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Газет 1993 жылдың қаңтарынан шығады

«Мерейлі отбасы» Ұлттық «Мерейлі отбасы» Ұлттық 
конкурсы туралы конкурсы туралы 

Қазақстан Республикасы Президентінің 2013 жылғы 6 желтоқсандағы 
№ 250 өкіміне сәйкес Қазақстанда жыл сайын  «Мерейлі отбасы» Ұлттық 
конкурсы өткізіледі.
Конкурсты дайындау және өткізу жөніндегі ұйымдастыру комитеті 2016 

жылғы «Мерейлі отбасы» Ұлттық конкурсын өткізуді жариялайды.
Конкурс 3 кезеңде өтеді: бірінші кезең – аудандық (қалалық), екінші кезең 

– облыстық, үшінші кезең – ұлттық.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер және тиісті құжаттар Айыртау ауданының 

ішкі саясат бөліміне 2016 жылғы сәуірдің 1-нен  30-на дейін аудандық 
комиссияға   мына мекенжай бойынша   Саумалкөл ауылы, Ш.Уәлиханов 
көшесі, 44 үй, №15 кабинетте қабылданады.
Толық ақпаратты www.kaztube.kz сайтынан алуға болады.

20 наурыз күні Қазақстан Республикасы Парламент Мәжілісі мен 
барлық деңгейдегі мәслихаттардың депутаттарын сайлау науқаны 

болып өтті. Ал, 24 наурыз күні Айыртау аудандық мәслихаты VI 
шақырылымының бірінші сессиясы өткізілді. 
Сессия жұмысына аудан әкімі Ағзам Тастеміров, жергілікті атқару және 

құқық қорғау мекемелерінің басшылары, ауданның ардагерлер ұйымы 
қатысты. 
Айыртау аудандық сайлау комиссиясының төрағасы Ермек Мерғасымов облыстық 

және аудандық мәслихат депутаттарын сайлаудың қорытындысымен таныстырды. 
Сайлауда жеңіске жетіп, халық қалаулылары атанғандарға аудан басшысы Ағзам 
Тастеміров тұрғындардың игілігі үшін жемісті еңбек етулеріне тілектестігін білдірді. 
Содан кейін Ағзам Ахметжанұлы депутаттарға арнайы куәлік табыстады. 

«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 19 бабы, 1 тармағына сәйкес ашық дауыс беру түрінде 
Айыртау аудандық мәслихатының хатшысы болып №2 сайлау округі бойынша 
аудандық мәслихаттың депутаты Берік Жанахметов сайланды. 
Сонан соң мәслихат депутаты Сергей Пономаревтің төрағалығымен сессия өз 

жұмысын жалғастырды.
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 

басқару туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12 бабына сәйкес тұрақты 
комиссияның құрамы мен төрағасы сайланды. Экономикалық реформалар, бюджет, 
салық және қаржылық қызмет, халық шаруашылығы салалары мен экологияға 
қатысты мәселелермен Р. Тілеубаеваның басшылығымен құрамында С. Есенғалиев, 
В. Казаркин, Н. Сердалин, А. Байтенов, С. Пономарев бар аудандық мәслихаттың 
комиссиясы айналысады. Тұрғындардың денсаулығын қорғау, әлуметтік қорғау, 
мәдениет, жастар ісі жөнінде, адам құқығы мен заңдылықтар, депутаттық 
құзырлылық және әдеп, қоғамдық ұйымдар мен бұқаралық ақпарат құралдарымен 
байланыс жөніндегі мәселелерді И. Бурковскаяның басшылығымен құрамында А. 
Байғарин, М. Олжабаева, Е. Ақмолдин, Б. Құсайынов, Б. Жандосова, Л. Ларионов 
бар аудандық мәслихаттың тұрақты комиссиясы айналысады. 
Сессия соңында VI шақырылымның екінші сессиясының төрайымы болып Раушан 

Тілеубаева сайланды.
Өз хабарымыз.

Аудандық мәслихатта
VI шақырылымның бірінші сессиясыVI шақырылымның бірінші сессиясы

Халқымызда белдескеннің 
белін үз, тірескеннің тізесін 
бүктір деген қанатты сөз бар. 
Бұл сөздің терең мағынаға 
ие екендігін 26 наурызда 
ауданымызда өткен Шапы-
рашты Қарасай мен Арғын 
Ағынтай батырларды еске 
алуға және Қазақстан Ре-
спубликасы Тәуелсіздігінің 

25 жылдығына арналған жасөспірім балалар мен 
қыздар арасындағы еркін күрестен III облыстық 
ашық турнирге қатысып, ел намысын қорғаған ба-
лауса балғындарымыздың иығына артылған ауыр 
жүктен-ақ аңғаруға болады.

Турнирде аудан әкімі Ағзам 
Тастеміров көрермендер сапын-
да болып, қатысушылар мен 
қонақтарды құттықтап, жарысқа 
қатысушы балуандарға сәттілік 
тіледі.
Кезегінде сөз алған ҚазКСР-

нің еңбек сіңірген бапкері, спорт 
ардагерлері арасында әлем чем-
пионы, турнирдің бас төрешісі 
Қобыланды Әлмұқанұлы Шәкіров 
жас спортшыларға сәттілік тілей 
отырып, балуандардың алғашқы 
жұбын боз кілем төріне шақырды.
Ашық турнирде Астана, Көкшетау, 

Павлодар, Жезқазған, Ақтау, 
Қостанай, Петропавл, Щучье, Ма-
кинка қалаларынан және Солтүстік 
Қазақстан облысының Ақжар, 
Ғабит Мүсірепов атындағы аудан, 
Қызылжар, Тайынша, Уәлиханов, 
Айыртау аудандарынан, Ақмола 
облысының Зеренді, Целиноград 
ауданы Сафиевка ауылынан, Пав-
лодар облысының Ертіс, Қашыр, 
Май аудандарынан келген 22, 25, 
26, 30, 32, 34, 35, 38, 42, 46, 54, 60, 
62 келі салмақ дәрежесіндегі ұл-
қыздарымыз боз кілемде бақтарын 
сынады.
Екі күнге созылған дүбірлі додада 

шашасына шаң жұқтырмай, оза 
шапқан балуандар жеңіс тұғырына көтеріліп, өздерінің 
спорттық өмірлеріндегі тағы бір белесті бағындырды. 
Атап айтар болсақ, 2004 жылы туылғандар мен одан кіші 
жастағы ер балалар арасында 22 келі салмақ дәресінде 
жеңіске жеткендер Д.Нығметолла (Астана) 1 орын, 
Е.Айтмұхамбет (Павлодар) 2 орын, С.Климович (Айыр-
тау) пен М.Нұрланұлы (Сафиевка) 3 орынға тұрақтады. 
26 келі салмақ дәрежесінде С.Қазалиев (Көкшетау) 1 
орынды жеңіп алса, А.Әбді (Астана) 2 орын, Н.Орынбек 
(Сафиевка) пен Т.Қасенов (Көкшетау) 3 орынды жеңіп 
алды. 30 келі салмақ дәрежесінде Ж.Тұрархан (Павло-
дар) 1 орын алса, М.Майдан (Павлодар) 2 орынға ие бол-
ды, ал А.Нұрыш(Красный Яр) пен Т.Бостанов (Көкшетау) 
3 орынды өзара бөлісіп алды. 32 келі салмақ дәрежесінде 
О.Елубай (Айыртау) 1 орынға ие болса, Б.Темірсаидов 
(Красный Яр) 2 орын алса, Ә.Тағыбай (Павлодар) мен 
М.Сарманов (Көкшетау) 3 орын алды. 35 келі салмақ 
дәрежесінде Д.Сейдахметов (Қызылжар) 1 орын алса, 
Д.Қауызхан (Павлодар) 2 орынға, Е.Тұрлыханов (Астана) 
пен М.Сағындықов (Уәлихан) 3 орынға тұрақтады.

2001-2003 жылдары туылған ер балалар арасында 
35 келі салмақ дәрежесінде Б.Букуев (Айыртау) 1 
орынды иеленіп, жеңіс тұғырына көтерілсе, В.Мазур 
(Жезқазған) 2 орынға ие болды, ал Р.Сайлаубеков 
(Павлодар) пен А.Сәкен (Сафиевка) 3 орынды өзара 
бөлісіп алды. 38 келі салмақ дәрежесінде М.Тасболатов 
(Айыртау) жеңіске жетсе, Д.Қабиден (Уәлихан) 2 орынға 

Қазақстан Тәуелсіздігіне – 25 жыл

БОЗ КІЛЕМДЕ - ЖАС БАЛУАНДАРБОЗ КІЛЕМДЕ - ЖАС БАЛУАНДАР
ие болды, Ф. Әубәкіров (Уалихан) пен А.Мұхаметали 
(Зеренді) 3 орынды иеленді. 42 келі салмақ дәрежесінде 
Е.Қожахмет (Айыртау) 1 орын алса, Е.Алпысбаев (Аста-
на) 2 орынға тұрақтады, ал Р.Сырлыбаев (Ғ. Мүсірепов) 
пен Д.Горбулько (Айыртау) 3 орынды өзара бөлісіп алды. 
46 келі салмақ дәрежесінде Д.Сағдатов (Красный Яр)  
1 орынды жеңіп алса, Б.Ахтанов (Сафиевка) 2 орынға 
ие болды, ал Е.Смағұл (Ғ. Мүсірепов) мен Е.Сабырхан 
(Астана) 3 орынды өзара бөліске салды. 62 келі салмақ 
дәрежесінде Ә.Әскербай (Ақжар) 1 орынды қанжығасына 
байласа, А.Рысбай (Астана) 2 орынға тұрақтады, 
Х.Темірханов (Көкшетау) пен Б.Зен (Астана) 3 орынға 
ие болды.

2000 жылы туылған және одан кіші жастағы қыздар 
арасында 25 келі салмақ дәрежесінде А.Төлебаева 

(Қызылжар) 1 орынды жеңіп алса, 
Айыртау ауданының намысын 
қорғаған жерлестеріміз К.Черникова 
мен А.Төлендинова 2, 3 орынды 
қанағат тұтты. 34 келі салмақ 
дәрежесінде В.Черникова (Ай-
ыртау) 1 орын алса, Г.Оңғарова 
(Красный Яр) 2 орын, М.Бачюрина 
(Айыртау) мен М.Тәнібергенова 
(Ақтау) 3 орынды өзара бөлісіп 
алды. 38 келі салмақ дәрежесінде 
Д.Буреева (Ғ. Мүсірепов) 1 орынға 
ие болса, К.Бек (Айыртау) 2 орын 
алды, ал Ә.Кайбуллаева (Ақтау) 
мен К.Ветрова (Айыртау) 3 орынға 
тұрақтады. 46 келі салмақта 
Ұ.Төлендинова (Айыртау) 1 орын 
алса, М.Есімхан (Астана) 2 орынға, 
А.Бектұрова (Красный Яр)  мен 
Н.Зуева (Қызылжар) 3 орынға ие 
болды. 54 келі салмақ дәрежесінде 
А.Бейсенбай (Павлодар) 1 орынға 
ие болса, С.Цыганенко (Айыртау) 2 
орынды жеңіп алды, ал Б.Альжанова 
(Айыртау) мен Ж.Аюлова (Айыртау) 
3 орынды өзара бөліске салды. 60 
келі салмақта К.Матвейкина (Ай-
ыртау) 1 орынға шықса, З.Сибель 

(Астана) 2 орынға ие болды.
Қыздар арасында турнирдің «Ең үздік балуаны» аталы-

мында жерлесіміз Виктория Черникова мен павлодарлық 
Айзара Бейсенбайлар аудан әкімінің дипломдарымен 
және естелік сыйлықтарымен марапатталса, аталмыш 
турнирдің жеңімпаздарына балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің арнайы дипломдары, медальдары және 
естелік сыйлықтары табысталды. 
Сонымен қатар ауданның балалар мен жасөспірімдер 

спорт мектебінің Алғыс хатымен ҚазКСР-нің еңбек 
сіңірген бапкері, спорт ардагерлері арасында әлем чем-
пионы, турнирдің бас төрешісі Қобыланды Әлмұқанұлы 
Шәкіров те марапатталып, қазақы дәстүрмен аудан бас-
шысы атынан иығына шапан жабылса, аудандағы еркін 
күресті дамытуға зор үлес қосқаны үшін спорттың еркін 
күресінің жанашыры Орал Төлендиновке де ауданның 
спорт мектебінің Алғыс хаты табысталды. 
Додалы жарыста үздік ептілік танытқан балғындарға 

жеке кәсіпкер Жанна Серкешова «Қазақстан барысы» 
деген белгісі бар оқушы сөмкелерін салтанатты түрде 
табыстады. 
Жарыстың салтанатты жабылуында ұйымдастыру 

комитеті аталмыш турнирдің өткізілуіне демеушілік 
көрсеткен аудан азаматтарына алғыстарын білдірді. 

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суреттерді түсірген автор және  

Наталия ЕРЕМЕНКО.

 Айыртау аудандық мәслихатының аппараты В.А. Мантариди мен С.Г. 
Махметовты Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының, № 1 сайлау 
округінен С.К. Есенғалиевті, №2 сайлау округінен Б.Т. Жанахметовты, 
№3 сайлау округінен М.О. Олжабаеваны, №4 сайлау округінен А.А. 
Бәйтеновты, №5 сайлау округінен Е.К. Ақмолдинді, №6 сайлау округінен 
С.Е. Пономаревті, №7 сайлау округінен Б.М. Құсайыновты, №8 сайлау 
округінен Р.Р. Тілеубаеваны, №9 сайлау округінен В.Я. Казаркинді, №10 
сайлау округінен Б.Т. Жандосованы, №11 сайлау округінен Л.Ю. Ларио-
новты, №12 сайлау округінен Н.М. Сердалинді, №13 сайлау округінен А.М. 
Байғаринді, №14 сайлау округінен И.Ю. Бурковскаяны Айыртау аудандық 
мәслихатының VI шақырылымының депутаттары болып сайлануымен 
құттықтайды.
Сайланған депутаттар аудан тұрғындары мен республикамыздың игілігі 

жолындағы жоспарларын жүзеге асырып, қоғамдық қызметте жетістікке 
жете берсін деп тілейміз!

Айыртау аудандық мәслихатының Айыртау аудандық мәслихатының 
хатшысы сайландыхатшысы сайланды

«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін-өзі басқару туралы» Заңының 
19 бабының 1 тармағына сәйкес 
Айыртау аудандық мәслихатының 
VI шақырылымының бірінші сес-
сиясында Айыртау аудандық 
мәслихатының хатшысы лауа-
зымына №2 сайлау округінен 
Айыртау аудандық мәслихатының 
депутаты Берік Темешұлы Жанах-
метов сайланды.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

2016 жылғы су тасқыны салдарынан болатын төтенше жағдайлардың ал-
дын алу үшін ауданның мекемелері мен ұйымдарының басшыларына, жер 
үй тұрғындарына су тасқынын болдырмау үшін аумақты қардан тазалау 
жұмыстарын уақытында орындауды ескертеді. 
Дәл қазіргі уақытта қолға күрек алып, өз үйлеріңіздегі арналар мен 

құбырларды тазалау керек.  Ағын суларға қоқыстардың өз бетінше ағып кетуі 
арқылы арналар мен құбырлар бітеліп, су тасқыны орын алмауына ерекше 
назар аудару керек.  
Мекемелер мен ұйымдардың аумағын, жер үй участоктарын қардан таза-

лап, аумақты қауіпсіздендіру материалдарын алдын-ала даярлап қою керек 
(қаптар, топырақ, балшық).
Егер, су деңгейінің жоғарылағанын байқасаңыз, тез арада мына телефондарға 

хабарласыңыз 112, 27-227, 21-741.
Айыртау ауданының төтенше жағдайлар бөлімі.

