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Жас мергендер анықталды Ұлы Абайдың мерейтойына арналған мереке Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңіс күніне 

21
күн қалды

ШЫҒЫС ӨҢІРІНДЕ ЕРІГЕН ҚАР 
СУЫ 10 ЕЛДІ МЕКЕНГЕ ҚАУІП 

ТӨНДІРДІ

ЕЛБАСЫМЕН БІРГЕ – ЖАҢА 
ЖЕҢІСТЕРГЕ!

Форумға Қазақстанның бүкіл өңірінен 2000-нан астам 
адам қатысты, олардың қатарында «Жас Отан» жастар 
қанатының белсенділері, мәслихаттардың жас депутат-
тары, кәсіпкерлер, ғалымдар, танымал спортшылар және 
жастардың іргелі ұйымдарының көшбасшылары бар.

Мемлекет басшысы өз сөзінде еліміздің тәуелсіздік жылдары 
қол жеткен жетістіктеріне, Қазақстанның одан әрі дамуы, 
бірлігі және азаматтарының бақуаттылығы үшін сол 
табыстарымыздың баянды ете түсудің маңыздылығына 
назар аударды.

Нұрсұлтан Назарбаев жас ұрпақтың ел тарихын білуі, 
дәстүрді және қоғам құндылықтарын сақтауы ерекше 
мәнге ие екенін айтты.

Қазақстан Президенті сондай-ақ отандық экономикаға 
ықпал ететін бірқатар жағдаяттарға да тоқталды. 
Климат, жер шалғайлығы, теңізге шығу жолының жоқтығы, 
тарихи және мәдени мұралар осы қатарда аталды.

Мемлекет басшысы бүгінде барлық қазақстандықтарды 
жасампаз еңбек, татулық пен келісім, халық бірлігі, Отан 
үшін мақтаныш, оның ұлы тағдырына өз қатыстылығын 
сезіну сияқты ортақ құндылықтар  біріктіретінін атап 
өтті.

– Мен бүгінде патриоттардың жаңа буыны өсіп, ержетіп 
келе жатқанын көріп отырмын. Сендер қазіргі заманғы 
Қазақстанның идеалдарымен тәрбиелендіңдер. Өз еңбектеріңмен, 

білімге және нақты істерге деген ұмтылыстарыңмен 
Мәңгілік еліміздің мерейін асырып жүрсіңдер. Мен жас 
азаматтарымыз Тәуелсіздік мұратына адал болаты-
нына, табыстар эстафетасын жалғастыратынына 
сенімдімін, – деді Нұрсұлтан Назарбаев.

Соңында Қазақстан Президенті баршаға денсаулық, 
табыс және бақ-береке тіледі.

Іс-шара барысында «Нұр Отан» партиясының «Жас 
Отан» жастар қанатының төрағасы Н.Сыдықов, Ақтау 
қаласы студенттері альянсының атқарушы директоры 
Г.Бұрхандинова, «Болашақ» президенттік бағдарламасының 
түлегі А.Сүлейменов, «Юг Цемент Строй» ЖШС механикалық 
бөлімінің ауысым бастығы Е.Тұрарқұлов, «Агрофирма 
«Парасат» ЖШС директорының орынбасары К.Елкин, 
әнші-актер Ж.Доғалова, мәнерлеп сырғанаудан төрт 
құрлықтың чемпионы Д.Тен, Қазақ гуманитарлық заң 
университетінің студенті В.Волошина және «Жасыл ел» 
жастар еңбек отрядының Шығыс Қазақстан облысындағы 
штабының басшысы Қ.Қасенов сөз сөйледі.

Іс-шара қорытындысы негізінде «Елбасымен бірге – жаңа 
жеңістерге!» жастар форумына қатысушылар Қазақстан 
жастарына арналған Үндеу қабылдады.

Елбасының сөйлеген сөзінің толық мәтінін мына жер-
ден оқыңыз.

Ақорда

Соңғы күндері Шығыс өңірінде ең жоғары жылы ауа тем-
пературасы тіркелді. «Қазгидромет» РМК хабарлауынша, 
ауа температурасы Цельсий бағамының климаттық 
температура нормасынан 10-15 градусқа жоғарылады. 
Ираннан жылы ауа ағысының келуіне байланысты күн 
райы күрт жылынып, кей жерлерде температураның 
+29 градусқа дейін жетуі өңір жұртын әбігерге салды. 
Сәуірдің басында мұндай ауа райы бұрын-соңды болмап-
ты. Облыстық төтенше жағдайлар депар таментінің 
хабарлауынша, еріген қар суы Жарма, Ұлан, Абай, 
Бесқарағай, Бородулиха және Глубокое аудандарындағы 
10 елді  мекенге айтарлықтай қауіп төндірді. Еріген қар 
суының салдарынан 5 үй мен жиыны 240 ауланы қарғын 
су басты. Сондай-ақ, тасқын салдарынан республикалық 
дәрежедегі 3 автокөлік жолдарына нұқсан келді. «Семей-
Қайнар» автожолының 180 шақырымындағы Шаған 
өзенінің көпірін, «Өскемен – Семей» автожолының 84 
шақырымындағы Қарасу өзенінің көпірін екпіндеп кел-
ген су бұзып кетті. Өскемен мен Семей арасындағы 
бағыттың 60-шы шақырымынан 152-ші шақырымы 
аралығындағы жол жабылды. «Қазақавтожол» РМК өңірлік 
филиалының мәліметінше, Қарасу өзеніндегі көпірді су 
алуы Привольное ауылына жақын жерде орналасқан 
жасанды су қоймасының бұзылуынан орын алған...

Атап айт қанда, 342 дана техника, 51 су сору құрылғылары 
және 963 адам су басқан аймақтарда жұмыс істеуде. 
Қызыл сумен кү рес барысында 2 шақырымдық бө гетке 
құм тол тырылған қаптар тасталып, 5 ша қы рымдық 
суды бөгеуге арналған қоршау үйілді. Су басқан жерлер-
ден 387 адам және 711 мал қауіпсіз жерлерге көші рілді. 
Төтенше жағдайдан зардап шегушілер, мал шығыны 
жоқ. Елді мекендерді тасқыннан қорғау жұмыстары 
жалғасып жатыр. Су тасқынынан айтарлықтай зардап 
шеккен елді мекендердің бірі Бородулиха ауданындағы 
Переменовка ауылы. Ауыл жа нын    дағы тоған жиегінің 
жарылу қаупі туындағандықтан, тұр ғындар (184 адам, 
оның ішінде 80 бала) Переменовка орта мектебі не 
кө шірілген болатын. Мектепте сани тарлық бекет 
құрылып, тұр ғын дарға психологиялық көмек көрсе тілді. 
Тоғанды бекіту жұ мыс тары жүргізілді. Су деңгейі тө-
мен деген соң тұрғындар үйлеріне оралды. 

БАҚ беттерінен

ШҚО АУМАҒЫНА “МЕНІҢ 
ҚАЗАҚСТАНЫМ” ПОЙЫЗЫ 

КЕЛЕДІ
Қазақстан халқы Ассамблеясының жылына орай, 

2015 жылдың 14-17 сәуірі аралығында ШҚО аумағына 
«Менің Қазақстаным» пойызы келеді. Пойызда келетін 
құрамында делегацияның құрамында 70 адам бар. 

Экипаждың жүргінші құрамында Қазақстан Республикасының 
16 министрлігінен, «Нұр Отан» партиясынан, ұлттық 
кәсіпкерлер палатасынан, ҚР ұлттық академиялық 
кітапханасынан, Қазақстан халқы Ассамблеясынан 
өкілдер келеді. Сонымен қатар, ол құрамда «Гүлдер» 
ансамблі, 22  әртіс пен Қазақстан КВН Одағының 2 
командасы бар.

Пойыз ШҚО 3 аймағында тоқтайды. Олар Аягөз, 
Риддер, Семей. Тоқтаған өңірлердің барлығында де-
легация консультативті, ақпараттық-анықтамалық 
және қоғамдық-бұқаралық шаралар өткізеді. Шараларға 
мемлекеттік этносаясат және этносаралық қарым-
қатынасты қалыптастыру, тұрғындарға бизнес, ауыл 
шаруашылық саласында мемлекеттік қолдау көрсету 
мәселелері бойынша сенинар-тренингтер енеді.

Сапар бағдарламасында сондай-ақ, әр аймақтағы 
«Менің елім – мәңгілік ел» кітап және фото көрмесі, 
«Н.Ә.Назарбаевтың қоғамдық келісім және этносаралық 
ынтымақтың қазақстандық моделі» лекция-тұсаукесері, 
ҚХА жобалары мен байқауларының видео-тұсаукесері, 
ҚХА жылына арналған «Менің Қазақстаным» акциясының 
концерті кіреді.

Пойыздың аралау қорытындысында аймақ әкімдері, 
акцияға қатысушылар, жергілікті спикерлер брифинг 
өткізеді.

ҚОЖАЛЫҚТЫҢ ӨНІМДЕРІ ЖОҒАРЫ 
СҰРАНЫСҚА ИЕ 
(Басы өткен 

нөмірде) 
Біз, бәсекеге 

қабілетті 50 елдің 
қатарына кіруге 
үлкен дайындықтар 
жасап, соны 
жүзеге асыру-
дамыз. «Жылдан 

жылға «Қазақстанда жасалған» деген тауарлар 
шығаруды арттыру баршамыздың міндетіміз», 
- деп, Елбасы атап айтқандай, бүгінгі таңда 
елімізде, облысымызда, тіпті аудандарымызда 
көптеген өндіріс ошақтары ашылып, халықтың 
игілігіне жұмыс істеп жатыр. Отаны мен еліне, 
атамекен жеріне бей-жай қарамай, туған елінің 
ахуалын жақсартуда қасиетті қара топырақтан 
түлеп ұшқан тұлғалар аз емес. Ішінде ғылым мен 
өнер, мәдениет қайраткерлері, бизнесмендер 
мен меценаттар, ауыл шаруашылығында ерінбей 
еңбектеніп жүрген асыл азаматтар бар. 

(жалғасы 2-ші бетте)
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САЙЛАУ - 2015
БІЗДІҢ ТАҢДАУ - БЕЙБІТШІЛІК, 

БІРЛІК, ТҰРАҚТЫЛЫҚ

Қазақстан Республикасы Президенттігіне Үміткер 
Н.Ә.Назарбаевтың Республикалық қоғамдық штабының 
мүшелері Оралда студент жастармен, Батыс-Қазақстан 
машина жасау зауыты және «АКАС» Агрофирмасы 
қызметкерлерімен, сондай-ақ, облыстың этномәдени 
бірлестіктерінің өкілдерімен кездесті. 

Делегация құрамында Республикалық қоғамдық штабтың  
жетекшісі Мұхтар Құл-Мұхаммед, «Нұр Отан» партиясы 
Төрағасының бірінші орынбасары Бауыржан Байбек, ҚХА 
төрағасының орынбасары Анатолий Башмаков,  «Ақжол» 
Демократиялық партиясының төрағасы Азат Перуа-
шев, «Бірлік» партиясының төрағасы Серік Сұлтанғали, 
Қазақстанның Азаматтық альянсының вице-президенті 
Артур Платонов, ҚР Парламентінің депутаттары, ақын 
Ақұштап Бақтыгереева, спорт ардагері Әмин Тұяқов және 
басқалар бар...  

«БҚМК» АҚ еңбеккерлері «Нұрсұлтан Назарбаев басшылық 
жасаған жылдарда Қазақстан индустрияландыруды дамы-
туда зор нәтижелерге қол жеткізді. Жаңа инновацияларды 
енгізу, өндірісті  модернизациялаудың бәрі де – Нұрсұлтан 
Назарбаевтың жүргізіп жатқан саясатының арқасында» 
екеніне сенімді. 

РҚШ мүшелерінің келесі барған жері, облыстағы ірі 
жоғары оқу орындарының бірі – Жәңгір хан атындағы 
Батыс-Қазақстан аграрлық-техникалық университеті болды. 
Университет жылына агроөнеркәсіп саласындағы 5000 
маманды дайындайды. РҚШ мүшелері сондай-ақ облыстағы 
этномәдени бірлестіктердің өкілдерімен жүздесті. Өңірде 
бейбіт пен келісімде 90 астам этностың өкілдері өмір 
сүруде, 48 этномәдени бірлестік өз қызметін жүргізуде. ҚХА 
мүшелері қазақстандық жердегі бейбітшілік пен келісімді 
нығайтудағы Елбасының баға жетпес рөлін ерекше атады. 
Олар өздерін Елбасының негізгі халықтық тірегі санайды 
және 26 сәуірде барша қазақстандықтарды жалғыз дұрыс 
таңдау – бейбітшілік, бірлік, тұрақтылық пен гүлдену үшін, 
яғни, Н.Ә. Назарбаевқа дауыс беруге шақырады. 

САЙЛАУАЛДЫ НАУҚАНЫНЫҢ 
БАРЫСЫ ТАЛҚЫЛАНДЫ

ҚР Президенттігіне кандидат Т.Сыздықов пен Республикалық 
сайлауалды штабтың жетекшісі А.Қоңыров кезектен тыс 
сайлауды бақылау жөніндегі Республикалық қоғамдық 
комиссияның өкілдерімен кездесті.

Тараптар сайлауалды науқанының барысы туралы 
сұқбаттасты, сайлау комиссиялары жұмысында қоғамдық 
бақылаудың маңыздылығына тоқталды.

Қазақстанда сайлау насихатын өткізуге барлық мүмкіндік 
жасалған. Сайлау науқанын жүргізу барысында аймақтық 
сайлау комиссиялары тарапынан берілген кеңестер мен 
тиімді заң талаптары, БАҚ-тың мәселелерді толықтай 
қамтуы, Орталық сайлау комиссиясы тарапынан 
дайындалған әдістемелік нұсқаулықтар – мұның барлығы 
сайлау науқанын қалыпты және келеңсіз өткізуге толық 
мүмкіндік береді – деп атап өтті кандидат. А.Қоңыров 
бақылаушылардың назарына ҚКХП кандидатының 
үгіт насихат материалдары БАҚ-та толық жарық көріп 
отырғандығын жеткізді.

