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МӘҢГІЛІК ПОЛКМӘҢГІЛІК ПОЛК
«Мәңгілік полк» акциясы биылғы жылы 

да жалғасын табатын болады. Аталмыш 
акция аясында ұрыс даласында қаза тапқан 
немесе соғыста алған жарақаттарының 
салдарынан соғыстан кейін қайтыс болған 
майдангерлердің балалары, немерелері және 
шөберелері «Мәңгілік полктың» қатысушысы 
бола алады. 

9 Мамырда аудан орталығында өтетін 
шараға қатысу үшін тілек білдірушілер А 3 

форматында атасының немесе әкесінің портретін жасатуы керек. Мүмкіндігінше 
транспарант істеп, суретті соған бекітіңіз, суретте қаза тапқанның тегі, аты, әкесінің 
аты, оның әскери шені (егер белгілі болса) көрсетілуі керек. Газет редакциясының 
22-579 телефоны бойынша міндетті түрде тіркеліңіз. Бір колоннада сап түзеп, 
аталарымыз бен әкелеріміздің портреттерін қолға ұстап Саумалкөл ауылының 
орталық көшесінің бойымен Даңқ монументінің, Мәңгілік алаудың жанынан өтеміз. 
Біздің батырларымыз ол күні бізбен бірге бір сапта болады. 

Ұйымдастыру комитеті.

Құрметті саумалкөлдіктер 
және қонақтар!

2016 жылдың 1 мамырында сағат 10.00-де Саумалкөл селосының орталық 
алаңында Қазақстан халқының бірлігі күніне арналған мерекелік шаралар 
өтеді. Баршаңызды мерекеге шақырамыз!
Ал сағат 14.30-да Саумалкөл селосының ипподромында ат жарысының 

ашылу маусымы өтеді. 
Бағдарламада: Құнан бәйге - 5 000 м., Жергілікті аттар жарысы - 10 000 м.,Топ 

бәйге - 10 000 м.,Аламан бәйге - 15 000 м.
Баршаңызды ат жарысын тамашалауға шақырамыз!

Ұйымдастыру комитеті.

Қазақстан халқының бірлігі күні!Қазақстан халқының бірлігі күні!

23 сәуір күні 1 мамыр 
–  Қазақстан  халқының 

б ірл іг і  күн і  қарсаңында 
аудандық Мәдениет үйінде 
а уд андық  к ітап х ан аның 
ұйымдастыруымен  еврей 
халқының мәдениеті күндеріне 
арналған «Шалом» атты іс-шара 
болып өтті. 
Шараға арнайы «Шалом. Тілі басқа, 

тілегі бір» атты кітап көрмесі мен мерзімді 
басылымдар көрмесі ұйымдастырылған. 
Шараға ауданның ішкі саясат бөлімінің 
басшысы Жақсылық Жүсіпов қатысып, 
жиналған көпшілікті Бірлік күнімен 
құттықтап, еврей халқының ерекше 
болмысы мен дәстүріне деген құрметін 
білдірді. Сонымен қатар, шарада «Род-
ничок», «Колосок» бала-бақшалары 
еврей халқының ұлттық асханасын 
әзірлесе, №1 Саумалкөл орта мектебі 
еврей халқының «Мерекелік сенбі» 
салт-дәстүрінен сыр шертті.
Сондай-ақ ,  шарада  аудандық 

кітапхананың кітапханашылары Сами-
ра Икашева мен Елена Клевно еврей 
халқы туралы толыққанды ақпаратпен 
және салт-дәстүрі мен мерекелік 
күндері туралы қызықты және өзгеше 
ақпараттарымен бөлісті.
Еврей халқының салтында Тора 

заңымен бекітілген жүйе бойын-
ша олардың ерлі-зайыптылық өмірі 
анықталады. Еврейлер ұл бала 18 
жасында, қыз бала 14-15 жасында 
отбасын құруға дайын деп есептеген. 
Неке келісім шарты «Ктуба» жаса-
лып, екі жақтың ата-анасы қалың мал 
көлемі мен тойдың өткізілетін уақытын 
және ерлі-зайыптылардың атқаратын 

Қазақстаным – қара шаңырағым
ЕВРЕЙ ХАЛҚЫНЫҢ МӘДЕНИЕТІ ҰЛЫҚТАЛДЫЕВРЕЙ ХАЛҚЫНЫҢ МӘДЕНИЕТІ ҰЛЫҚТАЛДЫ

міндеттерін анықтаған.
Және бір қызығы еврей халқының 

қандай мерекелік күні болмасын 
жұмыс жасауға тыйым салынады екен. 
Мәселен, «Шабат», «ЙомКипур», «Рош 
а-Шана», «Песах», «Шавуот», «Суккот», 
«ШминиАцерепт» және «Симхат Тора», 
«Песах», «Пурим», «Ту би-шват».
Шара соңында еврей халқының ас-

ханасынан «Шакшука», «Хоменташ» 

(мак қосылған бәліш), ірімшік қосылған 
сарымсақ салаты, «Хоменташен» 
мерекелік печеньесі, күріш қосылған 
алма, жұмыртқа мен сәбіз қосылған 
құймақтар, балық салаты, етті орама, 
еврейше шабылған, «Форшмак» сын-
ды  тағамдар әзірленіп, көпшілікке дәм 
татырды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген автор.

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНААУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТ ДЕПУТАТТАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА
Алтыншы шақырылымдағы Айыртау аудандық мәслихатының кезекті  екінші 

сессиясы 2016 жылғы   29 сәуірде сағат 11.00-де аудан әкімдігінің отырыс 
залында өтеді. Мекенжайы: СҚО, Айыртау ауданы, Саумалкөл селосы, 
Ш.Уәлиханов көшесі, 44 үй.
Айыртау аудандық мәслихат сессиясының қарауына келесі мәселелер 

ұсынылады:
1. Ішкі істер органдарының Солтүстік Қазақстан облысы аумағында 

қоғамдық қауіпсіздік пен құқықтық тәртіпті қамтамасыз еті жөніндегі 2015 
жылғы жұмыстарының нәтижелері және жергілікті полиция қызметінің алдағы 
кезеңдегі басымдылық міндеттері туралы.

2. «2016-2018 жылдарға арналған Айыртау ауданының бюджеті туралы» 
Айыртау аудандық мәслихатының 2015 жылғы 25 желтоқсандағы № 5-44-1 
шешіміне өзгерістер енгізу туралы

3. Әртүрлі.   
Анықтамалар телефоны 21-902. 

Сіздерді  1 мамыр  -  Қазақстан  халқының  бірлігі  күнімен 
құттықтаймын! 
Бұл күн көпұлтты еліміз үшін ыстық ықылас, отансүйгіштік пен жалпы ұлттық 

келісімнің мерекесі. Бейбіт өмір мен ынтымақтастық дәстүрлерін сақтай отыра, 
Қазақстан дамуындағы әсерлі жетістіктерге қол жеткізіп, Мәңгілік ел ұлттық 
идеясын паш етеді. 

2016 жылдың 26 сәуірінде Қазақстан халқы Ассамблеясының «Тәуелсіздік. 
Келісім. Болашағы біртұтас ұлт» атты XXIV сессиясында «Мәңгілік Ел» 
патриоттық акті қабылданды. Елбасы акті арқылы барша қазақстандықтардың 
достық, бейбітшілік пен келісімнің бірыңғай құжаты қабылдағанын атап өтті. 
«Патриоттық актіде ұлы құндылықтар қамтылып отыр. Ондай құндылықтар 
- біздің халқымыздың ерік-жігерінің, дана шешімінің көрінісі. Акт кабинет-
терде ойластырылған құжат емес, ол - Тәуелсіздігіміздің жемісі», - деді Н. 
Назарбаев.
Биыл еліміз Тәуелсіздігінің 25 жылдық мерейтойын атауда. Бұл жылдар 

баршамыздың тағдырларымызды, ұмтылыс пен мақсаттарымызды біріктірді. 
«Бірлігі мықты елдің –болашағы да зор» деген өмірдің ақиқатын ұстанып, 
Қазақстандағы барлық этностар еліміздің дамуындағы ортақ ісіне өз үлестерін 
қосуда. 
Балаларымыз бен немерелеріміздің жарқын болашағы үшін алаңсыз еңбек 

етіп, тұрақтылық пен достастыққа берік болуымыз керек. Жинақталған 
тәжірибені бағалап, төзімділік, мемлекеттік құндылықтарға деген құрмет, 
қоғамдағы тұрақтылық үшін жауапкершілік сезіміне әрқайсымыз тәрбиеленуіміз 
жөн.  
Құрметті айыртаулықтар!
Ізгі ниетпен сіздерге денсаулық,  отбасыларыңызға жақсылық пен құт береке 

тілеймін!
Ағзам ТАСТЕМІРОВ,  

Айыртау ауданының әкімі.                         

Құрметті айыртаулықтар!Құрметті айыртаулықтар!

1986 жылы 26 сәуірде, осыдан тура 30 
жыл бұрын Чернобыль атом электр стан-

циясында жойқын жарылыс болды. Төртінші 
энергоблоктағы ядролық ректордың жалыны 300 
метрге дейін көтерілген. Станциядағы салмағы 
тонна болатын қондырғылар жан-жаққа темір 
терсекше шашырады. Ауаға сағатына 3 мыңнан 30 
мыңға дейін радиоактивті сәуле тарап кетті.  Ал 
тіршілікті тып-типыл етуге сағатына 500 ренгтен 
те жеткілікті болатын.
Оның  салдарын  жоюға  32 мыңнан  астам 

қазақстандықтар қатысты, олардың ішінде біздің 
ауданнан да 35 азамат қатысты. Қазіргі уақытта, 
деректер бойынша, республикамызда 7000-ға жуық 
жоюшы-чернобыльдықтар тұрады.
Чернобыль АЭС-дегі апаттың орын алғанына 30 

жыл толуына орай 26 сәуір күні «Нұр Отан» партиясы 
аудандық филиалы ғимаратының конференция залында 
аудан әкімі, «Нұр Отан» партиясы Айыртау аудандық 
филиалының төрағасы Ағзам Тастеміров алапат апатты 
залалдандырушы-жауынгерлермен кездесті. 
Кездесу барысында Ағзам Ахметжанұлы: «Биыл Черно-

быль атом электр станциясындағы ядролық апаттың 
орын алғанына 30 жыл толып отыр. Дүние жүзіндегі атом 
энергетикасы тарихындағы ең ірі жарылыстың зардабын 
жоюға қатысқандардың арасында біздің жерлестеріміз де 
бар еді. Өз өмірлері мен денсаулықтарын қатерге тіккен ең 
ірі ядролық апаттың зардабын жоюшы жауынгерлеріміздің 

Айтулы дата
ҚАСІРЕТКЕ АЙНАЛҒАН АЛАПАТҚАСІРЕТКЕ АЙНАЛҒАН АЛАПАТ

ерлігіне бас иеміз. Отандастарымыздың ерлігі мен жігері 
болмаса, апаттың ауқымы одан да үлкен болуы ықтимал 
еді. Сіздер азаматтық борыштарыңызды орындап, адам-
дарды радиацияның зиянды әсерінен қорғадыңыздар, 
оның әрі қарай таралуына жол бермедіңіздер. Өз 
денсаулықтарыңыз бен өмірлеріңізді қиып, украин 
халқының басына ауыр күн туғанда қасынан табылып, 
көмек көрсеттіңіздер. Осындай оқыс оқиғаға қатысқан 
Сіздерге құрмет көрсету – әрбір азаматтың парызы деп 
білемін» - дей келе, залға жиналған жауынгерлерге аудан 
басшысы өзінің құттықтау хаты мен азық түлік пакеттерін 
тарту етті. 
Апат зардабын жоюшы жауынгерлерімізді аудандық 

мәслихаттың хатшысы Берік Жанахметов те құттықтап, 
олардың ерлігі мен азаматтық борыштары үшін алғысын 
білдірді. 
Өз кезегінде сөз алған чернобыльдықтар Жұмаш 

Ғабдуллин мен Сергей Пичугиндер өздеріне көрсетіліп 
отырған құрметі үшін Елбасына алғыстарын білдірді.
Салтанатты шарадан соң апат зардабын жоюшы жау-

ынгерлер аудан әкімімен бірге ауданның жұмыспен қамту 
және әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен дайындаған 
ақ дастархан басында қауышты. Дастархан басында 
жауынгерлер осыдан 30 жыл бұрын орын алған оқиғаны 
тебіреніспен еске алып, ауданның көркемөнерпаздар 
ұжымы әншілерінің әуелеген әндеріне қанық болды.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.
Суретті түсірген Наталия ЕРЕМЕНКО.



2 28 сәуір 2016 жыл эл. пошта: airtau_tany@mail.ru Айыртау таѕы

«Көп ұлтты болуымыз – біздің байлығымыз, мақтанышымыз». 
Н.Ә. Назарбаев.

1995 жыл дың наурызында дүние жүзіне үлгі болып отырған, ұлтаралық 
тату лық пен тұрақтылықтың феномені – Қазақстан халықтары Ас-
самблеясы, бүгінде қоғамдағы келісім мен ынтымақтастықтың басты 
тетігі болып отыр. Бұл ешбір елде болмаған ерекше, саяси маңызы зор 
құрылым. 
Бүгінде әрбір ұлтқа салт-дәстүрлерін жаң ғыртуға, мәдениеті мен 

әдебиетін дамытуға, тілінің жетілуіне, өз кәсібімен айналысуға қам-
қорлық көрсетілуде. Осының бәрі Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қоғам дағы 
азаматтық ынтымақтастық пен ішкі саяси тұрақтылықты сақтау 
стратегиясын дұрыс таңдап, ұлтаралық қаты настарды реттеудің 
тиімді тетік терін жасай білуінің арқасында мүмкін болуда.

Адам баласы үшін қайда 
өмір сүру маңызды емес, 
маңыздысы – тыныш заман, 
бала-шағаңның арасында, 
олардың күміс күлкісіне ора-
нып шат өмір сүру, уайымсыз 
еңбек ету.
Мен өзім жиырма жылдан 

астам Айыртау ауданының 
орталығы Саумалкөл ауылын-
да еңбек етіп келемін.

1 9 6 7  жы л ы  А р м я н 
Республикасының астанасы 
Ереван қаласында дүниеге 
келдім. Жастайымнан туған 
қаламда білім алып, мектепті 
аяқтаған соң Кеңес әскерінің 
қатарында өзімнің азаматтық 
борышымды өтедім. Әскер 
қатарынан оралған соң, 
Еревандағы кооперативтік тех-
никумды аяқтап, қалада түрлі 
сауда орындарында қызмет 
атқардым. 

1995 жылы Қазақстанға көшіп 
келіп, Саумалкөлде тұрақтап 
қалдым. Жаңа мекенде өзімнің 
өмірлік жарымды кездестіріп, 

екеуміз Карэн есімді қыз бала тәрбиелеп отырмыз. Өмірлік жарымның ұлты – орыс, 
Надежда Демиденко орталықтағы Саумалкөл агротехникалық колледжінде қызмет 
атқарады. 
Мен өзім 2008 жылы орталықта «Шик» дәмханасын ашып, кәсіпкерлікпен айналыса 

бастадым. Еліміздегі мемлекеттік қолдаудың арқасында өз кәсібін дөңгелетемін 
дегендерге еш кедергі жоқ. Осының арқасында өзіме шағын несие алып, өзімнің 
сүйікті кәсібім – кәуап дайындауды қолға алуды жоспарладым. Сөйтіп, осыдан екі 
жылдан астам бұрын, яғни 2014 жылда аудан басшысының қолдауымен, Саумалкөл 
ауылының орталығынан кәуап өңдеу цехы мен шағын дәмханамды аштым. Осыдан 
бері аудан тұрғындары мен қонақтары «Шашлычный двор» деп аталатын менің 
шағын дәмханамнан дәм татуда. Осы жаңа дәмхананың ашылуымен жаңа 5 тұрақты 
жұмыс орыны пайда болды. Біздің цех кәуаптың 12 түрін жасаумен айналысады. 
Жазғы маусымда демалушылар арнайы келіп алады. Барлық он екі түрі арнайы 
шелектерге дайындалып қойылады. 
Келешекте мемлекеттің қолдауы арқасында өзімнің сүйікті кәсібімді әрі қарай да-

мытып ұлғайтуды жоспарлап отырмын. Оған біздің елде барлық мүмкіндіктер бар.
Менің өзім Қазақстанға келгелі қазақ халқының біздің халыққа жақын ұқсастықтарын 

байқадым. Данышпан қазақ халқының қонақжайлылығы, кейбір салт-дәстүрлері, 
үлкенді құрметтеуі біздің армян халықтарымен бірдей. Сондықтан менің отбасымның 
және жеке өзімнің дос-жарандарымның көпшілігі қазақ халқының өкілдері. Еліміздегі 
кез келген мерекелер болсын бір-бірімізге қонақтап құттықтап баруымыз екі 
халықтың достық-бауырмалдықтарын білдіреді деп есептеймін.
Біздің еліміз – тәуелсіз Қазақстан бейбітшіліктің ұясы, ынтымақтың ордасы. Мұнда 

сандаған ұлттық өкілдері тату-тәтті ғұмыр кешуде. Бейбіт еліміздің берекесі артып, 
іргесі нығая түсуі үшін, балаларымыз бақытты өмір сүруі үшін еңбек етудеміз. 
Болашағымыз берік, бақуатты болсын деген тілегім – барша қазақстандықтардың 
ортақ тілегі деп білемін.

1 мамыр - Қазақстан халқының бірлігі мерекесі қарсаңында барлық жерлестерімді 
халықтар бірлігі мерекесімен құттықтай отыра, әр отбасына шаттық, бейбітшілік пен 
тұрақтылық, ынтымақтастық және келісім тілеймін!

Давид ДУХИКЯН,
жеке кәсіпкер.