Құрметті Айыртау ауданының Құрметті Айыртау ауданының 
тұрғындары!тұрғындары!
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2016 жылдың сәуір айында «Нұр Отан» партиясы 
Айыртау аудандық филиалының Қоғамдық қабылдау 

бөлмесінде азаматтарды қабылдау кестесі
Р/с 
№

Күні Қабылдау-
шының Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша
 лауазымы

1 01.04. 2016 ж. Досымбеков Құрал 
Досымбайұлы

Айыртау ауданы әкімінің орынбасары 
(келісім бойынша)

2 06.04. 2016 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

 «Нұр Отан» партиясы Айыртау АФ-ы 
төрағасының  бірінші орынбасары 

3 08.04. 2016 ж. Тастеміров 
Ағзам

 Ахметжанұлы

Айыртау ауданының әкімі, «Нұр Отан» 
партиясы Айыртау аудандық филиалының 
төрағасы (келісім бойынша)

4 13.04. 2016 ж. Тлеубаева 
Раушан 

Райымжанқызы

№8 сайлау округі бойынша «Нұр Отан» 
партиясынан аудандық мәслихаттың 
депутаты (келісім бойынша)

5 15.04. 2016 ж. Жанахметов 
Берік 

Темешұлы

Айыртау аудандық мәслихатының хатшы-
сы, №2 сайлау округі бойынша «Нұр Отан» 
партиясынан аудандық мәслихаттың де-
путаты  (келісім бойынша)

6 20.04. 2016 ж. Молдахметов
 Саят

 Ғазизұлы

Айыртау аудандық орталық аурухананың   
бас дәрігері (келісім бойынша) 

7 22.04. 2016 ж. Төребеков Нұрлан 
Мейрамұлы

«Айыртау ауданының жер қатынастары 
бөлімі» ММ-нің басшысы (келісім бой-
ынша) 

8 27.04. 2016 ж. Ғабдуллин 
Әбілғазы 
Советұлы

Айыртау аудандық ІІБ-нің бастығы, поли-
ция подполковнигі (келісім бойынша)  

9 29.04. 2016 ж.Жүсіпов Жақсылық 
Мейірханұлы

«Айыртау ауданының ішкі саясат бөлімі» 
ММ-нің басшысы (келісім бойынша)

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын  сәрсенбі және жұма күндері 
15.00-19.00 сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: 
Саумалкөл ауылы, Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат). 
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 22-722, 79-062. 

2016 жылдың сәуір айында «Нұр Отан» партиясы 
Айыртау аумақтық филиалының сыбайлас 

жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық Кеңесінің 
мүшелерімен азаматтарды қабылдау кестесі

Р/с 
№

Күні Қабылдаушы-
ның Т.А.Ә.

Негізгі жұмыс орны бойынша лауазы-
мы

1 06. 04. 2016 ж. Молдахметов
 Саят

 Ғазизұлы 

Аудандық орталық аурухананың бас дәрігері, 
«Нұр Отан» партиясы Айыртау АФ-ның 
сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі 
Қоғамдық Кеңесі төрағасының орынбасары 
(келісім бойынша) 

2 13.04. 2016 ж. Ахметжанов 
Болат 

Қадырұлы

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық 
Кеңесінің мүшесі, «Нұр Отан» партиясының 
АФ төрағасының  бірінші орынбасары

3 20.04. 2016 ж. Тұралинов 
Мырзабай 
Шәріпұлы 

№1 Саумалкөл ОМ-нің директоры, 
партиялық бақылау комиссиясының 
төрағасы, «Нұр Отан» партиясы Айыртау 
АФ Саяси кеңесінің Бюро мүшесі (келісім 
бойынша)  

4 27.04. 2016 ж. Галиаскарова 
Альфия 

Васильевна

«Нұр Отан» партиясы АФ-ның сыбайлас 
жемқорлықпен күрес жөніндегі Қоғамдық 
Кеңесінің мүшесі 
(келісім бойынша)

Ескерту: Азаматтарды қабылдау апта сайын сәрсенбі күндері 15.00-19.00 
сағатта филиалдың кеңсесінде мына мекен-жайда жүргізіледі: Саумалкөл селосы, 
Ш. Уәлиханов көшесі, 42-А (2 қабат).
Қабылдауға алдын ала жазылу мына телефондар арқылы: 22-722, 79-062. 

Ата-бабамыздан, ұрпақтан-ұрпаққа беріліп 
келе жатқан Ұлыстың ұлы күні Наурыз мейра-

мын Сулыкөл бастауыш мектебінің ұстаздар, 
оқушылар және жұмысшылар ұжымы тойлады. 
Көптен күткен Наурыз келді! –деп, Жаршы 4 сынып 

оқушысы Төлебай Роза өлеңімен ашты. Астауменен 
ас қойылған, бауырсақ жайылған үстелге жиналған ел 
жұрттың барлығы жайғасты. 

Халқымыздың дәстүрлі мерекесін «Шашу» биімен 
жалғастырған  қыздарымыз мерекенің сәнін келтірді, 
әжелеріміз болса шашу шашып өздерінің ізгі ниеттерін 
көрсетті. 
Мектеп оқушылары ата-баба дәстүрінің арқауы болған 

«Қара жорға» биін билеп, өлең, әндерін шырқады. 
Үлкендермен жарыса ойнаған жас бүлдіршіндер ұлттық 
ойындардың көшбасшысы болды. Ұлттық ойындардан 
асық 2-3-4 сынып оқушылар арасында арқан тартыс, 
тағы басқа да ұлттық ойындар ойналды. Бала тәрбиесіне 

Мереке айшықтары
ҚОШ КЕЛДІҢ, ӘЗ НАУРЫЗ!

байланысты атқа мінгізу салт-дәстүрдің түрін мектеп 
жұмысшысы Қаблақатов Ементай мектеп оқушысы 
Қайыржан Азатпен көрсетті. 
Тұсау кесер дәстүрін де Джуминова Рауза  апамыз 

Нұрсұлтан бөбектің тұсауын кесті. Еркін жүре бастаған 
балбөбектің басқан қадамы құтты болып, одан әрі жаны 
жамандық көрмей, жүріп кетуіне тілек білдірді.
Осыдан кейін жиналған жұртқа көрсетіп, баланың аяғына 

мыналарды байлады. 
«Ішекпен байлағаным–малды 

болсын,тоқ болсын деген ниетім, Көк 
шөппен байлағаным–жершіл болсын, 
көпшіл болсын, өсіп-өнсін дегенім. 
Ала жіппен байлағаным–адал болсын, 
ақ болсын дегенім» - деп тұсауын 
кеседі. Тұсау кескен баланы бір-
екі аттам жерге дейін сүйемелдеп: 
Тәй, тәй, тәй, тәй!
Қаз, қаз, балам, қаз балам,
Қадам бассаң мәз болам!
Күрмеуіңді шешейін,
Тұсауыңды кесейін! – деп баланың 
тұсауын кескен үлкендер Байма-
нова Қазима, Ахметжанова Баян, 
Малаева Роза, Бейсекеева Ботагөз  
мерекені «Қазақы дастархан» әнімен 
жалғастырып, Джуминов Ербол «Да-
стан» күйін тартты. 

«Айгөлек» шағын орталығының 
бөбектері де өз өнерлерін жиналған 
жұрттқа көрсетіп, қарт аталардың 
батасын алды. 
Дастарханға наурыз көже әкелініп, 

ауылдың қарт атасы Қаблақатов Теміртай атамыз ақ 
дастарханға батасын берді. 
Өткізілген Ұлыстың ұлы күніне арналған мерекенің мақсаты 

- оқушылардың Наурыз мейрамы туралы білімдерін 
тереңдету. Оқушылардың тілін, сөйлеу мәдениетін, 
шығармашылық қабілетін дамыту. Оқушыларды елін 
сүюге, дәстүрлі мерекелерді құрметтей білуге тәрбиелеу. 

Бақыт ЖАҚАНОВА,
Сулыкөл бастауыш 

мектебінің меңгерушісі. 

Наурыз мерекесі шығыс 
елдері  үшін  бірліктің , 

татулықтың, еңбектің, ізгіліктің, 
бақыттың мерекесі ретінде 
тойланған. Сондықтанда бо-
лар, бұл күні шаттанбайтын, 
қуанбайтын, мейірленбейтін адам 
болмайды. 
Мерекелік іс-шарада жақсы тілек 

тілеу, құттықтау, кешірім жасау, табысу 
сияқты адамгершілік қасиеттер көрініс 
тауып, қазақтың салт-дәстүрін көрсетіп, 
ұлттық ойындарымыз көкпар, қыз қуу, 
асық ату секілді ұлттық нақышымызды 
көрсететін бастамалар да дәріптеледі. 
Наурыздың айрықша тәлім-тәрбиелік, 
үлгі-өнегелік, сән-салтанаттық, мәрт-
жомарттық, қадір-қасиеттілік нышан 
белгілері осы күні көрініс табады. Оның 
барлығы әр адамды жоғары саналыққа, 
әдептілікке, өнегелікке, бауырмалдыққа, 
көргенділікке, ізгілік пен білімділікке 
баулиды. Наурыз мерекесін асыға 
күтіп, ерекше әзірлік жасайтынымыз 
содан болса керек. Өңірімізге көктем 

МЕКЕМЕДЕГІ НАУРЫЗ МЕЙРАМЫ
кеш келуіне қарамастан, Наурыз 
мерекесіне мекеме қызметкерлерінің 
қатысуымен киіз үйлер құрылып, ішінде 
қазақ халқының тұрмысына тән барлық 
жабдық жасалып, ақ дастарханға 
ұлттық ас мәзірлері қойылды. Мерекелік 
негізгі ас – «Наурыз көже» пісірілді. 
Ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесі 
осылайша, дүбірлі түрде тойланды. На-
урыз шығыс халықтарында жыл басы, 
жаңа жыл мерекесі ретінде есептеліп, 
Самарқанның көк тасы еріген ерекше 
күн ретінде аталып өтіледі.
Аталмыш мерекені «ЕС-164/8 

мекемесі» дәстүрлі түрде жыл сай-
ын тойлауды әдетке айналдырған. 
Бұл түзеу мекемесінде түрлі ұлт 
өкілерінің болуына қарамастан, Наурыз 
мерекесіне ұжым болып, ерте кезден 
дайындық жүргізіп, жыл сайын тойлау 
мекеме қызметкерлерінің бірлігінің 
көрінісі іспеттес. Мекеме бастығы жеке 
құрамды жұмылдыра отырып, Наурыз 
мерекесіне даярлықты қамтамасыз 
етті.  Халықта Наурыз көжені той-

ып ішкен адам келесі жылға дейін 
ішім-жемнен тарлық көрмейді деген 
ұғымды ескере отырып, мекеменің 
қызметкерлері белсенді ат салысты. 
Ерекше салтанатпен, көтеріңкі көңіл-
күймен Наурыз мерекесі біздің меке-
меде де тойланды.
Бұл күні барлық даланы Қызыр 

ата аралайды деп үйінің есігін ашып 
отырады. Жастар үлкен кісілерден 
бата сұрайды, жігіттер қыздарға 
сый –сияпат жасайды. Ренжісіп 
қалған азаматтар бір-бірінен кешірім 
сұрайды. Наурыз мерекесі осындай 
қасиеттерімен ерекшеленеді. Сол се-
бептен де табиғаттын тылсымы мен 
ғалам ғажайыптарын терең ұғына 
білген ата – бабаларымыз бұл күнді 
«Жыл басы» деп есептеген. Барлық 
Қазақстандықтарды Ұлыстын ұлы 
күні қасиетті Наурыз мерекесімен 
құттықтаймыз!

М. МУРСАЛИМОВ,
Жасақ бастығы, 

әділет аға лейтенанты.

Наурыз айы – төрт маусым айларының 
ең жасы, әдемісі дер едім. Оның үстіне бұл ай 

табиғаттың оянғанын барша әлемге паш етер тама-
ша тойлармен басталады. Тұңғыш Президентіміздің 
қолдауымен 1 наурыз – Алғыс айту күні болса, 
наурыздың 8-і – аналарымыз бен аруларымыздың 
мерекесі, ал 22 наурыз – Ұлыстың ұлы күні. Наурыз 
айын ерекше жақсы көруімнің себебі де бар: менің 
туған күнім осы наурыздың 27-і. 17 жасқа толдым. Өзім 
де жыл басы наурыз айында дүние есігін ашқаныма 
қуаныштымын.
Ұлыс мерекесін мектеп болып атап өткен күні қатты 

толқып, тебіреніп кеттім: осындай ұлы мерекені сыныпта-
старыммен, ұстаздарыммен бірге мектеп қабырғасында 
соңғы рет тойлап жатқанымды түсіндім. Ал басқа сыныптас 
достарым өздерін қалай сезінді екен, а?
Мереке өтіп жатқан залды көзіммен бір шолып өттім: 

өздеріне бөлінген орындарға Аңсат, Әлібектер кілем 
төсеп жатыр. Меруерт пен Гауһар, Ғалия бастаған қыздар 
төр көрпелерін төсеп, үстелге дастархан жаюда. Сынып 
жетекшіміз Зүбайраш Тұрсынбайқызы наурыз көже 
қамымен жүгіріп жүр. Қасымызға көрші қонған Серік пен 
Дәуреннің де сыныбы дәл біз сияқты абыр-сабыр тіршілік 
үстінде. Дияз, Ербол бастаған басқа сыныптастарым дай-
ындап қойған дастархан мәзірлерін тасып жүр. Алмастың 
қолында тәтті иісі аңқыған қоспа мен дөңгелете туралған 
шұжық. Кешігіңкіреп келген Зарина да әкелген дәмін 
үстелге қойып үлгерді. Осылайша, мерекелік дастархан 

ТАБИҒАТ ТОЙЫ
әп-сәтте түрлі-түрлі тағамға толып кетті. Әдемі әуенмен 
басталған Наурыз мерекесі отырған қауымды тартымды 
әндерімен, сиқырлы билерімен баурап ала жөнелді. 9-10 
сынып оқушылары бірінен соң бірі өнерлерін бастап кетті. 
Мен болсам, достарымның мерекелік шаттықтан бал-бұл 
жанған жүздерінен көз алар емеспін. Мереке басталмас 
бұрын көкейіме кіріп алған манағы ой маған ерік берер 
емес. Бүгінгі мерекені, осынау бір шаттыққа толы сәтті, 
ойнап-күліп отырған қасымдағы достарымды, дастархан 
шетінде ештеңеге араласпай үнсіз ғана жымиып отырған 
Әлішерді, мектеп қабырғасындағы соңғы күндері мәнді, 
естерінде қалатындай қызықты өтсе екен деп алаңдап 
жүрген ұстазымыз Зүбайраш Тұрсынбайқызын жадымда 
қатты сақтағым келіп кетті.
Еліміз тойлап өткен Ұлыстың ұлы күні Наурыз – қасиетті күн. 

Данышпан ата-бабаларымыз бұл күнді табиғаттың айрықша 
белгілерін ескере отырып атап өткен. Күн мен түн теңеліп, 
төрт түлік мал төлдейтін, табиғаттағы барлық жәндіктер мен 
өсімдіктерге жан бітетін ай. Қыстың соңы, көктемнің басы, 
жыл құстары келе бастайтын мезгіл. Бірліктің, татулықтың, 
еңбектің, ізгіліктің, өкпе-назға орын қалдырмас бақыттың 
мерекесі Наурыз мейрамын мектебімнің аясында, қимас 
сыныптастарым мен аяулы ұстаздарымның ортасында атап 
өткеніме ризамын. Ұлыс баршамызға оң болып, Табиғат-
анамыздың ұлы мерекесі құт-береке әкелсін!

Айдын НӘЖІКЕНОВ,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 

11 сынып оқушысы.

Мектеп оқушыларын 
бірыңғай  киім  үлгісіне 

көшіру – бүгінгі күннің ба-
сты мәселесі. Қазақстан Ре-
спубликасы Білім және ғылым 
министрлігінің талап етуімен 
және  Қазақстан мұсылмандар  
одағының қолдауымен мектеп 
оқушыларының мектеп формасы 
енгізіледі.
Бұл игі іс оқушылардың  орта-

да өздерін тең дәрежеде сезінуіне, 

Мектептегі жаңашылдық
Игі бастама – нұрлы іс

әлеуметт і к  айырмашылықты 
жоюға  үлкен жол ашады. Осыған 
орай мектепте ата-аналар комитеті 
және мектептің ұстаздар  ұжымы 
іс-шаралар ұйымдастырып, өңірдегі 
тігін фабрикалары ұсынған мек-
теп формалары үлгілерінің 15-ке 
тарта суреттерін ұсынды. Өз елінің 
Заңдарын құрметтейтін ата-аналар 
бұл істі  құптады. Олардың арасында 
мектеп әкімшілігі, сынып жетекшілер 
тарапынан түсіндіру жұмыстары 

терең жүргізілді. Тұлғаны тазалыққа, 
жинақылық пен ұқыптылыққа және 
мейірімділікке тәрбиелеу мақсатында  
ұйымдастырылған іс-шарадан соң ата-
аналар  бір шешімге келе, бірыңғай 
мектеп формасына таңдау жасады. 
Биылғы оқу жылының жаңашыл іспен 
бастау аларына оқушылар мен ата-
аналар қуанышты.

