
 

Аршалы кенті     № 12      2016 жылғы 28 шілде

АҚМОЛА ОБЛЫСЫ АРШАЛЫ 
АУДАНЫ ӘКІМІНІҢ

ШЕШІМІ

Аршалы айнасыАршалы айнасы
2007 жылдың қаңтар айынан бастап шығады
АРШАЛЫ  АУДАНЫНЫҢ  ҚОғАМДЫҚ-САяСи  гАзЕтІ 16 ҚЫРКүйЕК, жұМА.

2016 жЫЛ, №39 (519)

Сайлау учаскелерін құру туралы» Аршалы ауданы 
әкімінің 2016 жылғы 

12 қаңтардағы № 02 шешіміне өзгеріс енгізу туралы
«Қазақстан Республикасындағы 

сайлау туралы» Қазақстан 
Республикасының 1995 жылғы 
28 қыркүйектегі Конституциялық 
Заңының 23 бабының 1 тармағына, 
«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару 
және өзін-өзі басқару туралы» 
Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңының 33 
бабының 2 тармағына сәйкес, Ар-
шалы ауданының әкімі ШЕШІМ 
ЕттІ:

1. Аршалы ауданы әкімінің «Сай-
лау учаскелерін құру туралы» 
2016 жылғы 12 қаңтардағы № 02 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізбесінде № 
5206 тіркелген, «Вперед», «Аршалы 
айнасы» газеттерінде 2015 жылғы 15 
қыркүйекте жарияланған)шешіміне 

келесі өзгеріс енгізілсін:
№ 164сайлау учаскесінің тара-

тылуына байланысты көрсетілген 
шешімінің қосымшасындағы31 
тармақалып тасталсын.

2. Осы шешімнің орындалуын 
бақылау Аршалы ауданы әкімі 
аппаратының басшысы Ә.Қ. 
Балташевқа жүктелсін.

3. Осы шешім Ақмола облысының 
Әділет департаментінде мемлекеттік 
тіркелген күнінен бастап күшіне енеді 
және ресми жарияланған күнінен ба-
стап қолданысқа енгізіледі.   

 А. тАйжАНОв,
Аршалы ауданының әкімі.                                                             

КЕЛІСІЛДІ 
Л. АСАНОвА,

 Аршалы аудандық сайлау 
комиссиясының төрайымы. 

28 шілде 2016 жыл      
Ақмола облысының Әділет департаментінде 2016 жылғы 29 тамызында №5505 тіркелген.

Аршалы ауданының халқы! 
Сіздерді Қазақстан Респу-
бликасы халқының Тілдері 
күні мерекесімен құттықтауға 
рұқсат етіңіздер. 

Тіл мерекесі еліміздің ең 
жарқын мерекелерінің бірі, 
себебі тіл адамның қарым-
қатынас, ойлану құралы, 
сондықтан ол – адамзаттың 
интеллектуалдық әлеуетінің 
қазынасы ретінде халықтың ең 
құнды байлығы. Елбасымыз 
Н.Ә. Назарбаев: «Мемлекеттік 
тіл – ұлттық саясаттың діңгегі 
болуы тиіс»  –  деп атап 
өткендей, Қазақстан өзінің 
тәуелсіздік туын тіккелі бері, 
мемлекеттік тілдің елімізде 
жүйелі түрде дамуына ерек-
ше көңіл бөлініп келеді. 
Мемлекеттік тілдің мәртебесі 
Ат а  З а ң ы м ы з д а  н а қ т ы 
белгіленген. 1995 жылдың 30 
тамызында бүкілхалықтық 
республикалық референдум-
да қабылданған Қазақстан 
Республикасының Консти-

МейіріМділік пен иМандылыққа толы 
ұлық Мереке

Игі іс-шара

Құрбан - араб тілінде «жақындау» дегенді білдіреді, 
яғни жасаған сауап істер арқылы жүректі тазартып, 
Аллаһқа жақындай түсу.

Құрбан айт - мұсылмандардың 
ұлық мерекесі. Ол күні Аллаһ 

разылығы үшін мал шалынып, ақ 
түйенің қарны жарылатын күн. 
Қажылық өтеушілер Қағбаға жүзін 
қаратып, Арафатта жалбарынып, 
дұға оқиды. Дүйім мұсылман 
баласы пайғамбарлардың ісін 
қайта жаңғыртып, Аллаһ жолында 
құрбандық шалу арқылы бір-бірін 
дінге беріктік танытуға шақырады.
Осындай игі істердің жалғасы 

біздің ауданымыздың орталық 
мешітінде де кеңінен аталынып 
өтілді. Таң намазына жиналған 
қауымның жылдан жылға көбейіп 
келе жатқанын осындай шара-
лардан байқауға болады. Онда 
ақсақалды аталар мен ақ шашты 
әжелерімізбен бірге өскелең ұрпақ 
жастардың да қатысуы көңілге 
қуаныш ұялатады. Азаннан 
жиналған қауымға ауданымыздың 
бас имамы Ерболат Хазтайұлы 

Құрбан айттың 
мәні мен маңызы 
тура лы уағыз 
айтты.  Содан 
кейін  таң на-
мазы оқылды. 
Н а м а з д а н 
кейін жиылған 
жамағатты аудан 
әкімі Тайжанов 
Азамат Айтбай-
ұлы ұлық мере-
кемен құттықтап, 
О т а н ы м з д ы ң 
аспаны ашық, 
тату-тәтті, бейбіт 

ө м і р д е  м е р е -
кеден мерекеге 
жете берулерін 
ж ә н е  б а р ш а 
қазақстандықтар-
ғ а  д е н с аул ы қ 
т і л ед і .  С од а н 
кейін аудандық 
мешіт  алдына 
тігілген киіз үйде 
дастархан жайы-
лып, жиналған 

жұртшылыққа ас 
берілді. Ал сыртта 
қазақтың ұлттық 
спорт ойында-
рынан сайыстар 
ұйымдастыры-
лып, әннен шашу 
шашылды. Со-
нымен қатар ау-
дан әкімі атынан 
мал сойылып, 
мұқтаж жандарға 

таратылды. Ал 
ұйымдастырыл-
ғ а н  с п о р т 
о й ы н д а р ы н ы ң 
жеңімпаздары-
н а  б а ғ а л ы 
сыйлықтар табыс 
етілді. Мешітт-
егі мерекеден соң 
аудандық «Алас» 
дәмханасын-да 
Астана қаласынан 

келген бір топ ер азаматтар да-
стархан жайып ас берді. Әрі екі 
қара мал сойып, ауданымыз-
да көмекке мұқтаж көп балалы 
және ардагерлері бар отыздай 
отбасыға таратты. Осылай үш күн 
бойы айтулы мереке ауданымызда 
ауқымды түрде аталынып өтті.

Иман - әділетті, мейірімді, 
берекелі қоғамның ұйытқысы. 
Сондықтан біз ұлық мерекемізді 
насихаттауға, құрбандық шалу 
дәстүрімізді жандандыруға, 
қ о ғ а м д а  қ а й ы р ы м д ы л ы қ 
ш а р а л а р ы н ы ң  к ө п т е п 
ұйымдастырылуына анағұрлым 
көбірек мұқтажбыз. Жеке адам 
тұрғысынан ғана емес, отбасылық, 
әлеуметтік, экономикалық, тіпті 
бұл дүние мен о дүниенің игілігіне 
бөлену тұрғысынан да құрбандық 

шалу ислам дініндегі міндет екенін 
әрбір мұсылман баласы санасы-
на сіңіргені жөн. Жалпы мешіт 
маңына жиналған жұртшылық 
ұйымдастырушыларға алғыстарын 
айтып, келер жылғы Құрбан 
айт мерекесін жаңа мешітте 
қарсы алуға тілектерін білдіріп, 
тарқасты.

М. МЫРзАтХАН.
Суреттерді түсірген: 

С. вЕтРОв

Ерлан Әбілфайызұлы Ыдырысов – Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрі;
Қасымов Қалмұханбет Нұрмұханбетұлы – Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрі;
Абаев Дәурен Әскербекұлы – Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар 
министрі;
Сағадиев Ерлан Кенжеғалиұлы – Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі;
Дүйсенова тамара Босымбекқызы – Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрі;
Қасымбек жеңіс Махмұдұлы – Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму 
министрі;
Сұлтанов Бақыт тұрлыханұлы – Қазақстан Республикасының Қаржы министрі;
Мұхамедиұлы Арыстанбек – Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт 
министрі;
Бишімбаев Қуандық Уәлиханұлы – Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика 
министрі;
Бозымбаев Қанат Алдабергенұлы – Қазақстан Республикасының Энергетика министрі.
2. Осы Жарлық қол қойылған күннен бастап күшіне енеді".

Қазақстан Республикасының Президенті 
Н. НАзАРБАЕВ.

1963 жылы 13 қазанда Жамбыл облысы 
Талас ауданы Үшарал ауылында туды.

С.М. Киров атындағы Қазақ мемлекеттік 
университетін бітірді, экономика 
ғылымдарының кандидаты.

Еңбек жолын Алма-Ата халық 
шаруашылығы институтының саяси эко-
номика кафедрасының оқытушысы болып 
бастады.

1998 жылы Жамбыл облысы әкімінің орын-
басары болып тағайындалды.

1999 жылдан 2002 жылға дейін Қазақстан 
Республикасының Шағын бизнесті қолдау 
жөніндегі агенттігі төрағасының орын-
басары, «Шағын кәсіпкерлікті дамыту 
қоры» ЖАҚ басқармасының төрағасы, 
Қазақстан Республикасының табиғи монопо-
лияларды реттеу, бәсекелестікті қорғау және 
шағын бизнесті қолдау жөніндегі агенттігі 
төрағасының орынбасары лауазымдарында 
қызмет етті.

