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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газеті

Ауданымыздағы мерекелік 
шара өз бастауын дəстүрге 
сай «Жеңіс» паркінен алды. 
Аудан атқамінерлері, ар-
дагерлер, жалпы жиналған 
жұртшылық мəңгілік алауға 
гүл шоғын қойып тағзым етті. 
Жеңіс күнінің құрметіне салта-
натты салют беріліп, бір мезет 
өткен мезгіл жиналғандар жа-
дында жаңғырды. Бұдан соң 
аудан əкімі Е.Қошанбеков пен 
аудандық ардагерлер кеңесінің 
төрағасы Қ.Жанасбеков Ұлы 
Отан соғысының ардагері 
Д.Шевченконың үйіне арнайы 

Аудан орталығындағы 
«Жастар» саябағында Отан 
қорғаушылар күнінің 25 
жылдығы салтанатты түрде 
аталып өтті. Айтулы мерекеге 
сай безендірілген сахна ал-
дында үгіт бригадасы – əскери 
формадағы 80 оқушы марш-
пен жүріп өтіп, екі қатарға 
тұра қалды да қорғаныс істері 
жөніндегі бөлім бастығы, под-
полковник Руслан Құмарғалиев 
аудан əкіміне рапорт берді. Ау-
дан əкімі Ерғазы Қошанбеков 
отанқорғаушылардың ширек 
ғасырлық мерекесіне орай 
құттықтау лебізін ортаға салып, 
Чернобыль апатының зарда-
бын жоюға қатысқан Аман-
жол Шегебаевті, Дүйсеғали 

Ахметовты, Жандарбек Утар-
шиевті, Қайрат Чужбеновты, 
Виктор Хайруллинді, Влади-
мир Пугачевті «Армия генера-
лы С.Қ.Нұрмағамбетов» меда-
лімен марапаттады. Сонымен 
қатар жастардың патриоттық 
тəрбиесіне сүбелі үлес қосып 
жүрген бір топ азаматтарға ҚР 
Парламенті Мəжіліс депутаты, 
Халық Қаһарманы, генерал-
лейтенант Б.Ертаевтың Құрмет 

грамотасы, Алматы облы-
сы Ауғанстан соғысы арда-
герлер ұйымының төрағасы 
Қ.Жанабаевтың Алғыс хаты, 
аудан əкімі Е.Қошанбековтың 
Алғыс хаты табыс етілді. 
Марапаттан соң  құттықтау 
кезегін алған аудандық 
қорғаныс істері жөніндегі бөлім 
бастығы, подполковник Рус-
лан Құмарғалиев, Чернобыль 
апаты зардаптарын жоюға 

Отан ќорѓаушылар к‰нi ќ±рметiнеҚазақ халқы азаттық 
пен тəуелсіздік жолын-

да жан қиярлық ерлік 
көрсеткен қаһармандар 
есімін жадынан өшірген 

емес. Күнтізбеде Отан 
қорғаушылар мен Ұлы 

Отан соғысындағы Жеңіс 
күні мерекесінің қатар 

келуінің символдық мəні 
бар. Бұл халқымыздың 

барлық буынындағы 
даңқты жауынгерлік 

дəстүр сабақтастығын 
көрсетіп тұрғандай. 

қатысқан Аманжол Шегеба-
ев бұл күннің қоғамның руха-
ни дамуы мен ұлттық қайта 
өрлеу жолындағы маңызына 
тоқталды. 

Жиынның келесі бөлімінде 
патриоттық əндер байқауы 
өріс алып, байқауға қатысқан 
10 үміткердің арасынан бірінші 
орынды «Əлия» əнімен Олжас 
Құрмашев жеңіп алды. Жүлделі 
орындарды еншілегендер ау-
дан əкімінің Алғыс хатымен, 
бағалы сыйлықтарымен мара-
патталды. Жиынға көршілес 
Үшарал шекара жасағының 
сарбаздары қатысып, өз 
өнерлерімен көрермендер 
көңілін нұрландырғанын айта 
кеткеніміз абзал.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Жењiс жыры шырќалды

Екiншi Д‰ниеж‰зiлiк соѓыстыњ бiз ‰шiн Жењiспен 
аяќталѓанына да биыл мiне 72 жыл толып отыр. Сы-
наптай сырѓыѓан уаќыт адамзат тарихындаѓы ењ 
с±рапылды тарих ќойнауына жiбергенiне бiраз уаќыт 
болѓанымен 1418 к‰нге созылып, миллиондаѓан 
µмiрлердi жалмаѓан соѓыс салѓан жара ж‰ректерде 
əлi жазыла ќойѓан жоќ. Ќасiретпен келген 
ортаќ Жењiсте елiмiздiњ де µлшеусiз ‰лесi бар. 
Басќыншыларѓа ќарсы атылѓан əрбiр екiншi оќ ќазаќ 
жерiнiњ ќорѓасынынан, алѓа µршелене ±мтылѓан 
əрбiр ‰шiншi танк ќазаќстандыќ ќ±рыштан ќ±йылса 
оныњ сыртында ќаншама шикiзат, ауылшаруашылыќ 
µнiмдерi ±лы к‰ндi жаќындатуѓа ќызмет еттi. Бiр 
ѓана бiздiњ ауданнан 15 мыњнан астам адамныњ 
ќан майданда жанќиярлыќпен шайќасуы Жењiс 
к‰нiнiњ ќадiрiн бµлек етедi. Жер-жерде б±л к‰нi 
жењiс жауынгерлерiне ќ±рмет кµрсетiлiп, жат жердi 
жастанѓандар рухына таѓзым етiледi.

барып, сый-сияпат көрсетіп 
қайтты. 

М.Тынышбаев атындағы 
орталық алаңға жиналған 
жұртшылық алдында бүкіл-
халықтық «Өлмес полк» ак-
циясы аясында ерен ерліктің 
иегерлерінің суреттері сап 
түзеді. Ортақ Отанымызды 
қорғау жолында қыршынынан 
қиылып, жүректерде мəңгі жас 
қалпында қалған жандардың, 
елге аман келгенмен соғыс 
салған тəн мен жан жара-
сынан ұзақ ғұмыр кешпеген 
майдангерлердің құрметіне 

үнсіздік жарияланып, көпшілік 
құрметпен бас иді. Шараны ау-
дан əкімі Ерғазы Қошанбеков 
құттықтау лебізімен ашып, 
жұртшылық алдында Жеңіс 
жауынгері Берлібек Ысқақовқа 
Қазақстан Республикасының 
Премьер министрі Б.Сағын-
таевтың мерекелік құттықтауын 
табыс етті. Жас буынның ұлы 
күнге деген құрметін Сарқан 
гуманитарлық колледжінің  
студенті Айзада Смағұл 
жеткізді. Аудан өнерпаздары 
дайындаған мерекелік кон-
цертте отты жылдардың ортақ 
естеліктері ескі əуендер əуелеп, 
көріністер көрсетілді.

Өз тілшіміз.
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Елбасы Н.Назарбаевтың жұртшылыққа жолдаған биылғы 
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: Жаһандық бəсекеге 
қабілеттілік» атты жолдауында көтерілген маңызды мəселенің 
бірі денсаулық сақтау жүйесіндегі оңды өзгерістер. Дені сау адам 
мемлекеттің баға жетпес байлығы. Сондықтан адами капитал са-
пасын жақсартуда денсаулық сақтау саласын заманауи тұрғыдағы 
талапқа сəйкестендіру алдымыздағы айқын міндет, мерейлі меже-
озық отыздыққа енудің алғышарты іспеттес. Осы орайда келер 
жылдан бастап енгізілетін тиімділігі əлемдік тəжірибе арқылы дəлелденген міндетті əлеуметтік 
медициналық сақтандыру жүйесі туралы айтуға болады. Жолдауда айтылғандай аталмыш 
жүйеге қатысушыларға кең ауқымдағы медициналық қызметтер ұсынылатын болады. Бұл жер-
де кез келген жан «Айтылған жүйенің тиімділігі қандай, ол маған қандай артықшылық береді» 
деген сауалды қоятындығы сөзсіз. Қолжетімді емделу, сапалы медициналық көмек, тегін дəрі-
дəрмектер, құқығыңыз бен мүддеңіздің қорғалуы, денсаулығыңыз бен ағымдағы жай-күйіңіз 
жайлы электронды толық ақпарат. Жеке-жеке жүк арқалап тұрған аталмыш артықшылықтар 
өз таңдауыңыз бойынша келісімшарт жасасқан медициналық сақтандыру қорының есебінен 
жүзеге асатын болады. Ай сайын қорға аударылған жарна сізге əлдеқайда сапалы əрі 
қолжетімді медициналық көмек алуға қызмет ететін болады. Жұмыс берушілер жұмыскерлері 
үшін жарна мен аударымдар жасайтын болса, өзін өзі жұмыспен қамтушылар өзі көрсеткен 
кірістен не ең төменгі жалақы мөлшерінен жарна төлейді. Жəне мемлекетте жауапкершіліктен 
сырт қалмай əлеуметтік жағынан қорғалмаған тұрғындардың 12 санатына (қызметкерлердің 
3 санаты: əскери, арнаулы мемлекеттік орган жəне құқық қорғау қызметкерлері жарнадан 
босатылған) жарна төлейді. Осылайша мемлекет 10,1 млн. қазақстандық үшін аударым-
дар жасайтын болады. Тағы бір маңызды мəселе мемлекет мынадай тегін медициналық 
көмек түрлеріне кепілдік беретін болады. Олар: жедел жəрдем жəне санитарлық авиация, 
əлеуметтік маңызы бар жəне шұғыл түрде көрсетілетін аурулар кезінде, профилактикалық 
егулер. Сондай-ақ барлық қаражат МƏМС қорында сақталатын болады жəне қордағы жинақ 
көлеміне, табысқа қарамастан барлық қазақстандық аталған жүйе аясында тиісті медициналық 
көмек ала алатын болады. Жəне бастысы медициналық мекемелер арасындағы бəсекелестік 
қызмет сапасының артуына өз əсерін тигізетін болады. Жалпы халыққа арналған міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру туралы өз болашағына, мемлекет болашағына бей-жай 
қарамайтын кез келген адам білуі тиіс. Алдымызда заманға сəйкес жаңғыру міндеті тұрғанда 
осынау ауқымды істен ешбір жан сырт қалмауы керек. Өйткені еліміздің өркендеуі, алға қадам 
басуы əрбір қазақстандыққа тікелей байланысты. 

Ж.ДОЛАНБАЕВА,
аудандық мəслихат депутаты, «Нұр Отан» фракциясының мүшесі, Алмалы 

дəрігерлік амбулаториясының аға медбикесі.

Медициналыќ саќтандыру-сапалы əрі 
ќолжетімді кµмек кепілі

арды 
ағалау

«Отан қорғаушылар жəне Жеңіс күнін» 
мерекелеуге байланысты Алматы облысы 
ІІД  Сарқан АІІБ қызметкерлерінің арасын-
да міндетін адал атқарып, жұмыста жақсы 
нəтижелерге қол жеткізген қызметкерлер мара-
патталды.

Құқық қорғау органдары еліміздің ірге 
көтеріп, қаз тұра бастаған сəттен бастап, 
тəуелсіз туын көтерген бүгінгі күнімізге дейін 
өркениетті құқықтық мемлекетке жүктелетін 
міндеттерді атқарып келеді.

Ішкі істер органдары мемлекетімізде 
заңдылық пен құқық тəртібін нығайту ісіндегі 
барлық жауапкершілікті түсініп, азаматтардың 
қауіпсіздігі мен конституциялық құқығын 
қамтамасыз етуде оң нəтижелерге қол жеткізіп, 
қиын қызметін абыроймен атқаруда.       

«Отан қорғаушылар жəне Жеңіс күнін» 
мерекелеуге байланысты, қоғамдық тəртіпті 
сақтауда жəне қызметтік міндеттерін адал 
атқарып, жоғарғы көрсеткіштерге қол жеткізген 
ішкі істер органдарының қызметкерлерін 
моральдік жəне материалдық ынталандыру 
мақсатында, полиция майоры Қасымханов Бо-
лат Өміржанұлы Қазақстан Республикасының 
Ішкі істер министрінің алғыс хатымен  жəне 
полиция капитаны Сарсембаев Елдос 
Адилжомартұлы Алматы облысы ІІД-нің 
бастығының алғыс хатымен  марапатталды. 

Қ.САҒЫМБАЕВ,
Сарқан АІІБ КЖТ инспекторы, 

полиция капитаны.                                                                 

Хабарландыру
Сарқан Политехникалық колледжі 

ғимаратында ЖШС «Фирма Ажар» тігін 
цехы филиалының ашылуына байланысты 
бос жұмыс орындарына тігінші мамандарын 
қабылдайды.        Сұрақтар бойынша Сарқан 
ауданы əкімдігінің халықты жұмыспен қамту 
орталығына хабарласуларыңызды сұрайды.

Мекен жайы: Сарқан қаласы, 
Тəуелсіздік көшесі №117 үй. Анықтама 
телефоны: 2-22-65.

Неменеңе жетістің, бала батыр?
Қариялар азайып бара жатыр,
Бірі мініп келместің кемесіне,
Бірі күтіп, əнеки, жағада тұр,- деп 

арда сөздің ақиығы Мұқағали жырға 
қосқан қариялар шынымен азайып бара 
жатқандай. Себебі, Сарқан ауданын-
да сұм соғысқа қатысқан ардагерлердің 
саны да жыл санап азаюда. Сол некен-
саяқ қазыналарымыздың бірі – Амангелді 
округіне қарасты Пограничник ауылында 
тұрып жатқан Ульянов Генадий Федоро-
вич. Жеңістің 72 жылдығын  ардагеріміз 95 
жасында қарсы алып отыр. Бүкіл респу-
блика бойынша игі істің бастамашысы бо-
лып жүретін «Нұр Отан» партиясы өзінің 
7 жобасы аясында ауыз толтырарлықтай 
істер атқаруда. «Ардагерлерді ардақтайық!» 
жобасы аясында Сарқан аудандық «Нұр 
Отан» партиясы филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары М.Түсіповпен бірге Ұлы 
Отан соғысының ардагері Ульянов Гена-
дий Федоровичті құттықтап, республикалық 
«Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші 
орынбасары Мұхтар Құл-Мұхамедтің 
жəне Алматы облысының əкімі Амандық 
Баталовтың құттықтау хатын, бағалы 
сыйлық пен ардагердің суреті бар портретті 
табыстадық. Соғыс ардагерінен тағылымды 
əңгіме тыңдап, батасы мен ықыласын алып 
қайттық. Ресейден келген ардагердің ұлы 
мен қызы тоқсаннан асқан  қарияларға 
жергілікті əкімшілік пен мектеп оқушылары, 
ауыл тұрғындарының да қол ұшын беріп, 
көмектесіп тұратындығын жеткізіп жатыр. 
Бұл  бір реттік қана іс-шара емес, жал-

пы округтегі барлық қарияларға қолдан 
келген көмек көрсетіліп жатқандығын да 
айта кету керек. Қазақ қашан да қариясын 
құрметтеген халық емес пе? Ел ішінде 
«Шеткі ауыл көшсе, ортаңғы ауыл шет бо-
лады» деген нақыл сөз бар. Қазіргі таңда 
ҰОС ардагерлерінен кем құрметтелмейтін 
Ауған соғысына қатысушылар да жүр орта-
мызда. Сондай азаматтардың бірі – Көкөзек 
ауылының тұрғыны, Ауған соғысының 
ардагері Мүкреев Ерік Төлеутайұлы. 
Соғысты көзімен көріп, қан кешкен азаматқа 
ауыл тұрғындарының да көзқарасы ерекше. 
Елуді алқымдаған Ерік ағамызға ауыл бала-
лары жəне мектеп оқушылары үнемі көмек 
көрсетуге əзір. Көкөзек орта мектебінің 
директоры М.Етекбаевтың жəне біздің 
қолға алуымызбен ауыл балалары Ауған 
соғысының ардагері Мүкреев Ерік ағаның 
үйінің маңайы мен бақшасын тазалап берді. 
Оқушылар ағаның əңгімелерін тыңдап, одан 
əрі құрметтей түседі. Біздің осындай бейбіт 
күнде өмір сүріп жатқанымызға өздерінің 
өлшеусіз үлесі бар екі ардагердің де кез 
келген құрметке лайық екендігін білеміз. 
Құрметтеліп жүр де! Біз рухы мықты, па-
триот ұрпақ тəрбиелейміз десек, шетелдің 
ойдан шығарылған Бэтмені мен Өрмекші-
адамы емес, арамызда жүрген, нағыз 
ерліктің үлгісін көрсеткен Г.Ульянов пен 
Е.Мүкреевтердің ерлігі қажеттірек емес пе? 

Амангелді ОМАРОВ, 
аудандық мəслихаттың депутаты, 

«Пограничник» БПҰ-ның төрағасы.