Г. ДҮЙСЕНБАЕВА,
Бірлестік ОМ-і ата-аналар 
комитетінің төрайымы.

Солтүстік Қазақстан облыстық мәслихатының депутаттары
Махметов Сейілбек Ғазизұлы, айдың екінші дүйсенбісі, аудандық мәслихат.  
Мантариди Василий Анатольевич, айдың үшінші дүйсенбісі, аудандық мәслихат.

Айыртау аудандық мәслихатының депуттары
Жанахметов Берік Темешұлы, № 2 сайлау округі, аудандық мәслихат, 4 сәуір.
Есенғалиев Сырымбет Қайрошұлы, № 1 сайлау округі, аудандық мәслихат, 6 сәуір.
Тілеубаева Раушан Раимжанқызы, № 8 сайлау округі, аудандық мәслихат,8 сәуір.
Олжабаева Мендігүл Олжабайқызы, № 3 сайлау округі, аудандық мәслихат, 11 сәуір.
Бәйтенов Айдарбек Ағзамұлы, № 4 сайлау округі, аудандық мәслихат,  14 сәуір.
Бурковская Ирина Юлиановна, № 14 сайлау округі, аудандық мәслихат, 18 сәуір.
Ақмолдин Еркін Қапезұлы, № 5 сайлау округі, аудандық мәслихат, 26 сәуір.
Байғарин Алмас Манасұлы, № 13 сайлау округі, аудандық мәслихат, 27 сәуір.
Саумалкөл с. Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй. 
Анықтама телефоны 21-902.  Алдын ала жазылу.

Сәуір айына Айыртау аудандық мәслихатының 
хатшысының және облыстық, аудандық 

депутаттардың азаматтарды қабылдау кестесі 
(сағат 15.00-ден сағат 17.00-ге  дейін)

29 наурыз күні Айыртау аудандық әкімдігі жанындағы 
ведомствоаралық комиссиясының құқықбұзушылықтардың 

алдын алу бойынша және Айыртау ауданындағы жемқорлықпен 
күрес мәселелері жөніндегі аумақтық комиссиясының отырысы 
болып өтті.
Ведомствоаралық комиссияның күн тәртібінде қаралған мәселелер бой-

ынша «Жастар арасындағы салауатты өмір салтын насихаттау арқылы 
алкоголизм мен нашақорлықтың алдын алу үшін шаралар өткізу туралы» 
ауданның ішкі саясат бөлімінің басшысы Жақсылық Жүсіпов, «Казанка, Иман-
тау ауылдық округтеріне  қарасты аумақтардағы құқықбұзушылықтардың 
алдын алу бойынша округ әкімдерінің қабылдаған шешімдері туралы» округ 
әкімдері Алексей Городецкий мен Любовь Сердюк, «Мал ұрлығына жол бермеу 
үшін атқарылған жұмыстар туралы» жергілікті полиция басшысы Бақытжан 
Жантілеуов және аудандық ветеринарлық станцияның басшысы Серік Ика-
шевтар толыққанды ақпарат беріп өтті. 
Сонымен қатар, аудан прокуроры Болат Бәйменов күн тәртібінде қаралған 

бірінші мәселе бойынша кейбір елді мекендерде алкогольді өнімдер жүйесіз 
түрде кез келген уақытта, кез келген жерде сатылатындығын айтып өтті, 
сондай-ақ, әрбір ауыл бойынша тәуекел тобын анықтау арқылы ішкілікке 
салынғандарды анықтап, алдын алу шараларын ұйымдастыруға қолайлы 
екендігін жеткізді.
Аумақтық комиссия отырысында күн тәртібіндегі мәселелер жөнінде «Айыр-

тау ауданындағы «Нұр Отан» партиясы филиалының жанындағы Қоғамдық 
Кеңесте 2015 жылға және 2016 жылдың 1 тоқсанына арналған жемқорлыққа 
қарсы іс-әрекет бойынша атқарылған жұмыстары туралы» аудандық «Нұр 
Отан» партиясы жанындағы жемқорлыққа қарсы іс-әрекет бойынша Қоғамдық 
Кеңесінің төрағасы Болат Ахметжанов, «Әлеуметтік жұмыс орындарын 
құру кезінде жемқорлыққа қарсы заңнамалардың қадағалануы бойынша 
қабылданған шаралар туралы» ауданның жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы Ерлан Қазбеков ақпараттандырды.
Айыртау ауданының прокуроры Болат Бәйменов 2016 жылдан бастап 

жемқорлыққа қарсы жаңа Заңның қолданысқа енгендігін айта келе, аталмыш 
мәселелер бойынша да басқа шешімдер қабылдау арқылы жұмыс жоспарына 
өзгерістер енгізуге болатындығын атап өтті.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.

Аудандық әкімдікте
Комиссия отырысында талқыланды
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Ия, бүгінде өзін ДАИШ 
(Ирак  және  Шам  ислам 

мемлекеті) етіп жариялаған 
ұйымды естімеген адам жоқ 
шығар. Әдетте, Ислам деген 
уақытта адамның ақылына 
мейірім, қайырымдылық, ізгілік 
пен достық сияқты т.б. көптеген 
адамгершілік ұғымдар келеді.
Ал енді Ирак және Шам ислам 

мемлекеті деген сөзді естігенде 
дереу майдан алаңы, жан-жақта 
өліп жатқан адамдар, қайғы, қара 
киім киген жүздерінде мейірім жоқ 
баскесерлерді ойлаймыз. Неге? Ра-
сында да қазіргі Исламның бейнесі 
осы ма әлде әлемге өзін шариғат 
заңымен өмір сүретін виртуалды 
«Ислам мемлекеті» деп жариялаған 
«халифаттың» Исламмен мүлдем 
қатынасы жоқ па? Исламның атын 
жамылған бұл ұйым Исламдағы 
негізгі қағидаттарды қаншалықты 
ұстанады? Олар үшін Исламдағы 
«адам өлтірме», «зорлық жасама», 
«қиянат қылма», «зұлымдықтан 
сақтан»деген сияқты т.б. көптеген 
адамгершілік құндылықтар мен 
ұстанымдар маңызды ма?Олар 
Құран аяттары мен хадистерге 
дұрыс амал етеді ме? – деген 
сияқты сұрақтар барлығымызды 
мазалайтыны  рас .  Біз  осы 
сұрақтарға шамамыз келгенше 
жауап іздеп көруге тырысамыз. 
Әрине, мұндай сұрақтарды жан-
жақты талдау үшін бір мақаланың 
жеткіліксіз болары анық. Дегенмен, 
бірге көрейік.
Басым бөлігіміз жалпы ДАИШ 

деген атауды естігеніміз болмаса, 
оның қалай және қайдан пайда 
болғанын біле бермейміз. Ирак пен 
Сирияның аумағында «Әл-Каида» 
террористік ұйымы мұрындық бо-
лып, халықаралық террорист Әбу 
Мусабәз-Заркауймен бірге 2006 жылы 
«Моджаһедшурасының Кеңесін» 
құрады. Кейін бұл кеңеске бірнеше 
шағын әскери ұйымдар қосылады:

–«Джайшәт-Таифаәл-Мансура» 
(Жеңіске жетуші топ әскері);

–«ДжайшӘһлуәс -Суннауәл -
Джамаа» (Сүннет және жамағат 
азаматтарының әскері);

– «Джайшәә-Фатихин» (Жеңушілер 
әскері);

–«Джундас-Сахаба» (Сахабалардың 
әскері) және т.б.
Сөйтіп, 2006 жылдың 15 қазанында 

осы және бұларға қосылған басқа да 
шағын әскери ұйымдар бірігіп, Ирак 
Ислам мемлекетін құрады (ИИМ).
Ирак Ислам мемлекетінің содырлары 

Сириядағы азаматтық соғысқа дербес 
әскери күш ретінде тартылғандықтан 
бұл ұйым 2013 жылдың сәуір айында 
Ирак және Сирия ислам мемлекеті 
(ИСИМ) немесе Ирак және Шам ислам 
мемлекеті (ДАИШ) деп аталды.

2014 жылы бұл ұйым Ирак пен 
Шам жерінде ислам халифаттығын 
жариялайды.
Дін Исламның негізгі қайнар көздері 

Құран және Сүннет (Мұхаммед 
пайғамбардың қалдырған өсиеттері 
және амалдары). Бұл екеуі – Исламның 
іргетасы. Кез-келген адамның немесе 
топтың, қоғамның тіпті, мемлекттің 
Исламға қаншалықты жақын екенін 
немесе керісінше, оның Исламнан 
алшақ екенін білу үшін Құран және 
Сүннетпен анықтауға болады.
Бойына Ислам құндылықтарын 

сіңірген иманды адам – көркем мінезді 
адам. Қазақ бұзық, қиянатшыл, 
көргенсіз адамды «имансыз» деп 
айтады. Демек, «иманды» адам – 
жақсы адам. «Ислам» сөзі бейбітшілік, 
амандық мағыналарын білдірсе, 
«мұсылман» сөзі Алланың әміріне 
бойұсынған деген мағынаны береді. 
Олай болса, діндар, құдайшыл 
әрі тақуа адам қалайша Алланың 
әміріне қарсы шығып, басқаларды 
қанішерлікке шақырмақ, жазықсыз 
адамдардың жанын алмақ?! Өйткені, 
Құранда Алла тағала былай деп әмір 
етеді:

«Бір-бірлеріңді өлтірмеңдер. Расын-
да Алла сендерге ерекше мейірімді. 
Ал кім айтылғанды дұшпандық, 
зұлымдықпен істесе, оны жақында 
отқа саламыз. Бұл – Аллаға оңай» 
(Ниса: 29-30).
Ал енді ДАИШ содырларының жарна-

ма үшін салып отыратын ғаламторда 
толып жүрген бейнероликтеріне назар 
салсаңыз, онда олардың қатыгездігі 
мен қаншерлігін сөзбен айтып жеткізу 
мүмкін емес.Мұнда жұрт алдында 
үлкен немесе кіші, мұсылман немесе 
кәпір деп айырмастанжазалау рәсімін 
жүзеге асырады. Жазықсыз жандар 
аяусыз атылып, асылып, бастары 
кесіліп, қойша бауыздалып жатады.
Шынайы Исламда жазықсыз адам-

ды өлтіру былай тұрсын, жануарды 
да қинауға тиым салынған. Тіпті, 
имам Бұһаридің сенімді хадистер 
жинағында бір әйелдің мысықты 

Өз дініңе берік бол!

ДАИШ: БЕТПЕРДЕНІҢ АРҒЫ ЖАҒЫНДАҒЫ КІМ? 
тамақтандырмай аш қалдырғаны 
үшін тозаққа түскені туралы хадис 
бар. Бұл әйел мысықты қамап оған 
тамақ бермеген, не оның өзіне тышқан 
аулап ұстауына мүмкіндік жасамаған 
екен. Сол үшін оны Алла тозаққа 
түсіріпті (Әл-Асабатуфит-Тамиизиәс-
Сахаба кітабы). Сондықтан да дінді 
қадір тұтқан қазақ малды еш уақытта 
қорламаған. Бала кезімізде ауылдағы 
апаларымыз: «Малды теппе – обал 
болады», – деп айтушы еді.
Егер Ислам жануарды қинаған 

адамды осылай жазаласа, онда 
кінәсіз адамдарды қинаған, оларға 
күш көрсеткен немесе жарып жи-
бергендерге қандай жаза бермек?! 
Исламда адам өмірі, оның құқығы 
қасиетті ұғымдар саналып, қатты 
сақталады. Адамға жан беріп, оған 
өмір сыйлаған Алла. Адамның жаны 
– Алланың оған берген аманаты. 
Адамның жанын алуға Алладан басқа 
ешкімнің құқығы жоқ: «Өлтірілуіне 
Алла тыйым салған кісіні нақақтан 
өлтірмеңдер...» (Әнғам: 151).
Ислам жасықсыз адамдарға қарсы 

басқыншылық жасауға тыйым са-
лады:
Жазықсыз адамға оның өміріне, 

жеке мүлкіне немесе ар-намысына 
қатысты қандайда бір басқыншылық 
жасауға рұқсат бермейді. Исламдағы 
бұл қағида барлығына тең. Ислам та-
рихында Мұхаммед пайғамбар (с.ғ.с.) 
өзінің «Хадж әл-Уадағ» (қоштасу 
қажылығында) халыққа қарап, 
адамның өміріне, жеке мүлкіне және 
ар-намысына Қиямет күніне дейін 
қол сұғылмауы тиіс екенін айтқан: 
«Қиямет күнінде адамдар арасында 
алынатын есептің біріншісі – адам 
өлтіру» (Мүслимның риуаяты).
Исламдағы  бұл  талап  тек 

мұсылмандар үшін емес, бәлкім 
сол мұсылман мемлекетінде жасап 
жатқан барлық адамдарға қатысты. 
Бейбіт өмірді былай қойғанда, тіпті 
ұрыс заманында да Ислам соғысқа 
қатысы жоқ бала-шағаны, кемпір 
мен шалды, әйелдер мен өзге дін 
қызметкерлерін қинауға, атуға тиым 
салған.
ДАИШ содырларының кейбір 

ұстанымдары:
1. Мұсылман емес адамды күштеп 

дінге кіргізу. Болмаған жағдайда 
өлтіріп тастау;

2. Өзін мұсылманмын деген адам 
намаз оқымаса – кәпір. Кәпірдің үкімі 
– өлім;

3. Мұсылман емес мемлекетте өмір 
сүрген адам – тағутқа табынады. 
(«Тағут» араб сөзі – адамдардың 
Алладан басқа құдай етіп табына-
тындары);

4. Патшасы намаз оқымайтын мем-
лекет – кәпірлердің мемлекеті;

5. Өзін мұсылман санаған адам 
кәпірдің мемлекетінен мұсылман 
мемлекет і не  немесе  ДАИШ 
(халифатқа) көшуі керек;

6. Намаз оқымайтын отбасынан ажы-
рау қажет. Ер адам намаз оқымайтын 
әйелін талақ етеді немесе әйел өзінің 
намаз оқымайтын күйеуімен ажыра-
суы қажет және т.б.
Е н д і  с о д ы р л а р ды ң  ос ы 

ұстанымдарына байланысты жауап-
тарды Құран және Сүннеттен іздеп 
көрейік.
Бірінші ұстанымға қатысты жауап: 

Бұған нақты жауапты Алла тағаланың 
мына аятынан көреміз: «Дінде – 
күштеу жоқ» (Бақара: 256). Демек, 
Исламда басқа біреуді дінге күштеп, 
зорлап кіргізу деген жоқ. Дінді әркім 
өзі еркімен, қалауымен және махаб-
батымен көңіл қойып қабылдайды. 
Ислам тарихында да бұған мысал-
дар жетерлік. Бірде бәдәуй келіп, 
сахабалармен тұрған пайғамбардың 
(с.ғ.с.) жағасына шап береді де дөрекі 
сөздер сөйлейді. Оның жағасынан 
қатты ұстағаны сонша пайғамбардың 
мойынында қызарып шапанының 
ізі қалады. Пайғамбардың қасында 
тұрған Омар сияқты батыр сахаба әлгі 
әдепсіз бәдауйдің сазайын беру үшін 
қылышын жалаңаштаған уақытта 
пайғамбар оны ақырын ғана тоқтатты. 
Сөйтіп, әлгі бәдауймен жылы сөйлесіп, 
керісінше оған сый-құрмет көрсетеді. 
Кейін, сол бәдауй мұсылман болады.
Екінші ұстанымға қатысты жау-

ап: Құранда мынадай аят бар: «Ей, 
адам баласы! Шын мәнінде, сендерді 
бір ер, бір әйелден (Адам, Хауа-
дан) жараттық. Сондай-ақ бір-біріңді 
тануларың үшін сендерді ұлттар, 
рулар қылдық» (Хужрат: 13).
Демек, адамдардың әртүрлі болуы, 