2002 жылдан 2004 жылға дейін Қазақстан 
Республикасының табиғи монополияларды 
реттеу және бәсекелестікті қорғау жөніндегі 
агенттігі төрағасының бірінші орынбасары 
болып жұмыс істеді.

2004 жылдан 2007 жылға дейін – Қазақстан 
Республикасының табиғи монополияларды 
реттеу жөніндегі агенттігінің төрағасы 

Ел жаңалықтары
«Б.Ә. Сағынтаевты Қазақстан 

Республикасының Премьер-
Министрі қызметіне тағайындау 
туралы»

 жАРЛЫҚ
Бақытжан Әбдірұлы Сағынтаев 

Қазақстан Республикасының 
П р е м ь е р - М и н и с т р і  б ол ы п 
тағайындалсын.

Қазақстан 
Республикасының Президенті 

Н.НАзАРБАЕВ.
Астана, Ақорда, 2016 жылғы 9 қыркүйек, №319

болды.
2007 жылдан 2008 жылға дейін Қазақстан 

Республикасы Премьер-Министрі Кеңсесінің 
басшысы болды.

2008 жылғы 30 қыркүйекте Павлодар 
облысының әкімі болып тағайындалды.

2012 жылдың 20 қаңтарында – Қазақстан 
Республикасының экономикалық даму және 
сауда министрі болып тағайындалды.

2012 жылдың 24 қыркүйегінен бастап 
– «Нұр-Отан» ХДП Төрағасының бірінші 
орынбасары болып қызмет етті.

2013 жылдың 16 қаңтарында Мемлекет 
басшысының Жарлығымен ҚР Премьер-
Министрінің бірінші орынбасары – Өңірлік 
даму министрі болып тағайындалды.

2013 жылдың 6 қарашасында Мемле-
кет басшысының Жарлығымен Премьер-
Министрдің Бірінші орынбасары – ҚР 
Өңірлік даму министрі қызметінен боса-
тылып, ҚР Премьер-Министрінің Бірінші 
орынбасары болып тағайындалды.

«Құрмет» орденімен және мерейтойлық 
медальдармен марапатталған.

Табиғи монополиялар саласын мемлекеттік 
реттеу, шағын және орта бизнесті дамыту 
тақырыптарына арналған бірқатар ғылыми 
жұмыстың авторы.

Үйленген, екі баласы бар.

Бақытжан  Әбдірұлы  Сағынтаев

“Қазақстан Республикасы үкіметінің құрамы туралы” 
жАРЛЫҚ

Қазақстан Конституциясының 44 бабы 3 тармағына сәйкес ҚАУЛЫ 
ЕтЕМІН:

1. тағайындалсын:

Астана, Ақорда, 2016 жылғы 13 қыркүйек, №324

22 қыркүйек – Тілдер күні
АудАн әкімінің мерекемен құттықтАуы

туциясы егеменді мемлекеттің 
конституциялық дамуының жаңа 
кезеңіне жол ашып, қазақ тілінің 
мемлекеттік мәртебеде одан әрі 
дамуына зор мүмкіндіктер берді. 
Жаңа Конституцияның негізінде 
және оған сәйкес Қазақстанда 
жаңа ұлттық құқықтық жүйе 
қалыптасып, мемлекеттік тіл 
мен қазақстанда мекендейтін 
этностық бірлестіктердің ұлттық 
тілдерін дамыту мақсатында ар-
найы жаңа заңдар қабылданып, 
бағдарламалар жұмыс істей ба-
стады. Ата Заңымыз еліміздегі 
тілдердің мәртебесін анықтап 
бергеннен кейін, екі жылдай 
жан-жақты талқыланып, 1997 
жылы шілде айының 11-де 
«Қазақстан Республикасының 
Тілдер туралы» Заңы жарыққа 
шыққаны өздеріңізге мәлім. 
Қазақстанды, қазақты достықтың 
киелі шаңырағына теңесек, түрлі 
этностар оның алтын арайлы 
уықтары іспетті. Бұл ретте байтақ 
мекенде баршамызды біріктіре 
түсетін ортақ құндылықтар 

бар. Ол – біздің талайлы 
тағдырымызды тұтастыратын 
шежірелі тарихымыз және 
біздің байтақ мәдени мұрамыз 
бен қазығы берік мемлекеттік 
тіліміз. Қазақстан дүние 
жүзін шарлаған қаржы-
экономикалық дағдарысқа 
қ а р а м а с т а н ,  е л і м і з д і 
мекендейтін этностардың 
т іл і  мен мәдениеттерін 
дамытуға, балаларының өз 
ана тілдерінде білім алула-
рына жағдай жасап отырған 
бірден-бір мемлекет. Бұл 
әлемдік тәжірибеде өте сирек 
кездесетін құбылыс, мұндай 
мемлекеттер жоқтың қасында. 
Ел бірлігін еселейтін бұл 
құндылықтар отаншылдық 
сезімін орнықтырады. Сон-
да тәуелсіздігіміз мәңгі, 
ұлысымыз ырысты болары 
сөзсіз. Мерекелеріңіз құтты 
болсын құрметті жерлестер!

А. тАйжАНОв, 
Аршалы ауданының 

әкімі.
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БжзҚ-дағы салымшылардың 
жалпы саны және зейнетақы 
жинақтарының сомасы бүгінде 
қандай? 
2 0 1 6  ж ы л ғ ы  1  т а м ы з д а 
шарттардың барлық түрі бойынша 
салымшылардың (алушылардың) 
жеке зейнетақы шоттарының 
(ЖЗШ) саны 10,15 млн. бірліктен 
асты, оның ішінде міндетті 
зейнетақы жарналары есебінен 
жасалғаны шамамен 9,7 млн. 
Міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары бойынша салымшылар 
саны – 405 713 бірлік, ал ерікті 
зейнетақы жарналары бойынша 
39 мыңнан астам бірлік. Зейнетақы 
жинақтарының жалпы сомасы 
6,35 трлн. теңгеден асты. 
Аннуитет шарттар дегеніміз 
не?
Қолданыстағы заңнама аясында 
« Б Ж З Қ »  А Қ - д а н  ( Б Ж З Қ ) 
зейнетақы төлемдерін «Қазақстан 
Республикасында зейнетақымен 
қ а м с ы з д а н д ы р у  т у р а л ы » 
Қазақстан Республикасының 
заңында (Заң) көзделген белгілі бір 
жағдайлар орын алған кезде алуға 
болады. Ең алдымен, зейнетақы 
төлемдерін алу құқығы БЖЗҚ-да 
зейнетақы жинақтары бар және 
зейнет жасына толған тұлғаларға 
беріледі. 
Сонымен қатар мүгедектiгі 
мерзiмсiз болып белгiленетін 
болса,  бiрiншi және екiншi 
топтардағы мүгедектер зейнетақы 
төлемдерін алуға құқылы.
Сақтандыру ұйымымен зейнетақы 
аннуитеті шартын жасау арқылы 
белгіленген зейнет жасынан 
бұрын зейнетақы төлемдерін алуға 

құқығы бар тұлғаларды бөлек атап 
көрсетуге болады. Зейнетақы 
аннуитеті шарты – сақтандыру 
шарты, оған сәйкес сақтанушы 
(зейнетақы төлемдерін алушы) 
сақтандыру ұйымына зейнетақы 
жинақтарының сомасын беруге 
міндеттенеді, ал сақтандыру 
ұйымы сақтанушының (зейнетақы 
төлемдерін алушының) пайдасына 
өмір бойы немесе белгілі бір уақыт 
кезеңінде сақтандыру төлемдерін 
жасауға міндеттенеді. 
Заңның 31-бабының ережелеріне 
сай ең аз зейнетақы мөлшерiнен 
кем емес төлемдi қамтамасыз етуге 
зейнетақы жинақтары жеткiлiктi 
болған кезде міндетті зейнетақы 
төлемдері есебінен зейнетақы 
төлемдерін алуға: 
55 жасқа толған ерлер;
50 жасқа толған әйелдердер (2016 
жылғы 1 наурыздан бастап),
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
50,5 жасқа толған әйелдердер;
2019 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
51 жасқа толған әйелдердер;
2020 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
51,5 жасқа толған әйелдердер;
2021 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
52 жасқа толған әйелдердер;
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
52,5 жасқа толған әйелдердер;
2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
53 жасқа толған әйелдердер;
2024 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
53,5 жасқа толған әйелдердер;
2025 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
54 жасқа толған әйелдердер;
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
54,5 жасқа толған әйелдердер;
2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 
- 55 жасқа толған әйелдердер 

