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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газеті

Жиынға арнайы шақырылған 
меймандар мен Алаш арысының 
ұрпақтары М.Тынышбаевтың 
ескерткіш мүсіні алдына гүл 
шоқтарын қойған соң жиналған 
қауым тəуелсіздік жолында құрбан 
болған қайраткерді бір минут 
үнсіздікпен еске алды. 

-Туған халқының болашағы 
үшін соңғы демі біткенше аянбай 
еңбек етіп, артына үлгі боларлық 
тамаша іс, кəделі ғылыми еңбектер 
қалдырған Мұхаметжан Тынышбаев 
– халқымыздың тарихындағы өзіне 
лайық орны бар ірі тұлғалардың 
бірі,-деп бастады құттықтау лебізін 
аудан əкімі Ерғазы Қошанбеков. –Ел 
игілігі мен болашағы үшін жасалған 
əрбір қадам зор толғаныстардың 
нəтижесінде туындайтыны анық. 
Тұғыры биік еліміздің ертеңінің 

бүгінгіден де жарқын болуы – 
тарихтың тағылымын бойына сіңіріп, 
аға буынның аманатын ардақтайтын 
рухы асқақ, өресі биік, білімді де 
білікті ұрпақ қолында. Тəуелсіздік 
жолында жарқын із қалдырған 

жақсылардың есімін жаңғырту – 
бүгінгі біздердің парызымыз. 

Келесі кезекте М.Тынышбаев 
атындағы қордың атқарушы директо-
ры Болат Молдабеков ұлы тұлғаны 
ұлықтау жолында қор тарапынан 
атқарылған жұмыстарға шолу жасап, 
мектептің жаңа атауы ұстаздар мен 
оқушылар жауапкершілігін еселей 
түсетіндігін құттықтау лебізіне арқау 
етті. 

Жиынға қатысушылар бұдан 
соң М.Тынышбаевтың өмірі 
мен қызметіне, шығармашылық 
мұрасына арналған көрмемен 
танысып, қайраткер өмірінің 
беймəлім тұстарына ден қойды. 
Мектептің мəжіліс залында өткен 
«Дəуірдің жарық жұлдызы» атты 
ғылыми конференцияны аудандық 
білім бөлімінің басшысы Панар 
Иманғазиева жүргізіп, Мұхаметжан 
Тынышбаев шығармашылығын 
жүйелі зерттеп келе жатқан 
осы мектептің орыс тілі пəнінің 
мұғалімі Амангелді Қыстаубаевтың 
баяндамасындағы тың деректер 
жұртшылық назарын аударды. Чер-
касск тарихи мұражайының ғылыми 
қызметкері Төлеухан Битимбиевтың, 
М.Тынышбаев атындағы облыстық 
өлкетану мұражайы директорының 
орынбасары Күлəш Исабекованың,  
М.Тынышбаев ұрпақтары атынан сөз 
алған Майгүл Құрманғалиеваның, 
Мұхаметжан Тынышбаев туралы 
«Қыран қия» атты тарихи танымдық 
кітаптың авторы, Қазақстан Жа-

зушылар одағының мүшесі Жо-
март Игіманның ой-пікірлері ба-
яндаманы толықтырып, көпшілік 
Мұхаметжантану өрісінің кеңейіп 
келе жатқандығына куə болды.  

Мерекелік бағдарлама ауыл 
тұрғыны Тұрысбек Байшоиновтың 
жүрекжарды жырымен ашы-
лып, ауыл өнерпаздары, мектеп 
оқушылары мен ұстаздары əн мен 
күйден шашу шашты. 

Сол күні Петропавл, Чер-
касск, М.Тынышбаев атындағы 
мектептердің спорт залдарында 
волейболдан қайраткер-ғалым 
атындағы облыстық турнир 

қанатын кеңге жайып,  жеңімпаз ко-
мандалар айқындалды.  

Өз тілшіміз.

Жеке 
жазылушылар 

үшін индексі 65202, 
жартыжылдық 

бағасы - 
1510,86 теңге. 

Мекеме-ұйымдар 
үшін индексі 

15202, 
жартыжылдық 

бағасы -
1690,52 теңге. 

Зейнеткерлер 
үшін индексі 

35202, 
жартыжылдық 

бағасы - 
1112,09 теңге.

БАСПАС¤З - 2017
Ауданның қоғамдық-сая-

си "Сарқан" газетіне 2017 
жылдың ІІ  жартыжылдығына 
жазылу жүріп жатыр. 

Аудан тынысын жаздырып алуға 
асығыңыздар!

●Алашорда -100

Дəуiрдiњ жарыќ ж±лдызы
«Ұлылардың ұлағатын ұмытпау – ел боламыз деген халықтың 

тарих алдындағы парызы»,-деп Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев 
атап өткендей ұлттың тұғырлы тұлғаларына қарап жас буын 
бой түзейді.  Жуырда Сарқан ауданында 130  жылдық тарихы 
бар Қарғалы орта мектебіне  Алаштың ірі қоғам жəне мемлекет 
қайраткері, тарихшы, ағартушы, тұңғыш теміржол инженері 
Мұхаметжан Тынышбаевтың есімі берілді. Облыстық ономастика 
комиссиясынан қолдау тапқан мектеп атауы Үкімет қаулысымен 
бекітілді. Алашорда үкіметінің құрылғанына 100 жыл толған жылы 
көңілімізге шуақ құйған жайдарман жаңалыққа орай Қарғалы орта 
мектебінде салтанатты жиын өтті.

Қатаң заман алса дағы жағадан,
Туған халқын шығармаған санадан.
Мұхамеджан Тынышбаев бабамыз,
Теміржолдың іргетасын қалаған.
Өз елінің болашағын ойлаған,
Ойлағанын іске асырмай қоймаған.
Тұңғыш шыққан теміржолшы инженер,
Ғылымның да тереңіне бойлаған.
Алашым деп соғып өткен жүрегі,
Қиын кезде бола білген тірегі.
Мұхамеджан Тынышбаев есімі,
Ұрпақтардың мəңгі есінде жүреді.
Жас жеткіншек, мен сендерге сенемін,
Білім қуып, бойларсыңдар тереңін.
Сіз бен бізді осы күнге жеткізген,
Тəуелсіздік шапағаты дер едім.
Мектеп – кеме, білім  - теңіз қашаннан,
Шəкірттерге бар мүмкіндік жасалған.
Тəубə дейміз мектебіміз ағайын,
Ғалым баба есімімен аталған.
Шəкірттерім құтты болсын қадамың!
Жақсы оқып, таудай болсын талабың.
Ұстаздардың сенімінен шығыңдар,
Кір келтірмей есіміне бабаның.
Елге керек жақсы білім алғаның,
Білім алсаң биік болар талғамың.
Мыңды жығар болсаң егер білімді,
Болашақта орындалар арманың.

Тұрысбек БАЙШОИНОВ.

Қарыздармыз біз Сізге, арыстарға,
Толқымайын, қалайша толғанбаймын.
Торыққанда, сын сəтке жолыққанда,
Алаш рухы əл-қуат берген дəйім.

Арқау болар ауқымды іс нұрлы аңызға,
Асылдары Алаштың – бойтұмарым.
Мұраңыз бар лайық тұлғаңызға,
Игерсем деп ізденіп, талпынамын.

Өнегесін өткеннің толғап-теріп,
Шежірем Сіз бағзыдан сарқылмаған.
Түрік-Моңғол тарихын жалғап беріп,
Қазақтың түп-тамырын айқындаған.

Еңсе тіктеп келеді елім, міне,
Төрт құбыламды түгендеп төңірегім.
Ұсындыңыз үлгі етіп кейінгіге,
Елдің қамын ойлайтын Едігені.

Едігедей ер туған халқым нағыз,
Елі-жұртын жетелер Намыс тауға.
Туған жерде сомдалды нар тұлғаңыз,
Сізді келер ұрпаққа табыстауға.

Қалың бұлттан кешегі арылды аспан,
Сіз бастаған сəулелі іс жалғанғанда.
Əділеттен өттіңіз жаңылмастан,
Айтып өткен абызда арман бар ма?

Жомарт ИГІМАН.

Ќалыњ б±лттан 
кешегi арылды аспан

¤з елiнiњ 
болашаѓын ойлаѓан

М‰мкiндiктердi 
молайту маќсатында

«Нұр Отан»  партиясының «Кедергісіз 
келешек»  жобасы  аясында əлеуметтік 
нысандардың мүмкіндігі шектеулі азамат-
тар  үшін қолайлылығын, қолжетімділігін 
анықтау мақсатында аудандық партия филиалы  рейд өткізді. 

«Нұр Отан» пар-
тиясы Сарқан аудандық 
филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары 
М.Түсіпов бастаған 
аудандық жұмыспен 
қамту жəне əлеуметтік 
бағдарламалар, құры-
лыс, сəулет жəне қала 
құрылысы бөлімдерінің 
басшылары қаламыздағы 
бірқатар əлеуметтік 
нысандарды аралап 
мүмкіндігі шектеулі жан-
дарға арнап салынған 
пандустардың, арнайы 
əжетханалардың, кіре-
берістердің талапқа сайлығын тексеріп тиісті нұсқама беріп ұсыныстарын 
білдірді. Аудандық халыққа қызмет көрсету орталығын, Н.Островский 
атындағы орта мектеп-лицейін, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебін 
аралаған топ бірқатар кемшіліктерді анықтап оларды жою жөнінде тиісті 
тапсырмалар берді.

Өз тілшіміз.

«Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының қоғамдық қабылдауы 
үмітін үкілеп келген көпшіліктің сенімін 
нығайтатыны белгілі. Жуырда аудан əкімі, 
партияның аудандық филиалының төрағасы 
Ерғазы Қошанбеков қоғамдық қабылдау өткізіп, келушілердің 
талап-тілектерімен танысты. 

Бақалы ауылының тұрғындары Жексенбек Дүмбаев пен Болат Садықов  
кезінде пайға берген жерлерін ірі қожалыққа қосып,  ортақ игіліктен қалыс 
қалғанына, басқа жаққа көшкен жерлесінің келісімшартпен пайдаланып 
жүрген алқабын  жоңышқа себілгеніне қарамастан екінші тарапқа бергеніне  
реніш білдірді.    Ерғазы Қошанбекұлы мəселенің мəнісін ауылдық округтің 
əкімі Арын Күрішбаевтан телефон арқылы біліп, уақыт  созбай қара 
жердің қайтарымын алуға ынталы жандарды аукционға қатыстыруды жер 
бөлімінің басшысы Ғазиз Есжановқа тапсырды. 

Келесі кезекте орта арнаулы білімді аспаз Раушан Ақыбаеваның 
жұмысқа орналастыру жөніндегі өтінішін зейін қоя тыңдаған аудандық 
филиал төрағасы жұмыспен қамту орталығының директоры Мади-
яр Қожахметовке жұмыс істеуге ынталы мұндай мамандарға қоғамдық 
тамақтандыру орындарына жолдама берудің, қосымша мамандық алуына 
мүмкіндік жасаудың тиімділігін нұсқады.  

●Қоғамдық қабылдау

Ж±ртшылыќ м‰ддесi – 
басты назарда
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Жақында Алматы қаласында «Жеті 
өнер» І Халықаралық балалар мен 
жастар шығармашылық фестиваль-
конкурсы өткен болатын. Ауданымыздан 
арнайы ат арылтып барған қаламыздағы 
«Құлыншақ» балабақшасының бүлдір-
шіндері саялы өңіріміздің таланттылардан 
кенде еместігін дəлелдеп кілең жүлделі 
орындарды олжалап қайтқан болатын. 
Аталмыш бөбекжайдың тəрбиешілері 
А.Оспанова мен Қ.Қадырбаеваның 
жетекшілігіндегі балдырғандардың өне-
рін байқаудың қазылар алқасы айрықша 
бағалап таланттарына тамсана қол 
соқты. «Əн салу өнері» номинациясын-

По внедрению 
досудебного 

урегулирования
В  связи с проведением в суде пилотного 

проекта по внедрению досудебного урегули-
рования споров (конфликтов)  по отдельным 
категориям дел,  сообщаем, что в досудебном 
порядке Вы можете воспользоваться услугами  
профессионального (непрофессионального) 
медиатора и разрешить возникший конфликт, 
спор без судебного разбирательства.

Преимущества медиации заключаются в: 
- ускорении процесса восстановления  на-

рушенных прав путем создания условий для 
проведения переговорного процесса с участи-
ем медиатора в целях урегулирования спора 
(конфликта) с учетом интересов сторон, вовле-
ченных в спор и в преодолении конфликтных 
отношений;

- возможности изменения одновременно 
предмета и основания иска для урегулирова-
ния всех взаимных требований сторон в преде-
лах одного дела в соответствии с требования-
ми части второй ст. 169 ГПК;

- возврата государственной пошлины упла-
ченной при подаче искового заявления в суд, в 
полном объеме в соответствии с требованиями 
ст. 548 Налогового Кодекса РК.

Для участия в эксперименте сторонам 
предлагается письменно выразить свою пози-
цию  по участию в пилотном проекте и  в случае 
согласия, в течении  5 (пяти) дней  направить 
в суд письменное соглашение сторон, заклю-
ченное с медиатором о проведении медиации.

В указанный срок стороны вправе заклю-
чить соглашение о проведении медиации с 
медиатором, или обратиться в суд с ходатай-
ством о проведении медиации судьей.

В случае отказа от участия в пилотном 
проекте заявленный иск рассматривается су-
дом в общем порядке. За 1 квартал 2017 года 
Сарканским судом рассмотрено 2 гражданских 
дела с применением пилотного проекта.

Мерей өсірген өнерлі өрендер
да Айару Болат бас жүлдені жеңіп алса, 
«Хореграфиялық өнер» (ұлттық би) 
кезеңінде Айару Болат, Айару Өндіріс, 
Зере Медетпек, Таисия Нестерцова сынды 
балдырғандар І дəрежелі дипломдармен 
марапатталды.  Апта басында «Нұр Отан» 
партиясы Сарқан аудандық филиалы есеп 
жəне статистика секторының меңгерушісі 
Б.Жантасов өнерлі өрендерді тəрбиелеп 
отырған ата-аналарға өз демеушілігімен 
алғыс хаттар, жеңімпаз балғындарға 
сыйлықтар табыс етті. Миллиардттар елін 
талантымен тамсандырған Димаштың 
ізін басқан осындай бөбектер қашанда ел 
мақтаны, ата-ана мерейі.

Постановление суда
Сарканским  районным  судом рассмотре-

но уголовное дело в отношении Батурина С., 
который придя в дом Труниной Н., попросил у 
нее на свое день рождение в долг 2000 тенге, 
после отказа ,увидев на столе кухонной ком-
наты сотовый телефон марки «х1800cromax» 
черного цвета, у него появился умысел на со-
вершение кражи данного сотового телефона, 
и осуществляя свой преступный умысел, вос-
пользовавшись тем, что хозяйка дома не сле-
дит за его действиями, тайно похитил сотовый 
телефон марки «х1800cromax» черного цвета, 
тем самым причинив своими действиямиТру-
ниной Н.материальный ущерб на общую сум-
му 8 000 тенге.

В ходе главного судебного разбиратель-
ства от потерпевшей Труниной Н. поступило 
ходатайство о прекращении уголовного дела, в 
связи с примирением с подсудимым в поряд-
ке медиации. Постановлением суда Батурин 
С.освобожден от уголовной ответственности 
по ст.188 ч.1 Уголовного кодекса Республики 
Казахстан, на основании ст.68 ч.1 настоящего 
Кодекса, в связи с примирением с потерпев-
шим в порядке медиации и заглаживанием 
причиненного вреда.

А.КУЛЬЖИГИТОВА,
Сарканский районный суд. 

Зерттеулерге сүйенсек əлемде 40 
мыңға жуық əр түрлі мамандықтар 

бар екен. Статисттердің айтуына 
қарағанда жыл сайын 25 млн. адам өзінің 
жұмыс орнын ауыстырып, оның 12 %-ы 
қайтадан өз орнына қайтып оралады 
екен. Бұдан мамандықты таңдауда маман 
қателесіпті деуге бола ма? Жалпы қоғамға, 
адамдарға пайдасын тигізетін өзің сүйген 
мамандықты қалай таңдауға болады? 

Түптеп келгенде мамандық таңдау - 
тағдырыңды таңдау деген сөз. Кейінгі өмірде 
өкінбейтіндей, өз қабілеті мен бейімділігіне 
сай кəсіп түрін таңдау өте жауапкершілікті 
жəне маңызды іс. Бұл таңдауда əр адам 
өзінің қызығушылығына, қабілетіне, 
бейімділігіне, қалауына сүйену керек. 
Н.Островский атындағы мектеп-лицейінде 
өткен семинардың негізгі мақсаты осы болды. 
Қала мектептерінің білімгерлерімен кездесу-

Мамандыќ  тањдау -  
таѓдырыњды  тањдау

де «Нұр Отан» партиясы Сарқан аудандық 
филиалы есеп жəне статистика секторының 
меңгерушісі Б.Жантасов ашып жүргізген жи-
ында жастар емен-жарқын əңгіме құрып өз 
арман-мақсаттары төңірегінде ой өрбітіп, 
пікір алмасты. Өскелең ұрпаққа берері мол 
шарада қалалық əкімшілік аппаратының 
жастар ісі жөніндегі əдіскер-нұсқаушысы 
Ануар Сəлімбеков, шəкірттер, мұғалімдер 
сөз алып бұл тұрғыдағы ойларымен бөлісті. 
Мамандық таңдау жасөспірім шақтағы ең 
маңызды шешімдердің бірі. Үлкен өмірге енді 
ғана аяқ басқан жастың алдында мыңдаған 
мамандықтан өзіне лайықты біреуін таңдау 
міндеті тұрады. Мамандықтың жаманы бол-
майды. Өз ісіне сенімді, дұрыс таңдау жасаған 
адам ғана жетістікке жетеді. Жиыннан жастар 
осыны ұғынып тарасты.