Сайлау науқаны басталғалы бері БАҚ-пен тығыз қарым-
қатынастың нәтижесінде 40 жуық Интернет желілерінде 
біздің кандидатымыз және сайлауалды штаб туралы 
100 деген материал және баспа бұқаралық ақпарат 
құралдарында 20-дан аса мақала жарық көрді.

Жалпы алғанда, сайлау науқаны басталғалы республикалық 
штабтың ұйымдастыруымен Т. Сыздықовтың Қазақстанның 
5 аумағында сайлаушылармен 11 кездесуі өтті. ҚКХП 
кандидатының насихат автокеруені Ақмола, Солтүстік-
Қазақстан, Қостанай, Павлодар және Шығыс-Қазақстанда 
болды.

Бүгінгі күнде сайлауалды науқанға облыс орталықтарының 
203 қалалық және аудандық комитет, 2000 аса бастапқы 
партиялық бірлестік қамтылған. Аймақтық штабтар сайла-
ушылармен кездесу ұйымдастыруда. Насихат жұмыстары 
партияның бастапқы өкілдіктерінде қолға алынған.

Кездесу соңында, қос тарап кездесу барысында ашық 
және пайдалы сұқбат болғандығын атап өтті.

БАСТЫ МІНДЕТ - ЭКОЛОГИЯ 
МӘСЕЛЕЛЕРІН ШЕШУ

ҚР Президенттігіне кандидат Әбілғазы Құсайынов Ақтөбе 
облысының жұртшылығымен кездесті. 

Кездесу барысында Әбілғазы Құсайынов жиын 
қатысушыларын экологиялық мәселелерді айқындап, 
шешуге негізделген өз сайлауалды бағдарламасының 
басты бағыттарымен таныстырды.

«Алдымен, басты міндеттерімізді айқындап алайық. 
Экологиялық проблема – табиғаттың құрылымы мен 
қызметін бұзатын қоршаған ортадағы теріс құбылыстар. 
Экологиялық түйткілдер адамзаттың күрт өскен өнеркәсіптік 
әрекетінің айналаға әсерінен туындап отыр. 

Қазірдің өзінде адамдар күн сайын еселеніп келетін 
экологиялық дағдарыс жағдайында өмір сүріп жатқаны 
жасырын емес. Ол барша өркениеттің дағдарысына ай-
налып барады», - деді ҚР Президенттігіне кандидат. 

Ә.Құсайыновтың айтуынша, экологиялық жүйе қызметі 
мен адам қоғамының табиғатпен қарым-қатынасы ара-
сында тепе-теңдік жоқ. 

Одан әрі кандидат жиналған жұртты адамзат қоғамы 
алдында тұрған маңызды жаһандық экологиялық пробле-
малармен таныстырды, атап айтқанда: қоршаған ортаның 
ластануы, парниктік газдардың зияны, ғаламшардың «озон 
қабатының» сөгілуі және т.б. 

Кәсіпорын мен ұйымдардың жер қойнауын, су ресур-
старын, орман, қазба байлықтары мен өзге де табиғат 
ресурстарын дұрыс пайдалануларына мемлекеттік бақылау 
енгізу қажет. 

Топырақтың, жер беті және жер асты суларының ла-
стануына жол бермеуге қоғам назарын күшейту керек.

Сулар және ормандарды қорғау, өсімдік және жануар-
лар әлемін қорғай отырып, сол арқылы атмосфераның 
ластануына тосқауыл қою маңызды.

Өнеркәсіптік қауіпсіздік жүйесін енгізу қажет», - деді 
Ә.Құсайынов.

БАҚ беттерінен

(Басы 1-ші бетте)
Ауданымызда билік пен бизнестің 

жарасымдылығынан, ауыл шаруашылығы 
саласында біршама оңдымды ша-
руалар атқарылып жатыр. Осын-
дай игілікті істердің басы-қасында, 

ҚОЖАЛЫҚТЫҢ ӨНІМДЕРІ ЖОҒАРЫ 
СҰРАНЫСҚА ИЕ 

жаңашылдықпен соңғы идеяларды іс 
жүзінде жүзеге асыратын азаматтардың 
бірі, «Е.Зайтенов» ЖШС басшысы, 

облыс депутаты Ерлан Әмірбекұлы 
Зайтеновты айтуға болады. Елбасының 
сарабдал саясатының арқасында 
елімізде ауылшаруашылық кешенінде 
мемлекеттің мықты қолдауы арқасында 
бүгінгі таңда көптеген инновациялық 
істер қарқын алуда. Былтырғы жылы 
сәуір айында облыс бойынша екінші 
болып заманауи автоматтандыру 
барысында «Е.Зәйтенов» шаруа 
қожалығындағы инновациялық 
автоматтандырылған мал кешені 
ашылған болатын. Есіл еңбегімен 
еліне сыйлы жерлесіміз Ерлан 
Әмірбекұлы Зайтенов 2009 жылы 
Шығыс Қазақстанның әлеуметтік-

экономикалық дамуына үлес қосқаны 
үшін облыс әкімінің «Озат» сыйлығының 
иегері атанған және «Құрмет» 

орденінің иегері. Соңғы жылдары 
аудан орталығында орналасқан осы 
шаруашылықтың «Малды өздігінен 
сауу және ирригациялық айналмалы 
жылжымалы құрылғыларды қолдана 
отырып азықтандыру базасын нығайту 
жүйесін енгізу» жобасы пайдалануға 
беріліп өз жұмысын жандандыруда. 

Автоматтандырылған бұл жүйені 
қолдану шығын көлемін азайтып, мал 
шаруашылығынан түсер кірісті өсіруге 
мүмкіндік береді екен. Сондықтан 
бұл жобаның мақсаты мен міндеті 
– бір бастан 4500-ден 6500 литрге 
дейін сүт алуды көздейді. Мұндай игі 
істердің ауылдың ертеңі үшін істеліп 
жатқандығын оның тұрғылықты халқы 
үшін, жасалып жатқандығын айта 
кетуіміз керек. Бүгінгі таңда ауыл 
шаруашылығында инновациялық 
технологияларды енгізе отырып, 
еңбек өнімділігін арттыру қажет, 
облыстық азық-түлік қауіпсіздігін 
арттыру басты мақсат екендігі 
белгілі. Бұл инновациялық жобаның 
толықтай автоматтандырылған 
жүйеде жұмыс істейтінін, нақты 
тетіктерін біз өз көзімізбен көрдік. 
Шаруа қожалығының басшысы бұл 
инновациялық жобаның толықтай 
автоматтандырылған жүйеде жұмыс 
істейтінін, ірі қара малының саны 
артып, сүт өнімдерін тек өздерінің 
шаруа қожалығындағы осындай за-
манауи технологиялардың арқасында 
бірнеше есе арттырғанын айтты. 
Аталған жоба облыстық индустриялық-
инновациялық даму жоспары негізінде 
осы шаруашылықта 240 бас асыл 
тұқымды ірі қара малға арналған 
кешеннің жарықта кең сауу залын, 
мал қорасын тағы басқа да нысан-

дарын араладық. Біз сонымен қатар шаруа қожалығындағы ет өнімін 
дайындайтын шұжық, мал сою цехы, ұн дайындайтын өндіріс цехта-
рында еңбеккерлері еселі еңбек етіп жатқанының куәсі болдық. Зауыт 
цехтарындағы сүт өнімдерінен алынатын қаймақ, май, сыр өнімдерінің 
жұмыс барысы, қолданылатын технологиялардың тиімділігі, шығарылған 
өнімдердің сапасымен жете таныстық. Бұл шаруашылықтың өнімдері аудан, 
қала, бүкіл облысқа шығарылады екен, ол шаруашылықтың болашағы 
зор екенін, индустриялық-инновациялық даму сатысына бағытталған 
үлкен өндірістің үдесінен шығатынына куә болдық. Әрине, ауданымызды 
азық-түлікпен қамтамасыз етіп отырған осындай шаруа қожалықтары 
көбейе берсе деген ақ тілекпен, зор сенім көңілімізге ұялады. Аудан 
орталығында шаруашылықтың өндірген өнімдері сатылатын сауда орны 
«Тамерлан» дүкені істеп тұр. Ауылшаруашылық өнімдердің бағасы арзан, 
халыққа тиімді. Оны дайын тауар ретінде ақыр соңына жеткізе өндіріп, 
дайын тауар күйінде сатып алушыға еш делдалсыз тікелей ұсынатын 
өңіріміздегі бірден-бір шаруашылық. “Е.Зайтенов” шаруа қожалығы 
шығарған нан-тоқаш өнімдері, сары май, қаймақ, тартылған ет, шұжық 
түрлері, пастерленген сүт және бал өнімдері жұртшылық арасында үлкен 
сұранымға ие. Әсіресе, шаруашылықтың дайын өнімі өндірген ірімшік 
түрлері ШҚО брэндіне айналып үлгерді. Тіпті жақын шетелдерге де көрші 
облыстарға да саудаланып, үлкен сұранысқа ие болып отыр. Шаруашылық 
өнімдері мен азық-түліктері облыс орталығы Өскеменде, Семей қаласында 
арнайы дүкендерде үлкен сұраныспен сатылады. Мұндай игі істердің 
бүгінгі заман талабына сай ауылдың ертеңі үшін істеліп жатқандығын 
оның тұрғылықты халқы үшін, жасалып жатқандығы көңілімізді қуантты.

  М.АТАЕВА
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ЖАС МЕРГЕНДЕР 
             АНЫҚТАЛДЫ

Жақында Бо-

колледжінде алғашқы әскери дайындық 
пәнінің мұғалімі, отставкадағы 
подполковник Даиров Марат 
Кенжешұлының және кітапханашы 
Баянова Сәулет Алтыбайқызының 
ұйымдастыруымен Ұлы Жеңістің 
70 жылдығына арналған мерген-
дер байқауы мен кітаптар көрмесі 
болып өтті. 

Болашақта Отан қорғайтын, сарбаз 
болатын бүгінгі жастардың тұла 
бойында патриоттық сезімдер 
қалыптастыру, оларды елжандылыққа 
тәрбиелеу, намыс-жігерлерін жану 
мақсатында өткізілген бұл шараға 
колледждің М-1 және П-1 топтарының 
студенттері қатыстырылды.

Мергендер сайысы басталар 
алдында Марат Кенжешұлы осы 
іс-шараның мақсаттары туралы айта 
келіп, студенттерге атыс қаруымен 
жұмыс жасаған кезде міндетті түрде 
сақталуы тиіс қауіпсіздік шаралары 
туралы нұсқаулық өткізді. Одан кейін 
сайыстың шарты таныстырылды. 
Ереже бойынша әр қатысушыға 
сегіз оқ беріледі. Оның үшеуі – 
алдын-ала дағдылану үшін, бесеуі 
– ұпай үшін.

Колледжде әскери дайындықтан 

родулиха аудандық 

өтіп, атыс қаруларын (автоматты) 
шашып, қайта жинау және тағы 
басқа да әскери машықтарға 
бейімделіп жүрген студенттерге 
пневматикалық мылтықтан оқ 
ату еш қиындық тудырған жоқ. 
Он метр қашықтықта тұрған 

нысанаға дәлдеп тигізу шарттарын 
орындаған әр қатысушы түрегеп 
тұрып ату қимылдарын сәтті орын-
дады. Жас сарбаздар қару ұстау 
және нысана ату әдістерін жақсы 
меңгергендіктерін көрсетті. Тіпті, 
арасында жақсылап тәрбиелесе 
болашақта «құралайды көзге 
атқан» мергендер шығатынына 
сайыс барысында көзіміз жетті.

Сайыстың қорытындысы бой-
ынша Тиньгаев Виталя 1-орынды, 
Холостов Алексей 2-орынды, Во-
рочихин Евгений 3-орынды иеленді. 
Бұл үш жүлдегер де М-1 тобының 

студенттері екен. Аталған топ жал-
пы командалық есепте де бірінші 
орынды еншіледі.

Атыс алаңындағы сайыс аяқталған 
соң студенттер колледждің 
кітапханасына жиналды. Кітапханашы 
Сәулет Алтыбайқызы Жеңістің 

70 жылдығына арнап көрме 
ұйымдастырған екен. Көрмеге 
соғысқа қатысқан жерлестеріміз, 
Отан соғысының тарихы туралы 
материалдар, сондай-ақ сол кезеңнен 
сыр шертетін әдеби шығармалар 
қойылған екен. Сәулет Алтыбайқызы 
студенттерге көрмені таныстыра 
отырып, жастарды өткенді құрметтеуге, 
тарихты білуге үндеді.

Ұлы Отан соғысындағы Жеңістің 
70 жылдығына орайластырылған 
бұл шара сәтті өтті десе болады. 
Өз ісін білетін, білікті маман Марат 
Кенжешұлы бұл іс-шара туралы: 
«Патриоттық тәрбие – тәрбиенің 
негізі. Ұрпағымызды кеудесінде на-
мысы бар, туған елін, жерін сүйетін 
өнегелі ұрпақ етіп өсіргіміз келсе, 
бар назарды келешек ұрпақтың 
тәрбиесіне аударуымыз қажет. Қазіргі 
білімінің болашағы патриоттық 
тәрбиеде. Еліміздің Президенті 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарба-
ев білім саласында патриоттық 
тәрбие мен патриотизмге маңызды 
орын береді. Елбасымыз келешек 
ұрпақты «қазақстандық» екеніне 
мақтанатындай етіп тәрбиелеу 
үшін патриоттық тәрбиеге сүйену 
керектігін айтады. Міне, сондықтан 
да өзіміздің оқу орнымызда осы 
бағыттағы шараларды атқарып 
жатырмыз»,- деп ой бөлісті.

