
Жы л  а й н а л ы п ,  м і н е к е й , 
журналисттердің де кәсіби мерекесі 

келіп жетті. Қай сала болмасын кәсіби 
мерекесі қарсаңында өткен жылына 
сараптама жасап, жақсысын арттырып, 
кемшілігінің орнын толтыруға талпынады. 
Біз де елдің игілігі үшін, қазақ елінің, 
қазақстандық жандардың мемлекеттік 
тілді меңгеру жолында жарық көріп 
отырған қазақ тілді газеттің ахуалынан сыр 
шертеміз. Аршалы ауданының «Аршалы 
айнасы» және «Вперед» аудандық 
газеттерінің оқырман үшін маңызы зор. 
Қай басылым болмасын өзінің оқырманы, 
ой қосар тілшісі, сараптамашысы болатыны 
белгілі. «Вперед» газетінің жарық көріп 
келе жатқанына биылғы жылы 80 жыл 
толған екен. Әрине, бұл сексен жылдың 
ішінде қаншама еңбек, шыдамдылық, 
қайсарлық, төзім болғанын айтып жеткізу 
қиын. «Вперед» газетінің редакторы 
Александр Дмитриевич Цыганов Аршалы 
аудандық  «Вперёд» газетінде 1980 жылы 
университеттің журналист факультетін 
аяқтағаннан бері қызмет етуде.  Өзінің 
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Аршалы кентінің 
о р т а л ы қ 

алаңында жылдағы 
дәстүрге айналған 
игі шара – түлектерді 
ү л к е н  ө м і р г е 
шығарып салу салта-
натты кеші өтті. 

Қ у а н ы ш  п е н 
қимастық бойлары-
на жиналды, балалық 
ш а қ  б а л д ә у р е н 
ж а й м е н  қ о л ы н 
бұлғады...

20 маусым, музыка 
шарықтаған әсем кеш-
ке Аршалы кентіндегі 
№1, №2, №3 орта 
м е к т е п т е р і н і ң 
түлектері түгелдей 
жиналды. Соны-
мен қатар аудан 
аумағындағы мектептердің «Алтын 
белгі» мен үздік аттестатты растаған 
және жүз балдан жоғарғы көрсеткішті 
алған түлектеріміз де шақырылды. 
Биылғы жылы түлектеріміз білім 
жағынан жақсы көрсеткішке қол 
жеткізіп, облыс бойынша аудандардың 
көшбасшысы қатарынан орын алды.

Міне, көптен күткен сәт! Әдемі 

киінген бозбалалар мен бойжеткен-
дер алаңға тамаша безендірілген 
жолдармен, музыка ырғағымен келе 
жатыр, оларды аудан басшылары, 
ата-аналары, ата-әжелері, достары, 
туыстары күтуде.

Жылы сөз,  құттықтау сөзін 
ауд а н  ә к і м і н і ң  о р ы н б а с а р ы 
А.Е.Мысырәлімова жиналғандарға 
арнады. 

Құрметті қонақтар, ата-аналар, 
оқушылар мен оқытушылар, - деп 
бастаған ол сөзін қазіргі таңда әлемде 
тек қана білімді жастарға сенім арты-
лып отырғанына, қай салаға болма-
сын білімді, білікті, тәрбиелі, ынталы 
мамандардың қажеттігін, олардың 
өзіндік шығармашылығының да 
маңыздылығына тоқталды. Ел-
басымыз  Н .Ә .Назарбаевтың 
«Біз  жаңа экономикалық та-
лаппен өмір сүреміз, бұл жерде 
инновацияның маңызы зор болмақ» 
дегені ұрандай ұстанымымыз бо-
луы керек. Қымбатты түлектер, 
сіздердің алдарыңызда үлкен 
жол. Сіздер мемлекеттің дамуына 
зор үлес қосатын толқынсыздар. 
Әрқайсысыңыздың да орныңыз 
маңызды. Тек қана алға білім жо-
лына ақ жол.

Иә, Айна Ермекқызының айтуын-
ша жастарға сенім артылып отырған 
кез туды. Білім алуға барлық жағдай 
жасалынып отырғанда жастар тек 
қана өздерінің икемдері мен қай 
салаға үлес қоса алатындықтарын 

Ақ жол, түлектер!
т а р а з ы л а у л а р ы 
қажет.2015 жылы 
көзге түскен үздік 
о қ у ш ы л а р  м е н 
ұстаздар марапат-
талды. 

Айна Ермекқызы 
келесі түлектерге 
б е л с е н д і л і к т е р і 
мен сабақта үздік 
болғандары үшін 
алғыс хат, аттестат, 
сыйлықтар ұсынды. 

И . Қ ұ т п а н ұ л ы 
атындағы мектептің 
түлегі - Р.Мукушева 
(117 бал жинады) 
В о л г о д о н  о р т а 
мектебінің түлегі 
–  Е . И н с и б а е в а 
(112 бал жинады) 
« А л т ы н  б е л г і » 

төс белгісіне ие болды.№2 АОМ 
түлегі А.Жакиенова – 113 бал алса, 
И.Құтпанұлы атындағы мектептің 
түлегі - С.Иманбеков – 111 бал, 
И.Құтпанұлы атындағы мектептің 
түлегі – М.Ералы– 110 бал алды. 
№1АОМ түлегі – М.Рамазанов – 
109 бал, И.Құтпанұлы атындағы 
мектептің түлегі – С.Сергалиева 

1 0 8  б а л ,  №  2  АО М  т ү л е г і 
–Д.Калиев -108 бал, Қойгелді 
ОМ түлегі – Е.Сахай – 108 бал, 
И.Құтпанұлы атындағы мектептің 
түлегі М.Сембай – 105 бал, №3 
АОМ түлегі - С.Сафарғали 104 бал, 
№2 АОМ түлегі - Т.Таласпаев 100 
бал, Новоалександровка ОМ түлегі 
- Н.Иващенко 100 бал жинады. 

С а л т а н а т т ы  к е ш т е  а т а -
аналар атынан А.Н.Рамазанов 
және С.Жанғабылов балаларға 
жүрекжарды лебіздерін білдірді. 
Түлектер атынан Р.Мукушева, 
Е.Инсибаева және Н.Иващенкоға 
сөз берілді.

Мектеп вальсінде дөңгелене 
билеген жас толқынның өмірлері 
де осы сиқырлы бидің ырғағымен 
әдемі өрілсе екен деген тілектермен 
көмкеріліп жатты. 

О с ы л а й ш а  2 0 1 5  ж ы л д ы ң 
түлектері дәстүр бойынша Ұлы 
Отан соғысында қаза болған 
жауынгерлердің ескерткішіне гүл 
шоғын қойды. Содан кейін түлектер 
саябаққа барып, субұлғаққа бақыт 
үшін тиындарын лақтырып, жақсы 
тілек тіледі. Армандары орын-
далып, мынау дүниеде өздерінің 
орындарын тауып, кірпіші болып 
қалансын.

м. Ахметқызы.
суретте: аудандағы түлектер 

кешінен үзінді.
суретке түсірген: 

В. ЦыгАноВ. 

Құрметті баспасөз және байланыс торабының 
қызметкерлері! Сіздердің жаңалықтың жаршысы 
болып, аудан, облыс, республика, әлем тынысынан 
хабардар ететін жауапты да қиын қызметтеріңізге 
шығармашылық табыс тілеймін. Байланысымыз 
мықты, тұрақты болсын, ал журналист қауымның 
қаламына ілінетін дерек нақты, тартымды, әсерлі 
болсын. Заман талабына қарай өркендеп, өсе беріңіздер. 
Еңбектеріңіз жемісті, өмірлеріңіз келісті болсын!

Ж. НұркЕНов

АудАн әкімінің құттықтАуы
қАлАм мен қАғАз, өрілген АудАн тынысы

және «Семья» ауданның экономикалық 
дамуын, салауатты өмір салтын және басқа 
да мәселелерді көтереді. Сонымен қатар 
спорттық тақырыпты тұшымды ашады.
Ван Елена Павловна өзінің бүткіл еңбек 
жолын аудандық «Вперед» газетімен 
тығыз байланыстырды. 1979 жылы 
қыркүйек айында Орталық орта мектепті 
бітірген жас қыз редакция ұжымына 
тез сіңісіп кеткен екен. Бастапқыда 
радиоұйымдастырушы болып бастап, 
аға тілші, хаттар бөлімінің меңгерушісі 
қызметіне тағайындалған. Ал 1990 жылдан 
бастап  -  редакцияның жауапты хатшысы. 
Редакция секретариаты – бұл ақпараттың 
барлығының келіп түсетін орталығы. 
Ақпараттардың қажеттісін жылдам реттеп, 
оқырманға қызықты етіп бере білуде 
Елена Павловнаның шеберлігін қажет 
ететін міндеті. Бұл жұмысты өте тиянақты 
орындауда. Ұжымда құрметке ие. 
Дубинин Максим компьютердің қыр-
сырын мықты меңгерген жан. 2007 
жылдың қаңтар айынан бастап ұжымда  
белсенді қызмет атқарып келеді,  газет 

газетке материал жіберуден қалды. Бұл 
басты кемшілігіміз. Ал газет бетінде 
біздің балаларымыздың жетістіктері 
жарияланып, аудандағы басқа да жетіп 
жатқан жеңіс нәтижелерін көргенде 
Астана түбіндегі біздің ауданның абыройы 
асқақтап келе жатыр екен деп қуана 
хабарласып жататындарға риза боламын. 
Құрметті ауылдастар! Сізді ауылдағы 
жақсы жаңалықтармен де, кемшілікке 
толы жайттардан  да хабардар ететін 
газетпен бірге болуларыңызды өтінемін. 
Біздің редакцияның жұмысы өте жауапты, 
қызығы да шыжығы да мол. Сонымен 
қатар бұл жерде жас мамандарға тәлімгер 
болып, үлкен жолға тәжірибелі маман етіп 
шығарып жатқан да жайымыз бар. 
«Аршалы айнасы» газетінің бет қаттаушысы 
және суретке түсіруші қызметінде бес жыл 
жұмысты жақсы атқарған Антонов Максим 
Александрович қазіргі таңда Алматы 
қаласында ... қызмет атқарып жатыр. 
Аршалы ауданының редакциясында 

Жаңалық жаршысы

2015 жылдың екінші 
жартыжылдығына 

жазылу науқаны 
аяқталады. Төл 

газетіңізге жазылу-
дан кеш қалмаңыз.