ұлттар мен ұлыстар, этностық топтар 
болып бөлінуі – Алланың жараты-
лысы. Алла тағала Құранда ешкімді 
қатыгездікке, дұшпандыққа шақырып 
отырған жоқ, керісінше, бір-бірлеріңді 
танып, араласып, тату-тәтті өмір 
сүруге шақырады. Егер Алла қаласа, 
онда біздерді ұлттар мен ұлыстар етіп 
жаратпай, барлығымызды бір үмбет 

етіп жасайтын еді:
«Ей, Мұхаммед! Егер Раббың 

қаласа, адамдарды бір-ақ үммет 
қылар еді» (Һуд: 118). Сондықтан, 
бір мемлекетте түрлі адамдардың 
бірге өмір сүруі және олардың алуан 
түрлі болуы – тағдыр. Мұсылман 
адам тағдыр мәселесінде таласпай-
ды. Өйткені, тағдырға қарсы келу – 
Құдайдың әміріне қарсы шыққанмен 
тең. Исламда барлық адамның 
құқығы тең. Исламда намаз оқитын 
және намаз оқымайтын, мұсылман 
немесе өзге дін өкілі деп ажыратыл-
майды.Ислам тарихында бұған дәлел 
көп. Солардың бірі мына оқиға:
Халифа Омардың кезінде бір яһуди 

хазіреті Әлидің үстінен шағым айтып 
келеді. Сонда Омар: «Сен яһудисің, 
ал, сен Әли – мұсылмансың», – деп 
ешкімді бөліп-жарған жоқ керісінше, 
шағымданушы яһуди де, Әли де разы 
болатындай әділ үкім шығарды. Ал 
енді кім: «Лә иләһаил-лалла», – деп 
кәлимасын келтірсе, сол мұсылман. 
Оған сен мұсылман емессің деп 
айтуға ешкімнің құқығы жоқ. Ал 
енді, ол қандай мұсылман – бұл 
басқа мәселе. Яғни, ол иманы әлсіз 
мұсылман ба, күнәһар мұсылман ба? 
Мұның ұйғарымын Аллаға тапсырған 
жөн.
Үшінші ұстанымға қатысты жау-

ап: Мұсылман емес мемлекетте 
өмір сүрген адам тағутқа табына-
ды деген сөздерінің астарында мы-
надай мағына жатыр – мұсылман 
емес басшының айтқанын істеп, 
соған табынған болады. Оның оған 
бойұсынғаны табынғаны болып са-
налады. Олардың мұндай ұстанымы 
қоғамда анық бүлік шығаруды 
көздейді. Ал Құран бүліктен қатты 
қайтарған:

«Бүлік шығару – адам өлтіруден де 
ауыр күнә» (Бақара: 217). Өйткені, 
бүлік салдарынан қанша кінәсіз адам-
дар жер жастануы мүмкін. Бүлік – ұйып 
отырған елдің тыныштығын бұзып, 
берекесін қашырады. Сондықтан да 
бүлік шығарушы адамға Алланың 
мейірімі де болмайды. Құран 
бізге осыны айтады: «Алла бүлік 
шығарушыларды сүймейді» (Майда: 
64).
Төртінші ұстанымға қатысты жа-

уап: Біз бұл ұстанымға қатысты 
жауаптың бір шетін жоғарыда 
қарастырдық. Шынайы Ислам, ДАИШ 
содырлары айтқандай қоғамды 
«мұсылмандар» және «кәпірлер» 
деп бөлмейді, керісінше бірлікке 
шақырып, аразданған адамдарды 
жарастыруға жігерлендіреді. Терме-
зи, Әбу Дәуіт және Ибн Мәжаһның 
хадистер жинақтарында мынадай 
хабар келеді:
Бір күні Мұхаммед пайғамбар 

(с.ғ.с.) сахабаларға қарап: «Сендерге 
мәртебесі жағынан ораза, намаз және 
садақадан да абзал нәрсе жайында 
хабар берейін бе?» – деп сұрайды. 
Сахабалар бір ауыздан: «Әрине», 
– дейді. Сонда пайғамбар: «Ол – 
қырқысушылықты жарастыру», – деп 
айтады. Бұған қоса, Ислам басшыға 
бағынуға әмір етеді: «Ей, мүминдер! 
Сендер  Аллаға  бойсұныңдар , 
пайғамбарға бойсұныңдар және 
өздеріңнен болған басшыларға да 
бойсұныңдар» (Ниса: 59).
Бесінші ұстанымға қатысты жауап: 

Негізінде, мұсылман адам кәпірдің 
мемлекетінен мұсылман еліне көшуі 
керек деген ұстанымды бұлар сонау 
пайғамбардың (с.ғ.с.) дәуірінен ала-
ды. Меккенің мүшриктері Мұхаммед 
пайғамбарды (с.ғ.с.) қаладан қуған кез-
де ол кісі мәжбүр Мәдине шаһарына 
көшкен болатын. Міне, ДАИШ содыр-
лары осы уақиғаны дәлел ретінде 
алға тартады. Сөйтіп, олар мұсылман 
қысымшылық көрген кәпір қоғамынан 
шығып, мұсылман еліне көшуі қажет 
деп санайды. Бірақ, олар бір жағдайды 
естен шығарған сияқты. Біріншіден, 
Мұхаммед пайғамбарды (с.ғ.с.) 
қаланың мүшриктері қуып шығарды, 
яғни ол кісі Меккеден мәжбүр көшті. 
Ол өз еркімен қашып шыққан жоқ. 
Сондай-ақ, қаладан шығып бара жа-
тып, артына қарап, «Уатани, уатани» 
яғни, кіндік қаны тамған жерді қимай, 
көздеріне жас алып: «Отаным, менің 
отаным...», – деп айтты деген хабар 
бар. Бұл уақиға Ислам тарихында 
анық айтылады. Ал біздің мемле-
кетте қандай мұсылманға діні үшін 
қысымшылық жасалып жатыр не-
месе ұстанған діні үшін кімді елден 
аластатып жатыр? Ешкімге де мұндай 
қысымшылық жасалып жатқан жоқ. 
Емін еркін өмір сүр, отбасыңды асыра, 
еңбегіңді жандандыр, қалаған дініңді 
ұстан. Өкінішке орай, осындай наси-
хатты естіген білімсіз қазақ жігіттері 
отбасын алып, Сирияға жиһадқа 
шығып кеткенін жақсы білеміз. 
Халықаралық БАҚ ақпараттарынан 
естіп отырғанымыздай ДАИШ-ке 
жан-жақтан адасып келіп жатқан 

жастар, сол «кәпір» мемлекеттерінен 
қашып, халифатқа келіп жатырмыз 
деп ойлап, адасқандар.
Жақында ғана ғаламторда қазақ 

жігіттерінің соғыс үшін ДАИШ-ке 
шақырған бейнебаянын көрдік. Са-
раптама жасадық. Олар тағы да 
Қазақстан азаматтарын отбастары-
мен «һижра жасауға» (һижра – араб 
сөзі. Қоныс аудару, көшу) үндеп отыр. 
Он екі минуттен астам уақыт аят-
хадистерді бұрмалап, өтірік талдау 
жасалған бұл бейнебаян жастарды 
бүлікке үндейді. Тағы да қаракөз 
жігіттеріміздің дінге деген сенімін 
пайдаланып, олардың эмоциялары-
на ықпал ету арқылы Сирия, Ирақ 
мемлекеттеріне соғысқа шақырды. 
Бейнероликтің қысқаша мазмұны: 
«Біз кәпірлердің мемлекетінде тұрып 
жатыр екенбіз. Біз Сирия, Ирак 
жерлеріне жиһадқа келіп, көзіміз 
ашылды. Сендерді де осылай жасауға 
шақырамыз, көп нәрсені түсінесіңдер, 
жолдарың жеңіл болады. Мұнда келу 
оңай. Отбастарымен келіп тұрып 
жатқан қазақ бауырларымыз бар 
және сол сияқты т.б.».
Бейнероликтің мақсаты – ұйып 

отырған ел ішінде бүлік шығару. 
Діндес әрі бауырлас адамдарды 
«мұсылман» және «кәпір» деп екіге 
бөліп, бір-бірімен соғыстырып қою. 
Ислам адамдарды бір-бірімен дос 
болуға шақырса, ДАИШ-тіктер соғысқа 
үндейді.
Алтыншы ұстанымға қатысты жа-

уап: Бұл мәселеге қатысты тағы 
да айтарымыз:«Дінде – күштеу 
жоқ» (Бақара: 256). Қазақ: «Құдай 
қосқан қосағыңмен ағар», – дейді. 
Алла екі жасты қосқан екен, енді 
өмірдің ағын да, қарасын да өмірлік 
серігімен бірге көреді. Қайта, егер 
шынайы мұсылман болса, онда: 
«Сендердің ең жақсыларың – әйеліне 
және қыздарына ең жақсы мәміледе 
болғандарың», – деген хадиске амал 
қылғаны жөн (Байһақидің риуаяты).
БҰҰ миссиясы мен БҰҰ-ның Адам 

құқы жөніндегі Жоғарғы комиссарының 
басқармасы Ирактың солтүстік 
аудандарындағы халықаралық 
гуманитарлық құқықтың бұзылуына 
қатысты бірлескен баяндамасында 
Адам құқығы жөніндегі басқарманың 
баспасөз хатшысы Руперт Колвилл 
былай деген: «Бұлар – зорлау, өлтіру, 
жаппай жазаға тартып дарға асу, ұрлау, 
мешіттер мен шіркеулерді қирату, 
әйелдерді жыныстық құлдыққа салу, 
балаларға зорлық-зомбылық көрсету 
және оларды ұрыс іс-қимылдарына 
тарту сынды қылмыстар». Сонымен 
қатар баяндама авторлары Ирактағы 
шиіт, христиан, түркімен, күрд, езид 
сынды этникалық әрі діни азшылық 
өкілдеріне жүйелі түрде шабуыл жаса-
лып жатқандығын мәлімдеуде.
Бұл бар болғаны екі айлық бақылау 

нәтижесі негізінде жасалған баяндама. 
Ал енді ДАИШ-тің қолында тұтқында 
оннан астам ай болып, еліне аман 
оралған француз журналисті Дидье 
Франсуа CNN-ге берген сұқбатында 
мынадай жәйтті айтқан. Ол он ай 
бойы ДАИШ мүшелерінің Құран оқып 
отырғандарын көрмеген, не Ислам 
жайында айтқан әңгімелерін естімеген 
немесе бөлмелерінде бір де бір Құран 
нұсқасын байқамаған: «Ешқашан 
Құран тәпсірінің түсіндірмесіне 
қатысты әңгімені немесе Исламға бай-
ланысты уағызды айтып отырғанын 
естімедім .  Олардың  Құранға 
ешқандай қатысы жоқ. Олардың 
өздеріндеде Құран жоқ еді және оны 
бізге де бермейтін...».

ДАИШ содырларының тарапынан 
адамға жасаған айуандық әрекеттерін 
көрген кейбір ислам ғалымдары олар-
ды Мұхаммед пайғамбардың (с.ғ.с.) 
айтып кеткен адасушы хауариждер то-
бына да жатқызады. Өйткені, олардың 
киім киістері, адамдардан ерекшелінуі, 
адамды қойша бауыздаулары, нақты 
дәлелдерді керек етпестен күмәнге 
сүйеніп адамның тағдырын шешу, 
олардағы қатыгездік сияқты т.б. си-
паттары пайғамбардың хауарижтер 
туралы айтқан сипаттарымен сәйкес. 
Сондай-ақ, араларында танымал, 
мұсылман әлемі мойындаған немесе 
есімі белгілі пәтуә беріп отырған 
ғалымдары да жоқ...
Ал енді хауаридж  дегеніміз кімдер? 

«Хауаридж» араб сөзі – қарсы шығу, 
бөлініп шығу сияқты мағыналарды 
қамтиды. Мемлекетте бүлік шығарған 
саяси-діни топ. Олар мұсылман 
мемлекетінің үшінші халифасы Осман 
ибн Аффанды сарайында Құран 
оқып отырған жерде өлтірген. Кейін 
олар төртінші халифа, пайғамбардың 
күйеу баласы Әли ибн Әбу Талибті 
де өлтіреді. Пайғамбар харижиттер 
турасында: «Олар жаратылыстың 
ең жаманы», – деп айтқан болатын 
(Мүслимнің риуаяты).
Сондай-ақ, кейбір дін мамандары 

ДАИШ-тің артында саяси астардың 
жатқанын да жоққа шығармайды. 
Исламды әлемге жаман етіп көрсету 
үшін дін дұшпандары ДАИШ-ты 
шығарды деген пікір де жоқ емес. 
Өйткені, Ислам әлемдегі ең жас дін 
болғанына қарамастан, әлем халқы 
арасында қолдау тауып, тез тарап 
жатқан дін. Қалай болғанда да бұл 
тақырыптың саяси астарын өз ма-
мандарына қалдырғанымыз дұрыс 
шығар.
Сонымен, Исламның атын жамылып, 

ойларына келгенін істеп жатқан ДАИШ 
содырларының мұндай айуандық 
әрекеттеріне артық шыдай алмаған 
мұсылман әлемінің белгілі ғалымдары 
да қосылып, бірауыздан оларға қарсы 
шығуда. Жақында ДАИШ-тің басшы-
сы Әбу Бәкір әл-Бағдади мен оның 
жақтаушыларына арналған жүз жи-
ырмадан астам ислам ғұламалары 
мен муфтилерінің қолдары қойылған 
ашық хат жарияланды.
Ашық хатта ғалымдар содырлардың 

жасап жатқан әрекеттері мен де-
клорацияларына талдау жасап, 
олардың Ислам ұстанымдарына 
мүлдем сәйкес келмейтінін баян-
дайды. Олардың тәубеге келіп, 
қайырымдылық пен мейірімділік 
дініне қайтуларын және террористік 
әрекеттерін тоқтатуға шақырады.
Құметті оқырман, сіздің назарыңызға 

Исламның атын бүркеніп, кінәсіз адам-
дарды қинап, Құран мен хадистерді 
бұрмалап адам түршігерлік істер 
жасап жатқан ДАИШ-тің басшылыққа 
ұстанатын кейбір ұстанымдарын 
баяндадық, оларға қатысты жау-
аптар келтірдік. ДАИШ-ке арнап, 
мұсылман әлемі ғұламаларының 
жазған ашық хатымен таныстырдық. 
Бұл хатта Ислам ғалымдарының 
ДАИШ ұйымына білдірген позиция-
сын көрдік. Атам қазақ: «Қой терісін 
жамылған қасыр», – демекші өздерін 
«Ирак және Шам ислам мемлекеті» 
жариялаған визуалды мемлекеттің 
ұстанған бағыты хақ Исламның жо-
лымен мүлдем үйлеспейді. Еліміз 
тыныш, болашағымыз жарқын бол-
сын. 

Жалғас САНДЫБАЕВ, 
дінтанушы, философия 

ғылымының кандидаты.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының ветеринария 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінде 4 мемлекеттік қызмет көрсетіледі:
- ветеринарлық паспорт  берумен ауыл шаруашылығы малдарын 

бірлендіруді жүргізу;
- ветеринарлық анықтама беру;        
- бақылау және қадағалау санитарлық ветеринарлық мемлекеттік  

объектілеріне  ветеринарлық санитарлық тұжырымдама беру;
- ветеринария саласында  кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыратын жеке 

және заңды тұлғаларды атестациялау.
2015 жылдың 1 қаңтарынан бастап 2015 жылдың 31 желтоқсанын қоса 

10294, соның ішінде халыққа қызмет көрсету орталығы арқылы 10294 
мемлекеттік қызмет  ұсынылды.
Мемлекеттік қызмет көрсету үдерісін жетілдіру үшін барлық көрсетілетін 

мемлекеттік қызметтерге карточкалар жүргізіледі, мұнда әр қызмет алушы 
қызмет берушінің жұмысын «жаман», «орташа», «жақсы» деп бағалай 
алады. 