құқылы.
З е й н е т а қ ы  ж и н а қ т а р ы н ы ң 
же т к і л і кт і л і г і  с а қ т а н д ы ру 
ұйымымен жасалған зейнетақы 
а н н у и т е т і  ш а р т ы н ы ң 
талаптарымен анықталады, 
зейнетақы жинақтарын аудару 
туралы шешім қабылдай отырып, 
шартпен өте мұқият танысу 
қажет. 
3 .  Ш а р т т ы - ж и н а қ т а у ш ы 
құрамдауыш дегеніміз не? Оның 
зейнетақыға әсері қандай? 
2018 жылғы 1 қаңтардан бастап 
қолданыстағы жинақтаушы 
зейнетақы жүйесіне өзгерістер, 
я ғ н и  ш а рт т ы - ж и н а қ т ау ш ы 
құрамдауыш немесе жұмыс 
берушінің міндетті зейнетақы 
жарналары (ЖМЗЖ) енгізіледі. 
О л  ү ш і н  Б Ж З Қ - д а  ә р б і р 
қызметкерге шартты зейнетақы 
шоттары ашылатын болады, 
қызметкердің атына жұмыс беруші 
өз қаражаты есебінен қызметкердің 
айлық табысынан 5% мөлшерінде 
ЖМЗЖ аударатын болады. Жаңа 
ЖМЗЖ артықшылығы – жұмыс 
беруші жарна салып отырған 
зейнеткер бұл құрамдауыштан 
зейнетақыны өмір бойына, тіптен 
шартты зейнетақы шотындағы 
қаражат таусылып қалса да алады 
(жинап келгенде кемінде 60 
күнтізбелік ай ЖМЗЖ аударылған 
жағдайда).
С а л ы м ш ы  қ а й т ы с  б о л ғ а н 
жағдайда, зейнетақы жинақтары 
кімге, қалай және қандай көлемде 
мұраға қалдырылады? 
Міндетті, міндетті кәсіптік және 
ерікті зейнетақы жарналары 
бойынша зейнетақы жинақтарын 

заңнамада белгіленген тәртіппен 
өсиетхат  бойынша да ,  заң 
бойынша да мұраға алуға болады. 
Қазақстан Республикасының 
Азаматтық кодексінің ережелеріне 
сай мұрагерлер заң бойынша 
кезектілік тәртібімен мұрагерлікке 
шақырылады. Заң бойынша 
мұрагер болу құқығын бірінші 
кезекте мұра қалдырушының 
балалары,  сондай-ақ  оның 
жұбайы (зайыбы) мен ата-анасы 
тең үлеспен алады. Бірінші 
кезектегі мұрагерлер болмаса, 
заң бойынша мұрагер болу 
құқығын екінші кезекте мұра 
қалдырушының бір әке, бір 
шешеден туған  және  әке с і 
неме с е  шеше с і  бөлек  аға -
інілері мен апа-қарындастары 
(сіңлілері), сондай-ақ оның әкесі 
жағынан да, анасы жағынан да 
атасы мен әжесі тең үлеспен 
алады. Егер бірінші және екінші 
кезектегі мұрагерлер болмаса, 
заң бойынша мұрагер болу 
құқығын үшінші кезекте мұра 
қалдырушының әкесімен бірге 
туған ағалары мен апалары, 
нағашы ағалары мен нағашы 
апалары тең үлеспен алады. Егер 
бірінші, екінші және үшінші 
кезектегі мұрагерлер болмаса, 
заң бойынша мұрагер болу 
құқығын мұра қалдырушының 
алдыңғы кезектегі мұрагерлеріне 
жатпайтын үшінші, төртінші және 
бесінші туыстық дәрежесіндегі 
туыстары алады. 
Заңнамада белгіленген тәртіппен 
мұрагерлік құқық ресімделген 
және зейнетақы жинақтарын 
төлеуге қажет құжаттар БЖЗҚ-ға 

берілген соң зейнетақы жинақтары 
м ұ р а г е р л е р г е  з е й н е т а қ ы 
төлемдерін тағайындау туралы 
өтініште көрсетілген банк шотына 
аударылады. 
5. Қазақстан аумағындағы шетел 
азаматтары және азаматтығы 
жоқ тұлғалар міндетті зейнетақы 
жарналары, міндетті кәсіптік 
зейнетақы жарналары есебінен 
жеке зейнетақы шотын ашу 
туралы өтініш беріп, ерікті 
зейнетақы жарналары есебінен 
зейнетақымен қамсыздандыру 
туралы шарт жасай ала ма? 
Заңның 2-бабына сәйкес Қазақстан 
Республикасының аумағында 
тұрақты тұратын шетелдiктер 
мен азаматтығы жоқ тұлғалар, 
егер заңдарда және халықаралық 
шарттарда өзгеше көзделмесе, 
Қазақстан Республикасының 
а з а м а т т а р ы м е н  б i р д е й 
зейнетақымен қамсыздандырылу 
құқығын пайдаланады. 
Қазақстан Республикасының 
аумағында тұрақты тұратын 
шетелдіктер және азаматтығы 
жо қ  т ұ л ғ а л а р  же ке  б а с т ы 
к у ә л а н д ы р а т ы н  қ ұ ж а т ы 
(шетелд іктер  үшін  тұруға 
ықтиярхат, азаматтығы жоқ 
тұлғалар үшін азаматтығы жоқ 
тұлғаның кәуілігі) болған кезде 
Қордың кез келген бөлімшесіне 
міндетті зейнетақы жарналары, 
міндетті кәсіптік зейнетақы 
жарналары есебінен жеке зейнетақы 
шотын ашу туралы өтінішпен бара 
алады. Сол жерде ерікті зейнетақы 
жарналары есебінен зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы шарт 
жасауға болады.

Қазақстан- 2050

«Тіл ақылдың өлшемі» деп 
халқымыз бекер айтпаған. Елбасы-
мыз Н. Ә Назарбаев «Қазақстанның 
болашағы - қазақ тілінде» де-
ген сөзінде түсінген адамға көп 
мағына жатыр. Тілдің көмегімен 
өнер – білімді, ғылымды игереміз, 
өткен – кеткенімізді саралап, 
сабақ аламыз. Біз өз тілімізді 
құрметтей отырып, дініміз бен 
салт дәстүрімізге, тарихымызға 
көптеп үңілетін болсақ және 
оны өзіміз танып қана қоймай, 
сол асыл қазынамызды әлемге 
танытсақ келешек ұрпақ үшін көп 
жұмыс атқарған болып саналамыз. 
Өйткені өз тілін, дінін, тари-
хын жақсы білмеген адам басқа 
тілдің қадірін білу мүмкін емес. 
Қазақ халқы өзінің шешендігімен 
шеберлік және даналығымен 
ерекшеленеді. 

  Тіл мерекесінің он күндігіне

Тіл – елдікТің Туы!
Біздің тіліміз – ананың ақ сүтімен бойға сіңген асыл қазынамыз, 
сондықтан да өз тілімізде сөйлеу басты парызымыз.

 Жағымды жаңалық

Туған елімнің тілін білу менің 
міндетім болғандықтан өз шамам 
келгенше қазақ тілін үйрендім де 
әрі сол мамандықтың иесі атандым 
дейді ауданымызға қарасты Ижев 
ауылында тұратын ұлағатты ұстаз 
Соня Махмұдқызы. Ұлты күрд бол-
са да мемлекеттік тілді дәріптеп 
жүрген тіл жанашыры. Ол өз сезімін 
былай деп жеткізеді: - «Қазақ халқы 
мейрімді, қонақжай халық. Қазақ тілі- 
қазақ халқының ана тілі, мемлекеттік 
тіліміз. Қазақ тілі-өте әдемі, бай тіл. 
Сүйкімді тіліне -табиғаты да сай, 
өте тамаша өлке. Мен де осындай 
әсем табиғаты бар, әдемі тілі мен 
мейрімді халқы бар елде тұратынымды 
мақтан етемін. Біздің елімізде көптеген 
ұлттар тату-тәтті тұрады. Бірнеше тіл 
білу дұрыс-ақ. Бірақ қазақ тілін өзге 
тілдің бәрінен жақсы білуіміз керек. 
«Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді 
құрметте»-деп белгілі ақын Қадыр 
Мырза Әли бекерге айтпаған. 
Ұлтымыз басқа болса да тілім қазақ бо-
лып, менің ғана емес барлығымыздың 
жүрегімізде сайрап тұруы керек деп 
ойлаймын. Жастарды қазақ тілін 
құрметтеп, үйренуге қандай да бір 
септігім тисін деп өзім білген тілді 
ұстаз ретінде басқаларға үйретудемін.
Себебі біздің қазақ тілінің келешегі 

С о ң ғ ы  ж ы л д а р ы  а н а 
т і л і м і з д і ң  м е м л е к е т т і к 
мәртебеге ие болуы,халықтық 
педагогиканың асыл қазынасын 
пайдалануға,әдебиетіміз бен 
мәдениетімізді,салт-дәстүрімізді 
жетілдіруге мүмкіндік туғызғаны 
еліміз үшін зор қуаныш. Қазіргі 
заман талабы-халықтық дәстүрді 
кеңінен пайдалануды көздеп 
отыр. Ол үшін халқымыздың 
ата-бабадан келе жатқан ұлттық 
а с ы л  м ұ р а л а р ы н , т ұ р м ы с -
салтын,үлгі-өнегесін жүзеге асы-
руымыз қажет.Елімізді басқа ел 
танып жатқанда,тәуелсіз ел тірегі-
білімді ұрпақты тәрбиелеу басты 
міндеттердің бірі. Тәрбиенің 
негізгі құралы тіл , ол ұлттың 
тарихи көрініс белгісі.

Ұлттық қасиет пен ұлттық сана 
ана тілі арқылы бойымызға дари-

ды. Тәуелсіз ел, әлем мойындаған 
жұрт қатарына қосылам десең 
әуелі тіліңді сақта, істі тілден 
баста. Тілін таныған ел өзін 
таниды,өзін таныған ел өзгелерге 
танымал бола алады. 

Адамзаттың ұлысы, Алланың 
соңғы елшісі, Исламның пірі – 
біздің Пайғамбарымыз Мұхаммед 
өзінің 319 хадисінде: «Тілін 
түзеген адамға Алланың рахметі 
жаусын», - деген. Ендеше, сол Му-
хаммед үмбеті біздер өз тілімізді 
түзеп, дамуына өз үлесімізді қосу 
әрбір азаматтың борышы деп 
санаймын.