құрметті 
оқырман!

еңбек жолын әдеби қызметкер ретінде 
бастаған. Өзінің бастамашыл, жинақы, 
шығармашылық кәсібилігімен көзге 
түскен. Міне осы мінезіндегі ерекшеліктері 
28 жыл бойы «Вперед» аудандық газетінің 
басшылығында болуына ықпал етті. Біздің 
ел мемлекет болып қалыптасу кезеңінде 
аудандық газет те талай экономикалық 
қиындыққа тап болып, Александр 
Дмитриевичтің басшылығымен басылым 
жарыққа шығып отырды. Аптасына үш 
рет шығатын газеттің бір де бір санын 
жоғалтпай қиындыққа төтеп бере білді. 
Александр  Дмитриевич сол бір сындарлы 

жылдарда ұжымды толық сақтай білді, 
сонымен қатар облыстық  журналисттер 
ұжымдарының арасында көшбасшылықты 
да жоғалтпады. Оған облыстық, 
республикалық байқаулардағы жеңістері 
куә. Қазіргі таңда   А. Д. Цыгановтың 
бастамашылығының арқасында талапқа 
сай газет офсеттік түрде шығарылады. 
2007 жылдан бастап «Аршалы айнасы» 
мемлекеттік тілдегі газеттің жарық көруіне 
ықпал етіп, қолдау жасап отыр.
 Кецле Павел Эрвинович 2012 жылы 
журналисттердің облыстық байқауына 
қатысып, «Сапалы білім-жарқын 
болашақтың кепілі» номинациясы 
бойынша лауреат атанды. 2013 жылы БАҚ 
–да мемлекеттік тілді насихаттау бойынша 
республикалық байқауында лауреат 
атанды. «Вперед» газетінің беттерінде 
екі тақырыптық айдарды алып келеді, 
біреуі «Родник»(экологиялық мәселелер) 

беттерін қаттау жауапты, қиын жұмыс, 
міне сол жұмысты тиянақты орындап, 
оқырманға көрнекті етіп жеткізудің 
шебері. Березина Юлия есепшілік 
қызметте,  ал шығармашылығының 
арқасында ұжымдағы мерекелік 
шаралардың ұйытқысы. Самков Роман,  
Белых Виктория, Цыганов Виталий және 
жүргізуші Виктор Марченко  ұжымды 
толықтырып, қазіргі таңда жұмыла жұмыс 
жасап жатырмыз. Иә, өкінішті тұсы 
оқырман аз. Бәлкім кеңес заманындағыдай 
газет-журналдардың қадірі жоғары болмай 
тұрғандықтан да болар, қазіргі таңда 

ғаламтор мен көптеген каналдарды 
қамтитын телевизордың күші басым 
түсіп жатқандығы анық. Қалай дегенмен 
аудандық басылымды жазып алып, 
оқымайтын ауылдастарыма ренішім бар 
сияқты. Бәлкім газет беттерінде сіз іздеген 
мақала болмай жатқан шығар, ондай 
кезде сын айтылып жатса, ұсыныстар 
келіп түсіп жатса риза  боламыз. Аршалы 
ауданының 12 ауылдық, селолық округтері 
және Аршалы кентінің жаңалықтары 
толастамай редакцияға келіп жатса,  
апта сайын  шығатын төрт беттік газет 
бетіне жариялау да мүмкін болмас еді. 
Елдің жұмыс барысын, тіршілік тынысы, 
арыз –мұңы жарияланып, кемшіліктер 
түзеліп жатқанын да газет бетінен оқып 
отырсаңыздар сіздер үшін газет ақылшы, 
сырлас, газет кеңесші, танымдық дүние 
болар еді ғой. Алайда, екі-үш округтер 
болмаса көптеген округтер аудандық 

алған дәрістері оның үлкен қалада жұмыс 
жасауына жолдама болды. Түрлі-түсті 
журналды жинақтап, беттерін қаттап, 
өзіндік нәр беріп отырған Максимнің ісіне 
табыс тілеймін.  Біздің редакцияның бір 
тамаша ұстанымы бірге жұмыс атқарған 
жанды шеттетпей, араласып, құрметті 
зейнеткерлікке шықса да ұжымдағы 
барлық шараға қатыстырып, ұжымдық 
татулық пен бірлікті  дәріптеп келе жатыр. 
Ендеше, ұжымымды сонымен қатар бала 
тәрбиесімен отырған әріптесім  Қасқатай 
Әйгерімді, газетке өзінің материалдарын 
жіберіп, ойларымен бөлісіп келе жатқан 
оқырмандарымды журналисттердің 
кәсіби мерекесімен шын жүректен 
құттықтаймын. Аудан тынысы, әлем 
жаңалықтарын білу үшін асыға аудандық 

газетке жазылып жатқан жерлестеріміздің 
саны мол болсын. Біздің қаламымыз үшкір, 
ойымыз ұшқыр, жазарымыз маңызды, 
айтарымыз тартымды болсын. 

м. АжықАноВА, 
редактор.

суретте: “Аршалы-инфо” ЖШС ұжыма.
суретке түсірген р. сАмКоВ.
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Сіздің назарыңызға

«Аршалы ауданының экономика 
және қаржы бөлімі» ММ 2015 
жылғы 14 шілдеде сағат 11.00-
де www.gosreestr.kz аудандық 
коммуналдық мүлік объектілерін 
сату бойынша электрондық аукци-
он өткізу туралы хабарлайды. 

Аудандық коммуналдық мүлік 
объектілерін сату Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2011 жылғы 9 
тамыздағы No 920 қаулысымен 
бек і т ілген  Жекешеленд іру 
объектілерін сату қағидасына 
(бұдан әрі – Қағида) сәйкес жүзеге 
асырылады. Жалғыз қатысушыға 
жекешелендіру объектісін сатуға 
жол беріледі.

Сауда-саттықтың голландық әдісі 
бойынша электронды аукционға 
аудандық коммуналдық мүліктің 
мынадай объектілері қойылады:

1. Ақмола облысы, Аршалы ауда-
ны, Аршалы кенті, Астана көшесі, 
17-Б мекен-жайында орналасқан 
барлық көлемі 509,3 шаршы метр 
оқу-өндірістік кешені ғимараты, 
«Аршалы ауданының білім бөлімі» 
ММ теңгерімінде. Алғашқы құны 
6712142 теңге, бастапқы құны – 
33560710 теңге, ең төменгі баға 
– 1951546 теңге. Кепілдік жарна 
1006821 теңге.

2. Ақмола облысы, Аршалы 
ауданы, Красное озеро селосы, 
Мектеп көшесі, 9 мекен-жайында 
орналасқан барлық көлемі 360,5 
шаршы метр бастауыш мектептің 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 2273902 теңге, 
бастапқы құны – 11369510 теңге, 
ең төменгі баға – 661134 теңге. 
Кепілдік жарна 341085 теңге.

3.  Ақмола облысы, Арша-
лы ауданы, Донецкое селосы, 
Әуезов көшесі, 27 мекен-жайында 
орналасқан барлық көлемі 1153,9 
шаршы метр балабақшаның 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 7998057 теңге, 
бастапқы құны – 39990285 теңге, 
ең төменгі баға – 2325425 теңге. 
Кепілдік жарна 1199709 теңге.

4. Ақмола облысы, Аршалы 
ауданы, Родник селосы, Родни-
ков көшесі, 12 мекен-жайында 
орналасқан барлық көлемі 644,1 
шаршы метр бастауыш мектептің 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 4963048 теңге, 
бастапқы құны – 24815240 теңге, 
ең төменгі баға – 1443000 теңге. 
Кепілдік жарна 744457 теңге.

5. Ақмола облысы, Аршалы 
ауданы, Бірсуат селосы мекен-
жайында орналасқан барлық 
көлемі 416,2 шаршы метр негізгі 
мектептің ғимараты, «Аршалы 
ауданының білім бөлімі» ММ 
теңгерімінде. Алғашқы құны 
3176203 теңге, бастапқы құны – 
15881015 теңге, ең төменгі баға 
– 923477 теңге. Кепілдік жарна 
476430 теңге.

6. Ақмола облысы, Аршалы ауда-
ны, Ақжар ауылы мекен-жайында 
орналасқан барлық көлемі 126,4 
шаршы метр бастауыш мектептің 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 2117860 теңге, 
бастапқы құны – 10589300 теңге, 
ең төменгі баға – 615765 теңге. 
Кепілдік жарна 317679 теңге.

7. Ақмола облысы, Аршалы ауда-
ны, Түрген ауылы, Жеңіс көшесі, 
26 мекен-жайында орналасқан 
барлық көлемі 876,5 шаршы метр 
интернаттың ғимараты, «Аршалы 
ауданының білім бөлімі» ММ 
теңгерімінде. Алғашқы құны 
5483213 теңге, бастапқы құны – 
27416065 теңге, ең төменгі баға 
– 1594237 теңге. Кепілдік жарна 
822482 теңге.

8. Ақмола облысы, Аршалы 
ауданы, Белоярка селосы, До-
ман көшесі, 28/1 мекен-жайында 
орналасқан барлық көлемі 372,9 
шаршы метр балабақшаның 
ғимараты, «Аршалы ауданының 
білім бөлімі» ММ теңгерімінде. 
Алғашқы құны 3906138 теңге, 
бастапқы құны – 19530690 теңге, 
ең төменгі баға – 1135704 теңге. 
Кепілдік жарна 585920 теңге.

9. 2005 жылы шыққан, м/н 
С148ZB, ВАЗ 21060 автомобилі. 

САУДА-САТТЫҚ ӨТКІЗУ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫҚ 
ХАБАРЛАМА

«Аршалы кенті әкімі аппараты» 
ММ теңгерімінде. Алғашқы құны 
77700 теңге, бастапқы құны – 
388500 теңге, ең төменгі баға 
– 12006 теңге. Кепілдік жарна 
11655 теңге.