Қазақстаным – қара шаңырағым
ЕЛ БІРЛІГІ – ЕҢ АСЫЛ ҚАСИЕТ

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан бері 
еліміздегі дінаралық қатынас саласында 
мемлекеттік сарабдал саясат жүргізіліп 
келеді. 
Қоғамдағы дін нің орны нақтыланып,  

мәртебесі көтеріліп, қызмет аясы кеңіп, 
со ның нәтижесінде  діндарлар мен діни 
бірлестіктер саны артуда.

 Қа зақстан –көптеген дін  өкіл дерінің 
бірлікте, бейбітшілікте, конфессияаралық 
келісімде өмір сүріп келе жатқан мем-
лекет.
Н.Ә.Назарбаевтың басшылығымен 

еліміз жүргізіп отырған ішкі, сыртқы са-
рабдал саясаттың арқасында тәуелсіз 
жас мемлекетіміздің халықаралық беделі 
жылдан-жылға артып келеді.
Біздер, ауданның дін өкілдері діни 

мерекелер мен қоғамдық шараларда 
үнемі бірге бас қосып, елдің бірлігі мен 
тұрақтылығы жайында ой бөлісеміз. Түрлі 
діни мерекелерде бір-бірімізді құттықтау 
дәстүрге айналған.

Барша жерлестерімді 1 мамыр – Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен құттықтай 
отыра, елімізде бейбітшілік пен бірлік, тұрақтылық, ынтамақтастық орнай берсін!

Сайлау ҚАЗБЕКОВ,
аудандық Қайрош ата 
мешітінің бас имамы.

Еліміз көпұлтты, көпдінді, зайырлы мем-
лекет. Сондықтан ұлтаралық, дінара лық 
келісім мемлекет ұстанған басты қағида бо-
лып табылады. Діни ахуалдың тұрақтылығы 
қай мемлекетке де қажет. 
Асыл дініміздің ұлағатты да тәрбиелі 

қағидаларынан дінаралық татулық пен 
үйлесімнің адамзат аталуының алдында 
киелі борыш екенін ескерсек, сол киелі 
борышымызды әр саналы азамат тиесілі 
дәрежеде атқарса, қоғамымыздың ты-
ныш та бейбіт ғұмыр кешетіндігінде біздің 
күмәніміз жоқ. 
Биылғы православ христиандарының 

Пасха мерекесі Қазақстан халқының бірлігі 
мерекесімен сәйкес келуі біздер үшін зор 
қуаныш. Барлық айыртаулықтарды осындай 
жарқын мерекемен шын жүректен құттықтап, 
әр отбасына бейбітшілік, бірлік пен келісім 
тілеймін!

Иерей Евгений КРАВЦОВ,
Саумалкөл ауылындағы православ 

храмының шырақшысы.

ДІНАРАЛЫҚ  ТАТУЛЫҚҚА   
ЖЕТКІЗГЕН  САБЫРЛЫ  САЯСАТ

Өткен аптаның соңында   
Қазақстан Республикасының 
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 
2015 жылдың 30 қарашасындағы 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты 
ахуалда: өсім, реформалар, даму» 
атты Жолдауын  түсіндіру 

мақсатында облыстық ақпараттық-насихаттық 
тобы ауданымызда болып, халықпен  кездесулер өткізді.
№1 Саумалкөл орта мектебінің акт залында Қазақстан Респу-
бликасы Ұлттық Экономика Министрлігінің Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитеті Солтүстік Қазақстан облысы 
Тұтынушылардың құқықтарын қорғау департаментінің басшы-
сы Марат Жексембин Президентінің 2015 жылғы 30 қарашадағы 
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, 
даму»  атты Қазақстан халқына Жолдауынан туындайтын 
міндеттер, құжаттағы құнды бастамаларға тоқталып өтті.  
Әлемдік дағдарыс кезінде  еліміз алдында тұрған келелі 
міндеттерді іске асыру, ел бірлігін сақтаудың маңызын сөз 
етті.  Өткен ғасырлардағы қиындықтарды қайыспай жеңген 
халқымыз  алдағы дағдарысты да жеңіп,   тәуелсіз еліміздің 
дамуына өз үлестерін қосатындығын, қиын кезеңде Елбасының 
маңына топтасып, бірлігімізді көрсету қажеттігін, ел келешегі-
жастардың білім алып,  еңбек етуіне барынша жағдай жасалып 
отырғандығын, 2017 жылдан бастап   кәсіптік-техникалық білім 
алу тегін болатындығын  айтып өтті.
Сонымен қатар Марат Бөрібайұлы Елбасының «100 нақты 

қадам. Ұлт жоспары» 5 институционалды бағдарламасына 
да кеңінен тоқталды. Жаһандық дағдарыс әлемнің   барлық 
елдерін, соның ішінде дамыған мемлекеттерді де қамтып 
отырғанын, осындай қиын кезеңде Елбасының саясатының 

Президент Жолдауы: өсім, реформалар, даму
АҚПАРАТТЫҚ-НАСИХАТ ТОБЫ АУДАНЫМЫЗДА

арқасында еліміздің әлемдік дағдарысқа қарсы тұра алатын 
«Ұлт жоспарында»  басым бағыттарын іске асырудың мәнін 
сөз ете келе, аталмыш мақаланың басты тармақтарын талдап 
берді. 

«Ұлт жоспары – 100 нақты қадам» қоғам өмірінің шешуші 
салаларын жаңғыртуға бағытталған. 15 қадам мемлекеттік 
аппараттың кәсіби деңгейін түбегейлі көтеруге бағытталған. 19 
қадам – сот жүйесі мен құқық қорғау органдарын жаңғыртудың 
тиімді шаралары. 50 қадам – қазақстандықтардың өмір 
сапасын арттыруға бағытталған жаңа жоғарытехнологиялы 
экономикалық өсімді ынталандыру мен адам капиталын 
дамытуға бағытталған нақты әрі жан-жақты нақтыланған 
шешімдер. 6 қадам – «Мәңгілік ел» құндылықтар жүйесін 
дамытуға, жалпықазақстандық және қоғамдық бірлікті нығайтуы 
ықтимал жалпы шаралар. 10 қадам қоғамдық бақылау 
мен азаматтық қоғамның қатысуын кеңейтіп, мемлекеттік 
органдардың ашықтығы мен есептілігін, «Ашық үкімет» 
жұмысының тетіктерін жетілдіруді қамтамасыз етеді.
Облыстық ақпараттық-насихат тобының мүшесі Марат 

Жексембин облыстың да әлеуметтік-эконмикалық жағдайының 
даму барысына да тоқталып өтті. 
Осы күні орталық аудандық ауруханада аудан дәрігерлерімен 

Солтүстік Қазақстан облыстық денсаулық сақтау басқармасы 
басшысының орынбасары Абзал Дүйсенов те  Жолдаудан 
түйіндеген мәселелерді талқыға салса, аудандық Мәдениет 
үйінде Солтүстік Қазақстан облыстық мәдениет, мұрағат және 
құжаттамалар басқармасының  басшысы Рустам Бикенев 
те ауданның мәдени ошақтарың қызметкерлері алдында 
Президент Жолдауының мағынасы мен одан туындайтын 
міндеттемелерді саралап берді.

Бағлан ҚОЖАҚОВ.

20 сәуір күні «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалының 
ғ и м а р атын д а  ту р и з м 
маусымының ашылуына орай 
Айыртау ауданында туристік 
нысандарды іске қосу туралы 
жиналыс болып өтті.

Аудан әкімі Ағзам Тастеміровтің төрағалығымен өткізілген 
жиналыстың күн тәртібінде өзекті деген «Туризмді дамытудың 
2015 жылғы қорытындысы мен 2016 жылға арналған жоспарлар-
ды жүзеге асыру», «Демалыс орындарының санитарлық ахуа-
лы», «Жедел-құтқару жасағының адамдардың су тоғандарына 
суға кетуі туралы ескерту шаралары. Су тоғандарының 
құрылғылары», «Өрт қауіпсіздігі мен су тоғандарындағы 

Туризм
ТУРИЗМНІҢ ДАМУЫ – АУДАНЫМЫЗДЫҢ 

ӨРКЕНДЕУІНЕ ЖОЛ АШПАҚ
қауіпсіздік ережелерін сақтау туралы» мәселелер қаралды.
Ауданның кәсіпкерлік бөлімінің басшысы Гүлмира 

Әбілқайырова өз баяндамасында осы салада жеткен аудан 
жетістіктерімен қатар, ағымдағы жылға арналған жоспар-
лармен бөлісті. Қазіргі таңда  ауданымыздың аумағында 34 
туристік нысан жұмыс істеуде, бұл көрсеткіш 2013 жылмен 
салыстырғанда 3 нысанға артқан. Өткен жылы туризм сала-

сында жерлестеріміз 30 
мыңнан астам туристерді 
қабылдаған екен. 2015 
жылы ауданымызға Вен-
грия, Біріккен Араб Әмірлігі, 
Швеция елшілігінің өкілдері 
келіп, туризм саласын-
да серіктестікте болуға 
қызығушылықтарын 
танытқан  болатын. 
Гүлмира Армияқызының 
айтуы бойынша 2016 
жылы 16 жаңа жобаны 
жүзеге асыру жоспарла-
нуда.
С о н ым ен  қ а т а р , 

«Кө кшетау»  МҰТП 
директорының орынба-
сары Әлібек Көкішев, 
тұтынушылар құқығын 
қорғау  басқармасы 
басшысының міндетін 
атқарушы Бақытгүл Ра-

мазанова, құтқарушы жасақ басшысының орынбасары Виктор 
Держанский, ауданның төтенше жағдайлар бөлімінің басшы-
сы Ермек Ғазизов жиналысқа қатысушыларға толыққанды 
ақпарат берді. Жиналыс қатысушылары өздерін толғандырған 
сұрақтарына толыққанды жауаптар алды.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген Наталия ЕРЕМЕНКО.

19 сәуір күні ауданның 
кәсіпкерлер палатасында бала-

лар ойыншығының қауіпсіздігіне 
арналған дөңгелек үстел болып 
өтті. 
Дөңгелек үстелге Солтүстік 

Қазақстан облысы бойынша Ай-
ыртау аудандық кәсіпкерлер 
палатасының басшысы Данияр 
Қалымов пен Айыртау ауданының 

Көкейкесті
Балалар ойыншығының сапасы

тұтынушылар құқығын қорғау 
басқармасының бас маманы Қаракөз 
Фазульжанова және ауданымыздың ба-
лалар ойыншығын саудалайтын жеке 
кәсіпкерлерінің бірқатары қатысты.
Онда сапасыз балалар ойыншығының 

сатылымнан алынып тасталуына себеп 
болатын белгілері айтылып, талқылау 
жүргізілді. Ауданның тұтынушылар құқығын 
қорғау басқармасы үстіміздегі жылдың үш 

айында облыстық сараптама орталығына 
65 түрлі ойыншықты сараптамадан өткізуге 
жібергенде олардың 57-і және кейіннен 
жіберілген 32 ойыншықтың 28-і талапқа сай 
келмегендігі анықталған. Онда аталмыш 
тауарлар токсикологиялық зерттеуден 
өткен (жағымсыз иісіне, таңбалауына, 
шығарылған елі мен мемлекеттік тілдегі 
заттаңбасына орай). Балалар ойыншығын 
сатылымға шығарып, саудалау үшін 
кәсіпкерлердің арнайы сертификаты бо-
луы қажет. Егер талаптар сақталмаған 
жағдайда сатушыларға 20 АЕК (40420) 
теңге көлемінде айыппұл салынады.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА. 

21 сәуірде Айыртау аудандық «Қазпошта» 
байланыс торабында жұмыс сапарымен болған 

«Қазпошта» АҚ Солтүстік Қазақстан облыстық 
филиалының директоры Ерік Нұрақаев пошта 
қызметкерлерімен кездесті.
Кездесуде Ерік Есімұлы еліміздегі пошта 

саласындағы оң өзгерістер жайында толық 
мәлімет бере отыра, жақында Елбасының 
«Пошта туралы» Заңына қол қойғанын 
жеткізді. Аталмыш Заң негізінде пошта байла-
нысы халықаралық стандарттарға сәйкес бо-
луы қажет. Ол үшін елімізде және одан қалды 
өңірімізде пошта қызметінің тасымалдануы за-
манауи жаңа қондырғылармен жабдықталып 
жатса, соңғы жылдарда ауданымыздың да 
пошта жүйесі заман ағымына қарай жаңа 
қондырғылармен жабдықталуда.
Облыстық филиалы директорының айту-

ынша өткен жылда облысымыз баспасөзге 
жазылу бойынша республика көлемінде 
алдыңғы орындарға көтерілсе, сапалы 
қызмет көрсетудің арқасында облыстың по-
шта байланысының даму көрсеткіштері 13 
пайызға артқан. Сонымен қатар жыл сайын 
облысымыздың пошта байланысы саласы жаңа автокөліктермен 
толықтырылуда. Ең бастысы, жоғары көрсеткіштерімізді 
өз деңгейінде ұстап қалуда облыстық филиалдың және 
аудандардың пошта байланысы торабы қарқынды жұмыс істеуі 
тиіс. Ол үшін барлық мүмкіндіктер де баршылық.
Жиын соңында Ерік Есімұлы Айыртау аудандық пошта байла-

нысы торабын 14 жыл басқарған Берік Жанахметовке қалтқысыз 
қызметі үшін алғысын білдіре келе, оның аудандық мәслихаттың 

Жұмыс сапары
АУДАНДЫҚ ПОШТАДА ЖАҢА БАСШЫ

хатшысы лауазымы қызметіне сәттілік тіледі.
Ауданның «Қазпошта» байланысы торабының ұжымына Ерік 

Нұрақаев ауданымыздың азаматы, екі жылдан астам уақыт 
Тайынша ауданының пошта байланысын басқарған, жаңадан 

Айыртау ауданының «Қазпошта» байланысы торабының 
директоры лауазымына тағайындалған Қанат Мырзағұловты 
таныстырды.
Облыстық филиалдың директоры Ерік Есімұлы жаңадан 

тағайындалған басшының алдына ауданның пошта байланысын 
дамыту жөнінде бірқатар міндеттемелер жүктеді.

Бағлан КЕНЖЕБАЙҰЛЫ.
Суретті түсірген автор.
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Айыртау ауданының № 2 аудандық сотында Айыртау ауданы 
тұрғындарының қатысуымен  «Татуластыру рәсімдерін қолдану» 

тақырыбында  «Ашық есік күні» атты іс-шара өткізілді. 
Іс-шараны өткізу барысында сот төрағасы Қанат Әбубәкір іс-шараға 

қатысушыларға, дауды (жанжалды) татуласу келісімімен, медиация немесе 
партисипативтік рәсімдері бойынша реттеу тәртібін түсіндірді. 
Төраға айтқандай, партисипативтік рәсім - екі тараптың да адвокаттарының 

дауды реттеуге жәрдемдесуімен тараптар арасында судьяның қатысуынсыз 
ерікті келісімімен өткізілетін келіссөздер жүргізу арқылы процессі.
Егерде тараптар арасында дау болмаған жағдайда және жақтар келісімге келген 

кезде, аталған татуласу келісімін сот бекітеді. 
Соттан тыс тәртіппен яғни дауды медиация тәртібімен реттеу кезінде, мүдделі 

емес (кәсіби, кәсіби емес медиаторлар), тараптарға дауды (жанжалды) шешу 
үшін көмектеседі. 
Қатысушылар қойылған сұрақтарына жауаптарын алып, іс-шараны өткізу ба-

рысында алған ақпарат үшін алғыстарын білдірді.   
Айыртау ауданының  №2 аудандық соты. 

Аудандық сотта
 Татуластыру рәсімдерін қолдану

Алаяқтықты жасау тәсілі мен жолдары Қазақстан Республикасының 
қылмыстық кодексінің 190-бабының диспозициясына сәйкес алдау 

немесе сенімді теріс пайдалану болып сипатталады.    
Осыған қоса қылмыскерлер жәбірленушілерді алдау үшін әр түрлі әдістерді 

қолданады, соның ішінде, ең жиі кездесетіні – ол ақшалай қаражатты иелену.
Алаяқтық әрекеттерді жасау тәсілдері өзінің әр қилылығымен белгілі, ең 

қарапайым түрі, ол қылмыскердің үй телефонына қоңырау шалып, «Сіз қымбат 
жүлдені иелендіңіз, банктік есепке ақшаның ірі сомасын тез арада жіберу керек» 
деп сұрайтыны туралы хабарлауы, және күрделісі, жылжымайтын мүлікке жалған 
құжаттар дайындау жолымен аталған мүлікті бірнеше рет сату жолы.  
Алаяқтар жақсы коммуникативтік қасиеттерді меңгерген: кез келген адаммен сөз 

таба білуімен, өзіне сенім ұялату немесе аяушылық сезімін білдіру, керек адам-
дарды өзіне тарта біледі. Олардың көпшілігі әр түрлі типтегі адамдармен нақты 
сөйлесу манерасын алдын ала дайындап алады, кейін қажет болған жағдайда 
жәбірленушінің оңтайлы қабылдауы үшін жайлы тәсілді таңдап қолданады.
Ағымдағы жылдың өткен кезеңінде ауданда осы санатты 3 қылмыстық құқық 

бұзушылық тіркелді.
Атап өту қажет, қазіргі уақытта облыс аймағында әр түрлі номиналды жалған су-

венир ақшалай купюраларды қолданумен алаяқтықты жасау фактісі жиіліп кетті.
Соның ішінде, күдіктілер өздерін тұрғындарға әлеуметтік қызмет көрсету 

саласының қызметкерлері деп таныстырып, Республикада ескі ақша купюраларын 
жаңаға ауыстыру жүріп жатыр-мыс деп түсіндіреді екен. 
Содан кейін, сеніп қалған тұрғындар нақты уақыт аралығында жинаған ақшалай 

құралдарын қылмыскерлерге өз қолдарымен табыстаған, осыған қоса, олардың 
орнына «төлем тәсілі құралу болып табылмайды» деген жазуымен айналымға 
қажетсіз сувенир купюраларын алған.
Осыған ұқсас ақшалай купюраларды қолданумен алаяқтық біздің ауданның 

аймағында да анықталды, бұл сувенир купюралар кеңсе тауарлары бөлімінде 
сатылады және олар кітап арасына салу үшін жасалған.
Сонымен, ағымдағы жылдың 20 ақпанында күдікті А. қолында бар төлем тәсілі 

құралу болып табылмайтын 10 000 теңге сувенир купюрасымен алдау және 
сенімді теріс пайдалану жолымен сатып алынған тауарлар үшін дүкенде есеп 
айырылысқан. Сонымен ол, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 
190-бабымен қарастырылған – алаяқтық қылмысын жасаған.
Сонымен байланысты, ауданның барша тұрғындарын қырағылық танытуға, 

алаяқтардың әр түрлі қулықтарына түсіп қалмай және ылғи да өздерінің таны-
старын және туыстарын алаяқтықтың мүмкін болу фактілері туралы, өйткені олар 
кезекті құрбан болмаулары үшін ескертіп отыруды тағы да сұраймыз. 

