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Құрметті жамағат! айт намазы 17 шілде күнгі сағат 7-30-да аршалы орталыҚ мешітінде 

Қа з а қ с т а н  П р е з и д е н т і 
Н ұ р с ұ л т а н  Н а з а р б а е в 

Астана кубогы үшін гольфтен 
ашық турнирге барды. Жарысқа 
қатысушылар республикамыз-
дан және шетелдерден келген.  
Мемлекет басшысы барлығын 
турнирдің басталуымен және 
Астана күнімен құттықтады.  
" Б і з  б ұ л  т а м а ш а  қ а л а н ы 
бірге салдық, бүгінде ол тек 
қазақстандықтардың ғана емес, 

Жас қала, асқақ қала Жастардың болашағы
Астанамыздың туған күні Аршалы жұрты үшін де салтанатты кешпен көмкерілді. Бұл күні мектеп оқушылары 

әдемі безендірілген мотороллер мен велосипед сабымен алаңда салтанатты шеру құрып өтті. Сахна төрінен аудан 
әкімінің орынбасары Айна Ермекқызы Мысырәлімова жиналған аршалылықтарды құттықтады.

Раунд ортасында Ыстыбаев 
белсенділігі үшін бір ұпай 

алды. Қалған екі минутта Ысты-
баев есепті сақтап қала алды 
және тұңғыш рет "Қазақстан ба-
рысы" турнирін екі мәрте ұтып 
алған балуан атанды. Ол 150 
мың АҚШ долларына ие болды. 

Астананың туған күні қарсаңында өткен қазақ күресі 
бойынша  - "Қазақстан барысы-2015" жеңімпазы 
анықталды. Ол Жамбыл облысының балуаны 
Бейбіт Ыстыбаев! Финалда қызылордалық Руслан 
Әбдіразақовты жеңді, - деп хабарлайды Vesti.kz. Ысты-
баев күрестің басынан-ақ басымдығымен көзге түсті, 
алайда оның қарсыласы өзінен салмағы ауыр балу-
анды шаршатып алмақшы болды. Айта кетейік, 
Әбдіразақов 115 келі тартса, Бейбіт Ыстыбаевтың 
салмағы - 145 келі. 

Жарыстың басты сыйлығы "Ал-
тын тайтұяқты" жеңімпазға ҚР 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаев 
тапсырды. 

дереккөзі санат: қазақша 
портал » қазақша жаңалықтар 

жинағы жаңалық айдары: 
спорт дереккөзі: tv7.kz

Жас Астана туған күні тойлануда

ҚазаҚстан барысы 2015

Талаптағы спорт

гольф  ҚазаҚстанда дамуда

Балалар  шығармашылығы 
орталығындағы «Бейнелеу 

шеберлігі» үйірмесіне қатысып жүрген 
балалар үшін қызықты кездесу өтті. 
Осы үйірмеге қатысып жүріп, үйренгені 
мен білгенінің арқасында жоғарғы оқу 
орнына түсіп, бес жыл дәріс алып, 
қолына диплом алған Құрманбекова 
Меруертпен жолықты. Меруерт Аста-
на қаласындағы Қазақ технология 
және бизнес университетінің дизай-
нер мамандығына ие болды. Міне, 
бұл дипломына тура жол салған осы 
орталықтың үйірмесіндегі алған 
тәжірибесі екендігін Меруерт қуана 
жеткізді. Балалардың бос уақыттарында 
келіп саз балшықтан мүсін жасауды 
үйренгендері, бояулармен сурет салып, 
сызу сызуларының ертеңгі өмірлеріне 
үлкен ақ жол боларына сенімдерін 
арттыра түсті. Ал Меруерттің дизайнер 
болуға бала кездегі арманы ықпал еткен 

Меруерт, құттықтайМыз!
екен. Кішкентай кезінде қуыршағына 
киім тіккен ол арманын өскен кезде 
де жоғалтпады. Дипломдық жұмысы 
қазақша ою-өрнекпен көмкерілген 
ер –азаматтардың костюмі үлгісі 
белгіленіп, бес деген бағаға қорғап 
шыққандығының өзі өзінің таңдаған 
мамандығына деген сүйіспеншілігін 
көрсетуде. Осы үйірмеден алған 
сабағының арқасында жоғарғы оқу 
орнына түскендігін, осы үшін де бізге 
риза екендігін жасырмады. Ал үйірмеге 
қатысушы қыздар болса сұрақтарын 
қоюдан шаршамады. Ксюша Ефимович 
те дизайнер болғысы келетіндігін, ал 
үйірменің бұл арманына ашқан даңғыл 
жол екендігін естігенде өте қуанды. 
Біздің ауданымызда осындай үйірме бар 
екендігі қандай жақсы деген шынайы 
қуанышын да жеткізді. Ханшайым Аса-
нова, Дания Рахимжанова мен Аружан 
Маштаева қонақ қызды дипломды үздік 

қорғауымен құттықтады. Өздерінің де 
арманы осындай күнге жету екендігін 
де айтты. Анюта Пурлис: қалай, жәй 
сурет салу ертеңгі үлкен жолыңның 
мықты соқпағы болмақ? Біздің осындай 
керемет мүмкіндігіміз бар ма?, - деген 
таңданысын жасара алмады. Кездесу 
соңында Ксения Ефимович Меруерттің 
жұмыстарын көргісі келетінін, мастер-
класс өткізші деген тілегі де қабыл 
болды. 

« Ж а р а й с ы ң  М е р у е р т,  б і з 
қуаныштымыз», - деген ұстаздық 
леб і з імд і  белд ірг ім  келед і . 
Шәкірттеріміз жетіп жатқан биіктеріне 
ұстаздар қауымы біз қуанып жатамыз, 
ал үйірмеге қатысушылар болашақта 
бұл үйірмеден алатын тәжірибелерінің 
маңызды екендігіне қуанды.

т. КоростылевА, 
 Балалар шығармашылығы 

орталығының ұстазы.

Біздікін біліңіз

Бүгін біз Астанамыздың туған 
күніне орай ұйымдастырылып 

отырған мерекелік кештің куәсі 
болып отырмыз. Астананың туған 
күні баршамыз үшін ыстық күн. 
Тәуелсіз Қазақстанның абырой-
ын асқақтатып, төрткүл әлемде 
беделін көтерген жас Астанамыздың 
әлемдік деңгейдегі сәулеттілігі мен 
көз тартар тарихи үйлесімдігі  Ел-
басы Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы 
саясатының жемісі. Күннен күнге 
жетіліп, кеңейіп келе жатқан жас 
қаламыздың болашағы біздің 
болашағымыз. Ендеше, бақытты 
ұрпақ екендігімізбен қуанамыз. Алды-
мызда жарқын жол, анық бағыт,  жас-
тар үшін Елбасының нықтап отырған 
100 қадамы ел ертеңінің іргесін 
мықтайтын анық жол. Сондықтан 
да бүгінгі таңда жастарға үлкен 
құрметпен қатар үлкен жауаптылық 

жүктеліп отыр. Аршалының жас-
тары қашан да өздерінің жалынды 
істерімен үлес қосарына сенім ар-
тамыз,- деп құттықтау сөзін арнады. 
А.Е.Мысырәлімова. Жас техниктер 
стансасының шеберлері Виктор 
Коопты, Вильгельм Лидерді және 
авиамоделді спорт командасының 
басшысы Н.Л.Олейникті спорттық 
жарыстардағы жоғарғы биіктерге 
шығып жүрген жетістіктерімен аудан 
әкімінің атынан құттықтап, алғыс хат 
табыстады.

 Астананың туған күні қарсаңында 
отау құрып, некелескен жастар 
Арықпаев Орынбек пен Айнұр, 
Оспанов Руслан мен Жанар, Цыганов 
Виталий мен Людмила, Шевченко 
Владислав пен Виктория сахна 
төріне шақырылып, шаңырақтары 
биік, босағалары берік, бақытты 
отбасы болуларына тілек айтылды. 