«Бір жылға жоспар құрсаң – егін ек,
Жүз жылға жоспар құрсаң – ағаш ек,
Мың жылға жоспар құрсаң 

– ұрпағыңды тәрбиеле», - деп 
шығыс мақалында айтылғандай, 
жас ұрпақты патриоттық тәрбие 
негізінде өсірсек, егеменді еліміздің 
байрағы тұғырдан таймасы кәміл.

А.ТЛЕУҒАЗИН

«Ат-Тәкфір уаль-Хиджра» ұйымы экстремистік деп танылып, 
Қазақстан аумағында тыйым салынды

Исламдағы ең ауыр қылмыстардың бірі фитна, яғни алауыздық, бүлік 
тарату болып саналады. Мұсылмандардың арасында іріткі салған адам, 
оларға жау болып табылады, себебі ол ағайынды ағайынға, діндарды 
діндарға қарсы қояды.

Фитна – мұсылман қауымының өміріндегі ең жаман кезең. Хадистер-
ге сәйкес, кімде-кім бір дінді ұстанушыларды бір біріне қарсы қойып, 
жалған айыптаулар істесе, сондай-ақ қылмыс істеуге дайын болса олар-
ды ауыр жаза күтіп тұрғаны бекер емес. Керісінше, кім ізгі ниет пен 
татулыққа шақырса, ол адам екі дүниенің бақытына кенеледі. Абу Дауд 
Мұхаммед пайғамбардың келесі сөздерін жеткізген: «Бүлік таратудан 
аулақ болғандар, шын мәнінде бақытты».

Бүгінгі күні ислам іліміне еркін түрде түсінік беру ғаламдық геосаяси 
күрестің маңызды бөлігіне айналды. Фанатизм мен төзімсіздіктің жақтастары 
қоғамды ішінен бөлу және араб әлеміндегі зайырлы режимдерді бірінен 
кейін бірін жою арқылы мұсылмандардың сенімдерін алдап-арбайтын 
түрлі әрекеттерге барады. Діни радикализм ғасырлар бойы қалыптасқан 
салт-дәстүр мен әдеп-ғұрыптарды жоққа шығару арқылы, исламның 
рухын және бейбітсүйгіштік және дінге еріктілік болмысын бұрмалайды.

Мұсылмандар арасында алауыздық тудыратын құралдардың бірі «ат-
Тәкфір уаль-Хижра» экстремисттік ұйымы болып табылады. Ағымдағы 
жылғы тамызда Астана қаласының Сарыарқа аудандық соты аталған 
ұйымды экстремистік деп танып, Қазақстан Республикасы аумағында 
қызметіне тыйым салды.

Тәкфиризм идеологиясы нені көздейді, оның тәжірибесі қандай? Бірінші 
кезекте, ол ұйымның атауында көрсетілген екі элемент: тәкфір және 
хижра. «Тәкфір» - кәпір деп айыптау немесе үкім шығару. Осы ұйымның 
жақтастары өздерінің мүддесіне сай келмеген кез келген мемлекетті 
«кәпір елі» деп айыптай салады. Тәкфір үкімі билік өкілдеріне, оның 
ішінде саяси лидерлерге, қарулы күштер мен құқық қорғау органдары 
өкілдеріне де қатысты шығарылады. Сондай-ақ осындай мемлекетті 
«тағұт» («пұтқа табынушылар») мемлекеті деп атайды және соңында 
оған қарсы жихад жарияланады.

Олардың қызметіндегі екінші элемент – «хижра». Классикалық исламда 
хижра – діни ілімін қорғау мақсатында жер аудару деп түсініледі. Бірінші 
хижраны мұсылмандардың өмірін сақтап қалу үшін Меккеден Мединаға 
өзінің серіктестерімен Мұхаммед пайғамбар жасаған. Алайда радикализм 
идеологтары оны өзгеше түсіндіреді. Олар үшін хижра – ол қоғамнан 
тікелей немес жанама бөлектену, басқа елдерге шығу.

Сонымен қатар, тәкфіршілік жолын қуушылар – әсіресе өздерінің 
қатарларына қосудың бастапқы кезеңдерінде жасырынды күнгірт хиджра-
сезім арқылы оқшалауды пайдаланады. Тәжірибеде бұл қоғаммен, сондай-
ақ бұрынғы қоршаған ортасында дәстүрлі исламға ұстанушылармен 
барлық қатынастарды үзу болып табылады. Бұл әдетті тұрмыс салтынан 
бас тарту, сыртқы келбетін және «кәфір» деп атауға болатын барлық 
нәрселерді өзгерту.

Қалыптасқан тұрмыс салттан бас тарту, сыртқы келбетін, киімін және 
«кәпірлік» деп атауға болатындардың барлығын өзгерту туралы айтылуда.

Фанатизмнің жақтастары аса керітартпалықты жақтауы, салт-дәстүрден, 
қалыптасқан қоғамның негіздерінен бас тартуы, олардың мұсылмандық 
ілімде біржақты әрі тікелей түсініктемеге сүйенетіндігінен көрінеді. Олар 
туған күнді тойлау, аптадағы күнді ерекше белгілеу, түрлі діни мерекелер, 
мерейтойлар жасау, танымал адамдарға ескерткіш орнату, қазалы күнге 
қатысты жиындарды жасау және сол жиындардағы түрлі шараларды 
(мысалы, жоқтау айту) ұйымдастыру, мазарларды тұрғызу және тағы сол 
сияқты шараларды жол берілмейтін жаңашылдық (бидғад) деп түсінеді.

Өкінішке орай Қазақстанда да белгілі бір деңгейде таралған тәкфіршілдердің  
тәжірибесі зайырлы заңдар мен зайырлы мемлекетті жоққа шығарумен 
тығыз байланысты.Осылайша, радикалдар қоғамның этно-мәдени және 
конфессионалдық үйлесімін бұза отырып өздерін шынайы ислам дінінің 
жалғыз ұстанушылары деп жариялайды. Шындығында, олар салт-дәстүрлері 
мен мәдениетін мұсылмандық аясында қалыптастырған қазақ халқының 
бай тарихи тәжірибесін жоққа шығарып рухани нигилизм танытады. Олар 
үшін біздің өткен тарихымыз бар болғаны адасқан және күпірлік жолы. 
Ал ислам діні Қазақстанға тәкфіршілердің арқасында келді деп санайды.

Сөзсіз, радикалдар өздерінің сенімдерімен мұсылмандық ілімнің ру-
хын да, мағынасын да жоюда. Дәлелсіз «тәкфір» жариялау исламға тән 
сабырлық пен өзара түсінушілік шеңберінен әлдеқайда шығып отыр. 
Радикалдар намаз оқымайтындардың барлығын кәпір санайды. Бес 
уақыт намаз оқуы мұсылмандар үшін маңызды талаптардың бірі болып 
табылады.Алайда, басқа бірін кәпір деп жариялау үшін Алланы жоққа 
шығару, басқа құдайларды мойындау, Пайғамбар мен Құранды жоққа 
шығару немесе тіл тигізу сияқты үлкен күнәлар жасаған жағдайлар секілді 
анағұрлым дәйекті дәлелдер қажет қой. Сондай-ақ, «тәкфір» жариялау 
тәртібі бірқатар  шарттарды орындауды қажет етеді және бұл исламдық 
құқық саласындағы атақты ғұламалардың құзыретіндегі іс. Тиісті білімі 
және өмірлік тәжірибесі жоқ кез келген адам бұндай маңызды шешім 
қабылдай алмайды.

Радикализмнің қармағына ілінген адам тез арада өз елінің рухани 
мұрасын мойындамай, патриотизм мен адамгершілік қасиеттерден бас 
тарта бастайды. Өзінің ата-анасын намаз оқымағандары үшін кәпір деп 
айыптап, жалған сеніммен тіпті жанұясынан да бас тартады. Осының 
жалғасы ретінде ол әлемнің түрлі бұрыштарында қарулы жанжалдарға 
қатысатын террористік ұйымның мүшесіне айналғанын өзі де байқамай 
қалуы мүмкін. Өкінішке орай, Қазақстандық жастарды содырлардың 
қатарына тоқтамай қосылу фактілері анықталуда. Отандастарымыздың 
қарулы жанжалдарға қатысу үшін Сирияға кетуі тәкфіршілдікті насихаттаудың 
салдарынан деп айтуға болады.

Тәкфіршілік алдымен, пайдакүнемдік мақсаттарға, мемелекеттік құрылымды 
әлсіретуге және қоғамды тұрақсыздандыруға жетуге бағытталған ислам 
ілімін бұрмалайтын саяси қозғалыс екенің түсіну қажет. Радикалдық 
ұйымдар геосаяси күрестің сыналған құралы болып табылатыны мәлім 
және қаржыландыру арналары шетелден бастау алатыны кездейсоқтық 
емес. Тәкфіршілдік пен жихадизм идеялары арқылы санаулы аялар ішінде 
тұрақты мемлекетті азаматтық соғысының алаңына айналу мүмкін екендігіне 
Ливия, Сирия, Египет сияқты мемлекеттердің қайғылы жағдайлар дәлел.  

«Ат-Тәкфір уаль-Хижра» ұйымының Қазақстан аймағында тыйым 
салынған ұйымдар тізіміне енгізілуі баяндылықты, бейбітшілікті және 
татулықты сақтау жолында маңызды қадам болып табылады.  Дауға 
шақыратындар - біздің елімізді дұшпандылық пен өшпенділік алаңына 
айналдырғысы келетіндер, ақша мен билік үшін бейбіт азаматтардың 
қандарын төгуге дайын, өзін заңнан және қоғамнан тыс санайтындар.

Е. СМАГУЛОВ, ф.ғ.к., дінтанушы

ОЛАРДЫҢ МАҚСАТЫ - БҮЛІК

2015 жылдың 2 сәуірінде Бородулиха ауданы әкімінің орынбасары 
А.Нұрғожин, Кәсіпкерлер палатасының төрағасы Д.Подкорытов, «Род-
ник» несие серіктестігінің маманы С.Мухаева, округ әкімі К.Қарымова, 
а/ш құрылымдары басшыларының қатысуымен кезекті кеңес өткізілді. 

Новошульба ауылдық округінің әкімі К.Қарымова сөз сөйледі. Өз 
сөзінде округтегі ауыл шаруашылығы құрылымдарының саны, олардың 
көктемгі-егіс жұмыстарына дайындығы, гербицидтер мен минералдық 
тыңайтқыштарға берілген өтінімдердің саны, тұқым сапасын тексеруге 
егіншілермен ауыл шаруашылығы өнімінің көлемі, округ бойынша 
ауыл шаруашылығы малдарының бас санының көлемі туралы ақпарат 
ұсынылды.

Күн тәртібінің бірінші мәселесі «Мал шаруашылығын дамыту және 
көктемгі егіс жұмыстарына дайындығы» бойынша аудан әкімінің орын-

КЕЛЕЛІ КЕҢЕС басары А.Нұрғожин сөз сөйледі. Ол 
жиылған қауымға округ бойынша 
мал шаруашылығының жағдайы 
мен даму болашағы туралы егжей-
тегжейлі баяндады.

Екінші мәселе бойынша 
Кәсіпкерлер палатасының төрағасы 
Д.Подкорытов сөз сөйледі, өсімдік 
шаруашылығындағы сақтандыру 
бойынша түсіндірме жұмысын 
жүргізді.

 Үшінші мәселе бойынша «Род-
ник» несие серіктестігінің мама-
ны С.Мухаева сөз сөйледі, өзінің 
сөзінде жиылғандарға егіншілік 
саласындағыдай (техника сатып 
алу) мал шаруашылығында да 
несие алу бойынша ақпаратты 
жеткізді.

Кеңес жайлы жағдайда өтті. 
Жан-жақты толық жауап алынған 
сұрақтар қойылды.

Жиналыстың соңында аудан 
әкімінің орынбасары А.Нұрғожин 
сөз сөйледі, ауыл шаруашылығы 
құрылымдарының басшыларына 
көктемгі-егіс жұмысына табысты 
дайындық тіледі және барлығын       
26 сәуірде өтетін Президент сай-
лауына қатысуға шақырды.

Новошульба а/о 
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Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу Тізілімінде

2015 жылғы 2 сәуірдегі №3805 тіркелген
Бородулиха ауданы бойынша «Б» корпусы
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін жыл сайынғы бағалаудың 
әдістемесін бекіту туралы
 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 

басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңының 31-бабы 2-тармағына, Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің           2000 жылғы 21 
қаңтардағы № 327 Жарлығымен бекітілген, мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілердің қызметіне жыл сайынғы 
бағалау жүргізу және оларды аттестаттаудан өткізу 
қағидаларының 27-тармағына, «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы 
бағалаудың үлгілік әдістемесін бекіту туралы» Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі 
төрағасының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 86 
бұйрығымен бекітілген, «Б» корпусы мемлекеттік 
әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл сайынғы 
бағалаудың үлгілік әдістемесінің 2-тармағына сәйкес, 
Бородулиха ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Бородулиха ауданы бойынша «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін 
жыл сайынғы бағалаудың ұсынылып отырған 
әдістемесі бекітілсін.

2. Осы қаулының орындалуын бақылау Бородулиха 
ауданы әкімі аппаратының басшысы С.Н.Лазуринге 
жүктелсін.

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

Аудан әкімі   Г.АКУЛОВ

Бородулиха ауданы әкімдігінің 
2015 жылғы 26 ақпандағы
 № 50 қаулысымен бекітілді

Бородулиха ауданы бойынша «Б» корпу-
сы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
қызметін жыл сайынғы бағалау әдістемесі
1. Жалпы ережелер
1. Осы Бородулиха ауданы бойынша «Б» корпусы 

мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл 
сайынғы бағалау әдістемесі (бұдан әрі - Әдістеме) 
«Мемлекеттік әкімшілік қызметшілердің қызметіне 
жыл сайынғы бағалау жүргізу және оларды ат-
тестаттаудан өткізу қағидаларын бекіту туралы» 
Қазақстан Республикасы Президентінің  2000 жылғы 
21 қаңтардағы № 327 Жарлығын іске асыру үшін 
әзірленді және Бородулиха ауданы бойынша «Б» 
корпусы мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің 
(бұдан әрі – қызметшілер) қызметіне жыл сайынғы 
бағалау жүргізу тәсілін айқындайды.

