республикалық 

бюджет)
897 (жергілікті бюджет)

86123

126572
                                                                                                                                                  

 Солтүстік Қазақстан облысыАйыртау ауданы  әкімдігінің 2015 жылғы «09» қаңтардағы 
№10 қаулысына қосымша                                                                                             

 Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы әкімдігінің 2015 жылғы «15» мамырдағы 
№159 қаулысына қосымша                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                
2015 жылға Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданында 
мектепке дейінгі тәрбиемен оқытуға мемлекеттік білім беру  
тапсырысын, жан басына шаққандағы қаржыландыру және 

ата-ананың ақы төлеу мөлшерін бекіту туралы

Туған жер – адам жүрегінде киелі орын алады. Мен үшін туған жер – 
Сулыкөл, туған көше – ұзын көше мен шолақ көше, туған жердің табиғаты 
– шие мен жидекке, таңқурай мен бүлдіргенге толы ормандар. Нақты осы 
жерде білім алып, адам болып қалыптасып, болашағыма жолдау алдым. 
Шағын ауылымның шағын тарихына шолу жасауды жөн көрдім.
Тарихи деректерге сүйенсек,  Шоқан Уәлиханов Ресей еліне сапар шек-

кенде, орыс патшасы: – Еліңнің жақсысын айт, - дегенде, Шоқан: - Елімнің 
жақсысы – Тоқсанбай! – деп жауап беріпті. Тоқсанбай ата ақыл-парасатымен, 
данышпандығымен  Солтүстік өңірге танымал, беделді адам болған. Кол-
хоздастыру заманы орнағанға дейін ауыл «Тоқсанбай ауылы» аталыпты. 
Басынан небір замандарды өткерген көп адамға пана болып, ауылымыздың 
ұйытқысы болған Тоқсанбай атаның тікелей ұрпақтары - Қаблақатовтар 
әулеті. 1934-1935 жылдары жаппай колхоздастыру орнап жатқан кездері 
отыз-отыз бес үйден құралған шағын елдің атын Сулыкөл деп өзгертіпті. 
Дыбыс үндестігіне байланысты ауылды «Сұлукөл», «Сулыкөл» деп атап 
жатады. Дұрысы – «Сулыкөл». Бұл - табиғаты тамылжыған, алабын аққайың 
көмкерген, айнадай жарқыраған көлдері көз тұндырар қазақ даласының 
құйқалы да көрікті жері. Ауылдың баурайында қысы-жазы балығы мен 
шабағы үзілмейтін  «Сулы» деген көл бар, осы көл ауылдың атауына арқау 
болса керек.
Ш.Уәлиханов университетінің 3 курсында оқып жүргенімде Міржақып 

Дулатовтың шығармашылығын зерттеуші М.Әбсембетовтың зерттеулерін 
оқыдым. Ғалымның айтуынша «Бақытсыз Жамал» романына Көкшетау 
даласында болған оқиға өзек болған. 1908 жылы М.Дулатов ізіне түскен 
патша тыңшыларынан бой тасалау үшін Торғайды тастап Көкшетау облы-
сы Саумалкөлге қарасты Сулыкөл ауылында мұғалім болып жұмыс істеп 
жүргенде Жамал атты қазақ қызының тауқыметті тағдырына куә болады. Жа-
мал бейнесі шындық өмірден алынған. Роман оқиғасы Сулыкөл төңірегінде 
өтеді. Романның бас кейіпкері осы ауылда дүниеге келген. Жамалдың руы 
– Атығай, Ғалидың руы –Керей. Ақмола уезі, Ақкөл болысында туып өскен. 
Жұманның руы – Қарауыл. Романды оқыған кезде кейіпкерлердің аттары, жер 
атаулары тым-ақ таныс. Ерінбеген адамға «Бақытсыз Жамал романының 
реалистігі» тақырыбында диссертация жазуға дайын тақырып. 
Соғысқа дейін алғашқы мектеп салынған. Уәлиханов Едірес (Шота 

Уәлихановтың әкесі) алғашқы ұстаздардың бірі болып, ауыл балаларын 
оқытты. Содан бастап ауылда ағартушылық саласында Өмірзақов Зарап,  
жұбайы Сәбира апай, Жұмабаев Қабдолла мен Өзберген апай, Елемесов 
Құдабай, Еркежан апай, 1975 жылдардан бастап Мұқышев Таңатар, Ахмет-
жанова Баян (қазіргі уақытта да мектепте жұмыс істейді) сынды азаматтар 
қызмет көрсетті.

1934 жылы колхоз құрылғаннан бастап Шаймерденов Қыдырма, Хайыров 
Балахмет, Сексенбаев Шоңқақ, Ілиясов Тәшкен (Кәрім Ілиясовтың әкесі), 
Қазбеков Кәрім, Шаяхметов Совет, Мұқышев Тұрсын сынды азаматтар 
елді басқарыған.
Ауылымыздың даму тарихына үңілсек, 1947-1949 жылы диірмен, 1950 

жылы алғашқы дүкен салынды. Онда менің атам Мұқышев Зәлім мен 
Үмітжан апам көп жылдар бойы қызмет етті.1953 жылы балабақша ашыл-
ды, тәрбиешілер – Анита Шульц пен Малаева Қадиша. 1958 жылы клуб 
салылынса,  1958-1961 жылдары радио желісі тартылған. 1965 жылы ҰОС 
ардагерлеріне арнап ескерткіш қаланды. 1966 жылы мотормен жүретін 
электр жарығы орнатылды (мотористтер - Байбатыров Өміржан мен Ахмет-
жанов Есімжан) 1967 жылы ауылға грейдер салынды.  
Ауылға сіңірген еңбектері елеусіз қалмай, ерекше марапаттарға ие болған 

азаматтарымыз да бар: Қазбеков Кәрім – «Еңбек Қызыл Ту» орденімен, Бай-
манов Уәли (комбайншы) – «Құрмет белгісі» орденімен, Ахметжанов Есімжан 
(механизатор) – «Еңбек даңқы» орденімен, Бисекеев Майдан (механизатор) 
– «Еңбек даңқы» орденімен, Баймағанбетов Шұғай (наладчик) – «Еңбек 
Қызыл Ту» орденімен, Ғабдуллин Қасым (механизатор) – «Құрмет белгісі» 
ордендерімен марапатталған.
Елімізден шыққан ерен азаматтар: ҚСРО Оқу-білім министрі – Балахметов 

Қажахмет. Ол кісі өзінің туған жеріне 9 жылдық мектеп ашуға зор үлесін қосты. 
Махметов Тұрсын – Талдықорған облысында аудандық атқару комитетінің 
хатшысы, Қаблақатов Жылқыбай – Алматы қаласында трест бастығы. Ха-
сеинова Сараш Алматының педагогикалық институтының дене шынықтыру 
факультетінде оқып жүрген кезінде 1957 жылы Мәскеуде өткен Бүкілодақтық 
физкультуралық парадқа қатысып ауылымыздың мақтанышы болды. 
Қазбеков Бекет экономика ғылымының докторы, профессор, Қазбеков Думан 
Астана қаласында әлеуметтік қамсыздандыру Министрлігінде бөлім бастығы, 
Жақанов Төлеу Алматыды медицина институтын бітіріп, өз қызметінің 
майталманы,  хирург, Астана қаласында хирургия бөлімінің бастығы. Айта 
берсең шағын ауылдан шыққан зиялы азаматтар көп. 
Әкем балалық шағын есіне алғанда: - Бала кезімізде ауылдың бір адамы 

жол жүріп кеткенде, елдің үлкендері сол үйдің малын түгендеп, сиырла-
рын сауғызып, бала – шағасына бас-көз боп жүруші еді, - деп, ерекше бір 
сағынышпен есіне алушы еді. Осы сөздерден мен ауыл адамдарының 
ұйымшыл, бір-біріне жанашыр болғандығын ұғатынмын. Қанша жыл өтсе де 
елдің қаймағы әлі де бұзылмапты. Биыл, Ұлы Отан Соғысының аяқталғанына 
70 жыл толуына, ауылымыздың құрылғанына 80 жыл толуына орай ауылда 
аруақтарға арнап ас берілді. Жан-жақтағы ағайын – туыс, ауылдастар жи-
налып, зират басына аруақтарға арнап құран бағыштап, ескерткіш басында 
митинг өткізді. Ауыл азаматтары бір адамдай  тік тұрып, келген қонақтарды 
қарсы алды. Осы жиынды ұйымдастырып, жан-жақтағы ауылдастарға хабар 
жіберген мектеп ұжымына, ауыл азаматтарына көп алғыс айтқым келеді.

Қарлыға МУКЕЙ (МҰҚЫШЕВА),
Саумалкөл ҚОМ-нің ағылшының тілі пәнінің мұғалімі.

Оқырман хаты
 Ауылым – алтын бесігім

 Қаратал орта мектебінде  маусым айы бойы балалар мен жасөспірімдердің 
жазғы демалысын ұйымдастыру мақсатында мектеп жанында жазғы 
сауықтыру  алаңы  жұмыс істеді. Сауықтыру алаңына қатысушылар 
өздерінің топтарын құрып, атау қойып,  жұмыстарымен танысты.  Одан 
кейін әр күні  күн тәртібіне сәйкес белгіленген іс шаралар өз уақытында 
өткізілді.  Бұл жұмысқа 1-7-сынып аралығында 50 шақты оқушы  тартылды.  
Әр күн сайын балалар  қызықты іс шараларға қатысып, қызығушылықпен 
келіп отырды.  Балалар  дәмді тағаммен қамтамасыз етілді. Атап айтсақ, 
дәрумені мол шырынмен, түрлі жемістермен, тәтті тоқаштармен қамтамасыз 
етілді.  Мұндай жомарттықты жасаған ауылшаруашылық саласында  ерен 
еңбегімен ерекшеленіп  жүрген ауданымыздың  азаматы – «Жер-Ана» 
ЖШС-нің басшысы Ерболов Қанат Аманжолұлы.    