Викториналық сауалдар қойылды. 
Сыйлықтар табысталды. Алғаш рет 
жеке куәлік алушыларға да ерекше на-
зар бөлінді. «Нұр Отан» партиясының 
мүшелігіне қабылданған жастарға 
партия билеті ұсынылды. Ал 
алаңда Балалар шығармашылығы 
орталығының үйірмесіне қатысушы 
суретшілеріміздің асфальтқа салған 
суреттеріне қызықпаған жан бол-
мады. БШО мен Орталық аудандық 
кітапхана ұйымдастырған көрме 
көздің жауын алса, Ижев селосы-
нан келген Н.В.Вдовыдченконың 
бұйымдары тартымдылығымен 
қызықтырды. Салтанатты шара 
мерекелік концертпен және 
қыдырумен жалғасын тапты. 

м. Ахметқызы.
суретте: Астана күні 
Аршалыда тойланды.

суретке түсірген: р. сАмКов.

Құрметті оқырман! Төл газетіңіз “Аршалы айнасы” 2015 
жылдың екінші жарты жылдығына жазылуға шақырады. 
Сіздердің мемлекеттік тілдегі басылымның ахуалының 
жақсаруына, басылым санының артуына қосар үлестеріңіз 
маңызды. Сіздерден мақала, ой-пікір, ұсыныс күтеміз. 
Жазылу үшін өздеріңіз тұратын мекенжай бойынша пошта 
бөлімшесіне немесе редакцияға келулеріңізге болады. 

Тәуелсіз Қазақстанның 
жаңа астанасы Астана 

қаласына – 17 жыл 
толды. Осы жылдарда 

Сарыарқаның кең 
жазығында бой көтерген 
заманауи көркем, тарихи 

құпиясы мол, төрткүл 
әлемге танылып Қазақстан 

Республикасының 
мақтанышына айналатын 
абыройлы қала болғанына 
қуанамыз. Астана – біздің 
жарқын болашағымыздың 

айнасы. 

біздің қонақтарымыздың да 
мақтанышына айналды. Бұл гольф-
клуб жазық далада салынған 
еді. Бүгін аталмыш спорт түрі 
Қазақстанда даму үстінде, Аста-
нада уақыт өте келе жаңа клубтар 
пайда болады",- деді Нұрсұлтан 
Назарбаев.Сөзінің соңында 
Қазақстан Президенті турнир 
қатысушыларына табыс тіледі.

Ақорданың баспасөз 
қызметінен.



10 шілде 2015 жыл 2 бет Аршалы айнасы

«Аршалы ауданының әкімі аппараты» ММ  
1 мемлекеттік қызметтер көрсетілуін талдау 

бөлімінің басшысы
78798 теңгеден 106345 теңгеге 

дейін 
2

құжаттамалық қамтамасыз ету және 
қаржылық-шаруашылық қызметі бөлімінің АҚ 
және ТЖ бас маманы 59579 теңгеден 80720 теңгеге 

дейін3
персоналды басқару қызметінің (кадр қызметі) 
бас маманы (негізгі қызметкердің бала 
күтімідемалысы кезеңіне)

4 заң қызметінің бас маманы
«Аршалы ауданының тұрғын үй коммуналдық-шаруашылық, жолаушылар көлігі және 

автомобиль жолдары бөлімі» ММ
5 бас маман 56376 теңгеден 76235 теңгеге 

дейін
«Аршалы ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ

6 бас маман 56376 теңгеден 76235 теңгеге 
дейін7 бас маман (негізгі қызметкердің босану және 

жүктілігі жөніндегі демалысы кезеңіне)
8 жетекші маман 49969 теңгеден 67907 теңгеге 

дейін
«Аршалы ауданының ауыл шаруашылығы бөлімі» ММ

9
тұқым шаруашылығындағы мемлекеттік 
бақылау жөніндегі бас маман 56376 теңгеден 76235 теңгеге 

дейін
«Аршалы ауданының сәулет және қала құрылысы бөлімі» ММ

10 бас маман 56376 теңгеден 76235 теңгеге 
дейін

«Аршалы ауданының дене шынықтыру және спорт бөлімі» ММ
11 басшысы 109548 теңгеден 147986 

теңгеге дейін
«Аршалы ауданының ветеринария бөлімі» ММ

12 жетекші маман 49969 теңгеден 67907 теңгеге 
дейін

«Аршалы ауданының жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарлама бөлімі» ММ
13 азаматтық хал актілерін тіркеу

 жөніндегі бас маман 

56376 теңгеден 76235 теңгеге 
дейін

14
ұйымдастырушылық жұмыс мәселелері 
жөніндегі бас маман (негізгі қызметкердің 
босану және жүктілігі жөніндегі демалысы 
кезеңіне)   

15
мүгедектерме н, ардагерлермен және 
басқа да халықтың әлеуметтік-қорғалатын 
санаттарымен жұмыс жасау жөніндегі бас 
маман

«Аршалы ауданының білім бөлімі» ММ
16 басшысы 109548 теңгеден 147986 

теңгеге дейін
17 оқу тәрбие жөніндегі бас маман (негізгі 

қызметкердің бала күтімідемалысы кезеңіне) 56376 теңгеден 76235 теңгеге 
дейін18 балалардың құқығын қорғау жөніндегі бас 

маман
«Аршалы ауданының құрылыс бөлімі» ММ

19
басшысы 109548 теңгеден 147986 

теңгеге дейін
«Аршалы ауданының ішкі саясат бөлімі» ММ

20 басшысы (негізгі қызметкердің босану және 
жүктілігі жөніндегі демалысы кезеңіне)

109548 теңгеден 147986 
теңгеге дейін

«Бұлақсай ауылдық округінің әкімі аппараты» ММ
21 жетекші маман-бухгалтер 48047 теңгеден 64704 теңгеге 

дейін22 жетекші маман
«Аршалы ауданының Аршалы кенті әкімі аппараты» ММ

23 бас маман-бухгалтер 53813 теңгеден 72391 теңгеге 
дейін24 бас маман (негізгі қызметкердің босану және 

жүктілігі жөніндегі демалысы кезеңіне)
«Михайлов селолық округі әкімінің аппараты» ММ

25 жетекші маманы - бухгалтер 48047 теңгеден 64704 теңгеге 
дейін

«Жибек жолы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ
26 бас маманы (негізгі қызметкердің бала күтімі 

жөніндегі демалысы кезеңіне)
53813 теңгеден 72391 теңгеге 

дейін
«Ижев селолық округі әкімінің аппараты» ММ

27 бас маман 53813 теңгеден 72391 теңгеге 
дейін

28 жетекші маман 48047 теңгеден 64704 теңгеге 
дейін

«Сараба селолық округі әкімінің аппараты» ММ
29 бас маманы - бухгалтер (негізгі қызметкердің 

бала күтімідемалысы кезеңіне)
53813 теңгеден 72391 теңгеге 

дейін
«Волгодонов селолық округі әкімінің аппараты» ММ

30 бас маманы 53813 теңгеден 72391 теңгеге 
дейін

Аршалы ауданының мемлекеттік 
қызметкерлерінің бос орын

 лауазымдары туралы  
мӘліметі

Барлық сұрақтар бойынша «Ақмола облысы Аршалы ауданы 
әкімі аппараты» ММ персоналды басқару қызметіне (кадр қызметі) 
хабарласыңыз, мекенжайымыз: Ақмола облысы Аршалы ауданы Арша-
лы кенті Тәшенев к. 47, 307 кабинет, анықтама үшін тел.: 8/71644/21870 
(ішкі 108), факс 8/71644/21352.