10. 1999 жылы шыққан, м/н 
С054PK, ГАЗ 3110 автомобилі. 
«Аршалы ауданының білім бөлімі» 
ММ теңгерімінде. Алғашқы құны 
135100 теңге, бастапқы құны – 
675500 теңге, ең төменгі баға 
– 20875 теңге. Кепілдік жарна 
20265 теңге.

Электронды аукционға қатысу 
үшін мыналарды көрсете отырып, 
www.gosreestr.kz

мемлекеттік мүлік тізілім веб-
порталында алдын ала тіркелу 
қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке 
сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі 
– ЖСН), тегін, атын, әкесінің атын 
(бар болған жағдайда);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес 
сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі 
– БСН), толық атауын, бірінші 
басшының тегін, атын, әкесінің 
атын (бар болған жағдайда);

3) кепілдік жарнаны қайтару 
үшін екінші деңгейдегі банктегі 
е с е п  а й ы р ы с у  ш о т ы н ы ң 
деректемелерін;

4 )  б а й л а н ы с  д е р е к т е р і н 
(пошталық мекенжайы, телефоны, 
факс, е-mail);

5) ұлттық куәландырушы орталық 
берген ЭЦҚ-ның жарамдылығы 
мер з ім ін  көрс ете  отырып, 
Тізілімнің веб-порталында алдын 
ала тіркелу қажет.

Жоғарыда көрсетілген деректер 
өзгерген кезде қатысушы бір 
жұмыс күні ішінде Тізілімнің веб-
порталына енгізілген деректерді 
өзгертеді. Электронды аукционға 
қатысушы ретінде тіркелу үшін 
қатысушының ЭЦҚ-сы қойылған 
электронды аукционға 

қатысуға өтінімді осы Қағидаға 
қосымшаға сәйкес нысан бойынша 
тізілімнің веб-порталында тіркеу 
қажет. Электронды аукционға 
қатысушыларды тіркеу хабарла-
ма жарияланған күннен бастап 
жүргізіледі және электронды аук-
цион басталғанға дейін екі сағат 
бұрын аяқталады.

Қ ат ы су ш ы л а р ғ а  ке п і л д і к 
жарнаның кез келген санын 
енгізуге жол беріледі, бұл ретте 
бір кепілдік жарна қатысушыға ол 
бойынша сауда-саттыққа қатысу 
үшін осы кепілдік жарнаны 
енгізген жекешелендіру объектісін 
сатып алу құқығын береді.

Кепілдік жарна мына есепшоты-
на төленеді: «Ақпараттық-есептеу 
орталығы» АҚ, БСН 050540004455, 
ЖСК КZ529261501102032004, 
БСК КZKOKZKX, «Казкоммерц-
банк» АҚ, Кбе 16, КНП 171. 

Аукционға қатысуға өтінім 
тіркелгеннен кейін тізілім веб-
порталында үш минут ішінде 
өтінім берілген сату объектісі бой-
ынша кепілдік жарнаның түсуі ту-
ралы мәліметтердің тізілім дерек 
қорында болуы тұрғысынан авто-
матты түрде тексеру жүргізіледі.

Қатысушының осы Қағидада 
к ө р с е т і л г е н  т а л а п т а р д ы 
сақтамауы, сондай-ақ Сатушының 
шотына сауда-саттықты өткізу 
туралы хабарламада көрсетілген 
кепілдік жарнаның аукцион 
басталғанға дейін екі сағат бұрын 
түспеуі тізілім веб-порталында 
өтінімді қабылдаудан бас тарту 
үшін негіз болып табылады.

Т і з і л і м  д е р е к қ о р ы н д а 
сатушының шотына кепілдік 
ж а р н а н ы ң  т ү с к е н і  т у р а -
лы мәлімет болған жағдайда, 
тізілім веб-порталында өтінімді 
қабылдау және қатысушыны 
аукционға жіберу жүзеге асы-
рылады. Тізілім дерекқорында 
сатушының шотына кепілдік 
жарнаның түскені туралы мәлімет 
болмаған жағдайда, тізілім веб-
порталында қатысушының өтінімі 
кері қайтарылады.

А в т о м ат т ы  т ү р д е г і  т е к -
с е р у  н ә т и ж е л е р і  б о й ы н -
ша тіз іл ім веб-порталында 
қ ат ы с у ш ы н ы ң  ө т і н і м і н д е 
көрсетілген электрондық ме-
кенжайына өтінімді қабылдау 
туралы электрондық хабарлама 

не өтінімді қабылдаудан бас тарту 
себептері туралы электрондық 
хабарлама жіберіледі.

А у к ц и о н ғ а  ж і б е р і л г е н 
қ а т ы с у ш ы ғ а  т і з і л і м  в е б -
порталында берілетін аукцион 
нөмірі бойынша аукцион залына 
кіруге рұқсат беріледі.

Аукционға қатысушылар аук-
цион басталғанға дейін бір сағат 
ішінде ЭЦҚ мен аукцион нөмірін 
пайдалана отырып, аукцион залы-
на кіреді. Аукцион жекешелендіру 
объектісінің бастапқы құнын 
аукцион залында автоматты 
түрде орналастыру жолымен 
сауда-саттықты өткізу туралы 
хабарламада көрсетілген Астана 
қаласының уақыты бойынша 
басталады.

Голландық әдіс бойынша: 
1) егер аукцион басталған 

сәттен бастап екі минут ішінде 
қатысушылардың бірде-біреуі 
ау к ц и о н д а  же ке ш е л е н д і ру 
объектісін сатып алу ниетін рас-
тамайтын болса, жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасы 
Қағидада белгіленген қадамға 
азаяды;

2) егер баға азайғаннан кейін екі 
минут ішінде қатысушылардың 
бірде-біреуі жекешелендіру 
объектісін сатып алу ниетін рас-
тамайтын болса, жекешелендіру 
объектісінің соңғы жарияланған 
бағасы белгіленген қадаммен 
азаяды.

Жарияланған баға бойынша 
жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін бірінші болып растаған 
қатысушы сауда-саттықтың 
голландық әдісі бойынша аукцион 
жеңімпазы болып танылады және 
осы жекешелендіру объектісі бой-
ынша аукцион өткізілген болып 
танылады;

3 )  е г е р  ж е к е ш е л е н д і р у 
объектісінің бағасы белгіленген 
ең төменгі мөлшерге жетсе және 
қатысушылардың бірде-біреуі 
жекешелендіру объектісін са-
тып алу ниетін растамаса, онда 
аукцион өткізілмеген болып та-
нылады.

Әрбір сатылған жекешелендіру 
объектісі бойынша электронды 
аукцион нәтижелері аукцион 
нәтижелері туралы электронды 
хаттамамен ресімделеді, оған 
сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ-ны 
пайдалана отырып, сауда-саттық 
өткiзiлген күнi тізілімнің веб-
порталында қол қояды.

Электронды аукцион нәтижелері 
т у р а л ы  х а т т а м а  ау к ц и о н 
нәтижелерін және жеңімпаз бен 
сатушының жекешелендіру 
объектісін сату бағасы бойынша 
сатып алу-сату шартына қол қою 
міндеттерін белгілейтін құжат 
болып табылады.

Ақмола облысы, Аршалы ау-
даны, Аршалы кенті, Тәшенов 
көшесі, 47 мекен-жайы бойынша 
жеңімпазбен сатып алу-сату шар-
тына электронды аукцион өткізу 
күнінен бастап он күнтізбелік 
күннен аспайтын мерзімде қол 
қойылады.

Аукционның жеңімпазы сатып 
алу-сату шартына қол қойған 
кезде сатушыға салыстыру үшін 
мынадай құжаттардың:

1 )  ж е ке  т ұ л ғ а л а р  ү ш і н : 
паспорттың немесе жеке тұлғаның 
жеке басын куәландыратын 
құжаттың;

2 )  з аңды тұлға лар  үшін : 
заңды тұлғаны мемлекеттік 
тіркеу (қайта тіркеу) туралы 
куәліктің не анықтаманың, заңды 
тұлға өкілінің өкілеттіктерін 
куәландыратын  құжаттың , 
сондай-ақ,  заңды тұлғаның 
өкілі паспортының немесе оның 
жеке басын куәландыратын 
қ ұ ж ат т ы ң  т ү п н ұ с қ а л а р ы н 
міндетті түрде көрсете отырып, 
олардың көшірмелерін не нота-
риат куәландырған көшірмелерін 
ұсынады.

Құжаттардың түпнұсқалары 
салыстырғаннан кейін бір жұмыс 
сағаты ішінде қайтарылады.

Аукцион өткізу туралы ақпаратты 
8 (71644) 21928 телефондары 
арқылы және басқарманың www.
gosreestr.kz ресми сайтынан білуге 
болады.

Ғайша жеңгей сүйген жарын аттан-
дырды майданға...

Сенген жүрек серттен оңай тайған 
ба?

Соғыс бітті. Ал күйеуі келмеді. 
Үш жыл күтті... Бес жыл күтті...
Өлді деген суық сөзге сенбеді.
Тұманға орап тілекті
Тағы төрт-бес жыл өтті.
Тәтті арманын көңіліне тоқ санап,
Күте берді сағат санап, сәт санап.
Кейде аусар тағдырына нала боп
Көкірегінде маздап, ұйытқып жа-

нады от.
Тым құрыса, тым құрыса құдай-

ай,
Алданыш қып отыратын бала жоқ.
Артса да үміт бір күннен соң бір 

күнге,
Жалғыз жанға жараспайды күлкің 

де.
Болмады ғой.
Болмаған соң ақыры,
Көрші қартқа ерге шықты бір 

түнде.
Сол түн тыныш ұйықтады
Жаңа үмітін жағып бір,

ғАйшА жеңгей

1 9 4 1  ж ы л д ы ң  
маусым айы. 22-ші 
жұлдызы. Тұтқиылдан 
төніп келген жаудың 
бетін қайтарамыз 
д е п  қ а н ш а м а 
қазақстандықтар да 
басын ажалға тосты. 
Бес жылға созылған 
сұрапыл соғыс қаншама 
жанның өмірін қиды, 
қаншама жүректерді 
жаралады, қаншама 
бала жетім, әйел 
жесір қалып, аспан 
асты, жер үсті қан 
жылаған жандардың 
жан төзбестей ая-
нышты дауысы мен дамылсыз күйбең тірлігінің куәсі болып жатты. Сұрапыл соғыс 
біткеніне де міне 70 жыл болды. Жетпіс жыл болса да жүрекке түскен жара әлі де 
жазылмаған жандар қаншама. 70-тің үстіне шыққан әрбір қарттың есінде қалған 
сол бір соғыстың қасіретті кездері ешқашан да ұмытылмақ емес. Қолыма Мұхтар 
Шахановтың мына өлеңі түсті. 