Қ.ЖАППАРОВ,
Айыртау ауданы 

прокуратурасының прокуроры. 

Абайлаңыз, алаяқ!

 Балық аулау – демалудың негізгі тізімдердің бір болып табылады. 
Балықшылар тоғандар мен суларда жаздағы және қыстағы бос уақытарын 

өткізеді. Бірақ біз судағы қауіпсіздік шаралары туралы ұмытпауымз ке-
рек: әсіресе көктем мезгілінде. Көптеген балықшылар мұзда балық аулау 
кезінде қауіпсіздікке көбірек назар аудару керек, сондай-ақ осы көктемдегі 
судағы мұз үстіндегі қауіпсіздікті ұмытпауымыз қажет. Көктемгі балық аулау 
кезіндегі қауіпсіздікті сақтамау көптеген зияндарға ұрындырады. Осы мезгілдегі, 
қауіпсіздік шараларымен таныс болуларыңыз қажет:

1. Балық аулаудың алдында немесе аулау кезінде алкоголь ішімдіктерін 
ішу;
2. Көктемдегі немесе күздегі суық су;
3. Жүзу білместігі;
4. Күшті жел мен толқындарда;
5. Тәуліктің қараңғы уақытында;
6. Жағажайда немесе қайықпен оңаша балық аулауға;
7. Ұялы байланыстың болмауы.
Су кез-келген сәтте, тіпті ұзақ уақыттан бергі досың, кейбір кездерде, кей кез-

дерде қауіпті болып табылады. Қайықта балық аулау кезінде оны тексеруге және 
сіз қайыққа мінер алдында ескек бар екеніне көз жеткізіңіз, құтқару дөңгелегі және 
суды көсіп төгетін ыдыс болуы керек. Әсіресе бейтаныс жерлерде суға сүңгуге, 
қайықтың шетіне отыруға, қайықтың басқа бір бөлігінен екінші бөлігіне көшуіге 
болмайды. Екінші бір қайыққа  секіруге болмайды. Үрлемелі қайықтарда аса сақ 
болу қажет, себебі оның бір шеті өткір затқа шығып кетсе  резеңкенің жарылу 
мүмкін, сол себептен қайғылы жағдайларға әкелуі мүмкін.
Көмек алу үшін өтініш беру үшін 101 немесе 112 нөміріне қоңырау шалыңыз.

Т.ҚОЯНБАЕВ,
ауданның ТЖ бөлімінің мнженері.

ТЖ бөлімі ескертеді:
Көктемгі балық аулау

2005 жылдан бастап Дүниежүзілік денсаулық сақтау мекемесінің бастамасы 
бойынша бір мезгілде Еуропалық контингенттің барлық елдерінде, соның ішінде 

Қазақстан Республикасында 24 сәуірден бастап 30 сәуір аралығында Еуропалық 
иммунизация апталығы өткізіледі. Қазақстанда иммунизация мәселесі денсаулық 
облысында басымдық бағыттың бірі болып табылады. 
Инфекциялық аурудың қиындығы және жиілікті төмендету түбегейлігінің негізгі 

шарасы -  алдын алу екпелерін жүргізу. Қазіргі уақытта белсенді иммунизация 
дүниежүзінде кең қолданысты алды. Біздің елде міндетті алдын алу екпелерін 
жүргізу «Халықтың денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексімен 
бекітілген.  Қазақстан Республикасының күнтізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
Қаулысымен бекітілген. Қазақстанда екпе жасау тегін жүргізіледі. Әр адамның екпе 
алудың көмегімен ескертілген инфекциядан қорғалуға құқығы бар және иммунизация 
қажеттілігі туралы мәселе бойынша иммунизация Апталығының алдыңғы мақсаты 
жақсы ақпараттандыру жолымен халықты екпемен қамту деңгейін жоғарылату болып 
табылады. 
Иммунизация туберкулез және «В» гипатитіне қарсы екпе жүргізумен басталады, 

босану бөлімшесінде барлық балаларға жүргізіледі.
Дифтерия, көкжөтел, сіреспе, Хиб-инфекция, полиомиелитқа қарсы екпе жүргізу 2,3,4, 

айдағы балаларға жүргізіледі, ревакцинация – 18 айда. Екпе алу үшін вирустық гепатит 
«В» қарсы комбинирлік екпе пайдаланылады. 2,4 айдағы және 1 жастағы балалар 
пневмококқа қарсы екпе алады. 1 жастағы балалар полиомиелит, қызылша, қызамық, 
эпидемиялық паротиттан екпе алады. 6 жаста қызылша, қызамық, паротит және 
дифтерия, көкжөтел, сіреспеге қарсы комбинирлік екпемен балаларға ревакцинация 
жүргізіледі. Жыл сайын  қыркүйекте 1 сыныптағы оқушы балаларға туберкулезға қарсы 
турлық иммунизация жүргізіледі. 2015 жылы қызылшаға қарсы жаппай иммунизация 
жүргізу арқылы осы инфекция сырқаты он есеге төмендеді. 

16 жаста және әр 10 жыл сайын ауданның емдеу-профилактикалық мекемелерде 
дифтерия және сіреспеге қарсы екпе алу керек. 
Екпе халықтың балалар және ересектеріне қатаң түрде жүргізіледі. Дәрігерлер екпе 

алуды жүргізудің алдында екпе алушыға мұқият медициналық тексеріс жүргізеді, екпе 
алуды енгізуге қарсы көрсетілімнің жоғын анықтау үшін. Екпе алуды жүргізгеннен кейін 
екпе алғанға бірнеше күн ішінде медициналық бақылау жүргізіледі.  
Өз денсаулығыңызға және өз жақындарыңыздың денсаулығына назар аударыңыз, 

инфекциялық ауруларға қарсы екпе алыңыздар – емделу қымбаттырақ болады.
И.ТЕПЛИНСКАЯ,  

ТҚҚ басқармасының сан.эпид.бөлімінің жетекші  маманы.                                                                  

Маман түсініктемесі
Еуропалық иммунизация апталығы

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. 
Назарбаев өзінің «Қазақстан жолы – 2050: бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» Жолдауында еліміздің 
әлемнің 30 дамыған елінің қатарына енуі туралы міндет 
қояды. 
Бұл мақсатқа қол жеткізу үшін қажет міндеттер ішінде – 

мемлекеттік органдар қызметінің деңгейін олар көрсететін 
мемлекеттік қызметтер сапасын арттыру арқылы жетілдіру.
Дін істері басқармасы Солтүстік Қазақстан облысының 

аумағында дін саласын басқаруды жүзеге асыратын мемлекеттік 
орган болып табылады.         

«Діни қызмет және діни бірлестіктер туралы» Қазақстан 
Республикасының 2011 жылғы 11 қазандағы Заңының 
5-бабына, «Діни қызмет саласындағы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республи-
касы Мәдениет және спорт министрінің 2015 жылғы 23 сәуірдегі 
№ 147 бұйрығына, сондай-ақ «Діни қызмет саласындағы 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер регламенттерін бекіту ту-
ралы» Солтүстік Қазақстан облысы әкімдігінің 2015 жылғы 10 
қыркүйектегі № 356 қаулысына сәйкес дін істері басқармасы 
дін саласында мемлекеттік қызметтің үш түрін көрсетеді, 
соның ішінде «Миссионерлік  қызметті  жүзеге  асыратын  
тұлғаларды  тіркеуді  және қайта тіркеуді жүргізу», «Діни 
әдебиетті және діни мазмұндағы өзге де ақпараттық материал-
дарды, діни мақсаттағы заттарды тарату үшін арнайы тұрақты 
үй-жайлардың орналастырылуын бекіту туралы шешім беру», 
«Діни іс-шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат 
үйлерінен (ғимараттарынан) тыс жерлерде орналастыруға келісу 
туралы шешім беру».    
Мемлекеттік қызмет құжаттар топтамасы берілген сәттен 

бастап күнтізбелік 30 күн ішінде көрсетіледі. Мемлекеттік 
қызмет көрсету түрі – қағаз түрінде. Өтінішті қабылдау алдын 
ала жазылусыз және жедел қызмет көрсетусіз кезек тәртібімен 
жүзеге асырылады.   
Миссионерлік қызметті жүзеге асыру үшін мемлекеттік 

қызметті алуға мынадай құжаттар керек: 
осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 2-қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша өтініш;
көрсетілетін қызметті алушы паспортының немесе жеке 

куәлігінің көшірмесі;
діни бірлестік атынан миссионерлік қызметті жүзеге асыруға 

құқығы бар діни бірлестік берген құжат;
куәлік* көшірмесі немесе мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 

туралы анықтама және миссионер өкілі болып табылатын діни 
бірлестіктің жарғысының көшірмесі;
миссионерлік қызметке арналған діни әдебиет, діни 

мазмұндағы өзге де ақпараттық материалдар, діни мақсаттағы 
заттар.
Шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар Қазақстан Респу-

бликасында миссионер ретінде тіркелу үшін қосымша мынадай 
құжаттарды ұсынады:

1) миссионер өкілдік етіп отырған діни бірлестіктің шет 
мемлекеттің заңнамасы бойынша ресми тіркелгенін 

Дін саласында мемлекеттік қызмет 
көрсету туралы

Елбасы Н.Ә.Назарбаевпен  
«Бес институционалдық 
реформаны  іске  асы-
ру бойынша 100 нақты 
қадам»  ұлттық жоспа-
рында айқындалған біздің 
мемлекетіміздің әрі қарай 
дамуы белгіленді.

3 5 - қ а д а м –
«Ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдала-
ну мақсатымен оларды нарықтық айналымға 

енгізу, жер кодексіне және басқа да заң актілеріне 
өзгерістер енгізу».
Оны  і с ке  асыру  мақсатында  «Қазақстан 

Республикасының Жер кодексіне өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» 2015 жылғы   2 қарашадағы 
Қазақстан Республикасының Заңы бекітілді, ол ағымдағы 
жылдың 1 шілдесінен бастап қолданысқа енгізіледі 
және бес институционалдық реформаны іске асырудың 
ауылшаруашылық жерлерін тиімді пайдалану мақсатымен 
оларды нарықтық айналымға енгізу, жер учаскесінің 
мақсатты пайдалануын өзгертуді тәртіпті ықшамдау бөлігін 
іске асыруға бағытталған.
Заңның негізгі мақсаты – ауылшаруашылық жерлерін 

жеке меншікке тапсыруға ынталандыратын, сонымен қатар 
оларды жекешелендіру және олардың тиімді пайдалануы 
мен ұтымдылығын қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру-
құқықтық шаралар  кешені арқылы, жаңа механизмдер 
енгізу болып табылады. 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік емес заңды 

тұлғаларында  тауарлық ауылшаруашылығы өндірісін 
жүргізуге берілген,  орман өсіруге, өндірістік және өндірістік 
емес  құрылысын салуға немесе құрылысы салынған жер 
учаскелері болуы мүмкін, соның ішінде  тұрғын үйлер, 
ғимараттар (құрылыстар, имараттар) және олардың 
кешендері, олардың  тағайындалуына сәйкес ғимараттарды 
(құрылыстарды, имараттарды) күтіп ұстауға тағайындалған 
жерлерді қоса алғанда. 
Шетелдіктердің, азаматтығы жоқ тұлғалардың және 

шетелдік заңды тұлғалардың (мемлекеттік емес) жеке 
меншігінде тек қана өндірістік және өндірістік емес  
құрылысын салуға немесе құрылысы салынған жер 
учаскелері болуы мүмкін, соның ішінде  тұрғын үйлер, 
ғимараттар (құрылыстар, имараттар) және олардың 
кешендері, олардың  тағайындалуына сәйкес ғимараттарды 
(құрылыстарды, имараттарды) күтіп ұстауға тағайындалған 
жерлерді қоса алғанда.

        Ауылшаруашылық мақсатында уақытша өтеулі жер 
пайдалану (жалға алу) құқығы ұсынылады:
шаруа немесе фермерлік шаруашылық, тауарлық 

ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін оралмандарға 25 
жылға дейін;
тауарлық ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін 

шетелдіктерге, азаматтығы жоқ тұлғаларға және шетелдік 
заңды тұлғаларға, сонымен қатар жарғылық капиталын-
да шетелдіктердің, азаматтығы жоқ тұлғалардың және 
шетелдік заңды тұлғалардың үлесі 50 пайыздан артық болса 
- заңды тұлғаларға жиырма бес жылға дейін.
Мемлекеттік меншіктегі және жер пайдалануға ұсынылмаған 

ауылшаруашылық жерлерінің жер учаскелерінің құқығына 
ие болу ерекше тәртіпте келесі тізбектілікпен жүзеге асы-
рылады:
сатып алудың аукциондық түрі арқылы жер учаскесінің 

кадастрлық (бағалау құны) құнын көтеру арқылы;
сатып алудың аукциондық түрі арқылы жер учаскесінің 

кадастрлық (бағалау құны) құнын төмендету арқылы  екеуден 
кем емес жер учаскесінің кадастрлық (бағалау құны) құнын 
көтеру арқылы өткізілген ауциондардың қорытындылары 
бойынша оны іске асыру мүмкін болмағанда.
Бұл ретте жер учаскесін оның кадастрлық (бағалау құны) 

құнынан 50% төмен бағамен сатуға жол берілмейді.

100 нақты қадам
ЖЕР ТИІМДІ ПАЙДАЛАНУЫ ТИІС

  Сонымен бірге ауыл шаруашылығын жүргізумен және 
шаруашылық жүргізу түрінің ауысуымен байланысты 
нысандардың құрылысы кезінде жер учаскесінің мақсатты 
пайдалануын өзгерту тәртібі алып тасталады.

«Осы Кодекстің 48-1- бабы әрекетке енгізілгенге дейін 
шаруа немесе фермерлік шаруашылық және тауарлық 
ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін уақытша жер 
пайдалау (жалға алу) құқығындағы ауылшаруашылық 
жер учаскесі берілген Қазақстан Республикасының аза-
маттары мен мемлекеттік емес заңды тұлғалары  уақытша 
жер пайдалану (жалға алу) мерзімі аяқталғанға дейін жер 
учаскесін немесе оның бөлігін  жеке меншігіне  кадастрлық 
(бағалау құны) құнының елу пайызы көлемінде белгіленген 
жеңілдетілген баға бойынша он жылға дейін бөліп-бөліп 
төлеумен сатып алуға құқықты.
Егер осындай жер учаскесі олардың иегерлерімен 

шаруашылық серіктестігінің жарғылық капиталына үлес 
ретінде немесе  өндірістік кооперативтерге жарғы ретінде 
берілген жер үлесі есебінен қалыптастырылса, жер учаскесін 
сатып алу немесе сатып алу құқығынан бас тарту сұрағы 
шаруашылық серіктестіктері қатысушыларының және 
өндірістік кооперативтер мүшелерінің  жалпы жиналысымен 
шешіледі.
Қатысушылардың (мүшелердің) жалпы  жиналысы 

уақытша жер пайдалану (жалға алу)  мерзімі аяқталғанға 
дейін кемінде бір жыл қалғанда болуы керек және  
шаруашылық серіктестіктері қатысушыларының және 
өндірістік кооперативтер мүшелерінің  жалпы санының 
үштен екісі  кем емес қатысушылар болғанда құқықты деп 
саналады. 
Жер учаскесін жеке меншігіне сатып алу бойынша 

келісімге келмеген жағдайда шаруашылық серіктестіктерінің 
қатысушылары және өндірістік кооперативтер мүшелері  
қатысушылар (мүшелер) құрамынан шығуға құқықты. Бұл 
ретте шаруашылық серіктестік немесе өндірістік коопера-
тив Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жер 
учаскесін бөлуге немесе  оның құнын төлеуге міндетті.
Үлес немесе үлестік жарна есебінен заттай бөлінген жер 

учаскесінің мекенжайы шаруашылық серіктестіктердің, 
өндірістік кооперативтердің құрылтайлық құжаттарымен 
қарастырылған тәртіпте немесе тараптардың келісімімен 
белгіленеді.
Егер уақытша жер пайдаланушы жер учаскесін не-

месе оның бөлігін сатып алу құқығын осы Кодекспен 
қарастырылған тәртіпте жалға алу мерзімінің аяталғанына 
дейін іске асырмаса, оның жер учаскесіне немесе оның 
бөлігіне жер пайдаалану құқығы тоқтатылады және жер 
учаскесі немесе оның бөлігі әрі қарай сауда-саттықтарда 
(аукциондарда) сатылу үшін мемлекеттік меншікке 
қайтарылады.
Бөліп-бөліп төлеу немесе жеңілдетілген бағамен 

шаруашылық немесе фермерлік шаруашылық және 
тауарлық ауылшаруашылық өндіріс жүргізу үшін бұрынырақ 
жер сатып алған  Қазақстан Республикасының азаматта-
ры мен мемлекеттік емес заңды тұлғалары 2016 жылдың 
1 шілдесіне дейін кадастрлық (бағалау құны) құнын жер 
учаскесінен қосымша өндіріп алусыз  елу пайыздан кем 
емес төлеген жағдайда осындай жер учаскесінің меншік 
иелері болады.
Осы норма сондай-ақ 2016 жылдың 1 шілдесіне дейін 

жеңілдетілген бағаны толығымен төлеген жағдайда 
шаруа немесе фермерлік шаруашылық және тауарлық 
ауылшаруашылық өндірісін жүргізу үшін бұрынырақ 
жеңілдетілген бағамен бөліп-бөліп төлеумен жер учаскелерін 
сатып алған тұлғаларға  да таралады.
Біздің жер – біздің ұлттық байлығымыз, еліміздің 

экономикалық және әлеуметтік ырыс-берекесінің негізі, 
маңызды шектеулі табиғи ресурс болып табылады. 
Сондықтан жерді ұтымды және тиімді пайдалану, қорғау 
мәселесі қазіргі уақытта ерекше маңызға ие.