П.ЖЕҢІСХАН, 
«Нұр Отан» партиясының мүшесі.

«Қазақстандық  салалық білім жəне ғылым 
қызметкерлерінің кəсіптік одағы» ҚБ Қазақстан Ре-
спубликасы Тұңғыш Президент күні аясында жəне 
Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламасында белгіленген 
міндеттерді орындау, жастар арасында мемлекеттік 
рəміздерді қастерлеуді кеңінен насихаттау мақсатында 
мемлекеттік рəміздердің 25 жылдығына орай 
республикалық жас ақындар «Рəміздер – отаншылдық 
сезімнің бойтұмары» атты үздік өлең-шығармалар 
байқауын өткізеді.

Байқауға Астана, Алматы қалалары мен барлық 
облыстардағы 17-30 жас аралығындағы кəсіподақ жа-
стары қатыса алады.

Байқау нəтижесі ағымдағы жылдың қараша айын-
да Атырау қаласында Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті күніне арналған республикалық жастар фо-
румында қорытындыланады.

«Рəміздер – отаншылдық сезімнің бойтұмары» 
атты республикалық жазба тақырыпқа арналған 
өлеңдердің кезеңдері: Аудандық көлемде 15 мамыр-15 
шілде аралығында; Облыстық деңгейдегі байқау 20 
шілде-30 қыркүйек аралығында; Республикалық байқау 
1 қазан-10 қараша аралығында өткізіледі.

Жіберілген өлеңдер «Байқауға» деген жазумен 
белгіленуі тиіс. Автор жайлы мəлімет №1 қосымша 
бойынша (аты-жөні, мекені, телефондары, суреті, жеке 
куəлігінің көшірмесі, т.б.) толық жазылуы керек.

Байқауға қатысу туралы кəсіподақтың облыстық 
ұйымы атқару комитетінің қаулысы болуы тиіс.

Өлеңдердің электронды нұсқасы (word фор-
матта) prion.kz@mail.ru электронды поштасына 
жіберілуі тиіс. 

Анықтама телефондары: 8 (7172) 21-72-56 
Үйренішбекқызы Арай.

Ұйымдастыру алқасы.

Отбасының ең маңызды қызметтерінің бірі – тəрбиелеушілік міндеті, оны 
қоғамдық тəрбиенің ең тиімді деген жүйесі де алмастыра алмайды. Оның 
негізгісі – баланы өмірге əкелу ғана емес, сонымен бірге оған əлеуметтік-мəдени 
ортаның құндылығын қабылдаттыру, үлкен ұрпақтың тəрбиесін жас ұрпаққа 
жеткізу, бойына сіңірту, яғни балаларын өздерін қоршаған ортаға жəне қоғамға 
пайдалы азамат етіп өсіру əке-шешенің ең маңызды міндеті.

Бүгін ауданымызда "Отбасын қолдау апталығы" республикалық акциясы өз 
жалғасын "Қазпошта" бастауыш партия ұйымында тауып, Сарқан қаласындағы 
Абай атындағы мектеп-гимназиясында "Отбасы - өмір аясы" атты тақырыптық кез-
десу өтті. Шараға "Нұр Отан" партиясы аудандық филиалының консультанты Сал-
танат Нұрланқызы Төлеуова, аудандық əжелер алқасының төрайымы, партия 
белсендісі Күлшарбан Мырзабайқызы Қалиева, аталмыш мектептің бастауыш арда-
герлер ұйымының төрайымы Күлəнда Мұқатайқызы Таймасова, аудандық орталық 
аурухананың психологы Раушан Жəрдембергенқызы Ахметжан, жастар жəне пар-
тия мүшелері қатысты. Кездесу барысында аға буын өкілдері жастарға отбасылық 
құндылықтар туралы түсіндірген соң қатысушылар ой-пікірлерімен алмасты. Соңында 
Сарқан ауданы бойынша білім саласындағы жас мамандар жетекшісі Мадьяр 
Əлібекұлы Разбеков қатысқан жастар атынан шара ұйымдастырушыларына алғысын 
білдірді.

Өз тілшіміз.

Отбасы - µмiр аясы

Рəміздер – отаншылдық 
сезімнің бойтұмары

Еске алу турнирi
Сүбебеков Батырбек Сансызбайұлы 2016 жылы 10 қарашада 55 жасқа қараған шағында 

өмірден озған болатын. Көкжиде елді мекенінде дүниеге келіп,  орта мектепті 1979 жылы Құрақсу 
ауылынан бітіріп, сол жылы құрылыс техникумына түскен ол, əскери борышын атқарып келген 
соң Алматыдағы физкультура институтын 1990 жылы тəмамдаған. Еңбек жолын 1985 жылы Ма-
тай стансасындағы №53 мектептен бастайды. 1987 жылдан Құрақсу ауылындағы М.Төлебаев 
орта мектебінде əскери жетекші, директордың оқу-тəрбие жөніндегі орынбасары болып жұмыс 
атқарады. 1997 жылдан 2007 жылға дейін Көкжиде ауылындағы Ерікті орта мектебінде дирек-
тор болды. Екі шақырылымда аудандық мəслихаттың депутаты болып сайланды. 2008 жылдан 
бастап 2016 жылға дейін М.Төлебаев атындағы орта мектеп директоры болып қызмет атқарды. 
Үкілеген қызы мен ұрпағын жалғастыратын ұлы бар. Ұл-қызынан 4 немере сүйген.

 Жуырда Лепсі ауылының əкімі Г.Серікбаеваның бастамасымен  Батырбек Сүбебековты еске 
алу турнирі ұйымдастырылды. Еске алу турниріне Матай,  Егінсу, Көктерек, Лепсі, Көкжиденің 
волейболшылар командалары қатысты.

Жарыс нəтижесі шығарылып, жүлдегер командалар лайықты марапатқа ие болды. 
Ержан НҰРТІЛЕУ, 

Лепсі ауылының спорт жөніндегі əдіскер нұсқаушысы.

Қала тұрғындарының назарына!
Күннің ысуына байланысты арық-атыздарға жіберілген су жүйелердің уақытылы таза-

ланбауына байланысты өз бағытын жоғалтып, қала көшелеріне жайылуда. Осы орайда 
құрметті қала тұрғындары, баршамызға қолайсыздық тудырған осынау іске бей-жай қарамай 
арықтарды тазалау ісін қолға алуларыңызды сұраймыз!  

Қала əкімшілігі.

Вниманию жителей города!
С  наступлением лето и с резким потеплением мы пустили арычную воду, которая из за 

несвоевременного очищения от мусора  подтопила улицы города.  В связи с этим уважае-
мые жители города, просим вас отнестись с пониманием на эту проблему и своевременно 
чистить арыки!

Городской акимат.

Сарқан ауданы, Черкасск ауылының 
тұрғыны Рахимбаев Қажығали  
Қанапьяұлы 18 сəуірде Садовое ауылына 
балық аулауға кетіп, осы күнге дейін үйге 
оралмады. Кімде кім көрсе немесе ол ту-
ралы естісе мына төменде көрсетілген 
87014903152, 87075903152 телефондары-
на хабарласуларын сұраймыз. Қомақты 
сүйіншісі дайын! Айрықша белгілері: 
сол қолының бас бармағы жоқ. Үстіне 
кигені ақшыл-сұр түсті куртка, аяғында бер-
цы етігі болған.

ІЗДЕУ САЛАМЫЗ
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ХАБАРЛАНДЫРУ
Ағымдағы  жылдың  19 мамырында  Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл ұлттық бюросының Алматы 
облысы бойынша (сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет) 
департаментінің Үшарал аймағы бойынша ауданаралық  
бөлімінің  басшысы  Алпысбаев  Бауыржан Рахатұлы сағат 
16-00 ден 18-00 дейін    жеке қабылдау  өткізеді.  Мекен-
жайы: Сарқан  қаласы, Тəуелсіздік  көшесі, №115. Сарқан 
филиалының «НҰР ОТАН» партиясының  ғимараты.

Осыған орай, алдын ала жазылу үшін Үшарал 
аймағы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
қызметіне 8(72833)3-59-94  немесе  Сарқан аудан 
филиалының «НҰР ОТАН» партиясына 2-22-33  
хабарласуларыңызға болады. 

ТҰРҒЫНДАР НАЗАРЫНА!
Қазақстан Республикасының  Азаматтық Кодексінің 

242-бабының талаптарына  сəйкес,  ауылдың көркін бұзып, 
нысаналы мақсатына сəйкес пайдаланылмай жатқан  жер 
учаскелерін иесіз мүлік деп тану туралы жəне коммуналды 
меншікке түсті деп арызбен сотқа жүгінетінімізді хабарлаймыз:

Аудандық əділет басқармасының мəліметі бойынша: 
Грекова Александра Владимировнаның атында Уалиха-
нова көшесі №142 мекен-жайдағы, Федорова Валентина 
Яковлевнаның атында Жамбыл көшесі №71 мекен-жайдағы, 
Берчимбаев Самиголданың атында Райымбек батыр  көшесі 
№8 мекен-жайдағы жер учаскелері тіркелген.

Меншік құқығын сақтап қалуға қатысты талап-тілектеріңіз 
болса, тиісті құжаттармен Қойлық ауылы, Бөгенбай батыр 
көшесі №13А мекен-жайында орналасқан Қойлық ауылдық 
округінің əкімдігіне немесе 8/72839/26140 телефон нөміріне 
хабарласуларыңызды сұраймыз.

Қариялардың азайып бара жатқанын 
əсіресе Ұлы Отан соғысы ардагерлерінің 
қарасынан анық байқауға болады. Солардың 
жанымен, қанымен, көз жасымен, күшімен, 
ерлігімен, атаның туын жықпай, ананың на-
мысы үшін туған жердің топырағын жауға 
таптатпай, еңіреп жүріп жауды жеңіп, тау-
ын шағып, жеңістің туын тағып, жеңістің 
таңбасын басқан күн – Жеңіс күні. .

Сондықтан да бұл Ұлы мереке. Оққа ұшқан 
қарулас жолдастарының аманатын арқалап, 
аман оралған ардагер аталарымыздың өздері 
қорғап, қорған қамқор болып оралған арттағы 
қалың елдің қамығып жеткен Жеңіс күнін, 
біз ұмытсақ та тарих ұмытпайды.  Біз Ұлы 
Отан соғысындағы Ұлы Жеңіске ештеңеге 
теңеспейтін ғажап күшпен жеттік. Ол күш - 
əрине, "бірлік”. 

Бүгінгі  күнде ауданда бес Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері мен мүгедектері 
бар жəне оларға теңелгендері - 23,  еңбек 
ардагерлері - 493. Ағымдағы жылы Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері мен мүгедектеріне 
отын-суға төленетін ай сайынғы  коммуналдық 
шығындарға бөлінген қаржы-490 мың жəне 

атаулы күн Жеңіс мерекесі қарсаңында 50 
мың теңгеден 250 мың теңге жергілікті бюд-
жеттен жəне 500  қосымша облыстық бюджет-
тен қарастырылып, төленді. Облыс  əкімінің 
кездесуіне барған 4 тыл еңбеккерлеріне 
100 мың теңгеге сыйлықтар тапсырылды. 9 
мамыр Жеңіс  күні аудан əкімі 5 Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері мен мүгедектерін 
жедел хат арқылы жіберілген Премьер-
Министрдің хаттарымен орталық алаңда 
құттықтады. Ауданның жеке кəсіпкерлер 
мен шаруа қожалықтарының демеушілігімен 
Сарқан қаласында Д.Шевченкоға   25 мың 
теңге, Қойлық ауылдық округінде Б.Искаков 
пен А.Савкинге 80  мың теңге, Пограничник 
ауылдық округінде  Г.Ульяновке 70 мың теңге,   
Черкасск ауылдық округінде  А.Галкинге 
80 мың теңге, Екіаша ауылдық округінде 
Г.Репкинге 50 мың теңгеге барлығы 305  мың 
теңге   қайырымдылық көмек көрсетіліп, аула-
сын тазарту жұмыстары жүргізілді. Аудандық 
аурухана тарапынан əр ардагерге өте қажетті  
деген дəрі-дəрмек салынған қорапшалар 
35,4 мың теңгеге таратылып берілді, үйде 
стационарлық емделу көмегі 27,6 мың теңгеге 

көрсетілді. Сондай-ақ 34 тыл ардагерлеріне 
гуманитарлық көмектен 47,4 мың теңгеге дəрі-
дəрмек беріліп, үйде жəне стационарлық ем-
деуге 466,7 мың теңгеге ақысыз қызметтерін 
көрсетті. Мереке қарсаңында дəрігерлер мен 
медбикелер 9 еңбек ардагерлерінің үйлеріне 
барып, жағдайларын көріп 12 мың теңгеге 
дəрі-дəрмек салынған қорапшалар табыс 
етті. Əр апта сайын дəрігерлер, медбикелер 
жəне əлеуметтік қызметкерлер ардагерлердің 
үйлеріне барып, денсаулықтарын тексеріп 
жағдайларын біліп тұрады. Ұлы Отан 
соғысының ардагерлері мен мүгедектері жəне 
осыларға теңелген екі соғыс ардагерлерінің 
жесірлері  ағымдағы жылы толығымен 
медициналық қаралудан өтті.

"Ер есімі – ел есінде”,- демекші, бізге 
жарқын болашақ, бақытты ғұмыр сыйлаған 
аталар мен апалар ерлігі ешқашан 
ұмытылмайды. 

К.НАҒАЙБАЕВА,
аудандық жұмыспен қамту жəне 

əлеуметтік бағдарламалар  
бөлімінің бас маманы.               

Хабарландыру
«Сарқан ауданы жұмыспен қамту жəне 

əлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі  Қазақстан Республикасының Еңбек 
жəне халықты əлеуметтік қорғау министрлігі, 
əлеуметтік қорғау жүйесі мамандарының 
беделін арттыру жəне  халықты əлеуметтік 
қорғау жүйесіндегі ең үздік тəжірибені тара-
ту мақсатында ағымдағы жылы «Əлеуметтік 
қорғау жүйесіндегі үздік қызметкер» атағын 
беру үшін екінші республикалық конкурс 
өткізілетіндігін хабарлайды.

Конкурс жеті номинация бойынша 2 
кезеңде өтеді: «Зейнетақы жүйесінің үздік 
қызметкері»; «Əлеуметтік сақтандыру 
жүйесінің үздік қызметкері»;  «Үздік əлеуметтік 
қызметкер»; «Үздік медициналық əлеуметтік 
мекеме»; «Үздік əлеуметтік үкіметтік емес 
ұйым»; «Жұмыспен қамту орталығының үздік 
қызметкері»; «Əлеуметтік саладағы үздік 
менеджер-ұйымдастырушы».

Осы конкурсқа қатысты əдістемелік 
нұсқауларды  Сарқан ауданы  жұмыспен 
қамту бөлімінің 3 қабат 11 кабинетінен (бай-
ланыс тел 2-18-03)  алуларыңызға болады.

Объявление
ГУ «Отдел занятости и социальных про-

грамм Сарканского района» сообщает, что 
Министерством  труда и социальной защиты 
населения Республики Казахстан в целях по-
вышения престижа специалистов системы 
социальной защиты, распространения наи-
лучшего опыта работы в системе социальной 
защиты населения в текущем году будет  про-
водиться  второй республиканский конкурс на 
присуждение звания «Лучший работник в си-
стеме социальной защиты». 

Конкурс будет проходить в 2 тура по семи 
номинациям:  «Лучший работник пенсионной 
системы»; «Лучший работник системы со-
циального страхования»; «Лучший социаль-
ный работник»; «Лучшее медико-социальное 
учреждение»; «Лучшая социальная неправи-
тельственная организация»; «Лучший работ-
ник Центра занятости»; «Лучший менеджер-
организатор социальной сферы».

Методические рекомендации по прове-
дению конкурса можете получить в район-
ном отделе занятости 3 этаж 11 кабинет тел 
2-18-03.

Ж.БАКЕЕВА,
жұмыспен қамту секторының 

меңгерушісі.                           

ЖОБА
Сарқан ауданы, Алмалы  ауылындағы  Коммунар  көшесін 

Тəуелсіздік көшесі деп қайта атау туралы 
"Қазақстан Республикасының əкімшілік-аумақтық құрылысы туралы" 1993 жылғы 8 

желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының 14-бабының 4) тармақшасына сəйкес, Алмалы 
ауылдық округінің Алмалы халқының пікірін ескере отырып жəне 2017 жылғы 19 сəуірдегі Алматы 
облысының ономастикалық комиссиясының қорытындысы негізінде, Алмалы ауылдық округінің əкімі 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:  

1. Алмалы ауылдық округінің Алмалы ауылындағы "Коммунарлар" көшесі "Тəуелсіздік" көшесіне 
қайта аталсын.  

2. "Алмалы ауылдық округі əкімінің аппараты" мемлекеттік мекемесінің жетекші маманы Даке-
нова Адина Сакенқызына  осы шешімді əділет органдарында мемлекеттік тіркелгеннен кейін ресми 
жəне мерзімді баспа басылымдарында, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Үкіметі айқындаған 
интернет-ресурста жəне аудан əкімдігінің интернет-ресурсында жариялау жүктелсін.  