 Мектеп ұжымына әрқашан  қол ұшын созуды өзінің  азаматтық парызы 
деп санайтын Қанат Аманжолұлы тағы да осы жолы  өзінің адамгершілігмен, 
қайырымдылығымен, мейірімділігімен ерекшеленді. Ұлы Абай атамыз 
«Адамның адамшылығы істі бастағандығынан білінеді...» демекші, бірнеше 
жыл қатарынан мектебімізде өтіп жатқан   игі шараларға Қанат сияқты 
азамат үнемі  қолдау көрсетіп отырады.  
Жазғы сауықтыру шараларында  оқушылар тамақпен қамтамасыз 

етілгендіктен, олардың көңіл күйлері де көтеріңкі болып, әр күні жоспарға 
сай белгіленген шараларда  би шашуларын арнап, әсем ән шырқады. 
Сондықтан барлық бүлдіршіндердің  көңілдеріне жылулық сезімін ұялатқан 
«Жер-Ана» ЖШС-нің ұжымы мен  басшысы Ерболов Қанат Аманжолұлына 
мектеп ұжымының, ата – ана ретінде өз атымнан айтар алғысымыз 
шексіз. Осындай ер азаматтарымыздың еңсесі әрқашан биік болғай дегім 
келеді.

Әсем ТӘЖИНА,
Қаратал орта мектебі

директорының оқу ісі жөніндегі орынбасары.

Жазғы демалыс
  Демеушімізге мың алғыс!
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Моңғол шапқыншылығынан 
кейін барлық қазақ рулары мен 

тайпалары Жетісуда алғаш рет 
бір мемлекетке біріктірілді. XVI-

XVII ғ. қазақ хандығының шекарасы 
едәуір ұлғая түсті. Өз кезінде “Жерді 
біріктіру” процесін жедел жүзеге асы-
рып, неғұрлым көзге түскен қазақ 
хандарының бірі – Жәнібек ханның 
ұлы Қасым. Қасым ханның тұсында 
(1511-1523) феодал ақсүйектердің 
қарсылығы әлсіреп, әскери қуаты арт-
ты. “Тарихи – Рашиди”, “Шайбанинама”, 
т.б. деректерге қарағанда, қазақтардың 
этникалық  территориясының 
негізгі аудандары қазақ хандығына 
Қасым хан тұсында біріктірілген.
Хандықтың шекарасы батыста 
Жайыққа, оңтүстік – батыста Сырдың 
оң жағалауына, Аралдан Маңғыстауға 
дейінгі жерлерді алып жатты. Оған 
Сыр бойындағы қалалар қосылды, 
солтүстікте Қасым ханның қол астындағы 
қазақтардың жайлау қоныстары 
Ұлытаудан асты. Оңтүстік – шығыста 
оған Жетісудың көп бөлігі (Шу, Талас, 
Қаратал, Іле өлкелері) қарады.
Бастапқы  ке здерде  қазақ 

хандығының саяси-әкімшілік және 
сауда экономикалық орталығы Сыр-
дария бойындағы Сығанақ қаласы 
болды. Кейіннен Түркістан қаласы 
қазақ хандығына өткеннен кейін қазақ 
хандығының астанаы Түркістан қаласы 
болды. Қазақ хандығы Түркістандағы Ақ 
сарайда отырып билік жүргізген.
Қазақ хандығының нығаюы және 

оның күшеюі мемлекеттік беделін 
арттырып ,  сыртқы  саясат  пен 
дипломатиялық қарым-қатынас сала-
сында белгілі табыстарға қол жеткізді. 
Қазақ хандығы өмір сүрген Орта Азия 
хандарымен, Еділ бойындағы елдер-
мен, батыс Сібір хандығымен және 
орыс мемлекеттерімен сауда және 
дипломатиялық қатынас орнатты.
Қазақ хандығының негізін қалаушы 
Жәнібек, Керей, Бұрындық хандар 
– Ақ Орданың атақты ханы Ырыс 
ханның мұрагерлері, Алтын Орда 
мен Ақ Орданың 200 жыл ел билеген 
дәстүрін дамытушы, әскери-саяси және 
дипломатиялық күрес тәжірибесіне бай 
адамдар болды. Ал Қасым хан өте үздік 
шыққан мемлекет қайраткері болды.
Қазақ хандығы алғашқыда Моғолстан 

мемлекетімен достық қарым-қатынас 
орнатып, Әбілхайыр ханның Жетісуға 
төндірген қаупіне және ойрат- жоңғар 
тайпаларының Моңғолстанға жасаған 
шабуылына қарсы күресті. Жошы 
тұқымынан шыққан хандармен 
одақтасып Әбілхайыр ханның мұрагері 
Шаих Хайдарды жеңді.
Қазақ хандығы Қасым хан тұсында 

орыс мемлекетімен дипломатиялық 
қатынас жасап, батыс Европаға та-
нылды.
Ұлы князь Василий III тұсында 

(1505-1533) Москва князьдығымен 
дипломатиялық байланыс орнатты.
Қасым хан алғашқы қазақ заңы – «Қасқа 
жолды» жарыққа шығарды. Бұл заң 
қазақ арасында бұрыннан қалыптасқан 
әдет-ғұрып ережелері негізінде жа-
салды. Бұл заң сол кезде мұсылман 
елдерінде жаппай қолданылып жүрген 
ислам дінінің (шариғат) заңынан өзгеше, 
көшпелі қазақ өміріне үйлесімді байырғы 
заң болды. Сол үшін, ол Қасым ханның 
атымен байланыстыры- лып: «Қасым 
ханның қасқа жолы» деп аталды. Әйгілі 
тарихшы Мұхаммед Хайдар Дулати Та-
рихи Рашиди кітабінда: «Қазақ хандары 
мен сұлтандары арсында Қасым хандай 
құдіретті ешкім болған емес» дейді. 
Қасым хан өлгеннен кейін сұлтандар 
мен феодалдардың өзара бақталасы, 
қырқысы күшейді. Сыртқы саяси 
жағдай қолайсыз болып тұрған кезде, 
өзара қырқысуының зиянды зардап-
тары хандықты әлсіретуге әкеп соқты.
Өзара тартыс кезінде Қасым ханның 
ұлы және мұрагері Мамаш қаза тапты.
XVI ғ. – II жартысында әлсіреген 
хандықты  бірікт ірерде  Қасым 
ханның баласы Хақназар (Ақназар) 
(1538-1580) өз  үлесін  қосты .
Ол 42 жыл биледі. Хақназар хан – таққа 
отырған соң хандық үкіметінің билігін 
нығайтуға қажырлы күш жұмсады. 
Өзінен бұрынғы Таһир хан мен Бұйдаш 
хан тұсындағы бытыраңқылықты қайта 
қалпына келтірді.
Ол билік құрған кезде сыртқы сая-

сатта аса ірі тарихи оқиғалар болды. 
Бұл кезде батыста күшейе түскен орыс 
мемлекеті шығысқа қарай іргесін кеңейтіп 
1552 жылы Қазан хандығын, 1556 
жылы Астрахань хандығын Россияға 
бағындырды. Осыған байланысты, Еділ 
мен Жайық арасында ұлан-байтақ өңірді 
мекендеген Ноғай Ордасы ыдырай ба-
стады. Ноғай ордасын билеген маңғыт 
мырзаның арасында үкімет билігіне 
таласқан феодалдық қырқыс күшейді, 

XVI-XVII ғасырлардағы Қазақ хандығы
бұл халық бұқарасын күйзелтті.
Хақназар  тұсында  Қазақ 

хандығының  күшеюі  Ноғай 
ордасындағы қазақ тайпала-
рын қызықтырып өзіне тарт-
ты ,  кейіннен  келіп  қосылды .
Хақназар хан қаза болғаннан соң, 
оның орнына Жәдік сұлтанның 
баласы Әз Жәнібек немересі 
Шығай (1580-1582) хан болды.
Ол билік құрған кезінде Хақназарды 
өлтірген Бұхар ханы Абдолла II (1557-
98) тұсында Ташкент маңын билеген 
Норазахмет (Барақ) ханның баласы 
Баба сұлтаннан өш алумен болды. 
Сол жорық кезінде қайтыс болды.
Шығай ханның орнына отырған 
Тәуекел хан (1586-1598) тұсында 
Ресей мемлекеті мен қазақ хандығы 
арасында дипломатиялық қатынас 
күшейе түсті. Ресейдің мұндағы 
мақсаты :  Қазақ  хандығымен 

одақтасып, Сібір ханы Көшімге қарсы 
күресу, осы одақтасты пайдаланып, 
Орта Азия хандарымен келіссөз 
жүргізу еді. Тәуекел хан Орта Азияның 
сауда орталықтарына шығу үшін бел-
сене күресті.

1583 жылы  ол  бұрынырақ 
Бұқарамен жасалған шартты бұзып, 
Сырдария бойындағы қалаларды 
алып, Ташкент, Андижано, Акси, 
Самарқанд сияқты қалаларды қазақ 
хандығына қаратты. Бұқара қаласын 
қоршауға алған кезде Тәуекел хан 
жараланып қайтыс болды. Тәуекел 
алғаш рет 1594 жылы Мәскеуге 
достық қарым-қатынас орнату 
мақсатында Құлмұхаммед бастаған 
қазақ елшілігін жіберді.
Одан соң хандыққа Есім хан 

Шығайұлы (1598-1628) билік етті. Ол 
1598 жылы Бұқарамен бітім шарттын 
жасасты, – шарт бойынша өзбектер 
бұрын тартып алған Сыр бойындағы 
қалалар мен Ташкент қазақ хандығына 
бектіп берілді. Ол қазақ хандығын бір 
орталыққа бағынған мемлекет етіп 
құруды көздеді. Есім ханның бұл сая-
сатына қарсы болған сұлтандар Қазақ 
хандығын бөлшектеуге тырысты.
Т аш к ен т  қ а л а сы  қ а з а қ 

хандығына қараған соң, оны 
Жәнібек ханның немересі, Жа-
лым сұлтанның баласы Тұрсын 
Мұхаммед сұлтан басқарған еді.
Екеуінің арасында билік үшін саяси 
күрес болды. Есім хан елді жуасы-
тып бағындыру саясатын жүргізді. 
Сондықтан ол қанға-қан, кек алу, 
құн төлеу, әмеңгерлікті сақтау, зе-
кет, ұшыр жинау, айып салу, діни 
патриархалдық екі салтқа арқа тіреу 
және т.б. уағыздады. Халық Есім хан 
заңдарын «Есім хан салған ескі жол» 
деп атады.
Ол ел арасында Еңсегей бойлы – 

Ер Есім деген атпен белгілі болды. XVI 
ғасырда қазақ хандығы солтүстікте 
құрылған  Сібір  хандығымен 
(орталығы Түмен ) шектесті. 1563 
жылы Шайбани әулеті мен Тайбұғы 
руы арасындағы ұзақ жылғы күрестен 
кейін Сібір хандығы Шайбани 
әулеті Көшім ханның қолына көшті.
Сібір хандығының халқы түркі тілдес 
қырық рудан құрылған және угар 
тайпаларының ала-құла жиынтығынан 
тұратын еді. Хандықтың негізгі халқы 
Батыс Сібірдің орманды далалық 
бөлігінде, Есіл, Тобыл және Тура 
өзендерінің орта ағысын, Ертіс пен 
Обь өзендерінің алқаптарында 
қоныстанған түркі тілдес «Сібір 
тайпалары» деген атпен белгілі.