 2. Қызметшілердің қызметін жыл сайынғы бағалау 
(бұдан әрі – бағалау) олардың жұмыс тиімділігі мен 
сапасын айқындау үшін жүргізіледі.

3. Бағалау мемлекеттік әкімшілік қызметте болған 
әрбір жыл өткен сайын, көрсетілген мерзім басталған 
күннен бастап үш айдан кешіктірілмей, бірақ осы 
лауазымға орналасқан күннен бастап алты айдан 
ерте емес мерзiмде жүргізіледі.

4. Қызметшілерді бағалау мыналардан:
1) қызметшінің тікелей басшысының бағалауы;
2) айналмалы бағалау (қызметшінің қарамағындағы 

немесе олардың әріптестерінің бағалауы);
 Қызметшінің тікелей басшысы оның лауазымдық 

нұсқаулығына сәйкес өзі бағынатын тұлға болып 
табылады. 

Аудандық бюджеттен қаржыланатын атқарушы 
органдар басшылары, кенттік, ауылдық округ әкімдері 
үшін бағалау аудан әкімі немесе оның уәкілеттік 
беруімен оның орынбасарларының бірімен өткізіледі.

5. Бағалау нәтижелері бойынша қызметшілер 
қызметіндегі кемшіліктерді жою бойынша ұсыныстар 
әзірленеді, олардың қызметіндегі жақсартуды қажет 
ететін бағыттар айқындалады, тағылымдамадан 
өткізу, ілгерілету бойынша ұсыныстар әзірленеді.

6. Қызметшінің соңғы үш жыл бойы екі 
«қанағаттанарлықсыз» деген баға алуы, оны ат-
тестаттаудан өткізуге негіз болып табылады.

Аттестаттаудан өткізу туралы шешім қабылдау 
кезінде алдыңғы аттестаттаудан өткізуге негіз болған 
бағалау нәтижелері ескерілмейді.

7. «Қанағаттанарлықсыз» деген баға алған қызметші 
мемлекеттік әкімшілік лауазымға алғаш қабылданған 
тұлғаға тәлімгер ретінде бекітілмейді.

8. Қызметшінің қорытынды бағасын тұрақты жұмыс 
істейтін Бородулиха ауданы бойынша «Б» корпусы 
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің қызметін жыл 
сайынғы бағалау комиссиясы (бұдан әрі – Комис-
сия) бекітеді, оны қызметшіні лауазымға тағайындау 
және лауазымнан босату құқығы бар адам құрады.

 9. Комиссия кемінде үш мүшеден, соның ішінде 
төрағадан тұрады.

 10. Дауыс беру қорытындысы Комиссия мүшелерінің 
көпшілік дауысымен айқындалады. Дауыс саны тең 

болған жағдайда, комиссия төрағасының дауысы 
шешуші болып табылады.

Комиссия төрағасы болып Бородулиха ауданы 
әкімі аппаратының басшысы табылады.

Комиссия хатшысы Бородулиха ауданының әкімі 
аппаратының персоналды басқару (кадр қызметі) 
бөлімі (бұдан әрі -кадр қызметінің) қызметкері бо-
лып табылады. Комиссия хатшысы дауыс беруге 
қатыспайды.

Егер Комиссия құрамына оған қатысты бағалау 
жүргізілетін қызметшінің тікелей басшысы, сондай-
ақ осы Әдістеменің 4-тармағы 2) тармақшасында 
көрсетілген қызметшілер кіретін болса, олар осы 
қызметшіге қатысты дауыс беруге және шешім 
қабылдауға қатыспайды. 

2. Бағалау жүргізуге дайындық
11. Кадр қызметі Комиссия төрағасының келісімі 

бойынша бағалауды өткізу кестесін әзірлейді.
 Кадр қызметі бағаланатын қызметшіге, сондай-

ақ осы Әдістеменің 4-тармағының 1) және 2) 
тармақшаларында көрсетілген тұлғаларға бағалау 
жүргізілетіні туралы хабарлайды және оларға бағалау 
өткізуге дейін бір айдан кешіктірмей толтыру үшін 
бағалау парағын жібереді.

3. Тікелей басшының бағалауы
 12. Тікелей басшы осы әдістеменің 1-қосымшасына 

сәйкес нысан бойынша бағалау парағын кадр 
қызметінен алған күннен бастап үш жұмыс күні 
ішінде толтырады, қызметшіні толтырылған бағалау 
парағымен таныстырады және екі жұмыс күні ішінде 
толтырылған бағалау парағын кадр қызметіне 
қайтарады.

Қызметшіні толтырылған бағалау парағымен 
таныстыру жазбаша немесе электронды нысанда 
жүргізіледі.

Қызметшінің танысудан бас тартуы құжаттарды 
Комиссия отырысына жіберуге кедергі бола ал-
майды. Бұл жағдайда кадр қызметiнiң қызметкерi 
және қызметшінің тікелей басшы танысудан бас 
тарту туралы еркін нұсқада акт жасайды.

4. Айналмалы бағалау
13. Айналмалы бағалау қызметшінің қарамағындағы 

адамдардың, ал қарамағындағы адамдар болмаған 
жағдайда – қызметші жұмыс істейтін құрылымдық 
бөлімшеде лауазымды атқаратын адамның (олар 
болған жағдайда) бағалауын білдіреді.

Мұндай адамдардың тізімін (үш адамнан аспайтын) 
қызметшінің лауазымдық міндеттері және қызметтік 
өзара әрекеттестігіне қарай кадр қызметі бағалау 
жүргізілгенге бір айдан кешіктірмей анықтайды.

14. Осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген 
тұлғалар осы әдістемесінің 2-қосымшасына сәйкес 
нысанда бағалау парағын толтырады.

15. Осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген 
тұлғалармен толтырылған бағалау парағы кадр 
қызметінен оларды алған күннен екі жұмыс күні 
ішінде кадр қызметіне жіберіледі.

16. Кадр қызметі осы Әдістеменің 13-тармағында 
көрсетілген тұлғалардың бағалауының орташа есебін 
жүргізеді.

17. Осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген 
тұлғалармен бағалау жасырын түрде жүргізіледі.

5. Қызметшінің қорытынды бағасы
18. Кадр қызметі қызметшінің қорытынды бағасын 

мына формула бойынша Комиссия отырысына дейін 
бес жұмыс күнінен кешіктірмей есептейді:

a = b + c
 a – қызметшінің қорытынды бағасы,
 b – тікелей басшының бағасы,
c – осы Әдістеменің 13-тармағында көрсетілген 

тұлғалардың орта бағасы.
19. Қорытынды баға мына шкала бойынша қойылады:
21 балдан төмен – «қанағаттанарлықсыз»,
21-ден 33 балға дейін – «қанағаттанарлық»,
33 балдан жоғары – «тиімді».
6. Комиссияның бағалау нәтижелерін қарауы
20. Кадр қызметі осы Әдістеменің 11-тармағында 

көрсетілген кестеге сәйкес бағалау нәтижелерін 
қарау бойынша Комиссияның отырысын өткізуді 
қамтамасыз етеді.

Кадр қызметі Комиссияның отырысына мына 
құжаттарды:

1) толтырылған тікелей басшының бағалау парағын;
2) толтырылған айналмалы бағалау парағын;
3) қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын;
4) Осы әдістеменің 3-қосымшасына сәйкес нысан 

бойынша қорытынды баға көрсетілген Комиссия 
отырысы хаттамасының жобасын тапсырады.

21. Комиссия бағалау нәтижелерін қарастырады 
және мына шешімдердің бірін шығарады:

1) бағалау нәтижелерін бекітеді;
2) бағалау нәтижелерін қайта қарайды.
Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім 

қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада тиісті 
түсіндірмемен келесі жағдайларда бағаны түзетеді:

1) егер қызметшінің қызмет тиімділігі бағалау 
нәтижесінен көп болса, бұл ретте қызметшінің 
қызмет нәтижесіне құжаттамалық растау беріледі;

 2) қызметшінің бағалау нәтижесін санауда 
қате жіберілсе.

Бағалау нәтижелерін қайта қарау туралы шешім 
қабылдаған жағдайда Комиссия хаттамада тиісті 

қысқаша түсіндірмемен бағаны түзетеді. 
Бұл ретте қызметшінің бағасын төмендетуге жол берілмейді.
22. Кадр қызметі бағалау нәтижелерімен ол аяқталған соң бес жұмыс 

күні ішінде қызметшіні таныстырады.
Қызметшіні бағалау нәтижелерімен таныстыру жазбаша немесе 

электронды нысанда жүргізіледі.
Қызметшінің танысудан бас тартуы бағалау нәтижелерін оның 

қызметтік тізіміне енгізуге кедергі бола алмайды. Бұл жағдайда кадр 
қызметiнiң қызметкерi танысудан бас тарту туралы еркін нұсқада 
акт жасайды.

23. Осы Әдістеменің 20-тармағында көрсетілген құжаттар, сондай-
ақ комиссия отырысының қол қойылған хаттамасы кадр қызметінде 
сақталады.

7. Бағалау нәтижелеріне шағымдану
24. Комиссия шешіміне қызметшінің мемлекеттік қызмет істері және 

сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс – қимыл жөніндегі уәкілетті орга-
нына немесе Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Шығыс 
Қазақстан облысы бойынша департаментінің шағымдануы шешім 
шыққан күннен бастап он жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.

25. Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл Агенттігінің Шығыс Қазақстан 
облысы бойынша департаменті қызметшіден шағым түскен күнінен 
бастап он жұмыс күні ішінде шағымды қарайды және бұзушылықтар 
анықталған жағдайда, мемлекеттік органға Комиссия шешімінің күшін 
жою туралы ұсыныс жасайды.

26. Қабылданған шешім туралы ақпаратты мемлекеттік орган екі апта 
ішінде мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі уәкілетті органға немесе Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл Агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаментіне 
береді.

Бородулиха ауданы бойынша «Б» корпусы
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің

қызметін жыл сайынғы бағалау
әдістемесіне 1-қосымша            

                                                                
Тікелей басшысының бағалау парағы

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда):_________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы:________________
№    Өлшем                  Көрсеткіштің мәні                    Баға
р/н                                                             (саны)                   (балл)
1. Бастамашылығы                                         2-ден 5-ке дейін  

2. Лауазымды міндеттерін орындау сапасы 2-ден 8-ге дейін 

3. Әрекеттестікке икемділігі                         2-ден 5-ке дейін 

4. Қызметтік этиканы сақтауы                         2-ден 5-ке дейін 

БАРЛЫҒЫ (барлық бағалардың бағасы)
Таныстым: Тікелей басшы
 Қызметші   Т.А.Ә. (бар болған жағдайда)____
Т.А.Ә.(бар болған жағдайда)_______   күні___________________________ 
күні_____________________________    қолы____________________________
қолы_____________________________

Бородулиха ауданы бойынша «Б» корпусы
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің

қызметін жыл сайынғы бағалау
әдістемесіне 2-қосымша

                                                                
Айналмалы бағалау парағы

Бағаланатын қызметшінің Т.А.Ә. (бар болған жағдайда):_________
Бағаланатын қызметшінің лауазымы:________________
№    Өлшем                  Көрсеткіштің мәні                    Баға
р/н                                                             (саны)                   (балл)
1. Жұмысты жоспарлай алу қабілеті              2-ден 5-ке дейін  

2. Жұмысқа ынталандыру қабілеті                 2-ден 8-ге дейін 

3. Қызметтік этиканы сақтауы                         2-ден 5-ке дейін 

Барлығы (барлық бағалардың бағасы)
1. Топта жұмыс істей алу қабылеті             2-ден 5-ке дейін  

2. Қызметтік этиканы сақтауы                    2-ден 8-ге дейін 

3. Лауазымды міндеттерін 
орындау сапасы Барлығы 
(барлық бағалардың бағасы)                     2-ден 5-ке дейін 

Бородулиха ауданы бойынша «Б» корпусы
мемлекеттік әкімшілік қызметшілерінің

қызметін жыл сайынғы бағалау
әдістемесіне 3-қосымша 

                                                                
Бағалау жөніндегі комиссия отырысының хаттамасы

_____________________________________________________________________
(мемлекеттік органның атауы)

Комиссия қорытындысы:
___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
_____________________________________________________________________
Тексерген:
Комиссия хатшысы:_____________________________ Күні:_________________
                  (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), қолы)
Комиссия төрағасы:____________________________ Күні:_________________
                 (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), қолы)
Комиссия мүшесі:______________________________ Күні:_________________
                (Т.А.Ә. (бар болған жағдайда), қолы) 
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Қазақтар табиғаттағы кейбір 
құбылыстарды теңеулі түрде 
айтып, оларға қызықты атаулар 
қойған. Соның ең бастылары: 
(Басы өткен нөмірде)
Желсіз түні түтін жерге қарай 

шалқыса, қыста – қар, жазда – 
жаңбыр жауады. 
Қораланған күннің шеңбері тар 

болса, ауа-райы тез бұзылады. 
Көктемде жауған қар үстіндегі 

құмалақ батып кетсе, көктем 
ерте туады, батпай тұрса, көк-
тем кеш туады. 
Наурыз күні қар жауса, ол жылы 

жақсылық көп. 
Көктем туғанда таң шашырап 

атса, ол жылы молшылық, береке 
көл-көсір.
Суық күні терезе әйнегі мен 

жақтауы терлесе, күн жылы-
нады, жазда терлесе, ауа-райы 
бұзылады. 
Шолпан жарқырап туса, егін, 

шөп, жеміс бітік шығады. 