3. Осы шешімнің орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.  
4. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік тіркелген күнінен бастап енеді жəне алғаш рес-

ми жарияланғаннан кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
       Алмалы ауылдық округінің əкімі                                    А.Тұрғамбеков

Решение акима Алмалинского сельского округа
П Р О Е К Т

О переименовании улицы Коммунаров  в селе Алмалы  Алмалинского сель-
ского округа Сарканского района на улицу   Тауелсиздик 

В соответствии с подпунктом 4) статьи 14 Закона Республики Казахстан от 8 декабря 1993 года 
"Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан", с учетом мнения насе-
ления Алмалинского сельского округа и на основании заключения ономастической комиссии Алма-
тинской области от 19 апреля  2017 года, аким Алмалинского сельского округа РЕШИЛ: 

1. Переименовать улицу "Коммунаров" на улицу "Тəуелсіздік" Алмалинского сельского округа
2. Возложить на ведущего специалиста государственного учреждения "Аппарат акима Алма-

линского  сельского округа" Дакенову Адину Сакеновну  опубликование настоящего решения после 
государственной регистрации в органах юстиции, в официальных и периодических печатных из-
даниях, а также на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан, и на 
интернет-ресурсе районного акимата. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции 

и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального 
опубликования.

Аким Алмалинского сельского округа                                А.Тургамбеков

Алматы, Казахстан – В ЕНПФ проведен 
внешний аудит финансовой отчетности по 
пенсионным и собственным активам за 2016 
год. Согласно заключению независимой ауди-
торской компании финансовая отчетность по 
пенсионным активам во всех существенных 
аспектах подтверждает соответствие отчетно-
сти Стандарту финансовой отчетности «Учет и 
раскрытие информации об операциях по пен-
сионным активам», что свидетельствует о со-
хранности пенсионных активов, правильности 
их учета, достоверности оценки справедливой 
стоимости финансовых инструментов, в кото-
рые инвестированы пенсионные активы. 

Общая сумма пенсионных накоплений по 
состоянию на 1 января 2017 года составила 
6,69 трлн. тенге, 20,2 % (1,35 трлн. тенге) из 
которой составил инвестиционной доход. По 
предварительным данным, отношение сум-
мы пенсионных активов, аккумулированных в 
ЕНПФ, к сумме ВВП РК за 2016 год составляет 
15,1 %.

Всего за период с 1 января по 31 декабря 
2016 года было открыто более 399 тыс. инди-
видуальных пенсионных счетов (ИПС), в том 
числе за счет обязательных пенсионных взно-
сов (ОПВ) - 354 813 единиц, за счет обязатель-
ных профессиональных пенсионных взносов 
(ОППВ) - 37 778 единиц и за счет доброволь-
ных пенсионных взносов (ДПВ) 6 473 единиц. 
Таким образом, количество ИПС вкладчиков 
(получателей) по всем видам договоров на 1 
января 2017 года составило 10,04 млн единиц, 
в том числе за счет ОПВ – 9,58 млн. единиц. 
Количество ИПС вкладчиков по ОППВ состав-
ляет 420 тыс. единиц, а по ДПВ – 39 тыс. еди-
ниц. 

Сумма пенсионных выплат из ЕНПФ за 
2016 год составила 169,69 млрд. тенге, в том 
числе переводы в страховые организации 
22,69 млрд. тенге. Для сравнения - в 2015 году 
сумма осуществленных пенсионных выплат и 
переводов составила 141,12 млрд. тенге, в том 
числе сумма переводов в страховые организа-
ции 24,23 млрд. тенге.

Согласно аудированной финансовой от-
четности собственный капитал АО «ЕНПФ» 
составил 76,3 млрд. тенге и за отчетный год 
увеличился на 20,0 млрд. тенге, что связано 
с увеличением нераспределенной прибыли за 
отчетный период. Чистая прибыль после на-
логообложения за отчетный год составила 21 
млрд. тенге (по итогам 2015 года прибыль АО 
«ЕНПФ» составила 27,6 млрд. тенге). 

В 1 квартале 2017 года пенсионные акти-
вы выросли на 153,6 млрд. тенге и на 1 апреля 
2017 года составили 6,84 трлн. тенге. Основ-
ная доля - порядка 98% -  всех пенсионных на-
коплений сформирована за счет обязательных 
пенсионных взносов. За отчетный квартал от-
крыто 87, 4 тыс ИПС. 

Сумма чистого инвестиционного дохода за 

первые три месяца 2017 года составила 51,45 
млрд. тенге. 

За январь-март 2017 года сумма выплат 
из ЕНПФ равна 77,35 млрд. тенге, в том числе 
переводы в страховые организации 6,04 млрд. 
тенге. 

В 2016 году была усилена работа по авто-
матизированной защите информации. Одним 
из первых в Казахстане Фондом внедрена си-
стема шифрования базы данных КриптоБД, 
предназначенная для предотвращения утечки 
конфиденциальной информации, хранящейся 
в  учетных базах данных Фонда. Технический 
аудит, проведенный  независимой междуна-
родной организацией ТОО «Эрнст энд Янг 
– консультационные услуги», подтвердил со-
ответствие систем безопасности междуна-
родным стандартам. Проведена сертифика-
ция по международному стандарту ISO/IEC 
27001:2013 в области действия «Процесс за-
числения взносов и распределение доходов 
на индивидуальные пенсионные счета вклад-
чиков», подтвержденная аудитом Британского 
института стандартов (BSI).

В 2016 году реализована возможность 
доступа в личный кабинет вкладчика на кор-
поративном сайте ЕНПФ, либо через мобиль-
ное приложение ENPF не только с помощью 
логина и пароля, но и используя электронно-
цифровую подпись, что значительно упроща-
ет получение информации о состоянии инди-
видуального пенсионного счета.  Также был 
запущен короткий номер дозвона в контакт-
центр Фонда 1418, что облегчило вкладчикам 
получение консультации по любым вопросам 
о пенсионной системе. Кроме того, услуги 
контакт-центр стали доступны 24 часа в сутки, 
благодаря IVR-меню, которое включает часто 
задаваемые вопросы, ответы на которые мож-
но получить в автоматическом режиме. Полу-
чателям пенсионных накоплений в 2016 году 
стали приходить СМС-уведомления об осу-
ществлении их пенсионных выплат.

Также был усовершенствован сервис «Мо-
бильный офис» для поддержки социально 
уязвимых слоев населения, предоставления 
информационно-консультационной помощи 
людям с ограниченными возможностями. Толь-
ко за 2016 год работниками филиалов Фонда 
были установлены контакты с 15 673 получа-
телями, в 1 квартале 2017 года филиалами 
Фонда было обслужено 4 047 вкладчиков (по-
лучателей).

В 2017 году перед Фондом были постав-
лены новые задачи. Как было озвучено Пред-
седателем Правления АО «ЕНПФ Нурбуби 

Наурызбаевой, ключевыми принципами в ра-
боте ЕНПФ будут забота и защита интересов 
вкладчиков Фонда и получателей пенсионных 
выплат, повышение прозрачности деятельно-
сти и усиление систем внутреннего контроля. 

В первом квартале 2017 года была прове-
дена масштабная работа по пересмотру вну-
тренних процессов Фонда, усилены процедуры 
внутреннего контроля и процессы управления 
рисками, введены внутренние аудиторы во 
всех филиалах Фонда. В целях сокращения 
расходов, повышения эффективности дея-
тельности и качества предоставляемых услуг 
оптимизирована структура Фонда: исключе-
ны неэффективные и дублирующие бизнес-
процессы. 

Для повышения прозрачности деятель-
ности Фонда и улучшения взаимодействия 
с населением в первом квартале 2017 года 
сформирован Общественный совет при ЕНПФ, 
членами которого являются ведущие финанси-
сты, журналисты, представители обществен-
ных организаций, блогеры и рядовые вкладчи-
ки (получатели). На официальном сайте ЕНПФ 
открыты дополнительные каналы получения 
информации «Блог Председателя» и «Обще-
ственная приемная», посредством которых 
каждый желающий может получить необходи-
мую информацию как индивидуально, так и в 
составе группы. 

Кроме того, за три месяца 2017 года по 
вопросам социального, пенсионного и меди-
цинского обеспечения ЕНПФ провел на пред-
приятиях и в организациях 317 презентаций, в 
которых приняло участие более 11 тыс. чело-
век. 

31 марта 2017 года ЕНПФ реализовал еще 
одну инициативу – День открытых дверей. 
Первое такое мероприятие, в котором приня-
ли участие более 1,5 тыс. человек, прошло 31 
марта во всех филиалах Фонда. Единый нако-
пительный пенсионный фонд планирует прово-
дить Дни открытых дверей ежеквартально. 

Стоит отметить, что количество пользо-
вателей электронными способами информи-
рования выросло с начала года на 400 тысяч 
человек. На 1 апреля 2017 года более 3,2 млн 
человек в качестве способа получения инфор-
мации о состоянии пенсионного счета выбра-
ли электронный способ информирования. Так, 
около 196 тыс. человек получают выписки на 
электронный адрес и около 3 млн имеют воз-
можность получать информацию посредством 
сайта или мобильного приложения для смарт-
фонов и планшетов, функционирующих на раз-
ных операционных системах. 

В целях повышения доступности и удоб-
ства оказываемых услуг до 1 июля 2017 г. 
будут внедрены новые электронные услуги: 
открытие индивидуальных пенсионных счетов 
по учету обязательных пенсионных взносов и 
подача заявления о назначении пенсионной 
выплаты по возрасту через личный кабинет 
на сайте ЕНПФ.  До конца текущего года пла-
нируется внедрение этих услуг  через портал 
электронного правительства. 

Кроме того, в рамках реализации проекта 
«Электронный ЕНПФ» планируется введение 
в эксплуатацию терминалов самообслужива-
ния и VTM-терминалов. VTM-терминалы –  это 
системы интерактивного общения вкладчика с 
персоналом Фонда. Они представляют собой 
аппараты с экраном, позволяющие вкладчику 
получить доступ к различной информации, а 
также  при удаленной помощи работника Фон-
да (удаленного операционного центра) дис-
танционно получать услуги: подать заявление 
на открытие ИПС, узнать состояние счета, 
оформить заявление на получение выплат. 
После опытной эксплуатации в центрах обслу-
живания ЕНПФ в дальнейшем их планируется 
разместить в общественных местах – банках, 
торговых домах, чтобы вкладчики и получате-
ли могли воспользоваться услугами ЕНПФ вне 
его офисов.   

ЕНПФ создан 22 августа 2013 года на базе 
АО «НПФ «ГНПФ». Учредителем и акционером 
ЕНПФ является Правительство Республики Ка-
захстан в лице ГУ «Комитет государственного 
имущества и приватизации» Министерства 
финансов Республики Казахстан. Доверитель-
ное управление пенсионными активами ЕНПФ 
осуществляет Национальный Банк Республи-
ки Казахстан. С 1 января 2016 года функции 
по выработке предложений по повышению 
эффективности управления пенсионными ак-
тивами переданы Совету по управлению На-
циональным фондом, который возглавляет 
Президент Республики Казахстан.

В соответствии с пенсионным законода-
тельством ЕНПФ осуществляет привлечение 
обязательных пенсионных взносов, обязатель-
ных профессиональных пенсионных взносов, 
добровольных пенсионных взносов, пенсион-
ные выплаты, индивидуальный учет пенси-
онных накоплений и выплат, предоставляет 
вкладчику (получателю) информацию о состо-
янии его пенсионных накоплений (подробнее 
на www.enpf.kz). 

                                                                                  
Пресс-центр АО «ЕНПФ»

Контакты для СМИ: press@enpf.kz

Итоги деятельности АО «ЕНПФ» 
за 2016 год и 1 квартал 2017 года 

Майдангерлер əрдайым мемлекет қамқорлығында

 Алмалы ауылдық округі əкімінің шешімі
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Бiле бiлген адамѓа əйелдiњ ењ 
зор баќыты ана болу, µмiрге ±рпаќ 
əкелу, артына iз ќалдыру. ¤йткенi 
ана - тiршiлiктiњ кµзi, тiршiлiктiњ 
нəрi. Сондыќтан да ана ардаќты. 
Батыр ана, 11 бала µсiрiп, немере-
шµберелерiнiњ ортасында 85 
жасќа келiп отырѓан Г‰лбисара 
Б‰ркiтбекќызы Беркiнбаеваны 
айналасы ќадiр т±тады. 1952 
жылы алѓыр да бiлiктi жас  Слам-
жан Ќаѓазбек±лы Сəрсембаевќа 
т±рмысќа шыѓып, ынтымаќты 
да ш±ѓылалы шањыраќтыњ алтын 
дiњгегiне айналѓан аяулы ананыњ 
µткен к‰нге µкпесi жоќ. 

-Балаларымның  аялауында отырғаным 
үшін құдай қосқан өмірлік қосағым Сламжан-
ды күніне қанша мəрте еске аламын. Осыдан 
18 жыл бұрын бақи дүниеге аттанғанымен 
ұрпақтарының арқасында жадымыздан бір 
сəтке өшіп көрген жоқ,-дейді Бисара анамыз. 

Жаратылысынан есті, ұстамды, кісілігі 
мол адам қартайғанында да əдемі қартаяды. 
Неге десеңіз, сол өзінің бойына біткен жақсы 
қасиеттері көпті көрген өмір тəжірибесімен 
молыға түсіп, айналасына ақыл-парасатымен 
сүйкімі асып, құрметке бөленіп, ұлағатты жанға 
айналады. Осындай қадір-қасиетке ие Биса-
ра ана өзегін жарып шыққан 11 перзентінің 
ешқайсысын алаламайды. Тұңғышы Азамат 
аудан шаруашылықтарын басқарған, аудан 
тізгінін ұстаған, қазір аудан əкімінің орын-
басары. Салауат облыстық өкпе аурула-
ры диспансерінің басшысы. Жарқын зоовет 
институтының түлегі, Алматыда мамандығы 
бойынша қызмет атқаруда. Талғат Семей-
де жаттықтырушы. Қайрат Сарқанда шаруа 
қожалығының иесі. Санат Өскеменде, əскери 
сот. Еркін мал дəрігері, Ғалия медбике, Əлия 
экономист, Қызылордада.  Забилə зейнеткер, 
Бақытгүл мұғалім. Келіндері де, күйеубалалары 
да енесін анасындай көріп, өнегесін үйреніп 
келеді. 

Бисара ана келін боп түсісімен абысын-
ды екі ененің бірдей тəлімін алыпты. Тұңғыш 
перзенттері дүниеге келгенде екі енесінің 
арқасында ештеңеге де алаң болмаған 
көрінеді. 

-Осы күнгі келіндер ененің қадірін біле 
бермейді. Түсіне білгенге үлкендер қазына ғой. 
Бүгін келіндеріме азды-көпті қадірім болса  сол 
аруағыңнан айналайын аналардың арқасы,-
деп санадан өшпеген жастық шақтан қалған 
есті естеліктерімен бөліседі батыр ана.

Əлі күнге дейін атын атамай əспеттеп 
отырған абысынды екі ананың есімдері 
Гүлжамилə мен Мəрия екен. Сол кісілерден ба-
стау алған сыйластық бұл отбасының балала-
рын да айрандай ұйытып, сабақтасып келеді. 
Қоңсы-туғандардың қай-қайсысы да Бисара 
ананың сырбаз кескіні мен сабырлы болмысын 
сүйсіне əңгімелейді. 

Жасы ұлғайса да сергектігін жоғалтпаған 
сұңғыла қариямен əңгімелескеннің өзі бір 
ғанибет. Оның аузынан талай тағылымды сөз 
естуге, үйренуге болады. Біз жол түскенде Би-
сара анамызбен жүздессек аналық мейірімге 
толы өнегелі лебізімен сусындап қайтамыз. 
Қанша тыңдасаңыз да көңіліңіздің төрінде айта 
берсе екен деген сезім ұялайды.

Бисара ана сексеннің сеңгіріне сергек 
шыққанын еңбектің арқасы деп біледі. Жа-

Дін – қоғамдық 
келісімнің рухани 

негізі
Бүгінгі Қазақстан – экономикасы орнықты 

дамыған, саяси ахуалы тұрақтанған, қоғамдық 
келісім орныққан көп ұлтты жəне көп конфес-
сиялы мемлекет. 

Ұлт көшбасшысы Н.Ə.Назарбаевтың са-
рабдал саясатының арқасында 130-дан астам 
ұлт өкілдері тұратын елімізде тəуелсіздіктің 
алғашқы күндерінен бастап ұлтаралық жəне 
дінаралық қатынастар саласында бейбітшілік 
пен келісім салтанат құрды.

Бүгінгі күні дін рухани өмірдің негізі, 
қоғамдық өмірдің ажырамас бөлігі болып та-
былады.  Өздеріңізге белгілі, XX ғасырдың 
соңында кеңес үкіметінен кейінгі кеңістікте 
жаңа қоғамдық-саяси жəне əлеуметтік-мəдени 
ортаның қалыптасуы, бұрынғы кеңестік ре-
спубликаларда ұлттық сана-сезімнің өсуіне 
жəне рухани бағдарлардың өзгеруіне себепші 
болды.  Мұны осы елдердегі халықтың діни 
құндылықтар мен дəстүрлерге жаппай бет 
бұруынан айқын аңғаруға болады.

Бұл үдеріс Қазақстанға да тəн болып та-
былады, ел халқының діни сана-сезімінің арта 
түсуі бүгінде біршама үйреншікті жағдайға ай-
налды.  Оның үстіне, қазақстандық қоғамның 
белгілі бір бөлігі үшін дін тек ұлттық бірегейліктің 
маңызды факторы ғана емес, сонымен қатар 
əлеуметтік мінез-құлықты реттейтін табиғи 
нормативтік-құндылықтық құраушысы ретінде 
қалыптасты.