2015 жылдың кезеңіне «Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
ветеринария бөлімі» мемлекеттік мекемесіне мемлекеттік қызмет көрсету 
сұрақтары бойынша қызмет алушылар жағынан өтініштер түскен жоқ.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының ветеринария бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің мемлекеттік қызмет көрсету сапасына қызмет 
алушының ризашылығын және тиімділігін арттыру үшін қызмет алушылардың 
арасында түсіндіру жұмыстары жүргізіледі. 

Айыртау ауданының ветеринария бөлімі.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының ветеринария бөлімі» 

мемлекеттік мекемесінде мемлекеттік 
қызметтердің ұсынылуы туралы
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1. Арықбалық орта мектебінің директоры (1 бірлік). 
2. Шүкірлік негізгі мектебінің директоры (1 бірлік).

Әкімшілік азаматтық лауазымының санаты, лауазымдық 
жалақысымен қызмет істеген жылдарына байланысты 75433 
- 90254 теңге.     
Лауазымдық міндеттер. Жарғыға және басқа да нормативтік 

құқықтық актілерге сәйкес білім беру ұйымының жұмысына 
басшылық жасайды. Ұстаздар және әдістеме кеңестерімен бірлесіп 

білім берудің мемлекеттік жалпыміндетті стандарттарын жүзеге асы-
руды ұйымдастырады. Жұмыс жоспарын, жұмыс жоспарлары мен 
бағдарламаларын бекітеді. Жалпы білім беру заңына сәйкес бекітілген 
учаске бойынша балаларды жалпы міндетті оқытуды қамтамасыз 
етеді. Оқу-тәрбие үдерісінің ғылыми-әдістемелік және материалдық-
техникалық базасын ұйымдастырады және жетілдіреді. Заманауи 
ақпараттық технологияның дамуын қамтамасыз етеді. Мұғалімдердің 
(ұстаздардың) ұйымдарының, әдістемелік бірлестіктердің, балалар 
ұйымдарының жұмысына жәрдемдеседі. Білім беру жұмысын жүргізудің 
құқығына лицензиясына сәйкес оқушылардың, тәрбиеленушілердің 
контингентін қалыптастырады, оқушылар мен тәрбиеленушілердің 
әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етеді. Ата-аналардың қорғауынсыз 
қалған жетім балалардың қатарынан тәрбиленушілердің заңды 
құқықтары мен мүдделерін (жеке, мүліктік, тұрғын үй, еңбек және 
басқалары) қорғайды, туыстық қарым-қатынастарын ұстау үшін 
жағдайлар жасау бойынша шараларды қабылдайды. Тәрбиеленушілер 
мен оқушылардың белгіленген нормалардан төмен емес күтіп ұстауы 
мен тұруы үшін жағдайды қамтамасыз етеді. Оқу-білім беру үдерісі 
уақытында оқушылар (тәрбиеленушілер) мен білім беру ұйымы 
қызметкерлерінің өмірінің және денсаулықтарының қауіпсіздігіне 
қажетті жағыдайлар жасайды. Денсаулықтарын қорғау және нығайту 
мақсатында оқушылардың тамақтануы мен медициналық қызмет 
көрсетілуін қамтамасыз ету бойынша жұмысты және бақылауды 
ұйымдастырады. Белгіленген заңнама шегінде білім беру ұйымының 
мүлігі мен құралдарына иелік етеді, жыл сайын құрылтайшыларға 
қаржылық және материалдық қаражаттардың түсуі мен жұмсалуы 
жайлы есеп береді.
Нормативтік талаптарға сәйкес оқу-материалдық базасының есебін, 

сақталуын және толықтырылуын қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі 
ережелерінің, санитарлық-гигиеналық түзімнің еңбек қорғау және 
техникалық қауіпсіздік ережелерінің сақталуына жауап береді.                      
Ұстаз кадрлары мен көмекші қызметкерлердің іріктеуін және орнына 

қоюын жүзеге асырады, басқару құрылымын, штаттық кестені және 
қызметкерлердің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді, олардың кәсіби 
шеберліктерінің артуы үшін жағыдай жасайды. Педагогикалық кеңеске 
басшылық етеді. Белгіленген тәртіпте қызметкерлердің аттестацияла-
нуын өткізеді. Жұмыста ерекше көзге түскен мұғалімдер мен білім беру 
ұйымының басқа да қызметкерлерін марапаттаулар мен наградаларға 
ұсынады, өз құзырының шегінде жазалаулар тағайындайды. 
Қоғаммен байланысты жүзеге асырады, ата-аналармен (оларды 

ауыстырушы тұлғалармен) жұмысты үйлестіреді. Білім беру ұйымын 
мемлекеттік және басқа да ұйымдарда ұсынады, қажетті есеп 
берулердің дайындалуын және ұсынылуын қамтамасыз етеді. 
Білуі тиіс: Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының «Білім туралы», «Қазақстан Республикасында 
Тілдер туралы», «Қазақстан Республикасында баланың құқықтары 
туралы», «Сыбайлас жемқорлықпен күрес туралы», «Неке және жанұя 
туралы», «Мүгедектігі, асыраушысынан айырылу және жасы бойынша 
мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақылар туралы», «Арнайы әлеуметтік 
қызмет көрсетулер туралы», «Мүмкіндігі шектеулі балаларды 
әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзетулік қолдаулар ту-
ралы», «Кәмелеттік жасқа толмағандар арасында құқықбұзушылықтың 
алдын алу және балалардың қараусыз қалуын ескерту туралы» 
заңдарын және білім беруді дамытудың бағыты мен келешектерін 
анықтайтын басқа да нормативтік актілерді; педагогика мен психология 
негіздерін; білім берудің мемлекеттік жалпыміндетті стандарттарын; 
педагогикалық ғылым мен практиканың жетістіктерін; менеджмент, 
қаржылық-шаруашылық әрекет негіздерін, еңбек туралы заңнаманы, 
еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы қорғау ережелері 
мен нормаларын; санитарлық ережелер мен нормаларды.  
Біліктілік талаптары: 
Байқауға қатысуы үшін  орта білім мемлекеттік мекемесінің басшысы 

лауазымына үміткерлердің болуы керек:
жоғары немесе жоғары оқу орнынан кейінгі білім (педагогикалық 

немесе бейіні бойынша); педагогикалық жұмыс өтілі бес жылдан кем 
емес немесе білім беру ұйымдарында немесе білім беру ұйымдарына 
бейіні сәйкес келетін ұйымдарда басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі 
бес жылдан кем емес; 
бірінші немесе жоғары біліктілік санатының болуы;
педагогикалық салада үш жылдан кем емес әкімшілік жұмыс тәжірибесі 

немесе білім беру ұйымдарында немесе білім беру ұйымдарына бейіні 
сәйкес келетін ұйымдарда басшылық лауазымдарда жұмыс өтілі бес 
жылдан кем емес; 
облыстың білім беру басқармасымен үміткердің келісімінің болуы;
сотталуының болмауы.
Комиссиямен белгіленген мерзімде Байқауға қатысуы үшін басшы 

лауазымына үміткер ұсынуы қажет:
1) конкурстық комиссия төрағасы атына, тіркелген жерін, нақты тұрған 

жерін, байланыс телефондарын көрсете отырып, өтініш;      
2) жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білімі туралы құжаттың көшірмесі; 
4) еңбек кітапшасының көшірмесі;
5) суретімен кадрлар есебі жөніндегі жеке парағы;
6) бар жазалаулары мен марапаттауларын көрсете отырып бұрынғы 

жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;
7) бар біліктілік санаты немесе ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 

көшірмесі;
8) медициналық куәландырудан өткені туралы құжат;
9) сотталғаны жоқтығы туралы анықтама.
Байқауға қатысуы үшін ұсынылған құжаттардың көшірмелері 

нотариалды  немесе  жұмыс  орнының  кадр  қызметімен 
куәландырылады. 
Көрсетілген құжаттардың біреуінің болмауы байқауға қатысушының 

құжаттарын қайтарып беруге негіз болып табылады.  
Байқауға қатысушы оның біліміне, жұмыс тәжірибесіне, кәсіби 

деңгейіне (біліктілігін арттыру туралы, ғылыми дәреже мен атақтарының 
тағайындалуы, ғылыми жарияланымдары туралы құжаттардың, 
бұрынғы жұмыс орнынан басшылықтың ұсынымдарының көшірмелері 
және тағы басқалары) қатысты қосымша ақпараттарды ұсына алады. 
Байқауға қатысушымен әңгімелесу және конкурстық комиссияның 
қорытынды отырысы аталмыш байқау бойынша құжаттарды қабылдау 
мерзімі аяқталғаннан кейін 5 жұмыс күні ішінде өтеді. 
Байқауға қатысуы үшін қажетті құжаттар Айыртау ауданының 

бұқаралық ақпарат құралдарында ресми жарияланған күннен ба-
стап 15 күнтізбелік күн ішінде конкурстық комиссияның төрағасы 
С.К.Жақыповқа мына мекен-жай бойынша ұсыну қажет: 150000, 
Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданы Саумалкөл селосы 
ықшам аудан 20-шы үй, СҚО Айыртау ауданының білім бөлімі, теле-
фондар: 8 (715-33) 27-481. 

«Солтүстік Қазақстан облысы 
Айыртау ауданының білім бөлімі» ММ.

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау 
ауданының білім бөлімі» ММ әкімшілік 
азаматтық лауазымының бос орнына 

ашық байқау жариялайды

 Ауылдық округ әкімімен басқарылатын 
«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» 

мемлекеттік мекемесі, ауылдық округ аймағында 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 
қызметін іске асыратын, Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік органы. Қазақстан Республикасының 2013 
жылғы 15 сәуірінен «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» Заңы бойынша, мемлекеттік қызмет стандарт-

тарына сәйкес келесі қызмет атқарылды: жеке қосалқы 
шаруашылық жөніндегі анықтаманың берілуі.

«Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің орналасқан жері: Қазақстан 
Республикасы, Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау 
ауданы, Карасевка ауылы, Мира көшесі, 13 үй, индексі 
150103. Мемлекеттік мекеменің жұмыс уақыты: бескүндік 
жұмыс аптасы, жұмыстың басталу уақыты сағат 9.00-
де, аяқталуы сағат 18.00-де. Түскі үзіліс: сағат 13.00-ден, 
14.00-ге дейін. 
Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік көрсетілетін 

қызметтер туралы» Заңының 11 бабына сәйкес, ауылдық 
округ әкімінің аппараты мемлекеттік қызметтерді ауылдық 
округ аймағында тұратын тұрғындарға көрсетеді. 
Ауылдық округ аймағына кіретін елді мекендер: Карасев-
ка а., Үкілі Ыбрай а., Құмтөккен а., Орлиногор а., Светлый 
а., Бірлестік а..

2015 жылды 94 мемлекеттік қызмет атқарылды 
(жеке қосалқы шаруашылық жөніндегі анықтаманың 
берілуі). Берілетін мемлекеттік қызмет формасы 

 «Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты» 
мемлекеттік мекемесімен  2015 жылдағы көрсетілген 

мемлекеттік қызметі
автоматтандырылған емес. Жеке қосалқы шаруашылық 
жөніндегі анықтаманың берілуі, қызметтің аяқталған 
формасы болып табылады. 
Мемлекеттік қызмет ақысыз түрде көрсетіледі. 
Мемлекеттік қызметпен пайдалану үшін, мемлекеттік 

қызметті пайдаланушы өзінің тұлғасын анықтайтын 
жеке куәлікті көрсету қажет. Жауапты маман 10 минут 
ішінде жолданымды қабылдайды және тіркейді, ауылдық 
округтің шаруашылық кітабі бойынша қызмет алушының 
мәліметтерін тексереді, анықтаманы толтырады не-
месе қабыл алмау жөніндегі дәлелді жауапты басшыға 
қол қоюға жөнелтеді.Мемлекеттік қызметтерді көрсеткен 
уақытта бюрократтық сөзбұйдаға жол бермеумен қатар, 
маман, өзі беретін мәліметтің сақталуы мен жайылмауын 
қамтамасыз етеді. Және де мемлекеттік қызметтің берілу 
мерзімдерінің бұзылмауын қадағалайды. Мемлекеттік 
қызмет жолданымнан кейін бір жұмыс күн мерзімінде 
көрсетіледі. Мемлекеттік қызмет беруге жауапты ма-
ман бекітіліп, ай сайынғы ішкі бақылау жүргізіледі және 
көрсетілген қызметтердің тіркеу журналы жүргізіледі. 
Қызмет алушылардың, қызмет берушілердің шешімдері 

мен қимылдарына сұрақтар туындаған емес. 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі, қабылдайтын 
шешімдер мен мемлекеттік қызмет көрсетудің тиімділігі 
және сапасына ауылдық округ әкімінің аппараты жауап-
ты. 

Қамсақты ауылдық округі әкімінің аппараты.

Әкем Бекбергенұлы Дауылбай 
1906 жылы Уақ-Заря деген ау-

ылда дүниеге келіп, осы ауылдың 
атын 1924 жылы құрылғанда осы 

«Уақ-Заря» деп атын қоюға ба-
стамашы болған менің әкем екен. 
Өйткені, бұл Ресейден қоныс ауда-
рып келген «Заря» деп аталған оры-
стар қонысы болған. Осы төңіректе 
Сары, Жамансары аталатын, әрі ор-
ман іргесінде қоныстанған 3-4 үйлі 
ағайындар осы «Заря» аталатын 
хуторға көшіп келіп, орыстармен бірге 
қоныстанған 41 үйлі ауыл болған.
Міне, осы ауылда менің әкем Дау-

ылбай дүкен ұстаған. Кейін 1934 
жылы Казгородок (қазіргі Сырым-
бет) сол кезде «Октябрь» ауданы 
аталатын үлкен ауылда сельпо 
бастығы болып қызмет атқарып 
жүргенде, радикулит (құяң) ауруы-
на шалдығып, елге оралып, өзі 
туған ауылда бір жыл жатып, 1936 
жылдың басында дүние салды. Мен 
ол кезде 5-тен 6-ға қараған бала 
едім. Қазір әкем толық жадымда. 

Әкем осы бір жыл ішінде төсекте 
шалқалап жатып, ұзақ өлең жа-
затын. Сол өлең шумақтарынан 
жадымда қалғаны төмендегідей 
еді:
Қолыма қалам алайын,
Іштегі шерді жазайын.
Зарығып бекер жатқанша,
Шер тарқатып алайын.
Мен де жастың бірі едім,
Езілген таптың ұлы едім.
Жастық дәурен кезімде,
Денім сау боп жүрмедім.
Жата-жата жалықтым,
Уайымдап қамықтым.
Жайылып науқас белімнен,
Бір жыл жатып қалыппын.
Ауыл үйге кіре алмай,
Бойымды жазып жүре алмай,
Замандаспен бірге өскен,
Ойнап, күліп жүре алмай.
Жазылар ме екем науқастан,
Ойнар ма екем тау-тастан.
Жазылған болсам көрем ғой,
Не болса да көнем ғой.
Не көрмейді жалғанда,

Дүние жүзі арманда,
Ризамын бейнетке,
Шыбын жаным қалғанда.
Замандастар, жолдастар,
Жолымыз бірге мұңдастар,
Еңбекші елге басшы болып,
Жастар болады жол бастар.
Шамаңнан келсе, әділ бол,
Езілгенге қолыңды бер.
Ғаріптер мен ғәсірді,
Тастамай елге көңіл бөл.
Үлкен аға – кіші іні,
Денсаулығың зор байлық,
Денсаулығың болмаса, 
Бір күнің болар жыл тәулік.
Міне, әкемнен қалғаны осы.
Үст ім і зде г і  жылы  әкемн ің 

дүние салғанына сексен жыл, ал 
туылғанына жүз он жыл.
Әкем  жасамаған  жасты  мен 

жасап, сексен алтыдан  асқан 
шағымда артымда не қалдырамын 
деген армандамын. Оған алда қуат 
берсе деген үміттемін...
Айтмағанбет ДАУЫЛБАЙҰЛЫ,  

Бекбергентегі.

Тағзым
ƏКЕМДІ ЕСІМЕ АЛҒАНДА...

Зерттеу бағытында анықталғандай, 
балалардың тіл дамуы саусақтың қозғалуына 

байланысты. Саусақтың қозғалуы, баланың 
жасына сай болу керек. Ғылыми тұрғыда, 
балалардың тіл дамуы жіңішке қол арқылы да-
миды.
Жалпы моториканың және саусақтың қозғалуы 

жетіспеуі тілдік функциясына байланысты. Баланың 
қол еңбегі мен тілін арттыру үшін не істеу керек?                     