Сан мәрте оқыдым, көңілде 
жатталып та қалды. Иә, біздің 

ауылда да Ғайшаның күнін кеш-
кен талай келіншектер болған 
екен. Жұлдыз журналында жарық 
көрген «Дәметкен», «Разия» 
очерктері көп ой толғаса, осын-
дай келіншектердің өмірі туралы 
түсірілген кинолар, спектаклдер 
көзге жас әкеледі. Саралап отыр-
сам, сол аты өшкір соғыс аяқталып, 
аман қалғандары ауылға оралып 
жатқанда көптеген азаматтарымыз 
хабарсыз кетті.  Қара қағаз келсе 
де аналары балаларының, әйелдер 
күйеулерінің өлді деген суық сөзіне 
сенбей, аман-есен келіп қалар деген 
үміттерін үзбей, күнде қара жолға 
қарап, күтіп жүрген екен. Осындай 
болған оқиға желісін баяндаған осы 
өлеңде біртұтас қазақ әйелдерінің 
тағдыры, олардың сүйгендеріне 
деген ыстық махаббаттары, нәзік 
жандардың төзімділігі, қайсарлығы, 
адалдығы мен шынайы тазалығы 
суреттелген. 

Осы өлең жолдарын оқи отырып, 
ана-әжелеріміздің басынан кеш-
кен оқиғаларын саралай оты-
рып, қазіргі таңдағы отбасылық 

Кеудесіне қанағаттан тағып гүл...
Ал таңертең арман болған күйеуі
Терезені қағып тұр.
Ғайша сорлы күйіп кетті бұл 

қорлықты көргенде,
Тастай қатып қалды тілсіз, естен 

тана үдеріп,
Содан кейін шашын жайып 

жіберіп,
Күйеуінің аяғына құлады.
Құлап жатып ағыл-тегіл жылады,
Жылап жатып зарлады,
Өзін-өзі жерге соғып қарғады.
...Махаббаттың құм секілді мінезі 

жоқ сырғыма,
Жүргенімен көп опық жеп алда-

нып...
Ғайша кенет орнынан сүйретіліп 

тұрды да,
Бір ғана ойға табан тіреп түбірлі,
Ту еңісте тасып жатқан долданып
Асау Ақсу өзеніне жан ұшыра 

жүгірді...
Бағаласаң, махаббатты бағала,
Бағаласаң, махаббатты бағала...
Сәлден кейін сорлының
Орамалы ғана жатты жағада.

жағдайларға қараймын. Болма-
шы нәрсеге жанжал шығарып, 
ерінің бетінен алып, без-без еткен 
әйелдерді көргенімде құдай –ау, 
осы берекелі заманда не жетпей 
жатыр екен деп қынжыламын. 
Бір-бірінің қадіріне жету үшін сол 
бір сұрапыл соғыстың қияметін 
бастарынан кешірулері қажет пе?! 
Жоқ, ол кез енді қайтып келмесін! 
Тек қана қазіргі жастарда шыдам, 
төзім, сана, абырой болсын. Бүгінгі 
бейбіт өмірдің қадірін біліп, әрбір 
сағаттарын бақытты сәттерге тол-
тырып, отбасының берекесін, 
шаңырақтың шаттығын сақтасын. 
Біз сонау соғыс жылдарда бас-
тарына түскен ауыртпалықтан 
м ү ж і л м е й  же ң і с  жол ы н д а 
қайсарлық пен жігерге толтырып 
көңілдерінде жеңіске жетеміз 
деген үмітпен алға жылжыған аға 
буынның  ерлігін дәріптеп, үлгі 
алайық деп ұрандап жүрміз. Келер 
ұрпақ та біздің өмірімізден үлгі 
аларлықтай жарқын із, жайдары 
шақты қалдыруға тырысайық. 

г. АқшенееВА,
жібек жолы ауылының 

тұрғыны, зейнеткер.

Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және 
есепке қою

«Жұмыссыз азаматтарды тіркеу және 
есепке қою» мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет «Халықты жұмыспен қамту ту-
ралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы №149 Заңының 
15 бабына, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің қаулысымен бекітілген 2014 
жылғы 11наурыздағы № 217 стандартына 
сәйкес, Аршалы ауданында «Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ көрсетеді.

Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсету нәтижесін 
ұсыну:

Қызмет көрсетуші («Аршалы ауданының 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімі» ММ);

 «Халыққа қызмет көрсету орталығы» 
ШЖҚ РМК;

Вэб - портал «электрондық үкімет» 
вэб-портал: www.egov.kz арқылы жүзеге 
асырылады.

Аталған мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің түрі электрондық (жартылай 
автоматтандырылған) және жазбаша. 
Азаматты электрондық немесе қағаз 
түрінде жұмыссыз ретінде есепке қою – 
мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсету 
нәтижесі болып табылады. Аталған қызмет 
тегін көрсетіледі.

Азаматтар жүгінген кезде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті көрсету үшін қажет 
құжаттардың тізбесі:

«Аршалы ауданының жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» ММ-ге немесе ХҚКО-ға – қызмет 
алушының жеке тұлғасын растайтын құжат 
(Қазақстан Республикасы азаматының жеке 
куәлігі немесе төлқұжаты, азаматтығы жоқ 
тұлғаның куәлігі), сондай-ақ оралмандар 
үшін – оралман куәлігі (сәйкестендіру 
үшін);

электрондық үкімет порталына – қызмет 
алушының ЭЦҚ-мен расталған электрондық 
құжат түріндегі өтініші. Электрондық 
сұранысты қабылдау – қызмет алушының 
«жеке кабинетінде» жүзеге асырылады. 

Барлық қажет құжаттарды «Арша-
лы ауданының жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» ММ-ге 
тапсыру кезінде өтініш берушінің жеке 
деректері жауапты тұлғаның ЭЦҚ-мен 
расталған электрондық құжат түрінде 
автоматтандырылған ақпарат жүйесіне 
енгізіледі. ХҚКО-ға тапсыру кезінде – 
тіркеу күні және мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті алу күні, құжаттарды қабылдаған 
тұлғаның тегі аты-жөні көрсетілген қолхат 
беріледі. 

Портал арқылы – қызмет алушының «жеке 
кабинетінде» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті көрсету нәтижесін алу күні, 
аталған мемлекеттік қызметті көрсетуге 
сұранысты қабылдау статусы көрсетіледі. 

А. сАлимоВ, бас маман, «Аршалы 
ауданының жұмыспен қамту 

және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімі» мм 

тұрғындАр нАзАрынА

Қызмет

Тұманға орап тілекті
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Намаз – кәлимадан кейін парыз 
болған ұлы ғибадат. Сондықтан 

да, Алласын танып, иман келтірген 
әрбір пенденің жүрегінде намазға 
деген құлшыныс бар. Құлшыныспен 
бірге күдікті ойлар қатар жүреді. Бұл 
сөзсіз – діннің емес, жынның ісі. 
Сіздің санаңызды жаулаған көптеген 
күдіктерді сейілту мақсатында на-
маз бастауды жеңілдететін аз-кем 
кеңестерімізді ұсынбақпыз.

1. «Бес намаздың сөздері мен 
әрекеттерін жаттау қиын»

Көпшілік адам «Бес уақыт намаз әр 
түрлі оқылады, оны бастау үшін бес 
уақыт намазды жаттауың керек» деп 
ойлайды. Бұл ойдың нәтижесінде на-
маз бастау өте қиын деген тұжырым 
шыға келеді. Жоқ, тіпті олай емес. 
Негізі 2 бас яғни 2 ракат намазды 
оқуды үйренгенің – бес уақыт намазды 
үйрендім деген сөз. Себебі, бес уақыт 
намазда да сол 2 ракат үшін жаттаған 
сүрелер мен дұғалар қайталанады. 
Қалған намаздардың тек аты мен ракат 
санында ғана айырмашылық бар.

2. «Намазды уақытында оқымаудан 
қорқамын»

Намаз бастағалы жүрген әрбір 
адамның ойында намазды уақытында 
оқи алмауға деген қорқыныш бар. Біз 
мұны жауапкершіліктен деп сезінеміз. 
Алайда, біліңіз, бәрі де сіз ойлағаннан 
басқаша. Мәселен намаз уақыттарына 
көз жүгіртіңізші:

1.Таң намазы: таң ағарып атқан 
уақыттан бастап, күн шыққанға дейін 
(шамамен бір жарым сағат уақытыңыз 
бар);

2.Бесін намазы: күн төбеден ауған 
уақыттан бастап әр заттың көлеңкесі 
екі есе ұзарғанға дейін (шамамен үш 
сағаттан аса уақытыңыз бар)

3.Екінті намаз: әр заттың көлеңкесі 
екі есе болғаннан бастап күн батқанға 
дейін (шамамен бір сағаттан астам 
уақытыңыз бар);

4. Ақшам намазы: күн батқаннан 
бастап (күнбатыстағы) қызыл шапақ 
кеткенге дейін (жарты сағат ішінде 
оқып үлгеру ләзім);

5.Құптан намазы: қызыл шапақ кет-
кеннен бастап таң атқанға дейін.

Намазды алғашқы кірген уақытында 
оқу – Алла Тағалаға ең ұнамды аб-
зал іс. Ал дәл уақытында ыңғайы 
келмесе, уақыты шықпай тұрып 
үлгерсе болғаны. Алайда мұны әдетке 
айналдырмаған жөн.