Ауданның жер қатынастары бөлімі.

куәландыратын заңдастырылған немесе апостиль қойылған 
құжат;

2) Қазақстан Республикасында тіркелген діни бірлестіктің 
шақыру құжаты.
Аталған мемлекеттік қызметті көрсетудің нәтижесі миссионерді 

тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәлік болып табылады.
Мемлекеттiк көрсетілетін қызметтен бас тартуға мыналар негіз 

болып табылады:
1) дінтану сараптамасының теріс қорытындысы;
2) конституциялық құрылысқа, қоғамдық тәртіпке, адамның 

құқықтары мен бостандықтарына, тұрғындардың денсаулығы 
мен адамгершілігіне қатер төндіретін миссионерлік қызмет.

«Миссионерлік  қызметті  жүзеге  асыратын  тұлғаларды  
тіркеуді  және қайта тіркеуді жүргізу» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі сұраныс ең көп қызметтер қатарына жататынын атап 
өту керек.   

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап осы мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті өңірімізде өз қызметін жүзеге асырушы 45 миссионер 
пайдаланды. Олардың ең көбі Рим-католик шіркеуіне өкілдік 
етеді. Елдердің түрлі аймақта орналасқан, соның ішінде 
Польша, Австрия, Швейцария, Беларусь, Ресей, Қазақстан 
азаматтары. 4 миссионер Новоапостол шіркеуінде өз қызметін 
жүзеге асыруда.        
Халықтың діншілдігі артқан сайын басқа мемлекеттік 

көрсетілетін қызметке қажеттілік артуда – «Діни іс-
шараларды өткізуге арналған үй-жайларды ғибадат үйлерінен 
(ғимараттарынан) тыс жерлерде орналастыруға келісу туралы 
шешім беру».
Аталған мемлекеттік көрсетілетін қызметті алу үшін мыналар 

қажет:
1) осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына қосымшаға 

сәйкес нысан бойынша өтініш;
2) салыстырып тексеру үшін құжаттардың түпнұсқасын міндетті 

түрде ұсына отырып – діни бірлестікті мемлекеттік тіркеу (қайта 
тіркеу) туралы куәліктің немесе анықтаманың көшiрмесi;

3) оны пайдаланатын, тіркелген діни бірлестіктің басшысы қол 
қойған, не болмаса көрсетілген объектілерде келушілерге жеке 
дұға етуге арналған үй-жайлар ашу қарастырылған ғимараттың, 
халық көп келетін объектінің (сауда объектілері, теміржол және 
вокзалдары, әуежайлар, порттар) басшысы қол қойған еркін 
нысандағы негіздеме.
Еркін нысандағы негіздемеде: діни шаралар өткізуге арналған 

үй-жайды анықтаудағы (орналастырудағы) мақсаты, аталған 
аумақта діни қажеттілігін қанағаттандыруға мұқтаж келушілер 
саны, үй-жайдан (ғимараттан) үш жүз метр қашықтықта рухани 
(діни) білім беру ұйымдарын қоспағанда, мемлекеттік органдар, 
мемлекеттік мекемелер, білім беру ұйымдары жоқ екендігі 
көрсетіледі;

4) жылжымайтын мүліктің құқық белгілеуші құжаттың көшірмесі 
және (немесе) жер учаскесіне нотариалды куәландырылған 
сәйкестендіру құжатының көшірмесі, не салыстырып тексеру 
үшін түпнұсқалары ұсынылады;

Жалғасы бар.
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Кез келген діннің жоғары мағынасы адам 
мен адамзатты жоғалтып алған жетілу жолына 

қайтару болып табылады.
Діннің тұтастығы елдің тұтастығы: діни алауыздық 

ұлттық алауыздыққа апарып соқтырады.
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ.

(Шекара асып, қарулы қақтығыстар жүріп жатқан
Таяу Шығыс елдеріне барғысы келіп жүрген 

жастарға айтар сөз).
Күн сайын құбылып тұрған бүгінгі дүниенің ахуалы адамзат-

ты түрлі сынақтарға салып және де сол адамзат баласының 
басына түрлі қауіп пен қатерін де төндіріп тұр. Ақылы мен 
парасаты бар және де ғылымы мен техникасы сәт сайын 
жетілдіріліп жатқан дүние ғаламының адамы әлі де соғыс 
пен түрлі қарулы қақтығыстардан көз аша алмай келе 
жатқандығы, әрине, өкінішті-ақ. Келісе алмай, керісіп жатқан 
бүгінгі дүниенің бейбіт тыныштығы қашан орнар екен деген 
алаң көңілдің орнына түсер күні туар ма екен?!
Сонау Африка құрлығы мен Таяу Шығыс елдерінен бір жан-

дарына тыныштық іздеп, ашық теңізбен қолдарына түскен 
қалт-құлт еткен қайыққа мініп, шыбын жандарын қатерге 
тігіп, Еуропа құрлығына лап қойған босқындар енді сол Еуро-
па мемлекеттерінің өздерін саяси, әлеуметтік-экономикалық 
тығырыққа тіреп отыр. Бұл жағдайға, яғни халықтың босып 
кетуіне Африка мен Азияның жекелеген мемлекеттеріндегі 
жекелеген тайпааралық және діни көзқарастардың қарулы 
қақтығыстарының созылмалы жағдайы себепкер болды.

XXI ғасыр да адамзат баласының үмітін екіұдайлы 
қылмақшы ма? Алайда, бұл ғасырдың да қаупі мен қатері аз 
болмайтындығын Қазақстан Республикасының Президенті, 
Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сан мәрте айтумен 
болғанды. Елбасы 2015 жылғы 30 қарашада «Қазақстан 
жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсім, реформалар, даму» 
атты Қазақстан халқына Жолдауында: «Әлем тұрақсыз 
бола түсті. Жетекші державалар бір-біріне қарсы санкция-
лар енгізді. Олардың арасындағы сенім күрт төмендеп кетті. 
Таяу және Орта Шығыс, Солтүстік және Орталық Африка 
өңірлеріндегі тұрақсыздық пен дау-жанжалдар кең ауқымды 
босқындар ағынына апарып соқтырды. Әрбір күн террорлық 
актілер мен ондаған адамдардың қаза тапқандары туралы 
хабарлар жеткізуде. Бүгінде халықаралық терроризм әлемге 
елеулі қатер төндіріп тұр», деп атап көрсетіп, заманның 
бүгінгі сипатын дәл анықтап айтқан-ды.
Қазіргі уақытта әлемді толғандырып отырған экстремизм 

мен діни радикализм мәселесі біздің елімізді де шет айна-
лып өтпесі анық. Өйткені, геосаяси орналасу жағдайы мен 
әлемдік қоғамдастықтағы, соның ішінде экономикалық әрі 
стратегиялық жағынан алар маңызды орны бар еліміздің 
көпэтностық пен көпконфессиялық ерекшелігін өздерінің 
те ріс пиғылды әрекеттеріне пайдаланып қалғысы келетін 
сыртқы да, ішкі де күштердің табылмай қалмасы анық. Бүгінгі 
күні өз Тәуелсіздігінің 25 жылдығының кезеңінде тұрған 
Қазақстанды әлемдегі  тыныштық пен бейбітшіліктің аралы 
деп айтар болсақ, бұл Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың 
ішкі және сыртқы саясатты адал да көрегендікпен, заманның 
тынысын алдын ала сезіп, болашақты дұрыс бағдарлай 
білерлік алғыр ойының жемісі деп санаймыз. Көпдінді және 
көптілді Қазақстанның бүгінгі әлемдік абыройын сақтау 
және жүздеген ұлысқа құтты мекен болып отырған өзіміздің 
туған еліміздің тыныштығы мен береке-бірлігін нығайту, Ел-
басы алдымызға тартып отырған Ұлт Жоспарын орындау 
мәселесінің де, міндеттердің де ең маңыздысы болып сана-
лады.
Заманның желікпе желімен желпініп те желігіп те, алды-

артын ойламастан азғырынды бір жолға түсіп кетіп жатқан 
өз отандастарымыздың кейбір әрекеттері мен қылықтарына 
налисың, тіпті, соған жаныңның да ауыратыны бар. Әсіресе, 
жекелеген азаматтарымыздың жалған «жиһадты» желеулет-
кен теріс идеяның жетегіне еріп, адам қаны судай шашылып 
жатқан Таяу Шығыстағы Сирияға барып жатқандықтары 
алаңдата түседі. Өйткені, қазіргі уақытта Қазақстанның 
арнайы қызмет органдарының мәліметі бойынша біздің 
елімізден Таяу Шығыстағы қарулы қақтығыстар жүріп жатқан 
соғыс ошағына аттанған азаматтардың саны 400-ді құрап 
отыр, олардың 250-і әйелдер мен балалар екен.
Ал енді жалған «жиһад» жариялап, ислам атымен сол 

Сирия жерінде лаң салып отырған Қазақстанда тыйым 
салынған ДАИШ ұйымының (ескерту: ДАИШ ұйымының 
ИГИЛ-ден («Исламское государство Ирака и Леванта») 
ешбір айыр машылығы жоқ және арабшаға «ad-Dawla al-
Islamiya lil-Iraq wa ash-Sham» (ДАИШ) болып аударылады.) 
исламмен еш байланысы жоқ екендігін діни қайраткерлер де, 
әлем саясатшылары да айтып әрі дәлелдеп отыр. Расында, 
жекелеген топтар мен жекелеген діни экстремистердің бүгінгі 
әрекеттерін, олардың жүргізіп отырған саясаттары мен адам 
баласына қастандық жасауға негізделген амалдарын ислам-
мен жанастыруға ешқандай негіз жоқ. Мұны «ислам» сөзін 
пайдалану арқылы өз идеологиясын таратып, өздерінің 
қатарына жақтас адамдарды тартудың бір жолы ғана деп 
білген абзал.
Діни уағызбен елдің санасына билік жасау оңай бол-

са керек. Сондықтан да, сананы жаулайтын әдістің бірі 
– діннің атын жамылу арқылы, әсіресе, әлі ой-санасы мен 
көзқарасы толық қалыптасып болмаған жастарды тура жол-
дан адастырып, оларды иманынан жаңылдыру еліміздегі 
ішкі тұрақтылыққа қауіп төндірерін де ойлағанымыз абзал. 

Өз дініңе берік бол!
ЖҰМАҚ ІЗДЕП ЖЕЛІКПЕ, ТУҒАН ЖЕРІҢ БАРЫНДА

Жалған «жиһадтың» желеуімен жазығы жоқ адам баласын 
қыруға жол беретін террорлық әрекеттердің ешқайсысы 
да ешқандай бір дінге де, идеологияға да қатысы жоқ. Тек 
олар дін мен идеологияны өздерінің адам баласына қарсы 
жасалып жатқан жауыздық әрекеттерін ақтап алу үшін ғана 
пайдаланатындығын білгеніміз жөн.
ДАИШ содырларының қаншама жазықсыз жандардың 

өмірлерін қиып, небір қанішерлік әрекеттерге барып 
жүргендіктері жайлы деректі мәліметтерді бұқаралық ақпарат 
құралдары айтып та, жазып та жатыр. Түркияның астанасы 
Анкара қаласында күні кеше жанкештілердің халық көп жи-
налатын автобус аялдамасының жанында жарылыс жасауы 
адам қанын жазықсыз шашу мен адам баласының бейкүнә 
өмірін жауыздықпен қию емес пе? Бұл қай дінге, қай иманға, 
қай заңға сыяды?! Әрине, Анкарадағы бұл жарылысқа ДАИШ 
содырларының қатысы да жоқ болар. Дегенмен, ислам 
атын жамылған ДАИШ сияқты мұндай ұйымдардың және 
де кез келген «жиһадшыл» жанкештілердің әрекеттері мен 
олардың ұстанымдарын барша адамзат баласына, оның 
түрі мен түсіне де, тілі мен дініне де қарамастан, тек ізгілік пен 
жақсылық қана тілейтін, әлемде тек бейбітшілік болуын ғана 
көздейтін ислам дінімен жанастырудың еш қисыны жоқ қой 
деп ойлаймыз. Жалпы, ислам діні мен лаңкестік әрекеттерді 
бір сатыға қойып, бірге жіктеу, болмаса ислам мен лаңкестік 
әрекеттер арасында әлдебір байланыс бар деудің өзі жаңсақ 
пікір болар еді.
Бұған бірден-бір дәлел қасиетті Құран ның «Мәида» 

сүресінің 32-аятында «Жазықсыз адамды өлтірген адам – 
барлық адам баласын өлтіргенмен тең (күнәһар) болады», 
деп көрсетілгендігі бар. Ал Мұхаммед пайғамбар болса, 
«Ақиқатында сендердің қандарың, мал-мүліктерің бір-
бірің үшін қастерлі, қол сұғуға болмайды. Мына қажылық 
күніндей қастерлі, қажылық айындай қастерлі, Мекке 
қаласындай қастерлі», деп өсиет қалдырған жоқ па еді? Осы 
екі ғана дәлеліміздің өзі жалпы адамзаттық құндылықтарды 
басшылыққа алатын өзге де діндер тәрізді ислам діні де 
жазықсыз адамға, оның өміріне, жеке мүлкіне немесе ар-
намысына қатысты қандай да бір басқыншылық жасауға 
рұқсат бермейтіндігін айғақтап тұр ғой деп ойлаймыз. 
Исламның бұл қағидасы – барша Адамзатқа ортақ қағида 
боларлық құндылық!
Қазіргі уақытта Қазақстанда діни наным-сенім бостандығы 

Конституциямен қамтамасыз етіліп отыр. Соған орай көптеген 
ұлттар, ұлыстар мен конфессиялардың өкілдері өзара келісім 
мен мәмілегерлікте, ынтымақта өмір сүріп жатыр. Қазақстан 
аумағында заңды түрде тіркелген барлық діни бірлестіктер 
заң аясында еркін қызмет етуде. Елімізде мемлекет 
құраушы қазақ ұлтының және басқа да бірқатар мұсылман 
ұлттарының ата діні болып табылатын ислам дінін ұстануға, 
ғибадаттарын орындауға, діни мерекелерін тойлауға барлық 
жағдай жасалған. Мұндай жағдай өзге де жетекші діндерді 
ұстанушыларда да бар. Және де Елбасының Жарлығымен 
мұсылмандардың Құрбан айт және православиелік Рож-
дество мейрамдарының алғашқы күндерінің демалыс күні 
болып белгіленуінің өзі еліміздегі әр дінге деген зор құрметті 
көрсетсе керек.
Жалпы, Қазақстанда барлық дәстүрлі діндерге деген зор 

құрмет бар. Мұны әлем мойындап отыр. Қазақстан Республи-
касының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың 
тікелей бастамасымен және ұйымдастыруымен Астана 
қаласында 2003 жылдан бастап әлемдік және дәстүрлі 
діндер лидерлерінің съездері өткізіліп келеді. Бұл – XXI 
ғасырдың аса ауқымды оқиғаларының бірі!
Қазақ елі және оның Президенті адамзат дамуының 

бүгінгі аса маңызды кезеңінде әлемдік және дәстүрлі 
діндердің лидерлерінің басқосуларын бес рет өткізуі бұған 
дейін әлемнің бірде-бір мемлекетінің және ешбір мемлекет 
басшыларының қолынан келмеген іс болатын. Елбасының 
конфессияаралық үнқатысу мен лаңкестікке қарсы әрекет 
жасауды ұдайы жалғастыру жөніндегі бастамасын одан әрі 
жүзеге асыру мақсатында қазіргі уақытта Қазақстан Респу-
бликасы Парламенті Сенатының Төрағасы, Әлемдік және 
дәстүрлі діндер лидерлері съезі Хатшылығының басшысы 
Қасым-Жомарт Тоқаевтың жетекшілігімен биылғы жылдың 
31 мамыры мен 1 маусымы күндері Астана қаласында 
«Дін – терроризмге қарсы» тақырыбымен халықаралық 
конференция өткізуге дайындық жұмыстары жүріп жатыр. 
Әлемнің дәстүрлі діндерінің беделді деген өкілдері мен әр 
елдің парламентарийлері бас қосады деп күтіліп отырған бұл 
Астана шарасының дәл қазіргі мына аласапыран заманда 
лаңкестік әрекеттер жасаушылардың дүниенің бар құрлығын 
қауіп пен қатерде ұстап, үрейлендіріп отырған кезеңде сол 
лаңкестікке тоқтау айтардағы да, тосқауыл болардағы да 
маңыздылығының арта түсері хақ.
Қазақстан Республикасының «Діни қызмет және діни 