1628 жылы Есім хан қайтыс болғаннан 
кейін орнына Жәңгір хан болған. Ол 
басы үлкен, кеудесі кең, аласа адам 
болған екен. Сол себепті халық ара-
сында оны «Салқам Жәңгір» деп 
атаған.
О н ы ң  т ұ с ы н д а  ой р а т -

жоңғарларының көсемі батыр 
Хұнтайшының күшейген кезі еді. 
Олар қазақ хандығына бірнеше рет 
жорық жасады. Жәңгір хан Бұхара 
хандығымен одақтасып, Жоңғар 
феодалдарының шабуылына қарсы 
күресті.

«Қазақ- ойрат қарулы күресінің 
тууына мынадай жағдайлар себеп 
болған еді.
Б і р і нш і д ен  к өшпел і  мал 

шаруашылығымен айналысқан екі 
жақтың билеушілері үшін көшіп-
қонатын жерді кеңейту керек болды;
Екіншіден Жоңғар феодалдары Сыр-

дария бойындағы сауда орталықтарын 
басып алғысы келді.
Жәңгір  хан  тұсында  ойрат 

жоңғарлары арасында үш ірі 
шайқас – бірін- шісі 1635 ж., екіншісі 
1643 ж., үшіншісі 1652 ж. болған.
1643 жылы екінші шайқаста қазақтар 
жеңіп шықты. Осы жылдың қысында 
батыр Хұнтайшы қазақ жерлеріне 
шабуыл жасайды, ол сәтсіздікпен 
аяқталады .  Бұл  шабуылға 
Жәңгір 600 адаммен аттанады.
Жәңгір хан екі таудың арасындағы тар 
жырауда ор қазып, бекініс жасайды. 
Өзі екінші бөлігімен таудың екінші бетіне 
жасырынады. Хұнтайшы ор қазып 
алып, ерлікпен қорғанып жатқандарға 
қарсы күрес жасайды. Осы кезде 
Жәңгір жаудың ту сыртынан соққы 
береді. Сөйтіп, жоңғарларды қатты 
жеңіліске ұшыратып, 10 мыңдай адам 
қырылады. Ұрыс бітуге жақындағанда 
20 мыңдай әскермен Самарқан 
билеушісі атақты Жалаңтөс батыр 
Жәңгірге көмекке келеді. Хұнтайшы 
шегінуге мәжбүр болады. Одан кейін 
ол жан-жақты дайындалып 1652 жылы 
қайтадан қазақ даласына аттанады. 
Осы шайқаста Жәңгір қаза табады.
Бұл дәуірде қазақ хандығының 

ішкі саяси жағдайы ауыр еді. Фе-
одал шонжарлардың арасында 
алауыздықтар мен бақталастық өршіді.
Ал Жәңгірдің баласы Тәуке хан (1680-
1718) тұсында қазақ хандығының 
бірлігі күшейе түсті.
Ол қазақ тарихында «Әз Тәуке», 

«адамзаттың данасы» деп аталды. 
Ол бір орталыққа бағынған қазақ 
хандығын құруға күш жұмсады.
Феодал шонжарларының өкілдері мен 
билерден құралған «хандық кеңестің» 
және «билік кеңесінің» рөлін арттыр-
ды. Жыл сайын Ташкент қаласының 
түбіндегі Күлтөбеде үш жүздің ба-
сын қосқан құрылтайын ашып от-
ырды. Тәуке хан беделді билерге 
арқа сүйеп, феодал ақсүйектерді, 
сұлтандарды әлсіретуге тырысты. 
Жүздер мен ұлыстар арасындағы 
үлкен даулар билер кеңесінде, 
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би-
лер алдында шешілетін болды.
Тәукенің тұсында «Жеті жарғы» 
деген атаумен әдеттегі құқық 
өлшемдерінің жинағы құрастырылды. 
Мұнда феодалдық құқық тәртібі мен 
мемлекеттік құрылымның негізгі 
шарттары белгіленді. Сөйтіп, қазақ 
халқының тарихында ірі құқықтық 
өзгерістер енгізді. «Жет жарғы» сол 
заманға сай құқықтық құжат қана 
емес, сонымен қатар көшпелі қазақ 

халқының этникалық, шаруашылықты 
ұйымдастыру және жағрафиялық 
ерекшеліктеріне сай келетін аса құнды 
ескерткіш. Бұл көшпелі қазақтардың 
ел билеу заңы болып табылады. Онда 
әкімшілік, қылмысты істер, азаматтық 
құқық өлшемдері, сондай-ақ салықтар, 
діни көзқарастар туралы ережелер 
енгізіліп, ол қазақ қоғамы өмірінің 
барлық жағын қамтыды. Оның жоңғар 
шапқыншылығына қарсы күресте 
қазақ қоғамында заңдылықты, тәртіпті 
нығайтудағы рөлі де зор.
Қазақ  хандығы  – көшпелі 

және жартылай көшпелі мал 
шаруашылығы- мен айналысқан 
феодалдық мемлекет болды.
Оның көшпелі және жартылай көшпелі 
далалық өңірінде патриархалдық – 
феодалдық қатынас басым болды, 
ал отырықшы, егінші аймақтарда 
феодалдық қатынас қалыптасты. 

Қазақ хандығында облыстық басқару 
жүйесі емес, ұлттық (ру-рулар бой-
ынша) басқару жүйесі қолданылды. 
Басқару жүйесінде ру-тайпалық тәртіп 
сақталып отырды. Туыстығы жақын он 
шақты түтін бір ауыл, ал жеті атадан 
тараған бірнеше ауыл бір ата (аймақ) 
болды. 13-15 атадан қосылатын 
аймақтар бір ру болды. Осы рулар-
дан тайпа құралды. Қазақ қауымы 
үш жүзге бөлінді. Ол қазақ хандығына 
бағынды. Хан – қазақ хандығының 
азаматтық, әскери, әкімшілік 
және сот құқын қолына ұстады.
Жүздерді кіші хандар, ұлыстарды 
сұлтандар, тайпаларды билер, рулар-
ды ру басылары, аймақтарды (ата-
лар) ақсақалдар, ауылдарды ауыл 
ағалары басқарды. Бұл жеті сатылы 
басқару жүйесі көшпелі екінші қазақ 
қоғамында тым ертеден келе жатқан 
тәртіп болатын.
Мал шаруашылығымен айналысқан 

қазақтар далалық өңірлерде қой, 
жылқы, түйе және сиыр өсірді. 
Мал – жылдың төрт маусымында 
табиғи жайылымдарда бағылды. 
Талай ғасырлық тәжірибеден туған 
шаруашылық басқару тәсілі жай-
ылымдарды маусымға қарай пай-
далану тәртібін қалыптастырды.
Бұл: жаздағы жайлау, қыстағы қыстау, 
көктемдегі көктеу, күздегі күзеу.
Көшіп-қону өрісі түрліше болды, малы 
көп, әсіресе түйесі мен жылқы- сы бай 
малшылар алысқа көше алды (кіші 
және орта жүз жерінде жылына 700-
1000 шақырым артық жерге көшіп 
отырды), 200-300 шақырым жерде әр 
түрлі жайылым жерлер кездесіп отыра-
тын Жетісу мен Оңтүстік Қазақстанда 
көшіп-қону әлдеқайда шағын болды. 
Әрбір рудың өзінің көш жолдары 
болды. Басқа рулар қол сұға алмады. 
Малдың дені қой мен жылқы болды. 
Қазақтар көбінесе еті семіз, қылшық 
жүнді, құйрықты қойлар өсірді. Қой 
еті негізгі тамақ болды. Қойдың сүтінен 
құрт, ірімшік, сүзбе, айран, сары 
май алды. Қой ең бағалы шикізат 
-–жүн, тері, елтірі өнімдерін берді.
Оңтүстік Қазақстан өңірі ертеден 
бері егіншілік мәдениетінің бесігі 
болған орын. Қазақ хандығы тұсында 
бұл аймақтардың дәстүрлі егін 
шаруашылығы үздіксіз өркендеп от-
ырды.
Сырдария Арыс, Шу, Талас 

өзендерінің алқабында суармалы 
егін шаруашылығы жақсы жолға 
қойылды. Өзен суларын тартып 
жер суландыратын каналдар мен 
арықтар болды. Қазақ егіншілері 

арпа, бидай, жүгері екті. Егіншілік сай-
мандары тесе, кетпен, қарапайым соқа, 
тіс ағаш, тырма, қол орақ болды.
Үй кәсібі мен қолөнер дамыды. 

Өрмек тоқу, тері илеу өнері, қойдың 
жүнінен шидем, түйенің жүнінен шекпен 
тоқылды. Ұсақ мал терілерінен тон-
шалбар, жарғақ киім жасалды. Ірі қара 
терілерін илеп, кебіс-мәсі, саптамалар 
тігілді. Торсық, саба істелді. Киіз басу, 
текемет, сырмақ жасауға қой жүнін 
пайдаланды. Мүйізден қасық, түйме, 
шақша жасады.
Едәуір кең тараған қолөнер ұсталық 

еді, олар темірден тесе, күрек, бал-
та, шот, орақ, пышақ, қырғыш, таға 
т.б. жасады. Өндіріс саймандары-
нан басқа соғыс қару-жарақтарын: 
қанжар, қылыш, семсер, айбалта, най-
за, жебе, сүңгілер соқты. Алтын-күміс 
сияқты асыл металлдардан әшекейлі 
бұйымдар: білезік, жүзік, сырға, ке-
мер белбеу, ер-тұрман саймандарын 
жасайтын шеберлер – зергер деп 
аталды.
Орман тоғайлы жерлерді мекен еткен 

қазақтар ішінде ағашшылық қолөнері 
өріс алды.
Қазақтар көктемде 22-наурызлы 

күн мен түннің теңелетін кезеңін «на-
урыз тойы» –деп атап өтуді әдетке 
айналдырған.