 Ана сүті бой өсірсе, ана тілі ой 
өсіреді. Олай болса, ата өсиетіне 
құлақ асып, ананың тілі арқылы 
бабалар аманатына адал болып, 
елдігіміздің нышаны болған 
тіліміздің туын жоғары ұстайық.

А.САРжАНОвА, 
№3 Аршалы орта мектебінің 

қазақ тілі мен әдебиеті 
пәнінің мұғалімі.

  Топтық сайыс

«Саулық-байлық негізі...» демекші, 
іс-шараны мектеп директоры 
Г.Байдилдина ашып, барлық құралған 
топтарға сәттілік тіледі.Аудандық 
білім бөлімінен арнайы шараның 
өткізілуіне тікелей Жасөспірім және 
спорт мектебінің директоры міндетін 
атқарушы Н. Бижанов, аудандық 
спорт бөлімі бастығының міндетін 
атқарушы К.Князов, аудандық 
әскери даярлық және дене тәрбиесі 
әдіскері А. Молдабай қатысып, 
түрлі топтардан құралған сайысқа 
әділ-қазылық жасады.Нәтижесінде, 
1-орын мектеп әкімшілігінен құралған 
«Қарлығаш», 2-орын гуманитарлық 
пәндер бірлестігінен 
«Алау», 3-орын 
шағын орталықтан 
құралған «Бәйтерек» 
тобына бұйырды, ал 
қалған топтар бел-
сене қатысқандығы 
үшін марапаттарға 
и е  б о л д ы . І с -
шараның сайыс 
түрінде өткізілуі 
к ө п ш і л і к т і ң 
спортқа  деген 
бейімділігімен бірге, 

Денсаулығың өз қолыңДа
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне –25 жыл толуына орай 
№3 Аршалы орта мектебінде мұғалімдердің белсенді қатысуымен 
пән бірлестіктері арасында «Денсаулық-зор байлық» атты 
спорттық іс-шара болып өтті

қызығушылығын да арттырды.Оған 
өз үлестерін қосып, өткізілуіне 
мұрындық болған мектептегі дене 
тәрбиесі мұғалімдері: М. Шалов пен 
А. Жыныспаев болды.Іс-шара өте 
жоғары деңгейде өткізілді. Тек бұл 
ғана емес, жалпы мектеп мұғалімдері 
кез келген аудандық өткізілетін 
мерекелік іс-шаралардың да куәсі 
болып келе жатыр.Ұстаздарға алдағы 
күндеріне де сәттілік тілеп, « биік 
белестерді бағындыра беріңіздер!» 
дегіміз келеді. 

 г. ҚУАНтҚАНҚЫзЫ,
 №3 АОМ химия пәнінің 

мұғалімі. 

ҰлТым басқа- Тілім қазақ
өте зор»- дейді. Өзге ұлт өкілдеріне 
мемлекеттік тілді үйретіп жүрген 
ұлағатты ұстаз отбасында екі ұл 

мен екі қызды тәрбиелеп отырған 
ардақты ана екенін де айта кетуді 
жөн көрдік. Отан от басынан ба-
сталады демекші, жанұяда олар тек 
қазақша сөйлесетінін, балаларының 
бәрі қазақша жақсы білетінін айтты. 
Балаларымен шәкірттерін «Абай 
оқулары» мен көптеген мемлекеттік 
тілдегі байқауларға дайындап жүрген 

тіл жанашырының жеткен жетістіктері 
де аз емес. 2014 жылы ауданымыздың 
Жібек жолы ауылында өткен семинарда 
қазақша баяндама жасап, қорытындысы 
бойынша «Жыл маманы» атағына ие 
болып, республикалық сертификат 
иегері атанған. Облыстық қазақ тілінде 
өткізілген караоке байқауына қатысып, 
лауреат болған. Өзі ғана емес білім 
беріп отырған білім ордасындағы 
оқушылары да жүлделі орындарды 
иеленуде. Ол шәкірттерімен бірге 
Қаныш Сәтбаевтың ғылыми жоба-
сын әрі қарай зерттеп, оны қорғап 
жүлделі орынды иеленген. Енді олар 
республикалық жобаға қатысу үшін 
дайындалып жүргендерін де айтты. 
Оның шәкірттері ұстаздарының ізін 
қуып, сол сияқты тіл маманы болуды 
армандайтындарын білдірді. Ендеше, 
біз мемлекеттік тілдің, қазақ тілінің 
жанашыр қызын алдағы Тілдер күні 
мерекесімен құттықтап, әрдайым 
өскелең ұрпақты өз туған жеріндегі 
құндылықтарын сыйлап, оны дәріптей 
беру жолында талмас талап пен 
қайсар қанат берулерін тілейміз. 
Шығармашылықтың биік шыңына 
шыға беріңіз демекпіз. 

М. МЫРзАтХАН.
Суреттерге түсірген:

С. вЕтРОв

БЖЗҚ ТуРАлы 5 сАуАл

Ағымдағы жылдың 14 қыркүйегі 
күні ауданымыздың белсенді 

әрі жылы жүректі азаматшасы 
Аршалы ауданының экономика 
және қаржы бөлімінің басшысы 
болған Елена Анатольевна Ан-
друхты кезекті құрмет демалы-
сына шығарып салдық. Осындай 
маңызды оқиғамен Елена Ана-
тольевнаны аудан әкімі Азамат 
Тайжанов құттықтай отырып, оған 
көп жылғы адал еңбегі үшін алғыс 
білдіріп, денсаулық, құт-береке, 
отбасылық бақыт тіледі. Азамат 
Айтбайұлы туған күн иегеріне сал-
танатты түрде тірі раушан гүлдері 
мен алғыс хат және бағалы сыйлық 
табыстады.

Сондай-ақ, Е. Андрухты аудандық 
мәслихаттың хатшысы Қайрат Ше-
дербеков, Аршалы филиалы "Нұр 
Отан" партиясының төрағасының 
бірінші орынбасары Роза Федоро-
ва, аудандық кәсіподақ комитетінің 
төрайымы Татьяна Пристинская 
және тағы басқалар құттықтады. 

еңбегі Сіңген е. андрух

Елена Анатольевна өз кезегінде 
б і рл е с ке н  ұ ж ы м ғ а  а л ғ ы с ы н 
білдіріп, жұмыстарының жемісті 
болуын, бейбітшілік пен амандық 
тілесе, ал Аршалы ауданына одан 
әрі қарыштай дамып, гүлденіп, 
көркеюуіне, алдыңғы қатардан 
көрінуіне тілектес екенін білдірді. 
Бізде өз кезегімізде той иесіне құрмет 
демалысына шығуымен құттықтап, 
зор денсаулық, отбасылық бақыт 
тілейміз.

суретте: аудан әкімі 
А. Тайжановтың Е. Андрухты 

құттықтау сәті.
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ҚҰТ-БЕРЕКЕЛІ ҚҰРБАН АЙТ!
Құрбандық шалу – берекетке 

себеп
 Алла тағала былай дейді: “Әрі 

барша адам дарды қажылыққа шақыр, 
олар жаяу немесе ұзақ жерден арып-
ашып, түйемен саған келсін. Келгесін 
олар мұның өздеріне тигізген пай-
даларын көрсін. Алладан өздеріне 
ризық ре тінде берілген құрбандық 
малдарды белгілі күн дерде Алланың 
атын айтып, құрбандық шал сын. 
Оның етінен өздерің де жеңдер, жоқ-
жі тік  ке де жегізіңдер!” (“Хаж” сүресі, 
27-28-аяттар).

 Байқасақ, аятта құрбандыққа ша-
лы на тын малдың Алладан берілген 
несібе екен дігі айтылуда. Айт күндері 
құрбан шалу – ғибадат. Ал құрбандық 
шалудағы ең ма ңызды жәйт оны – 
Аллаға арнап сою. Ниеттің адалдығы 
жай ғана істің өзін ғи б а датқа айнал-
дырады. Құрбандыққа ша лынған 
мал – Жаратушының берген ры зығы 
болғандықтан етін сол отбасы мү-
шелерімен қоса кедей-кепшіктер де 
жейді. Күн делікті өмірде жағдайы 
тым нашар адам дардың бар екенін 
ұмытпаған жөн. Сон дықтан 
мұсылман ғалымдарының айтуын-
ша, шалынған құрбанның етінен 
жеу – мұстахап, мұқтаж жандарға 
үлестіру – уәжіп. Әбу Ханифаның 
айтуынша, жеуге де, таратуға да бо-
лады, алайда ол уәжіп емес. Бұйрық 
түрі үнемі уәжіптікті талап етпейді. 
“Пақырды тойдырыңдар” деген 
бұй рық байларға берілмесін деген 
мағы на ны білдірмейді. Өйткені, са-
хабалар құр бан ның етін бай, кедей 
көрші-қолаң мен ту ыс тарына да 
беретін. Осы тұрғыдан қа ра ғанда, 
құрбандық шалатын айт күндері 
ша лын ған миллиондаған құрбанның 
еттері бай-кедей, жетім-жесір, кедей-
кепшік, жас-кәрі, әйел-еркегімен бүкіл 
адамзатқа сый ретінде қабылданып, 
осы үлкен жақ сы лықты нәсіп еткен 
Раззақ (шынайы Рызық беруші) 
Жаратушыны естен шы ғармай, бұл 
мереке кең көлемде атап өтілуі тиіс.