бірлестіктер туралы» Заңының преамбуласында ханафи 
бағытындағы ислам дінінің елдің рухани дамуындағы тарихи 
рөлінің таныла тындығы да және орны да бар екендігі атап 
көрсетілгендігін білуіміз керек. Бұл қазақ мемлекеттілігінің 
және оның рухани-мәдени құндылықтарының қалыптасуына 
ертеден негіз болғандығымен қатар, қазақ ұлтының және 
Қазақстан жеріндегі көптеген этностардың ата діні болып та-
былатын исламның ел халқының өміріндегі рухани-мәдени 
маңызын айғақтай түседі.
Міне, өз елімізде, өзіміздің ежелгі қазақ жерінде ислам 

дінінің дамуына жа салып отырған осындай ауқымды да жан-
жақты жағдайлардың да, еліміздегі бейбіт өмірдің бағасын 

да білмей, соңғы уақытта тым көбейіп кеткен түрлі діни жат ағымдардың ықпалына 
еріп, еліктеуге бейім жастарымыздың қанды қырғынға оранған Сирия жеріне 
шекара асып барып жатқаны, әрине, өкінішті жағдай. Ал енді жиһадшылардың 
жалған жарнамасына еліккен де жаңылған, әлі жеткілікті білімдері де аз жастардың 
арасында өз бастарын қауіп пен қатерге тіккен қыздарымыздың болуы, онан да 
өкініштісі жас балаларымызды да қасапты қырғынға алып бару тіпті де обал емес 
пе? Ойланайық!
Біз ендігі арада тұтас қоғам болып, өз азаматтарымызды, әсіресе, соның ішінде 

жастарымызды, қыздарымыз бен балаларымызды ДАИШ зұлматының апатынан, 
өзге де жат пиғылдағы діни ағымдардың ықпалынан арашалап қалуға жұмылуымыз 
керек. Ол үшін ең әуелі елімізде қолға алынып, іске асырылып отырған ақпараттық-
түсіндіру жұмыстарына қарқын бере түсіп, ағарту жұмыстарын жандандыруға 
тиістіміз. Біз жастарымызды жалған құнды лықтардан бойын аулақ ұстауға үйретіп, 
оларды отансүйгіштікке, мейірімділікке, адамгершілікке баулып, дәстүр мен ұлттық 
құндылықтарды бойына сіңірген рухы биік, намысты азаматтар етіп тәрбиелеуіміз 
қажет. Бұл үшін қоғам мүшелерінің діни және дінтанулық сауаттылығын арттырып 
қана қоймай, азаматтық белсенділігін күшейту, отансүйгіштік сезімдеріне ой салу, 
ғасырлар бойы қалыптасқан діни таным мен рухани құндылықтарды жаңғырту, 
мәмілегер, бейбітсүйгіш мінездерге қозғау салу қазіргі таңдағы идеологиялық 
бағдарымыздың негізгі өзегіне айналуы тиіс.
Теріс пиғылды әрі жалған діни ағымдар мен түрлі сипаттағы экстремистік 

және террористік ұйымдардың әрекетіне бірлесіп қарсы тұратын шеп құру біздің 
барлығымыздың ортақ міндетіміз болуы тиіс деп санаймын. Өйткені, экстремистік 
идеялар халықты өзінің ертеден келе жатқан бай рухани құндылықтары мен 
салт-дәстүрінен бас тартқыза отырып, азамат тардың ұлттық, тарихи, мәдени, 
рухани санасын жоюды көздейтіндігі де жасырын емес. Ал тап мұндай идеология 
кез келген мемлекетке, сондай-ақ, Қазақстан үшін де аса қауіпті екені күмәнсіз. 
Бір сөзбен айтқанда, өзімізді өзімізден безіндіру еліміздің ішкі тұрақтылығына да 
елеулі қатер төндіретіндігін есімізде ұстайық.
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан Назарбаев өзінің «Қазақстан-2050» Стра-

тегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында 
«Бүгінде біздің халқымыз үшін дәстүрлі емес діни және жалған діни ағымдар 
мәселесі өткір тұр. Жастарымыздың бір бөлігі өмірге осы жат, жалған діни 
көзқарасты көзсіз қабылдайды, өйткені, біздің қоғамның бір бөлігінде шеттен кел-
ген жалған діни әсерлерге иммунитет әлсіз», деп атап көрсетуі біздің қоғамның 
сақтық жұмыстарын одан әрі жандандыру мәселесін ешқашан назардан қағыс 
қалдырмауға міндеттеп тұрғандығын тереңірек зерделегеніміз абзал.
Өзінің тәуелсіздігін жариялаған күннен бастап өзін зайырлы, құқықтық және 

әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырған Қазақстанның Ата Заңы мен дін ту-
ралы заңнамаларында экстремизм мен ра ди кализмнің барлық көріністеріне, 
азаматтардың құқықтарына қысым жасауды көздейтін әрекеттерге қарсы тұру 
толық қанды қарастырылғанымен, біз ендігі арада діни экстремизм өршіп тұрған 
қазіргі уақытта көптеген ұлт өкілдері мекендеп, көптеген конфессиялар қызмет 
атқаратын ел үшін ұлтаралық және дінаралық татулықты сақтаудың одан әрі 
маңызды бола түсерін айтар едік.
Діни экстремизм белгілерінің алдын алу және терроризм қаупіне жол бер-

меу арқылы адамның, қоғам және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету-
ге бағытталып, Мемлекет басшысының Жарлығымен бекітілген «2013-2017 
жылдарға арналған діни экстремизм мен терроризмге қарсы іс-қимыл туралы» 
мемлекеттік бағдарламаның елдің бірлігі мен ынтымағын және діни ахуал-
ды қалыпты ұстап тұрудағы маңызы айрықша екендігін уақыттың өзі нықтай 
түсуде. Соған сәйкес, жұмыстар жүргізілуі тиіс екені де айтпаса да түсінікті. Осы 
орайда дін саласына қатысы бар мемлекеттік органдардың жұмыстары жүйелі 
деңгейдегі жолға қойылса, нұр үстіне нұр болмақ. Қысқасы, осы бағыттағы 
жұмыстар әлі де ширатылса түссе, ұтарымыз көп.
Әлемді алакөңіл қылып алаңдатып, қоғамымызға індет болып жабыса 

бастаған ДАИШ-ке қатысты жағдай саясаткер және қаламгер азамат ретінде 
мені де бейжай қалдырмағаны анық. Жат пиғылдағы діни ағымдардың 
жымысқы әрекеттерін әшкерелеу мақсатында «Жан шырылы» атты драмалық 
шығарма жазып шықтым. Бұл пьесамда ел ішіне дендеп еніп келе жатқан жат 
діни ағымдардың жетегінділердің айтқандарына еріп, шындық іздеп шыр ғалаңға 
түскен адамдардың, өз ата-анасынан, өзінің салты мен дәстүрінен, ақыр соңында 
өз туған жерінен безген жандардың қайғы-қасіреттері, шетелдік содырлардың 
қолдарына түскеннен кейінгі алданып, арбалғандардың өзектерін өртеген 
өкініштері, сансыз соқпақтың арасынан жол таппай аңырған, туған елдеріне 
жете алмай санасы сансырап, шырқыраған жандардың жан шырылы айтылады. 
Бұл драма екі жылдан бері Көкшетаудағы Ш.Құсайынов атындағы қазақ драма 
театрында сәтті жүріп жатыр. Алдағы уақытта шығарманы елорда сахнасында 
және еліміздің өзге өңірлерінде қою жоспарланып отыр.
Осы драманы жазу барысында көптеген жайларды зерттедім, маман-

дармен пікір алмасудың барысында қазіргі жастардың өз ата-аналарын, 
туған жерлерін тастап, «жиһадқа» барып мағынасыз өлімге бас тігулерінің 
басты себебі діни сауатсыздықтан және фундаментальді білімдерінің 
жетіспеушіліктерінен болып жатқандығын аңдадым. Ал радикалды ұйымдар 
болса, өз қатарларына жастарымызды тарту үшін олардың осы бір осал 
тұстарын тиімді пайдаланып қалып жатыр. Діни радикалдар болса «нағыз 
ислам мемлекетінің» Сирия жерінде екенін айтып, жастарымызды еліктіріп, 
«тамаша, адал да таза өмірдің» сонда екеніне, ол жерде жан тапсырған 
адамның жұмаққа баратынына сендіріп, шала сауатты жастарды сол жаққа 
хижра жасауға желіктіріп жүр.
Алайда, діни-экстремистік ұйым дардың негізгі мақсаты – ел ішіне лаң салу, 

бүлік тудыру, діндес адамдардың араларын арандату, бір-бірімен соғыс-
тыру, сол арқылы аттөбеліндей аз ғана топтың материалдық мүддесін 
көздейтіндіктері қазір айдай әлемге белгілі болып қалды. Сондықтан да 
қазіргі жастарға діни экстремизм мен лаңкестік әрекеттердің түп кі мәні мен 
мақсаттарын тереңірек түсіндіріп, ненің бұрыс, ненің дұрыс екенін ажыра-
та білулеріне күш салуымыз керек. Жастарымыздың ізгі мұраттағы діннен 
дұрыс білім алуларына айрықша көңіл бөлінгені жөн. Теріс пиғылды жат 
ағымдардың өз мүдделері үшін әдейі бұрмалап, әсіре пайдаланып жүрген кей 
ұғымдарының исламдағы шынайы мәнін тереңірек ашып, ұғындыруға діни 
қызметкерлеріміз мен теолог ғалым дарымыз белсенді атсалысулары керек.
Бұл мәселеге осы тұрғыдан келе отырып, біз ең әуелі жиһадтың ең алды-

мен адамның өз нәпсісін тәрбиелеу екендігін, өзін өлтірудің және де жазықсыз 
өзге жандарды өлтірудің исламда үлкен күнә саналатынын жастарымыздың 
және де бүгінгі өсіп келе жатқан жас ұрпақтың саналарына күн сайын сіңіруге 
тиістіміз. Еліміздің ертеңі, болашағымыздың тірегі саналатын жастарымыз 
аға буынның жанашырлық тәлімін дұрыс қабылдап, туған еліміздің игілігіне 
қызмет етуге күш салғаны абзал.

Жабал ЕРҒАЛИЕВ,
жазушы, Қазақстанның 

еңбек сіңірген қайраткері, 
Парламент Сенатының депутаты.

Құрметті мұсылман бауырлар! 
Өздеріңізге белгілі осы айда  

- Ережеп айы. Осы Ережеп 
айының 27 түнінде (3 мамыр) 
пайғамбарымыз  Мұхаммед 
(с.ғ.с) Алла тағаланың құзырына 
көтерілді. Сондықтан Миғраж, яғни 
көтерілу түні деп аталады. 
Миғраж түніне, оқиғасына сену 

мұсылманға парыз. Бұл туралы Құран 
Кәрімде аят бар. 
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғс) 

Миғраж түні   Масжид әл Харамнан 
Масжид әл Ақсаға барған, бұл барған 
жолды «исра» деп атаған. Сол жерде 
көкке көтерілген.
Енді Миғраж оқиғасына тоқтала 

кетейік.
Пайғамбарымыз Мұхаммед (с.ғс)

Қағбаның жанында көзі ұйқыда, 
көкірегі ояу жатқан болатын. Бір топ 
періштелермен Жәбірейіл (с.ғ) келіп 
пайғамбарымыздың кеудесін ашып, 
жүрегін зәм-зәм сумен жуды (бала 
кезінде де осылай болған). Сөйтті де 
Бұрақ (пырақ) деп аталатын жануарды 
әкелді. Бұрақ қашардан аласа, есектен 
биік қанаты бар жануар. Жылдамдығы 

Иман таразы
МИҒРАШ КЕШІ ТУРАЛЫ ХҰТПА

соншалық найзағайдың отындай, көз 
жетерлік жерге аяғы тиетін жүйрік еді. 
Пайғамбарымыз осы Бұраққа мініп 
әл-Ақса мешітіне барды. Онда Адам 
бастаған барша пайғамбарлармен 
кездесіп, осы жерде екі рәкағат на-
маз оқыды.
Пайғамбарымыз (с.ғс ) намаз оқып 

болған кезде Жәбірейіл періште 
2 тостаған әкелді. Біреуінде сүт, 
екіншісінде арақ еді. Пайғамбарымыз 
сүтті алып ішті. Сонда Жәбірейіл 
(ғ.с): «Сенің үмбетің басқа 
пайғамбарлардың үмбетіндей ада-
спай Алланың ақ жолында бола-
ды екен»,-деп пайғамбарымызды 
қуантты.
Бұдан кейін пайғамбарымыз (с.ғс) 

Масжиду-әл- Ақсадан пыраққа мініп 
аспанның 1-ші қабатына көтерілді. 
Жәбірейіл (ғ.с.) періште қақпаны 
қақты. Іштен «Бұл кім?» деген 
дауыс естілді.  «Мен, Жәбірейіл 
періште, қасымда ақырзаман 
пайғамбары Мұхаммед (с.ғ.с.) 
бар»,-деді. «Мұхаммед дәуірі келді 
ме?»-деп қақпаны ашты. Ішке 
кірген соң пайғамбарымыз (с.ғ.с) 

бір жанды көрді. Ол кісінің екі жағы 
көлеңке, оң жағына қараса күледі, 
сол жағына қараса жылайды. Бұл 
көлеңке ол кісінің ұрпақтары еді. 
Оң жағына қарап күлгені жәннатқа 
баратын иманды ұрпақтарын көріп 
шаттанып қуанғаны. Сол жақтағы 
көлеңкесі тозаққа баратын иман-
сыз ұрпақтарына қарап қайғырып 
жылағаны еді. Пайғамбарымыз 
(с.ғ.с.) Жәбірейілден (с.ғ.) бұл жанның 
кім екенін сұрады. Бұл- Адам (ғ.с.) - 
деді. Пайғамбарымызды Адам (с.ғ.) 
қарсы алып; «Ей, абзал ұрпағым, 
хош келдің», «Сапарың сәтті бол-
сын»- деді.
Сөйтіп Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) 

аспанның әр қабатына көтерілген 
сайын пайғамбарларға жолықты.
Көктің екінші қатынан Яхъя (ғ.с.) 

мен Иса (ғ.с.), үшіншіде Жүсіп (с.ғ.), 
төртіншіде Ыдырыс (ғ.с.), бесіншіде 
Харуан (ғ.с.), алтыншыда Мұса 
(ғ.с.), жетінші қатынан Ибраһим (ғ.с.) 
пайғамбарды жолықтырды.
Расулуллах өз көзімен тозақ пен 

жәннатты да көрді.  «Тозақта өз 
тілдерін өздері кесіп тұрған бір 

қауымды көрдім де, «Я, достым 
Жәбірейіл, бұлар кімдер»  деп 
сұрадым. Жәбірейіл (ғ.с.) айтты: 
Бұлар ақындар (шайыр), әлді адам-
ды мадақтап, әлсіз, нашар адам-
дарды жамандап, ақиқатты емес, 
өтірікті мақтап жырлағандар. Қазіргі 
кезде өз жазаларын тартуда. Тағы 
бір қауымды көрдім. Қарындары 
толған шоқ, от жалындап тұр. Бұлар 
жетім жесірлердің ақысын жеген-
дер деді.  Өз қарындарын өздері 
көтере алмай, іштері созылып, жерге 
сүйретіліп жүргендерді көрдім, бұлар 
да өсімқор, рибашыл адамдар деді. 
Енді бір адамдарды көрдім, баста-
рынан темір шоқпармен ұрып азап-
талуда. Бұлар таразыдан алдап 
жеушілер - деді. Тағы бір қауымды 
көрдім, желкесінен тілдерін шығарып 
қойған, бұлар өсек, өтірік, ғайбат 
айтушылар деді. Тағы бір қауымды 
көрдім, тілдері аяқтарына оралып, 
денесі отқа оранып, тозақтың бар-
ша азаптарымен жазалануда. Бұлар 
араққор, бозақор адамдар  деді. 
Емшектерінен асылған бір топ әйелді 
көріп сұрадым: Жәбірейіл (ғ.с.) айт-
ты. Бұлар денеміздің көркі, сұлулығы 
кетіп қалады деп, өз перзенттерін 
емізуден бас тартқан әйелдер деді. 
Жүздерінде нұр жоқ бір қауымды 

көрдім. Жәбірейіл (ғ.с.): Бұлар азанды 
қорықпай айтушылар –деді.
Сөйтіп пайғамбарымыз (с.ғ.с.) жеті 

қат аспаннан өтіп Сидратул мунтаһа 
деген жерге жетті. Бұл жер нұрға 
бөленген аспан әлемінің шегі бола-
тын. Одан әрі Жәбірейіл періште бара 
алмайтын. Өйткені Алла тағаланың 
нұрына кетер еді.
Пайғамбарымыз (с.ғ.с.) Алла 

тағаланы кеңістіктен, мезгілден тыс 
және бейнесіз көріп, көру, есту арқылы 
емес, жан тәнімен сезініп сөйлесті. 
Пайғамбарымыз көзді ашып 

жұмғанша Алла тағаланың құдіретімен 
Меккеге жетті. Бұл уақыт ішінде оның 
жатқан орнындағы төсек те суып 
үлгермеген еді
Бұл түнде намазға жығылып, Құран 

Кәрім оқып, күнәләріңізге кешірім 
тілеп,тәубәге келу керек. «Кімде кім 
Ережеп айының 27-ші  кешінде 12 
рәкағат нәпіл намазын оқыса, әр 
рәкағатта «Фатиха» сүресіне 100 
рет «Ықылас» сүресін қосып оқыса, 
Алла тағала ол кісіге мың жыл өткен 
құлшылықтың сауабын жазар . Шын 
ниетімен тілек тілесе, ол кісінің тілегі 
орнынан тұрмай, қабыл болар» 

Қапез АҚМОЛДИН,
аудандық Қайрош ата 

мешітінің баспасөз хатшысы.
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ТЕЛЕБАҒДАРЛАМА
Білім беру

ЖАҢАЛЫҚҚА  БАСТАҒАН - 
ЖАҢАРТЫЛҒАН  БАҒДАРЛАМАҒА

«Бұған дейін жасалғандардың бәрін 
одан да   жақсырақ етіп жасауға болады».