XV-XVII ғасырларда қазақтар 
арасында ислам діні тарады. Алай-
да, ислам діні еңбекші халық ара-
сында терең тамыр жойған жоқ. 
Оған себеп дүркін-дүркін жүргізіліп 
отырған қақтығыстар, соғыстар т.б. 
Сондықтан халықтың бір бөлігі ис-
лам дінін көпке дейін қабылдамай, 
тәңірге табынуға негізделген на-
нымды ұстады. Қазақтар өмірінде 
отты қасиеттеу үлкен рөл атқарды.
XVI-XVII ғасырларда ауыз әдебиеті 
кең өріс алды. Ауыз әдебиетінің 
асыл қазыналарын жасаған, оны 
ұрпақтан-ұрпаққа жалғастырған 
халық арасынан шыққан дарынды-
ақындар, сал, серілер, жыраулар еді.
Сол кездегі қазақ поэзиясының аса 
ірі тұлғалары – Шалкиіз (XV ғ.), До-
спамбет (XVI ғ.), Жиембет (XVII), т.б. 
жыраулар. Қазақтың батырлар жыры 
мысалы: Қобыланды, Алпамыс, Ер 
Тарғын, Ер Сайын, Қамбар дастан-
дары тарих шындығымен қабысып 
келе жатқан шығармалар. Қазақтың 
әлеуметтік – тұрмыстық дастандары 
да (Қозы Көрпеш-Баян сұлу, Қыз-
Жібек т.б.) феодалдық-рулық қоғамның 
өмірін үлкен шеберлікпен көрсетеді.
Халық арасында ана тіліндегі жазба 
әдебиет діни және тарихи мазмұндағы 
кітап түрінде тарады.

“Тарихи-и Рашиди” – Орта Азия 
мен Қазақстанның XIV ғ. II-жартысы- 
нан XVI ғ. басына дейінгі тарихы 
баяндалған шығарма. Бұл шығарма 
1541-1546 жылдары жазылған. Оның 
қолжазбасы екі дәптерден құралған. 
Бірінші дәптерде Шағатай әулетінің 
тарихы баяндалады, екіншісінде XV-XVI 
ғ. Шинжаң өлкесінде, Орталық Азияда, 
Индия мен Ауғанстанда өткен тарихи 
оқиғалар баяндалады.Онда қазақ тари-
хына қатысты құнды деректер бар. XV 
ғасырырдың ортасында батыс Жетісуда 
қазақ хандығының құрылуы, қазақ-
қырғыз, өзбек халықтарының қатынасы. 
Шығыс Қазақстанның қоғамдық 
шаруашылық жағдайы берілген.
Ол еңбекті жазған Мұхаммед Хай-

дар Дулати (1499-1551) тарихшы, 
әдебиетші. Ол араб, парсы тілдерін 
жетік білген. Хан сарайында сақталған 
құжаттарды пайдаланған.

“Жамих ат-тауарих” (Жылнамалар 
жинағы) – ерте кездегі қазақ тілінде 
жазылған тарихи шығарма. Онда: 
ерте кезден бері қазақ даласын ме-
кендеген қаңлы, жалайыр, қыпшақ, 
найман, керей, қоңырат, алшын, т.б. 
тайпаларының шежіресі беріледі.

XI ғ. Орта Азия мен Қазақстан тер-
риториясында өмір сүрген қарахандар 
әулетінің, оғыз-қыпшақ тайпалар 
одағының дәуірінен бастап 1600 жылға 
дейінгі тарихы баяндалады.
Әсіресе XIII ғ. мен XVI ғ. арасындағы 

қазақ жерінде болған ірі тарихи 
оқиғалар баяндалады.
Қазақ қоныстанған жерлердің 

жағдайы, ондағы қалалар, қазақ 
хандығы мен хандардың өмірбаяны, 
қазақ хандығының заңды ережелері 
жайында  деректер  бер ілген.
“Жамих ат-тауарих” кітабыныің жазу-
шысы Қадрғали Қосынұлы Жалайыр 
(1530-1605) Сырдария бойын мекенде-
ген жалайыр тайпасынан шыққан, сол 
себептен “Жалайыр” аталған.
Ол  қазақ  хандығының  орда-

сарайында ханның ақылшысы және 
ханзада- лардың тәрбиешісі болып 
қызмет істеген. Бұл еңбек алғаш рет 
1854 ж. Қазанда жарық көрген.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
ДҮЙСЕНБІ, 6 ШІЛДЕ

АСТАНА КҮНІ
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  А с т а н а ғ а  1 7 
жыл.«ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта 
Kz» 11:05 «Арман қала - Астана!» 
Концерт

12:00 «Мен көрген Елбасы: қиырдан 
қайтқандар» 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:50 
«Дауа» 13:25 Астанаға 17 жыл.«ӘЛЕМ 
ТАНЫҒАН ҚАЗАҚСТАН» 13:40 «Ер 
Төстік және Айдаһар» Мультфильм 
15:00 Астанаға 17 жыл.«АЯЛАҒАН 
АСТАНА-2015» III республикалық 
балалар  байқауы  Гала -концерт 
17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 Астанаға 
17 жыл.«МЕН  АСТАНАЛЫҚПЫН !» 
18:00 Астанаға 17 жыл.«АСТАНА-
АРҚАУ» 19:15 Астанаға  17 жыл. 
«ЕЛБАСЫНЫҢ ЕРЕКШЕ ҚОЛТАҢБАСЫ 
19:40 Астанаға 17 жыл. «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
Астанаға 17 жыл «ҰЛТТЫҚ ШОУ: 
РОЗА  ШАҚЫРАДЫ» 22:25 Драма 
«ЕЛБАСЫ ЖОЛЫ: ТЕМІРТАУ» 0:00 
ЖАҢАЛЫҚТАР  0:35 Астанаға  17 
жыл.«Әлем таныған Қазақстан» 0:55 
Астанаға 17 жыл.«Елбасының ерек-
ше қолтаңбасы» Арнайы тележоба 
1:25 Астанаға 17 жыл.«Астана-арқау» 
2:25 «Дауа» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:35 «Мен көрген Елбасы: қиырдан 
қайтқандар».

ХАБАР
07:02 Астана қаласының мерекесіне 

арналған концерт 08:30 Кино «Бәйтерек» 
10:00 «Жетi күн» 11:00 Кино «Весна на 
Заречной улице» 12:30 Д\ф «Сози-
дательная сила Лидера» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Мюзикл «Арман 
жолы» 14:15 Кино «Балалық шағымның 
аспаны»/начало/ 15:00 Новости15:15 
Кино  «Балалық  шағымның  аспа-
ны» 16:30 «Әсем әуен» 17:00 Кешкі 
жаңалықтар 17:15 Д\ф «Жить созидая» 
17:45 Ледовое шоу «Денис Тен и дру-
зья 18:00 Новости 18:15 Ледовое шоу 
«Денис Тен и друзья» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 Д\ф «Реформатор» 
21:00 Новости21:30 Фильм «Путь 
Лидера Разрывая замкнутый круг» 
23:00 Лазерное шоу 23:30 Т\х «Астана 
- махабаттым менің» 02:00 Фестиваль 
«Опералия-2014» Астанада әлем балет 
жұлдыздары

ЕВРАЗИЯ
6:00 Кино «ТРИ МУШКЕТЕРА» 

6:45 Фильм «МИМИНО» 8:15 «ТАҢҒЫ 
ПОШТА» 8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 9:00 
Новости 9:10 «НУРСУЛТАН БОЛЬШАЯ 
ИГРА ПРЕЗИДЕНТА» 10:10 Любимое 
кино «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 
12:00 «СҮЙГЕН ЖАР» 12:50 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР» 13:45 «П@УТINA» 
14:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 15:05 
Нарисованное кино «ПИРАТЫ! БАНДА 
НЕУДАЧНИКОВ» 16:50 Комедия «БОЦ-
МАН ЧАЙКА» 21:00 «СҮЙГЕН ЖАР» 
23:40 Кино «ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
1:40 «П@УТINA» 2:00 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» ТОК-ШОУЫ 2:40 Фильм 
«МИМИНО»

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Т/с «Последний 
янычар» 16.00 «Рассудят люди» 18.15 
«Прямой эфир» 20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 Т/с «Чужое гнездо» 
23.40 Х/ф «Дневной поезд» 01.45 Т/с 
«Закон и порядок 20» 03.30 «Комната 
смеха» 

ТНТ 
02.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 02.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 02.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
03.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 04.00 
«Дом 2. Lite» 05.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена» 08.30-09.00 Т/с «Универ» 
09.30-15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
15.30 Т/с «Чоп» 16.00 «Комеди Клаб» 
17.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 
18.00 «Дом 2. Город любви» 19.00 
«Дом 2. После заката». Спецвключение 
20.00 Т/с «Город гангстеров» 21.00 Х/ф 
«История о нас» 23.00 Т/с «Заложники» 
23.50 Т/с «Никита 3» 00.40 «Без следа 
6» 01.30 Т/с «Женская лига» 

СЕЙСЕНБІ, 7 ШІЛДЕ
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Жедел 
жәрдем» Телехикая 10:50 Астанаға 17 
жыл.«Айтуға оңай...» 11:35 «Болашақ» 
Телехикая 12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 
«SPORT.KZ» 13:10 «АЛАҢ» 13:55 
«Ел бірлігін жырлаған, Сүйінбай пірің 
мен болам» 14:25 «СТИЧ» Мультхи-
кая 14:50 «Джунгли кітабы Сафари» 
Мультхикая 15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 
16 :10  «Кел ін»  Телехикая  17 :00 
Астанаға 17 жыл.«Елбасының ерекше 
қолтаңбасы» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «...Үй болу 
қиын» 18:45 «Жан тербеткен әуендер» 
Лирикалық-музыкалық фильм 19:15 
«Жеңіл өнеркәсіп: шағын бизнестің 
бастауы» 19:35 «Болашақ» Телехикая 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:50 «Жедел  жәрдем» 
Телехикая 22:45 «КЕЛІН» Телехикая 
23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 
«Өзекжарды» 1:05 «Индустрияланды-
ру: Ұлттық өндіріс» 1:30 «Ел бірлігін 
жырлаған, Сүйінбай пірің мен болам» 
2:00 «Мәлім де беймәлім Қазақстан» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 «Алаң»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Әсем 