Б

Міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыру енгізілуіне байланы-
сты, адамдардың мəртебесін анықтау 
үшін жергілікті жердегі  ауылдық округ 
əкімшіліктеріне, Сарқан қаласының 
тұрғындары «Алматы облысы Сарқан ау-
даны əкімдігінің халықты жұмыспен қамту 
орталығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесіне,  мекен-жайы: Сарқан  қа-
ласы, Тəуелсіздік көшесі 117 үй немесе 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы» КЕ АҚ Алматы облысы 
бойынша филиалы – «Халыққа қызмет 
көрсету орталығы» департаментінің Сарқан 
аудандық бөліміне, мекен-жайы: Сарқан 
қаласы, Жамбыл көшесі  44 үйіне келіп 
мəртебелеріңізді анықтауларыңызға бо-
лады. Өтінген кезде  қолдарыңызда жеке 
куəліктері, білімі туралы құжаттар (бар бол-
са) еңбек кітапшалары (бар болса) болуы 
қажет.

1.Егер мемлекеттік мəліметтік жүйеде 
азаматтар төмендегі санатқа жатса, 2018 
жылдың 1 қаңтарынан мемлекет өзі төлейді: 
1) балалар 2) жұмыссыз ретінде тіркелген 
тұлғалар; 3) жұмыс істемейтін жүкті əйелдер; 
4) бала (балалар) үш жасқа толғанға дейін 

оны (оларды) іс жүзінде тəрбиелеп отырған 
жұмыс істемейтін тұлғалар; 5) бала (балалар-
ды) тууға, жаңа туған баланы (балаларды) 
асырап алуға байланысты, бала (балалар) 
үш жасқа толғанға дейін оның (олардың) 
күтіміне байланысты демалыста жүрген 
адамдар; 6) 18 жасқа дейінгі мүгедек баланы 
күтіп отырған жұмыс істемейтін тұлғалар;  7) 
зейнетақы алушылар,  оның ішінде Ұлы Отан 
соғысына қатысушылары мен мүгедектері; 
8)  қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) 
жүйесі мекемелерінде (қауіпсіздігі барын-
ша төмен мекемелерді қоспағанда) сот үкімі 
бойынша жазасын өтеп жүрген адамдар;  9) 
уақытша ұстау изоляторларындағы жəне тер-
геу изоляторларындағы адамдар; 10) жұмыс 
істемейтін оралмандар; 11) "Алтын алқа", 
"Күміс алқа" алқаларымен наградталған 
немесе бұрын "Батыр ана" атағын алған, 
сондай-ақ І жəне ІІ дəрежелі "Ана даңқы" 
ордендерімен наградталған көп балалы ана-
лар;  12) мүгедектер; 13) орта, техникалық 
жəне кəсіптік, орта білімнен кейінгі, 
жоғары білім беру, сондай-ақ резидентура 
нысанындағы жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру ұйымдарында күндізгі оқу ныса-
нында білім алып жатқан тұлғалар; 14) орта, 

техникалық жəне кəсіптік, орта білімнен 
кейінгі, жоғары білім беру, сондай-ақ рези-
дентура нысанындағы жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім беру ұйымдарында күндізгі 
оқу нысандарын оқуды аяқтағаннан кейінгі  
келесі 3 ай.

2. Жұмыс берушілер жалдамалы 
қызметкерлерге 2017 жылдың 1 шілдесінен 
2 пайыз жарна аударуға міндетті.

3. Жарналары өздері  төлейтін аза-
маттар 1) жұмыс берушілер;  2) жеке 
кəсіпкерлер;  3) жеке адвокаттар;  4) жеке 
нотариустар;  5) жеке сот орындаушы-
лары; 6) жұмыспен қамтылғандар жеке 
негізде (тіркелген жəне жұмыс істеп тұрған), 
оның ішінде жалдамалы қызметкерлердің 
еңбегін пайдаланушы; 7) нəтижесіз өзін-өзі 
жұмыспен қамтығандар.

Салық органдарында тіркелген  өзін-
өзі жұмыспен қамтығандар 2017 жылдың 1 
шілдесінен өздері екі еселенген ең төменгі 
жалақының  5 пайызы немесе айына 2446 
теңге не 29351 теңге жылына аударады.

Н.МОЛДАҒАЖИНА,
аудан əкімдігінің халықты  жұмыспен 
қамту орталығының бөлім басшысы. 

Некоторые изменения 
по приёму экзаменов и 
выдачи водительских 

удостоверений
В крупных городах и областных центрах РК 

были открыты и функционируют Спец ЦОНы 
по регистрации ТС, приему экзаменов и выда-
чи ВУ, где созданы благоприятные условия для 
обслуживания населения, введен механизм 
экстерриториальной выдачи ВУ, имеются ав-
томатизированные автодромы, налажен про-
зрачный механизм сдачи экзаменов с видео-
фиксацией.

В целях исключения условий, для совер-
шения коррупционных преступлений и неза-
конной выдачи ВУ. С 1 мая текущего года во 
всех областных центрах и городах Астана, Ал-
маты, где имеются СЦОНы   приём экзаменов, 
впервые получающих водительское удосто-
верение, или открывающих новую категорию, 
а также граждан проживающих в населенных 
пунктах, находящихся в радиусе до 150 км 
от СЦОНов , будет осуществляться только в  
СЦОНах.

  В. КИМ,                                                                                    
старший госавтоинспектор МРЭГ ОАП, 

Сарканского РОВД, капитан полиции.

Мерекеге орай 
марапатталды

Еліміздегі жолда жүру ережесін бұзып, 
көлікті мас күйінде басқарғаны үшін салы-
натын ең жоғарғы айыппұл мөлшері жар-
ты миллион теңгеге жуық. Ол 200 АЕК-ті 
құрайды, яғни 453 800 теңге. Сондай-ақ, аяғы 
ауыр келіншектер мен зейнеткерлер сынды 
əкімшілік арест қолданылмайтын тұлғалардан 
өзге азаматтар 3 жылдан 5 жылға дейін 
жүргізуші куəлігінен айырылады.

Одан кейінгі ірі айыппұл көлемі – 50 АЕК, 
яғни 113 450 теңге. Ол көлікті тоқтатқан кездегі 
ережелерді бұзғаны үшін жəне мүгедектерге 
арналған көлік тұрақтарына көлігін қойған 
азаматтарға салынады. Былтырғы жылы 
аталған айыппұл мөлшері биылғыдан 7,5 
мың теңгеге төмен еді. Көлемділігі жағынан 
үшінші орында жылдамдықты 40 км/сағаттан 
асырған жолаушыларға салынатын айыппұл 
тұр. Мөлшері – 30 АЕК (68 070 теңге).

Ескерту белгілері жолдың қауіпті бөлігінің 
жақындағанын хабарлайды. Ол айнала-
сы қызыл жолақпен көмкерілген ақ түсті 
тең қабырғалы үшбұрыш түрінде жасалып, 
ортасына қауіп түрін айқындайтын шартты 
белгілер салынады. Басымдылық белгілері 

көше қиылыстарын, жолдың жіңішкерген 
бөлігін, кесіп өту кезектілігін белгілейді. Олар 
пішіндері мен түстері əр түрлі 9 жол белгілерінен 
тұрады. Тыйым салу белгілері жолдағы көлік 
қозғалысына белгілі бір шектеулер енгізеді 
немесе бұрын қойылған шектеулердің күшін 
жояды. Олардың пішіні дөңгелек болады, шеті 
қызыл жолақпен көмкеріліп, ақ түсті ортасында 
тыйым салатын шартты белгілер көрсетіледі. 
Міндеттеу белгілері бір бағытта немесе 
көліктің белгілі бір түріне ғана жүруге рұқсат 
етілетіндігін көрсетеді. Солға бұрылуға рұқсат 
ететін белгілер кері бұрылуға да рұқсат береді. 
Жиегі ақ жолақпен көмкерілген көк түсті, пішіні 
дөңгелек не тік төртбұрыш болып келетін 
18 белгіден тұрады. Ақпараттық-көрсеткіш 
белгілер қозғалыстың белгілі бір режимдерін 
енгізеді немесе күшін жояды, сондай-ақ елді 
мекендер мен басқа да нысандардың орнала-
суы туралы хабарлайды. Олардың өлшемдері, 
пішіндері мен түстері əр түрлі болып келеді. 
Қызмет көрсету белгілері жол бойында жəне 

жолдан əр түрлі қашықтықта орналасқан 
қызмет көрсету нысандары туралы ақпарат 
береді. Пішіндері тік төртбұрыш болып 
жасалып, жиектері қалың көк жолақпен 
көмкеріледі, ақ түсті ортасында нысандар ту-
ралы шартты белгілер көрсетіледі. Олардың 
жалпы саны – 12. Қосымша ақпараттық 
белгілер (тақташалар) бірге қолданылатын 
жол белгілеріне қосымша ақпарат беруге 
арналған. Негізінен түсі ақ, төртбұрыш кесте-
шелер түрінде жасалып, ортасына қосымша 
ақпараттардың шартты белгілері келтіріледі. 
Жол белгілері жолдың (жүріс бағыты бой-
ынша) оң жағына биіктеу бағанаға немесе 
жолдың үстіне биіктетіп орналастырылады. 
Олар 100 м қашықтықтан анық көрінетіндей 
болып жарықтандырылады. Жол белгілері 
мемлекеттік автомобиль инспекциясының 
келісімімен орнатылады.

Е.АСАТПАЕВ,
Сарқан АІІБ-нің ЖППТ-ның 

полиция өтілшісі.                                                                             

Аудан тұрғындарының назарына 

Жол ережесін бұзғандарға салынатын айыппұл мөлшері
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Спрут Экстра, ВР-неселективный 
системный гербицид сплошного дей-
ствия, предназначенный для уничтоже-
ния однолетних и многолетних злаковых 
и двудольных сорняков, травянистой и 
древесно-кустарниковой растительности.

Обладает наибольшей эффективно-
стью среди различных форм глифосата

глифосат в виде калийной соли обе-
спечивает быстрое поглощение и рас-
пределение активного вещества по всему 
сорному растению, включая корневую 
систему;

повышенное  содержание действую-
щего вещества позволяет применять пре-
парат в более низких нормах расхода;

оптимальное содержание в препара-
те высокоэффективного адъюванта обе-
спечивает максимальную биологическую 
эффективность;

не имеет почвенной активности, не 
оказывает последействия на культуру;

позволяет применять энергосберега-
ющие почвозащитные технологии.

Поля, предназначенные под посев 
различных сельскохозяйственных куль-
тур.Норма расхода 1,5-2,0л/га. Опрыски-
вание вегетирующих сорняков весной. 
Против однолетних и многолетних злако-
вых и двудольных сорняков.

Против горчака розового, норма рас-
хода 4,0л/га, в период активного роста 
сорняка.

А.БЕГАЛИНОВА,
герболог РГУ «РМЦФДиП» 

Сарканского районного филиала. 

Тұтынушы 
назарына!

Сарқан аудандық қоғамдық денсаулық сақтау 
басқармасы «Қазақстан Республикасының 
мемлекеттік басқару жүйесін əрі қарай  жетілдіру 
туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 
2017 жылғы 25 қаңтардағы № 412 жарлығына 
сəйкес, Қазақстан Республикасы Ұлттық эко-
номика министрлігінің Тұтынушылардың 
құқықтарын қорғау комитетінен Қазақстан Ре-
спубликасы Денсаулық сақтау министрлігі 
Қоғамдық денсаулық сақтау комитетін бөліп 
шығарып жəне оған Қазақстан Республикасы 
Денсаулық  сақтау министрлігі медициналық жəне 
фармацевтикалық қызметті бақылау комитетінің 
медициналық қызметтің сапасын бақылау мен 
мемлекеттік қызметтерді үйлестіру функциялары 
берілді. Тұтынушылардың құқықтарын қорғау са-
ласы Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика 
министрлігінің табиғи монополияларды реттеу, 
бəсекелестікті жəне тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау комитеті болып қайта құрылды.

Осыған орай, тұтынушылардың құқықтарын 
қорғау саласы бойынша өтініштерді қарау, ҚР 
«Жеке жəне заңды тұлғалардың өтініштерін 
қарау тəртібі туралы» Заңына сайкес Алма-
ты облысы бойынша табиғи монополияларды 
реттеу, бəсекелестікті жəне тұтынушылардың  
құқықтарын қорғау департаменті (Талдықорған 
қаласы, Қабанбай батыр көшесі 76 байланыс тел.: 
8/7282/24-63-31, 24-63-39) құзыреті жататынын  
Сіздің назарыңызға хабарлаймыз. Сондықтан, 
өздеріңіздің құқықтарын қорғау саласы бойынша 
өтініштеріңізді осы арнайы департаментке түсіру 
қажет.

А.ЧАРАПИЕВ, 
Сарқан аудандық ҚДСБ  басшысы.

А.КАРИПОВА,
бас маман.

Ќазаќстан Тəуелсiздiгi жəне Елбасы
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті – Елбасының кітапханасы мен Қоры       

баспа жəне электрондық бұқаралық ақпарат құралдары қызметкерлері арасында Қазақстан 
Республикасының Тəуелсіздік күніне арналған «Қазақстан Тəуелсіздігі жəне Елбасы» 
тақырыбы бойынша таңдаулы материалдарға жыл сайынғы ашық конкурс жариялайды.

Конкурстың мақсаты – елдің тəуелсіздік жылдарындағы жетістіктерін көрсету, Қазақстан 
мемлекеттілігінің негізі ретінде «Назарбаев моделін», Елбасының идеялары мен бастамала-
рын танымал ету.

Конкурс төрт номинация бойынша өткізіледі:
1) «Үздік теледидар материалы»;
2) «Үздік радиоматериал»;
3) «Газеттер мен журналдардағы үздік мақала»;
4) «Ғаламтор-БАҚ-тағы үздік жарияланым».
Номинациялардың əрқайсысы бойынша жеңімпаздарға 1 миллион теңге мөлшерінде 

ақшалай жүлде беріледі, ал екінші жəне үшінші орындар үшін тиісінше – 500 мың жəне 200 
мың теңге беріледі. Одан басқа, барлық жүлдегерлерге дипломдар мен омырауға тағатын 
белгілер тапсырылады.

Конкурсқа кəсіпқой журналистер жеке де жəне ұжымдық негізде де қатыса алады.
Конкурсқа 2017 жылғы 1 қаңтардан бастап 10 қазан мерзімі бойынша мемлекеттік 

жəне орыс тілдерінде ресми жарияланған (басылған, эфирге шығарылған, ғаламторда 
орналастырылған) бірегей материалдар қабылданады.

Конкурстың қорытындысын құрамына белгілі журналистер, Қазақстанның көрнекті мемле-
кет жəне қоғам қайраткерлері енген Конкурс комиссиясы шығарады.

Жеңімпаздарды марапаттаудың салтанатты рəсімі Тəуелсіздік күні қарсаңында өткізіледі.
Конкурсқа қатысуға өтінімдер 2017 жылғы 1 маусымнан бастап 10 қарашаға дейінгі 

мерзімде əкеліп беру тəртібімен немесе поштамен жөнелту арқылы мына мекен-жайда: 
Z05S5X1, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы, Ə.Бөкейхан көшесі, 10, 213-каб., «Қазақстан 
тəуелсіздігі жəне Елбасы» конкурсына» деген белгісімен қабылданады (байланыс тел.: (7172) 
69-30-57, 69-30-52, 69-30-50, 69-30-53, 69-30-56).

Конкурсты өткізудің шарттары мен уақыты туралы барлық ақпаратпен www.
presidentlibrary.kz, www.presidentfoundation.kz/ сайттары арқылы танысуға болады.

Информация для предпринимателей района по грантам
Объявление о проведении конкурса

Организатор конкурса: Управление предпринимательства  и индустриально-
инновационного развития Алматинской области;

Местонахождение: г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра 26; почтовый адрес:  г.Талдыкорган, 
ул. Кабанбай батыра 26; адрес электронной почты: dpp_mb@mail.ru, контактный телефон: 
8(7282)32-95-68, 32-95-67.

 Предмет конкурса: предоставление грантов субъектам малого предпринимательства, в 
том числе начинающим молодым предпринимателям, начинающим предпринимателям, а также 
женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет на безвозмездной и безвозвратной основе для 
реализации новых бизнес-идей в приоритетных секторах экономики, согласно приложению 1, 
к Программе , и отраслях обрабатывающей промышленности, согласно приложению 2 к Про-
грамме.

Форма конкурса: открытый конкурс.
Место подачи заявок для участия в конкурсе: 
Отдел предпринимательства Сарканского района – Сарканский район, город Саркан, 

ул.Тауелсыздык №111, 1-этаж, кабинет №8, тел: 8/72839/21435;
Порядок предоставления конкурсной документации: для участия в конкурсе претенден-

ты представляют по указанному адресу лично, по почте или через своего полномочного пред-
ставителя заявку по утвержденной форме и полный пакет конкурсной документации.