Жыл бойы білім алып, жазғы 
демалысты тағатсыздана 

күтетін жадыраған жаз келіп, 
балалардың да қуанышында шек 
жоқ. «Мен атамның ауылында 
демаламын, ал мен, нағашыма 
барамын, әжемнің үйіне барып, 
мынадай қалада демаламын не-
месе ата-анаммен демалысқа 
барып, үйде ата-анама қолғабыс 
етемін»- дейтін балалар да бір 
жылға есейіп, шат күлкісімен 
балалық шағының қызықты 
күндерін тәтті өткізуге асығуда. 
Баланың уақытын ұтымды, пай-
далы, қосымша жұмыстармен 
жұмсаса келешекте жақсы өмір 
сүруге,  өз  болашағын жо с-
парлай білуге дағдыланады. 
Осыған дәлел, балалардың ой-
өрісін дамытатын, танымын 
оятатын игі жұмыстардың бірі 
ол - мектеп жанындағы лагерь. 
Биыл да жылдағы үрдіспен, 
№ 3  А р ш а л ы  о рт а  м е кт е б і 
жанынан ұйымдастырылған 
«Бәйтерек» лагерінің ашылу 
салтанаты өтіліп, өз жұмысын 
жалғастырды. Таңертеңгі 9.30 
дан балаларды қабылдау ба-
сталып, түрлі ойындар ойнап, 
тапсырмалар орындап, аста-
рын ішіп, лагердің әнұранын 
ж і ге рл е н е  о р ы н д ап ,  т ү с к і 
ұйқыдан соң да 16.30 дейін 
іс -шаралар  өткіз ілет ін  бұл 
лагерде балалардың қызықты 
сәттері толып жатыр. Әр сы-
ныптан жиналған оқушылар 
т ат у  д о с қ а  а й н а л ы п ,  б і р -
бірінің білмейтін, танымайтын 
қырларын көріп, ойындарда, 
жасаған жұмыстарында эмо-
цияларын еріксіз  шығарып, 
қ у а н ы п ,  ш а т т а н ғ а н д а ғ ы 
көріністе бала жүрегі ештеңені 
жасырмай суреттейді. Сондай-
ақ, «Бәйтерек» лагері Қайсанова 
З .Т басшылығымен аға  во -
жатый Смагулова Л. Б және 
тәрбиешілер Жақсылық К.Ә, 
Бимендина А.М. жоспарланған 
жұмыстарымен 1 ауысымды 
сәттіаяқтады. Аға вожатый Сма-
гулова Л.Б оқушыларды БШО- 
ға апарып, «Көңілді старт» сай-
ысынан екінші орын иеленіп, 
сыйлықтармен марапаттал -
ды. Әрі қарай, БШО ішіндегі 
мұражайға кіріп, Т. Максимов-
на Аршалы ауданының тари-
хын баяндады. Т. Максимовна 
мұражайға келген оқушылардың 
жас ерекшеліктеріне  қарай 

“бәйтеректе” керемет және көңілді

тақырып таңдап алып, әрбір 
заттың ерекше тарихын на-
зар аударта таныстыратынына 
көзім жетті. Себебі бұл жолы да 
ортаңғы буын оқушыларымен 
барғанымдағыдай таныстыра-
тын шығар деген оймен отырған 
едім,  жоқ мүлдем басқаша, 
қызықты мәліметтер беріп, 
сұрақ қойып, білгісі келіп, зейін 
танытқан оқушыларға қазақтың 
оюлы қалтасынан тәтті кәмпит 
таратып,  оқушылар әсерлі , 
әдемі көңілмен қайтты. Бұл 

ауысымда оқушылар үшін естен 
кетпес «Су патшайымы мен 
ханзадасы» күні болды. Жаздың 
жарқыраған ыстық күнінде су 
атқыш құралдарын дайындап 
әкеліп, су атысып, асыр са-
лып нағыз жазғы демалыстың 
атаулы күнін өткізді.Осылай-
ша бірінші ауысым да,  күн 
сайын өткізілген іс-шараның 
нәтижесі бойынша әр оқушыға 
алғыс хат, диплом , марапат-
тар беріліп қорытындыланды. 
Әрі қарай екінші ауысым да, 
жалғасын тауып, тәрбиешілер 
Жапарова Ә.М мен Мухаме-
диярова М.К оқушылармен 
лагерд ің  а лғашқы күн інен 
қарым-қатынас мәдениетінің 
баспалдағын бірге жасап, «Жан 
әлемің сұлу ма?» шоуын өткізіп, 
о қ у ш ы л а р д ы  с ұ л у л ы қ қ а , 
т а з а л ы қ қ а ,  ұ қ ы п т ы л ы қ қ а , 
инабаттылыққа бағыттап, қыз 

балалардың өз бетінше жинақы 
жүруге  үйретт і .  Шоу соңы 
қыз балалардың сән үлгісін 
көрсетумен аяқталды. Бұл мек-
теп жанынан ұйымдастырылған 
л а г е р г е  а у д а н ы м ы з д а ғ ы 
« Б а л а л а р  ш ы ғ а р м а ш ы л ы қ 
орталығы» да үлесін қосуда. 
БШО ұжымы келген балаларды 
қуана қарсы алып, дайындаған 
викториналық сұрақтары мене 
жарыстарын өткізумен қатар, 
балалардың қолынан шыққан 
саздан жасалған бұйымдарын 
с ы й ғ а  т а р т у  е т і п ,  б і з д і ң 
оқушыларымызды қуантып 
жіберді. Сондай-ақ, елордамыз 
Астана қаласына да саяхаттап, 
суда жүзу бассейніне түсіп, 
Хан шатыры мен Азия пар-
кте әртүрлі ойындар ойнап, 
балалық шақтың тағы бір күнін 
тамаша күнмен өткізіп қайтты. 
Ауданымыздың табиғатына се-
руенге шығып, өз тұрғылықты 

ж е р і н і ң  ә с е м  д е ,  с ұ л у 
табиғаты бар екендігіне де көз 
жеткізген оқушыларымыздың 
қуанышында шек жоқ. Жал-
п ы  ө з і м  д е  б ұ л  л а г е р д е н 
білмейтінімді жасауға үйреніп, 
оқушылардың көңілін  табу 
ү ш і н  і з д е н і п ,  ж а ң а л ы қ қ а 
ұ м т ы л ғ а н ы м  м е н і ң  ұ с т а з 
болудағы тәжірибемді шыңдай 
түскендей. «Бала - өміріміздің 
мәні», « Баланы жастан» деген 
ата- бабаларымыз айтқан ізбен 
әрқашан да балаларымызды 
жаст айынан ұқыптылыққа , 
шыдамдылыққа, еңбекке бау-
лып, елін сүйер азамат пен 
азаматша тәрбиелеу, ата-ана 
мен мектептегі осындай шара-
лардан бастау алатынына мән 
берсек екен.

А. семБиевА,
 №3 Аршалы орта 

мектебінің психологі. 

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-
өзі басқару туралы», 2005 жылғы 13 сәуірдегі «Қазақстан 
Республикасында мүгедектерді әлеуметтік қорғау туралы», Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы 11 шілдедегі «Кемтар балаларды 
әлеуметтiк және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау 
туралы» Заңдарына сәйкес, Аршалы аудандық мәслихаты ШЕШІМ 
ЕТТІ:
1. Кемтар балаларды үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтеу 
тәртібі айқындалсын:
1) үйде оқытуға жұмсаған шығындарды өтеу (толықтай мемлекет 
қамтамасыз ететін мүгедек балалар және оларға қатысты ата-аналары, 
ата-ана құқығынан айырылған мүгедек балалардан басқа) мүгедектер 
қатарындағы кемтар балалардың ата-анасының біреуіне және басқа 
заңды өкілдеріне отбасы кірісіне тәуелсіз беріледі;
2) шығындарды өтеу өтініш білдірген айдан бастап «Ақмола 
облысының білім басқармасы» мемлекеттік мекемесінің жанындағы 
ведомствоаралық психологиялық-медициналық-педагогикалық 
кеңестің қорытындысында белгіленген мерзім аяқталғанға дейін 
беріледі;
3) шығындарды өтеу қаржыландырудың түсуіне байланысты өткен 
тоқсанға жүргізіледі. Шығындарды өтеуді тоқтатуға әкеп соққан 
жағдайлар бар болғанда (мүгедектер қатарындағы кемтар баланың 
18 жасқа толуы, қайтыс болуы, мүгедектікті алып тастау), төлемдер 
сәйкес жағдайлар туындағаннан кейінгі айдан бастап тоқтатылады.
2. Мүгедектер қатарындағы кемтар балаларды жеке оқыту жоспары 
бойынша үйде оқытуға жұмсаған шығындар әр балаға тоқсан сайын 
тоғыз айлық есептік көрсеткіш мөлшері айқындалсын.
3. Осы шешім Ақмола облысының Әділет департаментінде 
мемлекеттік тіркелген күнінен бастап күшіне енеді және ресми 
жарияланған күнінен бастап қолданысқа енгізіледі. 