- Қолмен ермексазды жұмсарту;
- Әр саусақпен тасты, маймақты, шарикті айналдыру;
- Алақандарымызды жұмып ойын ойнау (таңертең 

тұрдық – ашылу, кешке ұйықтадық - жабылу);
- Жұмсақ жұдырық жасау, тез ашу, үлкендер 

саусақтарын өткізу, қатты аша алмайсың;
- Екі қолдың саусақтары арқылы үстелмен «жүру», 

алдымен ақырын, біреу ұрлану, содан кейін тез жүгіріп 
келуі. Жаттығу алдымен оң қолмен, содан кейін сол 
қолмен;

- Жеке бір саусақты көрсету, содан соң екеуін, ары 
қарай үш, төрт, бес;

- Жеке бір саусақты көрсету – үлкенін;
- Барлық қолдың саусақтарымен үстелді соғу;
- Ауада саусақпен былғау;
- Қолдың басымен фонарик жасау;
- Қол соғу: ақырын, қатты, әр түрлі әрекетте;
- Барлық саусақты бірге жинау (саусақтар жиналды - 

Маман түсініктемесі

Баланың қол еңбегі мен тілін арттыру
қашты);

- Жуан жіпке түймелер, шарлар, мойыншақтар кигізу;
- Түрлі-түсті жіңішке сымды катушкаға орап, өзінің 

саусағына арнап сақина немесе спираль жасау;
- Қалың арқан, жіп ұштарын байлау;
- Түймелерді, ілгіш, замок, қақпақтарды жабу, 

механикалық ойыншықтарды кілтпен жүргізу;
- Болттар мен гайкаларды бұрау;
- Ауада сурет салу;
- Құммен, сумен ойнау;
- Сурет салу, бояу, штрихтау (қаламмен, қарындашпен, 

бормен, түрлі-түсті бояу, гуашьпен, көмірмен, түрлі-түсті 
борлар және т.б.);

- Қайшымен қию.
Тілдің дамуы саусақтардың жақсы дамуымен, 

жаттыққандығымен байланысты. Сондықтан да, бала-
лармен саусақ ойындарын өткізуге көңіл бөлу қажет. 
Саусақ ойындары мектеп жасына дейінгі сәбилердің 
дүниетанымын кеңейтіп, сөз қорына жаңа сөздер 
енгізіп, ойын өрістетіп, баланың тілін ұстартып, жүйелі 
сөйлей білуге баулиды, тіл байлығын жетілдіру ісіне 
көмектеседі. Баланың есте сақтау қабілетін және 
шығармашылық ойын дамытады. Қолдың ұсақ мотори-
касын жетілдіруге ықпал етеді.

М. ЖАНТАСОВА,
«Психологиялық-педагикалық түзету кабинеті»  

мекемесінің педагог-дефектологы.

ба
бай
жасы
балал
миды
Жал

жетісп
қол еңб

Жемқорлыққа жол жоқ!
ҚЫЗМЕТ САПАСЫ - ЖАСТАРДЫҢ БАҚЫЛАУЫНДА

Петропавл қаласында «Ақпаратты бол, 
сауатыңды арттыр!» жыл сайынғы акциясы 

бастау алды.
Дәстүрге айналған науқан барысында ақпараттық 

үнпарақтарды қолдарына алған Мемлекеттік қызмет 
істері министрлігі Солтүстік Қазақстан облысы бой-
ынша департаментінің мамандары жастар қоғамдық 
ұйымдарымен бірлесіп, мемлекеттік қызметтерді 
көрсетушілер мен тұтынушылар көп шоғырланған 
жерлерді аралады. Олардың ішінде: № 1, 2 ХҚКО, 
Мамандандырылған ХҚКО, сонымен қатар СҚО Мемлекеттік 
кірістер департаментінің ақпаратты қабылдау және өңдеу 
орталығы.
Белсенді жастардың көздегені – мемлекеттік қызметтерді 

алу кезіндегі азаматтардың құқықтарын түсіндіру, сонымен 
қатар оларды жемқорлық қол сұғушылықтардан қорғану 
шараларымен хабардар ету.

«Жемқорлыққа жол жоқ!», «Біз сапалы мемлекеттік 
қызмет үшін!» жазулары басылған жейделерді киген шараға 
қатысушылар, мемлекеттік мекемелердегі көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтерге тұтынушылардың қанағат 

деңгейін, сонымен қатар өңіріміздегі жемқорлық деңгейін 
анықтау үшін арнайы сауалнама жүргізді.
Еріктілермен таратылған ақпараттық үнпарақтардың ара-

сында мемлекеттік қызмет көрсету кезіндегі тұтынушылардың 
құқығын, қызмет көрсетушілердің стандартқа сай міндеттерін 
түсіндіретін «Менің мемлекеттік қызметтерді алу кезіндегі 
құқықтарым», сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың 
әдіс-тәсілдері, жемқорлықтың негізгі түсініктері, сондай-ақ 
парақорлық үшін тағылатын айыптар туралы ақпараты 
бар сыбайлас жемқорлыққа қарсы бағытта дайындалған 
кітапшаларды кездестіруге болды.
Ал «The Last Hope» үкіметтік емес ұйымымен қызмет 

тұтынушылардың білім беру саласындағы құқықтары 
жөнінде парақшалар әзірленді.
Барлық үнпарақтарға Департаменттің байланыс нөмірлері, 

электронды мекенжайы, интернет ресурсы туралы 
мәліметтер енгізілген.
Акция барысында 500-ден астам ақпараттық үнпарақ 

таратылды.
Мемлекеттік қызмет істері министрлігі 

Солтүстік Қазақстан облысы бойынша департаменті.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Күшті ұлт болу үшін алдымен 

ішкі бірлік, ұйымшылдық пен татулық қажет. Ал сондай ұлтты 
алға жетелейтін білімді, патриот, еңбекқор, өз салт - дәстүрін, 
мәдениетін,тілін, дінін құрметтейтін азамат нағыз көшбасшы болуға 
лайық» - деген болатын.  

Ендеше, заманауи оқыту тәсілі метасананы яғни қалай оқу керектігін  
үйренуді қалыптастырып, шәкірттер алған білімдерін  өмірлік  тәжірибеде  
орынды қолдана білуімен нәтижелі болмақ. Деңгейлік бағдарламаларды  
игерген  мұғалімдердің  өз мектептерінде  атқаратын  жұмыстарында  
айырмашылық болғанымен, ең маңыздысы  бағдарлама  мазмұнында  
қамтылған  педагогикалық  құралдарды  тиімді пайдалану арқылы  
сыныптағы әрбір  оқушының  ынтасы  мен  оқу үлгеріміне мейлінше  ықпал  
ету болып  табылады. Бұл мұғалімдердің  көшбасшылық  сапасы  арқылы  
көрініс  табады. Осы орайда  Қызыләскер орта мектебінде  «Оқыту мен 
оқудағы көшбасшылықты дамыту» тақырыбында  Лавровка тірек мектебінің 
Кембридж бағдарламасы бойынша сертификатталған мұғалімдерінің кезекті 
бесінші семинары өтті. 
Алғы сөзде  Лавровка   тірек мектебінің  модераторы Жанар Құсайынова   

шеберлік сыныптардың өткізілу жоспарымен   таныстырды. Мектеп 
басшысы  Әлия Қожахметова  арнайы келген жас ұстаздарға алғыс ай-
тып, шығармашылық сәттіліктер  тіледі. Семинардың маңыздылығына 
жауапкершілікпен қарап, уақытынан бұрын  келген  Рудный орта мектебінің  
1 деңгейлі   мұғалімі  Ләззат Абдрахманова   «Применение  приемов  крити-
ческого мышления  на  этапе  изучения нового  материала»  тақырыбында 
коучинг, 3 деңгейлі  мұғалім  Ардақ Айтбаева  «Метатаным дағдыларын 
қалыптастыру» тақырыбында  сынып шеберлігін көрсетті. Келесі   кезекте   
Бірлестік орта мектебінің  3 деңгейлі  сертификатталған  ұстаздары  Самал 
Әпетова «Оқытуды жақсартуда  оқыту үшін  бағалауды  тиімді ұйымдастыру» 
тақырыбында,  Марал  Тәжібаева     «Оқыту жүйесінде АКТ-ны  тиімді  пай-
далану» тақырыбында тартымды  сынып шеберліктерін  өткізді. Екі тілде 
жүргізілген тәжірибе алмасуда әр түрлі тренингтер, әдіс-тәсілдер көрсетілді.   
Семинардың негізгі тақырыбы бойынша  Қызыләскер орта мектебінің  2 
деңгейлі  ұстазы Жұмат Қожахметов  «Оқыту мен оқудағы көшбасшылықты 
дамыту» тақырыбында коучинг жургізді. Көптеген  әріптестеріміз,  әсіресе 
жас мамандар  жаңа мазмұндағы  білім мен әдістемені  меңгерсем деген 
белсенділіктерінің артқанын,  әрбір тапсырманы шығармашылық тұрғыдан  
құлшына орындап,  өздерінің  әлеуметтік, танымдық қырларын дамытуға 
деген ізденістерін байқатты.

Алтын ЕРАЛИНА. 
Қызыләскер ОМ-нің 

бастауыш сынып мұғалімі.

Білім беру
Білім мен тәжірибені ұштастыру

Жан жоқтау
Қайран дүние-ай.........  Жазмыш-

тан озмыш жоқ деп қазақ халқы 
бекер айтпаған. Өткен жылдың та-
мыз айында 52 жаста қыршындай 
жаны қиылған ағам Аяғанов Бейбіт 
Мәулеұлы  жаны тірі болса 31 нау-
рыз күні туған күнін тойлап отырар 
еді. 
Әкеміз - Аяғанов Мәуле Қалиұлы 

білікті, ұшқыр ойлы мұғалім, Дәуқара 
орта мектебінде ұстаздық қызмет 
атқарған,  ауыр сырқаттан 1981 
жылы дүние салған соң,  9 баламен 
жастай тағдыр тәуқіметін көріп, 
күні-түні тыным таппай еңбек етіп, 
он саусағынан өнер тамған, талай 
Кеңес тұсындағы беделді, белсенді 
азаматтарға сыртқы киіп тігумен 

айналысқан, мектеп қабырғасында түрлі лауазымда абыроймен еңбек 
еткен анамыз Мәриям Қарамендіқызы ұлдарды ұяға, қыздарды қияға 
жеткіземін деп жүріп 57 жасында фәниге аттанғанда Бейбіт бауыры-
мыз аға-інілері мен бес қарындасына әкенің ақылын, ананың жылуын 
сыйлап келген ағамыздың бүгін арамызда болмағаны қабырғамызды 
қайыстырып, жанымызды күйзелтеді. 
Солтүстік Қазақстан облысы, Айыртау ауданына қарасты Дәуқара 

ауылында дүниеге келген ағамыздың өмір жолы кімге болса үлгі-
өнеге еді.  Жас кезінен тіршіліктің жолын тауып,  Айыртау ауданының 
автопаркінде 17 жылдан астам еңбек етті. Туған еліне деген көңілі 
ерекше еді марқұмның. Көңілі жайсаң, ақ жарқын, қасындағыларына 
қол ұшын беруге асығып жүретін ағамыз  Дәуқара мен Көкшетаудың 
ортасында автобус жүргізуші болып еңбек еткенде еліміздің жастарын 
әрдайым қолдап, әлпештеп жүретін.  Бейбіт ағамыз  қарапайым еңбек 
адамы болса да тіршілік жолында жүргенде үлкен абыройға ие болып, 
көпшіліктің ортасында жақсы дос, сырлас атанып үлкен құрметке 
бөленген еді, өмірінің соңғы күніне дейін ауызынан шығармай мақтан 
ететін «Сырымбет» АҚ атты керемет ұжым ортасында сыйлы бола білді. 
Отыз жылдан астам жеңгеміз Асылзадамен шанырақ құрып, Алла берген  
қыздары Зухраны «Ел қатарлы ұзатып кетсем, арманым жоқ» - деуші 
еді.  Ауыр халде жатса да өткен жылдың сәуір айында қызы Зухраны 
ұзатып, құдай қосқан құда-құдағилары  Ермек пен Бағиламен танысып-
білісіп кеткені көңілге демеу демекпіз.
Ағажан, жатқан жерің жайлы, топырағың торқа, иманың жолдас болып, 

қабірің нұрға толсын!
Міне, бүгін ағамызды еске алу күні қарсаңында  біздің қайғымызға 

ортақтасып, ел болып жиналған жерлестерімізге, ағайын, туыс 
бауырларымызға, жора жолдастарымызға, ағамыздың ұжымы, 
әріптестерімізге барша ниет білдіріп келген жандарға алғысымызды 
жеткіземіз. Отбасыларыңыз аман болып, еліміз тыныш болсын! 
Еске алушылар: Аяғановтар отбасы.

Еске алу

ДҮЙСЕНБІ, 4 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Апта.kz» 
11:05 «Дара жол» 12:30 «Ақсауыт» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«БҮГІНГІ КҮННІҢ БАТЫРЛАРЫ» 18:05 
«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ!» 18:35 «ЖҮРЕГІМ 
СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 
«СЕРПІЛІС» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН» Т/х 
22:00 «КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «...Үй болу 
қиын» 0:00 KAZNEWS 0:45 «SPORT.KZ» 1:05 
«Серпіліс» 1:50 «Менің Қазақстаным!» 2:20 
«Бүгінгі күннің батырлары» 2:30 «Түнгі сту-
дияда Нұрлан Қоянбаев» 3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 07:55 «Гороскоп» 08:00 

«Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 «Жаңа 
күн» 10:00 «7 күн» 11:00 «Экономкласс» 11:10 
«Магия кухни» 11:45 М/с «Фархат» 12:30 «Әр 
үйдің сыры басқа» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т/с «Семейные мелодрамы» 14:05 
«Подари детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина 
любовь» 15:00 Новости 15:15 «Бармысың, 
бауырым?» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Өмір сабақтары» 17:00 Новости 17:15 Т/с 
«След» 17:55 «Орталық Хабар» 19:00 «ТВ 
Бинго» 19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Арнайы хабар» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 Т/с «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Негізінде...» 23:50 Қорытынды жаңалықтар 
00:20 «Гороскоп» 00:25 «Сотқа жеткізбей» 
00:55 «Гороскоп» 01:00 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «ЖДИ МЕНЯ» 12:00 
«П@УТINA» 12:20 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:15 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:10 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА» 15:20 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ  ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «ЖИТЬ 
ЗДОРОВО» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50, 03.45 Вести. Дежурная часть 14.00 
Т/с «Без следа» 17.15 «Прямой эфир» 
20.00 Т/с «Ленинград 46» 21.55 «Честный 
детектив» 22.55 «Игры разведок. Немузы-
кальная история». «Иные. Без чувств» 00.30 
Т/с «Срочно в номер!-2» 01.25 «Мисс ТВ 
СССР.» 02.25 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 5 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Аяулы ар-
ман» Т/х 10:50 «Қазына» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА» 18:15 «Табыс 
сыры» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» 
Т /х  19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «...Үй болу 
қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 «Қазына» Т/х 
1:35 «Қылмыс пен жаза» 1:55 «Ақсауыт» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 07:50 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 
«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 М/ф «Белка и Стрелка: озорная 
семейка» 11:55 «Әр үйдің сыры басқа» 12:25 
Т/х «Махаббатым жүрегімде» 13:00 Түскі 
жаңалықтар 13:15 Т/с «Семейные мелодра-
мы» 14:05 «Подари детям жизнь» 14:10 Т/с 
«Катина любовь» 15:00 Новости 15:10 Т/х 
«Ғашық жүрек» 16:00 Кешкі жаңалықтар 
16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 
Т/с «След» 18:00 «Линия судьбы» 18:30 
Т/х «Бажалар» 19:05 Т/х «Зәуре» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бюро расследований» 20:55 «По 
сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 
22:30 Т/с «След» 23:15 «Бетпе-бет» 23:45 
«Арнайы хабар» 00:15 «Гороскоп» 00:20 
«Негізінде...» 00:25 Қорытынды жаңалықтар 
00:55 «Гороскоп» 01:00 «Сотқа жеткізбей» 
01:30 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» Т/с 12:00 «П@УТINA» 12:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:15 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:10 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА» 15:20 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 «АШЫҒЫН 
АЙТҚАНДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с 
«Без следа» 17.15 «Прямой эфир» 20.00 
Т/с «Ленинград 46» 21.55 Вести.doc 23.40 
«Эволюция будущего». «Приключения 
тела. Испытание сверхнагрузкой» 01.15 
Т/с «Срочно в номер!-2» 02.15 «Крест над 
Балканами» 03.10 «Комната смеха» 