Сроки предоставления конкурсной документации: с 15 мая 2017 г. по 29 мая 2017г. В 
рабочие дни с 10 часов до 17 часов (время местное).

Дата и время начала подачи заявок: 15 мая  2017 г. с 10 часов (время местное)
Дата и время окончания подачи заявок: 29 мая 2017 г. до 13 часов (время местное).
Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не подлежат.  С настоя-

щим объявлением и конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте industry.gov.kz,  
zhetysu.gov.kz.  

Примечание: обязательными условиями бизнес - проекта являются софинансирование 
субъектом малого предпринимательства, в том числе начинающим молодым предпринимате-
лем, начинающим предпринимателем, а также женщиной, инвалидом и лицом старше 50 лет, 
расходов на его реализацию в размере не менее 10 % от объема предоставляемого гранта, в 
том числе личным имуществом.

Аудан кəсіпкерлерінің назарына грантты ұсыну бойынша
Конкурс өткізу туралы  хабарландыру  

Конкурсты ұйымдастырушы: Алматы облысының кəсіпкерлік жəне индустриялық – 
инновациялық даму басқармасы;

Орналасқан орны: Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай батыр көшесі 26; элек-
тронды поштаның мекен-жайы: dpp_mb@mail.ru, байланыс телефоны  +7(7282)329568, 329567;

Конкурс нысанасы: мемлекеттік гранттар шағын кəсіпкерлік субъектілеріне, оның ішінде 
ісін жаңа бастаған жас кəсіпкерлерге, ісін жаңа бастаған кəсіпкерлерге, сондай-ақ əйелдерге, 
мүгедектерге жəне 50 жастан асқан адамдарға Бағдарламаға  1-қосымшаға сəйкес экономиканың 
басым секторларында жəне Бағдарламаға  2-қосымшаға сəйкес өңдеуші өнеркəсіп салаларын-
да жаңа бизнес-идеяларды іске асыру үшін өтеусіз жəне қайтарымсыз негізде беріледі.

Конкурс нысаны: ашық конкурс
Конкурсқа қатысу үшін өтінімдер тапсыру орны: 
Сарқан ауданының кəсіпкерлік бөлімі – Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тəуелсіздік көшесі 

№111, 1- қабат, 8-кабинет, тел: 8/72839/21435;
Конкурстық құжаттаманы ұсыну тəртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер көрсетілген 

мекенжайға өзі, пошта арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі арқылы бекітілген нысан бойынша 
конкурстық өтінім мен толық құжаттама пакетін береді.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімдері: 2017ж. 15 мамырдан бастап     2017 ж. 29 
мамырға дейін жұмыс күндері сағат 10-нан бастап сағат 17-ге дейін (жергілікті уақыт).

Өтінімдерді тапсыруды бастаған күні мен уақыты: 2017 ж. «15» мамыр сағат 10-нан ба-
стап (жергілікті уақыт)

Өтінімдерді тапсыруды аяқтау күні мен уақыты: 2017ж. «29» мамыр сағат 13–ке дейін 
(жергілікті уақыт).

Көрсетілген мерзім аяқталғаннан кейін келіп түскен өтінімдер қабылдауға жатпайды. Осы 
хабарландырумен жəне конкурстық құжаттамамен industry.gov.kz,  zhetysu.gov.kz сайттарында 
танысуға болады.

Ескертпе: бизнес-жобаның міндетті шарттары шағын кəсіпкерлік субъектісінің, оның ішінде 
ісін жаңа бастаған жас кəсіпкердің, ісін жаңа бастаған кəсіпкердің, сондай-ақ əйелдің, мүгедектің 
жəне 50 жастан асқан тұлғаның оны іске асыру шығыстарын ұсынылатын грант көлемінің кемінде 
10%-ы мөлшерінде, оның ішінде жеке мүлкімен бірлесіп қаржыландыруы болып табылады.

Жеңісті мерекелеудің негізгі мақсаты Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне,  тарихи мис-
сияларын орындап, фашизмді жеңуге зор үлес қосқан қазақстандықтарға сый, құрмет көрсету 
болып табылады.

Сарқан аудандық сотында сот төрағасы Ержан Қалимолдаұлы Байболов биыл 94 жасқа 
толған  ҰОС ардагері Шевченко Дмитрий Тимофеевичпен  кездесу өткізді.

Ардагер Москвадан Берлинге дейін жеткен минометчик солдаттардың бірі. Украина 
майданындағы шайқасқа қатысқан. Соғыс жылдарынан кейін құрмет демалысына шыққанға 
дейін Сарқан қаласында инженер болып жұмыс атқарды.

Ұлы Отан соғысына қатысқан кезеңінде Д.Т.Шевченко  өзінің тапқырлығы, батылдығы  үшін 
Қызыл Жұлдыз орденімен, Ұлы Отан соғысының I-ші дəрежелі орденімен, Маршал Жуков 
атындағы орденімен марапатталды.

Сот ұжымы ардагерді құттықтай отырып, күнделікті қажетті тауарларды табыстады.Өз 
кезегінде ардагер соғыстағы  естеліктерімен бөлісіп, сот ұжымына көрсеткен құрметтеріне ақ 
батасын жаудырды.

Қ. БИБОЛОВА,
Сарқан аудандық соты.

Онлайн сурдо аударма ќызметi ж±мыс жасауда
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясында сөйлеу жəне есту қабілеті 

бұзылған азаматтарға мемлекеттік қызметтердің сервисі жұмыс жасауда. Бұл қызметті ым-
дау тілінің кəсіби маманы арнайы қосалқы монитордан шынайы уақыт режимінде ұсынады. 
Бұл жоба Азаматтарға арналған үкіметтің бастамасымен «Ауған соғысының қазақстандық 
республикалық мүгедектер бірлестігі» қоғамдық бірлестігімен біріге отырып жүзеге асырыл-
ды.

Бүгінде Алматы облысы бойынша халыққа қызмет көрсету орталықтарында сурдо ау-
дарма тілін меңгерген 68 маман жұмыс істеуде. ХҚКО-ның жеңілдік терезесіне жүгінген 
сөйлеу жəне есту қабілеттері бұзылған тұлғалар ым-ишарат тілінде қажетті құжатты қалай 
алу керектігін шынайы уақыт режимінде айтып беретін, онлайн сурдо аударма арқылы 
қызметін ала алады.

Қазіргі таңда барлық халыққа қызмет көрсету орталықтарында пандус, шақырту 
қоңырауы, жеңілдік терезелері, ал 1 жəне 2 топтық мүгедектігі бар тұлғалар Бірыңғай байла-
ныс орталығының 1414 нөміріне қоңырау шалу 
арқылы ХҚКО-ны үйіне шақыруына болады.

Действует услуга онлайн 
сурдоперевода

В государственной корпорации «Прави-
тельство для граждан» действует сервис по 
оказанию государственных услуг гражданам с 
нарушениями слуха и речи. Квалифицирован-
ный специалист жестового языка предоставлят 
сурдоперевод в режиме реального времени со 
специального дублирующего монитора. Этот пилотный проект реализован по инициативе 
Правительства для граждан совместно с Общественным объединением «Казахстанское ре-
спубликанское общество инвалидов войны в Афганистане».

На сегодняшний день в центрах обслуживания населения по Алматинской области ра-
ботают 68 специалиста, владеющие навыками сурдоперевода. Лица с нарушениями слуха 
и речи, обратившись в льготное окно ЦОН, смогут получить услугу с помощью онлайн сур-
допереводчика, который в режиме реального времени расскажет, как получить тот или иной 
документ на языке жестов.

Так, во всех центрах обслуживания населения есть пандусы или кнопки вызова, льгот-
ные окна, а лица 1 и 2 групп инвалидности могут вызвать ЦОН на дом, позвонив в Единый 
контакт центр по номеру 1414.

Ардагерге ќ±рмет кµрсетілді

►Конкурс

СПРУТ ЭКСТРА
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С 1 марта казахстанцам впервые пред-
ставлен контент зарубежного телеканала 
на государственном языке. О перспективах 
развития телеканала, и том, какие еще нов-
шества ждут абонентов  OTAU TV, рассказал 
директор филиала АО «Казтелерадио» Ал-
матинской ОДРТ, Сергей Ефимович Задне-
провский.

- Сергей Ефимович, c приходом вес-
ны зрители получили возможность смо-
треть новый телеканал с увлекатель-
ным контентом, еще и на родном языке. 
Какова история, причины и цели запуска 
телеканала Discovery Showcase HD в сети 
спутникового телевидения OTAU TV?

- Причин было несколько, и самая главная 
– предоставить нашему казахстанскому зрите-
лю возможность получать уникальный и инте-
ресный контент высокого качества.

В период, когда оператор выходил на ры-
нок, значительная часть казахстанцев имела 
доступ только к двум-четырем телеканалам 
в аналоговом качестве, а многим и они были 
недоступны, поэтому цифровое спутниковое 
телевидение не могло не стать услугой вос-
требованной среди населения республики. В 
дальнейшем развитие рынка вносило свои 
коррективы, с появлением новых стандартов 
телевещания стало очевидно, что нужно раз-
вивать HD TV и вводить подписку на каналы 
зарубежного производства. Но главная цель 
никогда не менялась — сократить информа-
ционное неравенство между сельским и город-
ским населением и дать доступное цифровое 
ТВ всем гражданам РК.

А какова концепция телеканала? В чем 
уникальность этого телеканала? 

- Телеканалы семейства Discovery уже 
давно пользуются популярностью у зрителей. 
Залогом их успеха стал высококачественный 
контент, популярные передачи и самые захва-
тывающие киноленты. Новый телеканал объе-
динит уже имеющиеся в пакете спутникового 
вещания OTAU TV на сегодняшний день теле-
каналы: Discovery Channel, Animal Planet, TLC, 
Discovery Science и ID Xtra, при этом лучший 
познавательно-развлекательный контент бу-
дет доступен в HD качестве. Кроме того, канал 
откроет зрителям доступ к эксклюзивным мате-
риалам, которые можно будет увидеть только 
на Discovery Showcase HD.  

А кто зритель телеканала Discovery 
Showcase HD? На какую аудиторию он рас-
считан? 

-Телеканал Discovery Showcase HD рас-
считан на любую возрастную категорию, од-
нако при этом следует отметить, что из 1,2 
миллиона домохозяйств, 70% абонентов OTAU 
TV, приходится именно на сельские районы, 
где основная часть населения говорит на ка-

захском языке. И то, что теперь весь интерес-
ный контент: научно-популярные и докумен-
тальные фильмы, о природе и окружающей 
среде, различных сооружениях и достижениях 
человека доступны на родном языке, можно 
считать большим достижением для всей на-
шей страны. Телевидение считается одним из 
источников информации и знаний, и наличие 
каналов с таким контентом, еще и на государ-
ственном языке позволяет внести значитель-
ный вклад в развитие языковой политики Ре-
спублики Казахстан. 

Какие программы доступны на казах-
ском языке, и в какое время? 

- На данном этапе зрителям представлены 
программы и передачи на казахском языке с 
18:00 до 24:00 часов, с постепенным увеличе-
нием их количества, и с января 2018 года весь 
контент будет полностью казахскоязычным. 
Полюбившиеся миллионам телезрителей та-
кие программы, как «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом», «Оглушающий океан», 
«Аляска: семья из леса», «Китовые войны» 
уже сегодня можно смотреть на казахском язы-
ке. 

Вы сказали, контент доступен в HD 
качестве. То есть придется менять обо-
рудование, которое поддерживает фор-
мат HD?

- В замене оборудования нет необходимо-
сти. Телеканал для абонентов OTAU TV будет 
доступен в форматах HD и SD (кнопка №126 в 
HD и №102 в SD качестве), то есть абонентам, 
чье оборудование не поддерживает формат 
HD, доступна версия стандартного качества. 

А есть ли другие телеканалы в соста-
ве пакетов спутникового вещания OTAU 
TV, которые доступны в формате HD?

- Также с 1 марта 2017 года в сети OTAU TV 
в формате HD запущен, не менее популярный  
телеканал – «National Geographic HD», транс-
лирующий научно-познавательные фильмы, 
основное содержание которых чаще всего 
имеет отношение к науке, природе, культуре и 
истории.

А если я захочу посмотреть эти пере-
дачи на другом языке, это возможно?

- Конечно, программы нового телеканала 
можно смотреть не только на казахском язы-
ке, но и на английском или русском. Для этого 
достаточно поменять язык вещания в настрой-
ках, с помощью пульта.

В каком пакете доступен новый теле-
канал? 

- Телеканал Discovery Showcase HD досту-
пен в пакете платных каналов «Полный», и до-
ступен только для абонентов Национального 
спутникового телевидения OTAU TV.  

Что нужно делать человеку, который 
хочет установить у себя  OTAU TV?

- Для  подключения к услугам   OTAU TV  

в нашей области развита дилерская сеть. Бу-
дущему абоненту необходимо подать заявку 
в Отдел Центра продаж  в г. Талдыкорган по 
адресу мкр. Жетысу, д. 12, тел.: 8(727)244-45-
00 (вн.н. 2275). Также заявку можно оставить в 
режиме онлайн на веб-портале www.otautv.kz. 
Заявка затем передается дилеру в работу, ис-
полнение нами контролируется. В удобное для 
Вас время дилер приедет и произведет под-
ключение оборудования.

Из каких комплектующих состоит 
установка?

- В перечень комплекта входит приемная 
спутниковая антенна, конвертор, цифровой 
приемник (ресивер) и кабель.

Сколько каналов в платном пакете? 
И какова его стоимость?  Подорожала ли 
стоимость платного пакета и во сколько 
обойдется абоненту возможность насла-
диться просмотром любимых шоу в фор-
мате высокого качества HD на казахском 
языке?

- Пользователям платного пакета с до-
бавлением новых телеканалов в пакет «Пол-
ный» на сегодняшний день доступно 122 
казахстанских и рейтинговых зарубежных 
телерадиоканала различной тематики в циф-
ровом качестве: развлекательные, фильмо-
вые, информационно-новостные, историко-
географические, детские.  Стоимость платного 
пакета составляет 2 500 тенге. Отдельная пла-
та за просмотр телеканалов в формате HD 
взиматься не будет, то есть стоимость пакета 
платных каналов не подорожала. 

Вы много говорили о доступности 
качественного контента для населения 
страны. При этом если, получается, до-
стичь возможности ретрансляции теле-
каналов с увлекательным контентом, то 
он обязательно попадает в пакет плат-
ных каналов. Было бы здорово, если бы он 
был в бесплатном пакете.   

 - Это же нормальная рыночная практика: 
вот вы, как журналист, готовите материал, ста-
раетесь сделать его интересным, чтобы он по-
способствовал расширению аудитории вашей 
редакции, и соответственно вы получаете за 
это деньги. Так же и здесь: Discovery Network 
- лидирующая вещательная компания в мире 
в области платного телевидения, чтобы оста-
ваться лидером в своей сфере, регулярно ин-
вестирует в производство контента основанно-
го на событиях реальной жизни, цель которого, 
совершать открытия, удивлять, вдохновлять и 
просвещать, компания регулярно инвестирует 
в производство контента, который в послед-
ствии компания предоставляет операторам с 
правом на ретрансляцию на платной основе. 

А почему абонентам предлагают це-
лые пакеты каналов? Могу ли я выбрать 
из списка один или пару-тройку каналов, 

которые мне нравятся, чтобы платить 
только за них? 

- На данном этапе услуга, как формирова-
ние пакета каналов по желанию абонента не 
представляется  возможным по техническим 
причинам. В будущем, вероятно, подобная 
услуга станет доступной. 

Бывают ли скидки или акции на под-
ключение платного пакета?

- АО «Казтелерадио» регулярно проводит 
различные акции от «OTAU TV». Например, в 
прошлом году, абонент OTAU TV участвуя в ак-
ции, выиграл автомобиль. Согласно условиям 
акции необходимо было подключиться к пакету 
каналов «Полный» сроком от 3-х до 12 меся-
цев. Также в рамках этой акции были разыгра-
ны холодильник, Iphone 6, путевка на двоих на 
остров Гоа и многое другое. По итогам предно-
вогодней акции «Город на ладони» абоненты 
OTAU TV получили уникальную возможность 
посетить сердце отечественного телерадио-
вещания легендарную башню Кок-тобе и уви-
деть воочию, как передаются картинка и звук 
на экраны телевизоров и поздравить всех ка-
захстанцев с Новым годом с экранов телевизо-
ров. На сегодняшний день при покупке полного 
комплекта спутникового оборудования OTAU 
TV в сети магазинов бытовой техники Техно-
дом, вы получаете возможность бесплатного 
просмотра пакета "Полный"  сроком на целых 
3 месяца. В региональных абонентских от-
делах (центры продаж) также постоянно про-
ходят акции и розыгрыши для абонентов, и 
есть возможность приобрести карты оплаты на 
подключение платного пакета со скидкой. Спи-
сок подобных розыгрышей можно продолжать 
очень долго, ведь на самом деле они проводят-
ся достаточно часто. Информацию о текущих 
акциях можно посмотреть на сайте www.otautv.
kz, либо подписавшись на страницы в  соци-
альных сетях. 