әуен» 08:30 «Аймақтар аламаны» 
09:30 М\с «Динофроз» 10:00 Таңғы 

жаңалықтар 10:10 Лазерное шоу 11:00 
Новости11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 
Драма 11:45 «Магия кухни» 12:20 «По-
дари детям жизнь» 12:25 М\с «Маша и 
медведь» 12:35 М\с «Джейк и пираты 
Нетландии» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Д\д «Семейные мелодрамы» 
14:00 Т\с «Женский доктор» 15:00 
Новости15:15 «Бұйымтай» 16:00 «Өмір 
сабақтары» деректі драмасы 16:30 Т\х 
«Тракторшының махаббаты» 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 «Көзқарас» 
17:45 «Экономкласс» 18:00 Новости 
18:15 Т\х «Сұлтан Сүлейман» 19:00 «ТВ 
Бинго» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 21:00 
Новости21:30 Т\с «Гречанка» 22:20 
Т\с «След» 23:10 «Арнайы хабар» 
23:40 «Бұйымтай» 00:25 Қорытынды 
жаңалықтар 00:55 Новости01:25 «Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драмасы 
01:55 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:55 Фильм «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
11:55 «КАРПОВ» Детектив  12:55 
«СҮЙГЕН ЖАР» 15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
15:40 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 
«ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 18:50 Фильм «РАСКАЯ-
НИЕ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20:40 «СҮЙГЕН ЖАР». 21:40 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» ҮНДІ ТЕЛЕХИКАЯСЫ 
23:20 «П@УТINA» 23:50 Кино «ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 1:50 «П@УТINA» 2:10 
Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 2:55 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» 3:40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Т/с «Последний 
янычар» 16.00 «Рассудят люди» 18.15 
«Прямой эфир» 20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 21.00 Т/с «Чужое гнездо» 
23.50 Комедия «Берегите женщин» 
02.35 Т/с «Закон и порядок 20» 04.20 
«Комната смеха» 

ТНТ 
02.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 02.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 02.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
03.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 04.00 
«Дом 2. Lite» 05.30 «Битва экстрасен-
сов» 06.30-08.00 Т/с «Интерны» 08.30-
09.00 Т/с «Универ» 09.30-14.00 Т/с 
«Интерны» 14.30-15.00 Т/с «Реальные 
пацаны» 15.30 Т/с «Чоп» 16.00 «Комеди 
Клаб» 17.00 «Чернобыль. Зона отчужде-
ния» 18.00 «Дом 2. Город любви» 19.00 
«Дом 2. После заката». Спецвключение 
20.00 «Город гангстеров» 21.00 Х/ф 
«Мертвый омут» 22.55 Т/с «Заложники» 
23.45 Т/с «Никита 3» 00.35 «Без следа 
6» 01.25 Т/с «Женская лига» 

СӘРСЕНБІ, 8 ШІЛДЕ
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Жедел 
жәрдем» Телехикая 10:50 «Айтуға 
оңай...» 11:35 «Болашақ» Телехикая 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 Астанаға 
17 жыл.«Мен астаналықпын!» 13:10 
«Поэзия әлемі» 13:40 «Ғасырлар 
үні» 14:15 «Ғажайыпстанға саяхат» 
14:30 «СТИЧ» Мультхикая  14:50 
«Джунгли кітабы Сафари» Мультхикая 
15:00 «Әйел бақыты» 16:10 «КЕЛІН» 
Телехикая 17:00 «Ұлт мақтанышы» 
Деректі фильм 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Бап-
кер» 1-бөлім 18:45 «Қазақстан би 
әлемі» 19:00 Астанаға 17 жыл.«Әлем 
таныған Қазақстан» Арнайы тележо-
ба 19:10 «ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 
19:35 «Болашақ» Телехикая 20:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:50 «Жедел жәрдем» Телехикая 
22:45 «КЕЛІН» Телехикая 23:40 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:10 
ЖАҢАЛЫҚТАР 0:45 «Ұлт мақтанышы» 
Деректі фильм 1:15 «Өзекжарды» 1:35 
«Журналистік зерттеу» 1:55 «Поэзия 
әлемі» 2:25 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:35 
«Қазақстан би әлемі» 4:00 «Шарай-
на».

ХАБАР
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Әсем әуен» 

08:30 «Аймақтар аламаны» 09:30 М\с 
«Динофроз» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с «Гречанка» 11:00 Новости11:10 
«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы 
11:45 «Магия кухни» 12:20 «Подари 
детям жизнь» 12:25 М\с «Маша и мед-
ведь» 12:35 М\с «Джейк и пираты Нет-
ландии» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:10 
Д\д «Семейные мелодрамы» 14:00 Т\с 
«Женский доктор» 15:00 Новости15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
Драма  16:30 Т \х  «Тракторшының 
махаббаты» 17:00 Кешкі жаңалықтар 
17:15 «Көзқарас» 17:50 «Незабытые 
истории...» 18:00 Новости 18:15 Т\х 
«Сұлтан Сүлейман» 19:10 «Біздің үй» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«100 бизнес тарихы» Индустрияландыру 
21:00 Новости 21:30 Т\с «Гречанка» 
22:20 Т\с «След» 23:10 «Біздің үй» 
00:00 «Бұйымтай» 00:45 Қорытынды 
жаңалықтар 01:15 Новости01:45 «Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драмасы 
02:15 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:55 Фильм «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
11:55 «КАРПОВ» Детектив  12:55 
«СҮЙГЕН ЖАР» 13:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» 14:35 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
ТОК-ШОУЫ 15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 15:40 
«СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ 

ПОЖЕНИМСЯ» 17:45 «ПУСТЬ ГОВО-
РЯТ» 18:50 Фильм «РАСКАЯНИЕ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН 
ЖАР» 21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:20 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 23:20 
«П@УТ INA» 23:50 Кино  «ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ» 1:50 «П@УТINA» 2:10 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 2:55 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» 3:40 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50, 04.45 
Вести. Дежурная часть 15.00 Х/ф 
«Возвращение домой» 16.00 «Рассудят 
люди» 18.15 «Прямой эфир» 20.50 
«Спокойной ночи, малыши!» 21.00 Т/с 
«Чужое гнездо» 22.55 «Специальный 
корреспондент» 00.35 «Заставы в океа-
не. Возвращение» 01.35 Х/ф «Цыган» 
1 с. 03.40 «Комната смеха» 

ТНТ 
02.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 02.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 02.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
03.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 04.00 
«Дом 2. Lite» 05.30 «Битва экстрасен-
сов» 06.30-08.00 Т/с «Универ. Новая 
общага» 08.30-09.00 Т/с «Универ» 
09.30-14.00 Т/с «Универ. Новая общага» 
14.30-15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
15.30 Т/с «Чоп» 16.00 «Комеди Клаб» 
17.00 «Чернобыль. Зона отчуждения» 
18.00 «Дом 2. Город любви» 19.00 «Дом 
2. После заката». Спецвключение 20.00 
«Город гангстеров» 21.00 Х/ф «Фредди 
против Джейсона» 22.55 Т/с «Залож-
ники» 23.45 Т/с «Никита 3» 00.35 «Без 
следа 6» 01.30 Т/с «Женская лига» 

БЕЙСЕНБІ, 9 ШІЛДЕ
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Жедел 
жәрдем» Телехикая 10:50 «Айтуға 
оңай...» 11:35 «Болашақ» Телехикая 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:45 «Агро-
бизнес» 13:10 «Журналистік зерттеу» 
13:30 «Сіз не дейсіз?» 14:00 «Жан 
жылуы» 14:25 «СТИЧ» Мультхикая 
14:50 «Джунгли кітабы Сафари» Муль-
тхикая 15:00 «Әйел бақыты» 16:10 
«Келін» Телехикая 17:00 «Шетелдегі 
қазақ балалары» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «ӨЗЕКЖАРДЫ» 18:10 «Бапкер» 
18:55 Астанаға 17 жыл.«Әлем таныған 
Қазақстан» 19:10 «ИНДУСТРИЯЛАНДЫ-
РУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС» 19:35 «Болашақ» 
Телехикая 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 
«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:50 «Жедел 
жәрдем» Телехикая 22:45 «КЕЛІН» Теле-
хикая 23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:40 
«Өзекжарды» 1:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 1:20 «Жан жылуы» 1:45 
«Журналистік зерттеу» 2:10 «Шетелдегі 
қазақ балалары» 2:30 «Түнгі студияда 
Нұрлан Қоянбаев» 3:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
3:30 «Еңбек түбі - береке» 3:35 «Агро-
бизнес» 4:00 «Мәлім де беймәлім 
Қазақстан»

ХАБАР
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Әсем 

әуен» 08:30 «Аймақтар аламаны» 
09:30 М\с «Динофроз» 10:00 Таңғы 
жаңалықтар 10:10 Т\с «Гречанка» 11:00 
Новости11:10 «Әр үйдің сыры басқа» 
деректі драмасы 11:45 «Магия кухни» 
12:20 «Подари детям жизнь» 12:25 М\с 
«Маша и медведь» 12:35 М\с «Джейк 
и пираты Нетландии» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Д\д «Семейные ме-
лодрамы» 14:00 Т\с «Женский доктор» 
15:00 Новости15:15 «Бұйымтай» 16:00 
«Өмір сабақтары» деректі драмасы 
16:30 Т\х «Тракторшының махабба-
ты» 17:00 Кешкі жаңалықтар 17:15 
«Көзқарас» 17:45 «Бизнес сыры» 18:00 
Новости 18:15 Т\х «Сұлтан Сүлейман» 
19:10 «Жекпе-жек» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 Деректі фильм 
21:00 Новости21:30 Т\с «Гречанка» 
22:20 Т\с «След» 23:10 «Біздің үй» 
00:00 «Бұйымтай» 00:45 Қорытынды 
жаңалықтар 01:15 Новости01:45 «Әр 
үйдің сыры басқа» деректі драмасы 
02:15 Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:55 Фильм «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
11:55 «КАРПОВ» Детектив  12:55 
«СҮЙГЕН ЖАР» 13:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР» 14:35 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
15:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 15:40 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:40 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ» 17:45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 18:50 
Фильм «РАСКАЯНИЕ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 
21:40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» 23:20 «П@
УТINA» 23:50 «ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» Заключительные серии 1:50 «П@
УТINA» 2:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
2:55 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 3:40 «Контроль-
ная закупка»

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Х/ф «Возвра-
щение домой» 16.00 «Рассудят люди» 
18.15 «Прямой эфир» 20.50 «Спокой-
ной ночи, малыши!» 21.00 Т/с «Чужое 
гнездо» 22.55 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым» 00.35 «Гений разведки. 
Артур Артузов» 01.35 Х/ф «Цыган» 2 с. 
03.15 Т/с «Закон и порядок 20» 04.10 
«Комната смеха» 

ТНТ 
02.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 02.30 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны» 02.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
03.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 04.00 
«Дом 2. Lite» 05.30 «Битва экстра-
сенсов» 06.30-08.00 Т/с «СашаТаня» 
08.30-09.00 Т/с «Универ» 09.30-14.00 
Т/с «СашаТаня» 14.30-15.00 Т/с «Ре-
альные пацаны» 15.30 Т/с «Чоп» 16.00 
«Комеди Клаб» 17.00 «Чернобыль. 
Зона отчуждения» 18.00 «Дом 2. Город 
любви» 19.00 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение 20.00 «Город гангсте-
ров» 21.00 Х/ф «Обряд» 23.15 «ТНТ-
Club» 23.20 Т/с «Заложники» 00.10 Т/с 
«Никита 3» 01.00 «Без следа 6» 