ТАБИҒАТТЫҢ ТЕҢЕУІ

Жазда жұлдыздар жарқырап тұрса, келер күн ыстық. Қыста 
жарқырап көрінсе, келер күн аязды. 
Ай қораланса, жаз жаңбырлы, қыс қарлы, боранды. Күн қора-ланса, 

қар қалың жауады. 
Қыста кемпірқосақ туса, жыл берекелі, жайлы, мал төлді, егін, 

шөп бітік, қуаныш көп болады, - деп жориды. 
Дайындаған: Ә. СҰЛТАНОВ

ЖЕҢІСКЕ 70 ЖЫЛ
Дмитриевка ауылдық округінде Ұлы Отан соғысы жыл-

дары тылда болған еңбеккерлерге мерекелік 
медалдар табысталып, құттықтау іс-шаралары 
өткізілді. Округтің кураторы Зәуре Қожахметова 

жиналғандарды Ұлы Отан соғысының 70 жылдық мерекесімен 

құттықтап, барлықтарының соғыс жылдарындағы талмас еңбектері және 
қайсарлықтары үшін алғысын білдірді. Тыл еңбеккерлеріне мерекелік 
медалдар тапсырды. Осы тылдағы еңбеккерлердің барлықтарын 
«темір» адамдар деп атауға болады.

Осы тұлғалардың барлықтары Жеңістің әр күнін, сағатын жақындата 
отырып, жастайларынан оқуды тастап, колхоздарда, кәсіпорындарда, 
зауыт және фабрикаларда жұмыс істегендер.

Соғыс аяқталғаннан кейін де еңбектерін жалғастырып, келер ұрпаққа 
үлгі болған тұлғалар.

Ардагерлер Кеңесінің мүшесі П.Құрманситов барлық тыл еңбеккерлерін 
алдағы келе жатқан Ұлы Отан соғысының 70- жылдық мерекесімен 
құттықтап, барлықтарына соғыс жылдары барлық ауыртпашылықты 
көтергені үшін алғысын білдірді.

Барлық қонақтарға «Хорошее настроение» атты тобы, басшысы 
Л.Савилова және ауылымыздың тұрғыны Ғ.Қарымсақовалар тамаша 
өнерлерін ұсынды. Мереке соңында барлығы естелік суретке түсті. 

Б. ҚАНАФИЯНОВА

МЕРЕКЕЛІК МЕДАЛЬДАР 
ТАПСЫРЫЛДЫ
Біздің округте 12 тыл еңбеккері тұрады, олар Тамара 

Арсентьевна Алексеева, Жұмағайша Әлімбәкірова, 
Мария Михайловна Бартнаукене,Фариха Ха-
кимжановна Гайнулина, Прасковья Никитовна 

Гончаренко, Валентина Егоровна Голубева, Валентина Гри-
горьевна Бурова, Дюсен Тусупович Джуанышев, Вера Григорьевна 
Костенко, Рышкүл Муротбекова және Василий Иванович Шевчен-
колар. Олардың барлығына ағымдағы жылдың 11 сәуірінде Ұлы 
Жеіңстің 70 жылдығын мерекелеу қарсаңында ауылдық округ әкімі 

Г.Михайличенко, Бородулиха ауылының спорт кешенінің директоры 
К.Қайрбеков, Шелехово орта мектебінің АӘД пәнінің мұғалімі В.Сурков 
және Әйелдер Кеңесінің төрайымы Ж.Исабековалар «1941-1945 
ж.ж. Ұлы Отан соғысының Жеңісіне 70 жыл» мерекелік медальдар 
табыстады.  Барлық тыл еңбеккерлерін келе жатқан Жеңістің 70 
жылдығымен құттықтаймыз, мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр және 
ашық асапан тілейміз.

Ж. АЗЕЛЬБАЕВА

2015 жылы 
Керей мен 
Жәнібек Шу 
мен Талас 
өзендерінің 
арасындағы 
аймаққа ор-

ТАРИХ – ҒАСЫРЛАР  КУӘСІ

ұрпақ жадына сіңіруде айрықша 
рөлге ие.

«Біз Жалпыұлттық идеямыз — 
Мәңгілік Елді басты бағдар етіп, 
тәуелсіздігіміздің даму даңғылын 
Нұрлы Жолға айналдырдық. Қажырлы 
еңбекті қажет ететін, келешегі кемел 
Нұрлы жолда бірлігімізді бекем-
деп, аянбай тер төгуіміз керек. 
Mәңгілік Ел — елдің біріктіруші күші, 
ешқашан таусылмас қуат көзі. Ол 
«Қазақстан - 2050» стратегиясының 
ғана емес, XXI ғасырдағы Қазақстан 
мемлекетінің мызғымас идеялық 
тұғыры! Жаңа Қазақстандық Патри-
отизм дегеніміздің өзі - Мәңгілік Ел! 
Ол - барша Қазақстан қоғамының 
осындай ұлы құндылығы», — деді 
Нұрсұлтан Назарбаев.Сонымен 
қатар, Елбасы «Мәңгілік Ел» деген 
құдіретті ұғымға тоқтала келе, он-
дай идеяның бастауы тым тереңде 
жатқанын жеткізді.

«Осыдан 13 ғасыр бұрын Тоныкөк 
абыз «Tүркі жұртының мұраты - 
Мәңгілік Ел» деп өсиет қалдырған. 
Бұл біздің жалпыұлттық идеямыз 
мемлекеттігіміздің тамыры сияқты көне 
тарихтан бастау алатынын көрсетеді. 
Жалпыұлттық идеяны өміршең 

ететін - Елдің бірлігі. Ауызбіршілік 
қашқан, алауыздық тасқан жерде 
ешқашан да жалпыұлттық идеялар 
жүзеге асқан емес. Қазақстанның 
шыққан шыңы мен бағындырған 
биіктерінің ең басты себебі — 
бірлік, берекесі. Біз тұрақтылықты 
бағалай білгеніміздің арқасында 
бүгінгі табыстарға жеттік. Ешкімді 
кемсітпей, ешкімнің тілі мен ділін 
мансұқтамай, барлық азаматтарға 
тең мүмкіндік беру арқылы 
тұрақтылықты нығайтып келеміз. 
Біздің кейінгі ұрпаққа аманаттар 
ең басты байлығымыз — Ел бірлігі 
болуы керек. Осынау жалпыұлттық 
құндылықты біз әрбір жастың бой-
ына сіңіре білуге тиіспіз», — деді 
Мемлекет басшысы.

Елдің тұтастығы мен бірлігі, 
татулығы мен тыныштығы ең ба-
сты назарда. Ел Бірлігі — біздің 
барша табыстарымыздың кілті. 
Тұрақты дамудың Қазақстандық 
моделі бүгінде бүкіл әлемге үлгі. 

Ұлы жолдағы сапарымыз сәтті, 
болашағымыз жарқын болсын! 

А.МАДИЕВА, 
Бородулиха аудандық 
сотының бас маманы

ИГІ ІСТЕР АТҚАРЫЛДЫ
Осы жылы көктем ерекше, тез арада қар ери бастады да, содан соң қайтадан қыс оралып, 
көктемнің ұзаққа созылатыны белгілі болды. Новопокровкадағы су тасқынына қарсы комиссия 
ауылдағы жағдайды тұрақты түрде бақылап отырады. Су тасқыны басталуы мүмкін қауіпті учаске-
лер тұрақты бақыланады. Бірақ 1 сәуірде ешкім күтпеген апат болды. Орталық көшеде су құбыры 
бұзылып қалды. Көшелерді су ала бастады. «Белағаш топтық су құбыры» КММ жұмысшылары 
тез арада әрекет етті, атап айтқанда инженер Т.Бодаев, тракторшы Т.Сарсембаев және слесарь А. 
Акумбаевтар жердің қатып жатқанына қарамастан, трактормен апат болған жер тез анықталды. 
Апат жойылды. Содан соң бірінші тәулікте ауылдың жартысына су берілді. Екінші тәулікте ауылдың 
барлық су жабдықталуы қалпына келтірілді. Ауыл тұрғындарының атынан аудан басшылығы 
мен КММ барлық қызметкерлеріне тез арада қолданған шаралары үшін алғыс айтқым келеді. 
Тұрғындар су үздіксіз берілетініне және бақшаларды отырғызып, асыранды құстарды асырауға 
болатындықтарына  сенімді.  

Н.ЯРОВОЙ, Новопокровка ауылдық округінің ардагерлер кеңесінің төрағасы

наласып, қазақтың туын көкке 
көтергеніне 550 жыл толады. Бұл 
оқиға қазақ халқының тарихындағы 
маңызды оқиға болды. 

Ол ұлан - байтақ өңірді мекен-
деген қазақ тайпаларының басын 
қосып шоғырландыруда, қазақтың 
этникалық аумағын біріктіруде, 
қазақтың байырғы заманнан 
басталған өз алдына жеке ел 
болып қалыптасуын біржолата 
аяқтауда аса маңызды және 
түбегейлі шешуші рөл атқарды.

Қазақ хандығы  - бүгінгі Қазақстан 
Республикасы мен көрші аймақтардың 
территориясында 1465-1847 жылдар 
аралығында құрылған мемлекет. 
Қазақ хандығы Еділден жайыққа 
дейінгі территорияны, Сырдария мен 
Амудария өзендерінің аралығын, 
Хорасан жерін қамтыған.

Қазақ хандығының мемлекеттік 
құрылымы дала демократиясына 
негізделген монархияға негізделген. 
Мемлекет басшысы - хандар са-
яси билік жүргізген. Олар төре 
тұқымынан шыққан сұлтандар 
арасындағы таңдау негізінде 
сайланатын.Қазақ хандығының 
тұңғыш ханы - Керей, соңғы ханы 
- Кенесары Қасымұлы. 

Елбасы 2015 жыл — ұлттық 
тарихымыздың ұлықталатын жылы 
екенін жариялады. 2015 жылы 
Қазақ хандығының 550 жылдығын, 
Қазақстан халқы Ассамблеясы мен 
Конституциямыздың 20 жылдығын, 
Ұлы Жеңістің 70 жылдығын атап 
өтеміз. «Осынау тарихи белестер 
Жаңа Қазақстандық Патриотизмді 

Бородулиха аудандық ЗТМО  ұжымының  маманы  Ахмедова Ай-
гуль Арымханқызына әкесі Ахмедов Арымхан Салимханұлының 
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасына туған-туыстарына 
қайғырып көңіл айтамыз

ЗТМО ұжымы

КӨҢІЛ АЙТУ
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ҚАЗАҚСТАН
ДҮЙСЕНБІ, 20 СӘУІР 
7.00-17.00 техникалықүзіліс17:00«МеніңҚазақстаным»17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕ

КЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 3-маусым. 8-бөлім 18:50«ЗАҢ ЖӘНЕ БІЗ». Тікелей эфир 
19:35«Жеделжәрдем». Телехикая. 2-маусым. 22-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:55ТҰСАУКЕСЕР! «СЫРҒАЛЫМ». Телехикая. 2-маусым. 27-бөлім 22:45«ҰЛЫ 
ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайытележоба22:55ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 
1350,1351-бөлімдері 23:45«СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:15ЖАҢАЛЫҚТАР0:45«Өзекжарды»
1:05«Көкпар» Ұлттықойын1:45«Дауа».(с субтитрами)2:15«Шынжүректен!». Реалити 
шоу 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СЕЙСЕНБІ, 21 СӘУІР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 27-бөлім. 10:50«Айтуғаоңай...» 

11:35«Жеделжәрдем». Телехикая. 2-маусым. 22-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлыжеңіске 
- 70 жыл». Арнайытележоба12:55«SPORT.KZ» 13:15«Алаң» ток-шоуы 14.00-16.00 
техникалықүзіліс16:00«Келін». Телехикая. 1350-1351-бөлімдері 16:55«Жарқынбейне» 
(с субтитрами)17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 3-мау-
сым. 9-10-бөлімдері 19:10«ҚЫЛМЫС ПЕН ЖАЗА»19:35«Жеделжәрдем». Телехикая. 
2-маусым. 23-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:55ТҰСАУКЕСЕР! 
«СЫРҒАЛЫМ». Телехикая. 2-маусым. 28-бөлім 22:45«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайытележоба22:55ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая. 1352, 1353-бөлімдері 
23:45«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:15ЖАҢАЛЫҚТАР0:45«Өзекжарды»
1:05«Сыр-сұхбат» 1:35«Шарайна». Телесаяхат2:00«Жарқынбейне» (с субтитрами)2:
30«ТүнгістудиядаНұрланҚоянбаев»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

СӘРСЕНБІ, 22 СӘУІР 
7:00«ТАҢШОЛПАН».  10:00«Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 28-бөлім
10:50«Айтуғаоңай...» 11:35«Жеделжәрдем». Телехикая. 2-маусым. 23-бөлім 

12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлыжеңіске - 70 жыл». Арнайытележоба12:55«Заңжәнебіз» 
13:35«Қылмыс пен жаза»14:00«Поэзия әлемі»14:30«Айдаһармінгеншабандоздар».
Мультхикая. 1-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Мультхикая. 2-маусым. 8-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ 
БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«КЕЛІН». Телехикая. 1352,1353-бөлімдері 
17:00«Ұлтмақтанышы». Деректі фильм 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айна
лайын». 3-маусым. 11-12-бөлімдері 19:10«ЖУРНАЛИСТІК ЗЕРТТЕУ» 19:35«Жеделжәрдем». 
Телехикая. 2-маусым. 24-соңғы бөлімі 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 
21:55ТҰСАУКЕСЕР! «СЫРҒАЛЫМ». Телехикая. 2-маусым. 29-бөлім 22:45«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 
70 ЖЫЛ». Арнайытележоба22:55ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая.1354, 1355-бөлімдері 
23:45«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:20ЖАҢАЛЫҚТАР0:50«Өзекжарды»1
:15«Ұлтмақтанышы». Деректі фильм 1:45«Ас болсын!» 2:30«ТүнгістудиядаНұрланҚ
оянбаев»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

БЕЙСЕНБІ, 23 СӘУІР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 29-бөлім 

10:50«Айтуғаоңай...» 11:35«Жеделжәрдем». Телехикая. 2-маусым. 24-соңғы бөлімі 
12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:45«Ұлыжеңіске - 70 жыл». Арнайытележоба12:55«Агробизнес». 
(с субтитрами)13:20«Журналистікзерттеу» 13:40«Сіз не дейсіз?»14:10«Жан жылуы»14:
35«Айдаһармінгеншабандоздар».Мультхикая. 2-бөлім 14:55«Джунгли кітабы». Муль-
тхикая. 2-маусым. 9-бөлім 15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». 
Телехикая. 1354,1355-бөлімдері 17:00«Қазақдаласыныңқұпиялары». Деректі фильм 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Айналайын». 3-маусым. 13-14-бөлімдері 
19:10«ИНДУСТРИЯЛАНДЫРУ: ҰЛТТЫҚ ӨНДІРІС»19:35ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». Те-
лехикая. 1-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:55ТҰСАУКЕСЕР! 
«СЫРҒАЛЫМ». Телехикая. 2-маусым. 30-бөлім 22:45«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». 
Арнайытележоба22:55ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». Телехикая.1356, 1357-бөлімдері 23:45«ТҮНГІ 
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ»0:20ЖАҢАЛЫҚТАР0:50«Өзекжарды»1:10«Қылмыс 
пен жаза»1:30«Қазақдаласыныңқұпиялары». Деректі фильм 2:00«Мәлім де беймәл
імҚазақстан»2:30«ТүнгістудиядаНұрланҚоянбаев» 3:00ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖҰМА, 24 СӘУІР 
7:00«ТАҢШОЛПАН». 10:00«Сырғалым». Телехикая. 2-маусым. 30-бөлім 10:55«Айтуғаоңай...» 