3. «Намаз оқуға дайын емеспін, өзі 
уақыты келеді»

Намазды ешкім ешуақытта толық 
дайын болып барып бастамаған. Бұл 
лағынеті шайтанның адамды өзіне 
пайдалы іске жақындатпау үшін са-
латын арамза ойы. Әйтпесе, адамға 
намаз бастап кету үшін оның парыз 
екендігі жайлы аз ғана ақпараты болуы 
жеткілікті. Адам өзіне нақты ақшалай 
табыс әкелетін істі көріп-біле тұра, 
ешуақытта «уақыты келеді» деп айт-
пайды. Ұмтылады, жарысады, өзгеден 
бұрын жасап қалуға тырысады. Ал 
намаз – екі дүниенің жақсылығының 
барлығын бойына қамтыған, қысқа 
ғана жеңіл амал.

4. «Намазды бастасам, тастап кетемін 
бе деп қорқамын».

«Намаз бастасам ба деп жүрмін» 
деген ойыңыз пайда болғаннан-ақ: «Әй 
қаза етіп қойсаң қайтесің? Намазды 
өйтіп қорлағанша оқымай -ақ қойғаның 
дұрыс, тастап кетсең күнәсі ауыр. Бей 
намаздан кей намаз жаман деген» деп 
жынның шайтандары азғырса, екінші 
шетінен жанашыр-мыс болып жүрген 
достар дүрліктіреді. Біреу тек бестікпен 
оқитын бастауыштағы баласына: 
«Кейін жоғарғы сыныпқа барғанда 
бәрібір нашар оқисың, «үштік», «екілік» 
аласың, қазірден бастап оқымай-ақ 
қой» деп айта ала ма?! Болашақты 
ешкім білмейді. Намазды тастамаймын 
деп ынтамен оқыған адам ешуақытта 
тастамайды, тастап кете алмайды. 
Оның мысалы – шешініп алып, суға 
түсуге жүрексініп, бата алмай тұрған 
адам секілді. Өзін жеңіп, күмп етіп 
ішіне түскеннен кейін біраздан соң 
бой үйреткені соншалықты сыртқа 
шыққысы келмейтіні бар емес пе?! 
Жан дүниесі сергіп, рахатқа бөленбей 
ме?! Намаз мұндай сезімді жүз есе 
артығымен сыйлайды. Күмәнің болма-
сын. Сізге айтар өсиетіміз:

«Соқырға бал ұсынсаң итереді
Дәмін татып көрген жоқ қайтер енді
Келген балдан бір қасық жеген бол-

са,
Төрт аяқтап өзі іздеп кетер еді».
5 .  «Намазды қаза  қылудан 

қорқамын».
Анда-санда бір намазын қаза етіп алған 

адаммен, мүлде оқымай, мыңдаған на-
мазын қаза етіп жүрген адам Алла 
алдында тең болуы мүмкін емес. Оның 
үстіне Пайғамбар (оған Алланың игілігі 
мен сәлемі болсын) сахабаларымен 
сапарда жүргенде намазға азан айтып 
оятатын Біләл (оған Алла разы болсын) 
ұйықтап қалып, кейін таң намазының 
қазасын қалай өтегендігі жайлы оқиға 
хадистен жеткен. Сондықтан бұл 

нАмАзды бАстАуды 
жеңілдететін 14 кеңес

жағдайдың да шешімі бар. Намаз деген 
Жәннаттың ұлы кілтін қолына ұстаған 
адам өзі мәңгілікке Жәннаттан қуылған 
шайтанның қызғанышын туғызбай 
қоймайды. Енді біреу сізге осылай айта 
қалса, мұны тек шайтанның салған 
шатпағы деп түсініңіз. Сол себептен 
кеше дәрет алуға дайын краннан ағып 
тұрған жылы суы, не түзге шығатын 
қолайлы дәретханасы жоқ уақытта да 
«Бес уақытта бес намаз, біреуі қаза 
қалмасқа» деп бір намазын қаза етпеуге 
тырысқан Бұхар бабамыздың бүгінгі 
ұрпақтары бар жағдайы жасалған 
қоғамда өмір сүріп, ең болмаса жұмаға 
басын сұқса екен деп жүргеніміз ұят- 
ақ.

6. «Намаздың сөздерін жаттау қиын, 
әріптерді дұрыс айта алмаймын ба деп 
қорқамын».

Алғашқы уақытта қағазға қарауға, 
үлкен әріптерді плакатқа жазып, 
қабырғаға іліп қойып оқуға бола-
ды. Намаз сөздері жазылған кітапты 
мешіт алдындағы дүкендерден 100-200 
теңгеге алуға болады. Керек десеңіз, 
құлаққап киіп оқуға мүмкіндік беретін 
электронды жайнамаздарды қолжетімді 
бағада сатып ала аласыз. Немесе намаз-
хан танысыңызға ұйып оқып үйреніңіз. 
Сондай-ақ, мешіттегі жамағат намазына 
қатысып үйреніп кетуге болады. Себебі 
мешіт пен жамағаттан шайтан барынша 
алыс болады.

7. «Намазды бастайын десем жұмыста 
оқуға мүмкіндік жоқ, жұмыс орным 
таза емес»

Шариғат бұйырған бұл амалды орын-
дау өте жеңіл. Адамды жаратқан Алла 
құлының жай-күйін, хал-ахуалын оның 
өзінен артық жақсы біледі. Соған сәйкес 
құлшылықтарды да жеңілдетіп, ақылға 
сыйымды ретпен оңайластырған. 
Мысалы дәрет алуға мүмкіндік жоқ 
кезде (ауру, сапар, күннің суықтығы 
т.б) «тәяммум» (топырақпен немесе 
шаңмен білегіңізді, бетіңізді сипайсыз) 
алуға рұқсат етіледі. Намазды тұрып 
оқи алмаған адамға отырып оқу, орны-
нан қозғала алмайтын адам үшін жатып 
оқу рұқсат етілген. Намаз – ұлы амал, 
сондықтан, тазалықты талап ететіні 
хақ. Дейтұрғанмен, жердің не киімнің 
кір, шаң-топырақ болуы намазға кедергі 
болмайды. Киім мен орында нәжіс 
болмауы керек. Әрі Алла Елшісі (оған 
Алланың игілігі мен сәлемі болсын) тек 
қабір мен моншадан басқа барлық жер-
де құлшылық жасауға рұқсат берген.

8. «Намаз оқуға ерінемін, әсіресе, таң 
намазына тұру қиын».

Ең бастысы ынта және оқимын деген 
шынайы ниет болу керек. Керісінше 
адам бойындағы еріншектік пен 
жалқаулықты жеңетін бірден-бір амал 
– намаз.

Таң намазына уақытылы тұру үшін 
күнделікті жататын уақыттан аздап 
ертерек ұйықтау қажет. Жатар алдын 
тамаққа тойып алмаған жөн. Дәретпен 
жатқаныңыз тән, жан саулығына пай-
далы. Төсекке жатарда Аллаға дұға 
жасаңыз. Сабаққа немесе жұмысқа 
оятып жүрген оятарды (будильник) 
пайдаланыңыз. Тіптен болмаса, намаз 
оқитын жолдасыңызға оят деп өтінсеңіз, 
қуана-қуана көмекке келер еді.

9. «Намаз оқу уақытымды алатын 
секілді...»

Намаз уақытты еш ысырап етпейді. 
Керісінше намаз күнделікті қым–қуыт 
тіршілік, алыс–беріс, барыс–келіс, оқу, 
жұмыс секілді мазасыздықтан адамды 
азат етеді. Сөйтіп, жанын тыныштыққа 
кенелтіп, жүрегіне сабыр тапқызады. 
Бүткіл дене мүшелерін демалдырып, 
қан айналымын қалыпқа түсіреді. Әрі 
әрбір күніңіз бес уақытқа бөлінгендіктен 
керісінше уақытыңызды үнемді пайда-
ланасыз. Белгілі бір жағдаймен намаз 
оқымай қалған адамдар «бұрын намаз-
сыз қалай өмір сүргенімді түсінбеймін» 
деп жататындығы да осыдан болар... 
Әрбір екі ракат намаз үшін адамның 
бес минут қана уақыты кетеді. Бұл бес 
минутты қарапайым күндері әлеуметтік 
желілерге, бос әңгімеге жұмсап жүрміз 
ғой?!

10. «Дәрет алуды қиынсынамын».
Дәрет алуға мүмкіндік жоқ кезде (ауру, 

сапар, күннің суықтығы т.б) «тәяммум» 
(топырақпен немесе шаңмен білегіңізді, 
бетіңізді сипайсыз) алуға рұқсат етіледі 
Ұйқыдан тұрып, дәрет қыспаса немесе 
дәретті жел шығарып, бұзып қойған 
жағдайда дәретханаға бару шарт емес. 
Бірден сумен қол-аяғын жуып дәрет 
ала береді. Дәретханада (үлкен не кіші 
дәрет сындырғанда) суық тиіп ауырып 
қалудан қорықса, су орнына қағаз не 
топырақ пайдалануға болады.

11. «Намазды дұрыс оқымасам не 
істеймін? Қате оқып қойсам күнә бо-
лады ма?»

Қазақта «көш жүре түзеледі» деген 
әдемі бір сөз бар. Үйрену кезінде 
жіберген қателіктер, шатасулар Алла 
тарапынан кешіріледі. Мейірімді ана 
баласының кез-келген қателігіне кең 
жүрекпен, түсіністікпен қарамай ма?! 
Ал анамыздан мейірімі миллион есе 
артық Жаратушымыз Өзінің бұйрығын 
орындау жолындағы қателігімізді 

кешіретіндігіне күмәніміз жоқ болуы ке-
рек. Сахих хадистердің бірінде Құранды 
қиналып оқыған адамның екі есе 
сауапқа кенелетіндігі сүйіншіленген.