ЖҰМА, 10 ШІЛДЕ
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Жедел 
жәрдем» Телехикая 10:50 «Айтуға 
оңай...» 11:35 «Болашақ» Телехикая 
12:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 12:40 «ИМАН 
АЙНАСЫ» 13:00 «Индустрияландыру: 
Ұлттық өндіріс» 13:25 «Көкпар» Ұлттық 
ойын 14:10 «Баламен бетпе-бет» 14:30 
«СТИЧ» Мультхикая 14:50 «Джунгли 
кітабы Сафари» Мультхикая 15:00 
«Әйел бақыты» 16:10 «Келін» Телехикая 
17:00 «Жан жылуы» 17:25 «Еңбек түбі 
- береке» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 17:50 
«Ауыр өнеркәсіп: ел экономикасының 
локомотиві» 18:10 «Ғасырлар үні» 
18:45 Астанаға 17 жыл.«Әлем таныған 
Қазақстан» 19:00 «Жайдарман» Үздік 
әзілдер 19:35 «Болашақ» Телехикая 
20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 21:05 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ . . .» 21:50 «Шын жүректен !» 
Реалити шоу 22:45 «КЕЛІН» Телехикая 
23:40 «ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН 
ҚОЯНБАЕВ» 0:10 ЖАҢАЛЫҚТАР 0:40 
«Ауыр өнеркәсіп: ел экономикасының 
локомотиві» 1:00 Драма «Құлагер» 
2:25 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3 :00  ЖАҢАЛЫҚТАР  3 :30  «Шын 
жүректен!».

ХАБАР
07:02 «Айтұмар» 08:00 «Әсем әуен» 

08:30 «Аймақтар аламаны» 09:30 М\с 
«Динофроз» 10:00 Таңғы жаңалықтар 
10:10 Т\с «Гречанка» 11:00 Новости11:10 
«Әр үйдің сыры басқа» Драма 11:45 
«Магия кухни» 12:20 «Подари детям 
жизнь» 12:25 М\с «Маша и медведь» 
12:35 М\с «Джейк и пираты Нетлан-
дии» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Д\д «Семейные мелодрамы» 14:10 Т\с 
«Женский доктор» 15:00 Новости15:15 
«Бұйымтай» 16:00 «Өмір сабақтары» 
Драма 16:30 «Ұлт саулығы» 17:00 
Кешкі жаңалықтар 17:15 «Бармысың, 
бауырым?» 18:00 Новости 18:15 Т\х 
«Сұлтан Сүлейман» 19:05 «Орталық 
Хабар» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Сильные духом» 21:00 Новости 
21:30 Мегахит «Бесстрашный» 23:30 
Кино «Вавилон» 01:55 Қорытынды 
жаңалықтар  02:25 Новости  02:55 
«Әр үйдің сыры басқа» Драма 03:25 
Жаңалықтар

ЕВРАЗИЯ
6:00 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 6:50 

ЖАҢАЛЫҚТАР 7:00 «ДОБРОЕ УТРО» 
10:55 Фильм «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 
11:55 «КАРПОВ» Детектив  12:55 
«СҮЙГЕН  ЖАР» 13:45 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» 14:40 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 
14:55 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №» 15:30 
ЖАҢАЛЫҚТАР 15:40 Фильм «МОЙ 
ПАПА БАРЫШНИКОВ» 17:40 «ЖДИ 
МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:50 Фильм 
«РАСКАЯНИЕ» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НО-
ВОСТИ» 20:40 «СҮЙГЕН ЖАР» 21:40 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:20 «ДЖОД-
ХА ЖӘНЕ АКБАР» 23:20 «П@УТINA» 
бағдарламасы 23:50 «ТРИ АККОРДА» 
1:45 «П@УТINA» 2:05 «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
4:25 «ҚЫЛМЫСТЫҚ ІС №».

РОССИЯ 1 
05.00, 09.15 «Утро России» 09.00, 

11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 20.00 Вести 
10.00 «О самом главном» 11.35, 14.30, 
17.10, 19.35 Местное время. Вести - 
Москва 11.55 Т/с «Тайны следствия» 
12.55 «Особый случай» 14.50 Вести. 
Дежурная часть 15.00 Х/ф «Возвра-
щение домой» 18.15 «Прямой эфир» 
21.00 «Измайловский парк». Юбилей-
ный вечер Лиона Измайлова 23.45 
Торжественная церемония открытия 
ХХIV Международного фестиваля 
«Славянский базар в Витебске» 01.20 
«Живой звук» 03.20 «Горячая десятка» 
04.25 «Комната смеха» 

ТНТ 
02.00 М/с «Пингвины из «Мадагаска-

ра» 02.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 02.55 М/с «Черепашки-ниндзя» 
03.25 М/с «Турбо-Агент Дадли» 04.00 
«Дом 2. Lite» 05.30 «Школа ремонта» 
06.30-14.00 Т/с «Универ» 14.30 Т/с 
«Реальные пацаны» 15.00 «Comedy 
Woman» 16.00 «Комеди Клаб» 17.00 
«Comedy Баттл. Последний сезон» 
18.00 «Дом 2. Город любви» 19.00 
«Дом 2. После заката». Спецвключе-
ние 20.00 «Город гангстеров» 21.00 
«Город гангстеров» 22.00 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» 00.25 Т/с «Заложники» 01.15 
Т/с «Женская лига». 

СЕНБІ, 11 ШІЛДЕ
ҚАЗАҚСТАН

7 : 0 0  Қ а з а қ с т а н  э с т р а д а 
жұлдыздарының қатысуымен концерт 
8:10 «Қымызхана» 8:40 «АГРОБИЗ-
НЕС» 9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 
«ДАУА» 10:40 «Саяхатшы  Випо» 
Мультфильм  11:40 «Ұлттық  шоу : 
Роза шақырады» 13:00 «БІЛГІРЛЕР 
БӘЙГЕСІ» Интеллектуалдық сайыс 
13:45 «Поэзия әлемі» 14:15 Драма 
«Тылсым дәм» 16:05 «ЖАСАЙ БЕР, 
ҚАЗАҚ ЕЛІ!» 17:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
17:50 «Әзіл әлемі» 18:55 «Құбылай 
хан» Телехикая 20:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 
21:00 «Сенбілік кездесу» 22:30 «ЖАЙ-
ДАРМАН» 0:30 ЖАҢАЛЫҚТАР 1:00 
Драма «Тылсым дәм» драмасында 
2:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 3:20 «Агробизнес» 
3:40 «Білгірлер бәйгесі».

ХАБАР
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 

«Әсем  әуен» 09:00 «Бармысың , 
бауырым?» 09:40 «Продвопрос» 10:00 
«Спорт без границ» 10:25 М\с «Маша 
и медведь» 10:35 Мультфильм «Охот-
ники на драконов» 11:55 Советское 

кино «Подкидыш» 13:10 «Орталық 
Хабар» 14:10 «Тур де Хабар» 14:45 
«Жұлдызды дода» 16:25 Кино «Джордж 
из Джунглей-2» 18:00 «Ритмы столицы» 
Концерт 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 
«Жетi күн» 22:00 Мегахит «Лучшее 
во мне» 00:00 Т\х «Астана - махаб-
батым менің» 01:50 Деректі фильм 
«Карл Фаберженің кереметі» 02:50 
«Әсем әуен»

ЕВРАЗИЯ
6:00 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 8:00 

«ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:30 «П@УТINA» 
8:50 ЖАҢАЛЫҚТАР 9:00 Новости 9:10 
«СМАК» 9:45 Комедия «БЕДНАЯ LIZ» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:05 «ДУ 
ҚОЛ ШОКОЛАД» 13:00 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 13:35 «101 КЕҢЕС» 14:05 
«П@УТINA+» 15:00 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 15:45 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КА-
ЗАХСТАН!» 16:50 Фильм «ЖЕНЩИНА 
В БЕДЕ» 20:00 Премьера «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 20:35 «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 21:30 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 22:50 
«СЕНБІЛІК  ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:20 
«ӘН ДАРИЯ» 0:05 Триллер «Я ВАС 
ЖДУ» 1:45 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
2:10 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 2:40 «101 
КЕҢЕС» 3:00 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
4:30 «ТАҢҒЫ ПОШТА».

РОССИЯ 1 
05 .30  Х /ф  «Снайпер»  07 .30 

«Сельское утро» 08.00, 11.00, 14.00 
Вести 08.20, 11.20, 14.30 Местное 
время. Вести - Москва 08.30, 05.00 
«Планета собак» 09.10 «Укротители 
звука» 10.05 «Освободители». «Воз-
душный десант» 11.30 «Кулинарная 
звезда» 12.30, 14.40 Х/ф «Прощание 
славянки» 15.10 «Субботний вечер» 
17.05 «Улица Веселая» 18.00 Х/ф 
«Вечная сказка» 20.00 Вести в субботу 
20.45 Х/ф «Удар зодиака» 00.40 Х/ф 
«Арифметика подлости» 02.40 Коме-
дия «Тартарен из Тараскона» 05.25 
«Комната смеха» 

ТНТ 
02.00 «Comedy Club. Exclusive» 

02.35-03.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 04.00-04.30 Т/с «Зайцев+1» 
05.00 «Дом 2. Lite» 06.00 «Школа 
ремонта» 07.00 Т/с «СашаТаня» 07.30, 
19.30 «Такое Кино!» 08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00 «Комеди Клаб» 
14.00-14.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
15.00 Х/ф «Константин» 17.15 «Ко-
меди Клаб. Лучшее» 18.00 «Дом 2. 
Город любви» 19.00 «Дом 2. После 
заката». Спецвключение 20.00 Х/ф 
«Бэтмен и Робин» 22.25 Х/ф «Битва 
титанов» 01.00-01.30 М/с «Пингвины 
из «Мадагаскара». 