В целом, совершенствуя работу по улуч-
шению качества предоставляемых услуг и рас-
ширению контента, мы стремимся дать самое 
лучшее своим абонентам. Оставайтесь с нами. 

Благодарю Вас за интересную беседу 
и желаю успехов в Вашей деятельности! 

Дополнительная информация: 
Акционерное Общество «Казтелера-

дио» - Национальный оператор в области 
телерадиовещания Республики Казахстан, 
обеспечивающий население приемом про-
грамм телевидения и радиовещания по 
эфирным и спутниковым сетям.

Для  подключения  к национальному 
спутниковому телевидению  необходим 
приемник (ресивер) и комплект спутнико-
вой антенны. Реализация оборудования и 
его монтаж производятся авторизованны-
ми дилерами заводов и Казтелерадио. 

Алматинская ОДРТ, телефон Центра 
Продаж: 8(727)244-45-00 (вн.н.2275).

ЭКСПО-2017 кењсесiндегi кењес
ЭКСПО-2017 ұйымдастыру-

шысының кеңсесінде жергілікті 
атқарушы органдармен бірлесіп 
Халықаралық мамандандырылған 
Көрмені ілгерілету жайында "Аста-
на ЭКСПО-2017" ҰК" АҚ Басқарма 
Төрағасы Ахметжан Есімов, Аста-
на, Алматы жəне облыс əкімдерінің 
қатысуымен кеңес өтті. Облыс 
басшылары көрме нысандарын, 
павильондардың контенті, билеттік 
бағдарлама мен оның шарттарымен, 
сондай-ақ іскерлік жəне мəдени-
сауықтыру бағдарламасы жайында 
да танысты.

Ахметжан Есімов кеңес 
қатысу-шыларына ЭКСПО-2017 -  

Елбасының жобасы екендігін еске сала отырып, жергілікті билік өкілдерінің халыққа ЭКСПО-2017 
идеясын жəне ел экономикасына берер əсерін түсіндіру маңыздылығын жеткізді. «Өткен апта-
да президенттің төрағалығымен кеңес өтті. Мемлекет басшысы Көрменің дайындық дəрежесін 
жоғары бағалады. ЭКСПО-2017 көрмесінің ашылуына бір жарым ай уақыт қалды. Сондықтан 
шараның жоғары деңгейде өтуі үшін жұмыла жұмыс жасауымыз қажет екенін» – атап өтті А. 
Есімов. Қазір барлық қатысушы елдер өздерінің павильондарын толтырумен айналысуда. Көрмені 
өңірлер мен шет елдерде белсенді ілгерілету жүргізіліп жатыр. Осыған орай Ұлттық компания 
жетекшісі, бірегей шараны аймақтарда насихаттау керектігін атап өтті.

В сети спутникового вещания OTAU TV начал вещание 
новый  телеканал Discovery Showcase HD

Ешкім де, ештеңе 
де ұмытылмайды

Сарқан гуманитарлық колледжінің 
директоры Ерлан Ерұзақұлы 
Дармишевтың бастамасымен 
мемлекеттік мерекелер арнаулы 
оқу орнында жүйелі өткізіліп келеді. 
Ерлан Ерұзақұлы əрбір мерекелік 
кешке аудандағы аға буын өкілдерін 
шақыруды қалыс қалдырмайды. 
Мамырдың 4-інде ұжым Ұлы Жеңістің 
72 жылдығын жəне Отан қорғаушылардың 25 жылдық мерекесін салтанатты түрде атап өтті. 

Колледж директоры Ерлан Дармишевтың, кəсіподақ ұйымы төрағасы Нұрболат 
Дүкейханның құттықтау сөзінен соң жұртшылықтың назары экранға ауып, сұрапыл соғыс 
жайындағы  бейнекөрініс көрсетілді. Кештің бастауындағы Айзада Сұмағұлдың орындауындағы 
«Əлия» əні отансүйгіш сезімдегі жастарды бір серпілтіп тастады.  Кешке құрметті қонақ болып 
қатысқандықтан мен де, менің замандастарым Любовь Емельяновна Паленова, Раиса Радио-
новна Бояринова, Алданыш Алипова, Шəкен Жұмановалар ауыртпалық кезеңнің естеліктерін 
ортаға салды. Колледж білімгерлері бізді ардақтап, өз қолдарынан шыққан естеліктерін та-
быс етті. Кеште көптеген əндер шырқалды, соғыс жылдарындағы қазақ əйелдерінің тұрмыс-
тіршілігінен көріністер көрсетілді. Жиналғандар жеңістің туы мəңгі желбіреуіне, жер үстінің 
шуағы тарқамауына деген ақ ниет, адал пейілмен тарасты. 

Кəукер КОЛУБЕКОВА,
ардагер ұстаз, Сарқан ауданының Құрметті азаматы.

21 ғасыр – адамзаттың жасампаз 
дəуіріндегі «жылдамдық ғасыры», «инте-
грация ғасыры» жəне «ақпарат ғасыры» 
ретінде сипатталады. Сонымен бірге 
аталған ғасырды толығымен «білім ғасыры» 
деп атасақ қателеспейміз. Білімді бүгінгі 
таңда адамгершілік пен танымдылық 
бағыттағы стратегиялық тəртіпті тудыратын 
көпөлшемді ресурс ретінде түсінуіміз қажет. 
Қазіргі нарықтық экономика жағдайында 
білім саласының бəсекеге қабілеттілігін 
арттыру, экономиканың тұрақты өсімін 
қамтамасыз ететін адам капиталын 
қолжетімді, сапалы біліммен қамтамасыз 
ету басты мақсат.  ҚР Президенті Н.Ə. 
Назарбаевтың жолдауын қарастыратын 
болсақ, бірінші басымдылық экономиканың 
жеделдетілген технологиялық модерни-
зациясымен байланысты. Яғни, алдағы 
уақытта елімізде 3D-баспа, онлайн-сауда, 
мобильді банкинг жəне сандық қызметтер 
секілді əлеуетті салаларды дамыту міндеті 
қойылған. Өз кезегінде аталған бағытта 
оң нəтижеге қол жеткізу, қазіргі жастар 
сипатындағы адам ресурстарының қабілеті 
мен білімділігіне тікелей тəуелді болады. 
Сонымен бірге, Президенттің жолдауына 
сəйкес 30 дамыған мемлекеттер қатарына 
кіру үшін сапалы білім беру жүйелеріне 
назар аударуымыз қажет. Президенттің 
Қазақстан халқына жолдаған жолдауының 
шеңберінде еліміздегі бірқатар оқу орында-

ры өз үлесінде септігін тигізіп, жұмыс жасауда. 
Солардың ішіндегі ерекше маңызға ие жоғарғы 
оқу орындарының  бірі, əл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті. Жоғарғы оқу 
орынының негізі 1934 жылдың 15 қаңтарында 
қаланған.  Құрылу жылынан бастап Қазақ 
ұлттық университетінде бірқатар ірі өзгерістер 
орын алды. 1948-1968 жылдар аралығында 
тарих, геолого-географиялық, физика, ма-
тематика факультеті,  заң институтының 
негізінде заң факультеті  құрыла отырып, 
журналистика жеке факультет атағына ие 
болды.  1971 жылы əлемдегі жетекші универ-
ситеттерге дес бермейтін   «КазГУград» атты 
ерекше ғылыми-оқу кешені пайда болды. 
1991 жылы университетке ұлы ойшыл Əбу 
Насыр инб əл-Фарабидың аты берілді. 2003 
жылдың 16 қыркүйегінде Болонья  қаласында 
ҚазҰУ, Орталық Азия елдерінен бірінші бо-
лып еуропалық білім кеңістігіне кірді. 2011 
жылы  ҚазҰУ Біріккен Ұлттар Ұйымының 
“Академиялық əсер ету” бағдарламасына 
қабылданған жалғыз қазақстандық универси-
тет болды. 2011-2013 жылдар арасында ҚазҰУ 
QS, Thomson Reuters рентингтік агенттіктерінің 
нəтижесі бойынша Орталық Азияда бірінші бо-
лып əлемдегі танымал университеттер жəне 
АҚШтың үздік университеттері енетін “Tallores” 

халықаралық институттар ассоциациясының 
құрамына кіруімен ерекшеленді. 2014 жылы  
əл-Фараби атындағы ҚазҰУда университетті 
жаңа формациядағы оқу орынына айналды-
ратын “Al-Farabi university – smart city” атты 
ғылыми-инновациялық жобасы бастауын ала 
отырып оқу орынының 80 жылдық мерей-
тойын тойлап өтті [http://kaznu.kz/kz/11657/
page/]. Жоғарыдағы жетістіктер отандық жəне 
халықаралық нарықтағы университеттің абы-
рой – мақтанышын аттырғаны хақ. Осы аталған 
жетістіктер негізінде жеке бір тұлғадан бастап 
тұтас бір кафедра мен факультеттердің еңбегі 
жатыр. 

Қазіргі уақытта Қазақ Ұлттық 
университетіндегі 15 мамандандырылған 
факультет жұмыс жасауда. Солардың бірі 
«Экономика жəне Бизнес Жоғары мектебі». 
Құрылымы бойынша Экономика жəне бизнес 
жоғары мектебінде 4 кафедра жұмыс жасайды: 
«Экономика» кафедрасы, «Менеджмент жəне 
маркетинг» кафедрасы, «Қаржы» кафедрасы, 
«Есеп жəне аудит» кафедрасы. Осы кафедра-
лар ішінде ерекше тоқталып кеткіміз келетіні 
«Экономика жəне Бизнес Жоғары мектебі» 
құрамындағы «Менеджмент жəне маркетинг» 
кафедрасы. Менеджмент жəне маркетинг ка-
федрасы қазіргі экономикалық нарыққа қажетті 

болашақ мамандарды дайындауы бойын-
ша жоғары сұранысқа ие кафедралардың 
қатарына енеді. Кафедра инновациялық, 
ғылыми – білімділік, тəрбиелік жəне өндірістік 
бағытта жоғары потенциалға ие бола отырып, 
аталған потенциалды қазіргі заман талапта-
рына сай жоғары квалификацияланған ма-
мандарды даярлауда тиімді жүзеге асыруда. 
Кафедраның негізгі мақсаты – халықаралық 
жəне отандық нарықта табысты қызмет ету-
ге қажетті менеджмент, логистика, марке-
тинг, мемлекеттік жəне жергілікті басқару 
бағыттары бойынша кəсіпқойлық құзіретке 
ие жоғары біліктілікті мамандарды дайындау. 
Сонымен бірге кафедра қызметі ҚР Білім 
жəне ғылым министрлігі жəне ҚР Үкіметімен 
қабылданған ҚР «Білім беру жайлы» заңын 
жүзеге асыруға бағытталған. Кафедра ба-
калавриат, магистратура, PhD докторанту-
ра деңгейлеріндегі мамандарды дайындау 
мүмкіншілігіне ие. Кафедра түлектері бизнес 
субъектінің қаржылық, басқарушылық жəне 
кəсіпкерлік қызметін жүзеге асыра алады. 

Т.МҰРАТҚАЛИҰЛЫ,
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Ме-

неджмент и маркетинг» кафедрасының 
2-курс магистранты, 

Ж.КОЖАМКУЛОВА,
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ 
«Менеджмент и маркетинг» 

кафедрасының доценті.
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Жењіс тойына!
Тажал болып батыстан,
Жауласып келді алыстан.
Қан ішуге құмартып,
Бейбіт елмен алысқан.
Əлінің білмей өлшемін,
Қара тер болып алысқан.
Жағаласып, жұлысып.
Тақымдасып таласқан.
Көкте де жерде аянбай,
Атысып, тынбай шабысқан.
Дұшпанды жеңді ерлерім,
Бес жыл бойы қарысқан.
Мұз жастанып, қар кешкен,
Шыбын жанмен пар кешкен.
Ерлерден бүгін кім қалды,
Елменен аман табысқан.
Отан үшін от кешкен,
Қырқысып жаумен беттескен.
Қуып тыққан ініне,
Дұшпандарын кектескен.
Солардан бүгін кім қалды,
Кеудесін тосқан жебеге.
Ардақтайық соларды,
Көтерелік төбеге.

Ауыл кµктемі
Көптен күтіп көктемді,
Көппен күткен көп белгі.
Күн шуағы төгіліп,
Жер құлпырып көктеді.
Мекеніне құс келіп,
Төрт түлік төл ерткен-ді.
Өрісте мал масайрап,
Ауызы көкке жеткен-ді.
Алқапта диқан тер төккен,
Жақсылық күтіп жер-көктен.
Ризық тілеп ел үшін,
Жер анаға дəн сепкен.
Жерден Алла өндірсе,
Жаңбыр жауса деп көктен.
Бұйырсын көпке деп тілейді,

Несібе болар деп көппен.
Малшы малын өргізген,
Артынан төлін ергізген.
Мейірімді жер-ана,
Диқанға емшек емізген.
Бəрінің артса кəсібі,
Ол халықтың нəсібі.
Молшылық болып əрдайым,
Болмайды елде уайым.

¤мірдіњ адам ќонаѓы
Əр адам қонақ өмірге,
Келген соң жарық дүниеге.
Ауыр ма əлде жеңіл ме,
Сапар шеккен күймеге.
Əсемдеп таққан шебер қол,
Жарасымды түйме де.
Ұқсатсаң өзің кəдеге,
Сабақтаулы ине де.
Өмірдің əркім қонағы,
Дүниеге келген соң.
Болса да төмен, жоғары.
Босағадан енген соң.
Əркімнің сыйы əр басқа,
Ортасында ағымның.
Кетпейсің одан ешқайда,
Бұйырғанын аласың.
Қонақ бол сыйлы өмірге,
Төмендетпей сыйыңды.
Маңдайдағы тегінде,
Арқалаған жүгіңді.
Аз болсын, мейлі көп болсын,
Бес күндік пəни дүниеден,
Бақиға қайт боп білімді.

Аќ халатты 
абзал жандар

Таң бозынан жиылып,
Үйден шыға жүгіріп.
Енер-енбес есіктен,
Ақ халатын киініп.
Алдыңда күтіп тұрады,
Бірақ ауыз сұрағы.
Қай жеріңіз ауырад?
Қосулы тұрад құралы.
Тыңдап арқа, жоныңды,
Сипап сирақ, қолыңды.
Анықтайды соғысын,
Жүректе қысым, халыңды.
Жаныңа жақын таяды,
Денеңе ине қадайды.

Шипа болса екен деп,
Жаны ашып аяйды.
Тұрсынқызы Гүлсара,
Ауылдық емханада.
Бас дəрігер міндеті,
Білікті маман салада.
Мейірбике Жамалхан,
Клара, Гуля, Раушан.
Қарлығаш пен Жұмагүл,
Ине салғыш Ғалия.
Көресің мейірім түрінен,
Кенде емес білімнен.
Қайсы бірін айтайын,
Біреуі өтед бірінен.
Мұндай қыздың оны бар,
Шипагерлік қолы бар.
Емдесе бұлар қолға алып,
Бойдағы дертің арылар.
Бəрінің де тілегі,
Ақ болған соң жүрегі.
Ағзаңдағы дертіңнің,
Шипасын анық біледі.
Су тамызып, ине сұғып,
Түйіртпек дəрі береді.
Сараптап, зерттеп қаныңды,
Тексеріп, біліп көреді.
Еңбегі ерен өмірде,
Сабырлық беред көңілге.
Ауызынан ажалдың,
Суырып алып қолымен.
Қайта əкелед өмірге.
Куəдүрміз бəріміз,
Көріп жүрміз өмірде.
Дəрігерден аспайды,
Еш мамандық тегінде.
Алдымен солар сау болсын,
Тілегім сол менің де.

Аќын Сараѓа
А дегенде аузыңнан жыр төгілген,
Ажарлы ақ жүзіңнен нұр төгілген.
Найман шал деп шыққанда ел алдына,
Бұлт сөгіліп, аспаннан күн көрінген.
Атандың бала жастан ақын Сара,
Суырылып қатарыңнан шықтың дара.
Атанып Наймандағы ақын Сара,
Көріндің жоғарыдан бара-бара.
Атандың ақын Сара бала жастан,
Ақын жоқ əйел затта сенен асқан.
Құдай берген өнерге ақылың сай,
Ақ батаны емессің аттап басқан.
Сондықтан да есімің ел аузында,
Жүйріксің қарсыластың мысын басқан.
Белгілі алты алаштың бір қызысың,
Оған куə болып тұр жер мен аспан.