12. «Намаз оқиын десем ата-анам 
қарсы»

Асыл дініміз ата-ананың хақысына 
аса жоғары құрметпен қарайды. Тіпті, 
Алла Тағала олардың хақысын Өзінің 
хақысынан кейінгі орынға шығарған. 
Олардың қабақтарына кірбің ұялатып, 
жүректеріне қаяу салатын «туһ» деген 
сөзді айтуға да тыйым салынады. Алай-
да Жаратушы Алла Тағалаға хақысына 
байланысты намаз құлшылығына кел-
сек, бұл – әрбір адамның міндеті. Әке-
шешеге бойсұнып, намазды тастауға 
болмайды. Бұл жерде Алланың хақысы 
жоғары тұрады. Бірақ әке-шешеге өте 
жұмсақтықпен сый-құрмет көрсете 
отыра намазды тастай алмайтындығын 
білдіруі қажет. Олар қанша ұрысып, 
зекіріп, ұрып-соқса да қарсы келуге 
тиым етіледі. Істеріне сабыр етіп, ба-
рынша көркем мінезбен мәміле жасау 
бұйырылған. Перзент ата-анасына Ал-
ладан тура жол, имандылық сұрап дұға 
етсін. Алла осылай жасаған пендесін 
жауапсыз қалдырмайды.

13. «Ниетім таза, жүрегім ақ»
Сылтау ма, күмән ба, әйтеуір «Ниетім 

түзу, жүрегім ақ, біреудің ала жібін 
аттаған емеспін» дейтін көпшілік 
қатары көп.

Біліңіз, ниет – адамның әр амалының 
басында тұратын ішкі ойы. Егер 
ниетіміз дұрыс, әрі жүрегіміз ақ болса, 
онда ыдыстағы сүт қайнағанда сыр-
тына таситыны сияқты, ол ниетіміз 
тілімізден, қол аяғымыздан салихалы 
амалдар ретінде көрініс табады. Сол се-
бептен де адамзаттың ең абзал тұлғасы, 
ниеті ең түзу адам Пайғамбарымыз 
(оған Алланың игілігі мен сәлемі 
болсын) түнімен, тіпті аяғы ісіп кет-
кенше намаз оқитын еді. Ал алашты 
аузына қаратып, «адамды сүй Алланың 
хикметін сез, не қызық бар өмірде онан 
басқа" деген Абай, бір өлеңінде жүрегі 
туралы: «жүрегіме қарасам ине дейін 
таза емес, алып аршып тастайтын 
апандағы саз емес» деп жырлады. 
Егер ақыл ойдың алыбы Абай бүй 
деген болса, бізге не жоқ десеңізші!? 
Ал Пайғамбарымыз (оған Алланың 
игілігі мен сәлемі болсын) «Тараздың 
бір шетіне бүкіл мұсылмандардың 
иманын, ал екінші шетіне Әбу Бәкірдің 
иманын қойсаңыздар, Әбубәкірдің 
иманы басым түседі» деген Әбу Бәкір 
(оған Алла разы болсын) біреу оны 
мақтаған кезде: «Егер менің ішімде не 
болып жатқанын білсеңдер жанымнан 
қашып кетер едіңдер» деп айтқан екен. 
Ал ақын Серік Қали бір шумағында: 
«Намазың түгел ғибадат бүтін болмаса, 
жүрегім таза ниетім түзу деу далбаса» 
депті. Сондықтан «біреудің ала жібін 
аттаған емеспін» деп жүріп, Алланың 
намазын аяқасты етіп жүргенімізді 
ұмытпайық.

14. «Зейнетке шыққан соң бастасам 
не болады?»

Намаз адамға балиғат жасына толы-
сымен парыз болатынына қарамастан, 
көбіміз «балиғат жасына зейнеттен 
шыққанан кейін толуды» әдетке 
айналдырдық. Кейбіреулер тіпті зей-
неттен кейін де, «балиғатқа тола қойған 
жоқ». Шайтан ешкімді «Намаз оқыма» 
деп азғырмайды. Олай болған жағдайда 
оның беті ашылып қалады. Сондықтан 
шайтан жастарды: «Сен әлі жассың, 
әлі қайда, өмірдің қызығын көру ке-
рек. Кейін отау құрып баларды аяққа 
тұрғыз, ұлыңды ұяға, қызыңды қияға 
қондыр. Сосын зейнетке аман есен 
шыққан соң оқисың» деп азғырса, 
кәріні: «Әй, денсаулығың анау, әзер 
жүрсің, Алланың ашуынан Мейірімі 
басым деген Алла кешіреді. Аяттар-
ды миың қабылдамайды, тілің болса 
күрмеліп, белің бүгілмей сыр бергелі 
қашан» деп айналшақтайды. «Екі піл 
соғысса ортада шыбын өледі» деген-
дей, ортада оқылмай намаз қалады. 
Бұл сіздің емес, шайтанның мақсатына 
жеткені. Бүгін қолдан келетін игілікті 
кейінге қалдыруына болмайды. 
Себебі ешкімнің қолында қанша өмір 
сүретіндігіне кепілдеме қағазы жоқ.

Ал адам дүниеден озғанда ең алды-
мен намаздан сұралады. Және оның 
ары қарайғы жағдайы да намазына 
қарап өлшенеді. Әбу Һурайрадан (оған 
Алла разы болсын) жеткен хадисте 
Алла Елшісі (оған Алланың игілігі 
мен сәлемі болсын): «Адамның амал-
дарынан ең алғаш сұралатыны - намаз. 
Егер де намазы толық болса, онда ол 
жетістікке жеткен болып саналады. Ал 
егер де толық болмаса, онда ол анық 
шығынға ұшыраушы болады» деген. 
(Тирмизи).

Б ұ л  к е ң е с т е р  н е м е с е 
жанашырыңыздың көркем уағызы 
– сәждеден бақыт табуыңыздың 
себепкері ғана. Асылында, тура жол 
– жүректердің Иесі болған Алладан. 
Раббымыз сізге де, бізге де намаздағы 
жан рақатын, Жәннаттағы мәңгілік 
бақытты өмірді нәсіп етсін!

е. хАзтАй

Аршалы ауданы бойынша кесте

Адамзат баласына «А»әрпін танытып, 
білім бесігіне тербететін балалығы 

мен даналығын қатар қалыптастырып 
дамытатын бастауыш сынып мұғалімдері 
болғандықтан оларға жүктелетін міндет 
те ауыр.Өйткені алдында аманатталған 
тағдырға қиянат жасамай, ұрпақтың бойына 
білімнің шам шырағын жағып, өмірлік бағыт 
беретін аса жауапкершіліктің салмағын 
сезіну олардың еншісінде. Ендеше бастау-
ыш сатысында сол деңгейді терең меңгеріп, 
соның негізінде баланы жан -  жақты дамыту 
нағыз ұстазға тән.

Таяуда №3 Аршалы орта мектебінде баста-
уыш сыныптар арасында тілдің мәртебесін 
асқақтатып, тілге деген құрметті бастау-
ыш сыныптан қалыптастырып, дамыту, 
оқушылардың мәнерлеп оқу дағдыларының 
деңгейін байқау мақсатында «Өнерлі өрге 
жүзер» тақырыбында мәнерлеп оқу сайы-
сы және талантты да дарынды, сурет 
салуға қабілетті оқушылардың арасында 
«Қастеев ата ізімен» тақырыбында сайыс 
ұйымдастырылып өткізілді. «Тәрбиенің ең 
тамашасы айтуда емес көрсетуде» демекші 
сайысты аудандық бастауыш әдістемелік 
бірлестігінің жетекшісі Волгодон орта 
мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Хав-
деш Фариза аудандық деңгейде бастауыш 
сынып мұғалімдерінің көшбасшысы, озық 
тәжірибелі білікті маман №3 Аршалы 
орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі 
Күлшара Әзілханқызымен бірлесіп өткізді.

 Мәнерлеп оқу сайысына аудан 
мектептерінен 1-4сыныптан 15 оқушы 
қатысты. Оқушылар жұмысы белгілі крите-
рийлер бойынша бағаланды.Шығармашылық 
портфолиосы мен өлеңдерінің санына қарай 
өлең оқу мәнерлеріне ерекше көңіл бөлінді. 
Оқушылардың алды ақындардың 40-қа 
жуық өлеңіне дейін жаттаған. Мәнерлеп 
оқу барысында әр оқушының өлеңді 
жүрекпен оқып, жүрекке жеткізе білуі, дау-
ыс ырғағы, анықтығы, тіл тазалығы, ритмді 
сезінуі басты назарда қаралды. Өлең жазу, 
мәнерлеп оқу - ермек емес.Ол киелі дүние. 
Киесі бар дүниенің иесі де бар. Осының 
барлығы сайысқа қатысқан оқушылар мен 
ұстаздардың жүрегіне жеткізіліп айтылды. 
Жас ерекшеліктеріне сай 1-2 сынып, 3 - 4 сы-
ныптар арасында орындар тағайындалды. Өз 
мәресіне жеткен сайыстың қорытындысында 
1-2 сыныптар арасында: І орынды Волгодон 
орта мектебінің 1-сынып оқушысы Базей 
Шұғыла, ІІ орынды Абай атындағы орта 
мектебінің 1-сынып оқушысы Болатхан 
Азамат пен №149 орта мектебінің 2-сынып 
оқушысы Ғанибаева Ұлболсын, ІІІ орынды 
№3 Аршалы орта мектебінің 1-сынып 
оқушысы Нурланов Арсен иеленді.

3-4 сыныптар арасында: І орын Абай 
атындағы орта мектебінің 4-сынып оқушысы 

Бүгін Біз терБеткен Бесік 
ертең елді терБетеді

Солдатхан Аян, ІІ орынды Херсон негізгі 
мектебінің 4-сынып оқушысы Тасболатова 
Аяжан, ІІІ орынды И.Құтпанұлы атындағы 
орта мектебінің 3-сынып оқушысы Жиен-
баева Зарина иеленді. 