 Бұрынғы кезге қарағанда, біз бүгінгі 
күні діни құндылықтарымызды 
наси хат тау ға, құрбандық шалу 
дәстүрімізді жан дан ды руға, қоғамда 
қайырымдылық ша ра ларының 
көптеп ұйымдастырылуына 
анағұрлым көбірек мұқтажбыз. 
Оның төмендегідей өзіндік себептері 
де жоқ емес:

*Жеке адам тұрғысынан ғана 
емес, от ба сылық, әлеуметтік, 
экономикалық, тіпті бұл дүние мен о 
дүниенің игілігіне бөлену тұрғысынан 
құрбандық шалу ислам дініндегі 
міндет екенін мұсылмандардың сана-
сезіміне мықтап орнықтыру;

* Алла тағалаға ең ұнамды ғибадат 
бол ғандықтан уәжіп ретінде бір 
ғана құр бандық союмен шектелмей, 
нәпіл құр бан дықтар қоса шалып, 
осы ізгі істің өрісін кеңейту, сауабын 
арттыра түсу;

*Еліміздің ертеңі үшін иманды да 
салауаты ұрпақтың өсіп жетілуі жо-
лында сапалы шәкірт тәрбиелейтін 
ілім орда ла ры на, діни сауат ашу 
мақсатында қызмет ат қаратын 
білім ошақтарына қолдау білдіруге 
шақыру;

*  Қ ұ р б а н д ы қ  ш а л уд ы ң 
мұсылмандық міндет екенінен бей-
хабар жандарға ұқтыру;

*Мүмкіндігі жоқ кісілердің атынан 
да Пайғамбарымыз секілді құрбандық 
шалып сүннетті орындау;

* Қ ұ р б а н д ы қ қ а  ш а л ы н ғ а н 
малдардың еттерін тарату арқылы 
бүкіл адамзаттың жү регінде асыл 
дініміз исламға деген жы лылық 
сезімін ояту;

*Алла тағалаға керегі құрбандықтың 
еті не қаны емес, құлының ниеті 
екенін жақсы білу.

 жоқ-жітіктің атынан құрбан 
шалу –сүннет

Сахабалардың айтуына қарағанда, 
Пай ғам барымыз (с.ғ.с.) құрбандық 
шалуға жағ дайы жоқ адамдардың 
атынан да мал сойған.

Бұл жайлы Жабир (р.а.) былай 
дейді:

“Хазірет пайғамбармен бірге 
мешітте едім. Құтпасын бітіріп 
мінберден түсті. Со сын құрбандық 
қошқарды өз қолымен бауыздады. 
Бауыздап жатқанда: “Бисмил ла һи, 
Аллаһу акбар! Бұл менің атымнан 
және үмбетімнен құрбан шалуға 
шамасы жетпегендердің атынан”, 
– деді”.

Имандылық

Жабир (р.а.) арқылы жеткен тағы 
бір ха  дис те өзінің және үмбетінен 
жағдайы кел мейтін жандардың 
атынан Пайғам ба ры мыз дың екі 
құрбандық шалғандығы да айты-
лады.

Сондықтан да жағдайы бар мүминдер 
ардақты пайғамбарымыздың ұмыт 
болып бара жатқан осы бір сүннетіне 
қайта жан бітіруге тырысқаны жөн. 
(М.Хуб, Хер йөнииле құрбан, 114-
116-б).

 Айт күнгі тазалық
 Құрбан шалуға жағдайы жоқ 

кісілерге жа сал ған және бір жеңілдік, 
ол – айт күні жуы нып-шайынып, 
тазалану. Себебі, бұл та за  лық 
оларға құрбандық шалғандай сауап 
әкеледі.

Абдуллаһ ибн Амр ибнул-
Астың (р.а.) айтуынша, бірде 
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.):

“Құрбан (айт) күнін мереке ретінде 
атап өтуге маған бұйрық келді. Бұл 
күнді Алла тұтас үмбет үшін мереке 
қылды”, – деді.

Осы кезде бір кісі: – Уа, Алланың 
Елшісі! Менде елдің аманат ретінде 
табыс  та ған малынан басқа мал жоқ, 
сол малдан ба уыздауыма бола ма?”, 
– деп сұрады. Оның құрбан шалуға 
жағдайы жоқтығын ұққан Алла 
Елшісі (с.ғ.с.):

“Жоқ, шаш-тырнағыңды қысқартып, 
мұртыңды алып, ұятты жердің түгін 
қы рын ғаның да жеткілікті. Бұл 
Алла есебінде сен үшін құрбандық 
шалғанмен тең”, – деді.

 Әйел кісі құрбандық 
шала ала ма?

Құрбандық шалу – мүмкіндігі 
бар бар лық адамға уәжіп. Ислам 
дінінде әйел эко номикалық тұрғыдан 
дербес, өзіндік жауап кершілік иесі 
болып саналады. Сол се бепті егер 
әйелдің меншіктік құқы, өзіне ғана 
тиесілі байлығы нисап мөлшерінен 
(Шариғатта байлық болып санала-
тын мөлшер. Ол мөлшер жоғарыда 
берілді) асса, әйелдің жеке өзі 
құрбандық шалуы – уәжіп.

 Құрбандыққа шалынатын мал-
дар және олардың ерекшеліктері
 Кез келген мал құрбандыққа жара-

май ды. Құрбандық ретінде шалына-
тын малдың ерекшеліктері мынадай 
болуы қажет:

1. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр, 
түйе се кілді малдар жарамды. Ал 
үйрек, қаз тауық, түйетауық, елік 
секілді т.б. аң-құстар құрбандыққа 
жарамсыз. Бұларды құрбандық 
ретінде шалу харамға жақын мәкрүһ 
болып табылады. Өйткені, мұнда 
мә   жусиларға (отқа табынушылар) 
елік теу шіл іктің нышандары бар. Қой, 
ешкі, сиыр және түйенің еркектері 
де, ұрғашылары да құрбандыққа 
жарамды.

2. Құрбандыққа жарайтын қой 
мен еш кі ең кемі бір жасар болуы 
қажет. Де ген мен алты айлық қозы 
бір жасар қой секілді ірі, қоңды болса 
құрбандыққа жарамды. Ал еш кінің 
міндетті түрде бір жасқа толған бо-
луы қажет. Сиыр екі жасқа, түйе бес 
жасқа толғанда құрбандыққа шалуға 
болады.

3. Құрбандық малдың дені сау, етті 
және дене мүшелері түгел болуы 
керек. Оның бойында құрбандық 
ретінде шалуға ке дергі келтіретін 
кемшіліктер болмауы қажет.

4. Құрбандық мал ғибадат ретінде 
бауыздалуы шарт. Шын мәнісінде 
Алла пенделердің құлшылығына да, 
құрбандық шалуына да зәру емес. 
Құрбан шалудың бізге мәлім әрі 
беймәлім көптеген пай да лары мен 
хикметтері бар. Дегенмен негізгі 
мақсат – Алла тағаланың разылығына 
бөлену. Мал шалғанда пенделердің 
ние тінің негізге алынатындығы 
Құран Кәрімде былайша баяндалған: 
“Ұмытпаңдар, олардың еті де, қаны 
да ешқашан Аллаға жетпейді. Оған 
жететін жалғыз нәрсе – жүректеріңізге 
ұялаған тақуалық, Аллаға деген 
құрмет”. (“Хаж” сүресі, 37-аят).

 Құрбандық шалудың жөн-
жобасы

 Мұсылман – Алла тағалаға 
толықтай мойынсұнған жан. 
Сондықтан да Раб бы сына жасайтын 
ғибадатын өз ойынша емес, Алла-
ның белгілеген ережелері не гізінде 
жасайды. Бұл жайлы Құран Кә рімде: 
“Кімде-кім Алланың нышандарын 
(белгілерін) ұлықтаған болса күдіксіз 
бұл жүректегі тақуалықтан”, деп 
айтылады (“Хаж” сүресі, 32-аят). 

Сондықтан да Алла та ғала мән берген 
нәрсеге біздің де көңіл бөлуіміз өте 
маңызды.

Осы тұрғыда Пайғамбарымыздың 
(саллаллаһу аләйһи уәсәлләм):

“...Құрбан шалатын адам пышағын 
жақ сылап қайрасын, малды қинамай 
жұм сақ бауыздасын” – деген мына 
бір хадисінің астары терең.

 Мүмкін болса құрбандық шалатын 
жан өз құрбандығын өзі шалғаны 
– мұстахап (ұнамды іс). Дегенмен 
өкілеттік беру ар қылы басқа адамға 
да бауыздатуға болады. Құрбандық 
шалатын жанның мұсылман болғаны 
абзал.

Құрбандық шалған кезде төмендегі 
жәйттерге де назар аударған жөн:

Құр бан шалынатын жердің таза 
болуына көңіл бөлу

Құрбан шалатын жерге малды 
ұрмай-соқпай апару

Құрбан малын құбылаға қаратып, 
сол жағымен жатқызу

Төменде келтірілген аяттарды мал 
бауыздалмай тұрып оқығаны абзал:

“Жүзімді мені керітартпа діндерден 
алыс  татып, көктерді және жерді 
жарат қан әлемдердің раббысына 
бағыттадым” (“Әнғам” сүресі, 79-
аят).

 “Былай де: “Менің намазым да, 
түрлі ғи бадаттарым да, өмірім мен 
өлімім де үнемі әлемдердің раббысы 
Аллаға тән. Оның серігі жоқ. Маған 
айтылған бұйрық осы. Оған алғашқы 
болып бас иген де менмін” (“Әнғам” 
сүресі, 162-163-аяттар).