Діни функциялардың қоғаммен, оның ішінде 
əлеуметпен арадағы қарым-қатынастарын 
тарихи үдеріссіз, əлеуметтік-қоғамдық 
өзгерістерсіз бөлектеп қарауға болмайды.  
Өйткені, дін кез-келген мемлекеттің пайда болу 
кезеңінен бастап, қалыптасу кезеңдерінде, 
даму үдерістерінде, сол мемлекетте өмір сүріп 
жатқан ұлттардың ұйысуына оң ықпал ету-
мен қатар, діндер арасында немесе қандай 
да бір діни ағымдар əсерімен тыныштық пен 
бейбітшілікті бұзып, тұрақтылықтан ауытқытып 
жіберу мүмкіншілігі де жоқ емес.  Негізінен, 
əлемдегі адамзат мойындаған дəстүрлі діндер 
мен конфессиялар адамгершілік пен рухани-
ят құндылықтарына жетелейді. Адамдардың 
бойына, жүрегіне жылылық пен сүйіспеншілік 
ұялатады.  Бұл ретте, дін кез келген ұлттың 
салт-дəстүрлерін де жоққа шығармайды.  
Қайта олармен үндесіп, тонның ішкі бауындай 
жарасымды түрде қоғам дамуына жетелейді.    
Сондықтан, дін – қазіргі кезеңде қоғамның 
əлеуметтік жəне рухани дамуының маңызды 
құралы болып табылады.  Дін арқылы адам-
дар өздерінің дəстүрлі құндылықтарын 
қайта жалғастырып, жаңғыртуда.  Бұл 
орайда, қоғамдағы түрлі саяси-əлеуметтік 
құбылыстармен қатар, мəдени-рухани даму 
үшін де діннің атқарар қызметі зор екенін айта 
кеткен жөн. 

Ж.АБИШЕВ,
Амангелді ауылдық округі ақсақалдар 

кеңесінің төрағасы.                           

Еліміздің басты мақтанышы ұлтаралық, дінаралық келісім болып 
саналады. Алайда, қазіргі уақытта еліміздегі дінде өзекті мəселе бо-
лып отырған негізгі мүшкіл жағдай — халық арасында тарап жатқан 
кейбір теріс ағымындағы діндердің қоғамда орын алуы. 

«Ағаш түзу өсу үшін оған көшет кезінде көмектесуге болады, ал 
үлкен ағаш болғанда оны түзете алмайсың» деген қазақ халқының 
дана сөзіне сүйене келе, бүгінгі өсіп келе жатқан бозбалалар мен 
бойжеткендер ата-салты мен дəстүрінен алшақтап, адастыру-
шы ағымдардың жолына түсіп жатқандары анық. Мұның салдары-
нан бұрын баласы дінге берілсе қуанатын ата-ана қазір қорқатын 
дəрежеге жетті.              

«Қазақ та адам баласы ғой, көбі ақылсыздығынан азбайды, 
ақылдының сөзін ұғып алар жүректе жігер, қайрат, байлаулықтың 
жоқтығынан азады. Жаманшылыққа бір ілігіп кеткен соң, бойын жиып 
алып кетерлік қайрат қазақта кем болады» - деп ұлы ғұлама Абай 
атамыз айтқандай, жат пиғылды ағымдардың жетегінде кетіп, ақ пен 
қараны ажырата алмай, діни сауатсыздықтың салдарынан болып 
жатқан оқиғалар да аз емес.

Қазіргі уақытта діни сенімдерге кейбір өзгешеліктерге байланы-
сты «Салафизм» ұстанушылар өкінішке орай əлі де арамызда кезде-

●Мерей

Мейiрiмнен жаралѓан ана-ж‰рек

стайынан ерінің қас-қабағына қарап, қиын 
сəтте демеу бола білген бұл кісінің жұмыстың 
қиындығынан қорыққан кезі жоқ.  Ақсу 
ауданындағы Қаракөз ауылында батыр ананың 
еңбекқорлығын білетіндер қатары əлі де бар. 
Отбасының махаббатын, зиялы ортаның 
тəрбиесін сезінген Бисара ананың ісі мен сөзі 
ұштасып, ұрпақтарына өзін тəңірдей сыйлатып 
келеді. Қай кезде де байсалдылығынан тан-
байтын, кейінгіге ілтипатпен қарайтын үлкен 
жүректі батыр ананың бақытына сүйсіне, қызыға 
қарайтындар баршылық. Ауданымыздағы са-
наулы "Мерейлі отбасылардың" қатарында 
Сəрсембаевтар əулеті алдымен ауызға ілінеді. 

Бұл кісінің кəрі құлағы "əйелден əдеп, 
қарттан сый кетіп, ер адамның құны кеміген 
заман ғой" деген сөзді естіп қалады. За-
маннан көретін ешнəрсе жоқ. Бəрі адамның 
қолында. Заманың оқы, еңбек ет, мамандық ал, 
қалаған кəсібіңді атқар деп еркіндік берді. Бірақ 
əдебіңнен айырыл, қайырымсыз бол деген жоқ. 
Баяғыда өзі келін болып түскенде бір үйлі жан 
емес, бір рулы елге келіндей сезінуші еді өзін. 
Неге десеңіз қаршадайынан еркелетіп, жылы 
сөзімен сырлас болған сүйкімді жеңгелеріне 
қарап өсті. Ер адамды пір тұтып сыйлаған, 
оның беделін арттырған сынық мінезді шеше 
тəлімін көрді. Қазіргі кейбір əйелдерден 
осындай əдепті көре алмаса іштей күйінеді. 
Балалардың көзінше отбасында жоқтан өзгеге 
шаптығатын, ұрыс шығаратын, шаңырақтың 
бас иесінің абыройын төгуден жүзі жанбай-
тындардан өзі де именеді. Көпті көргендіктен 
бе, кейінгілер де бір нəрсе үйренсін дегендік 
пе, əйтеуір көңілге түйгенін біреуге айтқысы 
келіп тұратын кəрілердің əдеті бар. Сондайда 
айтқанын екі еткізбейтін келіндеріне риза бо-
лады. 

-Жетістікке жетсек, кейде бір шешімін 
таба алмаған түйінге киліксек əкеміздің 
рухымен сырласамыз, анамыздың бата-
сын алуға асығамыз. Осы кісілердің жарты 
ғасырдан астам бірге ғұмыр кешкен жылда-
рында орынсыз кикілжіңге ұрынғанын көрген 
жоқпыз. Əкеміз айтатын, анамыз айтқызбай 
орындауға тырысатын. Осы тəлім біздің əулет 
үшін бұлжымас заң. Сол үшін де, үлкендердің 
қадірін сезіндіріп, кейінгіге ғибрат бергені үшін 
де анамыз біз үшін сарқылмас бұлақ,-дейді 
осы əулеттің тұңғышы Азамат Сламжанұлы. 

Бисара ана дүниеге əкелген ұрпағының 
қоғам игілігін жасауға үлес қосқанына 
мерейленеді. Батыр да, дана да, дүлдүл де 
анадан туады. Ендеше жəннат ұрпақ қамын 
ұмытпаған аяулы аналарымыздың аяғының 
астында.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

суде. Осы ағымды ұстанушылар қарт кісілердің жастарға денсаулық, 
сəттілік жəне табыс тілеп беттерін сипап, берген «батасын» теріске 
шығарады, өнерді, ұлттық рух тəрбиелейтін құндылықтарды мойын-
дамайды. Балағы қысқа немесе кесілген шалбар киеді, сақал қоюды 
уəжіп санайды. Осының барлығы қоғамға кері əсерін тигізетіндігі 
баршаға мəлім. 

Соңғы уақыттарда кейбір отбасыларда əкесі бip дінді, баласы 
бip дінді, анасы бip дінді ұстанатын жағдайлар кездесуде.  Осындай 
отбасыларда кикілжің туатын болса, əркім өз жақтастарын мəселеге 
араластырып, арты бітпес жанжалға ұласып кетуі мүмкін. 

Жоғарыда баяндалғанның алдын алу мақсатында,  жастары-
мызды, бозбалалар мен бойжеткендерді, мектеп оқушыларын 
имандылыққа, ата-бабаларымыздың сан ғасырлар бойы ұстанып 
келген асыл дініміз исламға баулысақ түрлі жат ағымдардың жетегіне 
кетпейтін болады. Иманды жас отанын, елін, жерін сүйетін, салт-
дəстүрін, тілін, мəдениетін бepiк ұстайтын, басқа дін, басқа ұлтқа 
құрметпен қарайтын ел азаматы болады.

Оразалы НУРЖИГИТОВ,
Лепсі ауылдық округінің ақсақалдар алқасының төрағасы.

ДƏСТҮРЛІ ЕМЕС ДІНИ АҒЫМДАРДЫҢ ҚОҒАМҒА ҚАУІПТІЛІГІ

Управление государственных доходов 
по Сарканскому району сообщает, что с 1 
мая по 30 ноября 2017 года Комитетом го-
сударственных доходов МФ РК проводится 
общереспубликанская Акция «Требуй чек – 
выиграй приз!». Акция будет осуществляться 
в электронном формате через бесплатное 
мобильное приложение «Wipon».

Участники акции - граждане Республики 
Казахстан, подтвердившие приобретение 
товара, работы и услуги путем представле-
ния организаторам Акции фотографии чека 
через мобильное  приложение «Wipon» в те-
чение срока проведения Акции. 

Количество чеков, как и самих участни-
ков не ограничено. При этом один чек при-
равнивается к одному розыгрышному билету.

Для участия в Акции:
Необходимо отправить фотографию 

чека, одна фотография должна содержать 
один чек;

на фотографии чека обязательно долж-
ны быть четко видны: ИИН/БИН, дата, вре-
мя, итоговая сумма;

чек должен содержать фискальный при-
знак: на чеке должна быть надпись ФП, Ф, F, 
фискальный, фискальный чек; 

оригинал чека сохранять не обязатель-
но;

удаление приложения «Wipon» приведет 
к обнулению всех предыдущих чеков;

повторная отправка одного и того же 
чека не допускается;

дата и время приобретения товара, ра-
боты или услуги, указанные  на чеке не долж-
ны быть ранее 1 мая 2017г. 

Акция проводится в два уровня:
первый-на областном уровне и в городах 

Астана и Алматы при Департаментах госу-

дарственных доходов;
второй-на республиканском уровне при 

Комитете.
Розыгрыш призов на первом уровне про-

водится в следующем порядке:
Прием чеков:
с 1 по 31 мая 2017 года;
с 1 по 30 июня 2017 года;
с 1 по 30 июля 2017 года;
с 1 по 30 августа 2017 года;
с 1 по 30 сентября 2017 года;
с 1 по 30 октября 2017 года;
с 1 по 30 ноября 2017 года
В ежемесячном розыгрыше призов пер-

вого уровня участвуют чеки, отправленные 
только в текущем месяце (не имеют права 
участия в розыгрыше прошедшего месяца).

Для обеспечения прозрачности и объ-
ективности процесса определения победи-
телей при Департаменте и Комитете будут 
созданы комиссии, в состав которых войдут 
представители бизнес-сообщества, Палаты 
предпринимателей, НПО и СМИ.

Розыгрыш призов на втором уровне  
пройдет в декабре 2017 года  в г.Астане в Ко-
митете государственных доходов, где будут 
разыграны ценные призы, в том числе глав-
ный приз - автомобиль.

В розыгрыше призов второго уровня уча-
ствуют все чеки, отправленные в период с 1 
мая по 30 ноября 2017 года, кроме призовых 
чеков на первом уровне.  

Победители в розыгрышах будут опреде-
ляться по методу случайного выбора чека. 
Таким образом, чем больше отправлено 
чеков, тем больше у участника шансов вы-
играть приз. 

 Отдел АНП и ИП УГД 
по Сарканскому району.

Требуй чек – выиграй приз

‡ркер-2017 
Қазақстан Республикасы Ақпарат 

жəне коммуникациялар министрлігі  ба-
спа, радио жəне интернет-журналистика 
саласында «Үркер-2017» ұлттық сыйлығы 
ұйымдастырылғанын хабарлайды. 
Аталған шараның мақсаты - бұқаралық-
медиа қызметкерлерінің кəсіпқойлығын 
арттыру. Байқауға қатысушылар – журна-
листер, БАҚ саласының шығармашылық 
ұжымдары. 

Жұмыстар келесі номинациялар бой-
ынша қабылданады: 
- Үздік фото-сурет;
- Үздік репортаж; 
- Үздік талдамалық материал;
- Үздік журналисттік зерттеу;
- Үздік сұхбат;
- Үздік Қазақстан жайлы танымдық 
ақпарат;
- Үздік халықаралық талдамалық матери-
ал;
- Журналистика саласындағы дебют;
- Үздік радио-бағдарлама;
- Үздік өңірлік радиостанция;
- Үздік өңірлік баспа басылым;
- Үздік мамандандырылған басылым;
- Үздік жыл журналы;
- Қазнет ішіндегі медиа-жаңалық; 
- Үздік республикалық баспа БАҚ.

Байқау ұйымдастырушысы «Қаз-
контент» АҚ.

Үміткерлердің жұмысын рəсімдеу 
қажеттілігіне сəйкес өтініш үлгісі www.
urker-2017.el.kz сайтында орналастыры-
лады. Жұмыстарды  қабылдау urker@
el.kz электронды поштасына ағымдағы 
жылдың 7 мамырынан басталады.

Аталған байқауға қатысты 
сұрақтар бойынша + 7 (7172) 79-82-
00 (157) телефон номеріне Руслан 
Ескендірге хабарласуды сұраймыз.  
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Отпен ойнау - 
опық жегізеді

Жыл басынан бүгінгі күнге 
дейін Сарқан ауданы  аумағында 
балалардың отпен ойнауынан 2 өрт 
оқиғасы орын алды (2016 жылы 9 
оқиға). Балалардың отпен ойнау-
ын болдырмау мақсатында Сарқан 
ауданының  Төтенше жағдайлар бөлімі 
«Қауіпсіз балалық шақ» акциясын ба-
стады. Осыған орай үйде де, мектепте 
де балаларға өрттің зияндылығы мен 
шығыны туралы түсіндірме жұмыстары 
өткізілуде. Барлық мектептерде төменгі 
сынып оқушылардың қатысуымен 
біріншіден бұл тақырыпқа диктант, 
шығарма, викториналар өткізіп, ар-
найы видео фильмдерді көрсетілуде. 
Əрбір мектепте жастар арасында ерікті 
өрт сөндірушілер жасағын құру керек. 
Біріншіден, өз балаларыңыздың өрт 
кезінде бұл ережелерге көңіл аудару-
ын бақылаңыз: үйде немесе пəтерде 
жалғыз  қалмау керек, шкафтарда, 
қоймаларда, төсек астында тығылуға 
болмайды; өртті өздігінен сөндіруге 
талпынбауға; мүлікті сақтай отырып 
өмірін тəуекелге қоймауға; тере-
зе мен есіктерді айқара ашпауға; су 
құбырларымен жіппен түспеуге; жоғары 
қабаттағы терезеден секірмеуге; 
егер өрт пəтер сыртында болса түтін 
басқан баспалдақпен шықпауға; лифтті 
пайдаланбауға үйретіңіз.

Əрбір бала өрт сөндірушілерді 
шақыра алатын «101» жəне «112» те-
лефон нөмірлерін білуі тиіс. Ең басты-
сы, Сіздің балаларыңыз білуі тиіс: өрт 
қауіпсіздігінің қатаң ережелерін, отпен 
ойнауда əкелетін салдарларды  Бұл 
əрбір отбасының міндеті мен парызы.

Е. ТУРСУНОВ,  
Сарқан ауданы ТЖБ бас маманы,  

азаматтық қорғау капитаны.                                                                                         

Бруцеллез — 
жұқпалы ауру

Бруцеллез – бұл адамдар мен 
малдардың, бруцелла – төменгі темпе-
ратура мен дымқыл ортаға тұрақты ұсақ 
микроағзалармен жұғатын жұқпалы ауру. 
Көңде 75 күнге, жерде – 3 айға, қойдың 
жүнінде – 3-4 айға, сүтте – 20-70 күнге 
дейін сақталады. 

Бруцеллезден алдын ала сақтану 
үшін: бруцеллезбен ауырған малды 
сау малдан бөлек бағу; ауырған мал 
тұрған қора-қопсыларды, олардың 
төңіректерін, ондағы құрал-саймандарды 
тиісті дəрілермен дезинфекциялау; 
малдағыларды тексергенде бруцеллез-
бен аурулы адам кездессе, жедел емдету 
керек.    

Бруцеллез ауруы созылмалы түрде 
ешқандай белгісіз, жабық күйінде өтеді. 
Малдың күйі, семіз болуы бұл ауру жоқ 
дегенді білдірмейді. Сондықтан ауыл 
тұрғындары жыл сайын түгелдей екі рет 
малдарының қанын тапсырып отырула-
ры қажет. Малдың ауру екендігі қанын 
тексеру нəтижесінде ғана белгілі бола-
ды. Малдардың ішінде қойдың бруцел-
лез ауруы аса қауіпті. Бруцеллез ауру-
ын жұқтырған адам буын ауруларымен 
ауырып, аяқ-қолы қақсап, белсіздік, 
бедеулік сияқты басқадай да ауруларға 
шалдығады.