Аудандық мәслихат
сессиясының төрағасы К. ҮстенБеКов

Аудандық мәслихатының
хатшысы Ю. сериКов

Келісілді
Аршалы ауданының әкімі ж. нұрКенов 

АқмолА оБлысы
АршАлы АудАндық 

мӘслихАты
шешім

 

Аршалы кенті              № 43/4 2015 жылғы             10 маусым
Мүгедектер қатарындағы 
кемтар балаларды үйде оқытуға
жұмсаған шығындарды өтеу
тәртібін және мөлшерін 
айқындау туралы

Ақмола облысы Әділет департаментінде 01.07.2015 жылы № 4846 тіркелген.

Аршалы орталық мешітінде 
Рамазан айының қарсаңында 
Астана қаласының «Ескендір» 
медрессесінен ұстаз – Темірхан 
діни сауаттылық сабағын өткізген 
ед і .  Жуықта  сол  сабақтың 
қорытындысын шығарды. Сабаққа 
30-дан астам ұлдар мен қыз бала-
лар қатысқан болатын. Қорытынды 
сабақта емтихан тапсыру барысын-
да балалардың қызығушылығын 
артыру үшін арнайы сыйлықтар 
әзірленген болатын. Бірінші 
орынға велосипед, оның иесі – 

  Білімге құштарлық

ШәкірттеріМізбен МақтанаМыз
Игілік Жансерік, екінші орынды 
Айтқұлова Арайлым иеленіп ұялы 
телефон сыйға алды. Ал үшінші 
орынды Исин Тимуджин иеленіп 
допқа ие болды. Сонымен қатар 
мадақтау қағаздарымен марапат-
талды. Қалған балалар да құр 
алақан қалмады. Оларға да сый-
сияпат жасалды. Барлығы да риза 
болды. Мектеп қабырғасындағы 
балалардың бір ай бойы уағыз 
тыңдап, құран аяттарын жаттап, 
арабша жазу жазып үйренуге 
талпынғанына қуанамыз. Білімді 

Балалар жазғы демалысы

 2015 жылдың 11-нен 14-
не дейінгі маусымда Павло-
дар қаласында Республикалық 
с а й ы с  ө т т і .  Т е х н и к а л ы қ 
шығармашылық және ойлау 
құрастыру шеберлігінен (авиа  
ракето, авто, судомоделдеу, 
қолданыстағы модел робототех-
никалар). Қазақстанның барлық 
түкпірінен 19 команда жиналды, 
Павлодар қаласындағы «Школь-
ник» сарайында өтті. 

Авиа-авто, судомоделдеуде Ар-
шалы ауданының ЖТС балалары 

біздің жас техниктер
мықты көрсеткіш көрсетті. 

Судомоделді спорттан 2-орын 
F-4-B сыныбында Кооп Виктор, 
РЦБ сыныбында -2 орынды Ли-
дер Вильгельм алды. 

Біздің авиомоделшілер сайысқа 
бірінші рет қатысты. Хореев 
Вадим,  Черепанов Никита, 
олар қарсыластары Алматы, 
Қарағанды, Ақтөбе қалаларының 
мықтыларынан қалыспай жеңіс 
әкелді. Хореев Вадим 3-ші орын-
ды, F-1-A сыныбында жеңіп 
алды. Республикалық техникалық 

шығармашылық және ойлау 
құрастыру шеберлігінен (авиа  
ракето, авто, судомоделдеу, 
қолданыстағы модел робототех-
никалар) сертификаттарымен 
марапатталды. 

Республикалық бұл сайыстың 
қорытындысында біздің Арша-
лы командасы II орынды жеңіп 
алды, екінші деңгейлі грамота 
мен кубок және бағалы сыйға ие 
болды. 

Б. Ахметов, 
жтс директоры.

Шеберлер әлемі

жастарымыз көп болсын. Ораза 
қабыл болып, жақсы тілектеріміз 
орындалсын.

е. хАзтАй, Бас имам.



10 шілде 2015 жыл  3 бетАршалы айнасы

Би ы л  е л і м і з  т ұ ң ғ ы ш 
мемлекетіміздің негізін 

қалаған Қазақ хандығының 550 
жылдығын кең көлемде атап 
өтпекші. Бұл ұлы мерейтойдың 
өткізілуі Елбасымыздың 2014 
жылғы «Нұрлы жол – болашаққа 
бастар жол» атты Жолдауында 
ресми түрде мәлімденіп, Қазақ 
хандығының 550 жылдығына 
Жаңа Қазақстандық Патриотизмді 
ұрпақ жадына сіңіруде айрықша 
рөлге ие деп баға берілген бола-
тын. Елбасымыз атап өткендей 
Қазақ хандығының құрылған 
сәтін атап өту қазақстандық 
м е м л е к е т т і л і к т і ң  ж ә н е 
отаншылдықтың нығаюына 
септігін тигізуі тиіс. Өткен дерек-
терге және қазіргі қолданыстағы 
мәліметтерге сүйенетін болсақ, 
Қазақ хандығына дейін біздің 
аумағымызда өткен Сақ, Ғұн, 
Түрік қағанаттары, Алтын Орда, 
Көшпелі өзбек мемлекеттері 
ж ә н е  б а с қ а  д а  э т н и ка л ы қ 
қоғамдастықтар мен мемлекеттік 
қ ұ р ы л ы м д а р д ы ң  д ә у і р л е р 
өткендігі белгілі. Соның ішінде 
XV ғ. бірінші жартысында ба-
тысында Жайықтан бастап, 
шығысында Балқаш көліне дейін, 
оңтүстігінде Сырдың төменгі жағы 
мен Арал өңірінен, солтүстігінде 
Тобылдың орта  ағысы мен 
Ертіске дейінгі жерде бұрынғы 
Ақ Орданың орнына «көшпелі 
өзбектер» мемлекеті құрылады. 
Бұл мемлекеттің негізін Шыңғыс 
ханның үлкен ұлы Жошыдан 
тарайтын Шайбанның ұрпағы 
Әбілхайыр хан қалайды. Ол билік 
құрған 40 жылдың ішінде сыртқы 
саясатында Сырдария бойындағы 
қалалар мен Хорезм үшін Темір 
ұрпақтарымен ұзақ соғыстар 
жүрг і з іп ,  ішк і  с аяс атында 
Дешті-Қыпшақтағы бытыраңқы 
жатқан өзбек тайпаларының 
басын қосып, бір орталыққа 
біріккен мемлекет құруға тыры-
сты. Алайда, 1457 жылы Сығанақ 
түбінде Өз-Темір тайшы бастаған 
ойраттардан жеңіліп, олармен 
масқара ауыр шарт жасасуы 
және ішкі талас-тартыс кезінде 
үлкен ұлы Шах-Будаг-сұлтанның 
өлтірілуі Әбілхайырдың мемле-
кет ішінде қатал тәртіп орнатуға 
итермелейді. Ал бұл іс-шаралар 
көшпелі өзбек тайпаларының 
оған деген өшпенділігін одан 
с айын  күшейт іп  ж іберед і . 
Әсіресе Әбілхайыр хан өзінің 
саяси қарсыластары – Жошы 
әулетінен шыққан сұлтандарды 
қудалауы салдарынан Орыс 
ханның ұрпақтары Жәнібек пен 
Керей сұлтандар қарамағандағы 
ауылдарымен Шу өзен ін ің 
бойына көшіп кетуге мәжбүр 
болды. Осылайша Керей мен 
Жәнібектің басшылығымен Шу 
өзенінің бойындағы Мойынқұм 
өңіріне қоныс аударған өзбек 
тайпаларының бір бөлігі қазақ 
хандығының құрылуына тікелей 
ықпал жасады. Қазақ хандығы 
ту р а л ы  н а қ т ы  м ә л і м е т т е р 
берет ін  Мұхаммед  Хайдар 
Дулатидың «Тарих-и-Рашиди», 
Қадырғали Жалайырдың «Жыл-
намалар жинағы», Махмуд бен 
Уәлидің «Бахр ал-асрар фи ма-
накиб ал-ахиар», Әбілғазының 
«Шежіре-и Түрк» және басқа 
да шығыс деректеріне назар 
аударсақ Әбілхайырға қарсы 
өзіне одақтас іздеген Моғолстан 
ханы Есенбұға Шуға көшіп 
келген Керей мен Жәнібекті 
қарсы алып, қоныстанатын жер 
береді. Осы оқиға жөнінде та-
рихшы Мұхаммед Хайдар Дулати 
«Тарих-и-Рашиди» атты еңбегінде 
былай дейді: «Ол кезде Дешті 
Қыпшақты Әбілхайыр хан биледі. 
Ол Жошы әулетінен шыққан 
сұлтандарға күн көрсетпеді. 
Нәтижесінде Жәнібек хан мен 
Керей Моғолстанға көшіп бар-
ды. Есенбұға хан оларды құшақ 
жая қарсы алып, Моғолстанның 
батыс шегіндегі Шу мен Қозыбас 
аймақтарын берді...». Осы де-