Осы аяттар оқылғаннан кейін неме-
се бұл аяттар мен дұғаларды білмесе 
“Иә, Алла тағалам, досың Ибраһим, 
сүйіктің Мұ хаммедтен (с.ғ.с.) қабыл 
алғаныңдай ме нен де қабыл ала гөр!” 
деп, яки осыған ұқсас дұға оқуға бо-
лады. Кейіннен “Аллаһу акбар!” және 
“Лә иләһа иллаллаһ” деп айтылады.

Құрбан шалатын адам мал-
ды қинамай жұм сақ бауыздауға 
көңіл бөлуі керек. Мал дың көзінше 
жалаңдатып пышақ қайрауға болмай-
ды. Пышақ өткір болуы тиіс.

 Малды құбылаға  қарата 
жатқызғаннан кейін оң қолымен 
“Бисмиллаһи, Аллаһу акбар” деп 
бауыздайды. Құрбандық малды 
басқа адамға бауыздатқан кісі мал 
бауыз да лып жатқанда “Бисмиллаһи, 
Аллаһу ак бар” деп қоса айтқаны жөн. 
(Малды ба уыз дайтын кісі бауыздарда 
біле тұра әдейі бисмиллаһ деп айт-
паса Ханафи мәзхабы бойынша ол 
малдың еті желінбейді).

Малдың жаны бойынан толық 
шығып бол ғанға дейін оның терісін 
сыпыруға болмайды.

Малдың қаны толық ағып біткенше 
күтіледі.

 Құрбан шалғаннан кейін сол 
маңайдың тазалығына да көңіл бөлу 
керек. Малдың қан-жынын ашық-
шашық далаға қал дыр май, көміп 
тастаған жөн. Бұл – құрбандық ма-
лына әрі құрбан құлшылығына деген 
құрметтің белгісі.

Құрбандық шалудың уақыты
 Ғибадат Алла тағала талап ет-

кен, бел гі ленген мезгілде және 
орында жасалуы шарт. Сондықтан 
құрбанның дұрыс болуы үшін діни 
тұрғыдан оның белгіленген уа қытта 
бауыздалғаны жөн.

Құрбан шалудың уақыты құрбан 
айт тың бірінші күні айт намазынан 
кейін бас талып, айттың үшінші күні 
ақшамға аз уақыт қалғанға дейін 
жалғасады.

 Жарықтандыру жүйесі нашар 
орын дар да түрлі қателіктерге жол 
бермеу үшін түн де құрбандық 
шалу мәкрүһ болып са на лады. 
Ал жарықтандыру мүмкіндігі 
жет кі лік ті жерлерде түнде де 
құрбандық шалына береді. Құрбан 
айтқа арнап алынған мал құрбан 
айтта бауыздалмаса, малдың өзін 
садақа ретінде атау қажет.

 Үзір себептерге байланысты 
құрбан айт намазына бара алмай 
қалған адамның, намаз оқып бо-
латындай уақыт өткеннен кейін 
құрбанын шала беруіне болады. 
Пайғам ба ры мыздан (с.ғ.с.) құрбан 
ша лу дың уақытына байланысты 
бірнеше хадис риуаят етілген. 
Бәрә ибну Азибтің риуаяты бой-
ынша:

“Алланың Елшісі (саллаллаһу 
аләйһи уәсәлләм): “Біздің бұл күнде 
алғашқы жа сай тын ісіміз – намаз оқу, 
сосын қай тып келіп, құрбанымызды 
шалу. Кім осылай іс тесе біздің 

сүннетімізге ергені. Ал кімде-кім 
бұдан бұрын құрбанын шалатын 
болса, бұл құрбанының отбасына 
берілген еттен айыр ма шылығы жоқ. 
Мұның құрбан болуы мүм кін емес”. 
Басқа бір хадисте: “Кімде-кім на маз-
дан бұрын құрбанын шалса, қайтадан 
шал  сын”, – деп, намаздан бұрын 
шалын ған малдың құрбан дыққа 
есептелмейтінін ескертеді.

  Құрбандыққа шалынған 
малдың еті мен терісі

 Бай болсын, кедей болсын құрбан 
айтта шалған құрбандығының 
етін жеуіне болады. Құрбандыққа 
шалынған малдың етін үш бөлікке 
бөліп тарату – мұстахап. Бір 
бөлігі – туған-туыс, көршілеріне 
бай болса да сыйға тартылады, 
екінші бөлігі – кедей және мұқтаж 
адамдарға, үшінші бөлігі – өзінің 
отбасына, бала-шағасына тиесілі. 
Бірақ шалынған малдың етін түгел-
дей кедей-мұқтаждарға таратуға да 
болады. Егер құрбандық шалған 
адам аса дәулетті болмаса және от-
басында адам саны көп бол са онда 
құрбандықтың етін түгелдей өзінің 
отбасына да қалдыра алады.

 Алла Тағала Құран Кәрімде 
құрбанның еті турасында былай 
дейді: “Құрбанның етінен өздерің 
жеңдер әрі міскіндер мен кедей-
лерге жегізіңдер”. (“Хаж” сүресі, 
22-28-аяттар) Пайғамбарымыздың 
(саллаллаһу аләйһи уәсәлләм) шалған 
құрбанының етін қалай таратқандығы 
турасында Ибн Аббас былай деп риуа-
ят етті: “Пайғамбарымыз (саллаллаһу 
аләйһи уәсәлләм) шалған құр бан -
дығының үштен бірін – отбасына, 
үш тен бірін – кедей көршілеріне, 
қалған үштен бірін садақа ретінде 
тарататын”.

 Уәжіп болсын, нәпіл болсын құр-
бан дыққа шалынған малдың етін, 
терісін, сирақ-басын және сүтін сату 
– мәкрүһ. Құрбан малының атал-
мыш бөлшектері сатылған жағдайда 
құны кедейлерге садақа ретінде 
беріледі. Құрбанға шалынған малдың 
ешқандай бөлшегінен қасаптың 
ақысы ретінде төлеуге болмайды.

Хазірет Әлидің былай дегені 
риуаят етіл ді: “Алланың Елшісі 
(саллаллаһу аләйһи уәсәлләм) 
түйелер құрбандыққа шалынған 
уақытта басында тұруымды және 
терілері мен жүндерін таратуымды 
әмір етті. Олардың ешбір нәрсесін 
қасап ақысы ретінде беруге маған 
тыйым салды. “Қасап ақысын біз 
өзіміз береміз”, – деді.

Құрбандыққа шалынған малдың 
терісін ке дейлерге, қайырымдылық 
қорларына бе ру ге болады. (Ислам 
ғылымхалы, 401-402-б).

 Бірігіп құрбан шалуға бола ма?
 Қой немесе ешкі іспетті ұсақ мал-

ды құрбандық ретінде тек бір адам 
ғана шала алады. Ал түйе немесе 
сиыр секілді ірі қара малдарды бір 
кісіден жеті адамға дейін бірігіп не-
месе бір адам жеке өз атынан да соя 
алады. Құрбан шалуға біріккен кі сі-
лердің барлығының ниеті құрбандық 
құл шылығын өтеу мақсатында бо-
луы керек. Егер осы адамдардың 
ішінен біреуі құр  бан дыққа тек ет 
алу ниетімен қосылса, бар лы ғының 
да құрбандығы құрбандық ретінде 
саналмайды.

 Марқұм болған кісінің атынан 
құрбан шалуға бола ма?

Кез келген адамның дүниеден 
озған туысына немесе қадір тұтқан 
кісілеріне сауабын бағыштау 
ниетімен құрбандық мал шалуына 
болады. Бірақ мойнына құр бан дық 
шалу уәжіп болған кісі ең әуелі өз 
атынан құрбандық шалуға тиіс. 
Осыған дәлел ретінде Әбу Дәуд өзінің 
“Сунән” атты еңбегінде “Қайтыс 
болған кісінің аты нан құрбандық 
шалу” деген бөлімінде мына хадисті 
келтіреді:

“Әзіреті Әли (р.а.) біреуін өзі үшін, 
екін шісін Пайғамбарымызға атап екі 
құрбандық шалатын. Мұның себебін 
сұрағандарға ол: “Алланың Елшісі 
кеу дем де жаным бар кезде Өзі үшін 
құрбандық ша луымды өсиет етіп 
кетті”, – деп жауап бер ген екен”.

Бұл жерде мына мәселеге де 
басты мән беру керек; егер қайтыс 
болған кісі өз аты нан арнайы 
құрбан шалуды өсиет етіп ай-
тып кеткен болса, бұл құрбандық 
осы айт күндері шалынуы тиіс. 
Құрбандық шалған адам оның 
етін жей алмайды. Оның етін 

то лығымен таратуы керек. Егер 
қайтыс болған кісі арнайы өсиет 
етпей, бірақ сөйте тұра оның 
артынан қалған дүние-мүліктен 
алы нып құрбан шалынса да оның 
үкімі әлгіндей болады.

Ал марқұм өсиет етпеген, бірақ сіз 
ізгі ниет пен өз қаражатыңызға мал са-
тып алсаңыз оны құрбан айт күні, не-
месе басқа кез келген уақытта шалуға 
болады. Мұндай құрбандықтың 
етін жоқ-жітікке таратуға да өз 
отбасыңызға да қалдыруға болады.

 Ақиқа құрбаны
 Нәресте дүниеге келгенде 

шүкіршілік ретінде шалынатын 
құрбан “ақиқа” деп аталады. “Ақиқа” 
сөзі – араб тілінде жаңа туған сәбидің 
шашының атауын білдіреді. Ақиқа 
құрбандығын шалу – нәпіл ғибадат. 
Ардақты Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) 
неме ре лері Хасан мен Хүсейін 
туғанда қошқар шал ған. Сондай-ақ 
үмбетіне ұл не қыз туғанда құрбандық 
шалу керектігін білдірген.