Мәнерлеп оқуды жаттау арқылы 
жүзеге асыруға болғанымен сурет 
салу әркімнің қолынан келе бермейтін 
дүние. Сурет салу көбіне қанмен келетін 
адамның даралық қасиеті. Осындай 
қабілетке ие шығармашылықпен айна-
лысатын оқушыларды жете тәрбиелеп, 
шығармашылығын шыңдау мақсатындағы 
«Қастеев ата ізімен» тақырыбындағы 
сайыста:

 І орын Волгодон орта мектебінің 2-сынып 
оқушысы Байманова Аружан, ІІ орын №3 
Аршалы орта мектебінің  2-сынып оқушысы 
Нурланова Томирис пен Абай атындағы орта 
мектебінің 1-сынып оқушысы Болатхан Аза-
мат, ІІІ орын Абай атындағы орта мектебінің 
3-сынып оқушысы Бейбітхан Гаухар мен 
Мартын негізгі мектебі 2-сынып оқушысы 
Кулмуханова Малика иеленді.

Сайыс қорытындысында орын иеленген 
оқушылар мадақтама мен сыйлықтармен 
марапатталса, қатысқан барлық оқушыларға 
ынталандыру сыйлықтары ұсынылды.

«Өлең айтсаң жаныңды жеп айт, соқыр 
көретіндей, керең еститіндей» демекші, әлі 
де болса бастауыш буында мәнерлеп оқуға 
көп көңіл бөлу қажеттілігі байқалады. Осы 
тұрғыда бастауыш сынып мұғалімдерінің 
ортасында шынайы түрде тақырыптық 
әдістемелік семинарлар, тәжірибе жүзінде 
өзара сабақтастық көп ұйымдастырылса 
игі жетістіктер болар еді. Жалпы бастауыш 
сыныпта оқушылардың талантын ашу, 
дарынын дамыту мақсатында талап-
пен басталып, талғаммен аяқталатын 
шығармашылық орта қалыптастыру қажет. 
Оқушылардың мәнерлеп оқу дағдысын 
жүйелі жолға қойып,  дұрыс бағытта дамы-
ту жұмыстары үздіксіз жүргізілсе болашақ 
ұрпақтың тіл тазалығы мен тілге деген 
құрметі жоғары деңгейде қалыптасып, 
көркем әдебиетке деген құштарлығы 
артары анық.

 Бала - тал шыбық. Оны қалай исең солай 
қарай майысады. Бала - домбыраның қос 
ішегі сынды. Қос ішек қатар дамығанда 
ғана одан үн шығып, күй пайда болады. Біз 
тербеткен бесік ертең елді тербетуі әбден 
мүмкін. Ендеше білім бесігін жалықпай 
тербетіп, елдің ертеңіне алаңдаушылық 
танытып, ұрпақты ұлтының ұлы 
құндылықтарымен тәрбиелей берейік! 

А. мошКе ,
Аршалы ауданы мәслихат депутаты,

Абай атындағы орта мектебінің оқу ісі 
меңгерушісі. 

Парыз

Тіл мәртебесі

Биыл, яғни 2015 жылы мұсылмандық ай күнтізбесі бойынша 
Қасиетті рамазан айы 29 күн.

Шілденің 13-нен 14-не қараған түн Ләйләтул – Қадр, яғни қасиетті 
Қадір түні.

Сәресін ішу таң намазының кіруіне 10 минут қалғанда тоқталады.
Ауызды ақшам намазының уақыты болған кезде құрмамен не-

месе сумен және т.б. жеміспен де ашуға болады. Тарауих намазы 
Құптан намазынан кейін оқылады, ал үтір уәжіп намазы ең соңынан 
жамағатпен оқылады.

Пітір садақаны рамазан айының басынан айт намазына дейін беруге 
болады. Еліміз бойынша әр адамға 200 теңгеден.

17 шілде (жұма) күні ораза айт мейрамы басталады. 
ораза ниеті: Алла тағала үшін мүбәрәк рамазан айының оразасын 

ұстауға таңнан күн батқанға дейін ниет еттім».
Ауызашар батасы: «Жаратқан Ием Сен үшін ораза ұстадым. Саған 

иман келтірдім. Саған тәуекел еттім. Сен берген ризық несібемен 
ауыз аштым. Иә, кешірімді Алла! Менің алдыңғы және соңғы күнә – 
кемшіліктерімді кеше гөр». 
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Лауазымдық міндеттері: Білім 
беру ұйымының қызметін 

оның жарғысына және басқа да 
нормативтік құқықтық актілерге 
сәйкес басқарады. Мемлекеттік 
жалпыға міндетті білім беру 
стандартын педагогикалық және 
әдістемелік кеңеспен бірлесе оты-
рып іске асыруды ұйымдастырады. 
Жұмыс жоспарын, бағдарламалар 
мен жұмыс жоспарларын бекітеді. 
Бекітілген учаскедегі балалар-
ды жалпыға міндетті оқытумен 
қамтамасыз ету заңына сәйкес 
жалпыға міндетті оқытумен 
қамтамасыз етеді. Оқу-тәрбие 
процесін ғылыми-әдістемелік 
және материалдық-техникалық 
базасын ұйымдастырады және 
жетілдіреді. Оқу-тәрбие процесін 
әдістемелік қамтамасыз етуді 
ұйымдастырады және жетілдіреді. 
Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың дамуын 
қамтамасыз етеді. Педагогикалық 
ұйымдар, әдістемелік бірлестіктер, 
балалар ұйымдары қызметіне 
ықпал етеді. Білім беру құқығы 
лицензиясына сәйкес оқушылар, 
тәрбиеленушілер контингентін 
қалыптастырады, оқушылар мен 
тәрбиеленушілерді әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз етеді. 
Жет ім  және  ат а -анасының 
қ а м қ о р л ы ғ ы н с ы з  қ а л ғ а н 
балалардың арасынан шыққан 
тәрбиеленушілердің заңды құқығы 
мен мүдделерін (жеке, мүліктік, 
баспаналық, еңбек және басқа да) 
қорғайды, олардың туысқандық 
байланысын қолдай отырып, 
оларға жағдай жасайды.

Тәрбиеленушілер мен білім 
алушыларды асырап бағу үшін 
белгіленген мөлшерден кем 
емес жағдаймен қамтамасыз 
етед і .  Оқу-тәрбие  проце с і 
кезінде білім алушылардың 
(тәрбиеленушілердің) және білім 
беру ұйымы қызметкерлерінің 
өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын 
сақтауға қажетті жағдай жасай-
ды. Оқушыларды қорғау және 
олардың денсаулығын нығайту 
мақсатында тамақтану және 
медициналық қызмет көрсету 
ж ұ м ы с ы н  ұ й ы м д а с т ы р а д ы 
және оған бақылау жүргізеді. 
Белгіленген заңнама шегінде 
білім беру ұйымының мүлкі мен 
құралдарына басшылық етеді, 
жыл сайын құрылтайшылардың 
қаржылық және материалдық 
қаражаттың түсуі және жұмсалуы 
туралы есебін береді. 

Нормативтік талаптарға сәйкес 
есеп жүргізіп, оқу-материалдық 
б а з а н ы ң  с а қ т а л у ы н  ж ә н е 
толықтырылуын қамтамасыз 
етеді, ішкі еңбек тәртібі ережесін, 
санитарлық-гигиеналық режимді, 
еңбекті қорғау және техника 
қауіпсіздігін сақтау үшін жауап 

береді.
 Педагог кадрларды және 

қ о с ы м ш а  қ ы з м е т ш і л е р д і 
іріктеуді және жұмысқа тар-
туды жүзеге асырады, басқару 
құрылымын, қызметкерлердің 
штаттық кестесін, лауазымдық 
нұсқаулығын бекітеді, олардың 
кәсіби шеберлігін арттыру үшін 
жағдай жасайды. Педагогикалық 
кеңесті басқарады. Белгіленген 
тәртіп бойынша қызметкерлерді 
аттестаттауды жүргізеді. Қызмет 
барысында айрықша көзге түскен 
оқытушылар мен білім беру 
ұйымдарының қызметкерлерін 
ө з і н і ң  қ ұ з ы р е т і н е  қ а р а й 
марапаттауға және көтермелеуге 
ұсынады және өз құзыретінің 
аясында жаза белгілейді.

Жұртшылықпен, ата-аналармен 
(немесе оларды алмастырушы-
лармен) байланысты жүзеге 
асырады. Мемлекеттік және 
басқа да ұйымдарда білім беру 
ұйымын танытады, қажетті есеп 
құжаттарын дайындауды және 
ұсынуды қамтамасыз етеді.  
Біліктілікке қойылатын талап-
тар: жоғары педагогикалық 
білім, жоғары немесе бірінші 
біліктілік санаты және білім беру 
ұйымдарындағы педагогикалық 
жұмыс өтілі 5 жылдан кем бол-
мауы тиіс.

Конкурсқа қатысуға қажетті 
құжаттар: телефон нөмерлерімен, 
нақты тұрақты мекенжайы-
мен, тіркелген мекенжайымен 
конкурстық комиссия төрағасының 
атына өтініш беруі тиіс; жоғарғы 
білімі болуы тиіс (педагогиқалық 
немесе профилдік бойынша); 
педагогиқалық қызметі немесе білім 
ұйымында немесе ұйымдардағы 
басшының қызметтері бойын-
ша жұмыс өтілі 3 жылдан кем 
болмауы керек; бірінші немесе 
жоғары квалификациялық са-
наты болуы керек; әкімшілік 
жұмысы педагогиқалық сала-
сында ұйымдардағы басшылық 
қызметте жұмыс өтілі 3 жылдан 
кем болмауы тиіс, профильдік 
ұйымдағы білімі 5 жылға сәйкес 
болуы керек; соттылығы жоқ болуы 
тиіс; жеке куәлігі, білімі жөнінде, 
еңбек кітапша құжаттарының 
көшірмелері болуы тиіс және 
олар нотариалдық мөр басып 
куәландыруы тиіс.

 осы құжаттар хабарландыру 
жарияланған мезеттен бастап 

15 күнтізбелік күннің ішінде 
көрсетілген мекенжайға тапсы-

рылуы қажет: 020200, 
Ақмола облысы, 
Аршалы ауданы, 

Аршалы к, 
республика к-сі, 11,байланыс 

тел: 5-12-03, 5-14-63
«Аршалы ауданының білім 

бөлімі» мм.

«Аршалы ауданының білім бөлімі» ММ бос лауазымға орналасуға 
байқау жариялайды:

Ақмола облысы Аршалы ауданы Бұлақсай ауылының «Абай 
атындағы орта мектебі» ММ директоры.