                           Генри Форд.
 Қазақстанның  білім беру  үдерісіне  енген жаңартылған білім беру  

бағдарламасы - заман талабына сай келешек ұрпақтың сұранысын  
қанағаттандыратын тың бағдарлама. Аталған білім беру  бағдарламасы 
туралы  түсінгенім мен ұғынғаным мол. Кәсіби тұрғыда жаңа  сатыға 
қадам басып, білім жүйесіне енген жаңалықтың қыр –сырын зерттей  
бастаған сәтімде арнайы курсқа баруым бағдарлама туралы туындаған 
сұрақтарымның жауабын табуға берілген мүмкіндік секілді көрінді. 
Расында да, осы уақытқа дейін бірнеше курстар мен тренингтердің 
тыңдаушысы болсам да, жаңартылған білім бағдарламасының толық 
нұсқасын түсініп кетудің сәті түспепті. 

28 наурыз бен 15 сәуір  аралығында ауданымызда  СҚО «Өрлеу» біліктілікті 
арттыру ұлттық орталығы  ұйымдастырған «Жаңартылған  бастауыш   білім   
беру  бағдарламасы» атты үш апталық курста толық  нұсқасын  меңгерудің 
сәті түсті. 
Қазақстан-2030 Стратегиялық бағдарламасы білім берудің ұлттық моделінің 

қалыптасуымен және Қазақстанның білім беру жүйесін әлемдік білім беру 
кеңестігіне кіріктірумен сипатталады. Қазіргі таңда қазақ тілі-мемлекеттік тіл, 
қарым-қатынас тілі – орыс тілі және ағылшын тілі – әлемдік кеңістікті тану  тілін 
оқытуда жаңа идеяларды әр сабақта жан-жақты қолданып, жаңаша оқытудың 
тиімді жолдарын тауып, жүйелі түрде қолдану-заман талабы болып отыр. 
Оқытудың парадигмасы өзгерді. Білім берудің мазмұны жаңарып, жаңаша 

көзқарас пайда болды. Осыған байланысты  ұстаздар алдында оқытудың 
әдіс-тәсілдерін үнемі жаңартып отыру және технологияларды меңгеру, оны 
тиімді қолдана білу міндеті тұр.
Білім беру бағдарламасының негізгі мақсаты-білім мазмұнының жаңаруымен 

қатар, критериалды  бағалау  жүйесін  енгізу және оқытудың әдіс-тәсілдері 
мен әртүрлі құралдарын қолданудың тиімділігін арттыруды талап етеді. 
Негізінен жаңартылған білім  жүйесі  құзыреттілікке  және сапаға бағытталған 
бағдарлама.  Жаңартылған білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының 
үйлесімді  қолайлы білім беру ортасын құра отырып  сын  тұрғысынан ойлау, 
зерттеу  жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ –ны қолдану, коммуникативті  
қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топта  жұмыс жасай білу, функционалды 
сауаттылықты, шығармашылықты  қолдана білуді  және оны тиімді жүзеге 
асыру үшін  қажетті  тиімді оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен  оқу, модельдеу, 
бағалау  жүйесі, бағалаудың тиімді стратегиялары)жалпы сындарлы оқытуды 
курс  барысында  ұғындық.   Жаңартылған  білім беру бағдарламасының  
ерекшелігі спиральді қағидатпен  берілуі. Оған оқу мақсаттары зерделей отыра 
тапсырмаларды  ықшам сабақтарды құрастыру барысында көз  жеткіздік. Ба-
стауыш сыныптарға қызықты, зерттеуді, жоспарлауды, мәлімет алып, нәтижені 
түсіндіріп қорытынды жасауға бағыттайтын «Жаратылыс» пәнінің қосылуы. Бұл 
пән негізгі  мектептегі «Биология», «География», «Химия», «Физика» пәндерін 
зерделеп негізін  қалауға, алған  білімдерін  күнделікті өмірде (үйде, мектепте,  
табиғат әлемінде) кездесетін табиғат құбылыстары мен үдерістерін  түсіндіру, 
сипаттау, болжау үшін  қолдану білігін дамытуға  бағытталған. 1 сыныпта-
1сағат, 2 сыныпта-1сағат, 3 сыныпта -2 сағат, 4 сыныпта -2 сағат. 
Бағалау жүйесі де түбегейлі өзгеріске ұшырап, критериялық бағалау жүйесіне 

өтеді. Критериалды бағалау кезінде оқушылардың үлгерімі  алдын ала 
белгіленген  критерийлердің нақты  жиынтығымен өлшенеді. Оқушылардың  
пән бойынша үлгерімі  екі тәсілмен  бағаланады: қалыптастырушы бағалау 
және жиынтық бағалау. Ең жоғары балл 60 ұпай, орташа балл 48 ұпай деп 
белгіленеді. Баланың жан-жақты ізденуіне ынталандырады. Критериялық 
бағалау жүйесі Филиппин, Сингапур, Жапония, Франция, Финляндия сынды 
дамыған елдерде пайдаланылады. Бұл бағалау жүйесінің артықшылығы, 
баланың ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ықыласын 
туғызады. Кеңестік заманнан қалған бес балдық бағалау жүйесі жойылады. 
Қалыптастырушы  бағалау  күнделікті  оқыту мен оқу үдерісінің  ажырамас бөлігі  
болып табылады және тоқсан бойы  жүйелі түрде өткізіледі. Қалыптастырушы 
бағалау  үздіксіз  жүргізіле отырып, оқушылар мен  мұғалім арасындағы  кері  
байланысты қамтамасыз  етеді және балл  не баға қоймастан  оқу үдерісін 
түзетіп отыруға мүмкіндік береді. Жиынтық бағалау оқу бағдарламасынның 
бөлімдерін (ортақ тақырыптарын  және белгілі бір оқу кезеңін (тоқсан, оқу 
жылы) аяқтаған  оқушының үлгерімі  туралы ақпарат алу мақсатында балл 
және баға қою арқылы өткізіледі. Қалыптастырушы бағалау және жиынтық 
бағалау барлық  пәндер бойынша қолданылады.  
Кіріктірілген білім беру бағдарламасында қазақ тілі пәнінің берілу жайы 

да өзгеше. Бағдарлама оқушының төрт тілдік дағды түрлерін: тыңдалым, 
айтылым, оқылым, жазылым  жетілдіруге  бағытталған. Бұл төрт дағды 
оқу жоспарында «Шиыршық әдісімен» орналастырылған және бір –бірімен 
тығыз байланысты. Яғни, жыл бойына бірнеше рет қайталанып отырады 
және сынып өскен сайын тілдік мақсат та күрделене түседі. Жаңартылған 
оқу бағдарламасының құрылымын, мақсат-міндеттерін меңгерту. Кур-
ста жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, 
педагогикалық әдіс-тәсілдер және белсенді оқыту технологиялары да 
қарастырылды. Аталған  курсты ауданымызға келіп  жергілікті  ауылдан  келген 
ұстаздарға жеңілдік жасап, ұйымдастырған «Өрлеу» институтының  директоры  
профессор  Алма Мырзалиноваға және  «Мектепке  дейінгі   тәрбие және  ба-
стауыш  білім  беру  кафедрасының» аға  оқытушыларына  ұстаздарымыздың  
атынан  алғысымызды  білдіреміз.  
Қорыта айтқанда, аталмыш бағдарламаның мәні, баланың функционалды 

сауаттылығын қалыптастыру. Оқушы өзінің мектеп қабырғасында алған білімін 
өмірінде қажетке асыра білуі керек. Сол үшін де бұл бағдарламаның негізі 
«Өмірмен байланыс» ұғымына құрылған. Ұстаздарға үлкен жауапкершілік 
міндеттелді. Оқушылардың бойына ХХІ ғасырда өмірдің барлық салаларында 
табысты болу үшін, қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз 
еңбектену керек. Үйренгеніміз де, үйренеріміз де көп  Үнді халқының  тарихи  
тұлғасы Махатма  Гандидің  «Егер сен болашақтағы  өзгерісті  байқағың 
келсе, сол  өзгерісті уақытында жаса» деген ілімін негізге ала отырып, оқушы 
бойындағы қабілетті  жетілдіріп, оқушыларды болашаққа жетелеп, жақсы істі 
бастағалы отырмыз.  
Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз 

сүйетін, бала үшін  ұстаз ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер 
ғана жұмыс істей алады.  Жаңартылған білім – болашақтың  кепілі.  

Махаббат ЖҮКЕНОВА,
Саумалкөл қазақ ОМ-нің 

бастауыш сынып мұғалімі.

Жерсеріктік желідегі «Толық» ақылы арналар 
топтамасына абоненттерді қосу ұтысының 

аралық нәтижесі 
Екінші ұтыс ойынының басты сыйлығы - Гоа 

аралына екі адамға жолдаманы Шығыс Қазақстан 
облысы Ақсу елді мекенінің тұрғыны – Рапеков 
Әділет Әмірғалиұлы ұтып алса, Қызылорда облысы, 
Жаңақорған ауылының тұрғыны Ахметов Орман 
Айтмағанбетұлы қысқа толқынды пешті қанжығасына 
байлады, Қостанай облысы Боровское ауылының 
тумасы Асеева Любовь Федоровнаға үтік бұйырды.  
Үшінші ұтыс ойыны 2016 жылы шілде айының 

басында ойналып, жолы болғыш абоненттер iPhone 
6, тоңазытқыш және суперсыйлық – автокөлік сияқты 
құнды сыйлықтарға ие болады.  
Акцияға қатысу үшін абоненттерге «Толық» ақылы арналар топтамасына 3 айдан 12 

айға дейінгі мерзімге қосылуы керек. 
Естеріңізге сала кетсек, 2015 жылдың 1 қыркүйегінде басталған аталмыш Акцияның 

бірінші аралық ұтыс ойынының нәтижесі бойынша, Дмитрий Мерц Smart TV теледидарын, 
Серік Марденов электр шәйнегін, Абзал Балжігітов блендер ұтып алған болатын. 
Сыйлықтар ұтысы «Random» кездейсоқ сандар генератороның көмегімен 

жүргізіледі. 
Біз барлық қатысушыларға алғыс білдіріп, жеңімпаздарды құттықтаймыз! 
«Толық» ақылы арналар топтамасына 3 айдан 12 ай мерзімге дейін қосылып, құнды 

сыйлықтар ұтып алыңыздар. Іске сәт!  
Акция 2016 жылдың 1 қазанына дейін жүреді, аралық нәтиже әрбір үш ай сайын 

шығарылады.
Акция туралы толық ақпаратты otautv.kz сайтынан таба аласыздар.  

«OTAU TV»-ДЕН САЯХАТ

 ДҮЙСЕНБІ, 2 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Апта.kz» 
11:05 «Дара жол» 12:30 «ДАУА» 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 «Қыздар». 0:15 
KAZNEWS 1:00 «SPORT.KZ» 1:20 «Серпіліс» 
2:05 «Менің Қазақстаным!» 2:35 «Түнгі сту-
дияда Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
7:00 «Әсем әуен» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

«7 күн» 11:00 «Магия кухни» 11:30 Кино 
«Офицеры» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 
Концерт «Мереке-думан» 15:00 Новости 
15:15 Т\х «Достық жәрмеңкесі» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 Т\х «Достық жәрмеңкесі» 
17:00 Новости 17:15 Д\ф «Достық үйі» 17:40 
«Орталық Хабар» 18:55 «ТВ Бинго» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Арнайы хабар» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Юбилейный концерт группы 
«А'Studio» 0:20 Т\х «25 шақырым 2» 2:00 
«Негізінде...» 2:05 Қорытынды жаңалықтар 2:35 
«Сотқа жеткізбей» Д\ф 3:05 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 6:55 «МОДНЫЙ 

ПРИГОВОР» 7:45 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
8:30 «П@УТINA» 9:00 Любимые комедии. 
«САМОГОНЩИКИ». «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» 9:45 Любимые комедии. 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 11:20 «ЕРАЛАШ» 
12:00 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 12:50 «ӘН 
ДАРИЯ» 13:40 «П@УТINA+» 14:35 «УГАДАЙ 
МЕЛОДИЮ» 15:00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 
16:15 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:20 
Кино «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛИ-
НЫ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 22:55 «П@
УТINA» 23:20 Кино «ОБНИМАЯ НЕБО» 1:20 
«П@УТINA+» 2:10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 
2:55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 3:40 «САПА 
БАҚЫЛАУДА»

РОССИЯ 1 
04.00 Х/ф «Невероятные приключения 

итальянцев в России» 06.05 Х/ф «Не было 
бы счастья...» 10.20 Концерт Аллы Пугачевой 
13.00, 19.00 Вести 13.20 Концерт Аллы Пуга-
чевой. Продолжение 15.10 Х/ф «Скалолазка» 
19.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 23.30 Х/ф 
«Красавец и чудовище» 01.55 Х/ф «Жил-был 
настройщик...» 03.20 «Комната смеха» 

СЕЙСЕНБІ, 3 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

 7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы арман». 
Т\х. 10:50 «Біздің ағай». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 Режиссер Ораз Әбішевтің 
100 жылдығына. «Талғаттың биік аспаны». 
Д\ф. 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 «Табыс сыры. 18:15 «ҚЫЛМЫС ПЕН 
ЖАЗА» 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 «Қыздар». 0:15 KAZNEWS 
1:05 «Біздің ағай». Т\х. 1:50 «Қылмыс пен 
жаза» 2:10 «Бүгінгі күннің батырлары» 2:25 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
7:00 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы 

жаңалықтар 10:10 Кино «В бой идут одни 
старики» 11:00 Новости 11:10 Кино «В бой 
идут одни старики» 11:40 Аспаздық бағдарлама 
«Сиқырлы ас үй» 12:10 «Подари детям жизнь» 
12:15 Т\х «Зәуре» 13:00 Түскі жаңалықтар 
13:15 Т\с. «Семейные мелодрамы» 14:10 Т\с 
«Катина любовь» 15:00 Новости 15:10 Т\х . 
«Көршілер» 16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 
«Біздің үй» 17:00 Новости 17:15 Т\с. «След» 
17:55 «Тағдыр жолы» 18:30 Т\х «Ұзақ жол» 
19:05 Т\х «Қыз жолы» 19:55 «Негізінде...» 
20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 «Бюро 
расследований» 20:55 «По сути» 21:00 Итоги 
дня 21:30 Т\с.»Битва за Севастополь» 22:25 
Т\с. «След» 23:05 «Бетпе-бет» 23:35 «Арнайы 
хабар» 0:00 «Негізінде...» 0:05 Қорытынды 
жаңалықтар 0:35 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 
1:05 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 

6:05 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР 
СУБТИТРЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 
7:55 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ИГРАЙ, ГАРМОНЬ, В КРЕМЛЕ!» 10:00 «ДО-
БРОЕ УТРО, КАЗАХСТАН!» 11:00 Кино «НЕ 
ПОКИДАЙ МЕНЯ» 12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 
12:10 «П@УТINA» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ 
АКБАР». 13:25 ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 
14:20 «ПРАВДА» 14:25 Комедия «СВАТЫ 6» 
15:45 «СУДЕБНЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ 
ПОЖЕНИМСЯ» 17:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕ-
БЕСА». Кино 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
23:35 «П@УТINA» 0:00 Кино «ОБНИМАЯ 
НЕБО» 2:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ 
ЛЮДИ» 3:35 «САПА БАҚЫЛАУДА» 

РОССИЯ 1 
04.00 Х/ф «Мимино» 06.00 Х/ф «Не было 

бы счастья-2» 09.50 Концерт Николая Баско-
ва 12.10 «Аншлаг и компания». (16+) 13.00, 
19.00 Вести 13.20 «Аншлаг и компания». 
Продолжение. (16+) 15.10 Х/ф «Скалолазка» 
19.35 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 22.30 Х/ф 
«Это моя собака» 00.35 Х/ф «Дуэнья» 02.40 
«Комната смеха»

СӘРСЕНБІ, 4 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

6:55 Әнұран 7:00 Мемлекеттік уақыт қызметі: 
дәлме-дәл уақыт. 7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 
«Аяулы арман». Т\х. 10:50 «Біздің ағай». Т\х. 
11:45 «Айтуға оңай...» 12:30 «Елдің ерлігі». 
Д\ф. 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 «Кел-
бет» 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 «Қыздар». 0:15 KAZNEWS 
1:05 «Біздің ағай». Т\х. 1:50 «Келбет» 2:15 
«Табыс сыры». 2:35 «Түнгі студияда Нұрлан 
Қоянбаев» 

ХАБАР 
7:00 «Айтұмар» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 Таңғы 

жаңалықтар 10:10 Т\с.»Битва за Севастополь» 
11:00 Новости 11:10 Аспаздық бағдарлама 
«Сиқырлы ас үй» 11:40 «Подари детям жизнь» 
11:45 «Әр үйдің сыры басқа» Д\ф 12:15 Т\х 
«Қыз жолы» 13:00 Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. 