А десең жыр құйылған таңдайыңнан,
Жел ескен желіп кетсең маңдайыңнан.
Он үште Найман шалдап ұрандадың,
Жаралдың нұр сипаттың қандайынан.
Шашаға шаң жұқпады содан бастап,
Жүйріктер қосылса да жан-жағыңнан.
Баласы Қожағұлдың Біржан Салдың,
Селт етіп сескенбедің айғайынан.
Көлденең Жиенқұлды тартқанменен,
Киелі ұстатпадың шаужайыннан.
Перзентісің қазақтың рухы биік,
Сөйлеткен бала жастан халқың сүйіп.
Иісі қазақ баласы ардақтайды,
Қазақ барда тұғырың əркез биік.
Ұяда өлеңменен қанаттандың,
Жетуге қияндарға талаптандың.
Ұялап сөз жауһары таңдайыңа,
Жеттің де талабына қияндардың.
Шолпандай жарқырадың таңда туған,
Əн салып өлеңменен белін буған.
Он бесте алты алашқа мəлім болдың,
Сұңқардай көкте қалқып Жетісудан.
Сен Сара ұрпағысың Найман шалдың,
Қызыр баба қолынан өлең алдың.
Қызыр дарып, Найман шал бата беріп,
Тарихтан өшпейтіндей орын алдың.

Əз Наурыз
Наурыз айы жылдың басы əманда,
Жаралғаннан он сегіз мың ғаламда.
Əз Наурыз жыл басы боп аталған,
Қалыптасып дүние тыныш заманда.
Əз деген сөз ауысуы маусымның,
Құбылысы барлық əлем тау-шыңның.
Əз кіргенде күн менен түн теңеліп,
Жер бусанып кеңейтеді тынысын.
Күнге төсеп жер алады арқасын,
Шың қалқайып қызарып тұр жартасым.
Аппақ шыңдар жоғарыдан үңіліп,
Мақтан тұтам жасыл бұйра аршасын.
Сап түзеген қарағай салмауында,
Шың, құздың көк тіреген баурайында.
Тауешкі мен арқар да төлін ертіп,
Көкке аузы ілініп жайлауында.
Наурыз шаттық сыйлап адамзатқа,
Қашаннан ырыс сыйлап жатқан жоқ па.
Мал төлдеп, құстар ертіп балапанын,
Ежелден өсіп-өніп жатқан жоқ па?
Наурыз айы жыл басы мерекелі,
Ала келед əн-думан мерекені.
Ағайын алыс-жақын жұрағатқа,
Татулық, тыныштық пен берекені.
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НПарыз бен ќарыз
Жырларымның жұртқа мəлім ырғағы.
Жылдарымды желге ұшқан күн ұрлады,
Тезге салды дегенменен  бұл өмір,
Балға-уақыт төске ұрып шыңдады.

Суынғанша жалын жүрек-көрігім,
Ел мен жерден ажыратар мені кім?
Есем кетпей түлкібұлаң заманға,
Сыртқа жүнін күдірейтер бөрімін.

Шаттығым бар, жасырмаймын бар мұңым,
Сырға толы менің көңіл-сандығым.
Парызым бар өтелмеген, өтелген,
Қарызым  бар, мұрсат берсе тағдырым.

Iзiм ќалса б±л жалѓанда 
бес к‰нгi

Сарқыраған, сарқыраған Сарқандай,
Өмір ағып бара жатыр байқалмай.
Армандаған асқарыма жеткізбей,
Көзді арбаған көктемімді қайтармай.

Бала күндер еліктіріп, ертпейді,
Лала гүлдер енді сырын шертпейді.
Қара көздер қадамайды кірпігін,
Шұғыласын күн де толық төкпейді.

Жыл дегенің жылжып аққан жылғадай,
Ғайып болып, қамықтырып тұрғаны-ай.
Менің сынық көңілімдей көңілсіз,
Аяп қарап, алыстады сынған Ай.

Өмір, өмір...өмір-өзен екпінді,
Мұхитты аңсап айдын көлге бет бұрды.
...Ізденісім ізгілікке ұласып,
Ізім қалса бұл жалғанда бес күнгі.

¤тiрiкке µкпем ќара ќазандай
Кейінгі үшін көпті көрген көнемін,
Ой бөлісем, сөздің тосып кезегін.
Бұл өмірде өтірікке кептеліп,
Жалғандықты белден кешіп келемін. 

Өтірікке өкпем қара қазандай,
Жүрсем дағы құлашымды жаза алмай.
Жан жарасын көрсетпеймін сырт көзге,
Қоғам сызып берген шектен оза алмай.

Тілді тұсап үндемеуге үйрендік,
Шекпен кидік, шен де алдық, сый көрдік.
Қоғам дертін дер кезінде айтуға,
Биліктінің беделінен имендік.

Олқылыққа ортақ жанның бірі мен,
Үңілем де өз ішіме,  түңілем.
Қолдан шығып кетті білем тізгінім,
Мейлі жыла, мейлі тіпті күңірен.

Дінім, тілім-алауыздық жағалай,
Тілім-тілім... жүректегі жараны-ай.
Келер шағым кейінгінің еншісі,
Осы шақты оңдырмадық обал-ай.

Ой-санамның тауқыметі бар қалың,
Өтіріктің тақсыретін тартамын.
Бес күн жалған ертең бастан өтеді,
Қыл көпірден өте алам ба? Қорқамын!

Арымды ќайтем былѓанѓан?
Жалған да жалған, жалған күн,
Айналамды енді аңғардым.
Желөкпе сөзге қалайша,
Нанып келгенмін, таң қалдым.

Жалған да жалған жалған күн,
Желсөзге қалай алдандым.
Жан-жағым толы жалғандық,

Төзіп келіппін, таң қалдым.

Ішімде кірбің сақтамай,
Асып –төгілген шақтар-ай.
Өз сөзім жау боп өзіме,
Арадай талап жатқаны-ай.

Жалғанды белден кешіппін,
Кімдерге сенгем, кеш ұқтым.
Екіұшты ойға қамалдым,
Сыртынан жауып есіктің.

Арымды қайтем былғанған,
Жанымды қайтем сызданған.
Кешегі қалпың қайда деп,
Табалап тұр ма бұл жалған?!

Тосќауылдан тоным тозды
Сұм заманның сұрқы мына,
Тұрған жоқ па мың құбыла.
Жанашыр кім, бұл қоғамның,
Жамау болар жыртығына?

Қу дүние –қалтарыс мың,
Қыбын таппай тоң-торыспын.
Басты тауға, тасқа да ұрып,
Жол таба алмай арпалыстым.

Қапы қалмай қамданайын,
Деп ұмтылғам алға дəйім.
Тосқауылдан тоным тозды,
Тұман, күмəн бар маңайым.

Сана-сарсаң, ақыл-жарым,
Жаным –жара, басымда –мұң.
Темір етік теңгедей боп,
Таусылуға жақындадым.

***
Айқын еді нысанам,
Қолға адырна алғанда.
... Қапаландым құсадан,
Ойым қаңғып қалғанда.

¤мiрдiњ əркiм ќонаѓы

Айдалаға лақты да, 
Жебелерім жар құшты.
... Құса –шерім асқына,
Дертті етті мен байқұсты.

Жан-дүнием білгенге,
Қайшыласқан ерегес.
Мəзбін тірі жүргенге,
Мен дегенім Мен емес.

Б±л д‰ниеге келмесењ...
Өкінсең де зая өткен өмірге,
Бағынарсың жазмыш атты əмірге.
Тəнің төмен құлдиласа қабірге,
Жаның көкте қол ұсынар Тəңірге.
Ұмытылар ысынғаның, тоңғаның,
Ұмытылар аңсау, шаршау, арманың.
Бастырған соң топыраққа кеудеңді,
Тапсырған соң аманатын Алланың.
Арпалыстың өліп-өшіп, тынғанша,
Жанталастың көзіңе құм құйғанша.
Өтті дəурен нүкте қойып тірлікке,
Көшті жалған жанарды ашып-жұмғанша.
Келдің- кеттің, алдадың да алдандың,
Мойындадың кесімін бұл жалғанның.
Құлағыңа жетер ме əлде жетпей ме,
Əйбат сөзі, ғайбат сөзі қалғанның.
Ажал –ғайып, көнсең де осы – көнбесең,
Тар лақатқа тірі болсаң енбес ең.
Өкінішпен өтпес едің, өлмес ең,
Бұл фəниге келмесең...

Жыл дегеніњ жылжып аќќан жылѓадай
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Ғасырлар бойы халқымыздың қайсар ба-
тырлары ақ білектің күшімен ақ найзаның 
ұшымен кең байтақ даламызды жаудан 
қорғаған.Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы 
Назарбаевтың бір сөзінде«Қазақ хандығының 
құрылуы Қазақстан тарихындағы сындарлы 
кезең болып табылады»-делінген.

Біздің мемлекетіміз тəуелсіздігін алғалы 
көптеген жетістіктерге қол жеткізуде.Осы-
нау жылдарда егемендігімізді танытып, 
елдігіміздің мəртебесін  көтерген қаншама ұлы 
оқиғалар болды. Осы өткен жылдарымызға көз 
жүгіртсек, əр жылдың өз шежіресі, сыры бар.
Тəуелсіздігімізбен бірге біздің мақтанышымыз 
Қазақстан Республикасының рəміздеріне биыл 
25 жыл толып отыр. 

Осыған орай Сарқан гуманитарлық 
колледжінде 3-курс білімгерлерінің қатысуымен 
«Рəміздерім - мақтанышым» тақырыбында 
тəрбие сағаты өткізілді. Тəрбие сағатының 
мақсаты жас ұрпақты Отанын сүюге, еліміздің 
рəміздерін құрметтеуге, елін, жерін қастерлеуге 
тəрбиелеу. Тəрбие сағатын  А. Алжанова мен 
Б. Тойболды жүргізіп, білімгерлер С.Мелетхан, 
Б.Мусан, М.Сыбанова мемлекеттік рəміздер 
туралы баяндамалар оқыды. Тəрбие сағаты 
барысында  тақырып бойынша  дайындалған 
бейнероликтер көрсетіліп, М.Сағиева 
«Рəміздер – елдің бейнесі» өлеңін оқыды. 
Тəрбие сағатының соңында Г.Бердихасым  
Е.Хасанғалиевтің «Атамекен» əнін орындады.

Біз жастар халқымыздың ұлттық 
құндылықтарын бойымызға сіңіре білуіміз 
керек. Тəуелсіздікке қол жеткізу арқылы 
мəдениетіміз, салт-дəстүріміз, тілімізді 
өркендеттік. Олай болса Тəуелсіздігіміздің 
рəміздерін əрқашан биік ұстап, қадірлей 
білейік!

М. СЫБАНОВА,
Сарқан гуманитарлық колледжінің 

студенті.

Рəмiздерiм - 
маќтанышым

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың Қазақстан халқына 
арнаған «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» атты бағдарламалық мақаласы бойынша Сарқан 
гуманитарлық колледжінің жұмыс жоспарына сəйкес «Туған жер» бағдарламасы  негізінде 
«Қазақстанның қасиетті жерлерінің мəдени-географиялық белдеуі» тақырыбында 203 а тобы 
мен топ жетекшісі А.Тулемисованың ұйымдастыруымен конференция өткізілді. Конференцияда 
колледж студенттерінің бойында туған жерге деген сүйіспеншілік, туған елге – Қазақстанға  де-
ген патриоттық сезімдерін ояту, жастар санасына жалпы ұлттық қасиетті орындар ұғымын сіңіру 
мақсаты көзделді. 

Іс-шара бастауын  Қазақстан шека-расындағы ең əдемі жерлер  туралы жалпы мағлұмат бе-
руден бастады. Баяндамашылар  Сарқан қаласы жəне аудан аумағында орналасқан Черкасск 
қорғаны, "Жоңғар-Алатау" мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Аманбөктер, Қойлық ауылдары жəне 
т.б. мəдени-географиялық жерлерді сипаттаумен конференцияны жалғастырды. Əр студент өз 
кезегінде түрлі бейнежазбалар, буклеттер мен  презентацияларды  ұтымды қолданып, баяндама-
ларын түрлендіре түсті. 

Жер жаннаты - Жетісу өлкесі ертеден-ақ əн мен күйдің, өлең мен жырдың алтын бесігіне 
айналған мекен. Бір аймақтың ғана емес, иісі қазақ жұртының рухани кеңістігінде мұзарт 
шыңда қырандай қалықтаған небір дара тұлғаларды өмірге əкелген өлке. Соның дəлелі 
ретінде көрермендер назарына Сарқан ауданында тұратын бір топ ақындардың шығармалары 
топтастырылған жинақ,  Жетісу топырағын басқан ғұламалар туралы журналдар мен кітаптар, 
ауданның əр саласында қызмет атқарып, алды зейнеткерлікке шыққан, соңы өмірден өз жолын 
тапқан қаламгерлердің жүрекжарды туындыларынан құралған кітаптар көрмесі ұсынылды. Шара 
барысында тыңдармандар жер, ел туралы мақал-мəтелдер айтып, конференция жұмысын жан-
дандыра түсті. Конференция соңында белсенді қатысушылар колледж директорының алғыс ха-
тымен марапатталды. 

Мадина НУРГАЗИЕВА, 
Сарқан гуманитарлық колледжінің 203 а топ студенті. 

рухани жањѓыруѓа бастайтын шара

Сарқан гуманитарлық колледжінде жуырда шет тілі пəн оқытушысы Садыкова Нагима 
Болатовнаның ұйымдастыруымен 303А топ білімгерлері «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды!» 
атты тақырыпта 9-Мамыр Ұлы Отан соғысының 72-жылдығына жəне Отан Қорғаушылардың 
25-жылдығына арналған мерекелік кеш өткізілді. 

Мерекелік шара Ұлы Отан соғысында құрбан болған аталарымыз бен əкелеріміздің, мəңгі 
жас болып, жадымызда сақталған жауынгерлер  мен офицерлер рухына, бейбіт кезеңде 
дүниеден өткен ардагерлерге, бүгінде ортамызда жүрген Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің 
құрметіне арналды. Бұл жылдары жүрегі Отаным деп соққан əр азамат барынша күресе білді. 
Əрбір азамат өз Отанына деген антын орындап шықты. Бұл кеште Елбасымыз өз жолдауында 
халықтың жағдайын жасаумен бірге ардагерлерге, тыл еңбеккерлеріне  зор көңіл бөлетіндігін 
ризашылығымызбен білдірдік.

Мерекелік кешке соғыс жылдарындағы, тылда жұмыс істеген ардагер апаларымыз бен 
ардагер ұстаздар шақырылып, олардың жас ұрпаққа тілеген жылы лебіздері тыңдалды. Ар-
дагер апаларымыз тылдағы қазақ қыздары мен əйелдерінің жасаған ерліктері мен еңбектері 
жайлы қызықты əңгімелер айтып өтті.  Кеш барысында колледж директоры Дармишев Ерлан 
Ерұзақұлы ардагерлерге алғыс айтып, тілек білдіріп, атаулы мерекемен құттықтады.

Сұрапыл соғыс қанша үйдің адамын ұрлады, қанша үйде оттар сөнді, қанша аналар ұрыс 
даласынан келген қаралы қағазға сенбей, ұлдарын күтумен өмірден өтті, қаншама арулар жесір 
қалып, қаншама сəбилер жетімдіктің зарын тартты. Зымыраған уақыттың қанатында жеңістің 
міне 72-ші көктемі де келіп жетті. Ешкім де, ештеңеде ұмытылмақ емес!

Евгения КРАВЧЕНКО, Гүлім ЕРЖАН,
Сарқан гуманитарлық колледжінің 

303 А топ білімгерлері.

¦лы мереке ќ±рметiне

Ауыл мектебі жас жеткіншектерге білім, 
тəрбие беру орны ғана емес, жергілікті 
жердегі бірден-бір мəдениет ошағы. Біздің 
мектебіміз таза. Мектептегі балалар əдепті, 
тəрбиелі, мəдениетті, бір сөзбен айтқанда 
сегіз қырлы, бір сырлы оқушылар. Ауылдың 
сəні де, көркі де мектеп. Мектебімізде «Тіл 
мерекесі», «Тəуелсіздік күні», «Мұқағали» 
оқулары, «Абай» оқулары, «Наурыз 
мерекесі», «Желтоқсан ызғары» т.б. атаулы 
күндерге байланысты əр түрлі кештер мен 
тəрбие сағаттары өтеді. Айтса айтқандай-
ақ мектепте өткізілетін кештерді ауыл 
тұрғындары жиі тамашалап тұрады. 

Ауыл балаларының жан-жақты дамуы 
мен қалыптасуын жүзеге асыру мақсатында, 
біздің мектепте шағын орталық жұмыс 
жасап жатыр. Бала тəрбиесінде шағын 
орталықтың орны ерекше. Бұл жерде бала-
лар белгілі тəртіпке бағынып, өздерін орта-
да дұрыс ұстауға, қағаз-қаламмен жұмыс 
жасауды, оқуды үйренеді. 