хАБАрлАндыру

Аудан тұрғындарымен кездесу 
өткізу жоспарына сәйкес, Арша-

лы АІІБ бастығы полиция полковнигі 
Ермек Сағидоллаұлы Әшімов ағымдағы 
жылдың 2-ші тоқсанында Аршалы к., 
Ижевск, Волгодоновка, Михайловка, Анар, 
және Ақбұлақ  ауылдық округтерінің 
тұрғындарымен кездесу өткізді. Кездесу 
барысында жемқорлықпен ымырасыз 
күрестің қажеттілігін, барлық мемлекеттік 
органдардың қызметінің ашықтығын 
және айқындығын ерекше атап өтіп, жеке 
мәселелер бойынша азаматтарды қабылдау 
жүзеге асырылды.

Азаматтарды қабылдау, аудан және 
жақын жатқан кенттердің халқымен кез-
десу өткізу сияқты нысанындағы жұмыс 
АІІБ бұрыннан қолданылып келеді және 
халықпен құқықтық тәртіп сақшыларының 
арасындағы тосқауылды барынша 
қысқартуды талап етеді.

хАлықпен Кездесу
Ағымдағы жылдың  2-ші тоқсанында 

Аршалы АІІБ жетекшісімен кездесуге 253 
адам қатысты.

Азаматтардың үндеулері әр түрлі 
тақырыпқа байланысты болды, соның 
ішінде ішкі істер органдарына жұмысқа 
тұру, газ қаруын алу кезіндегі талаптар, 
сонымен бірге азаматтарды ұстау кезіндегі 
ішкі істер органдарының құзыреті туралы.

АІІБ басшылығымен азаматтардың барлық 
үндеулері мен ұсыныстары тыңдалды, Ар-
шалы ауданының аумағындағы және жалпы 
Ақмола облысы бойынша  қылмыстылық 
жағдайы туралы, сонымен қатар аудандағы 
криминогендік жағдайды жақсарту бойын-
ша қабылданып жатқан шаралар туралы 
ақпарат назарларына жеткізілді.

Одан басқа, полицияның құзыретіне 
кірмейтін, мәселелер бойынша жүгінген 
азаматтар білікті заңдық кеңес алды.

штАБ АііБ

  Қоғам  

Ұл-қызының сезінумен арманын,
Ойлайтұғын әке-асқар тау жан-жағын.
Қуанышпен құттықтаймыз бүгін біз
Әкеміздің 63-ке толғанын.
Әрбір белес, әрбір асу, ол-бір із,
Қашанда да жақсылыққа сендіңіз.
Өмір-жолда бізге өнеге, үлгі боп,
Міне, Сіз де 63-ке келдіңіз.
Құтты болсын, Әке, туған күніңіз,
Т ілейміз  б і з  жан  мен  тәнн ің 

саулығын!
Өткен шақтан қалды сізге бүгін із,

ҚыМБАТТы ӘКЕМІЗ ЛАТИПОВ БАҚыТБЕРІМ КҮЗЕМБАйҰЛыН 1 ШІЛДЕ КҮНІ 63 ПАйҒАМБАР ЖАСыНА 
ТОЛуыМЕН ЖӘНЕ ҚҰРМЕТТІ ЗЕйНЕТКЕРЛІККЕ ШыҒуыМЕН ҚҰТТыҚТАйМыЗ.

Сәтті күндер болсын әрбір күніңіз.
Балалардың қызықтарын қызықтап,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!
Қуанышпен құттықтаймыз бүгін біз
Әкеміздің 63-ке келгенін.
Биік, Әке, сіздің бізге бағыңыз,
Әр белестен, әр асудан қалады із.
Құттықтайды бүгін Сізді ұлыңыз.
Қос қызыңыз және келін балаңыз.
тілек білдіруші баласы - ренат, 

келіні - Құралай, немерелері - Айсана 
және Айдана.

29 маусым, Дүйсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Өңір өрнегі-Картина недели»
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Өңір өрнегі-Картина недели»
11.55 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Елі бірдің – тілі бір».Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Пәрменді пікір»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 Т/с «Старшая сестра». 9 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 профилактикалық жұмыс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Салауат». Хабар
19.30 «Өзекті әңгіме». Хабар 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Салауат». Хабар 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Өзекті әңгіме». Хабар
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Старшая сестра». 10 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы»  31 серия 
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Галина». 6 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

30  маусым, Сейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Өзекті әңгіме». Хабар  
10.35 «Салауат». Хабар
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Салауат». Хабар
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Өзекті әңгіме». Хабар  
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Салауат». Хабар
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Старшая сестра». 10 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Наша служба». Передача       
19.30 «Актуальная тема». Передача  
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Наша служба». Передача       
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Актуальная тема». Передача 
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Старшая сестра». 11 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 32 серия
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Галина». 7 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

1 шілде, Сәрсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Актуальная тема». Передача 
10.35 «Наша служба». Передача       
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»

11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Наша служба». Передача       
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Наша служба». Передача       
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Старшая сестра». 11 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Точка зрения». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Бизнес идея». Передача  
19.30 «Точка зрения». Передача  
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Бизнес идея».Передача 
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Точка зрения». Передача 
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Старшая сестра». 12 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 33 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Галина». 8 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

2 шілде, Бейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Точка зрения». Передача 
10.35 «Бизнес идея».Передача 
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Бизнес идея».Передача 
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Точка зрения». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Бизнес идея».Передача 
13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Старшая сестра». 12 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Өзекті әңгіме». Тікелей эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Ақмола КЗ». Хабар  
19.30 «Өзекті әңгіме». Хабар 
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Ақмола КЗ». Хабар    
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Өзекті әңгіме». Хабар 
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Старшая сестра». 13 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 34 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Мама детектив» 1 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

3 шілде, Жұма 
09.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
9.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
10.00 «Телемаркет»
10.05 «Өзекті әңгіме». Хабар
10.35 «Ақмола КЗ». Хабар  
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.55 «Ақмола КЗ». Хабар  
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Өзекті әңгіме». Хабар
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Ақмола КЗ». Хабар 

13.05 «Телемаркет»
13.10 «Экспертное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Старшая сестра». 13 серия
14.45 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
14.55 «Телемаркет»
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір»
17.55 «Ел межесі». Хабар 
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30  «Телемаркет»
18.35 «Актуальная тема». Прямой эфир
19.05 «Телемаркет»
19.10 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
19.20 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
19.30 «Актуальная тема». Передача
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Елі бірдің – тілі бір». Хабар   
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40  «Телемаркет»
21.45 «Актуальная передача ». Передача 
22.15 «Телемаркет»
22.20 Т/с «Старшая сестра». 14 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 35 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Мама детектив» 2 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

4 шілде, Сенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Аймақ ақпарат»
9.45 «Спорт лайф». Хабар 
09.55 «Салауат». Хабар 
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Танымал». Передача
10.30 «Пәрменді пікір».
10.35 «Телемаркет»
10.40 «Спорт лайф». Хабар 
10.50 «Дневник КАРАОКЕ» 
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45  «Телемаркет»
11.50  Ақ дастархан». Передача
12.20 «Спорт лайф». Хабар 
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Дневник КАРАОКЕ» 
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Пәрменді пікір».
13.00 «Аймақ ақпарат»
13.40 «Спорт лайф». Хабар 
13.50 «Салауат». Хабар  
14.00 М/ф «Кэмми».  9,10 бөлім
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. Қайтып 

оралу»
14.40 «Әдемі-ай». 9 бөлім.  Хабар. 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Телемаркет»
17.10 «Танымал». Передача 
17.35 «Дневник КАРАОКЕ» 
17.45 «Сөзге шешен». Хабар 
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Спорт лайф». Хабар 
18. 20 Салауат». Хабар  
18.30 Ақ дастархан». Передача
18.55 «Телемаркет» 
19.00 «Сөзге шешен». Хабар
19.20 «Qalamtor». Хабар
19.30 «Спорт лайф». Хабар 
19.40 «Танымал». Передача 
20.00 «Өңір өрнегі» - «Картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «Дневник КАРАОКЕ» 
21.15 «Qalamtor». Хабар 
21.25 «Сөзге шешен». Хабар
21.45 «Телемаркет»
21.50 Д/ф «Пустыни мира». 5 серия
22.10 «Телемаркет»
22.15 Д/ф «Пустыни мира». 6 серия
22.45 Х/ф «Аноним»
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

5 шілде, Жексенбі
09.00  Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
9.05 «Өңір өрнегі» - «Картина недели»
10.05 «Телемаркет»
10.10 «Сөзге шешен». Хабар
10.30 «Дневник КАРАОКЕ» 
10.40 «Телемаркет»
10.45 «Qalamtor». Хабар
10.55 «Ақмола КЗ». Передача  
11.05 «Ақ дастархан». Передача
11.35 «Дневник КАРАОКЕ» 
11.45 «Qalamtor». Хабар
11.55 «Телемаркет»
12.00 «Сөзге шешен». Хабар
12.20 «Наша служба». Передача      
12.30  «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар
12.40 «Qalamtor». Хабар
12.50 «Телемаркет»
12.55 «Дневник КАРАОКЕ» 
13.00 «Өңір өрнегі» - «Картина недели»
14.00 14.00 М/ф «Кэмми».  11,12 бөлім
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. Қоштасу»
14.40 «Әдемі-ай». 10 бөлім.  Хабар. 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «Музыкальный проект КАРАОКЕ»
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Наша служба». Передача       
18.15 «Телемаркет»
18.20 «Музыкальный проект КАРАОКЕ»
19.20 «Телемаркет»
19.30 «Сөзге шешен». Хабар 
19.50 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
20.00 «Өңір өрнегі» - «Картина недели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «Музыкальный проект КАРАОКЕ» 
22.05 «Телемаркет» 
22.10 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
22.20 «Музыкальный проект КАРАОКЕ»
23.20  «Телемаркет»
23.25  Д/ф «Пустыни мира». 7 серия
23.55 К/ф «Құлагер»
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

№3 Аршалы орта мектебінен 2012 жылы мухамбетұлы шоқанға 
берілген №0498882 жоб аттестаты жоғалғанына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.