ректерге назар аударсақ Қазақ 
хандығының тағына алғашқы 
болып Керей отырса (1458-1473 
жж.), кейін оны Жәнібек хан 
алмастырады (1473-1480 жж.). 
Бастапқыда Қазақ хандығының 
аумағы Шу өзені мен Талас 
өзенінің алқабы және батыс 
Жетісумен шектеліп, онда мекен-
деген тайпалар Дешті-Қыпшақтан 
қоныс аударған тайпаларымен 
етене араласып кетеді. Осылай-
ша 1465 жылы негізі қаланған 
Қазақ хандығының құрылуы Отан 
тарихындағы төтенше маңызды 
оқиғаға  айналып,  Орталық 
Азияның ұлан-байтақ өңірін ме-
кендеген көшпенді тайпалардың 
бірыңғай этникалық топ – қазақ 
халқының қалыптасуына жағдай 
жасады.

1462-жылы Моғолстан ханы 
Есенбұғаның қайтыс болуы Қазақ 
хандығының одан әрі күшеюіне 
жол ашты. Өйткені Моғолстан 
ханының өлімі мемлекеттегі ішкі 
феодалдық қырқыс пен Амасанжы 
Тайшы бастаған ойраттардың ша-
буылына алып келіп, мемлекеттің 
шаңырағын шайқалтты. Сондай-
ақ, 1468 жылы Әбілхайырдың өз 
алдына бөлініп кеткен қазақтарды 
жазалау мақсатында жорыққа 
шығып, жол үстінде қаза та-
буы да жаңадан құрылған Қазақ 
хандығының нығайтып, оның 
беделі мен әскери-саяси күш-
қуатын арттыра түсті. Әсіресе, 
Ә б і л ха й ы р  ұ р п а қ т а р ы н ы ң 
билік үшін өзара талас-тартысы 
биліктің әлсіреуіне әкеп соғып, 
мемлекеттегі тайпалардың жап-
пай Қазақ хандығына қосылуына 
ықпал жасады. Бұл туралы 
Мұхаммед Хайдар Дулати былай 
деп жазады: «... Әбілқайыр хан 
дүние салғаннан кейін Өзбек 
ұлысының шаңырағы шайқалды; 
(онда) ірі-ірі шиеленістер ба-
сталды. Үлкен бөлігі (оның қол 
астындағылардың) Керей хан мен 
Жәнібек ханға көшіп кетті, сөйтіп 
олардың төңірегіне (жиналған 
адамдардың)  саны екі  жүз 
мыңға жетті. Оларды өзбектер – 
«қазақтар» деп атады».

Яғни, Әбілхайыр хандығынан 
көшіп келген тайпалардан едәуір 
әскери күш жинаған Керей мен 
Жәнібек Әбілқайыр хандығы 
мен Моғолстанның құлдырауын 
пайдалана отырып, Шығыс Дешті 
Қыпшақ пен Жетісуді мекендеген 
көшпелі тайпаларды біріктіру 
жолындағы күреске емін-еркін 
араласып кетеді. Осыған байла-
нысты Қазақ хандары алдарына 
стратегиялық үш міндетті ше-
шуге тырысты. Оның біріншісі 
Дешті – Қыпшақта ерте кезден 
қалыптасқан мал жайылымдарын 
пайдаланудың тәртібін қалпына 
келтіру, екіншісі Сыр бойындағы 
Сығанақ, Созақ, Отырар, Ясы 
(Түркістан) және тағы басқа да 
қалаларының үстінен өтетін сауда 
керуен жолдарын өздеріне карату, 
үшіншісі ортақ бір тілде сөйлейтін 
көшпелі тайпалардың басын 
қосып, тұтас этникалық аймақты 
қалыптастырудан тұрды. Осын-
дай стратегиялық мәселелерді 
шешуде Қазақ хандығына Сырда-
рия бойындағы қалаларды қарату 
ерекше маңызды еді. Бірақ, Сыр 
бойындағы қалалар үшін Қазақ 
хандығына қарсы Әбілхайырдың 
ұлы Шайх-хайдар және немерелері 
Мұхамед Шайбани мен Махмұд 
сұлтан тайталасқа түсіп, сол 
кездегі Қазақ хандарының ба-
сты қарсыластарына айнала-
ды. Сондықтан Қазақ хандары 
шайбанидтерге төтеп беру үшін 
Жошының басқа ұрпақтары – 
Ахмет хан мен Махмұд хан, 
Б ат ы с  С і б і рд і ң  б и л еу ш і с і 
Ибақ хан және Ноғай мырза-
лармен одақтасуға ұмтылады. 
Нәтижесінде Әбілхайыр ханның 
мұрагері Шайх Хайдар Батыс 
Сібірдің билеушісі Ибақ ханның 
қолынан қаза тапса, Әбілхайыр 
ханның немерелері Мұхаммед 
Шайбани мен Махмұд сұлтан 

Астраханға қашып барып пана-
лайды. Алайда Мұхаммед Шай-
бани Астрахан қоршауын бұзып 
шығады да Дешті Қыпшақтағы 
тайпалардың бір бөлігін соңына 
ертіп Мәуереннахрға келіп, Темір 
әулеті арасындағы өзара тарты-
сты пайдалана отырып Мұхаммед 
Мәзит Тарханнан Түркістан 
өлкесін тартып алады. Оның қол 
астына Самарқан, Бұхара сияқты 
үлкен қалалар өтеді. Осылайша 
Мұхаммед Шайбани жағдайын 
нығайтқан соң қазақтарға қарсы 
күресін қайта жалғастырды. 
Нәтижесінде Сыр бойындағы 
қалалар үшін соғыстар отыз 
жылдан астам уақытқа созылып, 
жеңістер мен жеңілістер жауласу-
шы екі жақтың да үлесіне тиіп от-
ырды. Мәселен, 1470 жылы қыста 
Қазақ ханы Керей Түркістанға 
шабуыл жасаса, Жәнібектің үлкен 
баласы Махмұд сұлтан Созақ 
қаласын, оның інісі Еренжі Сау-
ранды басып алады. Осылай-
ша Сыр бойындағы маңызды 
қалалардың бірі – Созақ және Са-
уран қалалары Қазақ хандығының 
құрамына өтеді. Алайда, екі 
жылдан соң Мұхаммед Шай-
бани Ноғай Ордасының әмірі 
Мұса мырзаның көмегіне сүйену 
арқылы Аркөк бекінісі  мен 
Сығанақ қаласын өзіне қаратуға 
сәті түседі. Бірақ, Бұрындық және 
Махмұд сұлтандар басқарған 
қазақтың әскерлері Қаратаудағы 
Соғынлық асуы түбінде Созақ 
п е н  С ы ғ а н а қ  а р а л ы ғ ы н д а 
Мұхаммед Шайбани әскерлерін 
талқандап, Сығанақ қаласын 
қайтарып алды да, Мұхаммед 
Шайбаниды Маңғыстауға қашуға 
мәжбүрлейді.