Мектебіміз мұғалім мен ата-ана үшін 
үлкен мақтаныш. Мектебімізде биылғы оқу 
жылында 11 сыныптан 8 түлек бітіргелі 
отыр. Осы түлектерге алдағы емтиханда-
рынан сүрінбей өтіп, ҰБТ-ден жоғары балл 
алып өздерінің қалаған мамандықтарының 
иесі болуға тілектеспін. Оларға алдағы 
сынақтарда тек қана сəттілік тілеймін.

Ауыл мектебін гүлдендіру, заман та-
лабына сай білім беру өз қолымызда. 
Ауыл мектебінің алдында тұрған күрделі 
мəселелердің ең өзекті мəселесі – кадр 
мəселесі. Бүгінгі таңда ауыл мектептерінің 
білім беру қызметін ұйымдастырудың ең 
өзекті жағы білім сапасын жоғары деңгейге 
көтеру. Мектептің негізгі міндеті – ойы 
ұшқыр, жан-жақты дамыған жеке тұлғаны 
тəрбиелеу. Ал ауыл мектебіне жағдай жа-
сау, оның материалдық-техникалық базасын 
нығайту, ұлт болашағын қамтамасыз ету, 
тəлім-тəрбиенің əдіс-тəсілдерін жаңарту 
біздің басты міндетіміз.

Н.МЫҢБАЕВА,
Көкөзек орта мектебінің 

кітапханашысы.

Ауылдыњ сəнi – 
мектеп

Мен жер жаннаты - Жетісудың 
бір пұшпағы Сарқан ауданы Алмалы 
ауылының қарапайым отбасында дүниеге 
келдім. Əрбір жас ұрпақтың арманы жақсы 
жерде білім алып, ата-анасына салмақ 
салмай мемлекеттік грантпен  оқығысы 
келеді. Мен де армандадым, мақсат 
қойдым жəне соған жеттім десе де бо-
лады. Мамандық таңдау маңызды сəт, 
болашағыңның қазығын қағар кез келді, тек 
өзіңнің ғана емес Қазақстанның болашағы 
үшін де өз үлесіңді қосуға таңдау жасайты-
нымды түсіндім. «Тəуекел түбі жел қайық, 
өтерсің де кетерсің» -  демекші мен тəуекел 
деп  «Серпін-2050» əлеуметтік  жобасы 
ұсынған мамандықтар арқылы келешек-
те көздеген мақсатыма ұмтылдым. Қазіргі 
таңда өкінбеймін, керсінше 12500  мыңнан 
астам студенттері бар бұл жобаның 
қатысушыларының бірі болғаныма 
қуанамын. Ең алдымен адам алдына мақсат 
қоя білу керек жəне соның жолында қандай 
қиындық  болса да жеңуге тырысса ол өз 
дегеніне жетеді деп ойлаймын. Бұл жоба 
аясында біз тек білім алып қана қоймай, 
сонымен қатар қосымша жұмыс жасауға, 
бизнестің қыр-сырын үйреніп, жаңару за-
манда жарқын жол табуға бағыт аламыз. 
Сонымен қатар белсенді жастарға серпіліс 
болған «Серпін «Іскерлер» қоғамдық 
бірлестігі де біз үшін жұмыс жасауда. Жоба 
қатысушылары арасында өнерлі доста-

Елiмiздiњ ертењi - б‰гiнгi жастар
рымыз да тыс қалмайды. Дəстүрге айналған 
«Аламан» шығарамашылық фестивалі 10 
жанр бойынша оқу орындарында, өңірлік 
жəне Республикалық деңгейде өткізіліп, 
шығармашыл жастарға жол ашады.Қазіргі 
таңда  Сəрсен Аманжолов атындағы Шығыс 
Қазақстан мемлекеттік университетінің «Қазақ 
тілі мен əдебиеті» мамандығы бойынша білім 
алып жатырмын. Өмірде мамандықтың түрі 
көп. Əр мамандықтың өзіндік ерекшелігі бар. 
Дəрігер адамдарды емдесе, мұғалім олар-
ды оқытады, əнші əн айтады, құрылысшы үй 
салса, тігінші киім тігеді.  Ал менің таңдаған 
мамандығым қазақ  тілінің өрісін кеңейтіп, 
өзге ұлттарға қазақ халқының əдебиеті мен 
мəдениетін, салт-дəстүрін, үйреткім келеді.  
Оқып жатқан ордам өзіме қатты ұнайды 
жəне бос уақытымда мақала жазамын, 
шығармашылық жұмыстармен айналысам. 
Ұстаз - Қаратаудың қойнауындай тереңде 
жатқан кенді ашып, білім мен ғылымның 
жемісінің дəмін таттыратын, армансызға ар-
ман ұялатып, қанатсызға дарын қанатын 
бітіретін ғажайып күш иесі. Менің мамандығым 
əлемдегі ең қажет мамандықтардың бірі. 
Сондықтан мамандығымды мақтан тұтамын. 
Білімгерлердің білімді де білікті маман иесі 
болып шығуына барлық жағдай жасалған.  
Қазақстанның ертеңі, бүгінгі жастар сапа-
лы білім алып, таңдаған мамандықтарының 
иесі болуды армандайды. Олар елден, ата-
ана, бауырдан жырақ кеттік деп мұңайып 

жүрген жоқ. Ондай білімгерді көрмейсің 
де. Бұл да көңілді марқайтатын көрініс. 
Демек, қанатын енді ғана қаққан, жарқын 
болашаққа жаңа серпінмен ұмтылған 
жастарға дұрыс жол нұсқап, болашаққа жөн 
сілтеу – өз  тарапымыздан елімізге тиер аз 
да болса үлес деп ойлаймын . Еліміздегі 
дағдарысқа қарамастан мемлекет бізге 
қажетті қаражатын бөліп отырғанына риза-
мын. Сондықтан, «Серпін» қозғалысының 
мүшесі болуға əрқайсымыздың да ат са-
лысуымыз қажет.  Бізбен қатарлас болу 
əркімнің-ақ арманына айналмақ. Сан емес 
сапа маңызды болғандықтан барлығымыз 
аянбай жұмыс атқаруға міндеттіміз. Осы 
жобаға қатысқан жастар ерекше əсер 
алып, білімге деген құштарлығын артты-
рып қана қоймай патриоттық сезімдерін 
оятып, болашаққа нық сеніммен қарай 
түсті. Болашақ бүгіннен басталады. Ал 
біз болсақ алдыңғы ұрпақтың сенім артар 
жалынды жастарымыз. Бұны жадымызда 
əрқашан сақтауымыз қажет. Елім дейтін, 
жерім дейтін жігерлі жастар легі көбейе 
берсін! Еліміздің ертеңі - бүгінгі жастарда! 
Жолың болсын жас талапкер!  

Гүлина БАҚЫТЖОЛ,
Сəрсен Аманжолов атындағы 

Шығыс Қазақстан мемлекеттік 
университетінің 2  курс студенті, 

«Серпін «Іскерлер» Қоғамдық 
бірлестігінің белсенді мүшесі.

●Алғыс

Ата-аналар дəн риза
Сарқан қаласында 2005 жылы маусым 

айында ашылған «Алматы облысының 
білім басқармасы мемлекеттік мекемесінің 
Сарқан ауданының №10 психологиялық-
педагогикалық коррекциялық кабинеті 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі» бар. 
Онда 0 жастан 18 жасқа дейінгі тілден мүкісі 
бар балалар оқытылады.

Ашылғаннан бері 317 бала тіркеліп, 
оқытылған. Биыл, яғни 2017 жылы 0 жа-
стан 7 жасқа дейін 60 бала қабылданған. 
Балаларға төмендегі мұғалімдер сабақ 
береді: Шаих А.С. – тəрбиеші-ұстаз, Жа-
кенова М.Н.- əдіскер, Бағанышева Ж.Е.- 
логопед, Садвакасова А.Е. – дефектолог, 
Байганышева Б.С. – педагог-психолог, Аль-
джуман Л.Д. – əлеуметтік ұстаз, Кабасов 
Б.М. – ЕДШ педагогы, Абжанов Н.М. – емдік 
уқалау маманы.

Осы мамандар өз жұмыстарына 
жауапкершілікпен қарап мектеп мұғалімдері 
сияқты уақытында келіп, 30-45 минут 
уақытын балаларды оқытуға бөледі екен. 
Барлығы инабатты, мəдениетті ұстаздар 
екені іс-əрекеттерінен көрініп тұр. Бір 
ғажабы – олар балалардың аты-жөнін 
жатқа біледі жəне олардың атын атап, 
үлкендерше сөйлеседі екен. 

Мекеменің іші балалардың көңілінен 
шығатындай безендірілген. Сабақ кестелері 
үнемі ілулі тұрады. Балалар бас киімдерін, 
аяқ киімдерін шешетін кішкене шкафша-
лары бар. Балалар тыс киімдерін шешіп, 
аяқтарына өздерінің тəпішкелерін киіп, қай 
бөлмеге, қай мұғалімге баруларын өздері 
біледі. Бір баланың ренжіп, қабақ шытып 
жүргенін көрмейсіз, көңілі жайдары жүреді. 
Ата-аналары да сондай. Бұл мекемеге ба-
лаларын ауданның жан-жағындағы ауыл-
дардан да ата-аналар алып келетінін көрдік.

Осы мекеменің ішіндегі жағымды 
жағдайға басшылық жасап, үлкен-кішіге 
бірдей ізет көрсететін басшысы Чуйкено-
ва Махаббат Казизқызына ата-аналар дəн 
риза. Чуйкенованың еңбегіне зор табыс, зор 
денсаулық, ұжымға да, үйінде де абырой-
лы, бақытты болуын тілейміз.

Асқан ризашылықпен 
Аманкелді ƏБІЛҒАПАРҰЛЫ, 

зейнеткер. 

Антына адал 
аќ халаттылар

Дерт жаныңды қинап, маза берме-
генде дəрігерлерге жүгінетініміз бар. Ақ 
желеңді адам жанының арашашысы осынау 
мамандық иелеріне қашан да құрмет зор. 12 
мамыр бүкілəлемдік мейірбикелер күнінің 
құрметіне орай дəрігер Құласбай Айгерім 
Мақсұтханқызы, медбикелер Сасенова 
Зульфия, Тутенова Гүлмира, Бекмуратова 
Перизат, емдік мейірбике Садбаева Ботагөз, 
тазалықшылар Кезенова Айгүл, Исабаева 
Райгүл, Бекбаева Нұрби, Джурта Людми-
ланы кəсіби мерекелерімен құттықтаймын. 
Жылына 2 рет қабылдаудан өтіп жүргенде 
науқас адамға деген қамқорлықтарына 
куə болдым. Адамгершілік қалыптарынан 
таймай, мамандыққа адалдық танытып 
жүрген осынау аттары аталған жандарға 
ризашылығым əрі алғысым шексіз.

Зор құрметпен 
Гүлшара НЫҚЫШЕВА, 

зейнеткер, ІІІ топ мүгедегі.     
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 15 мамыр

Сейсенбі-Вторник 16 мамыр 

Сəрсенбі-Среда 17 мамыр 

Бейсенбі-Четверг 18 мамыр

Жұма-Пятница 19 мамыр

Сенбі-Суббота  20 мамыр

Жексенбі-Воскресенье 21 мамыр 

ЕСКЕ АЛУ

ШАРАЙНА

Сниму квартиру на длительный срок. 
Чистоту, порядок, оплату гарантирую. Об-
ращаться сот.87475894654, 87055546961.

Талдықорған қаласы «Үйтас» 
саяжайындағы 2 деңгейлі үйді Сарқан 
қаласындағы пəтерге айырбастаймын. 
Хабарласыңыздар тел.87026482940 Бақыт.

Продаю трактор Т-40 1993 г.в., 4WD, 
прицеп 4 т., кун, сенокосилка, плуг, лопа-
та, запасной трактор на запчасть и зап-
части, документы в порядке, состояние 
хорошее. Обращаться сот.87053914172, 
87472042729.

Службе такси 2-22-22 требуется  дежур-
ный диспетчер.

В кафе требуется повар и шашлычник. 
Обращаться сот.87714479708, 87753916077.

Продается автомашина Мерседес 230 
на ходу, г.в.1989, цвет бежевый. Цена 450 000 
тенге, договорная.

1989 жылы шыққан Мерседес 230 
автокөлігі сатылады, сарғылт түсті. Бағасы 
450 000 теңге, келісеміз. Сарқан қаласы, Абай 
көшесі №21, тел.87016060987, 87072985598, 
87023740084.

4 бөлмелі, суы ішінде, моншасы, 
қоражайы, жаздық ас үйі, бау-бақшасы 
бар үй сатылады. Аурухана, дүкенге, 
балабақшаға, мектепке жақын, көшесі 
асфальтталған. Бағасы 2000000 тг. Бөліп 
төлеуге келісеміз.  Мекенжайы: Тəуелсіздік 
(Ленина) көшесі №34. Тел.3-20-52, 
ұялы.87770227692, 87023575899.

Тез арада кірпіштен салынған, 
орталыққа жақын 4 бөлмелі Жандо-
сов көшесі №2/1 үй сатылады.  Жаздық 
ас үйі, көлік тұрағы, 10 сотық жері, мон-
ша, бау-бақшасы, қора-жайы бар. Су 
үйдің ішіне жүргізілген. Сонымен қатар 
3,5 тонналық АВИА 31 КСИ жүк көлігі, ди-
зель, сатылады. Бағасы келісімді. Вариант 
бар. Хабарласыңыздар тел.87029511395, 
87016558313, 87073558313.

    Сарқан қаласындағы 4 бөлмелі үй са-
тылады. Моншасы бар, 4 гектар суармалы 
жермен бірге жоңышқа себілген. Бағасы 
5 млн. теңге. Хабарласыңыздар тел: 
87025505040. 

Продается участок для строительства по 
ул. Савина №46, обр. тел: 87012776378.

    Шугла-Шунгит зауытының сабыны, кос-
метикасы отандық өнім халал түрінде са-
тылады.
     Продается мыло, косметика, антимагнит 
пластины с завода Шугла-Шунгит. Сарқан 
қаласы, орталық базар, 1 қабат, 9 бутик. 
Тел: 87025747264.

Шатырбай ауылын-
да туып өскен ардақты 
ұлымыз Тойшыманов 
Ұлан Жайлаубайұлы 
сəуірдің 14 күні дү-
ниеден өтті. Өмірден 
ерте өтіп, кеудемізді 
ауыр мұңға толтырған 
ардақтымыздың жарқын 
жүзі əрдайым жүрегімізді жылытатын болады. 

Өкініш пен сағыныш кеудемізде,
Сағынамыз өзіңді күнде-күнде.
Ылажы жоқ көнеміз де,
Алланың жіберген бұл ісіне.
26 мамыр күні сағат 12:00-де Талғар 

қаласына қарасты Ақтас ауылындағы 
«Белбұлақ» мейрамханасында марқұм-
ның қырық күндік нəзірі беріледі.  Қырық 
күндік тамағына барша ағайын-туыс, құда-
жекжат, жора-жолдастарын шақырамыз.

Еске алушылар: Тойшымановтар 
əулеті.

Сарқан қаласында ғұмыр кешкен досымыз Жанпеисов Марат 
Омарұлының бұл фəнидегі сапары шектелгеніне де биыл міне 1 
жыл толды. Былтыр дəл осылай жер дүние жанданған мезгілде 
кенеттен келген сұм ажал осынау өз ортасына сыйлы жанды 
ойламаған жерден алып кетті. Жылдар өткенмен Мараттың жарқын 
жүзі, жылы сөздері жүрегімізден еш өшпейді. 

Өткен күндер зымырап,
Бөлсе дағы араны.
Асыл бейнең біз үшін,
Ыстық тартып барады.
Қалдың мəңгі көңілде,
Əз бейнеңді қимадық.
Нұрың шалқып жəннатта,
Жолдас болсын иманың.
Еске алушылар: досы Балташ-Макмуна.

Асыл жар, ардақты əке, мейірімді ата Сарсембаев Серікқали Шалабайұлының дүниеден 
өткеніне 10 мамыр күні 1 жыл болды.

Қимаймыз амал бар ма, шара бар ма?
Кеткеніңе 1 жыл болды арамыздан.
Пейіштен нұрын төксін саған Алла,
Кетпейсің ешқашан санамыздан.
Бағыштадық өзіңе жан-жүректің дұғасын,
Сағынышты көңілдің түкпірінде тұрасың.
Жатқан жерің жайлы болсын мəңгілік.
Еске алушылар: жанұясы.

Продам благоустроенный дом. Име-
ется холодная, горячая вода. Душевая 
кабина, туалет в доме. Летняя кухня (вто-
рой дом), гараж, баня все хоз. постройки. 
Сдвоенный участок (14 соток). Обращать-
ся ул. Жамбыла №18, (два квартала выше 
РОВД), тел: 2-13-54, сот: 87014616485.