Шаруашылықта ауру жаңадан басқа 
жақтан мал əкелгенде, каратиндеу 
ережелерін сақтамағанда, ауру жəне сау 
малдарды бірге жайғанда, бір суаттан 
суарғанда, бір жолмен айдағанда тарала-
ды. Ауру қоздырушысын мал қарағанда 
ит пен кемірушілер де əкеледі. Əсіресе 
олар бруцеллезге шалдыққан малдардың 
шуымен  не тастанды төлімен жанасқан 
жағдайда микроб тасымалдаушыға ай-
налады. Бруцелла бацилласы табиғи 
ортаға өте төзімді, топырақта, қида, жем-
де, суда 4 айға дейін өмір сүріп өзінің ауру 
қоздырғыштық қасиетін толықтай сақтай 
алады, тек қана жоғары температураға 
төзімсіз, 90-100 градусқа қайнатқанда 
сол бойда өледі. Адамдарға бруцеллез 
ауру малдарды күткенде, жемдеген-
де, олардың қораларын тазалағанда 
шаң-тозаң арқылы тыныс жолдары-
мен, тері арқылы əсіресе, қолдағы уақ 
жарықтармен ерін, көз кілегей қабық-
тарына түскен бациллалар ауруды 
шапшаң қоздыра алады.

Е.БЕКИБАЕВ,
Сарқан аудандық 

ветеринария бөлімі мемлекеттік  
мекемесінің басшысының м.у.а.

Жаңа форматты 
атаулы əлеуметтік 

көмек
Елбасы Н.Ə.Назарбаев  əрдайым халықтың, 

əр отбасының тұрмыстық  жағдайын  арттыруға  
бағытталған əлеуметтік  қолдауларды айтып келеді. 
2015 жылдың 26 сəуірде  ҚР Президенті Н. Назарбаев  
5 институционалдық  реформаны іске асыру жөнінде 
«100 нақты қадам»  атты Ұлт  Жоспарын  ұсынғаны 
белгілі. Осы Ұлт Жоспарының 84-ші қадамында   
əлеуметтік көмек  тек оған шынымен  зəру азаматтарға  
ғана берілетін  болады. Кірісі төмен еңбекке қабілетті 
азаматтарға мемлекеттік  атаулы əлеуметтік көмек  тек 
олардың  еңбекке ынталау жəне əлеуметтік бейімдеу 
бағдарламаларына  белсенді қатысуы жағдайында  
ғана беріледі делінген. Осы қадамның орындалуы 
«Өрлеу»  жобасы жəне 2018 жылдың 1-қаңтарынан  
бастап елімізде жаңа форматтағы атаулы əлеуметтік 
көмектер енгізіледі. 

Бүгінгі күні көпбалалы жəне аз қамтылған 
отбасыларға республикалық бюджеттен табы-
сына қарамастан арнаулы жəрдемақы беріледі. 
Ал жергілікті бюджеттен жан басына шаққанда 
күнкөріс деңгейінің 60 пайызынан төмен болса тек 
отбасындағы балаларға, ал 40 пайыздан төмен бол-
са жан басына берілетін атаулы əлеуметтік көмектер 
қамтылған. Яғни, атаулы əлеуметтік көмек түрлерінің 
көптігі, оларды тағайындауға қарастырылған шарт-
тар, əрқайсысын алуға қажетті құжаттар топтамасы, 
оларды орталық атқарушы органдарға тапсыру секілді 
жұмыстар мемлекет ұсынатын атаулы əлеуметтік 
көмекті күрделендіріп, икемсіз жүйеге айналды. 
Экономикалық ынтымақтастық ұйымына кіретін мем-
лекеттер тəжірибесін ескере отырып, заң жобасында 
жоғарыда көрсетілген үш əлеуметтік төлемнің ор-
нына отбасының табысына сəйкес берілетін жаңа 
форматтағы атаулы əлеуметтік көмекті тағайындау 
көзделеді.   Заң жобасында атаулы əлеуметтік 
көмектер бұған дейін беріліп келген мөлшерден 
кем болмауы үшін кедейшілік шегінің мөлшері 40 
пайыздан 50 пайызға қарай көтерілмек. «Бұл рет-
те атаулы əлеуметтік көмек əрбір отбасы мүшесіне 
тағайындалатын болады. Алушылар бір ғана пакет 
құжаттарды тек жергілікті органға ғана тапсырады. 

Жаңа форматтағы атаулы əлеуметтік көмектің 
тағы бір ерекшелігі егер отбасындағы азаматтар еңбек 
етуге қабілетті болса, онда көмек əлеуметтік жұмыс 
ұсыну аясындағы келісімшарт негізінде жасалады. 
Бұл ретте отбасының еңбек етуге қабілетті мүшелері 
жұмыспен қамтудың белсенді шараларына қатысуға 
міндетті болады. Егер еңбек етуге қабілетті азаматтар 
мұндай шаралардан бас тартатын болса, онда атау-
лы əлеуметтік көмек тек отбасындағы балаларға ғана 
тағайындалатын болады. Заң жобасына сəйкес,  от-
басы құрамында еңбекке қабілетті мүшелері болмаған 
немесе олар белгілі себептерге байланысты жұмыс 
істей алмайтын болса, онда ондай отбасыларға 
атаулы əлеуметтік көмек келісімшартсыз табыстың 
мөлшеріне қарай тағайындалады.  Бұл өзгерістерді 
2018 жылдың 1-қаңтарынан бастап қолданысқа енгізу 
көзделеді.

Д.КАПАРОВА,
əлеуметтік көмек секторының меңгерушісі.

Жұмыссыздарды  ХҚКО-да тіркейді
Шілде айынан басталатын міндетті медициналық сақтандыруға қатысушы 

санатыңызды қазірден анықтап алыңыз. Ол үшін жеке куəлігіңізбен өзіңіз тұратын 
аудандағы Халыққа қызмет көрсету орталығына баруыңызға болады. Сіздің ЖСН 
арқылы жүйеден санатыңызды қарайды, егер мемлекет есебінен төленетін 19 
санаттың біріне жататын болсаңыз, онда 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап өзіңіз 
тіркелген медициналық мекемеден тегін ем қабылдау құқыңыз бар екендігін 
ескертеді. Егер ешқандай санатта болмасаңыз, жұмыссыз ретінде тіркелесіз. Бүгінгі 
таңда барлық ХҚКО-ларда Жұмыспен қамту орталығының өкілдері отыр. Оларға 
жүгіну үшін электрондық кезекпен талон алудың қажеті жоқ. Сонымен қатар өзіңіздің 
əлеуметтік мəртебеңізді egov.kz. электрондық үкімет порталы арқылы да біле ала-
сыз. Талдықорған қаласында төмендегі мекенжай бойынша орналасқан ХҚКО-
ларда  тіркеле аласыз.1.Тəуелсіздік көшесі 67 Б, 2. Шығыс ауданы Централь-
ная көшесі.

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекетті корпорациясы» КЕ АҚ  Алматы 
облысы бойынша Сарқан аудандық бөлімі.

Кемiргiштерден 
келер кесел кµп

Тоқалтіс, құмтышқан, атжалман 
мен тышқан тұқымдасы Muridae 
(тышқандар, егеу-құйрықтар) 
туыстасының өкіл-дерінен тұратын 
зиянкестер кешенін құрайды. 
Олардың ішінде өте зияндылары-
тышқандар мен тоқалтістер. 
Кеміргіштердің ең көп зиян келтіретін 
уақыты-олардың белсенді (жаппай) 
көбеюі, популяция тығыздығының 
артуы мен таралуының кеңею 
кезінде байқалады. Биылғы жылы 
ауа райының құбылмалы болуы-
на  көктемнің кеш келуіне бай-
ланысты ашыққан тышқан тек-
тес зиянкестердің алма-ағашы 
қабықтарымен қоректенгендіктері 
байқалды. Сондықтан зиянкестерге 
қарсы күресу шараларын уақтылы 
жүргізу керек.

Кеміргіштерге қарсы күрес 
шаралары. Тышқан тəрізді 
кеміргіштерге қарсы күресуде 
олардың зиянкестік əрекетін 
болдырмаудың бірінші кезектегі 
кепілі-алдын алу шаралары. Оларға 
егістік жерлердің топырағын дұрыс 
өңдеу, арамшөптерді отау, астықты 
төкпей-шашпай жинап алу, егістіктен 
сабанды уақытылы тасып əкету, 
егіс төңірегіндегі қураған шөптерді 
құрту жəне т.б. жатады. Зиянкес 
кеміргіштерді құртуда механикалық 
тəсіл де кең қолданылады. Сонымен 
қатар химиялық тəсілмен күресуде 
улы еліктіргіш жем пайдаланылады. 
Қазіргі кезеңде уландырғыш ретінде 
ұсынылатын роденциттер:шторм, 
родент, изоцин.

К.АБУЕВА,
«РФДжБƏО» РММ Сарқан 

аудандық филиалының 
энтомологы.

Ұлы Жеңіске 72 жыл толуына орай Бақалы ауылдық округінің орталық алаңында 
əкімдік ұжымының ұйымдастыруымен 2017 жылдың 9 мамыр күні  мектеп ұжымының, ДА 
ұжымының, ауыл тұрғындарының, мектеп оқушыларының, ауыл жастарының қатысумен  
Жеңіс күнін атап өттік.  Іс – шараны өткізу мақсатымыз өскелең ұрпақтарымызды, жа-
старды адамгершілікке,  Отанын сүюге,  оны қорғауға баулу, оларға патриоттық тəрбие 
беру. 

Ауыл əкімі Арын Тұрсынханұлы Күрішбаев  "Уақыт өткен сайын кешегі күндей күркіреп 
өткен сұрапыл соғыстың дүрбелең оқиғалары да арасын аулақ салып, алыстап барады. 
Бірақ қаншалықты алыстағанмен ол көңілден кетіп, жүректерден өшпек емес. Ұлы Отан 
соғысы ардагерлерінің есімі өшпес ерліктерімен мəңгілікке жазылып қалады. Ұлы Жеңiс 
күнiнде баршаңызға ұзақ ғұмыр, отбасыларыңызға бақ пен береке, елiмiз бен жерiмiзге 
бейбiт өмiр тiлеймін",- деп, барша жиналған қауымды  Ұлы Жеңістің 72 жылдығы күнімен 
құттықтады. Іс – шараларға ат салысып үнемі көмек керсететін мектеп меңгерушісін, 
еңбек пəнінің мұғалімін, алғашқы əскери дайындық пəнінің мұғалімін Ұлы Жеңістің 72 
жылдығы күнімен құттықтап, алғыс хаттарымен марапаттады.  Ескерткішке гүл шоқтары 
қойылды. Іс – шарада музыка пəнінің мұғалімі Д.Нурпейсова, мектеп оқушылары 
патриоттық əндер айтты.

Ұлттық «Бала Дауысы» балалар əн 
байқауының  2 – ші маусымы бастау алды
Əлия Назарбаеваның «Жандану əлемі» Қорының бірегей жобасы Ұлттық «Бала Дауы-

сы» балалар əн байқауының екінші маусымы  12 мамыр, Павлодар қаласы, Естай атындағы 
мəдениет сарайында өтеді. Еліміздегі ең ауқымды балалар əн байқауы осы жылы Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті-Елбасының қоры, Қазақстан Республикасының 
Мəдениет жəне Спорт Министрлігінің қолдауымен өтеді.

Байқаудың негізгі мақсаты - біздің көпұлтты елімізде тұратын халықтардың тілдерінде,  
балаларға арналған жаңа əндер арқылы балалар музыкалық шығармашылық қабілеттерін 
дамыту, сондай-ақ оқытушыларға  əдістемелік  көмек көрсету.

«Бала дауысы» байқауының ашылуына арналған қайырымдылық концерті, 13- ші ма-
мырдан 29- шы қазанға дейін созылатын республикалық шығармашылық марафонның ба-
стауы болады.

Жобаның идея авторы Əлия Нұрсұлтанқызы мен Павлодар облысының əкімі Болат 
Жұмабекұлы «Бала дауысы - 2017» байқауына бастау береді. Мəдениет сарайы сахнасын-
да кең байтақ еліміздің түкпір – түкпірінен келетін бірінші маусымның 23 финалисті өнер 
көрсетеді. Байқаудың 2 – ші маусымы Павлодар қаласында бастауын алуы кездейсоқ емес. 
«Бала дауысы - 2016» байқауының жеңімпаздары павлодарлық кішкентай жұлдыздар – Мер-
хат Жылқыбаев пен Мария Затварницкая.

13 мамыр – 22 маусым аралығында танымал музыканттар, композиторлар мен про-
дюсерлерден тұратын «Жандану əлемі» Қорының шығармашылық тобы еліміздің барлық 
аймақтарында, Астана жəне Алматы қалаларында 7 жəне 13 жас аралығындағы өнерсүйер 
дараларға арналған «Бала дауысы» жобасының іріктеу кезеңдерін өткізеді.Əр қатысушыға 
естелік сыйлықтар мен жобаға қатысқаны туралы сертификаттар беріледі. Ал, музыка пəні 
мұғалімдеріне арнайы балаларға арналған жаңа əн жинақ тапсырылады. Іріктеудің ең 
жарқын сəттері 2 – ші қыркүйек пен 21- ші қазан аралығында байқаудың күнделіктерінде, 
жобаның ақпараттық серіктесі - КТК арнасының эфирінен көрсетіледі.

Күз айында еліміздің үздік 16 дауысы«Бала дауысы» əн мектебінде,Алатау тауларының 
баурайында орналасқан «Бөбек»  Ұлттық орталығында бас қосады. Күнделікті, кəсіби 
музыканттар, хореографтар, стилистер балаларды Супер-финалдың телевизиялық 
түсірілімдеріне  дайындайды.

27, 28 жəне 29 қазан күндері «Алматы Арена» мұз сарайында байқаудың  Супер-
финалы өтеді. Көрермендер қазақ эстарада жұлдыздарының жəне байқау финалисттерінің 
қатысуымен өтетін үш жарқын жəне қайталанбас кештің куəгері бола алады.Байқаудың барлық 
ақтық кезеңдерін кəсіби қазылар алқасы жəне смс-дауыс беру арқылы телекөрермендер 
бағалайды.

Барлық 16 финалисттер арнайы сыйлықпен марапатталып, ал ең үздік деп танылған 
Бала дауысы еліміздің таңдаулы музыкалық білім ордасында оқуға  Грант жəне ертегі əлемі 
Диснейлендке саяхат жолдамасын иеленеді. 

Толық ақпарат www.baladauysy.kz сайтында.

Мереке атап µтiлдi
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«Адам ұрпағымен мың жасайды» - дейді 
қазақ мақалы.Ұрпақ жалғастығымен адам-
зат баласы мəңгі жасай бермек.Ол сəт сай-
ын өзгеріп,өрлей,дами беретін саналы тірлік.
Қазіргі жас ұрпақ болашақ еліміздің тірегі бо-
лып табылады.

Тəрбиенің сан салалы, күрделі 
мəселелеріне терең бойлауға бастайтын, 
күнделікті тұрмыста кездесетін дағдылар 
арқылы баланың жан дүниесіне əсер ететін 
білім мен тəрбиенің алғашқы баспалдағы 
– бастауыш сынып.Бастауыш саты білім, 

Отбасы – адам баласының дүниеге шыр етіп келгенде есігін айқара ашып,өсетін үйі.Қай 
заманда, қай елде болса да отбасының адамзат ұрпағына ететін ықпалы мен əсерін өмірдегі 
басқа ешнəрсенің күшімен салыстыруға болмайды.Əсіресе,көргенді ынтымақты,тату – тəтті 
тұратын шаңырақ шаттығы қоғамдық сананың адамгершілік, кісілік, қайырымдылық,əділеттіл-
ік сияқты толып жатқан моральдың ұғымдарына негізделеді. Дұрыс қалыптасқан моральдық-
психологиялық қарым-қатынастар – отбасы өмірінің ерекше бір рухани  байлығы.Мұндай 
үйде өскен балалар бақытты.Олардың өмірден алатыны да,өмірге беретіні де көп болады.
Отбасы тəрбиесінің тағы бір артықшылығы – үйдегі адамдардың жас шамасы əртүрлі болса 
да,бір-бірімен рухани жақындығы.Олар үйде халықтық салт-дəстүрлердің алуан түрлерін 
өздерінің күнделікті тіршілігінде үнемі кеңінен пайдаланады.Отбасындағы күнделікті тұрмыс 
қажеттілігін қамтамасыз ететін еңбек баланы əлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ересек 
өмірге тəрбиелейді.«Баланы жастан» - дейді дана халқымыз.Бабаларымыз бен атала-
рымыз ұрпағына ұлағатты тəрбие беріп,имандылық пен  инабаттылыққа,адамгершілік 
пен адалдыққа үгіттеуді буыны бекемделіп,белі қатая бастағаннан-ақ санаға сіңірген.
Жастай берілген тəрбиенің тəлімін халқымыз ерте түсінген.Заманымыз жас ұрпаққа са-
палы білім,саналы тəрбие беруді талап етеді.Қазағымызда«Балаңды бес жасқа дейін 
патшаңдай күт,бес жастан он жасқа дейін құлыңдай жұмса,он бес жастан асқасын досыңдай 
сырлас»деген терең мағыналы,үлкен тəрбиелі сөз бар емес пе?! Патшадай күтімді қажет 
ететін жас аралығында тəрбие мен білімнің алғашқы дəні кішкентай балапандарымызға 
мектепке дейінгі тəрбие ошағында беріледі.Мектептегі балаларға отаншылдық,төлтума 
мəдениет,туған ел мен жер,салт-дəстүр, моральдық этика негізінде білім нəрін себе білсек 
тəуелсіз еліміздің болашағы жарқын болары сөзсіз.Тəрбие – бұл адам тағдырын шешетін 
ұлы іс.Осы ұлы істің қайнар көзі отбасы болса,оны жетілдіруші – білім беру ошақтары.
Біз тəрбиені сөз арқылы немесе үйрету, бұйыру арқылы бере алмаймыз.Оны өз ісімізбен 
беретінімізді өзіміз аңғармай жататынымыз белгілі.Сондықтан да, тəрбиеге байланысты 
«Ұяда не көрсең,ұшқанда соны ілерсің» деген жақсы сөз бар.Сол ұядан жақсы нəрселерді 
алып ұшу үшін отбасы мен мектеп тəрбиесін балаларымыз қатар көріп өссе нұр үстіне нұр 
болар еді.