СӘРСЕНБІ, 6 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Аяулы ар-
ман» Т/х 10:50 «Қазына» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«Бүгінгі күннің батырлары» 18:05 «Жарқын 
бейне» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» 
Т /х  19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 

ОҢАЙ...» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «...Үй болу 
қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 «Қазына» Т/х 
1:35 «Жарқын бейне» 2:05 «Табыс сыры» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Айтұмар» 07:50 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 
«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 12:15 
Т/х «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Т/с «Семейные мелодрамы» 14:05 «Подари 
детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина любовь» 
15:00 Новости 15:10 Т/х «Ғашық жүрек» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің 
үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 18:00 
«Сильные духом» 18:30 Т/х «Бажалар» 
19:05 Т/х «Зәуре» 19:55 «Негізінде...» 20:00 
Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 
20:55 «По сути» 21:00 Итоги дня 21:30 Т/с 
«Осколки» 22:30 Т/с «След» 23:30 «Горо-
скоп» 23:35 «Негізінде...» 23:40 Қорытынды 
жаңалықтар 00:10 «Гороскоп» 00:15 «Арман 
қанатында» 00:45 «Сотқа жеткізбей» 01:15 
Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» Т/с 12:00 «П@УТINA» 12:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:15 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:10 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА» 15:20 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:35 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50, 03.45 Вести. Дежурная часть 14.00 
Т/с «Без следа» 17.15 «Прямой эфир» 20.00 
Т/с «Ленинград 46» 21.55 «Специальный 
корреспондент» 23.40 «Похищение Европы». 
«Как оно есть. Икра» 01.45 Т/с «Срочно в 
номер!-2» 02.45 «Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 7 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Аяулы ар-
ман» Т/х 10:50 «Қазына» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 18:15 «БАЛАМЕН 
БЕТПЕ-БЕТ» 18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМА-
НАТ» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «АЯУЛЫ АРМАН» Т/х 22:00 
«КЕЛІН» Т/х 22:55 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 23:30 «...Үй болу 
қиын» 0:00 KAZNEWS 0:50 «Қазына» Т/х 
1:35 «Журналистік зерттеу» 1:55 «Бүгінгі 
күннің батырлары» 2:05 «Жан жылуы» 
2:30 «Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 
3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 07:55 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 
«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 12:15 
Т/х «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Т/с «Семейные мелодрамы» 14:05 «Подари 
детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина любовь» 
15:00 Новости 15:10 Т/х «Ғашық жүрек» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің 
үй» 17:00 Новости 17:15 Т/с «След» 18:05 
«Тағдыр жолы» 18:30 «Сильные духом» 
18:40 Т/х «Бажалар» 19:10 Т/х «Зәуре» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т/с «Осколки» 22:30 Т/с 
«След» 23:20 «Гороскоп» 23:25 «Негізінде...» 
23:30 Қорытынды жаңалықтар 00:00 «Го-
роскоп» 00:05 «100 бизнес-тарихы» 00:35 
«Сотқа жеткізбей» 01:05 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» Т/с 12:00 «П@УТINA» 12:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:15 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:10 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 14:20 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 
15:15 «ПРАВДА» 15:20 Т/с «КАК ВЫЙТИ 
ЗАМУЖ ЗА МИЛЛИОНЕРА 2» 16:40 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
18:55 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«П@УТINA» 0:00 «ВРЕМЯ» 0:30 Т/с «ЖАЖ-
ДА» 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 
3:35 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Без 
следа» 17.15 «Прямой эфир» 20.00 Т/с 
«Ленинград 46» 21.00 «Поединок» 23.00 
«Амет-Хан Султан. Гроза «Мессеров». 
«Одесса. Герои подземной крепости» 01.00 
Т/с «Срочно в номер!-2» 02.00 «Загадки 
Андрея Рублёва» 03.00 «Комната смеха» 

ЖҰМА, 8 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 «ТАҢШОЛПАН» 10:00 «Аяулы ар-
ман» Т/х 10:50 «Қазына» Т/х 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «...Үй болу қиын» 13:00 
«БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ!» 14:10 «Келін» Т/х 
15:00 «ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16:40 «Жүрегім 
сізге аманат» Т/х 17:30 KAZNEWS 17:55 
«ИМАН АЙНАСЫ» 18:15 «ЖАН ЖЫЛУЫ» 
18:35 «ЖҮРЕГІМ СІЗГЕ АМАНАТ» Т/х 19:30 
KAZNEWS 20:20 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:05 
«СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 22:30 «КЕЛІН» Т/х 
23:25 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 KAZNEWS 
0:45 «Қазына» Т/х 1:30 «Иман айнасы» 
1:50 «Бүгінгі  күннің  батырлары» 2:00 
«Ғасырлар үні» Д/ф 2:30 «Сіз не дейсіз?» 
3:00 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Бұйымтай» 07:55 «Гороскоп» 

08:00 «Жаңа күн» 08:55 «Гороскоп» 09:00 

«Жаңа күн» 10:00 Таңғы жаңалықтар 10:10 
Т/с «Осколки» 11:00 Новости 11:10 «Магия 
кухни» 11:45 «Әр үйдің сыры басқа» 12:15 
Т/х «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Т/с «Семейные мелодрамы» 14:05 «Подари 
детям жизнь» 14:10 Т/с «Катина любовь» 
15:00 Новости 15:10 Т/х «Ғашық жүрек» 16:00 
Кешкі жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 
16:50 «Экономкласс» 17:00 Новости 17:15 
Т/с «След» 18:05 «Тур де Хабар» 18:35 
«Сильные духом» 18:45 Т/х «Бажалар» 19:15 
Т/х «Зәуре» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня 21:30 
Кино «План побега» 23:30 Кино «Мальчик в 
девочке» 01:10 Қорытынды жаңалықтар 01:40 
«Сотқа жеткізбей» 02:10 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 «СЛЕДСТВЕННЫЙ 
КОМИТЕТ» Т/с 12:00 «П@УТINA» 12:20 
«АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 13:15 «ДЖОДХА 
ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 14:10 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
14:20 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 14:35 «ПЕРВАЯ 
ПОМОЩЬ» 15:15 «ПРАВДА» 15:20 Кино 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ  СТРЕЛОК» 17:35 
«ЖДИ МЕНЯ» КАЗАХСТАН 18:40 Лотерея 
«АВТОКУШ» 18:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН» Т/Х 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
22:45 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР» Т/Х 23:35 
«КЛУБ ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» ВЫС-
ШАЯ ЛИГА 2:00 «П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ 
ПАТРУЛЬ» 2:30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 
3:10 «АШЫҒЫН АЙТҚАНДА» 3:55 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР» 4:45 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00, 08.15 «Утро России» 08.00, 10.00, 

13.00, 16.00, 16.50, 19.00 Вести 08.55 «О 
самом главном» 10.35, 13.30, 16.30, 18.35 
Вести-Москва 10.55 Т/с «Тайны следствия» 
13.50 Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с 
«Без следа» 17.15 «Прямой эфир» 20.00 
«Юморина» 22.00 Х/ф «Старшая сестра» 
02.00 «Эрнст Неизвестный: «Моя свобода - 
одиночество» 03.00 «Комната смеха» 03.55 
Т/с «Следствие ведут знатоки»  

СЕНБІ, 9 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:35 «АГРОБИЗНЕС» 
9:00 «СЕНБІЛІК ТАҢ» 10:05 «ДАУА» 10:40 
«Әзіл әлемі» 12:30 «Ас болсын!» 13:15 «ТА-
БЫС СЫРЫ 13:35 «НАУРЫЗ-ДУМАН» 15:00 
«АРМАН ҚАНАТЫНДА» Т/х 18:40 «Өмірдің 
өзі новелла» Т/х 19:30 KAZNEWS 20:05 
«Үздік әндер» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 22:35 
«ЖАЙДАРМАН» 0:05 KAZNEWS 0:40 Кино 
«Кішкентай жұлдыз» 2:15 KAZNEWS 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:10 «Бармысың, 

бауырым?» 08:55 Аспаздық бағдарлама 
«Сиқырлы ас үй» 09:25 Кино «Инспектор 
Гаджет» 10:55 М/с «Динофроз» 11:50 Сказка 
«Йоринда и Йорингель» 12:55 «Орталық 
Хабар» 14:10 «Жұлдызды дода» 15:40 Т/х 
«Достық жәрмеңкесі или Базар на улице 
Мира» 16:35 Кино «Рапунцель» 17:35 
Кеңес Дүйсекеевтің «Өмір-өмір...» 19:45 
«Бенефис-шоу» 21:00 «7 күн» 22:00 Кино 
«Невозможное» 23:55 Кино «Пенелопа» 
01:40 «Мөлдір махаббат» спектаклі 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕР-

МЕН  6:05 «БАГРЯНЫЙ  ПЕРВОЦВЕТ» 
8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:35 «П@УТINA» 
9:00 «СМАК» 9:40 Кино «ВЕЗУЧАЯ» 11:35 
«ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «ҮЛКЕН ПАТРУЛЬ» 
12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:25 «П@УТINA+» 
14:25 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ» 15:00 «КЛУБ 
ВЕСЕЛЫХ И НАХОДЧИВЫХ» ВЫСШАЯ ЛИГА 
17:15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 20:00 «ПЕРВАЯ ПРО-
ГРАММА» 21:00 «ЗАТМЕНИЕ» 22:00 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 23:10 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
23:50 Кино «КОМАНДА-А» 2:15 «ҮЛКЕН 
ПАТРУЛЬ» 2:35 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 3:20 
«БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 

РОССИЯ 1 
05.15 «Сельское утро» 05.45 «Диалоги о 

животных» 06.40, 10.10, 13.20 Вести-Москва 
07.00, 10.00, 13.00 Вести 07.10 Россия. 
Местное время 08.15 «Правила движения» 
09.10 «Личное. Сергей Никоненко» 10.20 
Х/ф «Золотые небеса» 12.05, 13.30 Х/ф 
«Мамочка моя» 16.00 «Один в один. Битва 
сезонов» 19.00 Вести в субботу 20.00 Х/ф 
«Соната для Веры» 00.00 Х/ф «Осколки 
хрустальной туфельки» 02.05 Т/с «Марш 
Турецкого» 03.55 «Комната смеха» 

ЖЕКСЕНБІ, 10 СӘУІР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:30 «Ғасырлар үні» Д/ф 
9:00 «АҚСАУЫТ» 9:30 «БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 
11:15 «ЛЕССИ» М/х 12:45 «Өмірдің өзі но-
велла» Т/х 13:35 «Сәлем, Қазақстан!» 15:05 
«КЕЛБЕТ» 15:35 «Қазыналы ғаламшар» М/ф 
17:05 Кино «Астанаға көктем кеш келеді» 
19:25 «Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА.КZ» 21:00 
«Қазақтың қара баласы» 23:00 «Өмірдің 
өзі новелла» Т/х 23:50 Кино «Транссібір 
экспресі» 1:25 «Апта.Кz» 

ХАБАР 
07:02 «Тамаша» 08:15 «Әсем әуен» 

09:00 «7 күн» 10:00 «Ас арқау» 10:25 «Тур 
де Хабар» 10:55 Кино «Пятеро друзей» 
12:40 Сказка «Стоптанные туфельки» 13:45 
«Бенефис-шоу» 15:00 «Айналдым Елім!» 
16:50 Кино «Жол» 18:30 «Қызық times» 
19:45 «Ду-думан» 21:00 «7 күн» 22:00 
Кино «Гагарин Первый в Космосе» 23:55 
«Гороскоп» 00:05 Т/х «Күн сақшылары» 
01:55 «Фархад-Шырын» спектаклі 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «БАГРЯНЫЙ  ПЕРВОЦВЕТ» 7:50 
«СЕНБІЛІК  ЖАҢАЛЫҚТАР» 8:25 «П@
УТINA» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕДЫ» 
9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО» 10:50 
«ЧЕРНО-БЕЛОЕ» 12:00 «ҮЛКЕН ПАТРУЛЬ» 
12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:25 «КЕШКІ КЕЗ-
ДЕСУ» 14:30 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ: 
АЛЛА ПУГАЧЕВА» 16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, 
КАЗАХСТАН!» 17:15 Кино «Я ВСЕ ПОМНЮ» 
21:00 «АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 
22:55 «ӘН ДАРИЯ» 23:45 «БЕЗ СТРАХОВКИ» 
2:10 «П@УТINA+» 3:00 «ҮЛКЕН ПАТРУЛЬ» 
3:20 «БАГРЯНЫЙ ПЕРВОЦВЕТ» 

РОССИЯ 1 
04.35 Т/с «Следствие ведут знатоки» 

06.00 МУЛЬТ утро 06.30 «Сам себе режис-
сёр» 07.20, 02.30 «Смехопанорама» 07.50 
«Утренняя почта» 08.30 «Сто к одному» 
09.20 Вести-Москва 10.00, 13.00 Вести 
10.10 «Смеяться разрешается» 12.10, 13.20 
Х/ф «Позови, и я приду» 16.30 «Танцы 
со Звёздами». Сезон - 2016 г. 19.00 Ве-
сти недели 21.00 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 23.30 Т/с «По 
горячим следам» 01.30 «Небесный щит» 
03.00 «Комната смеха» 
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Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

САТЫЛАДЫСАТЫЛАДЫ
* Семіртулі тұрған төрт жастағы жылқы сатамын.
Қаратал ауылы. тел: 52-509.                                                                    (3-2).

*   *   *
* ШҰҒЫЛ!  2 бөлмелі пәтер сатамын. 
Мекенжайы: ЖДС көшесі, №1 үй,  №3 пәтер. Тел: 87710915329.     (3-2).

«Солтүстік Қазақстан облысы Айыртау ауданының 
кәсіпкерлік бөлімі» ММ-нің азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша 2016 жылдың ІІ тоқсанына арналған 
қабылдау кестесі

«СҚО Айыртау ауданының кәсіпкерлік бөлімі» ММ басшысы 
Әбілқайырова Гүлмира Армияқызы -  әр аптаның сейсенбі және 
бейсенбі күндері сағат 10.00-ден 13.00-ге дейін азаматтарды жеке 
мәселелері бойынша қабылдайды.
Мекен-жайы: Саумалкөл с., Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй, тел. 22-292.

СЕНІМ  ТЕЛЕФОНЫ
Мемлекеттік  қызметкерлермен  қылмыс  жасау  фактілерін, 

құқықбұзушылықтарын және Ар-намыс кодексінің талаптарын 
сақталмаулары туралы қоңырау шалып хабарлай алады. «Солтүстік 
Қазақстан облысы Айыртау ауданының кәсіпкерлік бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінде 22-292 сенім телефоны қызмет етеді.

*   *   *

Жиеніміз Әубәкір Әлібек Аманжанұлын сәуірдің 
1 жұлдызында 1 жасқа толуымен құттықтаймыз!
Ашып өмір есігін нұрланды күн,
Шашу шаштық сен үшін жырдан бүгін.
Өзіңе де, өзгеге шуақ сыйлар,
Құтты болсын, Әлібек, туған күнің!
Игі тілекпен: нағашы әпке-жездесі – Дулат-

Ләззат, бөлелері Дастан, Дарина.