Дегенмен Шайбани әулетімен 
арадағы соғыстар Жәнібек ханнан 
кейін таққа отырған Бұрындық 
хан (1480-1511 жж.) тұсында 
да тоқтамайды. Осы кезде Сыр 
бойындағы қалаларды иеле-
ну жолындағы күреске Әмір 
Темір әулетінің өкілі Сұлтан 
Ахмет мырза мен Моғолстан 
ханы Сұлтан Махмұд араласып 
кетеді. Мұхаммед Шайбани бол-
са Моғолстан ханына болысып, 
оның қолдауымен тағы да Аркөк, 
Сығанақ қалаларын басып ала-
ды. Үш жыл бойы қазақтармен 
соғысқан Мұхаммед Шайба-
ни, Бұрындық хан мен Қасым 
сұлтан бастаған қазақтардың 
қысымына төтеп бере алмай, 
1486 жылы Түркістанды тастап, 
Хорезмге кетуге мәжбүр болды. 
1482-1485 жылдары Моғолстан 
ханы Жүніс Ташкент пен Сайрам 
қалаларын басып алды. Моғолстан 
билеушілері Мұхаммед Шай-
баниды Әмір Темір әулетіне 
қарсы жұмсау үшін қолдады, ал 
Әмір Темір әулетінен шыққан 
Әмір Мұхаммед Мәзит Тархан 
оларға қарсы Қазақ хандығымен 
одақтасты. ХV ғасырдың аяғында 
Моғолстан ханы Сұлтан Махмұд 
Отырар қаласын басып алып, 
оны Мұхаммед Шайбаниға берді. 
Сонымен қатар, Мұхаммед Шай-
бани тағы да Сауран мен Яссы 
қалаларын басып алды. Бұл 
жорыққа жауап ретінде Қазақ 
ханы Бұрындық хан шұғыл 
түрде әскер жинап, Сығанақ 
каласын қоршауға алады. Көп 
кешікпей қаланың тұрғындары 
қазақ әскерлеріне бекіністін 
қақпасын  ашып беред і  де 
Сығанақ қайтадан қазақтардың 
қолына өтеді. Сауран қаласының 
халқы да қазақтың біріккен қалың 
қолын көрісімен-ақ Мұхаммед 
Шайбанидың қаланы билеуге 
қалдырған туыстарын ұстап алып, 
Бұрындық ханға беріледі. Бұдан 
соң қазақтар Түркістан мен Аркөк 
қалаларын қоршап оны да басып 
алады. Қазақ ханы Бұрындық пен 
Қасым және Жәдік сұлтандар 
Мұхаммед Мәзит Тарханмен күш 
біріктіріп, Мұхаммед Шайбанға 
қарсы Созақ қаласына бағыт ала-
ды. Созақ қаласының тұрғындары 
Бұрындыққа көмек береді, қала 

қазақтардың қолына көшті. Көп 
ұзамай Сауран да Бұрындық 
ханның қолына түсті. Ал, От-
ырарды қоршау 90-жылдардың 
соңында Мұхаммед Шайбани 
мен Бұрындық ханның өзара 
бітім жасасуымен аяқталды. XV 
ғ. аяқталар тұсындағы күрестің 
қорытындысы - Қазақ хандығы 
құрамына Созақ, Сығанақ, Сау-
ран қалалары мен Түркістан 
аймағының солтүстік бөлігі бол-
ды, Отырар, Яссы, Аркөк, Боз-
кент қалалары мен Түркістан 
аймағының бір бөлігі Мұхаммед 
Шайбаниға қарады. Ташкент пен 
Сайрам қалаларын Моғолстан 
ханы Сұлтан Махмұд биледі. 
Далада билік жасау үшін күресуге 
Мұхаммед Шайбанидің нақты 
күші болмады. Іс жүзінде ол 
тек Сырдария маңындағы жер-
лер үшін күресумен шектелу-
ге мәжбүр болды. Ал Қазақ 
хандығы болса өзінің ең жоғары 
қуаттылығына XVI ғ. бірінші 
ширегінде Қасым хан (1511-
1521 жж.) тұсында жетті. Іс 
жүзіңде ол елді  Бұрындық 
кезінде-ақ басқара бастады. 
Оның басқаруынан бастап билік 
жүргізу Жәнібек ұрпақтарының 
қолына көшті. 1513 жылы күзде 
Шу өзені жағасында Қасым хан 
мен Шағатай ұрпағы Саид ханмен 
кездескенде, Мұхаммед Хайдар 
Дулатидың мәліметі бойынша: 
«Қасым ханның жасы алпы-
стан асып, жетпіске жақындаған 
еді». Бұрындық ханның тұсында 
Қасым әскери қолбасшы болды. 
Мұхаммед Шайбани ханның 
1504 жылы көктемдегі Әндіжанға 
жорығы тұсында Қасым хан 
маңғыттардың көмегімен бүкіл 
Қыпшақ даласына үстемдікті 
қолына алды.

М ұ х а м м е д  Ш а й б а н и 
жорықтарының біріне (1509 ж.) 
қатысушы Фазлаллах ибн Рузбе-
хан Исфахани тоналған Жаныс 
сұлтан ұлысынан басып алынған 
олжаның соншалықты мол әрі 
әр түрлі болғанын хабарлаған. 
Сол жылы үй аспаптарымен, 
жиһаздарымен, киім-кешекпен, 
әр түрлі тауарлармен бірге, 
көліктерге тиелген оң мыңнан 
астам қазақ киіз үйлері, «санына 
есеп жетпейтін» мініс заттары, 
сиырлар, түйелер, қойлар басып 
алынған екен. Бұл мәліметтер 
қазақтардың тек экономикалық 
жағынан қуаттылығы туралы ғана 
емес, сонымен бірге толассыз 
соғыстардың оларға келтірген 
зор шығындары туралы да ой 
жүгіртуге мүмкіндік берсе керек. 
Шайбанидің қазақтарға қарсы 
жорығы нәтижесінде оған қазақ 
әскерлерінің Түркістан алқабы 
сыртына қарай уақытша ысы-
рып тастаудың сәті түскен еді. 
1510 жылы Мұхаммед Шайба-
ни Сығанаққа қайтадан келді, 
бірақ Қасым әскерлері олар-
ды талқандап, тірі қалғандары 
Самарқандқа қашты. Сол жылдың 
сонында Мұхаммед Шайбани 
Мерві түбіндегі Хорасанда Иран 
шахымен шайқаста қаза тап-
ты. Сырдарияда орнығып қалу 
үшін Қасым Орта Азиядағы 
саяси жағдайды тиімді пайда-
ланды. Мұхаммед Шайбани 
ұрпақтарының Темір әулеті За-
хир ад-Дин Мұхаммед Бабурмен 
талас-тартысы шайбанилердің 
көңілін Түркістаннан басқа 
жаққа аударып әкетті. Оның 
оңтүстіктегі бірқатар қалалары 
Бабурдың билігін мойындады. 
Ол Сайрамға Қатта-Бекті уәли 
етіп тағайындады. Бірақ, көп 
кешікпей, 1512 жылы Шайбани 
Убайдаллах сұлтан Бабурды 
жеңіп шықты, соңғының уәлилері 
бұлардың иеліктерінен қуылды. 
Сайрамда қоршауға алынған 
Қатта-Бек өзбектерге қарсылық 
көрсетіп, ол бекіністі бүкіл қыс 
бойы қол астында ұстады. 1513 
жылы ерте көктемде Қараталда 
қыстап жатқан Қасым ханды 
бекіністі өзіне өткізуге уәде беріп, 
көмекке шақырды. Қасым оның 
ұсынысын қабыл алды, мұнан соң 
Қатта-Бек Қасым ханды сол кезде 
Ташкентті билеп тұрған Шайба-

ни Сүйін қожаға қарсы аттануға 
көндірді. Қала төңірегін тонап, 
қазақтар Сайрамға қайтып орал-
ды. Қасым Моғолстанның ханы 
Сұлтан Саидпен достық қарым-
қатынасын үзбеді. Моғол ханы 
Қасым ханға сол жылғы жаздың 
аяғына таман Ташкентке бірлесіп 
жорық жасауды ұсынды, алайда 
Қасым хан: «қыс қамын ойласты-
ру керек және бұл кезде әскерді 
(жиыстыру) мен сапқа тұрғызу 
іске аспайтын тірлік» дегенді 
дәлел етіп, оның ұсынысынан бас 
тарты. Қасым хан қазақ жерінің 
кең-байтақ далалық кеңістігінде 
өз үстемдігін нығайтты. 1514 
жылы Сұлтан Саидтың Шығыс 
Түркістанға кетуі қазақ ханының 
Жетісудағы билігінің нығая 
түсуіне себепші болды. Баты-
ста оның қол астына Ноғай 
Ордасының дағдарысын бастары-
нан кешірген рулар мен тайпалар 
топтары көшіп келді. Хандықтың 
шекарасы Жайық өзені алабы-
на дейін кеңейді, оңтүстікте 
Қасым ханның иеліктері Сайрам 
уәлаятын қоса Сырдарияға дейін 
жетті, солтүстік пен солтүстік-
шығыста Қасымның иеліктері 
Ұлытау мен Балқаш көлінен ары 
аса алысқа созылып жатты.