Ерлан АБИЛЬБЕКОВ, 
Көкөзек орта мектебінің педагог-психологы.

Бала өсіру, оған жақсы тəрбие 
беру əр əйелдің мақсаты мен  
бақыты. Мен тəрбиешілік жо-
лымды 2016 жылдың қыркүйек 
айынан «Балдəурен» балалар 
бақшасынан бастадым. Ұйымшыл 
ұжымға қосылдым. Өзім көп ба-
лалы ана болғандықтан балалар-
мен жұмыс жасау қиын болған 
жоқ. Баланың қалауын жүрегіңмен сезу ке-
рек. Өзімнің мамандығыма мақтанышпен, аса 
жауапкершілікпен қараймын. Балабақшаішілік 
іс-шараларға, қоғамдық жұмыстарға да бел-
сене қатысып, өзіме жүктелген міндеттерді 
абыроймен атқаруға тырысып жүрмін. Сəуір 
айында бақшамызда «Жас келсе- іске!» атты 
жас мамандар байқауында жүлделі бірінші 
орынға ие болдым. Алғашқы марапаты-

Еліміз тəуелсіздік алған 25 жыл  ішінде 
əлемге  танылды. Экономикамыз дамып, 
халықтың əл-ауқаты  жақсарды. Егемендік  
алған  алғашқы  жылдан бастап ұрпақ 
тəрбиесіне, білім беру ісіне  аса мəн берілді, 
баланың  жеке  тұлға ретінде жан-жақты  
қалыптасуына, танымдық əрекетін  дамытуға  
ерекше  назар аударылды.

Тəрбие мен білімнің алғашқы дəні- мектеп-
ке дейінгі тəрбие ошағында беріледі.Ұрпақтың 
азаматтық тұлғасы мен отаншылдық асқақ 
сезімдері, туған ел, салт-дəстүр, моральдық- 
этикалық нормаларын қалыптастырудың 
қайнар көзі мектепке дейінгі кезеңнен ба-
стау алып, мектепалды даярлық сыныпта 
жалғасады. 

Мектепалды даярлық-бұл  ең алды-
мен бүлдіршіндердің  үлкен өмірге  басатын  
алғашқы  қадамы, бірінші  баспалдағы  десе  бо-
лады. Өйткені  бала  балабақшадағы  алаңсыз 
сəби шағымен қоштасып, жауапкершілік  
сезімін  қалыптастыра  бастайды. Даярлық 
сыныбындағы оқу-тəрбие ісінің маңызды 
мəселелерінің бірі  балалардың  өмірін қорғау  

жəне денсаулығына  қамқорлық жасау  бо-
лып есептеледі.Даярлық сынып тəрбиешісінің 
міндеті бүлдіршіндерді   жан-жақты  дамыта  
тəрбиелеу болса, мен өз жұмысымда мек-
тепке дейінгі оқыту мен тəрбиелеудің жаңа 
стандартын  басшылыққа аламын. Баланың 
қимыл-қозғалысы  жеткілікті болғанда ғана  
денесі  қалыпты  дамиды. Сыныпта өткізілетін 

ертеңгілік жиындар,  шаттық шеңбері, 
сергіту жаттығулары  осы  талаптар-
ды  көздейді. Ойын əрекеті  барысын-
да  балалардың  ой-өрісі қалыптасып, 
сан  қырлы іс-əрекеттері  дамып, 
жеткіншектердің жан-жақты дамуына жол 
ашады. Балаларда  өздерін  қоршаған 
ортаға деген  қызығушылық  сезім 
қалыптасады. Өз ойларын  ашық, еркін 
білдіруге үйренеді. Тəрбиеші балалар-
ды Отанын  сүюге, елін, жерін  қорғауға  
тəрбиелейді. Əсіресе  сауат ашу,  тіл 
дамыту сабақтарында жаңа технология 
элементтерін көптеп пайдаланамын. 
Баланың дұрыс сөйлеуін жəне ана тілінде 
қарым-қатынас мəдениетін дамыту,  ана  
тілінің  дыбыстарын  танып, дұрыс ай-
туды үйрету,оқуды меңгерту  - басты 

мақсатым. Адамгершілік құндылық бағдарын, 
мінез-құлық нормасын, тəртіптік ережесін 
халықтық салт-дəстүр үлгісінде қалыптастыру 
бүгінгі күннің талабы.

Баланың тұлғалық дамуын, мінезін 
тəрбиелеу мен қалыптастыруда басты міндет 
– олардың жан-жақты болып өсуін қадағалау.
Баланың мектепке даярлық кезеңінде болуы, 
оның жаңа жағдайға əлеуметтік-психологиялық 
бейімделу мезгілі болып табылады. Даярлық 
сыныптың  негізгі міндеті – баланың бастапқы 
жеке басын қалыптастыруды қамтамасыз 
ету, оның қабілеттерін анықтау жəне да-
мыту. Баланың бастапқы жеке басын 
қалыптастыру үшін біз ең алдымен балалар-
ды мектепке бейімдеуіміз қажет. Мектепке 

бейімделу кез-келген мектеп жасындағылар 
үшін өзекті мəселе болып табылады, ал 
даярлық сынып тəрбиеленушілері үшін ерек-
ше маңызды. Себебі, баланың бастапқы 
іс-əрекетінің түрі өзгереді, бала тап болған 
əлеуметтік топ өзгереді. Бала тек қана сыны-
бына ғана емес, жалпы мектебіне, мұғаліміне, 
сондай-ақ мұғалімнің өзі жаңа оқушыларына 
бейімделуіне тура келеді Əдетте, бұл 
процестегі қиыншылықтар балабақшаға 
бармаған, əсіресе отбасындағы жалғыз өскен 
балаларда кездеседі. Мұндай балалар үшін 
жағдайдың өзгеруі жиі стресске əкелуі мүмкін,  
қиындықтардың ең алғашқы себебі – мектептік 
оқуға деген қызығушылығының төмендігі не-
месе психологиялық дайын еместігі.   Осыған 
қоса мектепте оқудың бастауы тек өмірдің 
жаңа шарттары ғана емес, сонымен қатар 
жаңа байланыстар, қарым-қатынас жəне 
жаңа міндеттер. Осыған орай бала өмірі 
өзгереді: бəрі оқуға, мектеп іс-шараларына 
бағынышты болады. Бұл өте маңызды 
кезең.  Мектеп алғашқы күннен бастап оларға 
интеллектуалдық жəне физикалық күшті қажет 
ететін тапсырмалар береді. Бала мектепке кел-
геннен кейін оқу оның негізгі іс-əрекетіне айна-
лады. Мектепте бала белгілі бір мерзім ішінде 
қабілеттілік пен икемділіктің белгілі мөлшерін 
меңгеріп жəне оларды талдауды үйренеді. 
Жалпы білім беретін мектептердің алғашқы 
сыныбына келген балалар оқу жүйесінде 
айтарлықтай қиындықтарды басынан өткереді. 
5 – 6  жасар баланың мектепке баруы оның  
өмірінде ерекше оқиға болып табылады. Мек-
тепке дейінгі кезеңнен мектеп жасына өтуі 
баланың іс-əрекетінде, басқа адамдармен 
қарым-қатынасында ерекше өзгерістермен 
байланысты. Кіші мектеп жасындағы баланың 
ең негізгі іс-əрекеті оқу болғандықтан, баланың 
өмір тіршілігі өзгереді, жаңа міндеттер пайда 
болады, баланың қоршаған ортамен  қарым-
қатынасы жаңаша қалыптасады. Баланың мек-

тепке бейімделуі бірден болмайды Бейімделу 
ұзақ мерзімді қажет ететін процесс.

Даярлық сыныпта бала ең алдымен 
айналасындағы басқа балалармен қарым-
қатынас жасауды, əдептіліктің алғашқы 
ережелерін үйренеді. Адамгершілік 
құндылықтарды түсіне бастайды, өз-өзіне 
қызмет жасауды  меңгереді. Партада отыру, 
берілген тапсырмаларды мұқият орындау, 
өз іс-əрекетіне  жауапкершілік дағдылары 
дамиды. Əріптердітанып, буындап оқуды 
меңгереді. Балалар бірінші сыныпта жақсы 
оқып кетуі үшін, мектепалды даярлық 
сыныбының орны ерекше. Сондықтан мекте-
палды даярлық сыныптарының жұмыс жасауы 
қажет деп есептеймін. Жыл  бойы өткізілетін   
мерекелік   ертеңгіліктер   əр баланың  өнерін 
көрсетіп,  жұлдызын жағады, баланың  бой-
ында эстетикалық сезімдері, шығармашылық 
қабілеттері дамиды. Отбасылық  спорт  сайы-
сы, «Анашым-мақтанышым», «Жігіт сұлтаны», 
«Бүлдіршін ару» сайыстары  балаларға  нағыз  
мереке  сыйлайды.

Даярлық  сыныпта тəрбиеленген  ба-
лалар -өз отаны мен туған өлкесіне деген 
сүйіспеншілікте, мемлекеттік рəміздерге 
құрметпен қарайтын, қоршаған орта, отба-
сы, түрлі ұлт өкілдеріне адамгершілік қарым-
қатынаста болады. Бала қабілетінің  ашылуы 
үшін тəрбиеші  жаңашыл,  білімді, өз  ісінің  
шебері  болуы  керек  десек, сəбиді  жоғары 
деңгейдегі  білім мен  адамгершілікке  бау-
литын тəрбиешінің  бойында барлық асыл  
қасиеттердің  табылуы  тиіс. Мектепалды 
даярлық сынып- балалардың  қабілетін дамы-
та  отырып, өзіндік дамуға даяр,  өзін таны-
та алатын жəне  өзі үшін  де  қоғам үшін  де 
бар мүмкіндігін пайдаланатын шығармашыл, 
құзіретті  тұлғаны тəрбиелейді.

Сондықтан  құрметті  ата- ана, балаңызды  
мектепалды даярлық  сыныбына дер кезінде 
беріп, толыққанды тəрбие көріп, білім негізін 
қалыптастыруға  көңіл  бөліңіздер.

Раушан ЕЛЕУХАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің                                                                      

мектепалды даярлық топ тəрбиешісі.

Даярлыќта оќытудыњ мањыздылыѓы

Төбемізде көк туымыз 
желбіреп тұрса да бейбіт заман-
да, қас-қағым сəтте, қызметтік 
міндетін үлгілі атқарып, ерлікпен 
қаза тапқан жерлесіміз, сынып-
тасымыз, досымыз Ғалиев Аян 
Ерболғанұлы 1981-1991 жыл-
дар аралығында К.Қазыбаев 
атындағы орта мектебінде 1 
сыныптан бір партада отырып, 
тай құлындай тебісіп балалық 
- шақтың ең қызықты дəуренін 
бірге кешкен досымызды сағынышпен еске аламыз. Осы орайда Отан қорғаушылар күніне 
орай мектебімізге досымыздың бірге істеген Алматы қалалық МКҚБ қызметкерлері жəне 
ауылдағы, қаладағы достарымыздың ұйымдастыруымен салтанатты түрде еске алу рəсімі 
өтті.  Мектептің кіре берісінен Аянның ескерткіш тақтасы мен мемориалдық бейнесі бой 
көтерді. Демеуші болған сыныптас достары футболдан жарыс өткізді. Аянның  жарқын 
бейнесі жүрегімізде мəңгі сақталып, оның ерлігін, мақтанышпен айтуға əрдайым лайық 
екенімізді айтқымыз келеді. Артында қалған ақ самайлы анасына, сүйген жарына, ұрпағын 
жалғастырар балаларына, "əкенің өткені мен бүгінін ешқашан да ұмытпа!" -  дейміз. Атам 
қазақ айтқандай «əке - асқар тау». Баланың көз алдындағы əке бейнесі ең бір жарқын сəттерге 
толы болып есте қалады. Əкенің тəрбиесін көріп өскен балада арман бар ма? Əрине əкенің 
орны бір бөлек, баланың ой - санасы ананың аялы алақанымен, əкенің нұрлы сөздерімен 
қалыптасады. Əке - өткен мен бүгінді, бүгін мен келешекті байланыстырып тұрған алтын 
көпір.  Аян Ерболғанұлын достары, қызметтестері, сыныптастары ешқашан да ұмытпайды.
Ауылдың топырағын бірге басып, шаңын бірге жұтқан аяулы да құрметті досымызға жаның 
жəннатта, иманың жолдас болсын дегіміз келеді. Отбасының басты қазығы, алтын діңгегі 
бола білген досымызды біздер сағынышпен еске аламыз.

Л.ДАЛАБАЕВА,
К.Қазыбаев атындағы орта мектебінің кітапханашысы. 

Елі ‰шін туѓан ер Мектеп жəне отбасы

Бастауыш сынып оқушыларының дарынын дамытудағы мұғалімнің рөлі

 Мамандыѓым-маќтанышым
Никто не должен забывать, какой це-

ной досталась Победа.
Помнят об этом и в школе-лицее им. Н. 

Островского. 5 мая меня, как ветерана пе-
дагогического труда, пригласили в школу 
на открытый классный час на тему: «Никто 
не забыт, ничто не забыто», посвященный 
Дню Победы. Учащиеся 2-4 начальных 
классов совместно со своими наставника-
ми: Дюсембековой Р.З., Переваловой Г.И., 
Куриновой Н.И., Кордонской Н.А., Цукано-
вой М.Н. подготовили концерт. Дети читали 
стихи о ВОВ, исполнили песню «Катюша», 
танцевали под мелодию песни «Синий плато-
чек». Минутой молчания почтили память всех 
тех, кто не вернулся с поля боя в свои родные 
дома. Учителя рассказали детям о том, что 
воевали не только взрослые, но и дети. Как 
трудно жилось женщинам и подросткам. Они 
выращивали хлеб, стояли у станков. Был по-

Мы помним Вас…ма өте қуаныштымын. 
Бала тəрбиесіне қосар 
үлесім əлі көп деп сенем. 
Бүлдіршіндер алдымен 
балабақша табалдырығын 
аттайды, оған дұрыс бағыт-
бағдар беру тəрбиешінің 
міндеті. Еліне қалаулы аза-
мат болып өсуінің негізгі 

фундаментін қалайтын да тəрбиеші. Еліміздің 
ұрпағының дені сау, сана-сезімі жоғары болу 
үшін тəрбиешілер аянбай еңбек етуге тиіс. 
Адам азса, тəрбиенің жоқтығынан азады, қоғам 
азса адамдардың тəрбиесіздігінен азады. 
Балаға дұрыс тəрбие беру қоғамның болашақ 
дамуының кепілі құрметті, əріптестер!

М. ТЕРТЮБАЕВА,
 «Балдəурен» балалар бақшасы.

казан фильм «Дети войны».
В День Победы в каждой семье будут с 

любовью и благодарностью вспоминать род-
ных, которые вынесли на своих плечах все 
тяготы Великой Отечественной – на фронте 
и в тылу. Они погибли молодыми и такими 
останутся в нашей памяти навсегда. Вечная 
им память!

Галина КОВАЛЕВСКАЯ, 
ветеран педагогического труда.

дағды, іскерліктің қалыптасуының баста-
масы болып саналады.Баланың жеке 
бас қасиеттері,адамгершілігі,рухани күш-
қуаты мен ерік-жігерінің,шығармашылық 
қабілетінің,жалпы мүмкіндіктерінің жылдам да-
митын кезеңі. Жеке тұлғаны дамытып,алғашқы 
қалыптасуын қамтамасыз ету,білімге деген 
сенімін нығайту, іскерлігі мен дүниетанымын 
қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын 
оятып, ынтасын арттыру – бастауыш сынып 
мұғаліміне үлкен жауапкершілік жүктейді.

Сондықтан оқу үрдісіне жаңа əдіс-

тəсілдерді, оқытудың жаңа технологияла-
рын енгізіп,оны ұйымдастыру формала-
рын түрлендіре отырып шығармашылық 
қабілеттерін дамыту керек.Себебі,ғылыми 
зерттеулер нəтижесі бойынша баланың белгілі 
бір іс-əрекетке бейімділігі жас кезінен біліне 
бастайтыны дəлелденген.Бейімділік – бұл 
адамның белгілі бір іс-əрекетпен айналысуға  
бетбұрысы, оянып келе жатқан қабілеттің 
алғашқы белгісі.Демек,бала кезде ерекше 
көзге түсетін бейімділік – келешекте жоғары 
қабілеттің көрсеткіші. Қабілетті, дарынды ба-

лалар əдетте тез ойлайтын, көп көлемде білім 
меңгеретін, ұзақ есте сақтай алатын болып 
келеді. Сондай-ақ адамның дарындылығы 
оның туа біткен жоғары қасиеттерімен тығыз 
байланысты.Осы қағидаларды ескере оты-
рып, оқушының шығармашылық қабілетін ашу 
мақсатында əрбір сабақ барысындағы тап-
сырмаларды осындай оқушыларға бағыттап 
отыру – олардың мүмкіндіктерін молайта 
түсетініне сенімім мол.

Қымбатгүл РҮСТЕМБЕКОВА,
Көкөзек орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі. 
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 22 мамыр

Сейсенбі-Вторник 23 мамыр 

Сəрсенбі-Среда 24 мамыр 

Бейсенбі-Четверг 25 мамыр

Жұма-Пятница 26 мамыр

Сенбі-Суббота  27 мамыр

Жексенбі-Воскресенье 28 мамыр 

ЕСКЕ АЛУ

ШАРАЙНА

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.

 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ компаниясынан тиімді ұсыныс!