Аспантаудан ақ бұлақтар атқылап, 
Экранда – туған өлке, бақ, қырат…

Қолын бұлғап  Жанар, Жантас, Сұлтанға,
Келеді әне Қара Қожа шапқылап! 
Балаларға арнап шығарма жазу, сол арқылы кішкентай 

оқырманның құрметіне бөлену үлкен таланттылықты 
қажет етеді.  Қазақ балалар әдебиетінің классигі 
Бердібек Соқпақбаев тірі болғанда биыл 80 жасқа толар 
еді.  «Жақсының өзі өлсе де, сөзі өлмейді» – демекші, 
шоқтығы биік таланттардың бірі  болып саналған Бердібек 
Соқпақбаев артына «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа 
саяхат», «Жекпе-жек» сынды бірқатар әңгіме, хикаялар 
қалдырды. Оның шығармаларын оқысақ,  жазушының 
өмірбаянымен де таныса аламыз. Себебі жазушының 
шығармаларының басты кейіпкері өзі екенін түсініп, 
балалық шағына деген сағынышын да  сезінеміз. 
Оның «Менің атым Қожа», «Жекпе-жек» повестері 

балғын жасөспірімдердің мінездерінің қалыптасу процесін, 
азамат болып жетілу жолын баяндайтын шығармалары 
болып табылады.  Мысалы, «Жекпе-жектегі»  он алты 
жасында әлем чемнионы аталған Мұрат Батырбаев 
өзінің жігерлі талабы мен еңбексүйгіштігінің арқасында 
осындай үлкен жетістікке жеткен. Жасында нәзік болып 
өскенімен, ұдайы шынығу, жаттығу арқылы алдына қойған 
мақсатына қол жеткізген Мұраттың өмірі жас оқырман 
үшін идеал, үлгі бола алады.   «Жекпе-жек» повесімен 
бірге бала жүрегіне жол тапқан үздік туындысы  болып 
«Менің атым Қожа» повесі табылады.  Алғашқыда автор 
осы туындысын «Өзім туралы повесть» деп  атаған екен. 
Себебі, повестегі барлық оқиға желісі жазушының өз 
өмірімен тікелей байланысты екен. Қай повесі болмасын,  
қарапайым тілмен жазылған, шындықтан  туындаған 
шығарма. Өзіне:  «Өтірік ештеңе қоспаймын» – деп уәде 
берген автор уәдесін орындайды да, осы шығармасында 
балаларға бала болып бар сырын ашады. Өзінің бар бол-
мысын, жамандығын да, жақсылығын да жасырмай жа-
зады. Сол жасырмай жазуының арқасында оқырманның 
ыстық ықыласына бөленеді. 
Алғаш жарық көрген кезде ұстаздар  тарапынан 

алаңдаушылық білінеді. Ұстаздар өз оқушыларын 
Қожаның сотқар қылықтарына  еліктеп, тәрбиеден аттап 
кетеді деп ойлады. «Мұғалімнің сөмкесіне бақа салған 
оқушы ертең қандай азамат болады?» – деген сұрақ 
туындайды. Осындай пікірлерді естіген баспагерлер 
повесті басудан бас тартқан. Оған мойымаған жазушы 
шығармасын Мәскеудегі «Детская литература» баспасы-
на апарып береді де, бірінші «Менің атым Қожа» кітабы 
орыс тілінде басылып шыққан. Қазақтың Қожасы оқырман 
қауымының қызығушылығын туғызды. Одан кейін екінші 
болып француздар өз тілдеріне аударды. Бірден 30 шақты 
тілге аударылып, шартарапқа жайылды.         

«Жекпе-жек», «Менің атым Қожа» повестері балаларға 
арналған туынды: қазақ балаларының мінез-құлықтары  
көркем де қарапайым түрде суреттелген. Ең маңыздысы: 

Әдебиет

Бердібек Соқпақбаевтың балалар әлеміБердібек Соқпақбаевтың балалар әлемі
жас жеткіншектердің өмір жолын табуына тәрбиелік 
үлесімен қымбат. Бір кейіпкеріміз Қожа – ақылды тен-
тек. Тентек болғанымен адамның жан дүниесін түсіне 
білетін бала. Менің түсінігім бойынша, Қожаның тентек 
болуының бірінші себебі – әкесінің жоқтығы. Екіншіден, 
бос жүрген Сұлтанмен дос болып, келеңсіз жағдайларға 
душар болды. Бірақ Қожа өз қылықтарына  есеп бере 
білетін бала. Қожа, меніңше, тентек болғанымен, ақылды, 
ақкөңіл. Оның ой-қиялы бай, бойында жақсылық жасауға 
ұмтылу, басқаларға көмек қолын созу сияқты жақсы 
қасиеттер мол.  
Повестегі Жанар деген кейіпкердің тентектік жасап 

жүрген Қожаға кешіріммен, түсінікпен қарауы – кішкентай 
болса да достықты бағалай білгені, Қожаның жан-
дүниесін түсінгені. Үшінші кейіпкер Жантас Қожаны 
мектептен шығарайық деген ұсыныс айтқанда Темір 
бастаған сыныптастары Қожаға сенім артып, осы мек-
тепте қалдырылсын деп шешті. Жантас өзінің  пәлеқор, 
мақтаншақ, өзімшіл, басқаға жаны ашымайтын, қиын 
кезде жолдасына көмек қолын соза алмайтын, қызғаншақ, 
жаман бала екенін көрсетеді. Қорыта айтқанда   Бердібек 
Соқпақбаев атамыздың повестерінің  басты мақсаты – 
жас өрендерді Қожа, Жанар, Темір сияқты кейіпкерлер 
арқылы жақсылыққа, табиғи тазалыққа, шынайылық пен  
қарапайымдылыққа, достыққа, чемпион Мұрат сияқты 
шыдамдылыққа, жігерлілікке, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу, 
пәлеқор, мақтаншақ, басқаға жаны ашымайтын өзімшіл, 
қиын кезде жолдасына көмек қолын соза алмайтын, 
қызғаншақ,  жаман бала болып өспеуге ықпал ету. 
Менің ата-анам Соқпақбаев шығармаларын бірнеше 

қайтара оқып, «Менің атым Қожа» фильмін әлі күнге 
шейін қайталап көруден жалыққан емес. Солардың 
ықпалымен біздер де бұл фильмді сағына күтеміз, сүйсініп 
көреміз. Повестерді кішкентай кезімізде әкемізбен бірге 
оқығанбыз. Қожаға еліктеп әдебиетке де жақын болып 
кеттік.  Соқпақбаев шығармалары өмірде  алдына 
үлкен мақсат қойған жандардың ғана  дегеніне жете 
алатындығын, сонымен қатар өмір жолының тақтайдай 
тегіс болмайтындығын, қиыншылық пен қайшылыққа 
толы екендігін, алдымыздан талай кедергілердің шыға 
беретінін көрсетеді де соларды қалай жеңуге болатынын 
баяндайды. Барша адамзаттың қимас шағы – балғын 
балалық шаққа батыл саяхаттар жасап, таңдандырып, 
тамсандырып, бал дәурен әсерлерінің қаймағын бұзбай, 
ақиқаттан ауытқымай, балаша  қиялдап, тебірене 
толғайды. 
Бұл шығармаларды оқысаңыз, езуге еріксіз күлкі 

келер, кейде күрсініп терең ойға кетесіз. Жазушының 
сомдаған  кейіпкерлері Қожа мен Жанар, Сұлтан мен 
Жантас, Мұраттар өзіңіз күнде көріп жүрген адамдардай 
жадыңызда жатталып қалады екен…

Әзиза СЕЙТҚАСЫМ,
М.Жұмабаев атындағы гуманитарлық 

колледжінің 3 курс студенті.   

Сәуір Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.04.2016 Жұма 5:08 6:58 13:30 17:53 20:08 21:43
02.04.2016 Сенбі 5:06 6:56 13:30 17:55 20:08 21:45
03.04.2016 Жексенбі 5:05 6:54 13:30 17:56 20:09 21:47
04.04.2016 Дүйсенбі 5:03 6:51 13:30 17:57 20:09 21:49
05.04.2016 Сейсенбі 5:01 6:49 13:30 17:59 20:12 21:51
06.04.2016 Сәрсенбі 4:59 6:47 13:30 18:00 20:12 21:53
07.04.2016 Бейсенбі 4:57 6:44 13:30 18:01 20:15 21:55
08.04.2016 Жұма 4:55 6:42 13:30 18:01 20:17 21:57
09.04.2016 Сенбі 4:54 6:42 13:30 18:04 20:18 21:58
10.04.2016 Жексенбі 4:52 6:37 13:30 18:06 20:18 21:58
11.04.2016 Дүйсенбі 4:50 6:34 13:30 18:07 20:22 22:02
12.04.2016 Сейсенбі 4:48 6:32 13:30 18:08 20:24 22:04
13.04.2016 Сәрсенбі 4:47 6:29 13:30 18:09 20:26 22:06
14.04.2016 Бейсенбі 4:45 6:27 13:30 18:11 20:28 22:08
15.04.2016 Жұма 4:44 6:25 13:30 18:11 20:30 22:10
16.04.2016 Сенбі 4:42 6:25 13:30 18:13 20:32 22:12
17.04.2016 Жексенбі 4:40 6:20 13:30 18:15 20:32 22:12
18.04.2016 Дүйсенбі 4:38 6:17 13:30 18:16 20:36 22:16
19.04.2016 Сейсенбі 4:37 6:15 13:30 18:17 20:38 22:18
20.04.2016 Сәрсенбі 4:35 6:13 13:30 18:18 20:40 22:20
21.04.2016 Бейсенбі 4:34 6:10 13:30 18:20 20:41 22:21
22.04.2016 Жұма 4:32 6:08 13:30 18:21 20:43 22:23
23.04.2016 Сенбі 4:30 6:06 13:30 18:22 20:45 22:25
24.04.2016 Жексенбі 4:28 6:03 13:30 18:23 20:47 22:27
25.04.2016 Дүйсенбі 4:27 6:01 13:30 18:24 20:49 22:29
26.04.2016 Сейсенбі 4:25 5:59 13:30 18:26 20:51 22:31
27.04.2016 Сәрсенбі 4:24 5:57 13:30 18:27 20:53 22:33
28.04.2016 Бейсенбі 4:22 5:54 13:30 18:28 20:55 22:35
29.04.2016 Жұма 4:20 5:52 13:30 18:29 20:57 22:37
30.04.2016 Сенбі 4:18 5:50 13:30 18:20 20:59 22:39

Айыртау аудандық Қайрош ата мешіті.

СӘУІР СӘУІР АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ 
УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІУАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ

(Саумалкөл уақыты бойынша) 2016 жыл – хижраша 1437 жыл

Құрметті құдамыз Серік! Сізді 1 сәуір 60 жасқа толу 
торқалы тойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз! 
Жан ұяңыздың шаңырағын берік ұстап, бақытты 

ғұмыр кешіп, немере-шөбере көріп, өмір жасыңыз 
ұзақ, денсаулығыңыз зор болсын деп шын жүректен 
жақсылық тілейміз!
Игі тілекпен: құда-құдағиың – Қонысбай-Мақпал, 

күйеу балаң - Әскербек, қыздарың – Айнагүл, 
жиендерің – Айсұлтан, Аймөлдір.

*   *   *

XXI ғасырдың жастары үшін 
сапалы білім алу - маңызды 

өмірлік қадамдардың бірі. 
Мектеп қабырғасынан ұшқан 
түлекті әрқашан бір сұрақ маза-
лайды. Ол – қайда оқимын, қандай 
мамандықты таңдаймын?  Бұл 
сұрақ мені де мазаламай қоймады, 
өзіме ұнаған, болашағы зор деген 
жоғары оқу орындарына барып, 
қызықтырған сұрақтарға жауап 
іздей бастадым. Таңдауым -  Әл-
Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетіне тоқтады.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 

университеті – Қазақстанның жетекші 
ұлттық университеті мәртебесіне ие, 
алуан түрлі мамандықтарды ұсынатын 
білім мен ғылымның ірі орталығы. Уни-
верситет жоғарғы білікті мамандарды 
даярлауға, әлемдік білім кеңістігінде 
интеграциялауға, өндіріске енгізілетін 
фундаменталды және қолданбалы 
зерттеулерді дамытуға бағытталатын 
кең көлемдегі білім, ғылыми, рухани-
тәрбиелік, инновациялық және 
өндіруші негізіне ие. Жұмыс беруші-
лер жас мамандарды  жұмысқа 
қабылдарда ҚазҰУ дипломына 
басымдық беретіндігі сөзсіз. 
ҚазҰУ әлемдік университет-

тер рейтингісінде жыл өткен сайын 
жоғары орынға көтеріліп келеді. Әйгілі 
QS (Ұлыбритания) халықаралық 
рейтинг агенттігінің 2015жылғы 15 

Жас түлек - 2016
Менің таңдауым – Қазақ ұлттық университетіМенің таңдауым – Қазақ ұлттық университеті

қыркүйекте жариялаған зерттеу 
қорытындысына сәйкес, 800 уни-
верситет арасында 275-ші орынды 
иемденіп, ең үздік 300 университет 
қатарына қосылды. Қазақстанның 
жоғары оқу орындарының басты 
рейтингісі бойынша мемлекетіміздің 
тарихында аталмыш университет 
«Сапа саласындағы жетістіктері 
үшін»  Қазақстан Республикасының  
Президенті сыйлығының лауреаты  
және «Қызметтер мен өнім сапасы 
саласындағы жетістіктері үшін»Тәуелсіз 
Мемлекеттер Достастығы  сыйлығының 
дипломанты атанды. 
Құрамында 14 факультет, 98 ка-

федра, 20 ғылыми-зерттеу институт-
тары мен орталықтар , 2500-ден аса 
оқытушы-профессорлар, олардың 
арасында 400-ден аса ғылым док-
торы, 800-ден астам ғылым канди-
даттары, доценттер бар. Тәжірибе 
жүргізу мен білімгерлермен алмасуда 
және заманауи халықаралық білім 
бағдарламаларын жүзеге асыруда 
әлемнің ең ірі 418 халықаралық жоғарғы 
оқу орындарымен ынтымақтастық 
орнатқан. Университет білім алушы 
тұлғаның жан-жақты дамуына, өзін-
өзі кемелдендіруіне қажетті жағдай 
жасауда, студенттік өзін-өзі басқаруға, 
көшбасшылық қасиеттерді тәрбиелеуге 
мол мүмкіндіктер тудыруда. ҚазҰУ 
қалашығының барлық аймағы тегін Wi-
Fi сымсыз желісімен қамтылған. Өзін 

шығармашылық жағынан дамытқысы 
келген студенттерге  Ө.А. Жолдасбе-
ков атындағы Студенттер сарайының 
есігі ашық. Сондай-ақ, спортпен 
айналысуға барлық жағдай жасалған 
(ҚазҰУ қалашығының спорт кешені, 
Студенттердің спорттық клубы, түрлі 
секциялар, денсаулық топтары).
Қазіргі таңда мен Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ұлттық универ-
ситетінде  экономика және биз-
нес жоғары мектебінің «қаржы» 
мамандығының 4 курс студентімін. 
Қазақстан Республикасының салық 
салу бойынша алғаш оқу әдістемелік 
құралдарының авторы, салық салу 
мәселелері ғылыми зерттеулері бой-
ынша «Алтын алқа» және Қазақстан 
экономистерінің Халықаралық 
конгресінің диплом иегері, э.ғ.к., доцент 
Ермекбаева Баян Жүндібайқызының 
басшылығындағы  Экономи -
ка және бизнес жоғары мектебінің 
ұжымын айта кеткен жөн. Себебі, 
оқу орнының ғылыми-педагогикалық 
құрамы студенттің мүмкіндігін да-
мыту мен қалыптастыруда және 
өз мамандығының иесі болуында 
маңызды рөл атқарады. 
Өз университетімді мақтан тұтамын 

және ҚазҰУ-ды таңдағаныма еш 
өкінбеймін!

Гауһартас АҚШАЛ,
Әл-Фараби атындағы 

ҚазҰУ-нің 4 курс студенті.
«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінің 

әкімі Дауылбаев Ардақ Айтмағанбетұлы әр аптаның сәрсенбі және 
жұма күндері сағат 10.00-ден 12.00-ге дейін азаматтарды жеке мәселелері 
бойынша қабылдайды.

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ
Қаратал ауылдық округі әкімі аппаратының мемлекеттік қызметкерлері мен 

лауазымды тұлғалардың тарапынан жіберілген құқық бұзушылықтарды, 
Ар-намыс кодексін және сыбайлас жемқорлыққа қарсы заңнамаларды 
бұзу фактілерін хабарлай аласыздар. 

«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесінде 
8 (71533) 51-628 сенім телефоны қызмет етеді.

«Қаратал ауылдық округі әкімінің аппараты» 
ММ-нің азаматтарды жеке мәселелері 

бойынша қабылдау кестесі