Сүйікті Пайғамбарымыздың (с.ғ.с.) 
бұл ісі діни талап емес, ондағы мақсат 
– нәрестенің дүниеге келу қуанышын 
басқалармен бөлісу, адамдар арасын-
да ғы бауырластық қатынастарды 
нығайту.

Ақиқа құрбанын нәресте дүниеге 
кел ген жетінші күні шалу – мұстахап 
(ұнам ды іс). Дәл осы күні нәрестеге 
ат қою, шашын алып, шашының 
сал ма ғындай алтын не кү міс садақа 
таратуға ке ңес берілген. Дегенмен, 
ақиқа құр банын нәресте туғаннан 
кәмелетке тол ған ға дейінгі аралықта 
шалуға да болады.

Құрбандыққа жарайтын малдар-
ды ақиқа құрбаны ретінде шалуға 
болады. Шалынған құрбандық етін 
қаласа отбасы мүшелері өздері жейді, 
қаласа дос-жаран, жоқ-жітікке садақа 
ретінде де таратуға болады.

 Нәзір құрбаны
 “Нәзір” – адамның көптен көңілін 

күп ті еткен бір ісі орындалғанда я 
бол маса былай да бір ақсарбас шалам 
де ген дегі атаған малы. Ол – Аллаға 
бер ген уәдесін орындауға жатады. 
Мы салға, ауырып жатқан адам осы 
ауруым нан айықсам, бір қойды 
құрбандыққа ша ламын деп ниет етсе, 
ауруынан айыққан жағдайда, бір қой 
шалуы – уә жіп.

Нәзір құрбанына шалынған малдың 
етінен, шалған адамның өзіне, 
бала ла рына, немерелеріне және 
әке-шешесіне тіпті ата-әжелеріне 
жеуге болмайды. Түгелдей садақа 
ретінде кедейлерге та ратылуы тиіс. 
Шалынған құрбанның бір бөлшегі 
аталмыш адамдар тарапынан же-
лінген жағдайда сол желінген 
бөлшектің құнын кедейлерге тарату 
керек. (Ислам ғылымхалы, 403-б).

 Құрбан айт намазы
Айт – араб тілінде “мейрам” деген 

ма ғынаны білдіреді. Айт намазын 
оқу дың уәжіптігі Құран мен сүннетте 
ай тылған. Біріншісі – Рамазан айты, 
екін шісі – Құрбан айт.

Алла Елшісінің (с.ғ.с.) екі айт 
на ма зын оқығаны жайлы хабар 
“тәуатүр” (бұлтартпас, анық) жолмен 
бізге жеткен. Пай ғамбарымыздың 
(с.ғ.с.) алғашқы оқы ған айт намазы 
– һижраның екінші жылындағы Ра-
мазан айт намазы.

Бұл жайлы ибн Аббас: “Алла Елшісі 
(с.ғ.с.) Әбу Бәкір, Омарлармен бірге 
Ра мазан айт намаздарына қатыстым. 
Бар лығы да айт намазын хұтпадан 
бұрын оқыды” деген.

Басқа бір хабарда ибн Аббас: “Алла 
Елшісі (с.ғ.с.) айт намаздарын азан-
сыз, қаматсыз оқыды”, – деп риуаят 
еткен.

Жұма намазы парыз болған жан-
дар ға осы екі айт намаздары да 
– уәжіп. Бірақ айт намаздарында 
хұтпа намаздан соң оқылады. Бұлай 
оқылуы – сүннет. Айт намаздарының 
алғашқы уақыты – күннің көкжиектен 
найза бойындай көтерілгендегі уақыт. 
Ол бесін намазы кір генге дейін 
жалғасады.

 Айт намазы – екі рәкат. Жама ғат-
пен жария түрде оқылады. Азан мен 
қа мат оқылмайды. Имам “Екі рәкат 
Құр бан айт намазына ниет еттім” деп 
ниет етеді. Жамағат “Екі рәкат айт на-
мазына ниет еттім, ұйыдым имамға” 
деп ниет етеді. “Аллаһу акбар” деп, 
ифтитах (ашу, бастау) тәкбірі алы-
нады. Қолдар бай ла нып, имам мен 
жамағат бірге құпиялай “Субханака 
Аллаһумма” дұғасын оқиды. Одан 
кейін имам – жариялай, жамағат – 
құпиялай “Аллаһу әкбар” деп

(Соңы. Басы өткен санында)
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Құқық бұзушылық про-
филактика және есепте 

тұрған  тұлға лардың  қайт а 
қ ы л м ы с ж а с ау  м ү м к і н  д е -
ген мақсатта  Аршалы про-
бация қызметінде «Альтер-
н ат и в н и к »  р е с п убл и ка л ы қ 
профилактикалық іс-шаралар 
2016ж. қыркүйек айында 12-нен 
18 мерзім арасында өткізілуде. 
Негізгі іс-шараны өткізу мақсаты 
барлық сотталғандардың жұмыс 

«альтернативник» рпіШ
о р ы н д а р ы н  ж ә н е  т ұ р а қ т ы 
мекен-жайы бойынша олардың 
қ ұ қ ы қ  б ұ зу ш ы л ы ғ ы н  т а бу 
мақсатында тексеріс жүргізу. 
Негізгі тексеріс бойынша Про-
бация қызметінде есепте тұрған 
69 сотталғандар қамтылады.

и. СЕДЕЛьНиКОв,
 Аршалы пробация 

қызметінің аға
инспекторы,

әділет капитаны.

Құлақ қағыс !

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

Ақмола облысы Аршалы ауданы, 
Ижев ауылы «Есілжай» МКҚК 
бала бақшасының меңгерушісі.

Лауазымдық міндеттері : 
Білім беру қызметін  жүргізу 
құқығы лицензиясына сәйкес, 
ұйым жарғысына және басқа 
нормативтік құқықтық актілерімен  
бала бақшаға басшылық жасайды. 
Жұмыстарды ұйымдастырады, 
әлеуметтік көмек көрсету бой-
ынша кұрылымдық бөлімдермен 
өзара қарым-қатынас жасайды.
Заманауй басқару әдістері негізінде 
жұмысты болжайды және жоспар-
лайды. Шағын ауданды дамытудың 
әллеуметтік –педагогикалық 
бағдарламаларын әзірлеу мен 
бекітуді ұйымдастырады.Білім 
беру сапасына бақылауды жүзеге 
асырады. Білім беру үрдісі 
уақытында ұйымның оқушылары 
мен қызметкерлерінің өмірі 
мен денсаулығы қауіпсіздігінің 
қажетті жағдайларды жасайды. 
Педагогикалық кеңестің жұмысына 
басшылық жасайды.

Б і л і м  бе ру  ж ә н е  т ә р б и е 
мәселелері бойынша жақын және 
алыс шетелдердің қосымша білім 
беру ұйымдарымен өзара тиімді 
әріптестіктерді кеңейту жөніндегі 
шараларды жүзеге асырады, За-
манауй ақпараттық технология-
ларды дамытады және  белсенді 
пайдаланады. Басқару құрылымен 
белгілейді, қосымша білім беру 
ұйымының қаржы-шаруашылық 
қызметіне басшылық жасау-
ды жүзеге асырады.Оқушылар 
контигентін қалыптастырады. 
Педагогикалық қызметкерлер 
мен әдістемелік бірлестіктердің 
жұмысын үйлестіреді, қоғамдық 
бірлестіктердің, оның ішінде ба-
лалар ұйымдарының қызметіне 
ықпал етеді. Оқу-материалдық 
базаларды есепке алу, сақтау 
және толықтыруды, санитарлық-
гигиеналық режим ережелерін 
сақтау, еңбек және техника 
қауіпсіздігін сақтауды  қамтамасыз 
етеді

Педагогикалық кадрларды және 
қосалқы персоналдарды іріктеу 
және орналастыруды жүзеге асыра-
ды, олардың кәсіби шеберлігін арт-
тыру үшін жағдайлар жасайды.

Жұртшылықпен, ата-аналармен 
(немесе оларды алмастырушы-
лармен) байланысты жүзеге асы-
рады.Мемлекеттік және басқа да 
ұйымдарда білім беру ұйымын та-
нытады, қажетті  есеп құжаттарын 
дайындауды және ұсынуды 
қамтамасыз етеді. Барлық орган-

ХАБАРЛАНДЫРУ
да ұйымның  мүддесін ұсынады 
және ҚР заңнамасымен тыйым 
салынбаған өзге де қызметтерді 
жүзеге асырады.

Білуге міндетті: Қазақстан 
Республикасының Конституция-
сын, Қазақстан Республиксының 
заңдарын,  «Білім туралы», 
«Қазақстан Республикасы тілдерді 
туралы», «Қазақстан Республи-
касы балаларының құқықтары 
туралы», «Коррупциямен күресте», 
«Балиғатқа жетпеген балалардың 
арасындағы құқык бұзушылықтан 
сақтандыру, және балалардың 
қадағалаусыз және панасыздығын 
ескерту», «балаларды сауықтыру 
ұйымдарында, асырап бағуда 
санитарлы эпидемиологиялық 
талаптарын орындау» , білім 
дамыту келешегі айқын дамы-
тылуда балиғатқа жетпеген-
дер және жастар арасындағы 
психологиялық жас ерекшеліктері 
кезеңі, әртүрлі әлеуметтік ортадағы 
психологиялық, әлеуметтік және 
ерекшелік жұмыстары, отбасы пе-
дагогикасы және жалпы негізі, эко-
номика негізі, қаржы шаруашылық 
ісі, жұмыс заңдылығы, ережелер 
мен практикалар өртке қарсы  
сақтандыру және техникалық 
сақтандыру, санитарлы нормалар 
мен ережелер.