ЖЕКСЕНБІ, 12 ШІЛДЕ
ҚАЗАҚСТАН

8:00 «Қымызхана» 8:30 «АҚСАУЫТ» 
9:00 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 10:30 «БАЛА-
МЕН БЕТПЕ-БЕТ» 10:50 «ШЕТЕЛДЕГІ 
ҚАЗАҚ БАЛАЛАРЫ» 11:10 Мультфильм 
11:30 «АЛҒА, ДИЕГО» Мультхикая 12:20 
«Айгөлек» Концерт 13:45 «ЖАРҚЫН 
БЕЙНЕ» 14:15 Драма «Соққы» 16:15 
«Жырым мені ешқашан өлтірмейді» 
17:55 «ЕРЛІККЕ  ТАҒЗЫМ» 18:25 
«Құбылай хан» Телехикая 20:00 «АПТА 
КZ» 21:00 «ҰЛТТЫҚ  ШОУ :  РОЗА 
ШАҚЫРАДЫ» 22:25 Драма «Арғымақ» 
0:45 «КӨКПАР» Ұлттық ойын 1:30 
Драма «Соққы» 3:20 «АПТА КZ» 4:20 
«Жарқын бейне»

ХАБАР
07:02 «Қалжың қоржыны» 08:30 

«Айбын» 09:00 «Жетi күн» 10:00 «Ас 
арқау» 10:30 «Спорт әлемі» 11:00 
Сказка «Спящая красавица» 12:00 
М \с  «Приключения  Жюль-Верна» 
12:30 Мультфильм «Побег с планеты 
Земля» 14:00 «Бенефис-шоу» 15:10 
Кино «Алданған үміт» 18:30 «Тұран» 
этно-фольклорлық ансамбілінің «Ер 
Тұран» атты концерті 19:50 «Ду-думан» 
21:00 «Жетi күн» 22:00 Мегахит «16 
кварталов» 23:50 Кино «Бейлидің 
басынан кешкендері: Адасқан күшік» 
01:30 Деректі фильм «Ботокс туралы 
аңыз» 02:30 «Спорт әлемі» 03:00 
«Айбын»

ЕВРАЗИЯ
6:00 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 

6:35 «Контрольная закупка» 7:00 Кино 
«ЛОГОВО ЗМЕЯ» 8:35 ЖАҢАЛЫҚТАР 
8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 9:00 
Новости 9:10 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 
«КАЗЛОТО» 10:45 Премьера «Михаил 
Галустян Понять и простить» 11:55 
«КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 13:05 «КАРАОКЕ 
ТАКСИ» 13:40 «101 КЕҢЕС» 14:05 
«ӘН ДАРИЯ» 15:00 Нарисованное кино 
«ЖЕЛЕЗЯКИ» 16:50 Фильм «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» 21:00 Кино «БИБЛИОТЕКАРИ» 
22:00 «П@УТINA+» 23:05 Фильм «ПЯТЬ 
ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ» 1:10 «ЧТО? 
ГДЕ? КОГДА?» 2:15 «П@УТINA+» 
3:00 «КАРАОКЕ ТАКСИ» 3:30 «101 
КЕҢЕС» 3:50 Кино «ЛОГОВО ЗМЕЯ» 
4:35 «Контрольная закупка».

РОССИЯ 1 
06.25 Х/ф «Анискин и Фантомас» 

09.10 «Смехопанорама» 09.40 «Утрен-
няя почта» 10.20 Местное время. Ве-
сти - Москва. Неделя в городе 11.00, 
14.00 Вести 11.10 Т/с «Родители» 
12.10 Х/ф «Любви все возрасты...» 
14.20 «Смеяться разрешается» 16.15 
Х/ф «Печали-радости Надежды» 20.00 
Вести Недели 22.00 «Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьевым» 
00.35 Х/ф «Обет молчания» 02.30 
Х/ф «Кто поедет в Трускавец» 04.00 
«Комната смеха» 

ТНТ 
02.00 «ТНТ.Mix» 02.35-03.30 М/с 

«Губка Боб Квадратные штаны» 04.00-
04.30 Т/с «Зайцев+1» 05.00 «Дом 2. 
Lite» 06.00 «Сделано со вкусом» 07.00 
«Перезагрузка» 08.00 Х/ф «Констан-
тин» 10.30 Х/ф «Области тьмы» 12.30, 
13.30, 14.30 «Comedy Woman» 15.00 
«Танцы. Лучшее» 16.00 «Однажды в 
России» 17.00 «Stand up» 18.00 «Дом 2. 
Город любви» 19.00 «Дом 2. После за-
ката». Спецвключение 20.00 Х/ф «Мои 
черничные ночи» 22.00 Х/ф «Патруль» 
00.05 Т/с «Заложники» 01.00-01.30 М/с 
«Пингвины из «Мадагаскара». 
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Оқушылар үшін ең қызықты 
мезгіл-жаз айы екені белгілі. Бұл 

орайда балалар «Қызықты ка-
никул кезінде, асыр сап ойнадық, 
дем алдық» деп алаңсыз бір жа-
сап қалады. Жыл сайын барлық 
балаларға арналып, әр мектеп жанын-
да жазғы сауықтыру лагерлері ашы-
латыны белгілі. Соның айғағындай, 
Дәуқара орта мектебінде де «шатыр-
лы қалашық » жобасы іске асырылды. 
Бірінші кезекте жобаның өлкетану 
бағыты бойынша әр күнге жоспары 
құрылып, бағыт картасы белгіленді.
Бал-бұл жайнаған балаларға мек-

теп директоры Нұрпейісов Алданыш 
Нұрахметұлы сәттілік тіледі. Жолдорба 
арқалаған жасұланшылар сап түзеп, 
қолдарындағы жол бағыты бойынша 
белгіленген жерге жетті. Директордың 
тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Сер-
далина Алмагүл Сәбитқызы қауіпсіздік 
ережесімен таныстырып өтті. Күнделікті 
атқарылатын іс-шараларды белгілеп, 
ұйымшылдықпен атқарылуына баса 
назар аударып отырдық. Мәселен, 
ауылымыздың болашағын балалар 
көзімен көру мақсатында «Менің туған 
өлкем» атты сурет байқауы өткізілді. 
Барлық оқушылар белсенділік та-
нытып, ауылымыздың көркеюін ақ 
қағаз бетінде сипаттап берді. Сондай-
ақ, «Туған жер – алтын бесігім» ән 
байқауына қатысып, өз өнерлерін 
ортаға салды. «Шебердің қолы ал-

Жазғы каникул
ҚЫЗЫҚТЫ ДЕМАЛЫСҚЫЗЫҚТЫ ДЕМАЛЫС

тын» табиғи бұйымдар байқауы 
өткізілді. Атап айтсақ, 8-сынып 
оқушылары  сынып жетекшісі Уси-
на Марфуға Шайкенқызымен ұшқыр 
ойларын жоғары деңгейде жеткізе 
білді. Мектеп психологі Қиманова 
Гүлмира Мәлікқызы өткізген тренинг-
тер арқылы, оқушылар өздерінің 
ой пікірлерін білдіріп, әр сайыстың 
жақсы өтуіне атсалысты. Өткізілген 
ойындар балалардың ойларын 

сергітіп, қызығушылықтарын артты-
рып, ептілікке, жылдамдыққа бау-
лыды. Осылайша саяхатымыздың 
әр күні қызыққа толып, балалардың 
жүздерінен ризашылық белгілері 
сезіліп тұрғандай болды. Жазғы  
демалыстарының әрбір күнін  мәнді 
де сәнді өткізулерін тілеймін.

Қымбат МӘЖІКЕЕВА,  
Дәуқара орта мектебінің 

аға тәлімгері.  

Он бір жыл оқып, білімің түсті толыға,
Аттестат алғалы тұрсың мектеп деген ордада

Аттестат деген – азаматтық куәсі,
Аттестат деген - өмірге берген жолдама.

  11 жыл бойы сапалы білім мен саналы тәрбие алған  10 
қарлығаш-түлектеріміз  өз ұясымен қоштасып, өмірдің сан тарау 

жолдарына қанат қақты.
Жүздері бал-бұл жанған түлектер «Мектеп вальсі» әуенімен ортаға 

шықты.   
Өмірге жаңа ғана қанат  қаққалы отырған қарлығаштарымызды  мек-

теп басшысы Әнуарбек Кенжеболатұлы мерекелерімен құттықтап, ендігі 
сәтте өз өмір айдындарын  қалап алуға тура келетіндіктерін ерекше тебірене 
атап өтті. Мектеп бітіру жылдарының айтулы:  Қазақ хандығының -550 , 
Қазақстан халықтары Ассамблеясының -20, Қазақстан Конституциясының- 
20 жылдық мерейтойларымен тұспа-тұс келіп отырғандығын, Қазақстан 
халқының бірауыздан қолдауымен ел Президентінің кезектен тыс сайлауы 
өтіп, халықтың  көшбасшысына деген сенімінің өте жоғары деңгейде өтуі  
тұғырлы елдің біртұтастығын дәлелдейтін бірден бір айғағы екенін баса 
айтып,  Елі Елбасына сенім артады, ал Елбасы ел келешегі Сендерге, 
жас ұрпақ, үлкен үмітпен, сеніммен қарайды. Елбасы армандаған мәңгілік 
болашақтың бүгінгі жас құрылысшылары екендіктеріңді еш уақытта естен 
шығармаңдар,- деген ақ  тілектер жолдап, осынау қимас ұядан ұшар сәтте 
танымдарын  тереңдетіп , бойларына білікті білім мен тәлімді тәрбие еккен   
барлық ұстаздардың  оларға    өмір кемесінің желкенін еш уақытта түсірмеуі 
үшін, бойларынан білім мен білік, батылдық табылады деген сенімімен  білім 
көкжиегінде одан әрі самғай берулеріне тілектестік білдіре, түлектердің көптен 
күткен қуанышты кезеңі, жүрек шымырлатар қимас сәті, он бір жылғы төккен 
терінің жемісі, он бір жыл бойы алған білімінің жемісі – аттестаттарын, Ұлттық 
бірыңғай тестілеуде 101 балл жинақтаған Айтмағанбетова Сайранға, 107 
балды қоржынына салған Кенжеболатова Гүлбахытқа аудан әкімі Ағзам 
Ахметжанұлының   «Алғыс хатын» салтанатты түрде табыс етті. 
Ардагер ұстаз Зипа Шәйкенқызы түлектерге ақ батасын жолдаса, ата-

аналар жүрекжарды тілектерін арнап,   5-сыныптан бастап    білім мен   
тәрбие беру ісінде талмай еңбек еткен бүгінгі қарлығаштардың сынып 
жетекшісі Самал Қабашқызы құттықтау тілегін өлеңмен өрнектеді.
Салтанатты кеште ізбасарлары мен «Жас ұландықтар» түлектерді 

құттықтап , оларға үлкен өмірде азамат болып қалыптасуларына тілектерін 
білдірді.  
Түлектер де өз өнерлерін ортаға салды. Олардың атынан Байғожин 

Науан  барша ұстаздарға  зор алғыс айтып, кейінгі буынға білімді де білікті 
болу жолында талмай еңбектенулеріне сәттілік тіледі. 
Салтанатты кеш  «Жас Ұландықтардың » ұйымдастырған  концерттік 

бағдарламасына ұласты.  
Сандуғаш НАУШИНА,

 Бірлестік ОМ  директорының  тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.