«Семейные мелодрамы» 14:10 Т\с «Катина 
любовь» 15:00 Новости 15:10 Т\х . «Көршілер» 
16:00 Кешкі жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 
Новости 17:15 Т\с. «След» 18:00 «Сильные 
духом» 18:30 Т\х «Ұзақ жол» 19:05 Т\х «Қыз 
жолы» 19:55 «Негізінде...» 20:00 Қорытынды 
жаңалықтар 20:30 «Бетпе-бет» 20:55 «По сути» 
21:00 Итоги дня 21:30 Т\с.»Битва за Севасто-
поль» 22:25 Т\с. «След» 23:05 «Негізінде...» 
23:10 Қорытынды жаңалықтар 23:40 «Арман 
қанатында» 0:00 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 0:30 
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 Кино «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:30 
«ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 13:25 ТОК-ШОУ 
«ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 14:20 «ПРАВДА» 14:25 
Комедия «СВАТЫ 6» 15:45 «СУДЕБНЫЕ 
ИСТОРИИ» 16:45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 
17:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Кино 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:35 «П@УТINA» 0:00 
Кино «ОБНИМАЯ НЕБО» 2:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 
ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 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 «Верни мою 
любовь» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 20.00 Т/с 
«Уйти, чтобы вернуться» 22.55 Ночная смена. 
«Романовы. Судьба русского Крыма». 1, 2 ф. 
(12+) 01.05 Т/с «Срочно в номер. На службе 
закона» 02.05 «Великие пророчицы. Ванга и 
матрона» 03.00 «Комната смеха» 

БЕЙСЕНБІ, 5 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы арман». 
Т\х. 10:50 «Біздің ағай». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Елдің ерлігі». Д\ф. 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 ҚР 
ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 25 ЖЫЛ. «ӨТКЕН МЕН ЖЕТ-
КЕН: ҚР ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІ». 18:15 «АГРО-
БИЗНЕС» 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 «Қыздар». 0:15 KAZNEWS 
1:05 «Біздің ағай». Т\х. 1:50 «Өткен мен жеткен: 
ҚР Қарулы күштері». 2:10 «Жан жылуы» 2:30 
«Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев» 

ХАБАР 
7:00 «Бұйымтай» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с.»Битва за Сева-
стополь» 11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 
11:40 «Подари детям жизнь» 11:45 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д\ф 12:15 Т\х «Қыз жолы» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. «Семейные ме-
лодрамы» 14:10 Т\с «Катина любовь» 15:00 
Новости 15:10 Т\х . «Көршілер» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Біздің үй» 17:00 Новости 
17:15 Т\с. «След» 17:55 «Тағдыр жолы» 18:20 
Т\х «Ұзақ жол» 19:10 Т\х «Қыз жолы» 19:55 
«Негізінде...» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 
20:30 «Бетпе-бет» 20:55 «По сути» 21:00 
Итоги дня 21:30 Т\с.»Битва за Севастополь» 
22:25 Т\с. «След» 23:05 «Негізінде...» 23:10 
Қорытынды жаңалықтар 23:40 «100 бизнес-
тарихы» 0:00 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 0:30 
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 Кино «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@
УТINA» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 13:25 
ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 14:20 «ПРАВДА» 
14:25 Комедия «СВАТЫ 6» 15:45 «СУДЕБ-
НЫЕ ИСТОРИИ» 16:45 Ток-шоу «РОДИНА» 
17:50 «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА». Кино 20:00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 21:00 «ҒАЖАЙЫП 
ЖАН». 22:00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 
«ҒАЖАЙЫП ЖАН». 23:35 «П@УТINA» 0:00 
Кино «ОБНИМАЯ НЕБО» 2:00 «БAСТЫ ПА-
ТРУЛЬ» 2:10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 2:50 
ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 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 «Верни 
мою любовь» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 
20.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться» 22.55 
Ночная смена. «Романовы. Судьба русского 
Крыма». «Крымский инопланетянин. Мистика 
Волошина». 3 ч. (12+) 01.00 Т/с «Срочно в 
номер. На службе закона» 02.00 «Дом, где 
хранится телевидение». (12+) 03.00 «Ком-
ната смеха» 

ЖҰМА, 6 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН  

7:00 «ТАҢШОЛПАН». 10:00 «Аяулы арман». 
Т\х. 10:50 «Біздің ағай». Т\х. 11:45 «Айтуға 
оңай...» 12:30 «Елдің ерлігі». Д\ф. 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 20:05 ПАРЛАМЕНТ 20:20 «АЙТУҒА 
ОҢАЙ...» 21:05 «СӘЛЕМ, ҚАЗАҚСТАН!» 22:30 
«КЕЛІН». Т\х. 23:30 «СІЗ НЕ ДЕЙСІЗ?» 0:00 
KAZNEWS 0:35 Парламент 0:45 «Біздің ағай». 
Т\х. 1:30 «Иман айнасы» 1:50 «Бүгінгі күннің 
батырлары» 2:00 «Ғасырлар үні». Д\ф. 10-
соңғы бөлімі 2:30 «Сіз не дейсіз?» 

ХАБАР 
7:00 «Бұйымтай» 8:00 «Жаңа күн» 10:00 

Таңғы жаңалықтар 10:10 Т\с.»Битва за Сева-
стополь» 11:00 Новости 11:10 «Магия кухни» 
11:40 «Подари детям жизнь» 11:45 «Әр үйдің 
сыры басқа» Д\ф 12:15 Т\х «Қыз жолы» 13:00 
Түскі жаңалықтар 13:15 Т\с. «Семейные ме-
лодрамы» 14:10 Т\с «Катина любовь» 15:00 
Новости 15:10 Т\х . «Көршілер» 16:00 Кешкі 
жаңалықтар 16:15 «Өмір сабақтары» 16:50 
«Экономкласс» 17:00 Новости 17:15 Т\с. 
«След» 17:50 «Тур де Хабар» 18:20 «Сильные 
духом» 18:25 Т\х «Ұзақ жол» 19:15 Т\х «Қыз 
жолы» 20:00 Қорытынды жаңалықтар 20:30 
«Бетпе-бет» 21:00 Итоги дня 21:30 Т\с.»Битва 
за Севастополь» 22:25 Т\с. «След» 23:15 Д\ф 
«Военное ноу-хау: БТР» 23:45 Қорытынды 
жаңалықтар 0:15 «Сотқа жеткізбей» Д\ф 
0:45 Жаңалықтар 

ЕВРАЗИЯ 

6:00 «ӘЙЕЛ  СЫРЫ…» 6:45 «ЖҰМА 
УАҒЫЗЫ» 7:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТ-
РЛЕРМЕН 7:15 «САПА БАҚЫЛАУДА» 7:55 
ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 8:00 
«ДОБРОЕ УТРО» 11:00 Кино «НЕ ПОКИДАЙ 
МЕНЯ» 12:00 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 12:10 «П@
УТINA» 12:30 «ДЖОДХА ЖӘНЕ АКБАР». 
13:45 ТОК-ШОУ «ВСЕ МЫ ЛЮДИ» 14:40 
«ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ» 15:15 «ПРАВДА» 15:20 
Кино «ОФИЦЕРЫ» 17:35 «ЖДИ МЕНЯ». КА-
ЗАХСТАН 18:40 «АВТОКУШ». 18:50 «ПОЛЕ 
ЧУДЕС» 20:00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
21:00 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 22:00 «БАСТЫ 
ЖАҢАЛЫҚТАР» 22:45 «ҒАЖАЙЫП ЖАН». 
23:35 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН». Часть 1 2:00 
«П@УТINA» 2:20 «БAСТЫ ПАТРУЛЬ» 2:30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 3:10 ТОК-ШОУ «ВСЕ 
МЫ ЛЮДИ» 4:00 «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 
Вести. Дежурная часть 14.00 Т/с «Верни мою 
любовь» 17.15 «Прямой эфир». (16+) 20.00 Т/с 
«Уйти, чтобы вернуться» 23.00 Х/ф «Весеннее 
обострение» 03.00 «Комната смеха» 

СЕНБІ, 7 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН  

ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ 
7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 

қатысуымен концерт 8:05 «Ертегілер еліне сая-
хат». М/ф 8:25 «Жаңа қоныс». Т\х. 8:55 ОТАН 
ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН! 9:00 
«СЕНБІЛІК ТАҢ». 10:05 ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР 
КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН! 10:10 «Әзіл әлемі» 
12:00 «Намыс дода». 13:10 «ТАБЫС СЫРЫ. 
13:25 «Намыс дода». 14:35 «Қазаққа қымбат 
есім». Сағадат Нұрмағамбетов. Д\ф. 15:15 
ОТАН ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН! 
15:20 ҚР ТӘУЕЛСІЗДІГІНЕ 25 ЖЫЛ. «ӨТКЕН 
МЕН ЖЕТКЕН: ҚР ҚАРУЛЫ КҮШТЕРІ». 15:40 
«Арнайы өкілдер». Т\х. 18:40 «Өмірдің өзі 
новелла». Т\х 19:30 KAZNEWS 20:05 ОТАН 
ҚОРҒАУШЫЛАР КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН! 20:10 
«Үздік әндер» 21:00 «ДАРА ЖОЛ» 22:35 
«ЖАЙДАРМАН» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ЖОҒАРЫ 
ЛИГА. 1/8 финал. 7-топ 0:05 KAZNEWS 0:40 
«Road to France». « UEFA EURO-2016» жур-
налы 1:10 Драма «Мергендер» 

ХАБАР 
7:00 «Тамаша» 8:30 Д\ф «Военное ноу-хау: 

авиация» 9:00 «Бабалар дәстүрі - ұрпаққа 
аманат» атты Қазақстан Республикасы Ұлттық 
Ұланының гала-концерті 10:35 Т\с.»Битва за 
Севастополь» 11:30 Кино. «Песнь о Маншук» 
12:50 «Мен көрген соғыс» 13:00 «Ұмытылмас 
сәттер» 13:05 Д\ф «Жауынгер» 13:35 «Орталық 
Хабар» 14:50 «Жұлдыздар айтысады» шоу 
бағдарламасы 16:10 Кино. «Качели любви» 
17:55 Концерт. Саят Медеуов. «Отаным 
менің» 19:45 «Бенефис-шоу» 21:00 «7 күн» 
22:00 Мегахит. «Пять невест» 23:50 Т\х «25 
шақырым 2» 1:30 Спектакль 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 6:05 

«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 8:00 «ТАҢҒЫ ПОШТА» 8:35 «П@
УТINA» 9:00 «СМАК» 9:40 Елена Яковлева, Ми-
хаил Маликов в фильме «ВАЛЬС-БОСТОН» 
11:40 «ФАБРИКА ГРЕЗ» 12:00 «112. НЕДЕЛЯ» 
12:25 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:25 «П@УТINA+» 
14:20 «ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН». Часть 1 
16:55 Кино «ДИВЕРСАНТ» 20:00 «ПЕРВАЯ 
ПРОГРАММА» 21:00 «ДИВЕРСАНТ». Про-
должение 22:00 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 23:10 
«СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 23:50 «БЕЗ 
СТРАХОВКИ» 2:20 «112. НЕДЕЛЯ» 2:40 «ӘЙЕЛ 
СЫРЫ…» 3:25 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 4:10 
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 

РОССИЯ 1 
04.00 Х/ф «Привет с фронта» 05.45 «Диалоги 

о животных» 06.40, 10.10, 13.20 Вести-Москва 
07.00, 10.00, 13.00, 19.00 Вести 07.10 Россия. 
Местное время. (12+) 08.15 «Правила движе-
ния». (12+) 09.10 «Личное. Лариса Лужина». 
(12+) 10.20 Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 
12.00, 13.30 Х/ф «Будет светлым день» 16.00 
«Один в один. Битва сезонов». (12+) 20.00 
Х/ф «Легенда №17» 22.40 Концерт «Это 
нужно живым» 00.10 Х/ф «Был месяц май» 
02.40 «Комната смеха» 

ЖЕКСЕНБІ, 8 МАМЫР 
ҚАЗАҚСТАН 

7:00 Қазақстан эстрада жұлдыздарының 
қатысуымен концерт 8:10 «Ертегілер еліне 
саяхат». М/ф 8:30 «Жаңа қоныс». Т\х. 9:00 
«БҮГІН ЖЕКСЕНБІ» 11:10 «ЖЕҢІС КҮНІ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН 11:15 «БІЛГІРЛЕР БӘЙГЕСІ». 
Зияткерлік сайыс 12:00 «Сәлем, Қазақстан!» 
13:30 «ЖАРҚЫН БЕЙНЕ» 14:00 «ЖЕҢІС 
КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!» 14:05 «Күткен 
күн». Концерт-спектакль 15:35 «ЖЕҢІС КҮНІ 
ҚҰТТЫ БОЛСЫН!» 15:40 «Арнайы өкілдер». 
Т\х. 18:45 «ЖЕҢІС КҮНІ ҚҰТТЫ БОЛСЫН!» 
18:50 «Әзіл әлемі» 20:00 «АПТА. КZ» 21:05 
АҚЫЛБЕК ЖЕМЕНЕЙДІҢ ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
КЕШІ 22:55 «Білгірлер бәйгесі». 23:40 «Road 
to France». «UEFA EURO-2016» журналы 
0:10 Драма «Мәншүк туралы дастан» 1:30 
«Сәлем, Қазақстан!» 

ХАБАР 
7:00 Концерт. Мұқағали Мақатаев. «Соғады 

жүрек» 8:30 «7 күн» 9:30 «Айбын» 10:05 «Ас 
арқау» 10:30 Д\ф «Әскери музей» 11:00 Кино 
«Отец солдата» 12:30 «Бенефис-шоу» 13:45 
Кино. «А зори здесь тихие» 16:40 Концерт. 
Нұрғиса Тілендиев. «Жүрегім менің» 18:30 
«Қызық times» 19:35 «Жұлдыздар айтысады» 
шоу бағдарламасы 21:00 «7 күн» 22:00 Мега-
хит. «Искатель воды» 23:45 Т\х «25 шақырым 
2» 1:30 Спектакль 

ЕВРАЗИЯ 
6:00 ЖАҢАЛЫҚТАР СУБТИТРЛЕРМЕН 6:05 

«МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 7:00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 7:50 «СЕНБІЛІК ЖАҢАЛЫҚТАР» 
8:25 «П@УТINA» 8:45 «ВОСКРЕСНЫЕ БЕСЕ-
ДЫ» 9:00 «ЗДОРОВЬЕ» 10:10 «КАЗЛОТО». 
10:50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 11:55 «БОЛЬШОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12:20 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 13:20 «КЕШКІ 
КЕЗДЕСУ» 14:45 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?». 16:10 
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, КАЗАХСТАН!» 17:15 Кино 
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАССТАЮТСЯ» 21:00 
«АНАЛИТИКА» 22:00 «П@УТINA+» 22:55 «ӘН 
ДАРИЯ» 23:45 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 1:30 
«П@УТINA+» 2:20 «БОЛЬШОЙ ПАТРУЛЬ» 
2:30 «ӘЙЕЛ СЫРЫ…» 3:15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» 4:00 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
До 05:00 

РОССИЯ 1 
03.50 Х/ф «Первый после Бога» 06.00 

Мульт утро 06.30 «Сам себе режиссер» 07.20 
«Смехопанорама» 07.50 «Утренняя почта» 
08.30 «Сто к одному» 09.20 Вести-Москва 
10.00, 13.00, 19.00 Вести 10.10 «Смеяться 
разрешается» 11.10, 13.20 Х/ф «Полоса 
отчуждения» 20.00 Х/ф «Последний рубеж» 
23.15 Х/ф «Сорокапятка» 01.10 Х/ф «Привет с 
фронта» 02.55 «В мае 45-ого. Освобождение 
Праги». (12+) 03.55 «Комната смеха» 
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Айыртау таѕы6 28 сәуір 2016 жыл

Аптадаѓы ауа райы
Ауаныњ температурасы, С°

Жауын - шашын (тєулік ішінде)  
Атмосфералыќ ќысым мм сын. баѓ.
Желдіњ баѓыты
Желдіњ шапшањдыѓы

12 с.
0 с.

+10
+5

+11
+4

+11
+5

+13
+4

+10
+5

+10
+4

+12
+4

736
С-Ш

2-4

740
С

3

740
С-Б

737
С-Ш
2-4

736
С-Ш
3-5

739
С-Ш
4

742
С-Ш

2-4

Уақыт
(жергілікті)

28/04
БС

29/04
ЖМ

30/04
СН

1/05
ЖК

2/05
ДС

3/05
СС

4/05
СР

3

 эл. пошта:airtau_tany@mail.ru

Ескерту: бес жєне одан артыќ тєулікке мєліметтердіњ наќтылыѓы тμмен болып табылады.

Құттықтаймыз!Құттықтаймыз!