Қ а с ы м  х а н н ы ң  т ұ с ы н д а 
қазақтардың саны миллион 
адамға жеткен. Оның билік ету 
уақытында Қазақ мемлекеті тура-
лы батыс елдері де білді. Таныды. 
Қасым хан Ұлы князь Василий ІІІ 
(1505-1533 жж.) кезіндегі Мәскеу 
мемлекетімен дипломатиялық 
қатынаста болды. Мәскеуге 
бірнеше рет келген (1517 ж., 
1526 ж.) Австрия дипломаты 
Сегизмунд Герберштейн өзінің 
дипломатиялық жазбаларында 
Қазақ хандығы туралы айтқан.

Қасым хан  ке з інде  Қазақ 
х а н д ы ғ ы  б і р а з  к ү ш е й д і . 
Мұхаммед Хайдар Дулати ол 
туралы: «қазақ хандары мен 
сұлтандары арасында Қасым 
хандай құдіретті ешкім болған 
емес» деп жазды. Жалпы алғанда 
Мұхаммед Шайбани ханның 
Дешті  Қыпшақтан  ығысып 
барып Мауреннахрды жаулап 
алуы Орта Азия тарихындағы, 
әсіресе қазақ пен өзбек үшін 
елеулі оқиға болды. Мұхаммед 
Шайбани ханға ілесіп келген 
Мауреннахрға келген көшпелі 
т айпа лар  б ірте  отырықшы 
халыққа сіңіп, олардың тілі мен 
мәдениетін қабылдап, өздерінің 
бұрынғы өзгешеліктерінен айы-
рылды. Сонымен қатар, бұл та-
рихи үрдіс бұрынғы дәуірлерде 
бытыраңқы болып келген қазақ 
тайпаларының басын біріктіруге, 
қазақтың этникалық террито-
риясын анықтауға, сонау 6-7-
ғасырдан басталған қазақтардың 
халық болып қалыптасу ба-
рысын біржолата аяқтатуға 
мүмкіндік берді. Бұрын Ақ Орда 
мен Әбілхайыр хандығында 
қолданылған «өзбек-қазақ» де-
ген жалпы атау бір-бірінен ажы-
рап, «Қазақ» термині бірте-бірте 
Дешті-Қыпшақ пен Жетісуда 
қалыптасқан халықтың тұрақты 
атына айналса, «Өзбек» термині 
Мұхаммед Шайбаниға еріп кет-
кен тайпалардың этникалық ата-
уы ретінде Орталық Азияда ғана 
қолданылатын болды. Сондай-
ақ, Қазақ хандарының Сырдария 
алқаптарының бір бөлігін қосып 
алу қазақ хандарының елді тұтас 
біріктіру жолында табысқа 
жетуінің кілтіне айналды. XV 
ғ. аяғында мемлекеттердің әуел 
бастағы шекаралары кеңейе түсті. 
Оған Батыс Жетісумен, Оңтүстік 
Қ а з а қ с т а н д а ғ ы  ж о ғ а р ы д а 
көрсетілген қалалармен бірге 
далалық өңірлерімен Қаратау 
аймағы, Сырдария мен Солтүстік 
Ара л  а лқапт ары,  Орт а лық 
Қазақстанның едәуір бөлігі 
енді.
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Жіті  ішек  жұқпаларымен 
сырқаттанушылықтың пайда 
болуының негізгі  себептері 
халықтың белгіленбеген сауда 
орындарынан, базарлардан сатып 
алған сапасыз азық-түліктерді 
тұтынуы, сақтау мерзімдері 
мен ережелері бұзылған үйде 
дайындалған сапасыз азық-
т ү л і кт е рд і  т ұ т ы н у ы ,  б а л а 
тамағының толыққанды және са-
палы болмауы, сондай-ақ халықта 
тиісті мәдениетінің жоқтығы 
болып табылады.

Ішек жұқпалары дегеніміз не?
Бұл микроорганизмдердің белгілі 

бір түрлерінен туындаған аурулар: 
дизентерия, ішсүзек, сальмо-
неллез және басқа да жұқпалы 
ішек аурулары. Олардың бәріне 
микробтардың ауыз арқылы еніп, 
олардың ішекте қарқынды түрде 
көбейіп, кейін қоздырғыш күйінде 
сыртқы ортаға, суға, тамаққа, 
күтім заттарына таралу қасиеті 
тән. Жұқтыру көзі адам болып 
табылады.

Аурудың негізгі  белгілері 
асқазанның мазасыздануы, 
нәжістің сұйық болуы, құсу, дене 
қызуының көтерілуі, әлсіздік, 
тәбеттің төмендеуі.

Әдетте, науқастар дәрігерге 
жүгінбей, үйде емделеді. Ал 
дәл медициналық көмекке кеш 
жүгіну және өз бетінше емделу 
ішек жұқпаларының таралуына 
себептеседі.

«Өз бетінше» емделген адам 
сырт көзге сауығып кеткендей 
көрінуі мүмкін: жалпы жағдайы 
жақсарады, іші өтуі аяқталып, адам 
өзін сау сезінеді. Бірақ қоздырғыш 
оның организмінде қалады, 
көбейеді, ауру созылма түрге 
өтіп кетуі мүмкін. Мұндай адам 
кейбір ережелерді сақтамағанда 
қоршаған адамдарға қауіпті 

жіті ішек жұҚПалары және 
олардың алдын алу

болады әрі ауруын басқаларға 
жұқтыруы мүмкін. 

Ішек жұқпаларының тара-
лу жолын бөгеу медициналық 
жұмыскерлердің ғана ісі емес. Көп 
нәрсе әр адамның дұрыс әрекет 
етуіне байланысты.

Сондықтан асқазаныңыз бір 
рет мазаласа, мәселен бір рет 
ішіңіз өтсе дәрігерге жүгініңіз, 
өз бетіңізше емделмеңіз, олай 
істесеңіз ауруыңыз созылма 
түрге өтіп кетеді. Тек дәрігер 
ғана дұрыс диагноз қойып, тиісті 
ем тағайындай алады. Сәйкесінше 
нәтиже де сәтті болады.

Жіті ішек жұқпаларының ту-
ындауына қалай жол бермеуге 
болады:

ішек  жұқп асын ың  а л дын 
алудың ең сенімді тәсілі – жеке 
бас тазалығы ережелерін сақтау. 
Қолды мұқият сабындап жуу, 
әсіресе тамақтанар алдын және 
әжетханадан кейін;

көкөністер мен жеміс-жидектерді 
жемес бұрын сумен мұқият жуып-
шаю;

тез бүлінетін азық-түліктерді 
және дайын асты тоңазытқышта 
ғана сақтау;

қайнатылған, құтыландырылған 
немесе сапасына кепілдік берілген 
суды ішу;

қоқыс пен тамақ қалдықтарын 
үйіп қоймай, уақытылы шығарып 
отыру, шыбын мен кеміргіштердің 
пайда болуына жол бермеу.

 Аталған ақыл-кеңестерді орындай 
отырып Сіз өзіңізді, отбасыңызды 
және туысқандарыңызды кез-
келген ішек жұқпаларынан аман 
алып қаласыз.

Ф. БАйгузиновА, 
Аршалы аудандық 

тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау басқармасының 

жетекші маманы.