Қабанбай батыр көшесі №109 үйдегі 
7 сотық жерді сатамын. Жамбыл көшесі 
№18 үйге хабарласыңыз. тел: 2-13-54, 
сот: 87014616485. 

Продам земельный участок 7 соток 
по улице Кабанбай батыра №109. Об-
ращаться по улице Жамбыла №18, тел: 
2-13-54, сот: 87014616485.

ҚАЗАҚСТАН 
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/ф 
«НИЛЬС ХОЛЬГЕРСОН» 10.45 М/ф «МАРИН ЖƏНЕ 
ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 11:00 «Апта» 12:05, 21.45 Т/х 
«Сүйебілсең...» 12.55 «Күмбір де күмбір тербетіп» 
13:00 «Бірге таңдаймыз» 14:10, 22.35 Т/х «Бозторғай»  
15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ».  16.40,19.00 Т/х «АҚ ПЕН 
ҚАРА» 17.30 Жаңалықтар 17:50, 00.55 «ЭКСПО - 
ғылым мекені» 18.00, 01.35 «Жарқын бейне» 18.25 
«Інжу маржан» 18.30 «Менің Қазақстаным» 20.00, 
00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 00:35  Басты тақырып 
20.50 «Айтуға оңай»  23.30, 02.00 «Түнгі студияда» 
01:05 «Менің Қазақстаным»  02:30 «Көңіл толқыны» 

ХАБАР 
07.02, 01.25 «Өмір сабақтары» 07.30, 00.55 «Сотқа 
жеткізбей» 08.00 Жаңа күн 10:15 М/с «101 далмати-
нец» 11.00, 19.35 Т/х «Тракторшының махаббаты» 
11.30 «Мечты сбываются» 12.00, 00.25 «Ауырмайтын 
жол ізде» 12.30 «Магия кухни» 13.00 Т/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ванги» 14.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться» 14.45 Т/х «Көрімдік» 15.15 «Біздің назарда» 
15.30 «Көңіл толқыны» 16.00 Т/х «Пəленшеевтер» 
16.30 «Тағдыр тартысы» 17.00 «Народный контроль» 
17.15 «Өміржолы» 17.45 «Қайсар жандар» 18.00, 
23.00 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 18.55 Негізінде 
19.00, 23.55, 01.55 Жаңалықтар 20.25 Бетпе-бет 
20.55 По сути 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «Вишневый 
сезон»   
 

ЕВРАЗИЯ   
06.00  Жаңалықтар 06.05 «Жить здорово» 07.00 «До-
брое утро» 10.00 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДО-
КАЗАТЬ» 11.00, 02.40 «Басты патруль» 11.10 «Той 
заказ» 11.40, 20.50 «П@утина» 12.10, 03.25 «Той 
базар» 13.05 Т/х «Қос жүректің лүпілі» 14.00, 04.10 
«Əйел сыры» 15.00 «Давай поженимся» 16.00 Т/с 
«Узнай меня, если сможешь» 17.45 «Пусть говорят» 
18.50 Т/с «Две жизни» 20.00 Новости 21.30, 02.50 
Жаңалықтар 22.10 Т/х «Алаулағансезім» 00.00 Т/с 
«Салам Масква» 02.10 «Вечерний Ургант»  

 ЖЕТІСУ 
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі 07.30 
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00 
Апта (қаз) 09.45 Люди и страны мира.  10.00 
Апта ( рус) 10.35 - 16.55 Техникалық үзіліс 17.00 
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф «Көлсай»  
18.00 Шашу 19.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»  
20.00 Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Тілсақшы 
21.20 Əн əлемі 21.30 Новости 22.10 Болмыс 23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости 
 

 ҚАЗАҚСТАН 
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/ф 
«НИЛЬС ХОЛЬГЕРСОН» 10.35 М/ф «МАРИН ЖƏНЕ 
ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50 «Қызық екен» 11:035, 21.45 
Т/х «Сүйе білсең...» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13:00 
«Бірге таңдаймыз» 14:10, 22.35 Т/х «БОЗТОРҒАЙ»  
15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ».  16.40,19.00 Т/х «АҚ ПЕН 
ҚАРА» 17.30 Жаңалықтар 17:50, 01.20 «100 бизнес 
бастауы» 18.10 «Күмбір де күмбір тербетіп» 18.15 
«Қызық екен» 20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 
00:35  Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай»  23.30, 
01.40 «Түнгі студияда» 00.55 «Қылмыс пен жаза 
02:10 «Көңіл толқыны»  

ХАБАР  
 07.02, 01.05 «Өмір сабақтары» 07.30, 00.35 «Сотқа 
жеткізбей» 08.00 Жаңа күн 10:15 Т/с «ОСКОЛКИ» 
11.00, 19.35 Т/х «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 
12.00, 00.05 «Ауырмайтын жолізде» 12.30 «Сиқырлы 
ас үй» 13.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ВАНГИ» 14.00, 17.15 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-
СЯ» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Біздің назарда» 
15.30 «Біздің үй» 16.30 «Тағдыр тартысы» 17.00 
«Народный контроль» 18.00, 22.35 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде» 18.55 «Жаһандық саясат» 19.00, 23.30, 
01.35 Жаңалықтар 20.10 Давайте говорить 20.55 
Большая политика 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШ-
НЕВЫЙ СЕЗОН»    

ЕВРАЗИЯ  
 06.00  Жаңалықтар 06.05 «Жить здорово» 07.00 
«Доброе утро» 10.00 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 11.00, 02.40 «Басты патруль» 11.10 
«Той заказ» 11.40, 20.50 «П@утина» 12.10, 03.25 
«Пендемізғой» 13.05 Т/х «Қосжүректіңлүпілі» 14.00, 
04.10 «Əйел сыры» 15.00 «Давай поженимся» 16.00 
Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 17.45 «Пусть 
говорят» 18.50 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 20.00 Новости 
21.30, 02.50 Жаңалықтар 22.10 Т/х «Алаулағансезім» 
00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА» 02.10 «Вечерний Ур-
гант»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05  Əн əлемі. 07.30 
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00 
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Тұжырым 10.40 
Тілсақшы 10.55 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»  
11.45 Полиция қызметі  12.00 Шашу  13.00 Болмыс  
13.45 Əн əлемі  14.00 Зерде  15.00 Д/Ф «Животные 
лекари»  15.25 Б.Сейдуалиеваның концерті  17.00 
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф «Күшіген»  
18.00 Шашу 19.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»  
20.00 Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Ел қорғаны 
21.30Новости 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 
Новости   

 ҚАЗАҚСТАН 

06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/х «НИЛЬС 
ХОЛЬГЕРСОН» 10.30 М/х «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ 
ДОСТАРЫ» 10.50, 18.15 «Қызықекен» 11.35, 21.45 
Т/х «СҮЙЕ БІЛСЕҢ» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00 
«Бірге таңдаймыз» 14.10 , 22.35 Т/х «БОЗТОРҒАЙ» 
15.00 «ƏЙЕЛ  БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «Ақ пен 
қара» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 01.20  «Кəсіп 
пен нəсіп» 18.10 «Інжу-маржан» 20.00, 00.05 БАСТЫ 
АҚПАРАТ 20.30, 00.35 Басты тақырып 20.50 «Айтуға 
оңай...» 23.30, 01.40 «Түнгі студияда Н.Қоянбаев» 
00.55 «АҚСАУЫТ»  02.15 «Көңіл толқыны» 

 ХАБАР   
07.00, 15.30 «Біздіңүй» 08.00 «Жаңакүн» 10.15 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 11.45, 14.45 Т/х «ТРАКТОР-ШЫНЫҢ МА-
ХАББАТЫ» 12.00, 00.25  Д/д «Ауырмайтынжолізде» 
12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/С «ЗНАТЬ БУДУ-
ЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 14.00, 17.15 Т/с 
«УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 
15.15 «Білу маңызды» 16.30 «Тағдыр тартысы» д/д 
17.00 «Важно знать» 18.00, 23.00 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде» 18.55 Негізінде 19.00, 01.55 Жаңалықтар 
20.10 «Давайте говорить!» 20.55 По сути 21.00 Итоги 
дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 00.55 «Сотқа 
жеткізбей» 01.25 «Өмір сабақтары»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Жаңалықтар 06.05 «Жить здорово» 07.00 
«Доброе утро» 10.00 Т/с «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ 
ДОКАЗАТЬ» 11.00, 02.30  «Басты патруль» 11.10  
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40, 20.50 «П@утина» 12.10, 03.15  
«Пендемізғой» 13.05 Т/х «Қосжүректіңлүпілі» 14.00, 
04.00 «Əйел сыры...» 15.00 «Давай поженимся» 16.00 
Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 17.45 «Пусть 
говорят» 18.50 «ДВЕ ЖИЗНИ» Т/с 20.00 «Главные 
новости»  21.30, 02.40  «Бастыжаңалықтар»  22.10 
Т/х «Алаулағансезім» 00.00 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ»»  02.00 «Вечерний Ургант»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.30 
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00 
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Тұжырым 10.40 
Ел қорғаны 11.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»  
12.00 Шашу 13.00 Болмыс 14.00 Мейман  15.20 
Концерт «Желбіретіп елімнің көк байрағын»  17.00 
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Прокурор уақыты 
18.00 Шашу 19.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»  
20.00 Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Денсаулық 
21.30 Жаңалықтар 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости  

ҚАЗАҚСТАН
06.05  Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ 
АҚПАРАТ 10.00 М/х «НИЛЬС ХОЛЬГЕРСОН» 10.35 
М/х «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50, 18.15 
«Қызықекен...» 11.35, 21.45 Т/х «СҮЙЕ БІЛСЕҢ» 
12.25 Т/х «Қалампыр»  13.00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ» 
14.10, 22.35 Т/х «БОЗТОРҒАЙ» 15.00 «ƏЙЕЛ 
БАҚЫТЫ»  16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30  
Кешкі ақпарат 17.50, 00.55 «Келбет» 20.00, 00.05 
Басты ақпарат 20.30, 00.35 Басты тақырып 20.50 
«Айтуға оңай...»  23.30, 01.25 «ТҮНГІ СТУДИЯДА 
НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 01.55 «Ас болсын!» 02.30 
«Көңіл толқыны»  

ХАБАР   
07.00, 15.30 «Біздіңүй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «ТРАКТОРШЫНЫҢ МА-
ХАББАТЫ» 11.45, 14.45  «Көрімдік» 12.00, 00.10  «Ау-
ырмайтын жол ізде»  12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 
Сериал  «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАН-
ГИ» 14.00, 17.15 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 
15.15 «БІЛУ МАҢЫЗДЫ»  16.30 «Тағдыртартысы» 
д/д 17.00 «Важно знать» 18.00, 22.35 Т/х «МАХАББА-
ТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 19.00, 23.35, 01.40 Жаңалықтар 
20.10 «Давайте говорить!» 20.50 «Открытый диалог» 
21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 
00.40 «Сотқажеткізбей» 01.10 «Өмірсабақтары»   

ЕВРАЗИЯ   
06.00 Жаңалықтар 06.05 «Жить здорово» 07.00 
«Доброе утро» 10.00  Сериал «Что и требова-
лось доказать» 11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10  
«ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40, 20.50  «П@утина» 12.10, 03.15  
«Пендемізғой» 13.05 Т/х «Қосжүректіңлүпілі» 14.00, 
04.00 «Əйел сыры...» 15.00 «Давай поженимся» 
16.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 17.45 
«Пусть говорят» 18.50  Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ»  20.00 
«Главные новости»  21.30, 02.40  «Жаңалықтар»  
22.10 Т/х «Алаулағансезім» 00.00 Детектив «Волчий 
остров» 02.00 «Вечерний Ургант»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.30 
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00 
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Тұжырым 10.40 
Денсаулық 11.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»  
12.00 Шашу 13.00 Болмыс 14.00 Қазақ əні 14.30 
Tағдыр мен тұлға.  15.00 Ф.Құдайбергенованың 
концерті  17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф 
«Жоңғар бақабасы»   18.00 Шашу 19.00 Док/сери-
ал «Бізді қоршаған əлем»  20.00 Жаңалықтар 20.35 
Тұжырым 21.00 Арнайы репортаж 21.30 Новости 
22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 03.50 Əнұран 06.05 Концерт 07.00 
«Таңшолпан»  09.30 ТАҢҒЫ АҚПРАТ 10.00 М/ф 
«Нильс Холгерсон»  10.45 М/ф «Марин жəне оның 
достары» 11.00, 18.15 «Қызық екен...»  11.45, 22.00 
Т/х «СҮЙЕ БІЛСЕҢ» 12.40 «ИМАН АЙНАСЫ» 13.00 

«Бірге таңдаймыз!» 14.10, 22.50 Т/х «БОЗТОРҒАЙ» 
15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»  16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН 
ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50 «КИБЕР ШАБУ-
ЫЛДАРДАН ҚОРҒАНУ МƏСЕЛЕСІ». Арнайы жоба 
18.10 «Күмбір де күмбір тербетіп» 20.00, 00.45 БА-
СТЫ АҚПАРАТ 20.35  «Сəлем, Қазақстан!» 23.45 
«Парасат майданы» 00.20 «Қылмыс пен жаза» 
01.20 «Дара жол»  02.25 «Қазақтың қара баласы» 
«Серілер» тобының əн кеші   

ХАБАР   
07.00 ҚР Əнұраны 07.02 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа 
күн» 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х 
«ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 11.45, 14.45, 
17.15 Т/х «КӨРІМДІК» 12.00  Д/д «Ауырмайтын жол 
ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с «ЗНАТЬ БУ-
ДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 14.00 Т/с «УЙТИ 
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 15.15 «Біздің назарда» 15.30 
«Көңіл толқыны»  16.00 Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 
16.30  «Bilim» 17.00 «Народный контроль» 17.55 
Т/х «МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 18.55 Жаһандық 
саясат 19.00 Қорытынды жаңалықтар 20.15 «Арнайы 
хабар» 20.35 «Бюро расследований» 20.55 Большая 
политика 21.00 Итоги дня 21.35 Х/ф «ВОДОПАД АН-
ГЕЛА» 23.35 Международный турнир по ММА. FIGHT 
NIGHTS GLOBAL 65. Трансляция из Астаны 
 

ЕВРАЗИЯ   
06.00 Жаңалықтар 06.05 «Жить здорово»  07.00 
«ЖҰМА УАҒЫЗЫ»  07.15 «ДОБРОЕ УТРО» 10.00 
«ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 11.00, 03.00 
«Басты патруль» 11.10, 03.45 «Той заказ»  11.40, 
20.50, 00.00 «П@утина» 12.10, 04.10  «ПЕНДЕМІЗ 
ҒОЙ» 13.05 Т/х «Қос жүректің лүпілі» 14.00  «Əйел 
сыры» 15.00 Сериал «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16.30 «Час пик» 17.35 «ЖДИ МЕНЯ»  18.45 
«Поле чудес»  20.00 «Главные новости»  21.30, 03.10 
«ЖАҢАЛЫҚТАР»  22.10 Т/х «Алаулаған сезім» 00.30 
НОЧЬ БОЛЬШИХ КУЛАКОВ! «М1 СНАLLENGE 77»
  

 ЖЕТІСУ 
07.00 Эфирдің басталуы 07.05 Əн əлемі 07.30 
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00 
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Тұжырым. 10.40 
Арнайы репортаж 11.00 Док/сериал «Бізді қоршаған 
əлем»  12.00 Шашу 13.00 Болмыс  13.45 Əн əлемі 
14.00 Бай қуатты болайық  14.30  Д.ф "Фотоохота "   
15.00 «Тарихқа тағзым» жыршылар байқауы  16.25 
Д/ф «Күй қағаны»  17.00 Жаңалықтар 17.20 Ново-
сти 17.35 Д/ф «Алтай тауларының табиғаты»  18.00 
Шашу 19.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»  20.00 
Жаңалықтар 20.35 Иманашар 21.00 Желі kz 21.30 
Новости 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Но-
вости   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 03.10 Əнұран 06.05, 02.05  Концерт  07.10  
«Көңіл толқыны» 07.55 «Қымызхана»  09.00 «Сенбілік 
таң» 10.10 «Көңілді тапқырлар алаңы» 11.25 «Ас бол-
сын!» 12.00 «Тəй-тəй» шоу  12.35 «Балапан-жұлдыз» 
13.40 М/ф «ВАЛЛ-И»  15.10 Т/х «АРМАН АСУЫ» 
18.10 «Інжу-Маржан» 18.15 «Жайдарман» 20.00, 
01.30 Мəселе 20.35 «Əн салады мамандар» 22.20 
«ТАҒДЫР ҚОСҚАН» мелодрама 23.55 «ШЕРЛОК» т/х  