ҚАРЛЫҒАШТАР ҚАНАТ ҚАҚҚАНДАҚАРЛЫҒАШТАР ҚАНАТ ҚАҚҚАНДА
«Интернатта оқып жүр талай қазақ баласы», 

–  дегенде ұлы Абай білім-ілім алу мақсатында ел-
ден жыраққа шығып кеткен өз дәуірінің жастарынан 
мынау кең даланы мекен еткен қандастар өміріне жаңа 
леп алып келер деп үміттенген ғой. Ол үміт ақталды да. 
Үлкен қалаларда, аудандарда ашылған интернаттарда 
жатып, білім-тәрбие алған қаншама азаматтар еліміздің 
түпкір-түпкірінде мемлекетіміздің өркендеу жолында 
қызмет етіп, өз үлестерін қосып келді. Әлде де интернат 
өмірінің тәлімгерлерге берері өте көп: бала бауырмал, 
көпшіл болып өседі, қандай мәселе болмасын, бірлесіп 
шешуге бейімделеді. 
Интернат меңгерушісі, іскер де білікті педагог Досым-

бекова Бақыт Қуанышбекқызы бастаған осы мекеменің 
қызметкерлері ауданымыздың алыс аймақтарынан келіп, 
тәрбиеленіп жатқан қазақ мектебінің шәкірттерінің дұрыс 
тамақтанып, өсуімен қатар рухани терең тәрбие алуына 
барлық жағдайларды жасап отыр. Интернат балалары 
сабақтарынан тыс өткізілетін мәдени іс-шаралар өткізуде 
ерекше белсенділік пен ұйымшылдық көрсете білді. Өзім 
жетекшілік ететін 10«Б»-сыныбының 6 баласы интернат-
та тұрғандықтан интернат тәрбиешілері ұйымдастыратын 
мерекелік концерт, кештерге жиі келіп отырамын. 
Сондағы менің байқағаным – концерт барысында бір де 
бір бала қатыспай қалмайтыны: бәрі де өнерлі – әнші, 
биші, сықақшы, безендіруші, конферансье... Осындай 
тамаша сәттердің өтуіне ұйытқы болып жүрген тәрбиеші 
апайлардың сенімді көмекшілеріне айналған Бұқар мен 
Баян мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбаса-
ры Мұқашева Айнұр Болатбекқызымен үнемі байланыста. 
Мектеп тарапынан көмек әр кез көрсетіліп отырады. Баян 
мен Бұқар, Ақаршын, Абзалдардың ұйымдастыруымен 
«Күзгі бал», Тәуелсіздік мерекесі, жаңа жыл шыршасы 
– бәрі-бәрі өте тартымды өтті. Әншілер Ақаршын, Бұқар, 
Жүрсін, Алмас, Сәуле шырқаған әсем әндер, Алдияр, 

Мектеп өмірінен

Интернат тынысыИнтернат тынысы
Дияз, Абзал мен Айдынның қойған көріністері, Малика, 
Диана мен Айгүлдердің, Дариға мен Айдананың билері – 
осы балалардың нағыз өнер сүйгіш өрендер екенінің куәсі. 
Олар тек өнерлі ғана емес, оқуда да алда, достарына 
да сыйлы, қазақтың ибалы, инабатты ұландары. Осы 
балалардың бойындағы жақсы қасиеттерін ашып, өнерге 
деген құштарлығын оятуға себепкер болған тәрбиеші 
Зәкида, Шынар, Назгүл, Гүлзада апайларының өздері де 
жұмыстарының жемісіне шаттанады деп ойлаймын. Биыл 
мектептен қанаттанып ұшып бара жатқан түлектеріміз 
Бұқар мен Баянға, Абзал мен Ақаршынға, Әділ мен Айяға, 
Алдияр мен Арсланға, Ақылбек пен Аянға тек сәт-сапар 
тілейміз. Ата-ана – мектеп – тәрбиешілер үштігінің тығыз 
байланысының Мәңгілік еліміздің заман талабына сай 
сауатты да салауатты, терең білімді, рухани бай ұрпағын 
тәрбиелеудегі маңызы орасан зор.  Ал рухани тәрбиемен 
нұрланбаған адам өзінің алған білімін қара басының пай-
дасына жұмсап, өз мүддесі үшін адамзатқа апат әкелуі 
мүмкін. Оның мысалы тарихта аз емес. Тек сол арқылы 
ғана халқымыздың ғасырлар бойы жинақталған бай 
рухани мұрасымен жастардың бойына адамгершілік ізгі 
қасиеттерді қалыптастырып, сіңіртіп, өзінің Отанына адал 
азамат етіп тәрбиелеу ата-ана, тәрбиеші және ұстаздар 
қауымына жүктеледі. Осы орайда шалғай ау-
ылдан білім іздеп келген жас жеткіншектерге сапалы 
біліммен бірге саналы тәрбие беру қай кезде де өзектілігін 
жоғалтпайтынын тағы да ескерте кетпекпін. Интернат пен 
мектеп арасындағы  тығыз байланыс алдағы уақытта 
да өз жемісін беретініне сенімім мол. Абай атамыздың 
өсиетіне қосыла отырып, «Интернатта оқи берсін талай 
қазақ баласы»,  – дегім келеді. Ал сол қазақ баласы ин-
тернатты өз үйім деп, жатырқамай, тәрбиеші апайларын 
ұмытпай, хабарласып отырса... 

Зүбайраш СЕЙІТҚАСЫМ,
Саумалкөл қазақ орта мектебі.

Ешкім  де ,  ешнәрсе  де 
ұмытылмақ емес! Соғыс – 

күйретуші күш! Дәл солай! Барды 
жоқ ететін, тауды жер ететін. Жер 
бетіндегі тіршілік атаулының бәрін 
жалмап жұтатын тажал. Сол қанды 
кезеңді еске түсіріп, елестететін 
газет-журнал матералдары немесе 
радиотелехабарлар, кинолар аталар 
ерлігін мақтаныш тұта бізге жеткізді. 
Иә, содан бері жетпіс жылдан астам 
уақыт өтсе де, ешнәрсе де ұмытылған 
жоқ. Ұлы Отан соғысы... Бұл сол 
кездегі кеңес халқының ержүректілігі 
мен төзімділіктерін паш ететін, тарихта 
мәңгі қалатын күн. Бұл күнді соғыстың 
алғы шептерінде қайсарлықпен шайқас 
жүргізіп, ерліктің сан үлгісін көрсеткен 
ардагерлер тойлайды. «Неменеңе 
жетістің бала батыр, Қариялар азайып бара жатыр, Бірі мініп келместің 
кемесіне, Бірі күтіп, әнеки, жағада тұр, - деп тебіренген Мұқағали мұңында 
жұмырбасты пенде үшін теңдессіз құндылық ұрпақаралық қимастық, 
сыйластық сезімдері мөлдіреп тұр.
Ұлы Отан соғысы кезінде қан майданның ортасында от  кешіп, 

жан пида болған ерлеріміз қазір арамызда жоқ. Олардың ерліктері, 
шыдамдылықтары мен табандылықтары біз үшін үлгі-өнеге, қайталанбас 
батырлық. Қалай десек те, олар бүгінгі тәуелсіз еліміздің арайлы таңын 
баға жетпес өлшеусіз ерен ерлікпен қарсы алды. Алыстағы майданда 
қантөгіс ұрыстар жүріп жатқанда, елде қалған кәрі-құртаңдар, әйелдер, 
буындары бекімеген жас балалалар да Ұлы Жеңісті жақындату үшін 
қолдан келгендерін аянбады. Күн демей, түн демей толассыз жұмыс 
істеп, өздерінің өлшеусіз үлестерін қосты.  
Солардың бірі менің нағашы атам Қалымбек Қайырбеков. Атам 

Егіндіағаш ауылында туып, өсті. Қазір Ақмола облысының Васильковка 
елді мекенінде тұрады. 1954 жылы тың және тыңайған жерлерді игерген, 
жүргізуші қызметін атқарған. 
Бәлен жылғы ерен еңбек пен төккен тер зая кеткен жоқ, себебі артында 

қалған өшпес іздер мен жақсылықтар мәңгі есте сақталады деп ойлаймын. 
Екі мәрте «Еңбек Қызыл ту», «Октябрь революциясы» және «Халықтар 
достығы» ордендерімен және де бірнеше медальдармен наградталған. 
1967-1970 жылдары Бүкілодақтық ауылшаруашылық көрмесінің екі 
мәрте қола медалімен марапатталды. «Ұлы Отан соғысының» 50-60 
жылдығына арналған медальдары бар. Жеңіс күндері өңірлері орден 
медальдарға толы ардагер аталарымызды көптеп кездестіреміз. Біздің 
болашағымыз үшін, атар таң үшін жауға қарсы шығып елді қорғаған ата-
бабаларымыздың ерлігі ұмытылмас. «Ер есімі – ел есінде”,- демекші, 
бізге жарқын болашақ, бақытты ғұмыр сыйлаған аталар, апалар ерлігі 
ешқашан ұмытылмайды. Солардың қасиетті рухы бүгінгі бейбіт тірлігімізге 
нұрындай мәңгі шуағын шашпақ.
Сөз соңында, атамызға зор денсаулық, мол бақыт, ұзақ ғұмыр тілей 

отырып, балаларың мен немерелеріңнің ортасында ауырмай, баянды 
өмір сүре бер демекпін. Біз атамызды әрдайым мақтан тұтамыз. 

Ақерке САНСЫЗБАЕВА,
Саумалкөл ауылы.
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Константиновка ауылдық округ әкімі аппаратының 
мемлекеттік қызметкерлері мен лауазымды тұлғалардың 
тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, Ар-
намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

Константиновка ауылдық округі әкімінің азаматтарды
қабылдау кестесі

«Константиновка ауылдық округі əкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің əкімі Оспанов Самат Нұрланұлы 

сəрсенбі күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін азаматтар-
ды жеке мəселелері бойынша қабылдайды

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
заңнамаларды бұзу фактілерін хабарлай аласыздар.

«Константиновка ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінде 8 (71533) 45-174 сенім теле-
фоны қызмет етеді