Естеріңізде болсын

«ТҚШҚазОрталығы» АҚ жаңынан Өңірлерді 2020 жылдарға дейін дамыту Бағдарламасы аясында 
ТҚШ жаңғырту және көп пәтерлі тұрғын уйлерді жөңдеуді ұйымдастырудың сұрақтары және 
Қазақстан Республикасының «Тұрғын үй қатынастары туралы» Заңының қағидаттарын және көп 
пәтерлі тұрғын үйлерге жөндеу жұмыстарын жасау және қаржыландыру тетіктері, тәсілдері бойынша 
CALL-Орталық ашылды. 
CALL-Орталықтың жұмыс қестесі таңертеңгі сағат 9:00-дан бастап кешкі сағат 20:00-ге деін. Сенбі 
күндері 10:00-15:00 сағат аралығында. Жексенбі демалыс.
Телефон:8-8000-8000-12, Қазақстан бойынша қоңырау шалу тегін.

ХАБАРЛАНДЫРУ

Описторхоз – бұл бауырдың 
ауруы, гелминттің (паразиттің) 
екі түрлісі ауруды қоздырады. 
Паразиттің ұзындығы 4-13 мм, 
ені 1-3,5 мм. Описторхоз тіршілік 
иелерінде басталады да адамға, 
итке, мысыққа ауады. Балықтардан 
көбінесе жұғады. Бұл паразиттер 
адам ағзасында көбейген кезде 
аллергияны дамытады. Бауырға 
барар жолдағы ағзаларға зақым 
келтіріп, көбею жолдарын кеңітіп, 
бауырды құртатын өте зиянды 
паразиттер. Гепатит ауруына 
шалдыққандар қатарында бауыр 
жолдарында бұл паразиттің болуы 
көп кездеседі. Анализ тапсырғанда 
анықталынатын бұл паразиттердің 
адам ағзасындағы пайыздық 
мөлшеріне қарай ем жасалынып, 
көбейіп кетпеу қаупінің алды-
на алу қажет. Тамақтанған кезде 
шикі, кепкен балықты көп жеудің 
қаупі бар екендігін ескертеміз. 

ОпистОрхОз
Балықтағы личинкалар қуырғанда, 
қайнатқанда өліп қалады. Ал 
балықты тұздағанда 8-10 күннен 
кейін ғана паразиттердің личин-
калары құриды. Ал мұздатылған 
балықтарда 2-3 аптаға дейін ли-
чинкалар тірі сақталады. Ең басты-
сы балық өнімдерін пайдаланған 
кезде абай болыңыздар. Ауырып, 
дәрігерге көрініп, дерттің бетін 
қайтарамын дегенше сақтанып, 
денсаулығымызға қарайық. Дұрыс 
дайындалған, дұрыс сақталған 
сапалы өнімді қолданып, ағзаға 
қажетті дәрумені мол пайдалы 
тамақты уақытында пайдалану адам 
ағзасының қандай болмасын ауруға 
қарсы имунитетін көтеретінін айта 
кеткім келеді. Өз денсаулығыңыз өз 
қолыңызда.

ш. тАБилиновА,
 «осЭс Ақ» рмКК 

Аршалы филиалының 
паразитологиялық лаборанты.

Сақ болыңыз

13 шілде, дүйсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
09.05 «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 «Учитель». 2 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 «Учитель». 3 серия
23.05 «Ел межесі». Хабар
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы»  41серия 
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Мама детектив». 8 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
14 шілде, 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 «Экспер тное мнение»
13.15 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
13.20 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
13.30 «Аймақ ақпарат»
 14.00 Т/с «Учитель». 3 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 «Қызмет жолында». Хабар       
19.30 «Актуальная тема». Передача  
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Телемаркет»
20.35 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
20.45 «Қызмет жолында». Хабар       
20.55  «Ел межесі». Хабар 
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Актуальная тема». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Учитель». 4 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 42 серия
23.35 «Телемаркет»
23.40 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Мама детектив» 9 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
15 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 «Қызмет жолында». Хабар       
10.45 «Телемаркет»
10.50 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
11.00 «Аймақ ақпарат»
11.40 «Экспертное мнение»
11.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж

11.55 «Қызмет жолында». Хабар       
12.05 «Телемаркет»
12.10 «Актуальная тема». Передача 
12.40 «Ел межесі-2050». Тележурнал 
12.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген репортаж
12.55 «Қызмет жолында». 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 «Учитель». 4 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 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Точка зрения». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Учитель». 5 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 43 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Мама детектив» 10 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны
16 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 «Учитель». 5 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 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Өзекті әңгіме». Хабар 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Учитель». 6 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 44 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Мама детектив» 11 серия
01.50 Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 

Әнұраны
17 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 «Учитель». 6 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 «Ел межесі». Хабар 
21.45  «Телемаркет»
21.50 «Актуальная передача ». Передача 
22.20 «Телемаркет»
22.25 Т/с «Учитель». 7 серия
23.10 «Телемаркет»
23.15 Д/ф «Магия природы» 45 серия
23.45 «Телемаркет»
23.50 «Сіз қайда жүрсіз?». Хабар 
00.00 «Аймақ ақпарат»
00.40 «Телемаркет»
00.45 Т/с «Мама детектив» 12 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
18 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».  17,18 бөлім
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. Қайтып оралу»
14.40 «Әдемі-ай». 13 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 «Танымал». Передача 
22.10 «Телемаркет»
22.15 Д/ф «Пустыни мира». 9 серия
22.45 Х/ф «Камикадзе, за тех, кого любим»
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны
19 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 «Қызмет жолында». Хабар       
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 М/ф «Кэмми».  19,20 бөлім
14.30 М/ф «Алпамыс батыр. Шайқас»
14.40 «Әдемі-ай». 14 бөлім.  Хабар. 
15.00-17.00 техникалық үзіліс 
17.00 «Экспертное мнение»
17.05 «музыкальный проект КАрАоКе»
18.05 «Телемаркет»
18.10 «Қызмет жолында». Хабар       
18.15 «Телемаркет»
18.20 «музыкальный проект КАрАо-

Ке»
19.20 «Телемаркет»
19.30 «Сөзге шешен». Хабар 
19.50 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
20.00 «өңір өрнегі» - «Картина не-

дели»
21.00 «Телемаркет»
21.05 «музыкальный проект КАрАо-

Ке» 
22.05 «Телемаркет» 
22.10 «Елі бірдің-тілі бір». Хабар
22.20 «музыкальный проект КАрАо-

Ке»
23.20  «Телемаркет»
23.25  Х/ф «Оперативная разборка»
01.00 Қазақстан Республикасының 

Мемлекеттік Әнұраны

Қазіргі таңда ауданымыздың 
Ақтасты негізгі мектебін бас-
тауыш мектеп жасау бойын-
ша қайта құру жұмыстары 
жүргізіліп жатыр. Неге бұл 
жағдай орын алды деген сау-
алмен Аршалы ауданының 
білім бөлімі  басшысының 
м.а. М.Б.Баймулдинге сауал 
қойылды. 

Иә, ҚР Үкіметінің 2007 жылғы 21 
желтоқсандағы № 1256 Қаулысына 
сәйкес, Ақтасты негізгі мектебіндегі 
бала санының тым аздығынан 
негізгі мектепті бастауыш мек-

Тұрғындар назарына 

теп ретінде қайта ұйымдастыруға 
тура келып отыр. Қаулы бойынша 
бұл мектепте 41 оқушыдан кем 
оқушы болмауы керек. Ал Ақтасты 
мектебінде бүгінгі күні тек қана 22 
оқушы бар. Мектепті толық жабу 
туралы мәселе жоқ. Аудан әкімінің 
тапсырмасы бойынша бұл мектеп 
бастауыш мектеп болған соң, мектеп 
жанында мектепке дейінгі балалар 
үшін  шағын-орталық ашу мәселесі 
қарастырылуда. Ақтасты селосында 
тұратын 5-9 сынып оқушыларын 
күнделікті Бірсуат орта мектебіне 
тасымалдау ұйымдастырылады.  

ақтасты негізгі Мектебін 
бастауыШ Мектеп етіп 

қайта құру