ХАБАР    
07.00, 03.00 ҚР Əнұраны 07.02 «Қалжың қоржыны»  
08.30, 02.15  «Əсем əуен» 09.00 «Өзін-өзі тану» 09.15 
«Продвопрос» 09.30 «Золотая середина» Ток-шоу 
10.15 «Я - чемпион» 10.45 М/х «Марти-темір бала» 
11.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА ДЛЯ ГУСЕЙ» 12.15 «Хабар-
лайын» 12.45 «Қызық times» 14.00 Т/х «АҚЫЛДЫҢ 
КІЛТІ» 14.45 Караоке-шоу «Кел, шырқайық!» 16.30 
«Экспедиция 25» 17.00 «Ду-думан» 17.25 Всемирная 
серия бокса. Astana Arlans - Patriot boxing team. Пря-
мая трансляция из Алматы 20.00 «Бенефис-шоу» 
21.00 «7 күн» 22.00 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 00.15 
Т/х «ЖАНЫМ»   

ЕВРАЗИЯ      
06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 06.05  «Идеальный ремонт» 
06.50  Т/х «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 07.35, 03.55 
Т/х «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» 08.25, 14.10, 04.35 
«П@утина»  09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
МУЖЧИНЫ» 11.45 «Фабрика грез» 12.05, 02.25 «112 
НЕДЕЛЯ» 12.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 13.10  
«Той базар» 15.10 «Тилителетесто» 16.40 «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» мелодрама 21.00 «Кешкі кездесу» 22.15 
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 22.55 Т/х «Алаулаған сезім»  
00.00 Т/с «КРАПЛЕНЫЕ КАРТЫ» 01.55 «ПРОЖЕК-
ТОР ПЕРИС ХИЛТОН» 

ЖЕТІСУ 
07.30 «Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 
09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10  Мультфильм 
«Кішкентай өрт сөндіруші »  10.40 Желі kz   11.00 Док/
сериал «Бізді қоршаған əлем»  12.00 Шашу 13.00 
Болмыс 13.45 Əн əлемі 14.00 Ақкербез  14.25 Имана-
шар  14.55 Монолог   15.15 К/ф «Свэг мекені» 18.00 
Жаңалықтар 18.15 Əн əлемі 18.30 Новости 18.45 Əн 
тарих 19.00 Зерде 20.00 Жаңалықтар 20.25 Sport  
20.50 Жауһар  21.10 Монолог   21.30 Новости 22.00 
Əн шырқайық  23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости  

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 03.00 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05, 02.20 Концерт 
08.00 «Қымызхана» 09.05 «АҚСАУЫТ» 09.30 «Бүгін 
жексенбі» 11.15 «ДАРА ЖОЛ» 12.25 «Əзіл əлемі» 
13.40 «Сəлем, Қазақстан!» 15.10 Т/х «АРМАН АСУЫ» 
17.30 «Көңілашар» 19.00 «АПТА KZ» 20.00 «Бірінші 
студия» 20.50 «КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР АЛАҢЫ» 22.45 
«ƏН САЛАДЫ МАМАНДАР»  күнделік 23.00 «ЕКІ 
ҒАШЫҚ»  концерт 00.55 Драма «ТЕЛ ӨСКЕН ҰЛ» 

ХАБАР   
7.00, 03.00 ҚР Əнұраны 07.02 «Қалжың қоржыны» 
08.30 «Əсем əуен» 09.00 «Самопознание» 09.15 «Ас 
арқау» 09.30 М/х «Марти-темір бала» 10.00 Профес-
сиональный бокс. Теренс Кроуфорд –Феликс Диас. 
Трансляция из Нью-Йорка 12.30 Х/Ф «50ПЕРВЫХ 
ПОЦЕЛУЕВ» 14.15 Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 16.00  «ДУ-
ДУМАН» 17.00 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ» 17.30 «ӨМІР ЖОЛЫ» 18.00 «Қызық 
times» 19.15 Караоке «Кел, шырқайық!» 21.00 «7 күн» 
22.00 Кино «Последний охотник на ведьм» 23.50 Т/х 
«ЖАНЫМ» 01.50 « Қазақстан театры»

ЕВРАЗИЯ    
06.00  ЖАҢАЛЫҚТАР 06.05 «Идеальный ремонт»  
06.50, 04.30 Т/х «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ» 
08.25, 20.55, 03.00 «П@утина» 09.00 «Воскресные 
беседы» 09.15 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12.55 «Басты 
бағдарлама» 13.35 «Кешкі кездесу» 14.45, 22.00 «Та-
маша сити» 15.45 Т/х «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 20.00 «АНА-
ЛИТИКА»  23.00, 03.45  «Той базар» 00.00 «МИНУТА 
СЛАВЫ» 02.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВАРА». МОДНЫЕ 
ДИЕТЫ            

ЖЕТІСУ 
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 Мультфильм 
«Кішкентай өрт сөндіруші »  10.30 Монолог  10.45 
Əн əлемі 11.00 Зерде 11.45 Ш.Қалдаяқов əндерінен 
концерт  12.40 Sport taim  13.00 Ел қорғаны  13.30 
Əн шырқайық 14.25 К/ф «Тағдыр теперіші» 15.50 
Концерт «Жетісуды əніммен тербетемін»  17.00 
Денсаулық 17.30 Арнайы репортаж 18.00 Ақкербез 
18.30 Ел қорғаны 19.00 Қазақ əні  19.30 Бай қуатты 
болайық!  20.00 Əн əлемі 20.10 Полиция қызметі (қаз) 
20.30 Апта (қаз) 21.15 Полиция қызметі (рус) 21.30 
Апта (рус) 22.10 Ж.Əміревтің шығармашылық кеші   
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Уроки от Ричарда Баха
Ричард Бах - поразительный человек, авиатор и пи-

сатель, познавший восторг полета в небе и в сверкаю-
щем мире собственного воображения. Ему посчастли-
вилось сказать нужные слова в нужное время - и он стал 
культовой личностью для миллионов. Вот некоторые из 
этих слов, сплетенных в фразы, помогающие жить:

Если тебе когда-нибудь захочется найти такого че-
ловека, который сможет одолеть любую, даже самую 
тяжёлую беду и сделать тебя счастливым, когда этого 
не может больше никто, ты просто посмотри в зеркало 
и скажи: «Привет!»

Мы сами создаём окружающий нас мир. Мы получа-
ем именно то, что заслуживаем. Как же мы можем оби-
жаться на жизнь, которую создали для себя сами? Кого 
винить, кого благодарить, кроме самих себя! Кто кроме нас может изменить её, как только 
пожелает?

В своей жизни мы можем найти оправдание, а можем - здоровье, любовь, понимание, 
приключения, богатство и счастье. Мы создаём свою жизнь силой своего выбора. Мы чув-
ствуем себя совершенно беспомощными, когда уклоняемся от возможности сделать выбор, 
когда не хотим строить свою жизнь сами.

Серая скука, и страх, и злоба - вот причины того, что жизнь столь коротка. Мы притягива-
ем в свою жизнь всё то, о чём думаем.

Важно не то, проигрываем ли мы в игре, важно, как мы проигрываем и как мы благодаря 
этому изменимся, что нового вынесем для себя, как сможем применить это в других играх. 
Странным образом поражение оборачивается победой.

Неприятности - это ещё не самое плохое из того, что может с нами произойти. Хуже все-
го, когда с нами Н-И-Ч-Е-Г-0 не происходит! 

Очень легко проверить, окончена ли твоя миссия на Земле: если ты жив - она продол-
жается.

Ричард Бах (Richard Bach), 1936 г. р., известный американский писатель-фантаст, жур-
налист, пилот. Среди произведений - повесть «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» 
(«Jonathan Livingston Seagull», 1970), принесшая автору беспрецедентный успех и ставшая 
национальным бестселлером.

Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
Садырдың Мəмбетайынан тарайтын Бəйтік 

дамулла өзінен ғасырға жуық бұрын ғұмыр кеш-
кен əулие  Көтен тəуіптің ілімін жалғастырып, 
дəстүр жүгін кейінгілерге ұсынған дейді бізге 
жеткен аңыз. Көтен тəуіп Қоңырбайұлы:  
«Маған келетін адамдар алдымен Бəйтік 
атаның басына барып, құран бағыштасын. 
Сонда ғана менің емім қонып, қабыл болады» 
-деп аян берген деседі.

Тəуіп атаның кесенесіне бұрылар жол 
айрығындағы: 

-Ей, адамдар, 
Бəрі бекер тіршілікте жиған мал,
Тіріде нысап, өлгендерде иман бар.
Жолың болсын жортқанда əманда,
Əруақтарды ардақ тұтып сыйлаңдар,- 

деген тасқа түскен өсиетнамасы мен Киелі 
тəуіптің ізбасары Тілеукеұлы Бəйтік атаның зи-
рат тасына жазылған:

-Ей, адамзат, дүние - боққа тойынған,
Өмір барда өлім барын мойында.
Сен де біздей боларыңды ұмытпа,
Мінəжат қыл, ойлан ақірет жайында,- деген 

ықыласы үндес.
Бүгінде өз заманында халқына көп көмегі 

тиіп, қаншама адамды ауруынан жазған емші 
атаның мазарын біреу білсе, біреудің білмеуі 
де мүмкін. Сондықтан атаның мазарын  қайта 
тұрғызып, жаңарту мақсатында Ақсу мен 

Мамыр айының мамы-
ражай күндерінде дүниеге 
келген жан достарымыз Ка-
нафин Ильяс, Бекежано-
ва Каламқас, Бекежанова 
Қалампыр, Тоқтасын Жады-
раны туылған күндерімен шын 
жүректен құттықтаймыз! Ақ 
ниетпен қартаймас жайдары 
көңіл, мəнді де мағыналы өмір, 
жемісті еңбек пен сарқылмас 
қуат тілейміз.  Əрдайым отба-
сылары  аман, жүздері жарқын,  
мерейлері үстем болсын. 
Қуанышымызды да, қайғымызды да бөлісіп, жұбымыз жазылмай бір-бірімізге сүйеу бо-
лып жүре берейік! Біз сендердей адал достарымызбен  мақтанамыз! Ешқашан қатарымыз 
ажырамасын, бір-бірімізге деген ақ, адал сенімімізге көлеңке түспесін. Достығымыз мəңгі 
болсын! 

Туған күн ерекше күн əрбір жанға,
Жан достарды асықтық біз құттықтауға.
Бар бақытты тілейміз біз сендерге,
Армандарың орындалсын бұл өмірде.
Ізгі тілекпен: Жұлдыз, Жандос, Ерлан.

Бəйтік ата мазары бой көтереді
●Бəрекелді!

Сарқан халқы, елдің айтулы азаматтары бас 
қосып, игі істі  қолға алуда.  Ол үшін арнайы 
есепшот та ашылды. 16-наурызда  Абай ауы-
лында əулие бабамыз дамолда Бəйтік атаның 
кесенесін жаңғырту мақсатында алқалы жиын 
өтті. Арнайы қорға ауылдан түлеп ұшып, əр са-
лада қызмет атқарған   Сасанбаев Қалам  -150 
000 теңге, Малыбаев Серікқали  -100 000 теңге, 
Шегебаев Аманжол – 100 000 теңге, Сасанба-
ев Жалел -100 000 теңге, Садыков Садуақас 
-100 000теңге, Жұмагельдинов Əшімғали -100 
000 теңге, Тасболатов Серік -100 000 теңге, 
Жазықбаев Есенқұл -75 000 теңге, Сасанбаев 
Қалел – 70 000 теңге,  Құсайынов Бөгенбай -50 
000 теңге, Өмірханов Бекен- 50 000 теңге  үлес 
қосты. Жалпы алғанда 2 млн.-дай қаржы жи-
налды. Өз кезегінде ауыл тұрғындары мен мек-
теп ұжымы да, ауданымыздың құрметті азамат-
тары  Жарылқағанов Боранбай Ақымбекұлы  
мен  Мұқашев Жанат Мұхаметқалиұлы  да   
қаржылай көмек беруге даяр екендіктерін ай-
тып, бір серпілтіп тастады. 

Құрметті, аудан жəне облыс 
тұрғындары!  Қордың реквизитін  жуық 
арада жариялаймыз. Сіз де, өз кезегіңізде 
азаматтық парызымның бірі деп  «теңізге 
қосқан тамшыдай» өз үлесіңізді қоссаңыз, 
нұр үстіне нұр болар еді. 

Ұйымдастыру комитеті.

Шəкiрттерiмiз жарады
Үстіміздегі жылдың сəуір айының 20-23 күндері аралығында Талдықорған қаласында ауыр 

атлетикадан ұлдар жəне қыздар арасында облыстық чемионат өткен болатын. Аталмыш сайысқа 
осы спорт түрінің жаттықтырушысы Н.Жаманқыздың бастауымен барған біраз шəкірттеріміз 
жүлде қоржынымызды қалыңдатып қайтты. Олар: І орын Айзере Ерденқызы, Ақжол Құрманбек, 
Əлихан Əскербай жəне Еділ Тұрғанбай. ІІ орын Ақмарал Еркінқызы. ІІІ орын Қайсар Батырбек, 
Мағжан Байқожа, Бақытбек Елшібай.

Д.ШАЙМҰРАТОВ,
БЖСМ əдіскері.

Өткен жылдың 10-шы қазанында дүниеден мезгілсіз өткен 
Ақтұма  ауылының тұрғыны, Чернобыль апатын жоюға қатысқан, 
қоғам белсендісі Сейсенбеков Серікхан Каналханұлын футболдан 
еске алу турнирін бірге оқыған сыныптастары, достары 1 мамырда 
ұйымдастырды. 

Ақтұма ауылындағы футбол алаңы абаттандырылып, жарық шам-
дармен əсемделіп, өте жақсы жөндеуден өтіпті. Алаңның ашылу сал-
танатына жəне еске алу турниріне 19 команда жиналып екі күн іріктеу 
ойындары өтті. Күннің қолайсыздығына қарамастан көрермендер де 
өте көп болды.

Турнирдің ойдағыдай өтуіне Черкасск ауылдық округінің əкімі 
Мақсат Айтжанов, Сарқан политехникалық колледжінің басшы-
сы Бабақұмар Отыншинов, денешынықтыру пəнінің мұғалімі Мұрат 
Мұсабаланов жəне барлық сыныптас достары көп еңбек сіңірді. Атап 
айтқанда ас беріп, құран бағыштап жан-жақтан келген ойыншыларды 
тамақтандыруды ұйымдастырды. Екі күнге созылған турнир бары-
сында тартымды ойын көрсеткен командалар финалға шықты. Олар:   
«Бауырлар» Сарқан қаласы, «Қарабөгет» ауылы, «Ақтұма» ауылы ко-
мандалары.

Жарыс соңында 1 жүлделі орынды «Бауырлар» командасы 
иеленіп, 100 мың теңге, 2 орынды «Қарабөгет» командасы 70 мың 
теңге, 3 орынды «Ақтұма» командасы 30 мың теңге сыйақыны алды. 
Турнирдің сəтті өтуіне сыныптастары, достары қаржылай қолдау 

білдірді.
Ас соңында Сейсембековтар əулеті қолдау көрсеткен барша 

жұртқа алғысын білдіріп, осы ауыл алаңына көрімдік ретінде колонка-
сымен микрофон, дауыс күшейткіш сыйлады. 

Бұл турнирге Чернобыль апатын жоюға қатысқан Дүйсенғали Ах-
метов, Аманжол Шегебаев, Ербол Жұмаділов сынды ардагерлер де 
əріптестерін еске алуға келіп, өз сыйлықтарын жеңімпаздарға табыс 
етті.  Ақтұманың тамаша табиғатында Астана, Алматы, Талдықорған, 
Текелі, Сарқан қалаларынан, Қарабұлақ ауылынан келген доста-
ры марқұмды еске алып, көңілді тарасты. Осы турнирді жыл сайын 
өткізуге уəделесіп қайтты.

Өз тілшіміз.

Футбол турнирi 
±йымдастырылды

Əжем менiњ
Əжем    менің   ақылдың     

данасы   еді,
Тек   менің   емес   ауылдың  

анасы    еді.
Тамақ  жасап  беретін  балдан  тəтті,
Шіркін-ай, адамзаттың  сарасы  еді.

Балалығым   басым  боп,  ала  қашып,
Тұрушы   едім   бəріне  араласып.
Тəрбие  мен  білімді    маған   сыйлап,
Болдым   бүгін   азамат  санам ашық.

Тəтті    құрты,   айраны,    бал   қаймағы,
Кетпей  тұр   дəмі   шіркін   таңдайдағы.
Сағыныш  қиялымды  жетелесе,
Ойыма  түсе  берер  қай-қайдағы.
Əжем-ау   ақылшы  едің   отбасыма,
Немерең   үмітіңді   жалғайды   əлі.

Жұпар ТӨЛЕУХАН,
Қарабөгет  ауылы  əл-Фараби  

атындағы орта мектептің  
6-сынып оқушысы. 

Дендерің сау болсыншы əрқашанда,
Жүріңдер күліп-ойнап ортамызда.
Қиналғанда демеп жүрер жандарсыңдар,
Үзілмесін достығымыз ешқашанда!