Енді Сіздің ƏМБЕБАП НӨМІР ҮШЕУІ БІРЕУІНДЕ қызметінің арқасында 
əрдайым байланыста болуға мүмкіндігіңіз бар:

1. Ұялы нөмір  АЛТЕЛ ( желі ішінде ШЕКСІЗ, басқа операторларға айына 
30-дан 500 минутқа дейін;

2. Ұялы телефоныңыздағы қалалық нөмір, мысалы: бұл сіздің ұялы нөмеріңіз 8-708-44(2-
83-03), ал СІЗДІҢ қалалық ұялы нөмеріңіз (2-83-03) (шығыс жəне кіріс қоңыраулар ҚР бойынша 
қалалық/ауылдық нөмірлерге ШЕКСІЗ);

3. Жоғары жылдамдықты мобильді 4G интернет айына 2 Гб бастап 25 Гб дейін.

Супер предложение от компании КАЗАХТЕЛЕКОМ!
Теперь У Вас есть возможность быть на связи 24/7 с услугой  УНИВЕР-

САЛЬНЫЙ НОМЕР ТРИ в ОДНОМ:
1. Мобильный номер АЛТЕЛ ( внутри сети БЕЗЛИМИТ, на других опера-

торов от 30 до 500 мин/месяц;
2. Городской мобильный на Вашем мобильном телефоне, пример: это 

ваш мобильный номер 8-708-44(2-83-03), а вот ВАШ городской мобильный (2-83-03) (исходящие 
и входящие  звонки по РК  на городские/сельские номера БЕЗЛИМИТ);

3.Высокоскоростной мобильный 4G интернет с объемом трафика от 2Гб до 25Гб. 
Байланыс телефондары/контактные номера: 2-10-06, 2-16-63, 2-29-00, 2-16-61, 2-20-71, 

2-28-78, 2-81-85, 2-83-03, 2-81-71, 2-80-57, 2-82-08.
Мекен-жайымыз/наш адрес:  Сарқан қаласы, Тəуелсіздік 114.

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. Обращать-
ся по улице Жамбыла №18, тел: 2-13-54, 
сот: 87014616485.

Срочно продается 3-х комнатная 
квартира в центре города, имеется бал-
кон, подвал, окна пластиковые, дверь 
железная, отопление центральное, счет-
чик для воды, цена договорная. Обра-
щаться ул. Кабанбай батыра №77, кв.32, 
сот.87023439987.

ҚР ІІМ 14.12.2012 жылы Жақып 
Анаргүлдің атына берілген 026504678 
нөмірлі шетелдіктің тұру ықтиярхаты 
жоғалуына байланысты тауып 
алғандардың 87052226118, 87715731846 
телефондарына хабарласуын сұраймыз. 
Қомақты сүйіншісі дайын.

Үй сатылады/Продам дом. Бағасы/
цена 1 млн.тг. Тел. 87753334201, 
87084428320.

Продается двухкомнатная квартира по 
ул. Сатпаева №11, кв.4. дом кирпичный, 
теплый, в будущем проведение централь-
ного отопления в район гуманитарного 
колледжа. Возможен обмен на частный 
дом. Обращаться сот.87753934927.

1985 жылы шыққан Ауди 100 
автокөлігін сатамын, жүріп тұр, құжаттары 
дұрыс. Сондай-ақ 4 бөлмелі үй саты-
лады, алдында 4х5 м. сарайы, монша, 
жаздық ас үй, көмір қорасы бар. Бау-
бақшасы 10 сотық, суы еркін, күзге дейін 
тоқтамайды. Үй салқын өзен жағасында. 
Бір жылға жалға да беруге келісеміз. 
Хабарласыңыздар Жароков көшесі №44, 
тел.2-56-83, 87770231845.

Продается мебель спальный гарнитур 
пр-во Россия, кухонный гарнитур, сер-
вант. Обращаться ул. Байтурсынова №9 
А, кв.11, тел.2-25-97, сот.87023912847.

Продается 2-х комнатная квартира 
в центре, с мебелью, имеется Аристон, 
душевая кабинка, балкон большой обши-
тый, декор-панель, окна пластиковые, с 
отоплением. Обращаться ул. Байтурсы-
нова №9 А кв.11 (рядом с общежитием 
гуманитарного колледжа), тел.2-25-97, 
сот.87023912847.

Толық жиһазымен үй сатылады. 
Бағасы келісімді. Хабарласыңыздар: 
Бөгенбай батыр көшесі, №96, үй т: 
2-71-91 кешкі 18:00-ден кейін қоңырау 
шалыңыздар. Ұялы: 87052145343, 
87078161876.

Абай ауылының 
тұрғыны болып 1947 
жылы 20 мамыр-
да өмірге келген 
Қусаинова Кайныш 
Бижақыпқызы 2000 
жылы дүние салды. 
Егер де тірі болса 8 ба-
ланы дүниеге əкелген 
анамыздың биыл 70 
жасын тойлап отырар 
едік.

Жүректерді сағыныштар тербейді,
Өлді деуге көңіл шіркін сенбейді.
Ұл-қыздарың, дос-туысың тұрғанда,
Атың сенің ешқашанда өлмейді. 

Еске алушылар: жолдасы Бөгенбай, 
ұл-қыздары, күйеубалалары, немере, 
жиен, жиеншарлары.

Сарқан қаласы,  Д.Нұрпеисова (Тюле-
нина) көшесінде № 8-үй тез арада  саты-
лады,  қоршауы жақсы, ауласында қосалқы 
құрылыстары бар, монша, жаздық ас үй, 
сарайлар, т.б. Үйде су жүйесі жүргізілген, 
ғаламтор желісі орнатылған,  өте жылы, үй 
ішінде дəретхана, жуынатын орын бар, от 
жағатын бөлме бөлек, есік алды толығымен 
асфальтталған, бау-бақша суғаруға жақсы.
Срочно продается теплый дом по 
ул.Д.Нурпеисова (Тюленина) № 8,   име-
ется водопровод, санузел, душевая кабина, 
интернет, отдельная топка, хоз постройки, 
баня, летняя кухня, ограда хорошая, терри-
тория полностью асфальтированная, полив 
хороший.

Сарқан қаласы,  Бөгенбай ба-
тыр көшесінде орналасқан  «Аққу» 
(Юрта) дүкені сатылады, ауласында 
жаздық кəуапхана, сырахана  бар, кəсібін 
дөңгелетуші адамдарға өте тиімді орын. 
Срочно продается магазин «Аққу» (Юрта) 
по ул.Богенбай батыра, б/н, имеются шаш-
лычник, пивной бар.

Сарқан қаласы, Нұрбекова көшесінде 
№ 74 үй тез арада  сатылады, үйдің аула-
сы кең,  тағы бір үй салатын орын бар, ау-
ласында қосалқы құрылыстары бар, монша, 
жаздық ас үй, сарайлар т.б. Үйде су жүйесі 
жүргізілген.  Срочно продается теплый 
дом по ул. Нурбекова № 74,   имеется во-
допровод , хоз постройки, баня, летняя кух-
ня, территория большая. Обращаться по 
телефонам;  Дом тел. 2-70-16,  сот. 8 701 
695 52 00.

В отделении АО «Казпочта» Саркан-
ского РУПС в продаже имеется авиабиле-
ты по РК и ж/д билеты, билеты на EХPO 
2017 (ЭКСПО 2017).  «Қазпошта» АҚ Сарқан 
бөлімшесінде сатылымда əуебилеттері, 
теміржолбилеттері жəне EХPO 2017 (ЭКС-
ПО 2017) билеттері бар.  

Продаю автомашину Нива бело-
го цвета 2013 года, не битая, не краше-
ная, цена 1,5 млн. тенге. Обращаться 
сот.87473482168, 87051395280.

Хабарландыру  *  Объявления

Продается участок 6 соток по адресу 
Кабанбай батыра №146. Полный пакет до-
кументов, цена 400 000 тенге. Обращаться 
дом. тел: 2-26-07,  сот.87078164128.

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/ф «НИЛЬС 
ХОЛЬГЕРСОН» 10.45 М/ф «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТА-
РЫ» 11:00 «Апта» 12:05, 21.45 Т/х «Сүйе білсең...» 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 «Мəселе» 
18.30 «Менің Қазақстаным» 20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 
20.30, 00:35  Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай»  23.30, 
01.35 «Түнгі студияда» 01:05 «Менің Қазақстаным» 02:05 
«Көңіл толқыны»  

ХАБАР   
07.02, 01.30 «Өмір сабақтары» 07.30, 01.00 «Сотқа 
жеткізбей» 08.00 Жаңа күн 10:15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.00, 
19.35 Т/х «БАЖАЛАР» 11.45 «Мечты сбываются» 12.00, 
00.30 «Ауырмайтын жол ізде» 12.30 «Магия кухни» 
13.00 Т/с «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 14.00 
Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 
15.15 «Біздің назарда» 15.30 «Көңіл толқыны» 16.00 Т/х 
«ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.30 «Тағдыр тартысы» 17.00 «На-
родный контроль» 17.15 «Өмір жолы» 17.45 «Қайсар жан-
дар» 18.00, 23.00 Т/х «МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 18.55 
Негізінде 19.00, 23.55, 02.00 Жаңалықтар 20.30 Бетпе-бет 
20.55 По сути 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «Вишневый се-
зон»    

ЕВРАЗИЯ  
 06.00  Жаңалықтар 06.10 «Таинственный остров» 07.00 
«Доброе утро» 10.00 «Поле чудес»  11.00, 02.30 «Ба-
сты патруль» 11.10, 03.15 «Той заказ» 11.40, 20.50 «П@
утина» 12.10, 03.15 «Той базар» 13.05 Т/х «Қос жүректің 
лүпілі» 14.00, 04.00 «Əйел сыры» 15.00 «Давай поженим-
ся» 16.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 17.45 
«Пусть говорят» 18.50 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ» 20.00 Новости 
21.30, 02.40 Жаңалықтар 22.10 Т/х «Алаулаған сезім» 
00.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 02.00 «Вечерний Ур-
гант»  

 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 
Жауһар 11.00 Бай қуатты болайық 11.30 Қазақ əні 12.00 
Д/ф «Гүлфайрус»  13.00 Əн шырқайық 14.00 Иманашар  
14.30 Д/ф «Археология жұмбақтары»  15.00 Концерт 
«Шаһизада əн шырқайды»  17.00 Жаңалықтар 17.20 
Новости 17.35 Д/ф «Марқакөл»  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» 10.15 М/ф «Питер Пэн» М/ф 10.35 «МА-
РИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50 «Қызық екен» 
11:35 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 
«Інжу-маржан» 18.15 «Қызық екен» 20.00, 00.05 БАСТЫ 
АҚПАРАТ 20.30, 00:35  Басты тақырып 20.50 «Айтуға 
оңай»  21.45 Т/х «ҚЫЗЫЛ АЛМА» 23.30, 01.40 «Түнгі сту-
дияда» 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 «БАЖАЛАР» 12.00, 00.05 «Ауырмайтын жол 
ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 14.00, 17.15 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ВЕРНУТЬСЯ» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Біздің на-
зарда» 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 Боль-
шая политика 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ 
СЕЗОН» 

   
ЕВРАЗИЯ  

06.00  Жаңалықтар 06.10 «Таинственный остров» 07.00 
«Доброе утро» 10.00 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10 «Той заказ» 11.40, 
20.50 «П@утина» 12.10, 03.15 «Пендеміз ғой» 13.05 Т/х 
«Қос жүректің лүпілі» 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 Новости 21.30, 02.50 Жаңалықтар 22.10 
Т/х «Алаулаған сезім» 00.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
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 
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 
С.Қалымовтың концерті  17.00 Жаңалықтар 17.20 Ново-
сти 17.35 Д/ф «Шөл даладағы тіршілік»  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 «ПИТЕР 
ПЭН» 10.25 М/х «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 
10.50, 18.15 «Қызық екен» 11.35, 21.45 Т/х «ҚЫЗЫЛ 
АЛМА» 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 «Күмбір де күмбір 
тербетіп» 20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 00.35 Ба-
сты 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 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БАЖАЛАР» 12.00, 00.25  
Д/д «Ауырмайтын жол ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 
13.00 Т/С «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 
14.00, 17.15 Т/с «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 14.45 Т/х 
«КӨРІМДІК» 15.15 «Білу маңызды» 16.30 «Тағдыр тарты-
сы» д/д 17.00 «Важно знать» 18.00, 23.00 Т/х «МАХАБ-
БАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 18.55 Негізінде 19.00, 23.50, 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 06.10 «Таинственный остров» 07.00 
«Доброе утро» 10.00 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 
11.00, 02.30  «Басты патруль» 11.10  «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40, 
20.50 «П@утина» 12.10, 03.15  «Пендеміз ғой» 13.05 Т/х 
«Қос жүректің лүпілі» 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 ЖИЗ-
НИ» Т/с 20.00 «Главные новости»  21.30, 02.40  «Басты 
жаңалықтар»  22.10 Т/х «Алаулаған сезім» 00.00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3»  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 «Ма-
хаббат бағы»  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» 10.00 М/х «Питер 
Пэн» 10.25 М/х «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50, 
18.15 «Қызық екен...» 11.35, 21.45 Т/х «ҚЫЗЫЛ АЛМА» 
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 «Жарқын бейне» 20.00, 00.05 Басты ақпарат 20.30, 
00.35 Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай...»  23.30, 01.50 
«ТҮНГІ СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 01.20 «Ас бол-
сын!» 02.20 «Көңіл толқыны»  
 

ХАБАР   
07.00, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БАЖАЛАР» 11.45, 14.45  
«КӨРІМДІК» 12.00, 00.10  «Ауырмайтын жол ізде»  12.30 
«Сиқырлы ас үй» 13.00 Сериал  «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 14.00, 17.15 Т/с «УЙТИ, ЧТО-
БЫ ВЕРНУТЬСЯ» 15.15 «Білу маңызды»  16.30 «Тағдыр 
тартысы» д/д 17.00 «Важно знать» 18.00, 22.35 Т/х «МА-
ХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 19.00,02.00 Жаңалықтар 20.10 
«Давайте говорить!» 20.50 «Открытый диалог» 21.00 Ито-
ги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 22.30 Междуна-
родный турнир по MMA.FIGHT NIGHTS GLOBAL 66.Пря-
мая трансляция из Екатеринбурга   

ЕВРАЗИЯ   
06.00 Жаңалықтар 06.10 «Таниственный остров» 07.00 
«Доброе утро» 10.00  Сериал «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТА-
ЛИНА» 11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10  «ТОЙ ЗА-
КАЗ» 11.40, 20.50  «П@утина» 12.10, 03.15  «Пендеміз 
ғой» 13.05 Т/х «Қос жүректің лүпілі» 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 «Алаулаған сезім» 00.00 Т/с 
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 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 Концерт «Жаңа күн»  17.00 Жаңалықтар 
17.20 Новости 17.35 Д/ф «Ондатра»   18.00 Шашу 19.00 
Док/сериал «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, 03.15 Əнұран 06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан»  
09.30 ТАҢҒЫ АҚПРАТ 10.00 М/ф «Питер Пэн»  10.25 М/ф 
«Марин жəне оның достары» 11.40 «ҚОБЫЗ САРЫНЫ» 
11.50, 22.00 Т/х «ҚЫЗЫЛ АЛМА» 12.45 «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 «ЕХРО-2017». Арнайы жоба 
18.10 «Күмбір де күмбір тербетіп»  18.15 «Қызық екен...» 
20.00, 00.45 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.35  «Сəлем, Қазақстан!» 
23.45 «Парасат майданы» 00.20 «Қылмыс пен жаза» 
01.20 «Дара жол»  02.25 «Əсерлі əн сал, домбыра» кон-
церт  

ХАБАР    
07.00, 03.00 ҚР Əнұраны 07.02 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа 
күн» 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БАЖАЛАР» 
11.45, 14.45, 17.15 Т/х «КӨРІМДІК» 12.00, 01.35  Д/д 
«Ауырмайтын жол ізде» 12.30 «Магия кухни» 13.00 Т/с 
«ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. 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 «МА-
ХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 18.55 Жаһандық саясат 19.00, 
02.35 Қорытынды жаңалықтар 20.10 «Арнайы хабар» 
20.35 «Бюро расследований» 20.55 Большая политика 
21.00 Итоги дня 21.35 Х/ф «РИДДИК» 23.35 Т/х «ЖА-
НЫМ»  02.05 «Сотқа жеткізбей» деректі драмасы  

ЕВРАЗИЯ   
 06.00 Жаңалықтар 06.10 «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ»  
07.05 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»  07.15 «ДОБРОЕ УТРО» 10.00 
Сериал  «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА» 11.00, 02.30 «Ба-
сты патруль» 11.10 «Той заказ»  11.40, 20.50 «П@утина» 
12.10, 03.15  «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 13.05 Т/х «Қос жүректің 
лүпілі» 14.00, 04.00 «Əйел сыры...» 15.00 Сериал «Я 
ПОДАРЮ ТЕБЕ ЛЮБОВЬ» 16.45 «Час пик» 17.40 «ЖДИ 
МЕНЯ»  18.50 «Поле чудес»  20.00 «Главные новости»  
21.30, 02.40 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  22.10 НОЧЬ БОЛЬ-
ШИХ КУЛАКОВ! «М1 СНАLLENGE 78» 00.40 Х/ф «ЗИМ-
НИЙ КРУИЗ»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Эфирдің басталуы 07.05 Əн əлемі 07.30 «Таңжарық» 
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 «Нұр-
Мұқасан» ансамблінің концерті  17.00 Жаңалықтар 17.20 
Новости 17.35 Д/ф «Фламинго»  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 Новости  