11:40«Қыздар». Телехикая. 1-бөлім 12:30ЖАҢАЛЫҚТАР12:40«ИМАН АЙНАСЫ» 13:05«Инду-
стрияландыру: Ұлттықөндіріс» 13:25«Көкпар» Ұлттықойын14:10«Ұлыжеңіске - 70 жыл». Арн
айытележоба14:25«Айдаһармінгеншабандоздар».Мультхикая. 3-бөлім 14:45«Баламенбетпе-
бет»15:05«ӘЙЕЛ БАҚЫТЫ». Ток-шоу. Тікелей эфир 16:10«Келін». Телехикая. 1356,1357-бөлімдері 
17:05«ЖАН ЖЫЛУЫ» 17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«ӨЗЕКЖАРДЫ»18:10«Ғасырларүні»18:40
«Жайдарман» Үздікәзілдер19:00«МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ»19:35ТҰСАУКЕСЕР! «ҚЫЗДАР». 
Телехикая. 2-бөлім 20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:05«АЙТУҒА ОҢАЙ...» 21:55«Шынжүректен!». 
Реалити шоу 22:45«ҰЛЫ ЖЕҢІСКЕ - 70 ЖЫЛ». Арнайытележоба22:55ТҰСАУКЕСЕР! «КЕЛІН». 
Телехикая. 1358, 1359-бөлімдері 23:45«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 0:15ЖА
ҢАЛЫҚТАР0:50«Өзекжарды»1:10ҚасымЖәкібаев, Галина Макарова, КеңесНұрланов, 
Анна Тараканова «Жансебіл» драмасында

2:30«Түнгістудияда НұрланҚоянбаев»3:00ЖАҢАЛЫҚТАР
СЕНБІ, 25 СӘУІР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарыныңқатысуымен концерт8:10«Қымызхана» 

(2007 ж.)8:40«АГРОБИЗНЕС» (с субтитрами)9:00«СЕНБІЛІК ТАҢ». Ақпаратты-
саздыбағдарлама10:05«ДАУА» (с субтитрами)10:40«Ас болсын!» 

11:25«Әзіләлемі»13:00«БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ».Интеллектуальдықсайыс13:45«ПО
ЭЗИЯ ӘЛЕМІ»14:15«Сұңқар». Телехикая. 19-20-бөлімдері15:50Мультфильм16:00
Дхармендра, ХемаМалини, Нирупа Рой «Джунгли падишасы» мелодрамасында. 
17:30ЖАҢАЛЫҚТАР17:50«Джунгли падишасы» Мелодрама (жалғасы)    

18:40Елена Әбдіхалықованыңконцерті20:30ЖАҢАЛЫҚТАР21:00«СЕНБІЛІК КЕЗДЕ-
СУ» 22:35«ЖАЙДАРМАН». Республикалық Премьер Лига. 1/8 финал. 1-топ0:10ЖА
ҢАЛЫҚТАР0:40КристианБэйл, Дэвид Москоу, Люк Эдвардс «Жаңалықжаршылары» 
фильмінде 2:40«Ғасырларүні»3:10ЖАҢАЛЫҚТАР

ЖЕКСЕНБІ, 26 СӘУІР 
7:00Қазақстан эстрада жұлдыздарыныңқатысуымен концерт8:00ЖАҢАЛЫҚТА

Р8:05«Қымызхана» (2007 ж.)8:30«АҚСАУЫТ» Әскери-патриоттықбағдарлама (с 
субтитрами)9:00«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». Таңғыақпаратты-танымдықбағдарлама. Тікелей 
эфир10:00ЖАҢАЛЫҚТАР10:05«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ». Таңғыақпаратты-танымдықбағдарлама. 
Тікелей эфир10:35«БАЛАМЕН БЕТПЕ-БЕТ» 10:55Мультфильм11:10«КАПИТАН ҚОҚИҚАЗ». 
Мультфильм. 24-25 бөлімдері 12:00ЖАҢАЛЫҚТАР12:20«Қазақстанбиәлемі» 12:35«Ұлттық 
шоу» 14:00ЖАҢАЛЫҚТАР14:10«КЕЛБЕТ» (с субтитрами)14:40Концерт16:00ЖАҢАЛЫҚТА
Р16:15Б. Сегізбаев, Б. Римова Қ. Қожабеков «МеніңатымҚожа» фильмінде17:50Мультф
ильм18:00ЖАҢАЛЫҚТАР18:20«Әзіләлемі»19:00ЖАҢАЛЫҚТАР19:20«Әзіләлемі»20:00«А
ПТА. КZ» 21:05«Сағындырғанәндер-ай!» 22:00ЖАҢАЛЫҚТАР22:10«Сағындырғанәндер-
ай!» 23:10«АЛАҢ» ток-шоуы0:00ЖАҢАЛЫҚТАР0:15АсанәліӘшімов, Наталия Арын-
басарова «Транссібірэкспресі» драмасында 1:15ЖАҢАЛЫҚТАР1:30«Транссібірэксп
ресі» драма 2:15«КӨКПАР».Ұлттықойын3:00«АПТА. КZ»  

ХАБАР 
ДҮЙСЕНБІ, 20 сәуір 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Информационный канал - аналитическая 

программа «Жетi күн»11:00«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:35«Подари 
детям жизнь» 11:40Кулинарная программа «Магия кухни»12:15Мультсериал. 
«Маша и медведь» 12:25Мультсериал. «Мишки Гамми»12:50Мультсериал. «Бел-
ка и стрелка» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Сеейные 
мелодрамы» 14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника»15:00Дневной выпуск 
новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі 
драмасы16:25Телесериал. «Пәленшеевтер»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көзқарас
»17:45«Қызық times»18:00Вечерний выпуск новостей18:15«Қызық times»19:00«ТВ 
Бинго»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Арнайы хабар»21:00Итоговый вы-
пуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Слово офицера» 22:00Телесериал. «А 
у нас во дворе»22:50«Жекпе-жек»23:35Тұсаукесер! «Бұйымтай» 00:20«Әр үйдің 
сыры басқа» деректі драмасы00:55«Айтұмар»01:45«Арнайы хабар»02:15«Бюро 
расследований»02:45«Арнайы хабар»

СЕЙСЕНБІ, 21 сәуір
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша и мед-

ведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Белка и стрелка»10:55«Подари 
детям жизнь» 11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20«Незабытые истории войны» 
12:25Премьера! Телесериал «Слово офицера» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы»14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:30Телесериал. «Пәленшеевтер»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«
Көзқарас»17:45«Экономкласс»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. 
«Сұлтан Сүлейман»19:05«Біздің үй»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Бюро 
расследований»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Слово 
офицера»22:00Телесериал. «А у нас во дворе»22:50«Арнайы хабар»23:20Тұсаукесер! 
«Бұйымтай»00:05«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы00:40«Айтұмар»01:30«Ар
найы хабар»02:00«Бюро расследований»02:30«Арнайы хабар»

СӘРСЕНБІ, 22 сәуір 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн»10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша и 

медведь»10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Белка и стрелка» 10:55«По-
дари детям жизнь» 11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20«Незабытые истории войны» 
12:25Премьера! Телесериал «Слово офицера» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай» 15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:25Телесериал. «Пәленшеевтер»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«К
өзқарас»17:45«Мен көрген соғыс»17:55«Незабытые истории войны»18:00Вечерний 
выпуск новостей18:15Телесериал. «Сұлтан Сүлейман»19:10«Біздің үй»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30 «Верховенство закона как стратегический фактор развития 
страны». Д/ф 21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал «Сло-
во офицера» 22:00Телесериал. «А у нас во дворе»22:50«Біздің үй»23:40Тұсаукесер! 
«Бұйымтай» 00:25«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:00«Айтұмар»01:50«А
рнайы хабар»02:20«Бюро расследований»02:50«Арнайы хабар»

БЕЙСЕНБІ, 23 сәуір 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. «Маша и 

медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Белка и стрелка» 10:55«По-
дари детям жизнь»11:00Утренний выпуск новостей 11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі 
драмасы11:45Кулинарная программа «Магия кухни»12:20«Незабытые истории войны» 
12:25Премьера! Телесериал «Слово офицера» 13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная 
драма. «Семейные мелодрамы» 14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника»15:00Дневной 
выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» 
деректі драмасы16:25Телесериал. «Пәленшеевтер»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Көз
қарас»17:45«Бизнес сыры»18:00Вечерний выпуск новостей18:15Телесериал. «Сұлтан 
Сүлейман»19:05«Жекпе-жек»20:00Қорытынды жаңалықтар20:30«Моя история во
йны»20:45«Жерұйық»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Премьера! Телесериал 
«Слово офицера»22:00Телесериал. «А у нас во дворе»22:50«Біздің үй»23:40Тұсаукесер! 
«Бұйымтай»00:25«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы01:00«Айтұмар»01:50«Ар
найы хабар»02:20«Бюро расследований»02:50«Арнайы хабар»

ЖҰМА, 24 сәуір 
07:02«Айтұмар»08:00«Жаңа күн» 10:00Таңғы жаңалықтар10:15Мультсериал. 

«Маша и медведь» 10:25Мультсериал. «Мишки Гамми»10:50Мультсериал. «Бел-
ка и стрелка»10:55«Подари детям жизнь»11:00Утренний выпуск новостей 
11:15«Әр үйдің сыры басқа» деректі драмасы11:45Кулинарная программа «Ма-
гия кухни»12:20«Незабытые истории войны»12:25Премьера! Телесериал «Слово 
офицера»13:00Түскі жаңалықтар13:15Документальная драма. «Семейные мелодрамы» 
14:00Телесериал. «Улыбка пересмешника»15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! 
«Бұйымтай»15:55Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі драмасы16:25«Ұлт 
саулығы»17:00Кешкі жаңалықтар17:15«Бармысың, бауырым?»18:00Вечерний выпуск 
новостей18:15Телесериал. «Сұлтан Сүлейман»19:05«Орталық Хабар»20:00Қорытынды 
жаңалықтар20:30«Сильные духом»21:00Итоговый выпуск новостей21:30Тұсаукесер! 
«Жеті ән» 23:05Телесериал. «Ангелы войны»00:50Кино.Томми Ли Джонс, Шарлиз 
Терон «Эл алқабында» триллерінде

СЕНБІ, 25 сәуір 
07:02«Ду-думан»08:30«Мир в картинках» 08:55«Бармысың, бауырым?»09:40«Продвопр

ос»10:00«Спорт без границ» 10:25Мультфильм. «Вперед, на поиски сокровищ»11:40Кино. 
«Отец солдата»13:10«Тур де Хабар»13:40«Орталық Хабар»14:35Тұсаукесер! «Жеті 
ән»16:15Кино Кристен Стюарт,Роберт Паттинсон, Тэйлор Лотнер в фильме «Сумерки. 
Сага. Новолуние»18:30«Тұран» этно-фольклорлық ансамблінің «Ер Тұран» атты концерті 
19:45«Бенефис-шоу» 21:00Ақпарат арнасы – «Жетi күн» сараптау бағдарламасы 
22:00Телесериал «Ангелы войны»23:50Деректі фильм «Солтүстік Америка»00:55Бокс. 
Всемирная серия бокса.03:00Деректі фильм «Солтүстік Америка» 

ЖЕКСЕНБI, 26 сәуір 
07:02«Ду-думан»08:00Таңғы жаңалықтар08:10«Айбын»08:40Сборка-концерт «Әсем 

әуен» 09:00Утренний выпуск новостей 09:10«Ас арқау»09:30«Спорт әлемі»10:00Таңғы 
жаңалықтар10:10Мультсериал. «Маша и медведь»10:25Мультсериал. «Мишки 
Гамми»10:50Мультсериал. «Белка и стрелка» 11:00Утренний выпуск новостей 11:10Кино. 
«Звездная болезнь» /начало/12:00Түскі жаңалықтар12:10Кино. «Звездная болезнь» /
продолжение/13:00Дневной выпуск новостей13:15«Бенефис-шоу» /начало/14:00Түскі 
жаңалықтар14:15«Бенефис-шоу» /продожение/14:30Документальный фильм «Код 
мира и согласия»15:00Дневной выпуск новостей15:15Тұсаукесер! «Бұйымтай»16:00Түскі 
жаңалықтар16:15Тұсаукесер! «Өмір сабақтары» деректі драмасы17:00Вечерний выпуск 
новостей17:20«МузАрт» - «10 жыл». Концерт18:00Кешкі жаңалықтар18:15«МузАрт» 
- «10 жыл». Концерт19:00Вечерний выпуск новостей19:20Тұсаукесер! «Қызық 
times»20:00Кешкі жаңалықтар20:25Тұсаукесер! «Қызық times»21:00Информационный 
канал - аналитическая программа «Жетi күн»22:10, «Нежданная любовь» 23:00Түнгі 
жаңалықтар23:30«Нежданная любовь»00:00Ночной выпуск новостей



№33 (542) 17 сәуір 2015 жылАудан тынысы 7
Ғарыш дидар

ТВ3 
Понедельник, 20 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 Д/с «Вокруг 

Света» 16+13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30 Т/с «Без 
свидетелей» 16+16:00, 08:00 Д/с «Городские легенды» 
12+17:00, 17:30 Д/с «Охотники за привидениями» 
16+18:00 «Мистические истории» 16+19:00, 19:30 
Т/с «Гадалка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:00, 
04:15 «Х-версии. Другие новости» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+22:30, 23:30 Т/с «Тринадцать» 
16+00:30, 01:20 Т/с «Черный список» 12+02:15 Х/ф 
«Глубокое синее море» 16+04:45 Х/ф «Зодиак» 16+

Вторник, 21 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 22:30, 23:30 

Т/с «Тринадцать» 16+14:30 Д/с «Загадки истории» 
12+15:30 Д/с «Городские легенды» 12+16:30, 21:00, 
04:15 «Х-версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 
Д/с «Охотники за привидениями» 16+18:00 «Мисти-
ческие истории» 16+19:00 Т/с «Гадалка» 12+19:30 
Т/с «Гадалка»20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 
Т/с «Пятая стража» 16+00:30, 01:20 Т/с «Черный 
список» 12+02:15 Х/ф «Пик Данте» 16+04:45 Т/с 
«Святые из Бундока 2: День всех святых» 16+07:05, 
08:00 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

Среда, 22 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 22:30, 23:30 

Т/с «Тринадцать» 16+14:30 Д/с «Загадки истории» 
12+15:30, 06:45 Д/с «Городские легенды» 12+16:30, 
21:00, 04:00 «Х-версии. Другие новости» 12+17:00, 
17:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 Т/с «Га-
далка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+00:30, 01:20 Т/с «Черный список» 
12+02:15 Х/ф «Пугало» 16+04:30 Х/ф «Девушка из 
воды» 16+07:15, 08:10 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

Четверг, 23 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30, 22:30, 

23:30 Т/с «Тринадцать» 16+14:30 Д/с «Загадки исто-
рии» 12+15:30 Д/с «Городские легенды» 12+16:30, 
21:00, 04:00 «Х-версии. Другие новости» 12+17:00, 
17:30 Д/с «Охотники за привидениями» 16+18:00 
«Мистические истории» 16+19:00, 19:30 Т/с «Га-
далка» 12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:30 Т/с 
«Пятая стража» 16+00:30, 01:20 Т/с «Черный список» 
12+02:15 Х/ф «Земля против паука» 16+04:30 Х/ф 
«Пугало» 16+06:15, 07:15, 08:10 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

Пятница, 24 Апреля
09:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30, 13:30 Т/с 

«Тринадцать» 16+14:30 Д/с «Загадки истории» 
12+15:30, 06:45 Д/с «Городские легенды» 12+16:30 
«Х-версии. Другие новости» 12+17:00, 17:30 Д/с 
«Охотники за привидениями» 16+18:00 «Мисти-
ческие истории» 16+19:00, 19:30 Т/с «Гадалка» 
12+20:00, 20:30 Т/с «Слепая» 12+21:00 Т/с «Громкие 
дела» 12+22:00 «Человек-невидимка» 12+23:00 
Х/ф «Девятые врата» 16+01:45 Х/ф «Кровь не-
винных» 16+04:00 «Европейский покерный тур» 
18+05:00 Х/ф «Земля против паука» 16+07:15, 
08:10 Т/с «Гавайи 5-0» 16+

Суббота, 25 Апреля
09:00, 13:00 Мультфильмы СМФ 0+12:30 «Шко-

ла доктора Комаровского» 12+13:15, 07:15 Х/ф 
«Салон красоты» 0+15:00 Х/ф «Падший» 12+20:15 
Х/ф «Хрустальные черепа» 16+22:00 Х/ф «Под-
земелье драконов» 12+00:15 Х/ф «Побег из Лос-
Анджелеса» 16+02:15 Х/ф «Девятые врата» 16+05:00 
Х/ф «Кровь невинных» 16+

Воскресенье, 26 Апреля
09:00, 12:00 Мультфильмы СМФ 0+10:30 «Школа 

доктора Комаровского» 12+11:00 Д/с «Вокруг Света» 
16+13:00 Х/ф «Гость с Кубани» 12+14:25 Х/ф «Два 
долгих гудка в тумане» 0+16:00 Х/ф «Хрустальные 
черепа» 16+17:45 Х/ф «Подземелье драконов» 
12+20:00 Х/ф «Побег из Лос-Анджелеса» 16+22:00 
Х/ф «Ночной рейс» 16+23:45 Х/ф «На крючке» 
16+02:00 Х/ф «Соседка по комнате» 16+03:45 Х/ф 
«Падший» 12+

Россия 1 
Понедельник, 20 Апреля
08:00, 12:20 «Утро России».12:00, 14:00, 17:00, 

20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О самом главном». 
Ток-шоу.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное вре-
мя. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 Вести. Де-
журная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 Т/с «Чужая жизнь». 12+21:15 «Прямой 
эфир». 12+23:50 «Спокойной ночи, малыши!».00:00 
Т/с «Склифосовский». 12+01:50 «История нравов. 
Людовик XV». 16+02:50 «История нравов. Великая 
французская революция». 16+03:50 Х/ф «Отряд 
специального назначения».06:35 «Комната смеха».

2015 жылдың 20-26 cәуірі арасындағы 
алдағы аптаға арналған жұлдыз 

жорамал
Тоқты. 21.03-20.04. Келесі аптада сізге көбінесе 

өзіңіздің басты жоспарларыңыз бен жобаларыңызға 
жұмылу және оқиғаларды тездетуге тырыспау 

қажет. Бұл өзіңіздің тактикалық та, стратегиялық 
жоспарларыңызды тыныш және айқын жоспарлау 

үшін қолайлы кезең. 
Торпақ. 21.04-21.05. Осы уақытта сіздің белгіңіздегі 

адамдар қарым-қатынаста икемді және ұстамды 
болады, алайда сонымен қатар жағдайға дұрыс баға 
беріп, айналадағыларға нақты кеңестер бере ала-

ды, сондықтан өздері-ақ өз қателерін түсініп және 
қасындағыларды дұрыс жолға сала алады. 

Егіздер. 22.05-21.06. Осы кезеңде сіздердің көбіңіз 
артық эмоционалды, қабілдағыш болады, ең мардым-
сыз оқиғаларға, әсіресе сіздің істеріңізге, жұмысыңызға 

қатысты оқиғаларға қатты жауап қайтаратын 
болады.  Осы уақытта сіз қарым-қатынасты оңай 
бұзуыңыз мүмкін, сондықтан бір нәрсені істемес 

немесе айтпастан бұрын, сізге тынышталу, өзіңізді 
қолға алуыңыз қажет. 

Шаян. 22.06-22.07. Шаяндарда сіздің 
тиянақсыздығыңыздан, жақын адамдарға 
көңіл аудармағандықтан, сонымен қатар 

уәдеде тұрмағандықтан туған отбасылық не-
месе сүйіспеншілік қарым-қатынаста кейбір  

қиындықтар туындауы мүмкін. Көптеген Шаяндар 
айтарлықтай қиын жағдайларда қалуы ықтимал, 

осы кезде субъективті шектеулер немесе сенімсіздік 
сізге ұсынылып отырған жағдайларды дұрыс 

пайдалануға мүмкіндік бермейді. 
Арыстан. 23.07-23.08. Сүйіспеншілік және 

отбасылық қарым-қатынастардағы серіктестіктің 
тең құқықтығы үйлесімділік пен түсіністікті 
қамтамасыз ететін болады. Осы уақытта сіз 

өзіңіздің жақын адамдарыңыз бен сүйіктілеріңізбен 
қызықты сапарлар өткізуіңізге, уақытта жағымды 

өткізуіңізге болады. 
Бикеш. 24.08-23.09. Осы кезеңде Сіздің өмірлік 

белсенділігіңіз артады, Бикештерге өздерінің 
қаржылық жағдайы мен мансабына көп көңіл бөлу 
қажет. Сіз жаңа іскерлік байланыстарды реттеуге, 

достарға көмекке жүгінуге ұмтыласыз. 
Таразы. 24.09-23.10. Осы аптада жағдай 

Таразылардың қарым-қатынасына жағдай жасай-
ды, және де сізде бәсекелестер мен бақталастар 
пайда болуы  мүмкін. Сонымен қатар Таразы-

лар айналасындағы іскерлік жағдай айтарлықтай 
шиеленіскен болуы  ықтимал, бұл сіздің 

мансабыңызға немесе жағдайыңызға қатты зиян 
келтіруі мүмкін. 

Сарышаян. 24.10-22.11. Осы кезеңде сіз маңызды 
істерге кірісуіңізге болады, себебі сіздердің көбісіңіз  

өздерін айтарлықтай сенімдірек сезінетін бо-
лады. Осы кез мансап үшін де, сонымен қатар 

материалдық жағдай мен ескі қарыздарды қайтаруға 
аса қолайлы болады. Осы уақытта ұзақ мерзімді 

жоспарлар, қарым-қатынстар құруға болады. 
Мерген. 23.11-21.12. Мергендерде көбірек міндеттер 

қосылып, ақша азаюы мүмкін, алайда сіз өзіңіздің 
еңбектеріңізден моральдық қанағаттануды көбірек 

аласыз. Осы кезеңде Мергендерде қарым-қатынас 
аса белсенді өтетін болады. Сізді достар мен 

серіктестермен табысты арттыруға бағытталған 
ортақ істер, ойлар біріктіруі мүмкін, және де осы 
бағыттағы серіктестіктер жеткілікті табысты 

болуы мүмкін. 
Тауешкі. 22.12-20.01. Сіздің мансабыңызға жақын 

адамдар қызығушылық танытады, олардың кеңестері 
мен қатысуы жаңа өмірлік және шығармашылық 
мүмкіншіліктерді ашып, көптеген Тауешкілердің 

алға басуына көмектесуі мүмкін. Жалпы сәуірдің осы 
аптасы көптеген Тауешкілер өміріндегі жеткілікті 

серпінді кезең, себебі осы уақытта сіз шығармашылық 
пен қоғамдық қызметпен белсенді айналыса аласыз. 
Осы кез инвестициялар үшін қолайлы, себебі Сіздің 

белгіңіздегі адамдардың көбісінде қаржылық сезгіштік 
күшейеді, бұл өзіңіздің бизнесіңізді жетілдіруге немесе 
мансап баспалдағымен көтерілуге мүмкіндік береді.

Суқұйғыш. 21.01-19.02. Сіз үшін басты өмірлік 
міндеттерге қатысты назар аудару және өз 
қызметіңізді соларға сәйкес құру маңызды. 

Суқұйғыштардың энергетикасы төмендей бастайды, 
және де сіз бұрыңғы ырғақта өмір сүруді жалғастыру 

үшін айтарлықтай бейімделгіш және белсенді бол-
майсыз. Сондықтан Суқұйғыштар демалыс туралы 
ойлап және тыныш уақыт өткізуді таңдауы қажет. 
Сіздердің көбіңіз пәтерлік әурешілдіктермен айна-
лысады, сонымен қатар отбасы мүшелеріне, әсіресе 

балаларға көбірек назар аударуға тырысатын болады. 
Балықтар. 20.02-20.03. Көптеген Балықтар 

түбегейлі өзгерістерді қалайтын болады. Сіздің 
денсаулығыңыздың жағдайы қауіп туғызбайтын бола-
ды, сіз жайнақы, жайдары боласыз, ал сіздің ақылыңыз 
жеткілікті қабылдағыш болады. Бұл кезең саяхаттар 

мен іссапарлар үшін, жаңа ұстаздармен кездесулер 
үшін қолайлы. Бұл сізді ерекше танымал және талап 

етілетіндей жасайды. 

Вторник, 21 Апреля
08:00, 12:20 «Утро России».12:00, 14:00, 

17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О 
самом главном». Ток-шоу.

14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное время. 
Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 Вести. 
Дежурная часть.18:00 Т/с «Последний 
янычар». 12+19:00 Т/с «Чужая жизнь». 
12+21:15 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с 
«Склифосовский». 12+01:50 «История 
нравов. Наполеон I». 16+02:50 «Исто-
рия нравов. Наполеон III». 16+03:50 Х/ф 
«Отряд специального назначения».06:50 
«Комната смеха».

Среда, 22 Апреля
08:00, 12:20 «Утро России».12:00, 14:00, 

17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О 
самом главном». Ток-шоу.14:35, 17:30, 
20:10, 22:35 Местное время. Вести-
Москва.14:55 Т/с «Тайны следствия». 
12+15:55 «Особый случай». 12+17:50 
Вести. Дежурная часть.18:00 Т/с «По-
следний янычар». 12+19:00 Т/с «Чужая 
жизнь». 12+21:15 «Прямой эфир». 12+23:50 
«Спокойной ночи, малыши!».00:00 Т/с 
«Склифосовский». 12+01:50 «Специаль-
ный корреспондент». 16+03:30 «Долгое 
эхо вьетнамской войны». 16+04:40 Х/ф 
«Отряд специального назначения».06:20 
«Комната смеха».