Мамыр Апта 
күндері

Таң 
намазы

Күннің 
шығуы 

Бесін
намазы

Екінті
намазы

Ақшам
намазы

Құптан 
намазы

01.05.2016 Жексенбі 3:57 5:46 13:21 18:32 21.00 22.30
02.05.2016 Дүйсенбі 3:55 5:44 13:21 18:33 21.02 22.32
03.05.2016 Сейсенбі 3:53 5:42 13:21 18:34 21.04 22.34
04.05.2016 Сәрсенбі 3:51 5:39 13:21 18:35 21:06 22.36
05.05.2016 Бейсенбі 3:50 5:37 13:21 18:36 21:08 22.38
06.05.2016 Жұма 3:48 5:35 13:21 18:37 21:10 22.40
07.05.2016 Сенбі 3:46 5:33 13:21 18:38 21:12 22.42
08.05.2016 Жексенбі 3:44 5:31 13:21 18:39 21:14 22.44
09.05.2016 Дүйсенбі 3:42 5:30 13:21 18:40 21:15 22:46
10.05.2016 Сейсенбі 3:39 5:28 13:21 18:41 21:17 22:48
11.05.2016 Сәрсенбі 3:37 5:26 13:21 18:43 21:19 22:50
12.05.2016 Бейсенбі 3:35 5:24 13:21 18:44 21:21 22:52
13.05.2016 Жұма 3:33 5:22 13:21 18:45 21:23 22:54
14.05.2016 Сенбі 3:31 5:20 13:21 18:46 21:24 22:55
15.05.2016 Жексенбі 3:30 5:19 13:21 18:47 21:26 22:57
16.05.2016 Дүйсенбі 3:28 5:17 13:21 18:48 21:28 22:59
17.05.2016 Сейсенбі 3:26 5:15 13:21 18:49 21:30 23:01
18.05.2016 Сәрсенбі 3:24 5:14 13:21 18:50 21:31 23:03
19.05.2016 Бейсенбі 3:22 5:12 13:21 18:51 21:33 23:04
20.05.2016 Жұма 3:20 5:10 13:21 18:51 21:35 23:06
21.05.2016 Сенбі 3:19 5:09 13:21 18:52 21:36 23:08
22.05.2016 Жексенбі 3:17 5:09 13:21 18:52 21:38 23:10
23.05.2016 Дүйсенбі 3:15 5:06 13:21 18:54 21:40 23:11
24.05.2016 Сейсенбі 3:14 5:05 13:21 18:55 21:40 23:13
25.05.2016 Сәрсенбі 3:12 5:03 13:21 18:56 21:43 23:15
26.05.2016 Бейсенбі 3:10 5:02 13:21 18:57 21:44 23:16
27.05.2016 Жұма 3:09 5:01 13:21 18:58 21:46 23:18
28.05.2016 Сенбі 3:09 5:00 13:21 18:58 21:47 23:20
29.05.2016 Жексенбі 3:06 4:58 13:22 18:59 21:49 23:20
30.05.2016 Дүйсенбі 3:05 4:57 13:22 19:00 21:50 23:23
31.05.2016 Сейсенбі 3:03 4:56 13:22 19:01 21:52 23:24

Аудандық Қайрош ата мешіті.

МАМЫР МАМЫР   АЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІАЙЫНДАҒЫ НАМАЗ ОҚУ УАҚЫТЫНЫҢ КЕСТЕСІ
(Саумалкөл уақыты бойынша)  2016  жыл – хижраша 1437  жыл

2015 жылдың қыркүйек айында әрі өнерлі, әрі 
жас отбасы иелері Нұрғиса Құрметбек пен Жансая 

Әбубәкірова Ақмола облысына қарасты Ақкөл ауы-
лынан біздің ауданымызға қоныс аударған екен. 

Айыртау жеріне домбыраны жан-тәнімен сүйіп, талмай-
тынбай еңбектенетін жас талант іздеп келдім деп әңгімесін 
бастаған Нұрғиса өзі домбыра тартуды 3 сыныптан бастап, 5 
сыныпта музыка мектебіне оқуға қабылданып, тұрақты айна-
лыса бастаған екен. Одан кейін Көкшетау қаласындағы Жанай-
дар Мусин атындағы педагогикалық колледждің домбыра сы-
ныбын бітіріп, осы оқу орнында алғаш еңбек жолын бастады. 
Содан кейін білімін жетілдіру мақсатында Астана қаласындағы 
Қазақ Ұлттық Өнер Университетінде домбыра факультетінде 
оқыған. Бүгінгі күні Нұрғиса Құрметбек ауданымыздағы музыка 
мектебінің домбыра сыныбының және Саумалкөл қазақ орта 
мектебінің 5-6 сыныптарының музыка пәнінің мұғалімі.
Ал Жансая Қызылорда облысы, Қазалы ауданының тума-

сы. Жансая да Көкшетаудағы Жанайдар Мусин атындағы 
педагогикалық колледжді музыка пәнінің мұғалімі мамандығы 
бойынша тәмамдап, қазіргі таңда «Родничок» ясли-бақшасында 
бүлдіршіндерді музыканың әліппесімен таныстырады. Жансая 
бұған дейін өзі туып-өскен Қазалыдағы аудандық Мәдениет 
үйінің әдіскері болып жұмыс жасаған екен.
Нұрғисаның ата-анасы да ұстаздар қауымынан, әкесі 

Құрметбек Божен Ақкөлдегі музыка мектебінің домбыра 

Интеллектуалды ұлт. Нұрлы болашақ
МУЗЫКА ӘЛЕМІ ТАБЫСТЫРҒАН ТАҒДЫРЛАРМУЗЫКА ӘЛЕМІ ТАБЫСТЫРҒАН ТАҒДЫРЛАР

сыныбының мұғалімі болса, анасы технология пәнінің 
мұғалімі. Отбасындағы 5 ұлдың тұңғышы Нұрғисаның бойы-
на музыкаға, домбыраға деген қызығушылық пен махаббат 
әкесінен дарыған екен. Нұрғисаның өзінен кейінгі бауырлары да 

түрлі аспаптарда ойнай алады. Жары Жансаяның 
айтуынша Нұрғисаның өзі де домбырадан бөлек 
гитара мен баянда ойнай алады екен. Алайда ең 
маңыздысы, бірінші орынға қоятын аспабы ол – 
домбыра дейді.
Ал Жансая өнерге қатысы жоқ отбасында дүниеге 

келіпті. Әкесі қарапайым жұмысшы болса, анасы 
жеке кәсіппен айналысады. Отбасында жалғыз 
бауыры бар.
Жас жұбайлар колледж қабырғасында жүргенде 

сезім жарастырып, қол ұстасып 3 жылдан аса 
жүріпті. 2015 жылдың 22 шілдесінде үйлену тойла-
ры болған жас отбасы тұңғыштарын күтіп жүр.
Жас музыканттар жас маман ретінде мемлекеттік 

бір реттік көтермеақы алғандарын айтады.
Қазіргі таңда Нұрғисаның өзі де, шәкірттері де 

біршама жетістіктерге қол жеткізіп отыр.
«Домбырашы болу үшін құр қабілет болып, 

еңбектенбеген адам ештеңеге жете алмайды. 
Домбыра аспабын жете меңгеру үшін, хас маманы 
болып шығу үшін домбыраға жақын болу керек, 
оны шын жүрекпен сүйе білу керек. Мен үшін 
студенттерге қарағанда, мектеп оқушыларымен 
жұмыс жасаған қатты ұнайды. Себебі, колледж 
қабырғасындағы студенттер музыканы үйренуге 
мамандық ретінде ғана қараса, мектептегі 
бүлдіршіндер оған үлкен жауапкершілікпен 
болашағымыз деп қарайды. Бала жастан қасиетті 
қара домбыраның сиқырлы күмбірін бойына сіңіріп 
өскен балғын балалардың бойындағы талантын 
ашсақ, бұл өнерді меңгеру үшін олардың да 
талмай еңбектенуі керек екенін ұғындырамыз. 1% 
талантты 99% еңбекпен толықтырмаса, қандай да 
бір жетістікке жетемін деу қиынырақ. Өзім мақтан 
ететін шәкірттерімнің бірі 30 наурыз күні облыстық 
«Орфей мен Қорқыттың мұрагерлері»  атты 
байқауда II орын алып келген Арсен Ишмұхаметов. 
Кішкентай ғана дарынын үлкен еңбекпен жетілдіріп, 
қызығушылығы мен алға қойған мақсатына 
жету үшін талпынып, талмай еңбектеніп жүрген 

шәкіртіме үлкен сенім артамын. Үкілеген үмітімізді домбыраның  
хас шебері болып ақтайды деген сенімдемін.
Менің де басты мақсатым – домбыра өнерін насихаттау. 

Ұлттық өнерімізді ұландар бойына барынша тереңдете да-
рыту. Қазақтың күйлерінде халқымыздың бары мен нары, 
мұңы мен зары, өткені мен бүгіні баяндалғанын балаларға 
домбыраның әуезді де, сазды үнімен жеткізу», – дейді дом-
бырашы.
Сонымен қатар, құрамында 13 домбырашысы бар 

ансамбльдің өнері де талайды таңдай қақтырып жүргені 
белгілі. Балғын домбырашылардың 11-і бірінші сыныптың 
оқушылары болса, 1-і үшінші сынып, тағы 1-і музыка мектебін 
бітіруші бесінші сыныптың шәкірті екен.
Нұрғиса мен Жансаяға жас отбасы ретінде былдырлаған 

бүлдіршіндеріңмен бірге шаңырақтарың биік, керегелерің 
кең болып, үлкен қара шаңырақ иелері болыңдар десек, жас 
маман ретінде жасаған жұмыстарың жемісті болып, қызметте 
өсіп, елдің ықыласына бөлене беріңдер деген ақжолтай тілек 
айтамыз.

Мақпал ӘЛМАҒАНБЕТОВА.
Суретті түсірген Наталья ЕРЕМЕНКО.

Кез келген мақал ата-баба 
өсиетін, даналығын білдіреді. 

Ал даналықтың өзі не? Бұл 
уақытпен тексерілген, ғасырлар 
бойы сұрыпталған тәжірибе. 
Сондықтан, бұл мақалмен санаспау 
– уақытпен дауласумен тең.
Бұл мақалдың түпкі түйінін талдап 

көрейік. Шоқан Уәлихановты мысал 
ретінде қарастырып көруге болады. 
Шоқан өзінің қысқа ғұмырында үлкен 
жетістіктерге қол жеткізе алды. Ол 
бүкіл өмірін тіл үйренумен, география, 
шығыстану, тарих, этнология сынды 
ғылымдарды зерттеумен өткізді. Шоқанды, 
тіпті, еуропалық деңгейде мойындады: ол 
Ресей ғылым Академиясының мүшесі 
болып тағайындалды. Шоқанның шыққан 
асулары мен бағындырған белестерінің 
барлығы аянбай еңбек етудің, оқу-білімге 
барынша ден қоюының арқасы. 
Замандастарымыздың арасында да 

өзін-өзі жетілдіру кең таралуда: біреулері 
арнайы әдебиетті оқумен айналысып 
жүрсе, екіншілері бірнеше дәреже иеленіп, 
мамандандырылған курс пен сабақтарға 
барады, ал енді біреулері өздерінің шағын 
зертханасында ғылымның түрлі сала-
сына қатысты зерттеу жұмыстарын жа-
сап, отандық және әлемдік деңгейдегі 
ғалымдардың қатарынан көріну үшін 
аянбай тер төгуде. Олардың жастары 

БІР ҒАСЫРЫН ӨМІРГЕ, СОЛ ӨМІРІН БІЛІМГЕ...БІР ҒАСЫРЫН ӨМІРГЕ, СОЛ ӨМІРІН БІЛІМГЕ...
оқу ынталарына кедергі келтіре алмайды. 
Себебі, білім – қазіргі заманның ең басты 
талабы, әрі ең басты құндылығы. Заман 
дамыған сайын талабына сай мамандар-
ды қажет етеді. Осыған байланысты адам 
да өз білімін кеңейтіп, жетілдіріп отыруы 
керек. Білім мен біліктілік қатар жүрген 
салада ілгерілеу, өрлеу, шарықтау сынды 
ғажайып құбылыстар орын алып отыра-
ды. Мұның бәрі технологияландырылған, 
ғарыштық жылдамдықпен жұмыс жасай-
тын біздің дәуірімізде басты қару болып 
табылады.
Оқу – бұл тек мектептер мен универси-

теттер ғана емес, өмірдің өзі де бізді көп 
нәрсеге үйретеді. Әрқашан өткенге көз 
салып, қателіктерінен сабақ алып, жаңа 
адамдармен танысып, әлемдегі соңғы 
оқиғалардан хабардар болу керек. Ол 
үшін өмірге және жаңа білімге ашық болу 
керек. Өмірдің кейбір сабақтарын ешбір 
мектеп бере алмайтын сәттер де болады. 
Оған дәлел көпшілік ұлы адамдардың 
өмірінде мектеп бағдарламасын оқу 
бақыты бұйырмаса да, өмірлік сабақтары 
өте көп болғандығы үшін айдай әлемге 
аты шыққан ғалымдар мен даналар бо-
лады. Олар өз өмірлерінің қиындығынан, 
сұрықсыздығынан құтылу үшін жасаған 
амалдары әлемдік үлкен жаңалық болып 
шыға келеді.
Міне, біз басты тақырып, басты нысана 

етіп алған мәтеліміз жоғарыдағы пікірді 
толығымен қуаттайды. Мен де алдыма 
биік мақсаттар қойып, оларға жету үшін 
көп еңбек етемін, білім аламын. Білім 
игере жүріп қоғам өмірін қашанда басты 
назарда ұстап, жаһандық жаңалықтардан 
хабардар болып, заманға сай жан-жақты 
білімді, білікті, қай салада болмасын 
қабілетті маман болу менің басты 
ұстанымым.
Менің арманым – журналист болу, 

ал ол үшін тек тума талант емес, 
жан-жақты білім қажет. Жаңалыққа, 
жаңашылдыққа жаны құштар, білгенім бір 
тоғыз, білмегенім тоқсан тоғыз дегендей, 
оқу мен еңбектенуден алыстамайтын осы 
бір мамандықтың иесі болу мен үшін ұлы 
мақсат. Бұл мақсатқа жету үшін мен жаңа 
шыңдарға зер салып, жаңа білім игеруді 
бастаймын. Орта білім алу жолындағы 
сапарымды мамандық игеру жолында 
мақсатты сапарға ұластырмақпын.
Адамзат баласы ретінде қанша өмір 

сүрсек, соншалықты еңбектеніп, білім алу 
бізге парыз сынды. Және солай ету үшін 
бізге қазір барынша мүмкіндіктер берілген. 
Оқуға деген махаббат пен тынымсыз 
еңбектенуге деген ерік-жігерің мықты бол-
са, қалаған шыңға шығуға болады.

Темірлан ТЕМЕШЕВ,
қазақ-түрік лицейінің 
11 сынып оқушысы.

Айыртау ауданы, Қантай - Бірлестік 
ауылының тумасы, Көкшетау қаласының 
тұрғыны,  40 жылдан астам Карасев 
селосында ұстаз болып жұмыс істеген, 
шаңырағымыздың бәйтерегі, ардақты 
әкеміз, ағайын-туысқа  ақылшы, жанашыр 
болған атамыз Қапсан  Тәжібайұлы  Бей-
сембаев  фәниден  бақилыққа аттанғалы  
2016 жылдың  сәуір  айының  30-ы күні 40 
күн болады.  Үлкенді  де, кішіні  де  сыйлай 
білетін асыл  қасиеті,  еңбекқорлығы, 
жайдары  мінезі  көз  алдымызда. Осы  
қасиеттерінің  арқасында  елінің  құрметіне  
ие  болған  ардақты  ұстаз.  Қырық  күн  төрт  
күндей  зымырап   өтті,  әкеміздің  жаны-
мызда  болмауы  бізге  қатты  сезілуде,  
әкеміздің рухына дұға оқытып,  сағынышпен  
еске  алудан  басқа  амал жоқ. Жатқан  
жері  жайлы, қабірі  нұрға  толсын, жаны 
жәннатта, тәні рахатта болсын. Жаратқан 

ием артында қалған ұрпақтарына ұзақ ғұмыр берсін. Тәубә, әкеміздің арты 
жаман емес. Артында қалған бес баласынан 13 немере, 3 шөбересін аруағы 
желеп-жебеп жүрсін.  
Жан  әкеміздің  40  күндік  асы  Көкшетау  қаласындағы  «Түркістан»  мей-

рамханасында  2016  жылдың  30  сәуірінде  сағат  12.00-де беріледі. 

Өмірден өтіп кетті біздің Папа,
Әулетке қамқоршы боп   
  жүрген пана.
Тапсырып ел-жұртыңды   
  Жықайыңа,
Келместің қайығына міндің Папа.
40 күн содан бері өтті Папа,
Елжасың бағып, күтті Сені Папа.
Алладан иман тілеп аруағыңа,

Қарындасы Раушан Сеитқазиқызының  ағасына  арнауы.
Жиналды туысқандар бүгін Папа.
Өзіңді бір көруге зармын Папа,
Іздеймін шарқ ұрып қадірлі аға.
Оқыған дұғаларымыз   
  қабыл болып,
Жұмақтың Сен төрінде   
  жүрші Папа.
Еске алушылар: туған-туысқандары, 
балалары, немерелері, шөберелері.

Еске алу

Жыл сайын көктем келісімен ауданымызда елді мекендерді абат-
тандыру, көгалдандыру жəне қыстан кейінгі күл-қоқыстардан тазарту 

жұмыстары жүргізілуде. Осыған орай ауданымызда  елді мекендерді 
абаттандыру үшайлығы да бастау алды. 
Құрметті мұсылман бауырлар!
Осы жылдың 30 сəуірі күні (айдың соңғы сенбісі) ауданымыздағы ата-

бабаларымыздың зираттарын  күл-қоқыстардан тазалауға бір адамдай жұмыла 
атсалысуға шақырамын.

«Өлі разы болмай, тірі байымайды» дейді. Сондықтан барша мұсылман қауымын 
ата-бабаларымыз бен ата-аналарымыздың, туған бауырларымыздың аруақтары 
разы болсын деген ниетпен белгіленген күні  елді мекендердегі зираттарды 
тазалауға атсалысады деген үміттемін. 
Осы игі дəстүрімізді жыл сайын сəуір айының соңғы сенбісінде өткізуге 

шақырамын.
Алла ниеттеріңіз қабыл болсын!

Сайлау ҚАЗБЕКОВ,
аудандық Қайрош ата 
мешітінің бас имамы.

Ата-бабалар зиратын тазалайықАта-бабалар зиратын тазалайық

Қазақстанымыздың көк туын сонау 
мұхиттың арғы жағында көкке көтерген 
мектебіміздің мақтанышы, біздің нарқасқа 
ұлымыз Молдағалиев  Әділбек жеңісің 
құтты болсын!  
Халықаралық деңгейде өзіңді көрсеттің, 

әлемдік деңгейге жетуіңе тілектеспіз! 
Сендей ұлды  дүниеге әкеліп, тәрбиелеп 
отырған ата-анаңа мыңда бір алғыс! 
Қанатың талмасын, әрдайым биіктерге 
самғай бер! 

Саумалкөл қазақ орта 
мектебінің ұжымы.