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 02.50 Əнұран 06.05 Концерт  07.00 КƏСІПҚОЙ 
БОКС. Қанат ислам (Қазақстан) – Норберто Гонсалес 
(Мексика) ТІКЕЛЕЙ ЭФИР 10.00 «Сенбілік таң» 11.10 
«САЛ ДОМБЫРА» 12.20 «Ас болсын!» 12.55 «Тəй-тəй» 
шоу  13.30 КƏСІПҚОЙ БОКС. Қанат ислам (Қазақстан) – 
Норберто Гонсалес (Мексика) 14.30 «Əзіл əлемі» 15.45 
Т/х «ҚАРМЕН ЖУЫЛҒАН ҚАН» 20.00, 02.15 МƏСЕЛЕ 
20.35 «Əн салады мамандар» 22.20 «ҚЫЗМЕТШІЛЕР» 
драмасы 00.40 «ШЕРЛОК» т/х  

ХАБАР    
07.00, 04.00 ҚР Əнұраны 07.02 «Қалжың қоржыны»  08.30 
«Əсем əуен» 09.00 «Өзін-өзі тану» 09.15 «Продвопрос» 
09.30 «Əңгіменің ашығы» Ток-шоу 10.15 «Я - чемпион» 
10.45 М/х «101 далматинец» 11.15 Сказки братьев Гримм. 
«РАУНЦЕЛЬ» 12.15 «Хабарлайын» 12.45 «Қызық times» 
14.00 Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 14.45 Караоке-шоу «Кел, 
шырқайық!» 16.30 «Экспедиция 25» 17.00 «Ду-думан» 
18.00 «Бенефис-шоу» 19.00 А.Бегейдің «Сені ұмытқым 
келмейді» атты концерті 21.00 «7 күн» 22.00 Х/ф «дивер-
гент глава 3: за стеной часть» 00.00 Профессиональный 
бокс. Кел Брук – Эррол Спенс. Прямая трансляция из Ве-
ликобритании 

 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, 05.05 «П@утина»  
09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «ОСКОЛКИ ХРУСТАЛЬНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ» 11.45 «Фабрика грез» 12.05, 02.25 «112 
НЕДЕЛЯ» 12.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 13.10  «Той 
базар» 15.10 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16.45 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-
3» мелодрама 21.00 «Кешкі кездесу» 22.15 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 22.55 Т/х «Алаулаған сезім»  00.00 Т/с 
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 03.45 Т/х «ПЯТЬ ДНЕЙ ПО-
ЛУГОЧИ»  

ЖЕТІСУ 
07.25 Эфирдің басталуы 07.30 «Таңжарық» 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 Иманашар  14.55 
Монолог   15.15 К/ф «Мери мен Брюс» 16.45 Е.Рзаның 
концерті  18.00 Жаңалықтар 18.15 Əн əлемі 18.30 Ново-
сти 18.50 «Дос –Мұқасан» ансамблінің концерті  20.00 
Жаңалықтар 20.25 Sport taim  қазақша 20.50 Жауһар  
21.10 Монолог   21.30 Новости 22.00 Əн шырқайық  23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости  
 

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 02.45 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05, 02.25 Концерт 08.00 
«Қымызхана» 09.05 «АҚСАУЫТ» 09.30 «Бүгін жексенбі» 
11.15 «ДАРА ЖОЛ» 12.25  «Сəлем, Қазақстан!» 13.55 
«КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР АЛАҢЫ» 15.35 Т/х «ҚАРМЕН 
ЖУЫЛҒАН ҚАН» 17.20 «БІЗ БАЛАЛАР ҮЙІНЕНБІЗ» дама-
сы 19.00 «АПТА KZ» 20.00 «Бірінші студия» 20.50 «Əзіл 
əлемі» 22.45 «ЖАҚСЫ КӨРЕМ...» А.Бабажанованың кеші 
00.50 «ƏН САЛАДЫ МАМАНДАР»  күнделік 01.05 Драма 
«ТЕЛ ӨСКЕН ҰЛЗАМАН-АЙ» 
 

ХАБАР  
 7.00, 03.00 ҚР Əнұраны 07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 
«Əсем əуен» 09.00 «Самопознание» 09.15 «Ас арқау» 
09.30 «Бенефис-шоу» 10.00 «Тайны и судьбы великих 
казахов» 11.45 М/с «101 далматинец» 12.15 К «КЛИК: С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 14.30 Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 16.15  
«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 «ШЕФ АДАМ ДЖОН» 23.45 Т/х «ЖАНЫМ» 01.45 « 
Қазақстан театры»  

ЕВРАЗИЯ    
06.00  ЖАҢАЛЫҚТАР 06.05 «Идеальный ремонт»  06.50, 
04.30 Т/х «ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУТЕНЬ ПОЛЯРНОЙ ЗВЕЗ-
ДЫНОЧИ» 08.25, 20.55, 02.50 «П@утина» 09.00 «Вос-
кресные беседы» 09.15 Х/ф «В ЧАС БЕДЫ» 12.55 «Басты 
бағдарлама» 13.35 «Кешкі кездесу» 14.45, 22.00 «Тамаша 
сити» 15.45 Т/х «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 20.00 «АНАЛИТИКА»  
23.00, 03.35  «Той базар» 00.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
5 ПРОДУКТОВ -ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ 04.20 «ТЕНЬ ПОЛЯР-
НОЙЗВЕЗДЫ».   

ЖЕТІСУ
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 Мультфильм 
«Кішкентай өрт сөндіруші»  10.30 Монолог  10.50 
Б.Əбенованың шығармашылық кеші 12.40 Sport taim  
13.00 Ел қорғаны  13.30 Əн шырқайық 14.25 К/ф «Мұңға 
орану» 15.50 Концерт «Əн жүрегім - Астана»  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  20.30 Апта (қаз) 
21.15 Полиция қызметі  21.30 Апта 22.10 С.Шыныбаевтың  
шығармашылық кеші   
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!Ж±лдызды ќалада ж±лдызы жанѓандар
Адам баласы- шексіз зерденің ғана емес, ғажайып сезімнің иесі. Елбасы «Жаңғыру елдің 

ұлттық-рухани тамырынан нəр ала алсамаса, ол адасуға бастайды» - деген. Ұлттық жаңғыру за-
ман ағымындағы өзекті мəселе. Əдебиетіміз, мəдениетіміз, музыкамыздың аса құндылықтарын 
арттырып, Абай атындағы мектеп-гимназияның оқушылары 7-12 мамыр аралығында Аста-
на қаласында Майра Ілиясова ұйымдастырған «Астана Жұлдыздары» атты өнер байқауына 
қатысып, Тұрсынғали Дана, Дүйсембек Шуақбол І орын, Сиқымбаева Балжан ІІ орын, Жұмабек 
Альбина ІІІ орын алуы, Тұрсынбек Жандаралдың көркем сөзден «Дипломант» атануы ұлттық код, 
ұлттық мəдениетіне қосқан тамшыдай болса  да үлесіміз деп білеміз. Бұл жетістікте үмітін үкілеген 
талапкерлерді байқауға ұйымшылдықпен қатыстыруға ұйытқы болған  директордың тəрбие ісі 
жөніндегі орынбасары Данагүл Мұқатайқызының еңбегі зор. 

Осы жарысқа сексеннің сеңгірінен асса да қос немересін байқауға қатыстырып қайтқан 
Шағалақов Сиқымбай Барысұлының өнегелі ісі өзгеге де үлгі болмақ. 

Балаларының рухани  нəр алуына демеушілік көрсеткен ата-аналарына алғыс айта отырып, 
мектептегі оқушылардың патриоттық сезімін ояту, жеңіспен келген оқушыларды өзгеге өнеге ету 
мақсатында мектепішілік жиын ұйымдастырылып, мектеп директоры Н.Есенгулова жүлдегерлерге 
мақтау қағазын табыс етті.

Г.БЕКЕЖАНОВА,
директордың тəрбие ісінің меңгерушісі.

Рамазан - ±лыќ ай
Жақсылыққа нұры төгілген Алланың бізге нəсіп еткен, айлардың сұлтаны болған қасиетті 

Рамазан айы да құшағын кеңге жайып, мұсылмандарды қуандырып, сағындырып келіп те 
қалды. Бұрынғы ата – бабаларымыз  осынау мүбəрəк аймен қимай қоштасып, ал келесі 
жылы көп жыл көріспеген қонағын күткендей құшақ жая қарсы алады екен. Өйткені бұл бе-
рекеге толы ай Алланың əрбір пендесіне илəһи мейірімнің бір сынығын сыйлайтын сауабы 
мол маусым. Алланың елшісі (с.а.у.) ұлық айды ерекше бағалап, үмметіне үлгі қалдырған. 
Имам Ахмад жеткізген риуаятта Пайғамбар (с.а.у.) ережеп айы кірген уақытта: «Уа, Алла! 
Бізге ережеп пен шағбан айларының берекесін бер! Рамазан айына аман сау жеткізе көр!» - 
деп тілек тілеген екен. Мүбəрəк Рамазан айында ораза ұстау Алланың момын пенделеріне 
парыз етілген құлшылық.  Алла Тағала Қасиетті Құранда былай дейді: «Ей, мүминдер! Сен-
дерден бұрынғы үмметтерге парыз қылынғандай сендерге де ораза парыз етілді. Əрине 
сақтанарсыңдар. Санаулы күндерде. Сонда сендерден кім ауру немесе жолаушы бол-
са, басқа күндерде өтесін. Жəне сондай ораза күш келетіндер, (кəрі не ауру) бір міскіннің 
тамағын төлесін. Сонда кім ынтығып артық қайыр етсе, ол өзіне жақсы. Білсеңдер сендер 
үшін ораза ұстауларың тағы жақсы.» 

Оразаның парыз болған мерзімі санаулы күндер, яғни бір ай. Бұл Алланың құлдарына 
жасаған бір ерекше жеңілдігі. Жыл он екі айдың бір айын құлшылыққа арнау кез – келген 
мүмин пенденің қолынан келетін іс.  Бұхари мен Мүсілімнің Əбу Һурайрадан (р.а.) жеткізген 
риуаятында Алланың елшісі (с.а.у.): Кімде – кім рамазан оразасын шынайы сенім сауабынан 
үміт еткен түрде тұтса, оның бұрынғы күнəлары кешіріледі деген.  Неткен ғажап, Алланың 
мейірімге толы айы біздің күнəларымызды өзінің разылығы үшін шынайы ықыласпен ұстаған 
оразамыз арқылы кешірмек. Бір жылға он екі ай беріп, тек соның біреуі ғана адамды ауру-
дан, бəле – жаладан, кесір – кесапаттан қорғайтын қалқан еткен Рамазан айының оразасын 
ұстап, шелектеп құйынар сауаптан құр қалмай, бізді сағынған сайын бізге жылда он күн ерте 
келетін керемет құлшылықты шынайы ықыласпен өтеуімізді Алла нəсіп етсін. Əмин.

Алмаз АЛИМБАЕВ,
Екіаша ауылының бас имамы.  

"Жоңғар Алатауы" ұлттық табиғи парк бастауыш ардагерлер ұйымының төрағасы Ку-
жиспаев Қадылбекті 70 жасқа толған мерейтойымен құттықтаймыз! Қоғамдық-саяси 
жұмыстарда өзіндік пікірін білдіріп, жігерлі жүретін мерейтой иегеріне отбасына амандық, 
өзіне ұзақ жас тілейміз. Бұдан былай да қоғамдық шараларда белсенділік танытып, ардагер-
лер жұмысын одан əрі жандандырады деген сенімім зор. 

Тілейміз əрбір күнің жарық болсын,
Айналаң қадіріңді танып көрсін.
Ұрпағың ізгі жолды жалғастырып,
Басыңа бітпес дəулет, бақыт қонсын!
Ізгі тілекпен: аудандық ардагерлер ұйымы.

Сарқан қаласының тұрғыны, ардақты əкеміз Байтүлеков Бау-
ыржан Қапышұлы 20 мамыр күні 60 жасқа толып отыр. Мерейлі 
жасқа толып отырған асқар тауымызға əрдайым өмірдің өрінен, 
құрметтің төрінен көрініп, жан-жағыңа жақсылық шуағын шашып, 
аман-есен жүре бер деген ақ тілегімізді білдіреміз. Бір өзіңе деген 
ыстық ықыласымызды мына бір өлең жолдарымен өреміз.

Ай-күніңіз жарасып бір туғандай,
Пейіліңіз көңіл кірін жуғандай.
Ұрпағың бар, соңыңа ерген немерең,
Төрт құбылаңды теңестіріп тұрғандай.

Құттықтаушылар: зайыбы, ұл-келіні, немересі Əмір.

Ұжымымыздағы үлгі əріптесіміз, отбасының аяулысы, ардақты жан Сасанбаева 
Гүльпариза Төлебекқызын мамыр айының 20-сыншы жұлдызы 
туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Осы белесіне жарқын 
жетістіктермен жетіп отырған туған күн иесіне шаңырақ шаттығын 
тілеп, бала-шағасының қызығын көре беруіне ықылас-пейілімізді 
қосамыз. 

Инабатпен тоғысып өр мінезің,
Адалдықпен аққа жақ болдың өзің.
Болашақтың арайлап алтын таңы,
Шаттық болсын əр күнің, əрбір кезің.
Жеміс берсін тер төккен еңбегіңіз,
Бақыт болсын əрдайым көргеніңіз!
Дəулет пен мерейіңіз таси берсін,
Арта берсін абырой-беделіңіз!
Ізгі ниетпен: "Қанатжан и Ко" ЖШС ұжымы.

Бірлік ауылында тұратын Қалабаевтар əулетінің сүйікті де сүйкімді  келіні Айдарханқызы 
Бижанды мамыр айының 17-жұлдызындағы туылған күнімен 
құттықтаймыз. Осы күні 60-жасқа толып отырған мерейгердің құдай 
қосқан қосағы Шəкербек екеуінің бала-шағасының, немерелерінің 
ортасында шуақты өмір сүрулеріне тіліктеспіз.

 Құтты болсын мерейлі 60-жасың,
 Ешқашанда көңіліңді кір шалмасын.
 Өсірген ұл-қыздарың аман болып,
 Шаңырағың шаттыққа күнде толсын.
 Бала-шаға ортасында,
 Шаттаныңдар күліңдер.
 Құдай қосқан қосағың,
 Шəкербекпен ұзақ  өмір сүріңдер.
Ізгі тілекпен: туған-туысқандарыңның атынан нағашы 

апайың Кенжехан.

Бақалы ауылының тұрғыны Керімбеков Сəрсембай Шəріпұлы 
22 мамыр күні 60 жасқа толып отыр. Пенде ғұмырындағы аласар-
мас асулардың бірі - мерейтойлық кезеңдер. Бұл күні осындай ме-
рей өсірер жасқа келіп отырған туған күн иесіне өзіңнен өрбіген 
ұрпағыңның жемісті шақтарына куə болып, бір өзіңе жақсылық тілеген 
жақын жандарыңның арасында сау-саламат жүре беруіңе тілегімізді 
қосамыз. Мерейтойлық жасың  қуаныш пен шаттыққа толы болсын!

Бір əулеттің бəйтерегі, орманы,
Шын бақытты аялаған қолдағы.
Құтты болсын 60 деген жасыңыз,
Бір өзіңіз отбасының қорғаны.
Тілек білдірушілер: жұбайы Жазира, апайы Ақпейіл, ағасы 

Арғымбай, жездесі Əбікен, жеңгесі Галя, ұлдары Жасұлан, Ермек, 
Ердəулет, Сəкен, қыздары Нұржан, Əсел, Əнел, келіні Қымбат, 
күйебаласы Манарбек, Нұрлан жəне немерелері.

Лепсі кентінің тұрғыны, аяулы жар, ардақты əке, мейірімді 
ата, теміржол саласының маманы,машинист  Ербаланов Жанат 
Нұрғалиұлын туған күнімен, 60 жасқа толуымен шын жүректен 
құттықтаймыз! Мерейтойлық жасқа адал еңбегімен абырой биігінде 
жеткен отбасымыздың тірегіне ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілейміз. 

Үзілмесін өміріңнің жыр-əні,
Бақытыңның өрге тартсын бұлағы.
Ұрпағыңды, немереңді жылытып,
Сарқылмасын жан-дүниеңнің шуағы.

Ізгі ниетпен: Ербалановтар əулеті. 

Шаңырағымыздың бас иесі, балаларының асқар таудай 
сүйеніші, немерелерінің абыздай ардақты атасы Кужиспаев 
Қадылбекті мамырдың 19-ында 70 жасқа толып отыр. Осы-
нау мерейлі өмірдің белесінде көрер қызығыңыз таусылмасын. 
Алдағы уақытта да шаңырағымыздың тамыры терең бəйтеректей 
тірегі болып ортамызда жүре беріңіз!  Деніңіз сау, тірлігіңіз қуаныш 
пен қызыққа толы болсын!.

Бұл 70 жас – қарттық жас емес, қазына жас,
Бала мен немеренің назына мас.
Біз сізге бақ тілейміз ортаймайтын,
Басыңыздан ешқашан ажырамас.

Өміріңіз ұрпаққа өнеге мың,
Тілейміз қуанышқа бөлегенін.
Сеңгірінен асыңыз сексеннің де,
Қылығына қуанып шөберенің.
Ізгі тілекпен: аяулы жары- Үміт жəне ұл-қыздары, күйеу балалары мен келіндері, 

немерелері мен шөберелері, туысқандары.

Аудан, қала тұрғындарының назарына  Мəдениет үйінің күрделі 
жөдеуден өтуіне байланысты Сарқан аудандық кітапханасы 
Саду спорт мектебінің 2-қабатында уақытша орналасқанын ха-
барлаймыз!