Четверг, 23 Апреля
08:00, 12:20 «Утро России».12:00, 14:00, 

17:00, 20:00, 20:30, 23:00 Вести.12:55 «О 
самом главном». Ток-шоу.14:35, 17:30, 
20:10, 22:35 Местное время. Вести-Мо-
сква.14:55 Т/с «Тайны следствия». 12+15:55 
«Особый случай». 12+17:50 Вести. Дежур-
ная часть.18:00 Т/с «Последний янычар». 
12+19:00 Т/с «Чужая жизнь». 12+21:15 
«Прямой эфир». 12+23:50 «Спокойной 
ночи, малыши!».00:00 Т/с «Склифосов-
ский». 12+01:50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+03:30 «Легенды канала 
имени Москвы». 12+04:30 Х/ф «Вам теле-
грамма...».06:00 «Долгое эхо вьетнамской 
войны». 16+06:55 «Комната смеха».

Пятница, 24 Апреля
08:00 «Утро России».11:55 «Мусульма-

не».12:10 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни».13:05 «О самом главном». 
Ток-шоу.14:00, 17:00, 20:00, 20:30, 23:00 
Вести.14:35, 17:30, 20:10, 22:35 Местное 
время. Вести-Москва.14:55 Т/с «Тайны 
следствия».12+15:55 «Особый случай». 
12+17:50 Вести. Дежурная часть.18:00 
Т/с «Последний янычар». 12+19:00 Т/с 
«Чужая жизнь». 12+21:15 «Прямой эфир». 
12+00:00 «Юморина». 12+01:55 Х/ф «Улыб-
нись, когда плачут звезды». 12+03:50 Х/ф 
«Допустимые жертвы». 12+05:50 «Горячая 
десятка». 12+06:50 «Комната смеха».

Суббота, 25 Апреля
07:45 Х/ф «Акция».09:35 «Сельское 

утро».10:05 «Диалоги о животных».11:00, 
14:00, 17:00 Вести.11:10, 14:10, 17:30 Мест-
ное время. Вести-Москва.11:20 «Военная 
программа».11:50 «Планета собак».12:25 
«Субботник».13:05 «Освободители». «Ис-
требители». 12+14:20 «Иван Черняховский. 
Загадка полководца». 12+15:20, 17:40 Х/ф 
«Старшая сестра». 12+19:50 «Танцы со 
Звездами». Сезон - 2015. Финал.23:00 
Вести в субботу.23:45 Х/ф «И в горе, и 
в радости». 12+03:35 Х/ф «Красавец и 
чудовище». 12+05:50 Х/ф «Пикап. Съем 
без правил». 16+07:25 «Комната смеха».

Воскресенье, 26 Апреля
08:40 Х/ф «Город принял».10:20 «Вся 

Россия».10:30 «Сам себе режиссер».11:20 
«Смехопанорама».11:50 «Утренняя по-
чта».12:30 «Сто к одному». Телеигра.13:20 
Местное время. Вести-Москва. Неделя 
в городе.14:00, 17:00 Вести.14:25, 05:55 
«Россия. Гений места».15:25, 17:30 Х/ф 
«Высокая кухня». 12+19:55 «Один в один». 
12+23:00 Вести недели.01:00 «Воскресный 
вечер». 12+03:35 Х/ф «Отдаленные по-
следствия». 12+06:50 «Планета собак».07:20 
«Комната смеха».
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ЖАУЫНГЕР ЕСІМІ - ЕЛ ЕСІНДЕ

Ауданымызда Ұлы Отан соғысындағы 
Жеңістің 70 жылдығына орай өткізіліп 
жатқан іс-шаралар өте көп. Мерейлі 
мерекеде соғыс ардагерлеріне де 
жасалып жатқан жақсылықтар мен  
әлеуметтік көмектер де аз емес. 
Соғысқа қатысқан қаншама ер азамат 
елі үшін жері үшін жан беріп жан 
алысқандардың ішінде қазақтың қара 
домалақ жас жігіттері де отбасынан 
алыстап отбасын көрмей кеткендер 
де бар. Соғысқа аттанарда өздерінің 
отбасына қайтадан келемін деп 
кеткендер із түзсіз хабар ошаршыз 
үйлеріне қара қағаз келіп тосып 
отырған отбасылар, қара жамылып 
қалғандар өте көп. Ия әрине осы 
соғыста өзіміздің қандастарымыз, 
Кеңес одағының батыры атағын 
алғандар да жетерлік. 

Міне, солардың бірі біздің 
қандасымыз, соғыс ардагері Садық 

Рахымжанұлы Рахымжанов туралы 
әңгіме қозғағым келіп отыр. Садық 
Рахымжанұлы 1911 жылы Семей об-
лысы, Бесқарағай ауданында дүниеге 
келген, орта мектепті ойдағыдай 
бітірген соң 1930 жылы Семей 
педагогикалық училищесіне түсіп, 
Семей педагогикалық институтының 
тарих  факультетін тәмамдап 
шығады. Оқу бітірісімен Новопо-
кровка ауылының орта мектебінде 
дәріс беріп,  кейіннен Бородулиха 
аудандық білім бөлімін басқарып, 
Зубайр ауылының мектеп директоры 
болып тағайындалады. Атамыздың 
арқасында Зубайр ауылының қақ 
ортасынан Урнекская орта мектебі 
жаңадан салынады. Осы мектепте 
жұбайы Қалиман апа екеуі бірге жұмыс 
атқарып, жас ұрпаққа білім нәрін 
сіңіре білді.  Осылай уақыт өте берді, 
Садық атамыз Бородулиха аудандық 
Райком партиясының инструкторы 
болып қызметі өседі. Атамыздың 
музыкаға деген жақындығы соншама 
әр түрлі аспаптарда ойнап, ән айтып, 
әнін тыңдағандарды таңдаңдандырып 
тастайтын. Адам баласы маңдайына 

жазғанды көреді ғой,  осы уақытта сұрапыл қанды соғыс 
та басталып кетеді.  1942 жылдың қыркүйек айында Садық 
атамыз соғыс майданына аттанады. Өзінің отбасымен хат 
жазысып, хат алмасып тұрады. Өзінің бір хатында олардың 
әскер бөлімі Сталинград жаққа жүріп бара жатқанында 
өзінің туған бауыры Сләмбекпен кездейсоқ кездесіп 
қалады. Сол кезде Кеңес әскерінің офицер шеніндегі 
бауырының ағасын өзімен бірге алып кетуге мүмкіндігі бар 
болғандықтан, Садық атамызды ары қарайғы шайқастарға 
өзімен бірге алып кетпекші болады.  Атамыз сол кезде 
«барлығы қайда барса менде солармен бірге барамын, 
басымызға түскенін көрерміз» деп жауап қайтарады. Бұл 
ағайындылардың соңғы кездесуі еді. Сталинградты қорғау 
кезіндегі шайқаста  Садық атамыз(қайтыс болады) із түссіз 
жоғалып кетеді, бұл туралы туған туыстарына хабар тек 
1943 жылы жетеді. Қалиман апамыз бұл қаралы хабардан 
бейхабар еді. Садық атамыздың соғысқа аттанған күнінен 
бастап Қалиман апамыз бен балалары үшін ең ауыр да 
азапты күндер басталады.  Соғысқа аттанарда атамыз 
апамызға осы балаларымызда бағып қағып, асырап, 
қандайда қиыншылықтар болмасын оларға жоғарғы 
білім алып бер деп кеткен екен.  Қалиман апамыз күн 
демей түн демей осы балаларды асырап, өзінің аналық 
мейрімімен төге білді. Оларды өсіріп, жоғарғы білімдерін 
алып береді. Сол кезде бәріміз білеміз, ер азаматтардың 
барлығы соғысқа аттанып кетіп, әйел адамдар тылда 
еңбек еткен. Адам баласы ұрпағымен мың жасайды дейді ғой, осы Садық атамыздың артында қалған 
ұрпақтары барлығыда жоғары білімді, тәрбиелі болып ер жетеді. Садық атамыздың үлкен қызы Күләш 
ауданымыздың білімді дәрігерлерінің бірі, ал Шайза мен Темірболат әкесінің жолын  қуып ұстаз болып 
қызмет етеді. Ұрпақтары өздерінің із түссіз кеткен аталарын іздеп барлық сайттар мен мұрағаттарға хат 
жазып, іздеу салып, Мамаев Курган сайтынан өздері іздеген мәліметті табады. Атамыздың ұрпақтары 
ақылдаса келіп Темірболат ағамыз, қызы және немерелерімен Волгоград қаласына аттанады. Волгоград 
қаласының Мамай Қорғанында әскери даңқ залының стендінде оның есімі жазылған екен. Атамыздың 
ұрпақтары атамыздың басына және соғыста қайтыс болған барлық батырлардың басына барып тағзым 
етіп қайтады. 

Садық Рахымжанұлының есімі адал дос, үлгілі ұстаз, білімді басшы ретінде барлық туған туыс, дос 
жаран, атамызды танитын барлық адамдардың есінде мәңгі сақталады. 

Т.ҚАЛИБАЕВ

ҰЛЫ АБАЙДЫҢ  МЕРЕЙТОЙЫНА 
АРНАЛҒАН МЕРЕКЕ

Өлсе өлер табиғат, адам өлмес.
Ол бірақ қайтіп келіп ойнап – 

күлмес.
Мені мен, менікінің айырылғанын,
“Өлді” деп ат қойыпты өңкей 

білмес. 
Көп адам дүниеге бой алдырған,
Бой алдырып, аяғын көп шалдырған.
Өлді деуге сыя ма, айтыңдаршы.
Өлмейтұғын артына сөз қалдырған 

– деп өзі жырлағандай,  артында 
өлмейтұғын сөз қалдырған ұлы ақын 
атамыз – Абай Құнанбайұлының 
туғанына 170 жыл толған мерей-
тойына байланысты Зубаир орта 
мектебінде 5,6,7 сынып жетекшілері 
Н.Садыкова мен Г.Ерубаевалардың 

ұйымдастыруымен «Абайды оқы 
– таңырқа!» атты ашық  тәрбие 
сағаты өтті.

Тәрбиелік шараның  мақсаты: 
оқушыларды Ұлы ақынның балалық 
және жастық шағы, өскен орта-
сымен таныстыру. Ақындығы мен 
композиторлығын таныту. Абай 
шығармашылығын сүйіп оқуға, өмірін, 
қасиеттерін үлгі ете отырып, білім-
ғылымға құмарлығын арттыру. Жас 
ұрпақты Абай шығармашылығын 
танып өсуге тәрбиелеу болды. 

Сабақта Абай Құнанбаев  тура-
лы презентация көрсетілді. Абай 
кестелі сұлу сөздің иесі, көркем 
әдебиеттің темірқазығы, өшпейтін 

жарық жұлдызы. Абай 
шығармаларын қазақ 
балалары кімнің ал-
дында болса да, ұялмай 
мақтанышпен айта алады. 
- Ұлы ақынның туған жері 
– табиғаты тамаша Семей 
жері, Шыңғыс тауының 
етегі. Осы туған жердің 
табиғаты, туған отбасы, 
заманы –барлығы  Абайдың  
сезіміне, жүрегіне әсер 
етіп, оның ақындығына 
ықпал етті. Абайдың «Қыс», 
«Жазғытұры», «Жаз», «Күз», 
«Ғылым таппай мақтанба» 
«Өлең сөздің патшасы...» 
т.б.   өлеңдері  оқылды.  

Абай-ойшыл дегенде 
біздің есімізге оның қара 
сөздері түседі. Қара сөздері 
терең ой мен күрделі пікірге 
құрылған,  жақсы мен жа-
ман туралы баяндайды, 
халқын алға ұмтылуға 
шақырады. Абайдың 
қара сөздерінен үзінді 
тыңдалды.  Абай орыс 
ақыны А.Пушкиннің «Ев-
гений Онегин» романын, 
М.Лермонтовтың, И.Гетенің 
шығармаларын сүйіп оқып, 
қазақша сөйлеткен.  Мек-
теп бағдарламасындағы 
И.А.Крыловтың «Шегіртке 
мен құмырсқа» мысалын 
Төкенова  Назира оқыды.

Абай өз халқының ән-күйін сүйіп тыңдаған. Жаяу Мұса, Біржан сал, 
Ақан сері, Тәттімбет сияқты халық сазгерлерін ерекше бағалаған. 
Өзі де бірнеше ән шығарған. Математика мұғалімі А.Садыков 
домбырамен Абай әндерінен  попурри  тартып  берсе, 7 сынып 
ұлдарымен бірге  дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Е.Алпысбаев 

пен қазақ тілінің мұғалімі М.Өмірзақова  «Желсіз түнде жарық 
ай»,  6 сынып оқушыларымен бірге бастауыш сынып мұғалімдері 
Г.Дуйсенбаева мен А.Төлеукановалар «Көзімнің қарасы», қыздар 
тобымен бірге бастауыш сынып мұғалімі Жусупова М.Қ «Айт-
тым сәлем қаламқас» әндерін орындады. Сонымен орта буын 
оқушыларына арналған іс-шара өз мақсатына жетіп, нағыз ме-
рекеге айналды.

Кешегі ауыр да күңгірт заманда жалын боп жанып өткен Абайдың 
осы мұрасы туған халқы үшін ешқашан да сарқылмайды. Абай 
туған елін қаншама сүйсе, елі үшін күңіреніп, тебіренсе бүгінгі 
ұрпақ оны сонша құрметпен сүйіп отыр. Абайдың көзі тірісінде 
жетпеген арманына біздің заманымызда  ұрпақтары жетіп отыр. 
Өйткені, бүгінгі ұрпақ көзі ашық, ғылымға, білімге, өнерге құмар. 
Олар  Абай атамыздың «Атаңның баласы болма, адамның баласы 
бол» деген өсиетін көкіректе нық сақтайды деген сенімдеміз.
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