Біліктілікке қойылатын та-
лаптар: жоғары педагогиқалық 
білімі немесе профильға лайықты 
жоғары білімі, білім ұйымдарында 
педагогикалық жұмыс өтілі 5 жыл-
дан кем болмауы немесе басқару 
лауазымда 3 жылдан кем болмауы 
керек.

Конкурсқа қатысуға қажетті 
құжаттар: телефон нөмерлерімен, 
нақты тұрақты мекен- жайы-
мен, тіркелген мекен- жайы-
мен  конкурстық  комиссия 
төрағасының атына өтініш 
беруі тиіс; жоғары білімі бо-
луы тиіс(педагогиқалық немесе 
профилдік бойынша); соттылығы 
жоқ болуы тиіс  анықтама; 
жеке куәлігі, еңбек кітапша 
құжаттарының көшірмелері болуы 
тиіс және олар нотариалдық мөр 
басып куәландыруы тиіс, кадрлер 
есебінің жеке парағы, (ф.0-86) 
медициналық формасы, бұрынғы 
жұмыс орына тәртіптік жаза не-
месе мақтауы жазылған мінездеме 
болуы тиіс.

Осы құжаттар хабарландыру 
жарияланған мезеттен бастап 10 
жұмыс күннің ішінде көрсетілген 
мекен-  жайға  т апсырылуы 
қажет:020200, Ақмола облысы, 
Аршалы ауданы, Аршалы кенті, 
Республика к-сі,11 «Аршалы 
ауданының білім бөлімі» ММ. 

Қажетті өнімдер:
1 кг алма (мүмкіндігінше 

қышқыл)
200г қант
200г сары май немесе маргарин
5 жұмыртқа
2 шәй қасық қамыр
Көпсіткіш (разрыхлитель)
600-700 ұн 
Крем: 500г қаймақ (15-20%)
Дайындау  тәс іл і :  майды 

балқытып, қантпен араластырыңыз. 
Жұмыртқаны қосып, мұқият 
араластырыңыз. Қамыр көпсіткіш 
пен ұнды қосып (жұмсақ) илеңіз. 
Алманың қабығын аршып, 
ортаңғы қатты бөлігін алып тастап, 

   Тәттілер әлемімен танысайық

АлмАдАн жАсАлғАн пирог
жеңішкелеп турайсыз. Қамырды 
жайып, арнайы ыдысқа (противень) 
пісірік пісіруге арналған қағаз қойып 
немесе май жағып, 2/3 қамырды 
салып, тегістеңіз. Қамырдың 
үстінен біртегіс етіп алманы салып 
шығыңыз. Қамырды қалдықтарынан 
кішкене жалпақ таяқша жасап, жан-
жанын пышықпен тілімдеңіз. Осы-
лай шыршы тәріздес етіп бірнеше 
таяқша жасап, алманың бетінен 
қойып шығыңыз. Духовкаға (180 
градус) 30-35 минут көлемінде са-
лып қойыңыз. 

Крем үшін қаймақ пен қантты 
араластырыңыз. Ыстық пирогқа 
кремді құйып, суытыңыз.

19 қыркүйек, Дүйсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым».  18 серия
09.55 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
10.00 «Өңір өрнегі». 
10.30 «Картина недели»
11.00 К/ф «Әкемді жалға беремін»
12.30 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
12.35 «Актуальная тема». Передача     
13.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
13.15 «Салауат». Хабар  
13.30 «Өңір өрнегі». 
14.00 «Картина недели»
14.35 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
14.40 М/с «Футболға саяхат». 24 
серия
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Өзекті әңгіме». Хабар
19.00 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
19.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
19.15 «Полиглот». Хабар 
19.25 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет» 
20.35 «Полиглот». Хабар 
20.45 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
20.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Өзекті әңгіме». Хабар 
22.10 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 19 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40  К/ф «Әкемді жалға беремін»
01.20 Д/ф «Сөнбес сәуле»
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

20 қыркүйек, Сейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым». 19 серия 
09.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
10.00 «Аймақ ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
11.00 К/ф «Ғашықтық хаттар»
12.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
12.35 «Өзекті әңгіме». Хабар
13.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
13.15 «Полиглот». Хабар 
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
14.05 М/с «Футболға саяхат». 25,26 
серия.
14.50 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Актуальная тема». Передача 
19.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
19.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
19.15 «Алтын мекен». Хабар   
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет» 
20.35 «Алтын мекен». Хабар   
20.45 Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
20.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Актуальная тема». Передача  
22.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 20 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40 Т/с «Подари мне жизнь». 1 
серия
00.30 К/ф «Ғашықтық хаттар»
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

 21 қыркүйек, Сәрсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым». 20 серия
09.55 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
10.00 «Аймақ ақпарат». 

10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
11.00 Х/ф «Десант»
12.30 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
12.35 «Актуальная тема». Передача  
13.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
13.15 «Алтын мекен». Хабар   
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
14.05 Т/с «Финес пен Ферб». 1, 2 серия
14.50 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Өзекті әңгіме». Хабар 
19.00 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
19.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
19.15 «жаңа толқын». Хабар
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Пәрменді пікір», «Телемаркет» 
20.35 «жаңа толқын». Хабар
20.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Актуальная тема». Передача  
22.10 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 21 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40 Т/с «Подари мне жизнь». 2 серия
00.30 Х/ф «Десант»
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

22 қыркүйек, Бейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым». 21 серия 
09.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
10.00 «Аймақ ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
11.00 К/ф «Ақ жылан»
12.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
12.35 Д/ф «Келбет»
13.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
13.15 «жаңа толқын». Хабар
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
14.05 Т/с «Финес пен Ферб». 3,4 серия.
14.50 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Өзекті әңгіме». Хабар 
19.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
19.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
19.15 «вкратце». Передача  
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет» 
20.35 «вкратце». Передача  
20.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Өзекті әңгіме». Хабар 
22.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 22 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40 Т/с «Подари мне жизнь». 3 серия
00.30 К/ф «Ақ жылан»
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

23 қыркүйек, жұма
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым». 22 серия
09.55 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
10.00 «Аймақ ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
11.00 Х/ф «Учитель музыки»
12.30 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
12.35 «Өзекті әңгіме». Хабар    
13.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
13.15 «вкратце». Передача 
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
14.05 Т/с «Финес пен Ферб». 5, 6 серия
14.50 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Актуальная тема». Передача 
19.00 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
19.05 «Кеңдерек». Кеңейтілген 

репортаж
19.15 «Салауат». Хабар 
19.25 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет» 
20.35 «Салауат». Хабар 
20.45 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
20.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Актуальная тема». 
Передача 
22.10 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 23 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40 Т/с «Подари мне жизнь». 4 
серия
00.30 Х/ф «Учитель музыки»
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

24 қыркүйек, Сенбі
10.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
10.05 «Аймақ ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
11.00 Т/х «Бірінші ханым». 23 серия
12.00 «Спорт лайф». Хабар  
12.10 Д/ф «Келбет»
12.35 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
12.40 «Өзекті әңгіме». Хабар 
13.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
13.15 М/с «Шерлок Як». 1,2 серия
13.45 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
13.50 «Спорт лайф». Хабар  
14.00 «Аймақ ақпарат»
14.40 «Томпақ». 3 бөлім
15.00 «Астана бақыт мекені» Кеңес 
Дүйсекеевтің шығармашылық кеші. 
16.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
16.35 «Актуальная тема». 
Передача 
17.05 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
17.10 М/с «Финес пен Ферб» 7 серия
17.30 М/с «Бала тілі бал»
18.05 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
18.10 «жыр – ғұмыр». Хабар 
18.30 «знаете ли вы?». Передача 
18.40 «Спорт лайф». Хабар  
18.50 «Народный вопрос». 
Передача 
19.00 «Өңір өрнегі». 
19.30 «Картина недели»
20.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
20.05 Т/х «Бірінші ханым». 24 серия
21.00 «Рухани мұра». Хабар 
21.10 «знаете ли вы?». Передача
21.20 «жыр – ғұмыр». Хабар
21.40 Спорт лайф». Хабар  
21.50 «Народный вопрос». 
Передача
22.00 К/ф «Бір жанұя»
00.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

25 қыркүйек, жексенбі
10.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
10.05 «Өңір өрнегі». 
10.35 «Картина недели»
11.05 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
11.10 Т/х «Бірінші ханым». 24 серия 
12.00 «Томпақ». 4 бөлім
12.20 «Рухани мұра». Хабар
12.35 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
12.40 «Актуальная тема». 
Передача
13.10 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
13.15 М/с «Шерлок Як». 3,4 серия
13.45 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
13.50 «Рухани мұра». Хабар
14.00 «Өңір өрнегі». 
14.30 «Картина недели»
15.00 «Рамазан Стамғазиевтің 
авторлық концерті». 
16.30 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
16.35 «Өзекті әңгіме». Хабар
17.05 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
17.10 М/с «Финес пен Ферб». 8 серия
17.30 М/с «Бала тілі бал»
18.05 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
18.10 «Рухани мұра». Хабар 
18.20 «Народный вопрос». 
Передача
18.30  «знаете ли вы?». Передача
18.40 «жыр – ғұмыр». Хабар
 19.00 «Өңір өрнегі». 
19.30 «Картина недели»
20.00 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
20.05 Т/х «Бірінші ханым». 25 серия 
21.00 «Ана жүрегі» концерт.
21.55 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
22.00 К/ф «Әшкерлеуші»
00.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны


