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17 Ауданның қоғамдық-

саяси "Сарқан" газе-
тіне  2017 жылдың 
ІІ  жартыжылдығына 
жазылу жүріп жатыр. 

Аудан тынысын жаздырып алуға асығыңыздар!

Тасарық орта мектебінен биыл 
бар-жоғы 9 түлек қанат қағады екен. 
Дегенмен шағын елді мекенде əр үй 
қуанышының баршаның мерекесіне 
айналатындығы жиналған жұрттың 
қарасынан айқын аңғарылып тұрды. 
Мектеп  алаңында сап құрған 
оқушылар алдында Мемлекеттік 
Ту тұғырына көтерілді. Бұл рəсімді 
атқару құрметі республикалық сту-
денттер мен оқушылардың ғылыми-
практикалық конференциясының 
дипломанты Аружан Қасенге, спорт 
саласында жетістікке қол жеткізген 
Мадияр Орманғали мен Мадина 

Мектеп – кеме, бiлiм – тењiз

Ұлағаттылықтың бастауы – балаға білім беру, мейірімділік 
таныту, қамқорлық жасау. Парызына, мамандығына адал 

ұстаздар осы міндеттердің бірін де қалыс қалдырмай алтын ұя 
– мектепте жас ұрпақ тəрбиесінің негізін қалайды. Жыл сайын 
мамырдың 25-інде өтетін дəстүрлі  соңғы қоңырау салтанаты биыл 
да аудан бойынша жүйелі ұйымдастырылды. Ел ертеңін қолына 
алар жас ұрпақтың бір буыны үлкен өмірге қадам басты. Ұстаздар 
мен ата-аналар үкілеген үміттерінің қуаныштарын бөлісуге білім 
шаңырақтарына асықты. 
Нұрғасыловаға тиесілі болды. 

Мектеп директоры Роза 
Сəрсембаева оқу жылының 
жетістіктерін жұртшылыққа жеткізіп, 
ұстаздар мен мектеп оқушыларын 

марапаттады. Аудан əкімі Ерғазы 
Қошанбекұлының ұстаздарға, 
оқушыларға деген ізгі ниетін 
«Сарқан» газетінің бас редакто-
ры Жомарт Игіман өз сөзіне арқау 

етті. Ата-аналар атынан Ардақ Са-
рынбаева ізгі тілегін ортаға сал-
ды. Мектептің биылғы түлектері 
өнерлерін аяп қалған жоқ. Əн де 
əуеледі, қимастық сезімге толы 
жүрекжарды жырлары ұстаздарына 
арналды. Басқа сыныптардан да 
өнерлі өрендер мың бұрала биледі. 
Бірінші сынып оқушыларына мектеп 
түлектері оқулық, қағаз-қаламнан 
тұратын сыйларын ұсынып, 11 сы-
нып оқушысы Бірлік Қасен мектеп 
аманаты – символдық кілтті 10 сы-
нып оқушысы Елжан Асылбековке 
табыс етті.

Сол күні мектептен түлеп 
ұшқандарына 50 жыл, 40 жыл, 
10 жыл болған түлектердің ал-
тын ұямен қайта қауышқандарына 
куə болдық. Осыдан жарты ғасыр 
бұрын сол уақыттағы сегіз жылдық 
мектептен түлеп ұшқан аға буын 
атынан Есенқұл Жазықбаев сөз 
алды. Олар бір күн бұрын шахмат-
тан турнир өткізіп, жеңімпаздарды 
марапаттапты. Жартығасырлықтар 
туған мектебінің қажеттілігіне деп 
қаржылай демеушілік көрсетті 
жəне ауылдық пошта бөлімшесі 
ғимаратын жөндеуге өзіндік 
үлестерін қосты. Қырық жыл жəне 
он жыл бұрын бітіргендер ағалары 
салған ізбенен теңізге құйған там-
шыдай болса да мектепке деген 
көмектерін, ұстаздарына арналған 
сый-сияпаттарын жария етіп жатты. 

Нағыз жүрек тебірентерлік сəт 
келіп жетті. Соңғы қоңырау соғылды. 
Қимастық сезім мектеп түлектерінің 
көкейіне ұялады. Алда көптен күткен 
емтихан сынақтары тұр. Сəт сапар!

Өз тілшіміз.  

Рəміздерге деген құрмет - 
отансүйгіштік сезімнің бастау көзі. 

Тəуелсіздіктің алғашқы жылда-
рында мемлекеттің егемендігі 

мен біртұтастығын бейнелейтін 
мемлекеттік рəміздерді 

қабылдауға байқау жариялан-
ды.  Биыл тарихи даталардың 

бірегейі болып табылатын 
Қазақстан Республикасының 

мемлекеттік реміздерінің 
қабылданғанына 25 жыл толып 

отыр.Тарихи мəліметтер мен 
деректер мемлекеттік рəміздерді 

дайындау аса ыждаһаттылықпен 
қолға алынғанын көрсетеді. 

Елбасымыздың тапсырмасы 
бойынша құрылып, сол кездегі 

Жоғарғы Кеңестің төрағасы 
Ерік Асанбаев жетекшілік 

еткен Мемлекеттік кеңестің 
талқылауына Тудың - 1200, 

Елтаңбаның - 245, Əнұранның - 
750 нұсқасы ұсынылған екен. 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
МЕМЛЕКЕТТІК РƏМІЗДЕРІНЕ - 
25 ЖЫЛ

Азаттыќтыњ 
асќаќ рухы

Байқау қорытындысы бойын-
ша Қазақ КСР Гимнінің музыкалық 
редакциясын сақтау туралы 
шешім қабылданды да Тəуелсіз 
Қазақстанның алғашқы Əнұранының 
музыкасының авторлары Мұқан 
Төлебаев, Евгений Брусиловский 
жəне Латиф Хамиди болды. Соны-
мен қатар, үздік мəтінге жарияланған 
байқауда авторлар ұжымы, белгілі 
ақындар Мұзафар Əлімбаев, Қадыр 
Мырзалиев, Тұманбай Молдағалиев 
жəне Жадыра Дəрібаеваның ұсынған 
нұсқасы 750 үміткер мəтіннің арасы-
нан суырылып алға шықты. 

2006 жылы халықтың арасын-
да патриоттық əндердің ішінде 
шоқтығы биік, көпке танымал болып 
жүрген Шəмші Қалдаяқовтың "Менің 
Қазақстаным" əні Мемлекеттік 
Əнұран ретінде қабылданды. 
1956 жылы ақын Жұмекен Нəжі-
меденовтың сөзіне жазылған 
туындыға Мемлекеттік Гимн жоғары 
мəртебесін беру жəне анағұрлым 
салтанатты шырқалуы үшін 
Қазақстан Президенті Нұрсұлтан 
Назарбаев бастапқы мəтінді өңдеді. 
Сөйтіп, Қазақстан Парламенті 2006 
жылы 6-қаңтарда палаталардың 
бірлескен отырысында "Мемлекеттік 
рəміздер туралы" Жарлыққа тиісті 
түзету енгізіп, еліміздің жаңа 
мемлекеттік Əнұранын бекітті. Со-
дан бері əлемдік спорт жарыста-
рында еліміздің Олимпиада чемпи-
ондары Гимнді шырқап, Туымызды 
биіктерден көрсетіп жүр.  

Тəуелсіз Қазақстанның Мем-
лекеттік Туы ресми түрде 1992 
жылы қабылданды. Оның авторы 
- белгілі суретші Шəкен Ниязбе-
ков. Тудағы қыран бейнесі биіктің, 
қырағылық пен мəрттіктің симво-
лы, мемлекеттің күш-қуатын, оның 
егемендігі мен тəуелсіздігін, биік 
мақсаттар мен жарқын болашаққа 
деген ұмтылысын танытады. Ге-
ральдика қағидаттарына сəйкес күн 
байлық мен молшылықты, өмірді 
жəне күш-қуатты бейнелейді. Тудың 
сабының тұсындағы кес-кінделген 
ұлттық өрнектер Қазақстан халқының 
мəдениеті мен дəстүрін айшықтап 
тұр. 

Мемлекеттік Елтаңбаның ав-
торлары - белгілі сəулетшілер Жан-
дарбек Мəлібеков пен Шот-Аман 
Уəлиханов. Көгілдір түс аясындағы 
шаңырақ бейнесі, күн сəулесі си-
патты уықтар, аңыздағы қанатты 
пырақтар алтынданып, алыстан көз 
тартады да байлықтың, əділдіктің 
жəне кеңпейілдіктің бітім-болмысын 
паш етіп тұр. 

"Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Рəміздері тура-
лы" Конституциялық заңы 2007 
жылы 4-маусымда қабылданды. 
Осы заңға сəйкес, жыл сайын 
4-маусым Қазақстан Республи-
касында Мемлекеттік Рəміздер 
күні ретінде мерекеленеді. Бұл - 
тəуелсіздігіміздің, дербестігіміздің 
жарқын көрінісі. 

Қадыр АБДРАХМАНОВ,
аудандық мəслихаттың 

хатшысы.

Аудан əкімі Ерғазы 
Қошанбекұлының төрағалығы-
мен өткен əкімдіктің кезекті 
отырысында "Елді мекендерді 
абаттандыру мен көріктендіру, 
көгалдандыру, санитарлық тазар-
ту жəне ауызсумен қамтамасыз 
етудегі аудандық тұрғын үй, 
коммуналдық шаруашылық 
жəне тұрғын үй инспекциясы 
бөлімінің атқарған жұмысы тура-

лы", "2016-2017 жылғы жылыту 
маусымының қорытындылары 
жəне алдағы 2017-2018 жылғы 
жылыту маусымына дайындығы 
туралы" мəселелер қаралып, 
аудан əкімінің орынбасары Ма-
рат Разбеков баяндама жасады. 
Марат Мелісұлы күн тəртібіндегі 
маңызды мəселелерге, алдағы 
атқарылуға тиісті жұмыстарға 
жан-жақты тоқталды. 

Күн тəртібіндегі мəселелерді 
талқылауға Қарабөгет ауыл-
дық округінің əкімі Мақсат 
Кəріпжанов, Черкасск ауылдық 
округінің əкімі Мақсат Айтжанов, 
аудандық қоғамдық денсаулық 
сақтау басқармасының бас-
шысы Асхат Чарапиев, эко-
логия инспекторы Меруерт 
Өнербекова атсалысып, өз 
салалары бойынша жүзеге 

асырылған жұмыстарды сара-
лады. Жиын төрағасы Ерғазы 
Қошанбекұлы тиісті лауазым-
ды тұлғаларға жауапкершілік 
үдесінен шыға білуді міндеттеді. 
Жиын қорытындысында аудан 
əкімдігінің қаулылары айтылған 
ұсыныстар ескеріле отырып 
қабылданды. 

Өз тілшіміз. 

Толѓаќты мəселелер шешiмiн табады

Т±раќты комиссиялар - iс ж‰зiнде 
Аудандық мəслихаттың "Экономика саласы, қаржы, салық жəне 

бюджет, шағын жəне орта кəсіпкерлікті дамыту, аграрлық мəселелер, 
экология жөніндегі" жəне "Депутаттар өкілеттігі, заңдылық, заң тəртібін 
сақтау, əлеуметтік саясат, жастар жəне қоғамдық ұйымдармен байла-
ныс жөніндегі" тұрақты комиссиялардың кезекті отырысында көкейкесті 
мəселелер қаралды.  "Сарқан су құбыры" кəсіпорнының басшысы А. 
Шайхұлы мекеменің атқарған жұмысы туралы, аудандық құрылыс 
бөлімінің басшысы М.Рымбаев құрылыс саласының дамуы туралы, фи-
тосанитария мемлекеттік мекемесі аудандық филиалының басшысы 
Е.Кемперов филиалдың жұмысы туралы есеп берді. 

Депутаттар ауыз су жүргізу жұмыстары барысындағы, құрылыс 
саласындағы, ауыл шаруашылық егістіктерін фитосанитарлық бақылау 
бойынша олқылықтарды өз сауалдарына арқау етіп, есеп беруші бөлім, 
мекеме басшыларының жұмысты жолға қою бағытындағы нақты жауап-
тарымен танысты. 

Аудандық мəслихаттың тұрақты комиссиялары күн тəртібіндегі 
мəселе бойынша қаулы қабылдады.  

Жеке  жазылушылар үшін индексі 65202, 
жартыжылдық бағасы - 1510,86 теңге 

Зейнеткерлер үшін индексі 35202, 
жартыжылдық бағасы - 1112,09 теңге

Мекеме-ұйымдар үшін индексі  15202, 
жартыжылдық бағасы - 1690,52 теңге
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Қала орталығындағы базар маңына еш талғамсыз, ретті-ретсіз салынған ірілі, ұсақ сауда 
нысандары, рұқсатсыз қойылған дүңгіршектер аудан орталығының ажарын қашыратындығы 
сөзсіз. Адам аяғы бір сəт толастамайтын, күре жолдың бойында орын тепкен орталықтағы 
көлік қозғалысы өз алдына бір тақырып. Тұрғындарға əлеуметтік қызметтер көрсететін (дүкен, 
асхана, дəріхана, шаштараз жəне т.б.) нысандардағы мəдениеттілік, тазалық мəселелерінің 
сын көтермейтіндігі, кіреберіс қасбеттерінің əртүрлілігі тағы бар. Өткен аптада аудан əкімінің 
орынбасары Марат Разбеков бастаған қала əкімі, аудандық сəулет жəне қала құрылысы, 
қоғамдық денсаулық сақтау, тұрғын үй, коммуналдық шаруашылық жəне тұрғын үй инспек-
циясы бөлімдерінің басшылары, экология инспекторы жəне т.б. бар топ аталмыш нысан-
дарды аралап жеке кəсіпкерлермен əңгіме жүргізді. Кездесу барысында аудан əкімінің 
орынбасары Марат Мелісұлы кəсіп иелерімен ашық сөйлесіп, таяу уақытта кемшіліктерді 
жоюды, өйтпеген жағдайда тиісті шара қолданылатындығы туралы қатаң ескертті. Орынды 
айтылған сын-ескертпелерге кəсіпкерлер құлақ асып, одан оң нəтиже шығар деген үміт басым. 
Шаһарымыздың шырайы, саялы өңіріміздің ажары осында өмір сүріп, кəсіпкерлікпен айналы-
сып, қызмет жасап нəпақамызды тауып отырған баршамыздың санамызға сын екендігі белгілі.

Өз тілшіміз.
Суретте: заңсыз қойылған дүңгіршек  көшірілу үстінде.

Қайырымдылық 
көрсетті

Республикалық «Отбасын қолдау 
апталығы» шеңберінде «Нұр Отан» пар-
тиясы аудандық филиалының мұрындық 
болуымен бірталай шапағатты шаралар 
ұйымдастырылды. Жас буынмен түрлі тəлімдік, 
тəрбиелік кездесулер өткізіліп, əлеуметтік 
жағынан əлсіз топтарға қайырымдылық 
көрсетілді. Өткен аптада аудандық мəслихат 
депутаттары С.Серкебаев пен С.Елюбаева 
қала тұрғыны, жалғызбасты, көпбалалы ана 
А.Ельчибайға қомақты азық-түлік қорабын 
ұсынып, ата-ана қамқорлығын толық сезінбей 
өсіп келе жатқан жеткіншектердің қуанышына 
куə болысты. Халық қалаулылары бұдан 
былай да аталмыш жанұяны назардан тыс 
қалдырмайтындықтарын айтып, отанасының 
ризашылығын алды.

Өз тілшіміз. 
Орынды сыннан оњ нəтиже шыќса игi

«Astana EXPO-2017 удивит 
всех посетителей»

Д.КЕРКЕНТЗЕС  -
 заместитель Генсека МБВ

«Я с уверенностью могу сказать, что 10 июня ЭКСПО-2017 
в Астане удивит всех посетителей». Об этом сегодня заявил во 
время посещения офиса Выставки заместитель Генерального 
секретаря Международного Бюро выставок Димитрий Керкент-
зес. Представитель МБВ находится с рабочим визитом в Астане, 
где прошло заседание руководящего комитета коллегии Комис-
саров национальных секций. 

«Вчера я был около двух часов на территории Выставки. Тот, 
кто впервые попал сюда, может сказать – когда они успеют, еще 
не все готово. Но мы проводим много выставок и знаем, что это 
нормально. Уровень подготовки к ЭКСПО высокий», -  сказал 
Д.Керкентзес.  

Также заместитель Генерального секретаря Международно-
го Бюро выставок отметил, что доволен организацией встречи 
международных участников, где было решено много рабочих 
вопросов. Некоторые международные участники уже завтра го-
товы презентовать свои павильоны, другие находятся на стадии завершения тематического на-
полнения павильонов, все укладываются в сроки. 

АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» создано 15 января 2013 года с целью подготовки и проведе-
ния Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

За дополнительной информацией обращаться в Департамент по связям с общественностью: 
тел.: +7(7172)938768, e-mail: pr@expo2017astana.com, www.expo2017astana.com

Аудан тұрғындарының назарына!
Тілдерді дамыту мен қолданудың  2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 

іске асыру жөніндегі 2017-2019 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарын орындау мақсатында 
2017 жылғы 15 маусымда «Мемлекеттік тіл мемлекеттік қызметте»,  22 маусымда  «Тілдарын»,   
30  маусымда  «Абай оқулары»,  14 шілдеде  «Текті сөздің төресі - терме» жыршы термешілер, 
28 шілдеде «Тіл парасат» аудандық  байқаулары өткізіледі.

1.«Тілдарын» байқауына 18-22 жас аралығындағы жастар қатыса алады.
2. «Абай оқулары» байқауына 17-29 жас аралығындағы үміткерлер қатыса алады.
3. «Текті сөздің төресі - терме» жыршы термешілер байқауына 16-35 жас аралығындағы 

үміткерлер қатыса алады.
4. «Тіл парасат» атты аудандық байқауына 17-22 жас аралығындағы жастар қатыса алады.
Аудандық байқаудың жеңімпаздары бағалы сыйлықтармен марапатталады жəне облыстық 

байқауға жолдама алады. 
Байланыс телефонымыз: 2-13-90. Аудан əкімдігі, 1 қабат, 5 кабинет.

Медициналық сақтандыру - денсаулық 
сақтаудағы халықтың мүддесін əлеуметтік 
қорғаудың түрі. Медициналық көмек қажет 
еткенде сақтандырылған жағдай бойынша 
науқасқа жинаған қаржы кепілдік болады. 
2017 жылдың мамыр айының 26 күні Бақалы 
ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі əдіскер 
нұсқаушысының ұйымдастыруымен Бақалы 
ауылдық округіндегі К.Қазыбаев атындағы 
орта мектебінің мəжіліс залында дəрігерлік 
амбулатория қызметкерлері, мектеп 

Сарқан  аудандық сотының 
ғимаратында кеңсе меңгерушісінің 
м.а.  К.Биболова, Сарқан аудандық  
кірістер инспекциясының, ХҚКО 
орталығының мамандары, аудандық  
медиатор  К.Жанасбековтың  қаты-
суымен семинар-жиын өткізді.

Жиын  барысында аудандық соттың  кеңсе меңгерушісінің м.а. К.Биболова  сот жүйесінде 
заман талабына сай ақпараттық технологияның жұмысын күшейтуге байланысты «Сот 
кабинеті» əрбір тұтынушы үшін ыңғайлы жерде интернет арқылы мемлекеттік баж салығын 
онлайн түрінде төлеуге мүмкіндік береді жəне электрондық өзара іс-қимыл арқылы азамат-
тар сотқа талап-арыздарды (өтініштерді), апелляциялық шағымдарды, өтінішхаттарды  сервис 
арқылы электронды құжат түрінде ұсына алады. Сонымен қатар азаматтардың  сот төрелігіне 
қолжетімділігін кеңінен қамтамасыз етеді деп атап өтті. Бүгінгі таңда осы сервисті қолданушы 
азаматтар көбеюде. Жыл сайын «Сот кабинеті» жүйесін одан əрі жаңаландыру жолында 
жұмыстар  жүргізіледі. Жаңартылған сервисқа қосымша бөлімдері қосылған, ал 2016 жылы 1 
наурыздан бастап тұтынушыларға хабарландыру қызметі жүзеге асырылды. Сондай-ақ хабар-
ландыру арқылы «Істерді қарау динамикасы» бөлімінен шығарылған сот актілерін көруге, алуға 
мүмкіншілік бар. Сөз соңында Қарлығаш Ыдырысқызы халық арасында күннен күнге «Сот 
кабинеті» сервисіне сұраныстың артып келе жатқанын, аталмыш қызметтің адвокаттардың, 
соттардың, сот мамандарының тиімді жұмыс жасауына ықпал ететінін, азаматтардың құқықтық 
мəдениетін,  конституциялық құқықтарын қорғау деңгейін арттырады деп тұжырымдады.

Ғ.ТОКЕНОВА,
Сарқан аудандық сотының жетекші маманы.

Аудан тұрғындарының 
назарына!

2017 жылдың маусым айының 8 
жұлдызында Сарқан ауданы прокуратурасының 
ғимаратында (Сарқан қаласы, Қабанбай батыр 
к-сі, 27 үй) «АШЫҚ ЕСІК КҮНІ» акциясы өтеді.

Осыған орай, аудан тұрғындары келіп, 
Қазақстан Республикасының заңнамалары 
бойынша өздерін толғандырып жүрген 
сұрақтарына  жауап алуға болады.

Сарқан аудандық прокуратурасы.

ұжымы, ауыл тұрғындары, ауыл жастарының 
қатысуымен міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруды түсіндіру жұмыстары туралы 
жиын өткізілді. 

Жиында жастар ісі жөніндегі əдіскер 
нұсқаушысы Ақмарал Дастанқызы  К.Қазыбаев 
ауылының медбикесі Меруерт Ануарқызын 
жиналған қауымға таныстырып,  міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандырудың негізгі 
мақсаты мен пайдасы туралы баяндап беретіні 
жөнінде айтты.

Меруерт Ануарқызы  жиналған қауымға 

"Бүгінгі таңда міндетті əлеуметтік медициналық 
сақтандыруды енгізу бойынша Бақалы 
ауылдық округінің тұрғындары арасында 
түсіндіру жұмыстары кеңінен жүргізілуде" 
деді. Осыған орай, баяндамашы міндетті 
əлеуметтік медициналық сақтандыру 
жүйесінің қағидалары, медициналық сақ-
тандыруды енгізу кезеңдері мен оның 
ұтымды жақтары туралы айтып өтті. Негізінде 
медициналық сақтандырудың 2 түрі бар. 
Олар – міндетті медициналық сақтандыру 
жəне ерікті медициналық сақтандыру. Міндетті 
медициналық сақтандыру медициналық 
жəрдемнің сапасын бақылауды қарастырады. 
Оның мақсаты – міндетті медициналық 

сақтандырудың базалық бағдарламасымен 
жəне медициналық жəрдемнің қолданыстағы 
стандарттарымен кепілделінген көлемде, са-
пада жəне шарттарда медициналық жəрдем 
алуға азаматтардың құқықтарын қамтамасыз 
ету. Ал ерікті сақтандыру адамның қалауы 
бойынша ғана жүзеге асырылатыны жөнінде 
айтып, мақсаты мен пайдасын түсіндірді. 
Ауыл тұрғындары тарапынан  қойылған  
сұрақтарға Меруерт Ануарқызы жауап берді.

Ақмарал ДАНАБЕКОВА,
Бақалы БПҰ-ның мүшесі,  жастар ісі 

жөніндегі əдіскер нұсқаушы.

Міндетті əлеуметтік медициналық сақтандыру жөнінде 
тұрғындар арасындағы жиын

Имандылық 
жүрекке ұяласа...
“Иман” араб тілінде - сенім деген 

ұғымды білдіреді. Имандылық Алланың ақ 
екендігіне, ал Мұхаммед пайғамбарымыз 
ұсынған парыздарды мүлтіксіз орындауға, 
яғни адамгершіліктің биік мақсаттарын 
сөзсіз атқаруға үндейді.

Ұрпақтарымызды имандылыққа бау-
лу үшін олардың ар-ұятын оятып, намы-
сын қорғап, мейірімділік, қайырымдылық, 
кішіпейілділік, көпшілдік, қамқорлық, 
адалдық, ізеттілік сияқты қасиеттерді 
олардың бойына сіңіру - əрбір отбасының, 
балалар бақшасы мен мектептің, ауыл 
мешіттерінің ұлттық парызы. Баланы 
үлкендерді сыйлауға, кішіге ізет көрсетуге, 
яғни иманды болуға, адамгершілікке, 
əдептілікке баулу - адамгершілік тəрбиесінің 
тарихи жемісі.

Біздің округімізде 3 мешіт бар. Сол 
мешіттер бала тəрбиесі, тіпті үлкен аза-
маттарды тəрбиелеуге зор үлес қосып жа-
тыр. Ел басқаруға, халықты береке-бірлікке 
шақыруға имандылықтың қосқан үлесі 
қаншама десеңізші!? 

Округіміз отаршылдық кезінде ата дініміз 
бен ана тілімізден айырылып, түзу жолдан 
тайғаны мəлім. Ұрлық, зорлық, маскүнемдік 
етек алған қоғамда тəртіп, үлкенді сыйлау, 
құдайға сену деген сезімге орын болған 
емес. Тəуелсіздігімізді алғаннан кейін ана 
тіліміз, ата дініміз қайта оралып, жүрекке 
иман қонып, округімізде тыныштық ор-
нады. Басқа ұлт өкілдері шоғырланған 
аймағымызда барлығын ауызбірлікке 
шақырған тек ата дініміз еді. Дінімізде 
«мұсылман мұсылманға бауыр болады, 
ал əрбір дүниеге келген адамзат баласы 
мұсылман болып дүниеге келеді» деп адам-
зат баласын бауырмалдыққа шақырады.

Ендеше баршамыз имандылықтың не 
екенін айқындап, жастарға насихат етіп от-
ыру - əрбір қазақтың борышы деп түсінемін.

Төлеухан БИТИМБИЕВ,
Черкасск ауылдық округінің 

ақсақалдар алқасының төрағасы.

Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың «Қазақстан 
- 2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің 
жаңа саяси бағыты» атты Жолдауында елдің 
дəстүрі мен мəдени нормаларына сəйкес діни 
сананы қалыптастыруымыз керектігін айтып, 
ХХІ ғасырда Қазақстандағы дінге ерекше көңіл 
бөлуді қарастырды. Қоғамымызда күрделі 
мəселелердің бірі – діни тəрбие. Елімізде түрлі 
ағымдардың белең алғаны, дін мəселесінің 
өткір тұрғаны жасырын емес. Сондықтан да 
жат ағымдармен күрестің ең тиімді жолы, өз 
асыл дінімізді дұрыс үйрену болып табыла-
ды. Осы орайда жуырда Сарқан гуманитарлық 
колледжінің 202 «ХК» топ білімгерлерінің 
ұйымдастыруымен  «Дін – тəрбие діңгегі» 
тақырыбында жастарға халық арасында 
дəстүрлі дінімізді таныту, ақпараттық түсіндірме 
арқылы діни ағымдар мен секталардан сақтану 
мақсатында ашық тəрбие сағаты өткізілді. 

Ақбота  ЖҰМАБЕКҚЫЗЫ,
Сарқан гуманитарлық колледжінің 

202 ХК топ  білімгері.                                    

Семинар 
жиын

Тұрғындар назарына!
Садырдың Мəмбетайынан тарайтын 

Бəйтік дамулла өзінен ғасырға жуық бұрын 
ғұмыр кешкен əулие  Көтен тəуіптің ілімін 
жалғастырушы, дəстүр жүгін кейінгілерге 
ұсынушы. Жуырда халқына ұлан асыр ша-
рапаты тиіп, дертті жандарды науқасынан 
айықтырған əулие бабамыздың ұрпақтары 
бас қосып, Бəйтік атаның мазарын көтеруге 
ықылас танытып, алғашқы жарналарын 
ортақ қорға қосты. Қордың реквизиті 
нөмір KZ725630401AA0072434. Сіз де, 
өз кезегіңізде азаматтық парызымның 
бірі деп  «теңізге қосқан тамшыдай» өз 
үлесіңізді қоссаңыз, нұр үстіне нұр болар 
еді. 

Ұйымдастыру комитеті.

Қоғамдағы күрделі 
мəселе
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Жемқорлық – қоғамдық дерт. Сондықтан 
онымен күресті тек Үкімет пен мемлекеттік 
құзырлы органдардың міндеті деп қарамай, 
Қазақстан Республикасының əр азама-
ты өз борышы санауы керек. Сонда ғана 
жемқорлыққа қарсы күрес нəтижелі болмақ.

Сыбайлас жемқорлықтың мемлекеттің 
бəсекеге қабілеттілігін едəуір төмендететіні, 
қоғамда демократиялық қайта құруларды 
жүзеге асыруды тежейтіні, елдің халықаралық 
беделіне көлеңке түсіретіні белгілі. Ең басты-
сы – адамдардың қоғамның демократиялық 
негізіне деген сеніміне, заң мен əділдікке 
деген сеніміне, түптеп келгенде, билікке де-
ген сеніміне кері əсер ететіні хақ. Бұл туралы 
Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан 
жолы –2050: бір мақсат, бір мүдде, бір 
болашақ» атты халыққа Жолдауында: Аса 
маңызды міндет – сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы жаңа стратегияны қалыптастыру жəне 
іске асыруды жалғастыру» делінген.

Жемқорлықпен күрес бүгінде елімізде 
мемлекеттік маңызы бар түйткілді мəселеге 

айналып отырғандығы шындық. Елдің ертеңі 
үшін, болашақ келер ұрпақ алдында еңсеміздің 
бек көтеріліп жүру үшін, жемқорлық індетімен 
белсене күресіп, түп-тамырымен жою қажет. 
Бұл – індет адамзат баласына жат қасиет. 
Кеңестік дəуірден бастау алған, жең ұшынан 
жалғасын табатын, көз қысты, бармақ басты 
əдеті əлі болса қылаң беріп келеді. Бұл дерт 
еліміздің дамуына, экономиканың өркендеп 
өсуіне өрескел кедергі келтіретіні даусыз.

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заңында 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен 
туындайтын қауіп-қатерден республикамыздың 
ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, заңның 
негізінде мемлекеттік міндеттер атқаруға 
уəкілетті адамдар мен оларға теңестірілген 
адамдар жауапты болатындығы көрсетілген.

Бүгінгі таңда  сыбайлас жемқорлықпен 

күресу мақсаты азаматтардың құқықтары 
мен бостандықтарын қорғауға, сыбайлас 
жемқорлық көріністерінен туындайтын қауіп-
қатерден Қазақстан Республикасының ұлттық 
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған. Со-
нымен қатар  сыбайлас жемқорлыққа байланы-
сты құқық бұзушылықтың алдын алу, анықтау, 
олардың жолын кесу жəне ашу, олардың 
зардаптарын жою жəне кінəлілерді жауапқа 
тарту арқылы мемлекеттік органдардың, 
сондай-ақ оларға теңестірілген адамдардың 
тиімді қызметін қамтамасыз етуді көздейді. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 
негізгі принциптерін айқындап, сыбайлас 
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылықтың 
түрлерін, сондай-ақ жауаптылықтың пайда 
болу жағдайларын белгілейді. Қазынашылық 
басқармасында біраз жұмыстар атқарылып жа-
тыр жəне аталған мақсаттарды жүзеге асыру  
үшін, өзім мынадай ұсыныстар айтар едім:

Мемлекеттік тіл-тірегім
Тіл рухани байлықтың шыңы. Тілді меңгеру 

ананың ақ сүтінен басталып бесік жыры-
мен тербетіліп өмір сатысымен анықталады. 
Мемлкеттік тілді білмеу – ұлтты менсінбеу. Бұл 
ащы сөз бірақ ақиқат. Тіл қай халықтың болма-
сын баға жетпес мұрасы, байлығы. Əрбір қазақ 
жер жүзіндегі басқа ұлт өкілдеріндей өз тілін 
жетік білу шарт. Сосын барып өзге тілдерді иге-
ру керек. Тіл тек қарым-қатынас құралы емес, 
оның ішінде ұлттық сана-сезім, халқымыздың 
тарихы, əдебиеті жəне  мəдениеті тұр.

Елбасы «Қазақ болашағы-қазақ тілінде» 
деген тұжырымдаманы тілімізді бүкіл 
қазақстандықтарды мойындайтын кездің 
ауылы алыс емес екенін білдірсе керек. 
Мемлекеттік тіл мемлекеттің бүкіл аумағында 
қоғамдық қатынастардың барлық саласын-
да қолданылатын  мемлекеттік басқару заң 
шығару, сот ісін жүргізу жəне іс қағаздарын 
жүргізу тілі. Қазақстан халқын топтастырудың 
аса маңызды факторы болып табыла-
тын мемлекеттік тілді меңгеру – Қазақстан 
Республикасының əрбір азаматының парызы. 
Қазақстан Республикасының барша азаматта-
ры мемлекеттік тілді еркін жəне тегін меңгеруі 
қажет.

А.АХМАДИЕВА,
Сарқан аудандық «ХҚКО» бөлімі 

жинақтау секторының бас маманы.    

Елбасы Н.Назарбаев-
тың «Қазақстан-2050:Бір 
болашақ, бір мүдде, бір 
мақсат» атты Жолдау-
ында мүмкіндігі шектеулі  
азаматтарға жан-жақты 
қамқорлық көрсету ай-
тылған болатын.

Осы орайда «Азамат-
тарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорация-
сы» арқылы мемлекеттік 

қызмет көрсету кезінде мүмкіндіктері 
шектеулі азаматтарға қолжетімділігін 
арттыруға ерекше назар бөлінеді. Атап айтсақ 
корпорацияның фронт- офистерінде арбада 
отырған мүгедектерге арналған пандустар 
мен шақыру тетігі, зағип жандарға арналған 
тактиль жолдары орналастырылған.

Бұдан басқа 1 жəне 2 топ мүгедектері 
мемлекеттік корпорацияның фронт-
офистеріне келмей-ақ, «Азаматтарға 
арналған үкімет» қызметтерін ала ала-
ды. Азамат мобилдік топты үйге шақыру 
үшін Біріңғай байланыс орталағының 

1414 нөміріне телефон шалуы қажет жəне 
Мемлекеттік корпорацияның қызметкерлері 
оған 72 сағат ішінде барады. Үйде көрсетілген 
қызметтердің ішіндегі ең танымал ақпараттық 
қызметтері: мекенжай  анықтамалары, жылжы-
майтын мүліктің бар/жоғы туралы, зейнетақы 
аударымдары туралы анықтама беру.

Ал  орталыққа өз бетімен келе алатын  
мүгедектерге де  жағдайлар жасалған. 

ХҚКО-ның ғимаратының кіреберісінде ар-
найы шақыру батырмасы орналастырылған. 
Оны басу арқылы мүмкіндігі шектеулі аза-
маттар орталық қызметкерлері тарапынан 
ғимаратқа кіруге көмек алады.

 Сонымен қатар  мүгедектердің композиттік 
қызметтерді алу мүмкіндігі алдағы уақытта 
көзделген. Мысалы, азамат мүгедектік тобын 
алу үшін комиссиядан өткенде, оның басқа еш 
жерге баруының қажеті жоқ. Оның құжаттары 
он-лайн режимінде мемлекеттік корпорацияға 
беріледі, мұнда барлық жəрдемақы түрлерінің 
төлемі тағайындалып, оның төленуі де 
ұйымдастырылады. Бұл Əділет министрлігінің 
ақпараттық жүйесі мен орталықтандырылған 
мүгедектік деректер қорын ықпалдастырудың 

нəтижесінде мүмкін болып отыр, өйткені 
өтініш қабылдау кезінде қағаз жүзіндегі 
құжат айналымы толық алып тасталған, ал 
жеке басын куəландыратын құжат жөніндегі, 
тұрғылықты жері бойынша тіркелуі тура-
лы мəліметтерді электрондық үкімет шлюзі 
арқылы жеке тұлғалардың мемлекеттік де-
ректер қорының ақпараттық жүйесінен алы-
нады.

2017 жылдың наурыз айында 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік 
корпорациясы есту жəне сөйлеу қабілеті 
нашар азаматтарға мемлекеттік қызмет 
көрсету бойынша жаңа қызмет түрімен 
толықтырылды. Енді бұл адамдарға ым-
ишарат тілінің кəсіби маманы арнайы 
қосалқы монитордан нақты уақыт режимінде 
сурдоаударма ұсынатын болады. Бұл 
пилоттық жоба Азаматтарға арналған 
үкіметтің бастамасымен «Ауған соғысының 
қазақстандық республикалық мүгедектер 
бірлестігі» қоғамдық бірлестігімен бірлесіп 
іске асырылды.

С.ЕЛЮБАЕВА, 
Сарқан аудандық халыққа қызмет 

көрсету бөлімінің басшысы, аудандық  
мəслихаттың  депутаты.                                                                                      

М‰мкiндiгi  шектеулi  азаматтарѓа  ќызмет  кµрсету

Орман өсімдіктері
Орман өсімдіктері қоршаған орта мен 

адамзаттың сақталуына əсер етуші негізгі 
фактор болып табылады деп сенімділікпен 
айта аламыз. Себебі қазіргі 21 ғасыр таңында 
қарқынды түрде техника дамуда, химиялық 
зауыттар жəне т.б. өндірістік компания мен 
фирмалар өз жұмыстарын белсенді ету-
де. Орман өсімдіктері біздің айналамыздың 
климаттық жəне экологиялық тұрғыдан 
қарағанда тұтастығын сақтауда.

Орман өскіндерін жасау жəне өсіру 
негізінде өсімдік организмдері мен өмір сүру 
ортасы  бірлігінің өзара байланысы жатыр. Ол 
табиғи жəне орман өсіруді  аудандастырудан, 
өсу ерекшеліктерінен екпе ағаш алаңының 
санаттарынан, құрама ағаш екпе қорынан, 
сүректі жəне бұталы тұқымдас ағаштардың 
биоэкологиялық қасиеттерінен жəне орман 
шаруашылығы өндірісіне қойылатын талап-
тардан құралады. Орман екпелерін өсіруді 
дұрыс жоспарлау, барынша тіршілікке шы-
дамды, ұзақ өмір сүретін жəне жоғарғы 
өнім беретін екпелерді  қалыптастыру үшін 
өсу орының жағдайына қарай орман егу 
жұмыстары жүргізілуі тиіс.

Қазіргі таңда  «Жоңғар-Алатауы» мем-
лекеттік ұлттық табиғи паркінің – Сарқан 
филиалы 4 мамырдан 12 мамырға дейін 
егу жұмыстарын жүргізген болатын. Шама-
мен 30 шаршы км аумаққа «Сиверс»  алма 
ағашын егу жұмыстары жасалды. Өткізілген 
жұмыстар аз да болса қоршаған  ортаға, 
биологиялық əлемге, климаттық жағдайға өз 
лебін жақсы жағынан тигізуде. 

Əр адам өз болашағын ойлауда, ал біздің 
жарқын болашағымыз қоршаған ортамен 
тығыз байланыста. Сол себепті əрдайым ор-
ман өсімдіктері болсын жай ауламыз болсын 
сақтап, қорғап жүре берейік дегім келеді.

А.ДАУЫЛБАЕВ,
«Жоңғар-Алатау»    МҰТП Сарқан фи-

лиалы Тополевка бөлімшесінің 
инспекторы. 

Аллаға шүкір тəуелсіз еліміздің бостандық таңына – 25 жыл. 
Əрине, азаттыққа оңай жеткеніміз жоқ. Небір аласапыранды 
бастан өткіздік, ата-бабамыз түрлі қиыншылықтың тауқыметін 
сезінді. Осының бəріне жəрдемші болған жалғыз жаратушы 
иеміз. Ата-бабамыз өз дінін берік ұстанып, салт-дəстүрін қатты 
құрметтегендіктен бізге  баға жетпес тəуелсіздіктің  арайлы ақ 
таңын сыйлады. Біз мұның барлығына тек дініміздің тұрақтылығымен 
жеттік, тек ата дініміз – исламның  арқасы. Дін тұрақтылығы – ел да-
муына мейлінше көмектеседі. Жат ағымның жетегінде желпілдеп жүріп, 
салт-дəстүрді құрметтемесек бірлігіміз ыдырап, берекеміздің қашары 
сөзсіз. Көгілдір аспан аясында, көк тудың бірлесе төккен нұрында 130-

дан аса ұлт өкілі тұрады. Осы ұлттың барлығы дерлік Ис-
лам дінін ұстанғандығының арқасында бірлігіміз жарасып, 
ынтымағымыз бекіп отыр. Ислам діні – тек ынтымақтың 
діні. Аллаһ тағала адам баласы үшін жер мен көкті жа-
ратып, ұлттар мен ұлыстарға бөлді. Тіліміз басқа болса-
да, дінімізбен түсінісеміз. Ислам діні  бізді Отанды сүюге, 
Алла жаратқан барлық жаратылысқа сүйіспеншілікпен 
қарауға үндейді. Отан үшін отқа түс күймейсің деген 
нақыл сөзді дініміз де қуаттайды. Сөзімізді  ынтымақтың 
ырқын мазмұндайтын қасиетті Құран кітабындағы Хужу-

рат сүресінің 13 аятымен дəлелдей түсейік: «Ей, Адамдар, расында, 
Біз сендерді Бір еркек (Адам) жəне бір əйелден (Хауадан) жараттық 
жəне де бір-бірлеріңмен танысуларың (дос-туысқан болуларың)  үшін 
сендерді (əртүрлі) халықтар жəне ру-тайпалар етіп қойдық.»

Алмаз АЛИМБАЕВ,
 Екіаша ауылының бас имамы.

Діни тұрақтылық- 
ел дамуының кепілі

ХАБАРЛАНДЫРУ
Мемлекеттік қызмет беделін арттыру, 

мемлекеттік басқарудың үздік тəжірибесін 
тарату, Қазақстан Республикасының 
үздік кəсіби білімдері мен дағдыларына 
ие мемлекеттік қызметшілерін анықтау 
жəне көтермелеу, оларды ынталандыру 
жүйесін жетілдіру мақсатында Қазақстан 
Республикасы Мемлекеттік қызмет істері 
жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл агенттігі Мемлекет басшысының 
қатысуымен «Қазақстан Республикасының 
үздік мемлекеттік қызметшісі» 
республикалық байқауын ұйымдастыруда. 

Конкурсқа барлық мемлекеттік 
қызметшілер қатыса алады, оның ішінде 
аудандық, қалалық, ауылдық деңгейлердегі 
мемлекеттік қызметшілердің қатысуы 
жоғары бағаланады.

Қатысуға ниет білдірушілер келесі 
құжаттарды персоналды басқарудың 
бірыңғай қызметі (кадр қызметі) 
бөлімшесіне 2017 жылдың 22 мамырына 
дейін жолдаулары қажет: 

1) белгіленген нысан бойынша кон-
курсқа қатысу туралы өтініш;

2) конкурсқа қатысушының бағаланған 
сауалнамасы;

3) үміткердің «Нəтижелерге тиімді қол 
жетуге бағытталған мемлекеттік аппаратты 
одан əрі дамыту» тақырыбында эссе.

Сонымен қатар, Қазақстан Республика-
сы Мемлекеттік қызметшілерінің жұмысын 
үздік жариялау бойынша БАҚ, блогерлер 
арасындағы «Кəсіби мемлекеттік қызмет 
– бəсекеге қабілеттіліктің көзі» атты үздік 
жарияланым конкурсына барлық журнали-
стер, блогерлер қатысуға шақырылады. 

«Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметінің 100 бейнесі» атты Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік қызметші 
күніне арналған фотоконкурс өткізіледі, 
фотоконкурсқа жеке тұлғалар қатысады.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ
В летний период жары и отпусков каждый горожанин стремится на природу, чтобы иску-

паться раз-другой в подходящем водоёме. Но нередко обычное купание оборачивается тра-
гедией.

Главной причиной возникновения несчастных случаев на воде можно назвать отсутствие 
культуры безопасности у населения и незнание простейших правил поведения на воде.

Знание правил и умение оказать первую помощь пострадавшему необходимы для каждого 
отдыхающего. 1. Купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, 
купальнях. 2. Не входите в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нор-
мальную деятельность головного мозга. 3. В воде следует находиться не более 10-15 минут. 
При переохлаждении тела могут возникнуть судороги. 4. Опасно прыгать или нырять в воду 
в неизвестном месте - можно удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные 
позвонки, потерять сознание и погибнуть. 5. Не допускайте грубых игр на воде. Нельзя подплы-
вать под купающихся, «топить», подавать ложные сигналы о помощи и др. 6. Не оставляйте 
возле воды малышей. Они могут оступиться, упасть, захлебнуться водой или попасть в яму. 7. 
Очень осторожно плавайте на надувных матрасах и надувных игрушках. Ветром или течением 
их может отнести далеко от берега, а волной - захлестнуть, из них может выйти воздух, что 
может привести к потере плавучести. 8. Не заплывайте в зону акватории, где передвигаются 
катера и гидроциклы. Вы рискуете пострадать от действий недисциплинированного или невни-
мательного владельца скоростного моторного плавсредства.

Г.ЧАРАПИЕВА,
медсестра – спасатель оперативно-спасательного отряда медико-психологическое 

отделения   ДЧС Алматинской области.

Біріншіден, қолма-қол айналымды азайту, 
есептесудің заманауи электрондық жолда-
рын кеңейту, есеп берудің ақша айналымын 
бақылауды жеңілдететін, қолма-қол пара 
беру мүмкіндігін қиындататын заманауи 
тұрпаттарын ендіру керек. Екіншіден, сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күресумен айналыса-
тын мамандардың біліктілігін арттыру қажет. 
Бұл ұсыныстар жүзеге асырылса, сыбай-
лас жемқорлықты түбегейлі жоймағанымен, 
біршама азайуына септігін тигізетіндігіне 
сенемін.

Қорыта айтқанда, мемлекеттік қыз-
меткердің атына кір келтіретін əрекеттерден 
əркімнің де аулақ болғаны жөн. Мұндай 
заңбұзушылыққа қасақана барғандар қатаң 
жазаға да тартылады. Оларға біздің қоғамда 
да, арамызда да орын жоқ  екенін түсінгені 
абзал.

Н. ШАТЫРБАЕВА,
қазынашылық басқармасының бас 

маман-бас қазынашысы. 

Жанашыры жоқ жарлыға
Жəрдемі бол асыға
Қиын қыстау күндерде
Өзі келер қасыңа ...

Қазбек би.
«Жылуы жоқ үйден без,
Қайырымы жоқ биден без» - деген-

дей қайырымдылық, адамгершілікті ұстап, 
кісілікті ту етіп, көкірегі қаяулы, жаны жаралы 
жанның жасын сүртіп, жылы лебізін аямай, 
қолдан келгенше, жетімін жылатпаған, жесірін 
қаңғыртпаған қазақ деген дархан халықпыз. 
Əрқашанда жақсылық пен қайырымдылық жа-
сау əр адамның бойына қанмен сіңген қасиет.

Əсіресе, қоғамнан алшақтап, басқа əлемде 
өмір сүретін, мүмкіндігі шектеулі балаларға 
көп көңіл бөлу біздің парызымыз деп санай-
мыз. Мүгедек балаларды қоғамнан тастама-
уымыз керек. Ол балалар болашағымыздың 
бір бөлшегі. Еліміздің болашағы əр өсіп келе 

Су –өмір нəрі   

Су адам өміріндегі қажетті жағдайлардың 
бірі. Су деген сөздің өзі екі ғана əріптен 
құралғанмен осынау мөлдір сұйықтықта 
тіршіліктің көзі жатыр. Су біздің күнделікті 
тұрмыстың ажырамас бір бөлігіне айналған. 
Құрметті  тұрғындар,  біздің "Сарқан су 
құбыры" сіздерге су мəселесіне байланысты 
əрдайым көмек беруге əзір. Су мəселесіне 
қарасты сұрақтарыңыз болса мына теле-
фон нөмеріне қоңырау шалуларыңызға бо-
лады: 2-17-76. Құрметті Сарқан тұрғындары 
судың да сұрауы бар демекші суды беймарал 
қолданбай қажетімізге қарай қолдансақ жақсы 
болар еді. Адамның 4/5 бөлігі, 80% судан 
тұрады. Су өмірдің мəні, бұлақ көрсең көзін 
аш деген тəмсілге орай  "Сарқан су құбыры" 
Екіаша маңында орналасқан тұманың көзін 
ашып, жеті өзен бейнесін  салып, жеті түрлі 
су атын жазған болатын. Су біздің сарқылмас 
қазынамыз судан тапшылық көрмес үшін 
суды ысырап қылмай  бағалайық, қадірін  
білейік!

 Гульмира БАҚАНАЙҚЫЗЫ, 
Сарқан су құбырының кадр бөлімінің 

басшысы.   

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ

жатқан балалардың тағдырынан бастау алады.
1- маусым Халықаралық балаларды қорғау 

күніне, «Дидар» сауда үйі «Мүмкіндігі шектеулі 
балаларға үйде əлеуметтік көмек көрсету 
бөлімшесінде» есепте тұрған 23 балаға 
қайырымдылық көмек көрсетті. Қасиетті Ораза 
айында Алла Тағаланың мейіріміне  бөленіп,ізгі 
сауапты іс жасаған  «Дидар» сауда үйінің иесі 
Б.М.Есенқұл мырзаға шексіз алғысымызды 
білдіреміз. Отбасыңызға шаттық-береке, 
мол табыс тілейміз. Алла Тағаланың шексіз 
мейіріміне бөленіңіз. Біздің бөлімшеде  көмек 
алатын мүгедек балалар қоғамның бір бөлшегі 
ғана. Елімізде осындай қаншама балалар бар... 
Барлық балаларды қараусыз қалдырмай, көңіл 
бөліп, қол ұшымызды беріп отырсақ, еліміздің 
болашағы жарқын болатынына кəміл сенеміз!

  Э.ДАДАНБАЕВА,
мүмкіндігі  шектеулі балаларға үйде 

əлеуметтік көмек көрсету бөлімшесі.

Жылы ж‰рек- жомарт ќол
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Таяуда, ағымдағы жылдың сəуір айын-
да «БЖЗҚ» АҚ ресми сайтында «Басқарма 
төрайымының блогы» жаңа сервисі іске 
қосылды. Енді сол арқылы кез келген ниет 
білдіруші азамат Қордың бірінші басшысына 
Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесі 
мен БЖЗҚ қызметі жайында тікелей сұрақ 
қоя алады. Сонымен қатар сайт пайдалану-
шыларына Блог парақшасында ресми жауап 
қайтарылған сұрақтар мұрағатымен танысуға 
мүмкіндік берілген. Біздің редакция осы Блог-
та жарияланған, ең жиі қойылатын 5 сұрақты 
оқырмандар назарына ұсынуды ұйғарды.   

БЖЗҚ-ның зейнетақы жинақтарын 
инвестицияламайтынын оқыдым, сонда 
зейнетақы активтерін кім басқарады?

«Қазақстан Республикасында зейнет-
ақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасы заңының 35-бабына сəйкес 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 
зейнетақы активтерін ҚР Ұлттық банкі 
сенімгерлікпен басқарады. Бұл заңды 2013 
жылы Қазақстан Республикасының Парламенті 
қабылдағанын еске сала кеткен жөн. 

Бұл жерде зейнетақы активтерін басқару 
тиімділігін арттыру, инвестициялау бағыттары 
мен қаржы құралдарының тізбесін айқындау 
бойынша ұсыныстар əзірлеу қызметі 2016 
жылдың 1 қаңтарынан бастап Ұлттық қорды 
басқару жөніндегі кеңеске жүктелген. Бұл 
Кеңестің құрамына ҚР Ұлттық Банкінің, ҚР 
Есеп комитетінің, ҚР Парламенті Сенатының, 
Мəжілісінің төрағалары жəне қаржы-
экономикалық блоктың министрлері енген.   

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 
зейнетақы активтерін басқару жөніндегі кеңес 
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің 
консультативтік-кеңесші органы болып табы-
лады.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 
зейнетақы активтерін басқару жөніндегі 
кеңестің құрамына: Қазақстан Республика-
сы Үкіметінің екі өкілі, Қазақстан Республи-
касы Парламентінің екі депутаты, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Банкінің екі өкілі жəне 
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 
зейнетақы активтерін басқару жөніндегі кеңес 
мүшелерінің жалпы санының отыз пайызынан 
саны кем болмайтын тəуелсіз сарапшылар 
кіреді.

Зейнетақы активтері сатып алуға рұқсат 
етілген қаржы құралдарына ғана инвести-
цияланады. Ал олардың тізбесі жыл сайын 
ҚР Үкіметінің қаулысымен бекітіліп отыра-
ды. Бұл қаржы құралдарының құрамында 
Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі 
банктерінің борышқорлық құнды қағаздарымен 
қатар, теңге, шетелдік валюта жəне алтынмен 
салынған депозиттер бар.   

Осылайша елімізде зейнетақы активтерін 
басқару бойынша шешімдер қабылдаудың 
көпдеңгейлі жүйесі құрылған.   

БЖЗҚ инвестициялық портфелінің 

құрылымы туралы бүкіл ақпарат, ҚР ҰБ 
Басқармасының 2013 жылғы 26 шілдедегі 
№199-шы қаулысына сəйкес,   тоқсан сайын 
БЖЗҚ интернет ресурсында жəне бұқаралық 
ақпарат құралдарында жария етіледі. 

Бұл ақпараттар сондай-ақ зейнетақы 
активтері есебінен қалыптастырылған 
инвестициялық портфельдің құрылымы тура-
лы мəліметтерден тұрады.    

Сəйкесінше бұл мəліметтердің құрамында 
эмитенттер, қаржы құралдарының түрлері, 
қаржы құралдары номинирленген валюталар, 
сондай-ақ, БЖЗҚ инвестициялық портфеліндегі 
қаржы құралдарының үлестік салмағы, атаулы 
жəне ағымдағы құны туралы мағлұматтар бар.        

Аталған мəліметтер Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорының интернет-ресурсында 
онлайн-режімінде «Инвестициялық қызмет 
– «Зейнетақы активтерінің инвестициялық 
портфелінің құрылымы» бөлімінде қол жетімді. 

Зейнетақы Қорынан ақшаны 
зейнеткерлік жасқа жетпей жатып алуға 
бола ма?

Ағымдағы заң талаптарына сəйкес БЖЗҚ-
дағы зейнетақы жинақтарын зейнеткерлік 
жасқа жетпей жатып пайдалануға болмай-
ды. Өйткені, міндетті зейнетақы жарналарын 
аударудағы басты стратегиялық мақсат – 
зейнеткерлікке шыққан салымшының тіршілігін 
қажеттілігін қамтамасыз ету. 

Зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын 
алу мəселесі əр түрлі деңгейде бұған дейін 
талай рет талқыланған. Мысалы, кейбір ел-
дерде «артығымен жинақталған» зейнетақы 
жинақтарын (зейнеткерлікке шыққан кезде өмір 
сүруге жеткілікті ең төмен зейнетақы жинағы 
мөлшерінен артық сома) емделуге, білім алуға 
жəне басқа да мақсаттарға жұмсау көзделген. 
Бірақ, Қазақстанда қазіргі таңда заңнамалық 
деңгейде бұл бастамалар жүзеге асырылған 
жоқ.    

Бүгінгі таңда ағымдағы заңнама аясын-
да БЖЗҚ-дан міндетті зейнетақы жарналары 
(МЗЖ), міндетті кəсіптік зейнетақы жарнала-
ры (МКЗЖ) есебінен  зейнетақы төлемдері 
«Қазақстан Республикасында зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» Қазақстан 
Республикасының 2013 жылғы 21 маусымдағы 
№ 105-V Заңында көрсетілген жағдайлар 
туындағанда, яғни ерлер 63 жасқа, əйелдерге 
58 жасқа толғанда (бұл ретте əйелдерге жа-
сына байланысты зейнетақы төлемдерін 
тағайындау: 2018 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
58,5 жасқа толғанда; 2019 жылғы 1 қаңтардан 
бастап - 59 жасқа толғанда; 2020 жылғы 1 
қаңтардан бастап - 59,5 жасқа толғанда; 2021 
жылғы 1 қаңтардан бастап - 60 жасқа толғанда; 
2022 жылғы 1 қаңтардан бастап - 60,5 жасқа 
толғанда; 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап - 
61 жасқа толғанда; 2024 жылғы 1 қаңтардан 
бастап - 61,5 жасқа толғанда; 2025 жылғы 
1 қаңтардан бастап - 62 жасқа толғанда; 
2026 жылғы 1 қаңтардан бастап - 62,5 жасқа 

толғанда; 2027 жылғы 1 қаңтардан бастап 63 
жасқа толғанда) жəне мүгедектігі мерзімсіз бо-
лып белгіленген  бірінші жəне екінші топтағы 
мүгедек жандарға төлене бастайды. 

Сонымен қатар, жоғарыда айтылған 
жағдайлар туындағанға дейін, Сіз  өзіңіздің 
зейнетақы жинақтарыңызды зейнетақы 
шотыңыздағы қаражатыңыз ең төмен 
зейнетақы мөлшерiнен кем емес төлемдi 
қамтамасыз етуге жеткілікті болған кезде 
сақтандыру ұйымдарының бірімен зейнетақы 
аннуитетi шартын жасасу арқылы ала аласыз.  

Бұл ретте осы заңның 59-бабының 
1-тармағына сəйкес, ерлер 55 жасқа толғанда; 
əйелдер 50 жасқа толғанда; 2018 жылғы 1 
қаңтардан бастап - 50,5 жасқа; 2019 жылғы 
1 қаңтардан бастап - 51 жасқа; 2020 жылғы 
1 қаңтардан бастап - 51,5 жасқа; 2021 жылғы 
1 қаңтардан бастап - 52 жасқа; 2022 жылғы 1 
қаңтардан бастап - 52,5 жасқа; 2023 жылғы 1 
қаңтардан бастап - 53 жасқа; 2024 жылғы 1 
қаңтардан бастап - 53,5 жасқа; 2025 жылғы 
1 қаңтардан бастап - 54 жасқа; 2026 жылғы 1 
қаңтардан бастап - 54,5 жасқа;

2027 жылғы 1 қаңтардан бастап - 55 
жасқа толғанда зейнетақы аннуитеті шартын 
жасасуға құқылы.  

Зейнетақы жинақтарының нақты жеткілікті 
мөлшері сақтандыру ұйымдарымен жасалатын 
зейнетақы аннуитеті шартының шарттарымен 
белгіленеді.   

Əрбір сақтандыру ұйымы зейнетақы 
аннуитеті шартын жасасу үшін қажет болатын 
зейнетақы жинағының жеткілікті мөлшерін дер-
бес есептейді.   

Дегенмен, зейнетақы аннуитеті шарты 
негізінде салымшылардың (алушылардың) 
зейнетақы жинақтарын сақтандыру 
ұйымдарына аудару тəжірибесіне сүйеніп ай-
тар болсақ, зейнетақы жинақтарының сомасы 
55 жастағы ерлер үшін шамамен 7 млн. теңге, 
ал 50 жастағы əйелдер үшін шамамен 9,8 млн. 
теңгені құрайды.      

Зейнетақы жинақтарын сақтандыру ком-
паниясына аудару туралы шешім қабылдай 
отырып, зейнетақы аннуитеті шартын тиянақты 
оқу қажет. Бұл жерде бір жолғы төлемдер 
мен жылдық төлемдердің мөлшеріне, 
кепілдендірілетін кезеңге баса назар аударған 
жөн.   

Айтыңызшы, мен азаматтығы жоқ 
адаммын, Ресейде тұруға ықтияр ха-
тым бар. Осыған байланысты өзімнің 
зейнетақы жинақтарымды ала аламын 
ба? 

БЖЗҚ «Қазақстан Республикасын-
да зейнетақымен қамсыздандыру туралы» 
Қазақстан Республикасы заңының талаптары-
на сəйкес Қазақстан Республикасының Үкіметі 
бекіткен тəртіпте зейнетақы төлемдерін жүзеге 
асыруға міндетті.  

Бұл тəртіп, сондай-ақ қажетті құжаттар 
тізбесі Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
2013 жылғы 2 қазандағы №1042 қаулысымен 
бекітілген Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қорынан төленетін міндетті зейнетақы жар-
налары, міндетті кəсіптік зейнетақы жар-
налары есебінен қалыптасқан зейнетақы 
жинақтарынан зейнетақы төлемдерін жүзеге 
асыру қағидаларында айқындалған. 

Мысалы, онда 8-тармақ мынадай редак-
цияда жазылған:

Қазақстан Республикасынан тыс жерлерге 
тұрақты тұруға кеткен зейнетақы жинақтары 
бар шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдар 
өздері өтініш жасаған кезде БЖЗҚ-ға:

1) зейнетақы төлемдерін тағайындау 
туралы өтініш;

2) егер Қазақстан Республикасы 
ратификациялаған халықаралық шарттар-
да өзгеше көзделмесе, шетелдік паспорттың 
көшірмесін жəне салыстырып тексеру үшін 
түпнұсқасын;

3) алушының банк шоты туралы 
мəліметтерді ұсынады.

«Жеке басты куəландыратын құжаттар ту-
ралы» Қазақстан Республикасының заңына 
сəйкес шетелдіктер мен азаматтығы жоқ 
адамдардың жеке басын куəландыратын жəне 
құқықтық мəртебесін растайтын, Қазақстан Ре-
спубликасы мойындайтын бірден бір құжат – 
шетелдік паспорт болып табылады. 

Сондықтан зейнетақы төлемдерін алу үшін 
ықтияр хат емес, шетелдік паспорт  қажет. 

Таяуда зейнетақы шотыма 
мемлекеттік кепілдік бойынша өтемақы 
келіп түсті. Бұл соманы есептейтін 
əдістеме бар ма жəне оны қай жерден 
көруге болады?  

Зейнетақы жинақтары бойынша мем-
лекет кепілдігі сомасын есептеу əдістемесі 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 
10 сəуірдегі № 341 қаулысымен бекітілген 
«Зейнетақы төлемдерін алушыларға бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорындағы міндетті 
зейнетақы жарналарының, міндетті кəсіптік 
зейнетақы жарналарының нақты енгізілген 
міндетті зейнетақы жарналары, міндетті 
кəсіптік зейнетақы жарналары мөлшерінде 
сақталуы бойынша мемлекет кепілдіктерін 
инфляцияның деңгейін ескере отырып, орын-
дау қағидаларымен» айқындалады. 

Бұл Қағидалармен біздің сайтта мына 
сілтеме бойынша таныса аласыз: 

http://www.enpf.kz/upload/medialibrary/5
a0/5a0d0bc5364d4727771a3bdf67b7acaa.pdf

Ұялы қосымшаны телефонға қалай 
жүктеуге жəне зейнетақы шоты бойынша 
үзінді-көшірмені қалай көруге болады?

Смартфондар мен планшеттерге арналған, 
əр түрлі операциялық жүйелерде жұмыс 
істейтін ENPF ұялы қосымшасы Бірыңғай 
жинақтаушы зейнетақы қорының салымшыла-
ры мен алушыларына арналған.  

Қосымшаның функционалы Қор туралы 
маңызды ақпараттарды, сондай-ақ зейнетақы 
шотының жай-күйі туралы мəліметтерді алуға 
мүмкіндік береді.  

ENPF ұялы қосымшасын сіз App Store (iOS 
платформасы үшін), Play Market (Android плат-
формасы үшін) жəне Microsoft Store (Windows 
Phone жəне Windows Mobile платформалары 
үшін) қосымшалар дүкенінен тегін жүктеп ала 
аласыз.  

Авторлану үшін логин жəне құпия сөз (па-
роль) керек. Солардың көмегімен салымшы 
(алушы) Қор сайтында жеке кабинетке кіре 
алады. Қазіргі таңда логин ретінде өзіңіздің 
жеке сəйкестендіру нөміріңізді (ЖСН) енгізсеңіз 
болғаны. 

Егер Сіз хабарлау тəсілі ретінде интернет-
хабарландыру қызметін таңдаған болсаңыз 
сайттың жеке кабинетіне тіркеле аласыз. 
Ал егер оны таңдамаған  болсаңыз, БЖЗҚ 
жергілікті бөлімшесіне жеке басыңызды 
куəландыратын куəлігіңізбен келіп, хабар-
лау тəсілін өзгерту/анықтау туралы қосымша 
келісімге қол қоюыңыз қажет. Бұл операция 2-3 
минут уақытты ғана алады. 

Бұдан кейін Сіз біздің мамандардың 
көмегімен сайтта тіркеле аласыз. 

●«БЖЗҚ» АҚ басшылығы жауап береді
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Облыстық байқаудың салтанатты 
жиынында облыс əкімінің орынбасары 
Жақсылық Омар құттықтау сөз сөйледі. 

- Бүгін өз мəресіне жетіп отырған 
«Мерейлі отбасы» байқауының облыстық 
кезеңі құтты болсын! Ел іргесінің берік 
ұстыны саналар əрбір шаңыраққа береке-
бірлік, бақыт пен шаттық тілеймін! Елба-
сымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың 
бастамасымен қолға алынып отырған 
байқаудың мақсаты – отбасылық 
құндылықтарды нығайту, тату-тəтті, 
тəрбиелі шаңырақ мүшелерін көпшілікке 
таныстыру. Ел ішінде ауылдастарының 
құрметіне бөленген, ардақты, берекелі 
əулеттер,  өнегесі мол отбасылар 
баршылық. Сондықтан жыл өткен сай-
ын «Мерейлі отбасы» байқауының мəні 
артып, қатысқысы келетіндердің қатары 
ұлғайып келеді. Мерейлі отбасыларды 
үлгі-өнеге ету арқылы өскелең ұрпақты 
ізгілікке тəрбиелей аламыз. Бүгінгі 
байқау жеңімпаздарын шын жүректен 
құттықтаймын! – дей келе Ж. Омар 
жүлдегерлерді марапаттап, сый-сияпаттар 
тапсырды. 

Екінші орынды Ұйғыр ауданының 
тұрғындары Хамраевтар отбасы 
мен талдықорғандық Мырзатаевтар 

жəне Ескелді ауданынан Тайжановтар 
иеленіп, 300 мың теңгенің сертифика-
тын алды. Үшінші орынға лайық деп 
танылған алакөлдік Қожабековтер отбасы, 
Еңбекшіқазақ ауданынан Қартбаевтар жəне 
Қарасай ауданынан келген Жанғұттылар 
отбасына III дəрежелі диплом мен 250 
мың теңгенің сертификаты берілді. Бұлар 
облыстың сауда, шығармашылық, ауыл 
шаруашылығы, əскери қызмет салаларын-
да еңбек етіп жүрген өнегелі отбасылар.

Байқауға біздің ауданнан 
Рахметқалиевтар отбасы қатысып,  облыс 
əкімінің алғыс хаты мен ақшалай сыйлығына 
ие болды.  Болат Рахметқалиұлы мен 
Тұрсынхан Нұрбатырқызы 5 бала 
тəрбиелеп, балаларының өмірден өз орын-
дарын табуына игі ықпалдарын тигізген 
мерейлі отбасылардың қатарында. Олар 
қоғамдық жұмыстардың бел ортасында 
жүр.   

Қатысушылар мен жеңімпаздар аты-
нан сөз алған Күрішбек ата Елбасының 
салиқалы саясатын жүргізуге əркім де ат-
салысу керектігін, ең алдымен жас ұрпақ 
анасын, үлкендерді сыйлауы қажеттігін 
жəне еңбекті сүйіп, береке-бірлікте өмір 
сүру керектігін атап өтіп, батасын берді.  

 

Қазақ жұртының жартысына жуығын жұтқан 
1937 жылғы жазықсыз жазалау шараларының 
басталғанына биыл 80 жыл. Сол зұлматтың 
алғашқы тасқыны азаттық алған халықтың 
əдебиеті мен мəдениетінің, ғылымы мен білімнің 
негізін қалаған қоғам қайраткерлерін бірінші 
кезекте, ал екінші кезекте жазықсыз жаламен 
қарапайым қазақ қызыл қырғынның құрбанына 
айналғанын білеміз.

Елде 1936 жылғы 5 желтоқсанда сталиндік 
КСРО Конституциясы жарияланды. Сөйтіп 
қатаң бюрократиялық орталық пайда болды. 
Республикалардың дербестігі шектелді. Барлық 
билік атаулы халық комиссариаттарының 
қолына көшті. Сөйтіп Кеңестер Одағындағы 
социализм тоталитарлық, казармалық си-
пат алды. Елде түбегейлі шешімін таппаған 
проблемалар бастан асып жатты. Жазалау 
органдарының қызметі кеңейтіліп, мемлекеттік 
орган ретінде Кеңестердің қызметі шектелініп, 
құқығы барған сайын аяққа тапталып, өзінің 
балама пікірін айтқан адамдар социализмнің 
қас-жауы ретінде қабылданды. Одақтық ішкі 
істер  халық комиссариаты құрамында жаза-
лау шараларын қолдану үшін ерекше кеңес 
құрылды. Бұл кеңес жер аудару, еңбекпен түзеу 
лагеріне қамау, КСРО-дан тыс жерлерге қуып 
жіберу сияқты жазаларды қолданатын болды. 
Жазалау толқыны Қазақстанды айналып өткен 
жоқ, керісінше халықтың арасындағы таңдаулы 
азаматтарды жайпап өтті. Солардың ішінде 
сарқандық жерлестеріміз де бар. Олар Шыны-
бек Нұғыманов, Есбол Жаңабаев, Қаймолда 
Усабаев, Баймұхамбет Қуатбаев, белгілі қоғам 
қайраткері Мұхамеджан Тынышбаев.

Мұхамеджан Тынышбаев (1879-1938)
Қызыл қырғын құрбандардың бірі, алаш 

ардақтысы М.Тынышбаев біздің жерлесіміз. 
1993 жылғы 2 тамызда Сарқан ауданында 
Мұхамеджан Тынышбаевтың туғанына 115 жыл 
толуына арналып той-думан жасалуы, оған жер 
ұйысқандай қалың жұртшылық қатысқаны, оның 
ортасында Димаш Ахметұлы Қонаевтың болуы, 
Мұхаңның ұлы Ескендірдің де келуі ерекше 
жағдай болды. Əйгілі азаматтың есімін мəңгі 
есте қалдыру үшін қабылданған шараларға 
күллі ел-жұрт ризалық білдірді. 

Ауданымызда ол кісінің атында орта мек-
теп, алаң бар жəне де есімін мəңгі есте қалдыру 

үшін аудан орталығына ескерткіш қойылды. 
Ескерткіштің ашылу салтанатына Алматы 
облысының əкімі Серік Үмбетовпен Мұхамеджан 
Тынышбаевтың баласы Даулет, қызы Еңлік, 
немересі жəне Мұхамеджан Тынышбаев 
атындағы жол-қатынас академиясының бір топ 
оқытушылары келді. 

Даңқты жерлесіміз өзінің бүкіл өмірін жол-
құрылыс инженері қызметінде ғана емес, 
барлық салаларда да сыннан өткізіп, абыройы 
асқақтай түседі. Ол талай рет мемлекеттік 
деңгейдегі қызметтерде болады.1917 жылы 
Мұстафа Шоқаймен бірге Түркістан  авто-
номиясын құрып, оның бас  министирлігіне 
М.Тынышбаев сайланады. Жер-су реформасын 
жүзеге асыруға, Түркістан қаласының жобасын 
жасауға қатысады. 1926 жылы Қызылорда Аста-
на болғанда бас инженер қызметін атқарады. 
Соңғы рет халқы үшін атқарған ең бір жауап-
ты қызметі Түркістан Сібір магистралінің бас 
инженерлігі. Қазақ даласына экономикалық  
прогресс əкелген Түркісіб темір жолын салуда 
жəне де сол салада ұлттық кадрлар даярлауда 
Тынышбаевтың еңбегі ұлан-ғайыр.

Осындай қыруар еңбегіне қарамастан 1932 
жылдың 22 сəуірінде Мұхамеджан тұтқынға 
алынып, Воронежге жер аударылады. Айдауда 
жүріп (1933-37 жж.) Мəскеу-Донбасс теміржол  
құрылысында инженерлік міндетті атқарады. 
1937 жылдың басында айдаудан елге оралған 
М.Тынышбаев денсаулығының нашарлауына 
байланысты жұмыс істемейді. 1937 жылы 21 
қарашада қайтадан ұсталып, елде басталған 
екінші құдіретті қуғын-сүргінің құрбанына 
ұшырап, 1938 жылы атылады.

Есбол Жаңабаев (1894-1941)
Сарқан ауданында «Қызыл əскер» 

колхозының төрағасы болып 30-жылдары 
қызмет атқарған, көп кешікпей «халық жауы» 
деп табылған Есбол ата туралы толығырақ білу 
мақсатымен Алмалы ауылына барып, оның 
туыстарының бірі Мұқан атамен жүздесіп, ағасы 
туралы айтып беруін өтіндік. Мұқан ата өзінің 
естелігін былай деп бастады:

-Өзім «Қызыл əскер», қазіргі Екіаша жерінде 
1920 жылы туыппын. Əкем Жаңабай, шешем 
Құрғамила үш бала сүйіпті, үлкеніміз Есбол, 
інім Мұхамади. Есбол 1894 жылы Сарқан 
ауданындағы «Бірлік» ауылдық Кеңесінің 

аумағында туған. Жала жабылып сотталғанша 
«Қызыл əскер» колхозын басқарған ол 1938 
жылы маусым айында Қазақ КСР Жоғарғы 
Кеңесінің тұңғыш сайлауында депутаттыққа 
кандидат болып ұсынылады. Халық қошеметіне 
бөленген жалынды азаматтың қастары осы 
жерде бас көтеріп жала жабады. «Əйелі матай 
руынан, Есбол көмектесіп Матайлар Қытайға 
қашқан. Қайын жұрты оны паналап, аштыққа 
ұрынбай аман қалған. Рушыл, колхоз мүлкін жеп 
жатыр, ақтар жағында болған»,- деп жалалайды. 
Есбол Алматы облыстық сотының 1941 жылы 
25-шілдедегі үкімімен ату жазасына кесіледі. 
Үкім орындалып, Қапшағайға таяу Əли деген 
жерде атылады.

Е.Жаңабаев ҚР «Жаппай  қуғын-сүргін 
көргендер мен құрбандарды ақтау туралы»1993 
жылғы 14 сəуірдегі заңына сəйкес ақталады. 
Бұл туралы ҚР Бас Прокурорының 1999 жылғы 
20 сəуірдегі қаулысы туысқандарының қолында 
сақтаулы. ҚР Бас прокуратурасының 17-13/107-
99 санды анықтамасын алған соң оның туыста-
ры Əли ауылына барып, ол атылып жерлен-
ген жеріне топырақ алып келіп,ауылда оған 
зират қойылған.Осында ескерткіш тақта орна-
тып, ардақтап ас берген.

Қаймолда Усабаев
Қаймолда Усабаевтың өмірбаянымен 

толығырақ танысу үшін Ескелді ауданындағы 
Н.Алдабергенов атындағы колхозда тұратын 
қызы Қаймолдақызы Қамарбануды іздеп 
Шұбарға келдік. Көбелек деген кісіден Мұсай, 
Усабай, Иса туады. Елі Найман-Садыр ішінде 
Киікбай. Усабайдың ағасы Мұсай 30 жыл би 
болған беделді кісі екен. Ол інісі Усабайдың 
ұлы Қаймолданы Ташкентке оқуға жібереді. 
Білімді азамат елге келіп Сартөбе ауылдық 
Кеңесінде төраға болып, кейіннен сол кеңеске 
қарасты «Каганович» колхозында басшылық 
қызмет атқарып, партия қатарына өтеді. 1941 
жылы 18 мамырда түн ортасында келіп қара 
машинаға отырғызып алып кеткен. Келгендер 
үйге тінту жүргізіп, əкесінің іс-қағаздарын фото-
альбомдарын, үйдің дүние-мүлкін түгел тəркілеп, 
тінтіп алып кеткен. Артында екі қызы Гүлбану 
мен Қамбарбану  жəне зайыбы Бибатима зарлап 
қала берген. Ертеңіне шашылған мүліктің ара-
сынан Қаймолданың паспортқа түскен кішкене 
суреті табылады. Суретті аналары жастықтың 
ішіне тігіп қойып сақтапты. Үлкейткен сол суретін 
көрсетіп отырып Қамар апайдың «Жұмыр басты 
пенденің басына бермесін» деп жылағаны сай 
сүйегімізді сырқыратты.

     
Шыныбек Нұғыманов (1909-1941)

Шыныбек Нұғыманов 1930 жылы «Белсенді» 
колхозына басшы болып сайланып, ауылға 

арнайы сапармен келген Ораз Жандосовпен 
біраз уақыт бірге болады. Кейін Ораз Жандо-
сов «халық жауы» болғанда оның жанында 
біраз уақыт бірге болған Шыныбек те жалалы 
болып, Сарқан қаласындағы түрмеде ұзақ жа-
тып, 1941 жылы 28-ақпанда аудандық партия 
комитеті бюросының шешімімен ол «зиянкес, 
контрреволюциялық топқа белсене қатысқаны 
үшін» деген сылтаумен партия қатарынан 
шығарылып, осыған орай 16-сəуірде Алматы 
облыстық соты оны ату жазасына кесті. Үкім 
1941-жылы 3-қазанда орындалды. Кейіннен 
оның ісі ақталды. («Жерұйық газеті 24.05.1990ж). 
Бұл жайлы əңгімені оның туған жиені қазір Ша-
тырбай ауылында тұратын С.Сəдібаев айтып 
берді. Ол қамаудағы нағашысын көргенде 
түршіккенін күні бүгінге дейін есіне алады. 
Тергеушілер оның тырнағының астына ине шан-
шып, денесіне темір қыздырып басып, жалған 
жаланы мойындатпақшы болады. Бірақ Шыны-
бек қайтпайды, оған сот болғанда атуға кесіледі. 
Бұл күндері Шатырбай ауылының бір көшесі 
Шыныбек атымен аталды.

Баймұхамбет Қуатбаев
Қойлық ауылында тұрған Баймұхамбет 

Қуатбаев қазақтың белгілі сазгері Күнсайын 
Қуатбаевтың əкесі. Ол 1942-1952 ж.ж. 
Челябинскінің, Қарағандының түрмелерінде он 
жылдан астам абақтыда отырған. Кейін ақталып, 
туған жеріне оралады. Қарттың айтуына 
қарағанда ол бір кездері Ораз Жандосов, Ораз 
Исаев, Ұзақбай Құлымбетов сынды қазақтың 
зиялыларымен жақсы қарым-қатынаста бо-
лып, жауапты қызметтер атқарып келген. Со-
нау отызыншы жылдың басында «көзі ашық» 
адамдардың көмегімен мəлім болыпты-мыс. 
Сөйтіп ол он жылға сотталады. Қарт сол бір 
күндерін еске алып қағазға түсірген көрінеді. 
Бұл ақсақалдың тұрған бойы тұнған шежіре 
еді. Олардың қайсыбіреулері кезінде қағазға 
қатталып, газеттерге жарияланған. Сонымен 
Қуатбаев түрмеден арып-ашып ауылға зорға 
жетеді. Кейіннен ҚР «Жаппай қуғын-сүргін 
көргендер мен құрбандарды ақтау туралы» 1993 
жылы 14 сəуірдегі заңына сəйкес ақталды. Бұл 
туралы бас прокурордың қаулысы туыстарының 
қолында сақтаулы.

Тарих-өткеннен тағылым алу, болашаққа 
сабақ. Еліміздің қатпары қалың тамырлы тари-
хында өзіндік ақтаңдақтарын қалдырған сұм 
жылдар турасында өскелең ұрпақ біліп, əрдайым 
есте тұтуы керек. 

Е.СҮДІРБАЕВА,
Амангелді ауылдық округінің əйелдер 

кеңесінің төрайымы.
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Отыздыњ ойраны

Ж‰лдегерлер аныќталды

Алматы облысында жылдың үздік от-
басы анықталды. «Мерейлі отбасы» 
ұлттық конкурсының аймақтық кезеңінің 
қорытындысында жеңімпаз деп танылған 
жетісулық екі отбасының əрқайсысы 1 млн. 
теңгенің сертификатын, I дəрежелі диплом 
иеленді. Көжекбаевтар əулетінің ақсақалы 105 жастағы қария Күрішбек 
Көжекбаев пен Жарасовтар отбасының отағасы Мақсымжан Жарасов 
марапаттарын облыс əкімінің орынбасары Жақсылық Омардың қолынан 
алды.  

Основная суть стратегической цели раз-
вития полиязычия в Казахстане означает, что 
мы, поднимая казахский язык до уровня миро-
вых языков, должны создать в стране условия 
для равного и полноценного использования 
трех языков: государственного, русского и ан-
глийского. 

Президент нашей страны подчеркнул: 
«Казахстан должен восприниматься во всем 
мире как высокообразованная страна, на-
селение которой пользуется тремя языками. 
Это: казахский язык – государственный  язык, 
русский язык – как язык межнационального 
общения и английский язык – язык  успешной 
интеграции в глобальную экономику».

Знание языков ценилось еще во времена 
древнего Египта, где толмачи (переводчики 
речи) занимали привилегированное поло-
жение и часто освобождались от налогов. И 
вот уже в современной Европе многоязычие 
является общепринятой нормой. Буквально 
в начале прошлого столетия, культурным и 
грамотным человеком мог себя считать толь-
ко тот, кто знал не менее трех иностранных 
языков. В наше время одной из главных об-
разовательных задач, поставленной нашим 
Президентом Нурсултаном Назарбаевым, 
стал переход к трехязычию. 

В рамках Декады ПЦК «Начальное об-
разование» в Сарканском гуманитарном кол-
ледже проведена региональная олимпиада 
по английскому языку «Best of the best» среди 

Туған елдей ел болмас, 
                Туған жердей жер болмас!

Халқымызда «Өлі риза 
болмай, тірі байымайды» 
деген қанатты сөз бар. 
Олай болса өмірден озған 
ата-бабалардың өшпес 
рухына тағзым ету, құран 
бағыштау - бүгінгі ұрпақтың 
абыройлы борыштарының 
бірі.

Жуырда Елбасының 
"Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру"  бағдарламалық 
мақаласын басшылыққа 
алған  Аманбөктер ауы-
лының түлектері туған жерде бас қосты. Аудан   имамы əруақтарға құран бағыштап ақсақалдар 
бата берді. Көптен бері  бастары қосылмаған алыс-жақын ағайын арнайы əзірленген астан дəм 
татып, бір-бірлеріне жылы лебізін білдірді. Ары қарай шара спорттық жарыстарға ұласты. Іргелес 
жатқан ауылдардан жиналған сегіз команда волейболдан сайысса, ауданның жас балуандары 
боз кілемде күш сынасты. Мерекені содан соң ауылдың шабандоздары жалғастырды. Сəйгүлікті 
серік қылғандар аламан бəйгеге ат қосып, дүбірлі доданың көркін қыздырды. Сəн-салтанаты 
жарасқан, ынтымағы бел асқан, ырысы арнасына сыймай, ошақтан қазаны, даласынан жыр-əні 
кетпеген, қуанышты сəт осы аста толығымен көрініс беріп, ауылды абаттандыру бағытында келе-
шекте атқарылатын іс-шаралардың жөн-жобасы бекітілді.

  А.АЙТМОЛДИН, 
Аманбөктер ауылдық округінің спорт ісі жөніндегі əдіскер нұсқаушысы.

Знание языков — дверь к мудрости
учащихся 9 класса городских и районных 
школ. В олимпиаде на знание английско-
го языка приняли участие 30 школьников 
Сарканского и Алакольского районов. 
Олимпиада включала в себя 3 этапа: те-
стирование, аудирование и творческое 
задание.

В завершении олимпиады всем 
участникам и руководителям были вру-
чены сертификаты и памятные подар-
ки. Победители получили дипломы: 1 

место – Дюсембек Диана (руководитель 
Даулетбаков Н.А.), Алакольский район, 2 
место – Күнес Сымбат (руководитель Са-
рыбаева А.А.), средняя школа имени Акын 
Сары, 3 место – Разбек Алтынай  (руководи-
тель Калиева Ш.Т.), школы лицей имени Н. 
Островского.  Сегодня знание английского 
открывает окно в большой глобальный мир 
с его неиссякаемым потоком информации 
и инноваций. Овладение иностранным язы-
ком дает возможность обучения за рубежом 
в лучших вузах мира и создает возможность 
получения практического опыта в передовых 
странах планеты. Знание английского языка 
– это обязательное требование для делового 
общения и ведения бизнеса в любой точке 
мира. 

Подготовка по специальности «Началь-
ное обучение», с дополнительной квалифи-
кация «Учитель иностранного языка началь-
ной школы» в колледже ведется с 1996 года. 
Наши выпускники после окончания колледжа 
работают в школах города и района, реали-
зуя тем самым одно из направлений языко-
вой политики – изучение английского языка.

И говоря о значимости иностранных язы-
ков, нельзя не вспомнить слова великого И. 
Гете: «Кто не знает иностранных языков, тот 
ничего не смыслит и в своем родном языке». 

О.РАКИТЯНСКАЯ,
заместитель директора по УР Саркан-

ского гуманитарного колледжа.
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Баланы бұзуға, түзеуге себеп бола-
тын бір шарт — жас күнде көрген өнеге.

Жүсіпбек Аймауытов.
Бала тəрбиесі –ерте заманнан бастап 

адамзатты толғандырып келе жатқан өмірдің  
өзекті мəселесі. Өмірге келген жас ұрпақты 
парасатты азамат етіп тəрбиелеу ата – ана-
лар мен тəрбиешілердің міндеті. Дені сау, рухы 
таза, ана тілін толық меңгерген ұрпақ өсіру 
қазіргі кездегі ең негізгі мəселе. Бала басын-
да қандай тəрбие алса сол ізбен алға қарай 
өседі.Баланың алғашқы адами құндылықтары 
əрине отбасында қалыптасады.Алайда ешбір 
ата – ана өз баласының жаман болғандығын 
қаламайтындығы сөзсіз. Əрбір ата – ана қандай 
да болса бір жұмысты, тіпті кішігірім істің өзін 
бар ықыласымен орындауды өздеріне парыз 
деп санаса ғана ол  орасан зор нəтиже береді.

Тəрбиенің сан алуан келелі мəселесін 
шешетін, қарапайым дағдыларды бала сана-
сына орнықтыратын алғашқы білім баспалдағы 
– балабақша. Балабақша — бүлдіршіндерді 
болашақта ата дəстүрін сақтайтын инабат-
ты да, ибалы үлкен –кішіні сыйлай білуге 
үйрететін тəрбие орталығы. Біздің «Айгөлек» ІІ 
кіші тобында жиырма бала тəрбиеленуде. От-

Существуют особые цветные стимулы, ко-
торые непосредственно влияют на энергетику. 
Воздействие на эти стимулы называется цветоте-
рапией. Наука появилась достаточно давно, она 
дает положительный результат при стремлении к 
мечте.Не стоит недооценивать влияние цвета на 
человека. Порой цвет стимулирует возникновение 
определенных реакций, которые могут сказать-
ся на принятии решений. Цвет воздействует на 
аппетит, на давление. Обычно мы не замечаем 
влияние цвета. Но, например, в пасмурный день, 
когда за окном мы видим только серость, настрое-
ние сразу начинает ухудшаться. Положительная 
энергетика пропадает, а окружающий мир вдруг 
становится неприятным и враждебным.

Красный и алый цвет – это насыщенные 
оттенки. Они позволяют сдвинуться с мертвой 
точки, повысить тонус, получить заряд бодрости 
и активности, ощутить прилив сил. Если вы не 
можете принять верное решение, боитесь осу-
ществить задуманное, то именно красный цвет 
избавит вас от всех сомнений, поможет быстрее 
сделать правильный выбор. Вы сумеете правиль-
но расставить акценты, более ясно посмотреть 
на ситуацию, оценить приоритеты. Красный цвет 
придаст сил для борьбы за свое мнение и за свою 
точку зрения. Даже если вы считаете, что все жиз-
ненные силы покинули вас, то красный сможет все 
изменить к лучшему. Вы быстро встанете на ноги, 
обретете бодрость и силу духа.

Оранжевый цвет – активный и деловой. Он 
символизирует карьерный рост и успехи в бизне-
се. Оранжевый обладает собственной особой те-
плотой и энергией. Он просто лучится позитивом 
и оптимизмом. Его использование благоприятно 
сказывается на работе мозга, стимулирует актив-
ную деятельность, творчество. Оранжевый влия-
ет на концентрацию внимания. Он играет важную 
роль во время ведения переговоров, ведь с по-
мощью оранжевого цвета легче устанавливается 
диалог с собеседником. Вы сможете расположить 
к себе любого. Основные ассоциации – это лидер-
ство, смелость, приключения, жизненный тонус. 

Основные ассоциации желтого – это ум, 
знания, мудрость, самодостаточность, плодоро-
дие и зрелость. Этот цвет придает энергии, опти-
мизма, успокаивает и расслабляет. Именно жел-
тый носит название интеллектуального цвета. Он 

положительно сказывается на памяти, творческой 
деятельности, способствует мыслительному про-
цессу. Главная цель зеленого цвета – это сохра-
нение богатства и процветания. Останавливаться 
лучше на теплых оттенках. Сочный зеленый цвет 
помогает избавиться от тревожности, волнений. 
Цвет оказывает освежающее действие, позво-
ляет сохранять бодрость и оставаться в тонусе. 
При появлении долгосрочных планов обязательно 
используйте зеленый. Например, если вы соби-
раетесь сесть на диету или регулярно заниматься 
спортом, то зеленый цвет окажет вам необходи-
мую поддержку. То есть, он влияет не на резуль-
тат, а на сохранение уже имеющихся достижений. 
Много зеленого может работать как снотворное, 
полностью расслаблять организм. Но лучше избе-
гать воздействия этого цвета с утра. Утром нужна 
бодрость, а зеленый будет тянуть вас к релакса-
ции. 

Влияние синего -он успокаивает, уравно-
вешивает, контролирует. Вы сможете научиться 
управлять своими эмоциями, приобрести необ-
ходимую невозмутимость. Гиперактивность со-
кратится, не будет достигать катастрофических 
масштабов. Через какое-то время вы сможете 
полностью контролировать свой темперамент 
и действия. Влияние синего цвета на человека 
улучшает концентрацию внимания. Чрезмерная 
импульсивность зачастую сказывается на работе 
нервной системы, причем сказывается не лучшим 
образом. Но синий цвет способен справиться с 
этими проблемами. Ваш разум станет свеж и ясен. 
Также этот цвет увеличивает уверенность в себе.

Голубой цвет – это сочетание синего и бе-
лого, поэтому он совмещает воздействие обоих 
цветов. Одна его часть помогает расслабиться, 
успокоиться. Она создает эффект прохлады, 
освежает. Вторая часть стимулирует работу вооб-
ражения, способствует внимательности. Голубой 
цвет часто встречается в школьных кабинетах, 
офисных помещениях.

Фиолетовый цвет нельзя назвать нату-
ральным, от него исходит ощущение неестествен-
ности. Но основная ассоциация – это богатство, 
роскошь и царственность. Фиолетовый цвет вы-
глядит таинственно.

Белый цвет – это цвет успешных людей. 
Если вы хотите, чтобы ваши идеи воспринима-

Как прекрасен мир книг. В книгах можно найти 
очень много интересного, неповторимые произ-
ведения великих людей. Которых не заменят со-
временные гаджеты. Современная молодежь все 
меньше и меньше читает книги. В связи с этим мы 
хотим сделать вклад в будущее подрастающего по-
коления. У нас в школьной библиотеке мы часто 
проводим дошколятам экскурсию  по библиотеке, 
где они знакомятся с миром книг. Также мы прово-
дим занятия на разные темы. Например на днях 
мы провели занятие на тему «Путешествие в мир 

сказок». Самую главную роль исполняет наша заведующая библиотеки Сагимбетова Бота-
гоз Саулаубаевна. Она каждый раз с таким интересом готовится к каждому нашему меро-
приятию. Детям очень интересно ходить в библиотеку Сагимбетовой Ботагоз Саулаубаевне,  
устраивает выставки книг разного жанра,  рассказывает об авторах сказок о которых дети не 
знают. Проводит викторины, разные игры. Читает сказки разного направления. Например: Г.Х. 
Андерсон, Шарль Перо, а также отечественных авторов. Таким образом мы надеемся вло-
жить вклад в правильное развитие нашего будущего подрастающего поколения.  Хотелось 
бы чтобы дети побольше посещали библиотеки и читали книги. Огромную благодарность вы-
ражаем заведующей библиотеки ШГ № 1 Сагимбетова Ботагоз Саулаубаевна.  За самоот-
верженную беспринципную помощь в проведений таких занятий, которые надеюсь останутся 
в сердцах маленьких ребятишек на долгие года.  

Б.КУДАБАЙ,
преподаватель дошкольного класса школы гимназий №1.

Біз К.Ушинский атындағы орта мектебінің 
4 «А» сынып оқушылары ең алғаш қалам 
ұстатып, əліппемізді ұсынған сүйікті 
ұстазымыз жəне балғын балалық шағымыз 
өткен бастауыш мектебімізге рахмет ай-
тып қоштасып, орта буынға қадам басқалы 
тұрмыз.

4 жыл білім беріп, ой – санамызды 
дамытқан, адалдыққа, кішіпейілділікке 
тəрбиелеп, білім-ғылым арнасына кең 
жол ашқан алғашқы ұстазымыз Мақпал 
Валерианқызына, болашағымыздың жарқын 
болуына үш тілде жан-жақты білім берген əр 
пəн мұғалімдеріне алғысымыз шексіз.

Рахмет саѓан, бастауыш мектебiм!

Абай ата
Көрмедім мен өзіңдей ғажап тұлға,
Қара сөзді асқақтатқан қара шыңға.
Абай ата жарқ еттің қалай ғана?
Бағы болып қазақтың маңдайына.

Ақындардың арасынан пір тұтарым,
Ең биік, асылы деп шарқ ұрамын.
Əдебиетті жырларымен сусындатып,
Өшпейтіндей жақты поэзия 

шам-шырағын.

Ұмытпастан қастерлеген қазақ халқы,
Қайталанбас зор тұлға, ұлы ақынды.
Əрқашан алыптардан теңеу іздеп,
Биіктетіп ақынымның абырой даңқын.

Абай ақын поэзиямен егіз бе едің?
Қиялың түпсіз терең теңіз бе едің?
Арманыма адалдықты жырлаған,
Поэзияның шыңынан төр іздедім.

Тосын сыйдай жаратылған шуақтан,
Əр жүректі өлеңімен жұбатқан.
Тың оқиға шыншылдығын өлең қылып,
Қарапайым қазақ жұртын қуантқан.

Ұшы-қиыры жоқ ойларыңды мұра қылып,
Жұртыңа жоғалмайтын сөз қалдырдың.
Əр көңілді асыл сөзбен тамсандырып,
Үміт отын қайтадан жандандырдың.

Жаныма жылу береді, Абай ата өлеңің,
Оқығанда шаттанып, оқи бергім келеді.
Ғажайыптан тосын келген бір күштей,
Жүрегімді елжіретіп, мол бақытқа бөледі.

Пікіріңмен тұжырымға толы тиянақты,
Ұлы сезімді ой жетпес қияға ұялаттың.
Күллі əлемге ұстаз болып қана қоймай,
Жазба əдебиетті қойдың орнына 

лайықты.

Елбасы
Қазақстан үздік елдер қатарында,
Топты жарып, жаңарып жарқырауда.
Ел бірлігін тізгінмен ұстап тұрған,
Елбасы бəрі сіздің арқаңызда.

Бауырмалдық бір-бірін елең еткен,
Байтақ жерді тату-тəтті мекендеген.
Барша жұрттың символы қып Нұр ата,
Қойдыңыз ғой көк байрақты желбіреген.

Ынтымақ мəнін ұғындырдыңыз Нұр ата,
Сондықтан отырдыңыз əділ таққа.
Қазақстанды көркейтіп, жақсартумен,
Лайық болдыңыз президент деген атқа.

Нұрсұлтандай президентпен 
мақтанамын,

Ұран салып, төсті кере шаттанамын.
Қалай ғана елемей өте аламын,
Нұрлы жолмен ел үміт ақтағанын.

Анель ҚҰРМАНБЕК,
К.Қазыбаев атындағы орта мектебінің 

8 «А» сынып оқушысы.

Əсем ќала - астана

Əсем қала -Астана,
Бақыт пенен жас қала.
Қуаныш толы елімнің,
Бақытымның берекесі жерімнің.

Бəйтерегім Астана,
Əдемі əрі көрікті.
Қамал болса зəулім үй,
Ел жүрегі Астанам.

Астанам, Астана,
Жасай бер алға жас қала.
Мəңгілік ел болып тұр,
Астанам менің -бас қала.

Гаухар ТҰРСЫНХАН, 
əл-Фараби атындағы 

орта мектептің 6-сынып оқушысы.

Отбасы мен балабаќша 
арасындаѓы ынтымаќтастыќ

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР СКАЗОК 

лись окружающими, если вы хотите нравиться 
другим людям, легко браться за любые дела, то 
ваш выбор – белый. Неправильно говорить, что 
белый представляет собой отсутствие всякого 
цвета. На самом деле, он и есть сочетание всех 
цветов. Белый цвет – это безграничность. Он об-
ладает огромной силой, способен наставлять и 
побуждать людей к действию. Одновременно он 
дарит свежесть. Белый цвет может быть любым, 
он является истинным совершенством. Любое 
качество – доброта, справедливость, недоступ-
ность, открытость и искренность могут быть зало-
жены в белом цвете.

Влияние черного цвета. На самом деле, 
черный нельзя назвать полноценным цветом. Он 
поглощает свет. Но влияние этого цвета на пси-
хику человека огромно. Часто черный цвет стано-
вится симптомом депрессии, тоски, угнетенности, 
неуверенности. Но вместе с этим он позволяет 
нам отдохнуть, дает позитивный настрой. Черный 
цвет влияет на человека, изменяет его.

Влияние розового цвета. Розовый – это не 
только поросячий оттенок, который многие тер-
петь не могут. Среди всей палитры можно найти 
именно такой розовый, который будет нравиться. 
Мы затронем два оттенка, которые оказывают 
диаметрально противоположное влияние. Нату-
ральный розовый представляет собой сочетание 
красного и белого. Более насыщенный вариант 
– маджента. Он является сочетанием красного и 
фиолетового. Мадженту также называют фуксией.

Влияние лилового (лавандового) цвета.
Лиловый соединяет в себе белый и фиолетовый 
цвета. Он немного похож на розовый своей ро-
мантичностью и нежностью. Но лиловый больше 
подходит мечтателям и интровертам. Он считает-
ся замкнутым, предназначен для ностальгических 
размышлений в одиночестве. Лавандовый цвет 
сопровождает уникальных людей. Про них обыч-
но говорят «не от мира сего». Мечтатели, творцы, 
гении любят лиловый. Лавандовый цвет позволя-
ет обрести вдохновение.

Е.КОВАРДИНА,
учитель изобразительного искусства 

гуманитарно – экономической школы- лицея 
им. Н.Островского.

Влияние цвета на жизнь человека

Мектеп-үйім, ұстазым менің – ата – анам,
Сенен өсіп, өзіңмен бірге нəр алам.
Саяң ыстық, сен мəуелі бəйтерек,
Тамырланып, сан тарапқа тараған...
Мақпал апай сізді айтып мақтанамыз,
Бейнеңіз жүректерде сақталады.
Біз əлі биіктерден көрінеміз,
Үміт пен сеніміңіз ақталады.
Мың алғыс сізге біздей түлектерден,
Мың алғыс мына отты жүректерден!

Ерəлі ДЮСЕН, 
К.Ушинский атындағы орта мектебінің 

4 «А» сынып оқушысы.

басы мен балабақша арасындағы байланысты 
нығайту мақсатында, жыл бойы еліміздің төл 
мерекелеріне орай ертеңгіліктер, көрмелер, 
ойын – сауықтар, топішілік ата – ана жиналы-
стары, тренинг ойындар, отбасылық жарыстар 
өткізіп тұрдық. Ата – аналарымыз айтылған  іс – 
шараларға белсене қатысып, бала тəрбиесіне 
өз үлестерін айтарлықтай қосуда. Біздің тобы-
мызда Рымбаева Данетай, Жақсыбаева Са-
ния, Сабикенева Нұрымхан, Идрисова Назым 
сынды ата – аналарымыз осы жауапты міндетті 
атқарып, балалардың тəрбиесіне қамқор бо-
лып жүр.Осындай жауапкершілігі мол ата – 
аналарға айтар алғысымыз шексіз.Баланың 
тəрбиелі болып өсуіне берекелі отбасының 
тигізетін əсері мол. Сөзімді мына өлең жолда-
рымен аяқтағым келеді.

О,ата–ана! Таянышы,тірегі
Бар бақытты баласына тіледі.
Балам жақсы болса екен деп қашанда,
Лүпілдейді сенің қамқор жүрегің!

Назгүл АКЫБАЕВА,
 «Балдəурен» балалар бақшасы,
«Айгөлек» тобының тəрбиешісі.

Жүзі жылы жарқын бейне
      
      Өмір аспанында жарқ етіп көрініп, тез сөнген, жастай кеткен Ахметжанов Асанəлі 
Алпысбайұлы 8 наурыз 1987 жылы Талдықорған облысы Бөрлітөбе ауданы,Үлгі ауылындағы 
Ахметжановтардың отбасында дүниеге келген. Бала кезінен алғыр, зерек бала болып өсті. 
1994 жылы Мұқан Төлебаев атындағы орта мектептің 1 сынып табалдырығын аттап, 2005  
жылы осы аталған мектеп ұясын  аяқтап шықты.  2005-2009  жылдар аралығында Алматы 
қаласындағы Қазақ Ұлттық Аграрлық Университетінің аң шаруашылығы мамандығын оқып 
шықты. 2011 жылдың наурыз айының  29 күні мезгілсіз мəңгілік бізбен қоштасты. Осы аз ғана 
ғұмырында достарының арасында сыйлы, ешкімнің көңілін қалдырмайтын, ақ жарқын ешбір 
жанға ұқсамаған жарық жұлдыз еді.
     Қарашыған ауылдық округіне қарасты Мұқан Төлебаев ауылында мамыр айының 20 
жұлдызында спорт əдіскері мен ауыл жастарының ұйымдастыруымен  Үлгі ауылының тума-
сы Ахметжанов Асанəлі Алпысбайұлын еске алуға арналған волейболдан турнир өткізілді. 
Турнир марқұмды 1 минут еске алу сəтінен басталды.  Ата-анасы, сынып жетекшісі, туған-
туыс, достары  сөз сөйлеп, қатысушы командаларға сəттілік тіледі. Турнирге қатысушыларға 
марқұмның рухына  бағыштап арнайы  ас берілді.  Жарысқа М.Төлебаев ауылы жастарынан 
2 команда жəне Лепсі, Матай округтерінің ауыл жастарынан құралған командалар қатысты. 
Қатысушы командалар ақшалай сыйлықтар жəне мадақтама грамоталармен марапатталды. 
1 орынды М.Төлебаев ауылының командасы иеленіп, ауыспалы кубок Асанəлі марқұмның 
туған жерінде қалдырылып, келесі жылы шара  өз жалғасын таппақ. Жарысқа қатысқан ко-
мандалар мен тамашалауға келген қонақтар жақсы көңіл-күймен тарқасты. 
   Асанəлі марқұмның жылы жүзді жарқын бейнесі ауылдастарының жүрегінде мəңгілік 
сақталады.

М.АМИРБАЕВ,
Қарашыған ауылдық округі бойынша спорт əдіскері.
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 5 маусым

Сейсенбі-Вторник 6 маусым 

Сəрсенбі-Среда  7 маусым

Бейсенбі-Четверг 8 маусым

Жұма-Пятница 9 маусым

Сенбі-Суббота 10 маусым

Жексенбі-Воскресенье 11 маусым

ШАРАЙНА

Продам 3-х комнатную квартиру с ре-
монтом. Имеется сад, участок, гараж, по-
греб. Обращаться тел.87019061046.

Сарқан қаласы, Жұбанов көшесі № 18 
үй сатылады. Үй салатын 2 жер учаскесі, 
су, жаңа монша, көлік тұрағы, жаздық 
ас үй, малға арналған қора бар. Үй Ақын 
Сара атындағы мектепке жақын жəне 
Алматы-Өскемен тасжолының бойын-
да. Бағасы келісімді. Хабарласыңыздар 
ұялы.87023737536.

Калей Нагипаның атына тіркелген Екіаша 
ауылдық округі, Тополевка ауылы, Тəуелсіздік 
көшесі №9 үйдің жерінің (кад.№03-263-051-123) 
0,0342 га жер учаскесінің тұрақты жер пайдалану 
құқығын беретін мемлекеттік акті жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.

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.

В Сарканский политехнический кол-
ледж требуется преподаватель спе-
циальных дисциплин по профессии 
«Парикмахер-модельер» обязательно об-
разование высшее профессиональное. 
Обращаться сот.87078162459 Оксана.

Утерянный договор купли-продажи дома заре-
гистрированный на имя Досбаевой Майры Окмет-
баевны №2-1570 от 26.09.1991 г. расположенного 
по адресу г. Саркан, ул. Тəуелсіздік (бывшая Лени-
на) №200 считать недействительным.

Сниму в аренду благоустроен-
ную квартиру в центре. Обращаться 
сот.87017187578.

Срочно продается 3-х комнатная квар-
тира в центре города, имеется балкон, 
подвал, окна пластиковые, дверь же-
лезная, отопление центральное, счетчик 
для воды, цена договорная. Обращать-
ся ул. Кабанбай батыра №77, кв.32, сот. 
87023439987.

Очень срочно продается дом по 
ул. Шолохова №26/2. Обращаться по 
сот.87072134840, 87479889709.

Такси по городу 2-52-18 «Қайсар». 250 
тенге по городу. Требуются водители с 
личным авто.

Сарқан қаласы, Жароков көшесі №44 
үй сатылады. Үй 4 бөлмелі, алдында 4/5 
сарай, көмір қора, жаздық ас үй, монша бар, 
бақшасы үлкен, суы күзге дейін тоқтамайды. 
Өзеннің жағасы, салқын жер жəне 1 жылға 
жалға отбасылы адамдарға беріледі. Со-
нымен қатар 1985 жылы шыққан Ауди 
100 автокөлігін сатамын, жүріп тұр, 
құжаттары дұрыс. Хабарласыңыздар тел. 
2-56-83, ұялы: 87756541046, 87770231845, 
87771712541.

Продается 2-х этажный 7-ми квартир-
ный дом с общей площадью 400 кв.м с зе-
мельным участком 0,22 га. Имеется баня, 
вода, сан.узел, навес, погребы и гаражи. Об-
ращаться: 2-04-99, сот: 8 702 6687681 по 
адресу г. Саркан, ул. Тауелсиздик 247.

Алмалы ауылы № 16 Абай көшесінде 
орналасқан үйімді сатамын. 5 бөлмелі, 
электр пеші, көмір пеші бар, ыстық, суық су 
үй ішінде, ванна, санузелдер жаңа, жақсы 
жағдайда, монша, видео бақылау,  20 сотық 
жер үлескесі, бау бақша бар.  Бағасы келісім 
бойынша. 

Срочно продам дом в селе Алмалы 
ул Абая №16 из 5 – и комнат, летняя кухня 
2 комнаты, баня, сарай, 20 соток земельного 
участка, сад, имеется электрическая печь, а 
так же печка на твердом топливе, горячая, 
холодная вода в доме, ванна, санузлы, ви-
део наблюдение. (цена договорная) 

Сот: 8701 330 29 95, 8771 495 60 41, 
дом тел: 3 – 21 – 83.   

ЕСКЕ АЛУ
Екіаша ауылында ғұмыр кешкен əкеміз 

Ақылбаев Сембай Тоқтағазыұлын сағына 
еске аламыз. Əкеміздің, құдамыздың дəм-
тұзы таусылмағанда маусым айының 4 күні 
60 жасқа толар еді. 

Амал қанша тағдырдың жазуына,
Жүрегімді сағыныш тілімдейді.
Əкетайым елесің күлімдейді.
Қыбыр-жыбыр дүние өтіп жатыр,
Менің ішім өзгеге білінбейді.
Төрт жыл болды тауымның құлағалы,
Сағынып сізді іздеп жылағалы.
Əр күнім сағынышпен өтіп жатыр қайтейін,
Жан əкешім, мақтанышым, əкешім.
Қорған болған əкешім,
Сағындым ғой тағдырға бағындым ғой.
Арманда кеткен құдамыз,
Алтын еді құдамыз.
Ақкөңіл, ақ жарқын құдамыз,

Алпысқа да 
келмедің.

Топырағың торқа, 
иманың жолдас бол-
сын. Аруағың қолдап 
бала-шаға аман бол-
сын. Алла қолдап, 
қоршап жүрсін.

Сағына еске алу-
шылар: қызы Жа-
зира, күйеубаласы 
Нұрбек, құдасы 
Қиясбек, құдағиы 
Бақыт, балалары, 
т у ғ а н - т у ы с т а р ы , 
немерелері.

Сарқан қаласында ғұмыр кешіп, мезгілсіз өмірден өтуімен 
кеудемізді күрсініске толтырған ардақтымыз Мұхамеджанова Айнагүл 
Мөрбекқызының бұл жалғанмен қоштасқанына 7 маусым күні 40 
күн толады. Алланың аманат жанын өзіне табыстаған асылымыздың 
өзі болмаса да көзіндей болған ұлы мен қызының барлығына сансыз 
шүкірлік етеміз. Қайғының орнын сабыр басады демекші орны тол-
мас қазаға қанша қайғырсақ та жаратқаннан марқұмға жарылқау тілеп 
жатқан жері нұрлы, топырағы торқа болсын дейміз. Алтын бейнең 
қанша жыл ортамыздан алыстағанмен қашанда жақын жандарыңның 
жүрегін жылытатын болады.

40 күн өтті өткеніңе өмірден,
Жайдары едің рахман нұры төгілген.
Жүрек сыздап елеңдейді сені іздеп,
Жарқын бейнең мəңгі өшпейді көңілден.
7 маусым күні «Жетісу» мейрамханасында сағат 12-00-де 

марқұмның қырық күндігі беріледі. Барша туған-туыс, құда-жекжат, таныс-білісті осы-
нау науқанға шақырамыз.

Сағына еске алушылар: апайлары, ағалары, жеңгелері, қайын жұрты, жолдасы-
Болат, ұл-қыздары-Айнұр, Еламан.

Жарамсыз деп танылсын...

Продам автовесы.
Автовесы (көлік таразы) сатамын. 

Тел: 8 702 5633679

ҚАЗАҚСТАН   
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ 
АҚПАРАТ 10.00 М/ф «Питер Пэн» 10.45 М/ф «МА-
РИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 11.00 «Апта» 12.05, 
21.45 Т/х «Қызыл алма» 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 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 
00.55 «ЭКСПО –ҒЫЛЫМ МЕКЕНІ» 18.00 «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  
Н.ҚОЯНБАЕВ» 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 «ОСКОЛ-
КИ» 11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.45 «Мечты 
сбываются» 12.00, 00.30 «Ауырмайтын жол ізде» 
12.30 «Магия кухни» 13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х 
«КӨРІМДІК» 15.15 «Біздің назарда» 15.30 «Көңіл 
толқыны» 16.00 Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.30 
«Тағдыр тартысы»  17.00 «Народный контроль» 
17.15 «Өмір жолы» 17.45 «Қайсар жандар» 18.00, 
23.00 Т/х «МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 18.00, 20.50 
«EXPO life» тележурналы 18.55 Негізінде  19.00, 
23.55, 02.00 Қорытынды жаңалықтар 20.25 Бетпе-
бет 20.55 По сути 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «Виш-
невый сезон»  

ЕВРАЗИЯ  
06.00  Жаңалықтар 06.10, 03.15 «Таинственный 
остров» 07.00 «Доброе утро» 10.00 «Поле чудес»  
11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10, 04.00 «Той 
заказ» 11.40, 20.50 «П@утина» 12.10 «Тамаша 
сити» 13.05 Т/х «Алаулаған сезім» 15.00 «Давай 
поженимся» 16.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 17.45 «Пусть говорят» 18.50 Т/с «ФАЛЬ-
ШИВАЯ НОТА» 20.00 Новости 21.30, 02.40 Басты 
жаңалықтар 22.10 Т/х «Джодха жəне Акбар» 00.00 
Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 02.00 «Вечерний Ургант»   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 03.00 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05 Концерт 07.00 
«Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 10.00 М/ф 
«Питер Пэн»  10.25 «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТА-
РЫ» 10.50 «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 «100 бизнес ба-
стауы» 18.10 «Інжу-маржан» 18.15 «Қызық екен...» 
20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 00.35  Басты 
тақырып 20.50 «Айтуға оңай...»  23.30, 01.40 «ТҮНГІ 
СТУДИЯДА Н.ҚОЯНБАЕВ» 00.55 «Қылмыс пен жаза 
02.10 «Көңіл толқыны»  

ХАБАР  
07.02, 01.30 «Өмір сабақтары» 07.30, 01.00 «Сотқа 
жеткізбей» 08.00 Жаңа күн 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 
11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 12.00, 00.30 «Ауыр-
майтын жол ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00  Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Біздің 
назарда» 15.30 «Біздің үй» 16.30 «Тағдыр тарты-
сы» 17.00 «Народный контроль» 17.15 Д/ф «Чистая 
энергия» 17.45 «Қайсар жандар» 18.00, 23.00 Т/х 
«МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 18.50, 20.50 «EXPO 
life» тележурналы 18.55 «Жаһандық саясат» 19.00, 
23.55, 02.00 Қорытынды жаңалықтар 20.05 Давайте 
говорить 20.55 Большая 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 Мелодрама  «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ» 11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10, 
04.00 «Той заказ» 11.40, 20.50 «П@утина» 12.10, 
03.15 «Пендеміз ғой» 13.05 Т/х «Алаулаған сезім» 
15.00 «Давай поженимся» 16.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 17.45 «Пусть говорят» 18.50 Т/с 
«ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 21.30, 02.40 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР 22.10 Т/х 
«Джодха жəне Акбар» 00.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
02.00 «Вечерний Ургант»   

ҚАЗАҚСТАН 
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ 
АҚПАРАТ 10.00 М/х «ПИТЕР ПЭН» 10.25 М/х «МА-
РИН 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 «КƏСІП ПЕН НƏСІП» 18.10 «Күмбір 
де күмбір тербетіп» 20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 
20.30, 00.35 Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай...» 
23.30, 01.40 «Түнгі студияда Н.Қоянбаев» 01.15 
«АҚСАУЫТ»  02.10 «Көңіл толқыны»  

ХАБАР  
07.02, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 12.00   Д/д 
«Ауырмайтын жол ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 
13.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00  Т/с «ЦЕНТРАЛЬ-
НАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Білу 
маңызды» 16.30 «Тағдыр тартысы» д/д 17.00 «Важ-
но знать» 17.15 Д/ф «Отражение будущего» 17.45 
«Қайсар жандар» 18.00, 23.00 Т/х «МАХАББАТЫМ 
ЖҮРЕГІМДЕ» 18.50, 20.50 «EXPO life» тележурна-
лы 18.55 Негізінде   19.00, 23.50, 02.30 Жаңалықтар 
20.05 «Давайте говорить!» 20.55 По сути 21.00 Итоги 
дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 00.30 Футбол. 
Товарищеский матч. Италия-Уругвай. Прямая транс-
ляция из Ниццы  

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Жаңалықтар 06.10 «Таинственный остров» 
07.00 «Доброе утро» 10.00 Т/с «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ» 11.00, 02.30  «Басты патруль» 11.10, 
04.00  «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40, 20.50 «П@утина» 12.10, 
03.15  «Пендеміз ғой» 13.05 Т/х «Алаулаған сезім» 
15.00 «Давай поженимся» 16.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 17.45 «Пусть говорят» 18.50 Т/с 
«ФАЛЬШИВАЯ НОТА»  20.00 «Главные новости»  
21.30, 02.40  «Басты жаңалықтар»  22.10 Т/х «Джод-
ха жəне Акбар» 00.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ»  02.00 
«Вечерний Ургант»   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 03.00 Əнұран 06.05  Концерт 07.00 
«Таңшолпан» 10.00 М/х «Питер Пэн» 10.25 М/х «МА-
РИН 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 Н.Қоянбаев» 01.20 «Ас 
болсын!» 02.20 «Көңіл толқыны»   

ХАБАР  
07.02, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 
Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.45, 
14.45  Т/х «КӨРІМДІК» 12.00  «Ауырмайтын жол 
ізде»  12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с  «ТАКАЯ РА-
БОТА» 14.00, 17.15 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИ-
ЦА» 15.15 «Білу маңызды»  16.30 «Тағдыр тартысы» 
д/д 17.00 «Важно знать» 18.00  Т/х «МАХАББАТЫМ 
ЖҮРЕГІМДЕ» 19.00, 02.30Қорытынды жаңалықтар 
20.05 «Давайте говорить!» 20.45 «EXPO life» теле-
журналы 20.50 «Открытый диалог» 21.00 Итоги дня 
21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 23.00, 01.00 Бокс. 
Кубок Президента по боксу. Четвертьфинал. Транс-
ляция из Астаны.  Всемирная серия бокса. British 
Lionhearts – Astana Arlans. Прямая трансляция из 
Лондана.    

 ЕВРАЗИЯ  
06.00 Жаңалықтар 06.10 «Таниственный остров» 
07.00 «Доброе утро» 10.00  Сериал «Я БОЛЬШЕ 
НЕ БОЮСЬ» 11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10, 
04.00  «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40, 20.50  «П@утина» 12.10, 
03.15  «Пендеміз ғой» 13.05 Т/х «Алаулаған сезім» 
15.00 «Давай поженимся» 16.00 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ 
ГРЕХИ» 17.45 «Пусть говорят» 18.50  Т/с «ФАЛЬ-
ШИВАЯ НОТА»  20.00 «Главные новости»  21.30, 
02.40  «Жаңалықтар»  22.10 Т/х «Джодха жəне Ак-
бар» 00.00 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 02.00 «Вечерний 
Ургант»    

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан»  09.30 ТАҢҒЫ 
АҚПАРАТ 10.00 М/ф «Питер Пэн»  10.45 М/ф «Ма-
рин жəне оның достары» 11.00, 18.15 «Қызық екен» 
11.45, 22.00 Т/х «ҚЫЗЫЛ АЛМА» 12.40 «ИМАН АЙ-
НАСЫ» 13.00 «Бірге таңдаймыз!» 14.00, 22.50 Т/х 
«БОЗТОРҒАЙ» 15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»  16.40, 19.00 
Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50 
«Медициналық сақтандыру». Арнайы жоба 18.10 
«Күмбір де күмбір тербетіп»  20.00, 00.45 БАСТЫ 
АҚПАРАТ 20.35  «Сəлем, Қазақстан!» 23.45 «Па-
расат майданы» 00.20 «Қылмыс пен жаза» 01.20 
«Дара жол»  02.25 «Тарихы тасқа жазылған» Жанар 
Айжанованың концерті  

ХАБАР     
07.02 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с 
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.45, 14.45, 
17.15 Т/х «КӨРІМДІК» 12.00   Д/д «Ауырмайтын жол 
ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 15.15 
«Біздің назарда» 15.30 «Көңіл толқыны»  16.00 Т/х 
«ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.30  «Bilim» 17.00 «Народный 
контроль» 17.15 «Бюро расследований» 17.35 Ар-
найы хабар 18.00 Т/х «МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 
18.50, 22.50 «ЭКСПО life» 18.55 «Жаһандық саясат» 
19.00  Қорытынды жаңалықтар 19.30 «ЭКСПО-2017: 
болашақ энергиясы» халықаралық көрмесінің ашы-
лу салтанаты. 20.55 Большая политика 23.00 Итоги 
дня 23.35, 02.45 Т/х «ЖАНЫМ»   

 ЕВРАЗИЯ    
06.00 Жаңалықтар 06.10, 04.30 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»  07.00 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ»  07.15 «ДОБРОЕ 
УТРО» 10.00  «Я БОЛЬШЕ НЕ БОЮСЬ» 11.00, 03.00 
«Басты патруль» 11.10, 05.15 «Той заказ»  11.40, 
20.50 «П@утина» 12.10, 03.45  «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 
13.05 Т/х «АЛАУЛАҒАН СЕЗІМ» 15.00 Х/ф  «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 16.45 «Час пик» 17.40 «ЖДИ МЕНЯ»  
18.50 «Поле чудес»  20.00 «Главные новости»  21.30, 
03.10 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР»  22.10 Т/х «ДЖОДХА 
ЖƏНЕ АКБАР» 00.00 КВН 02.25 «Вечерний Ургант»    

ҚАЗАҚСТАН  
06.05, 02.25 Концерт  07.10 «Көңіл толқыны» 07.55 
«Қымызхана» 09.00 «Сенбілік таң» 10.10 Концерт 
«Жан ана» 11.25 «Ас болсын!» 12.00 «Тəй-тəй» шоу  
12.35 М/ф «Белка мен Стрелка» 14.05 «Əзіл əлемі» 
15.05 Т/х «АЛТЫН ҰЯ» 18.15 «ЖАЙДАРМАН» 20.00  
МƏСЕЛЕ 20.35 «Əн салады мамандар» 22.20 
К/ф «ДƏЛ СОҚҚЫ» 00.50 Т/х«ШЕРЛОК: АРНАЙЫ 
КӨРСЕТІЛІМ»  

ХАБАР     
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  11.15 Сказки братьев Гримм. «ЗОЛУШ-
КА» 12.15 «Хабарлайын» 12.45  «Қызық times» 14.00 
Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 14.45, 16.30, 18.25 Караоке-
шоу, «Кел. шырқайық!» Танцевальное шоу «Биле, 
Қазақстан!» «ЭКСПО life» 18.30 «Ду-думан»  19.45 
«Бенефис-шоу» 20.55 «ЭКСПО life» 21.00 «7 күн» 
22.00 Бокс. Кубок Президента. Финал. 01.00 Т/х 
«ЖАНЫМ» 02.30 «Қазақстан театры»   

ЕВРАЗИЯ      
06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 06.05  «Идеальный ремонт» 
06.50, 03.05  Т/х «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
08.25, 14.10, 22.55, 04.30 «П@утина»  09.00 «Смак» 
09.40 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ ЛЮБОВЬ» 11.45 «Фа-
брика грез» 12.05, 02.45 «112 НЕДЕЛЯ» 12.30 
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 13.10  «ƏЙЕЛ СЫРЫ...» 
15.10 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16.45 Х/ф «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕ-
СТО»  21.00, 05.00  «Кешкі кездесу» 22.15 «БАСТЫ 
БАҒДАРЛАМА» 00.00 Х/ф «ОЗЕРО АКУЛ» 02.00 
«Теория заговора»       

ҚАЗАҚСТАН  
06.05  Концерт 08.00 «Қымызхана» 09.05 «АҚСАУЫТ» 
09.30 «Бүгін жексенбі» 11.15 «ДАРА ЖОЛ» 12.25  
«Сəлем, Қазақстан!» 13.55 Комедия«ЕНДІ ƏКЕМ 
ДЕ БОЙДАҚ»  15.35 Т/х «АЛТЫН ҰЯ» 18.40 «Көңіл 
толқыны» 19.00 «АПТА KZ» 20.00 «Бірінші студия» 
20.50 «Көңілді тапқырлар алаңы» 22.45 «Сай-
ра, бұлбұл» Л. Бақытнұрқызының концерті 00.40 
«Əн салады мамандар» 00.50 Драма «ҚОШ БОЛ, 
ГҮЛСАРЫ»   

ХАБАР   
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен» 09.00 
«Самопознание» 09.15 «Ас арқау» 09.30 «Бене-
фис шоу» 10.45 «Тайны и судьбы великих казахов» 
11.45 М/ф  12.15 Х/ф «ЭННИ» 14.15 Т/х «АҚЫЛДЫҢ 
КІЛТІ» 16.00  «ДУ-ДУМАН» 17.00 «МЕЧТЫ СБЫВА-
ЮТСЯ» 17.30 «ӨМІР ЖОЛЫ» 17.55 «ЭКСПО life»  
18.00 «Қызық times» 19.15, 20.55 Караоке «Кел, 
шырқайық!» «ЭКСПО life» 21.00 «7 күн» 22.00 Кино 
«ҚҰРМАНЖАН ДАТКА» 00.15 Т/х «ЖАНЫМ» 02.00 
Қазақстан театры     

ЕВРАЗИЯ    
06.00  ЖАҢАЛЫҚТАР 06.05 «Идеальный ремонт»  
06.50, 04.30  Т/с «Вероника Марс» 08.25, 20.55, 
03.00 «П@утина» 09.00 «Воскресные беседы» 09.15 
Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ» 12.55 «Басты 
бағдарлама» 13.35 «Кешкі кездесу» 14.45, 03.45 
«ТОЙ БАЗАР» 15.45 Т/х «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» 
20.00 «АНАЛИТИКА»  22.00 «Тамаша сити» 23.00 
«ПОБЕДИТЕЛЬ» 01.00  Х/ф «ПОДДЕЛКА»     

Хабарлама
Үстіміздегі жылдың 16 маусымында сағ. 

11.00-де «Қазмедиа орталығы» ғимаратында 
(Астана қ., Д.Қонаев көш., 4) Қазақстан Ре-
спубликасы Дін істері жəне азаматтық қоғам 
министрі Нұрлан Ермекбаевтың халықпен 
есептік кездесуі өтеді.

Министрліктің қызметіне қатысты 
сұрақтарыңызды diakm_rk@mail.ru 
электронды мекен-жайына жолдасаңыз 
немесе 74-18-31, 74-18-32 телефон 
нөмірлері арқылы хабарлассаңыз болады. 
Аймақтардағы тұрғындар үшін видеоконфе-
ренц байланыс орнатылады.

Министрдің халықпен есептік кездесуі 
www.bnews.kz ақпараттық порталында 
тікелей көрсетіледі.

Объявление
16июня 2017 года в 11.00 ч. в зда-

нии «Қазмедиаорталығы» (г. Астана, ул. 
Д.Конаева, 4)состоитсяотчетная встреча 
Министра по делам религий и гражданского 
общества Республики Казахстан Нурлана-
Ермекбаева с населением.

Если у вас есть вопросы, касающиеся 
деятельности ведомства, просим напра-
вить их на электронный адрес diakm_rk@
mail.ru,либо обращться по телефонам +7 
(7172) 74-18-31, +7 (7172) 74-18-32. Для жи-
телей регионов будет обеспечена видеокон-
ференцсвязь.

Прямая трансляция отчетной встречи 
министра будет вестись на информацион-
ном интернет-портале www.bnews.kz.
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!Ењбегімен елге 
сыйлы

Қашан көрсең де кішіпейілділігінен 
танбайтын, кісілігімен  көңіліңе 
шуақ құятын, байсалдылығымен, 
байыптылығымен ағайын-туысқа 
жағымды азамат Дүйсен Омаровпен біз 
ежелден көршіміз. Көрші-көлеңі Дүйсен 
мен Розаның бір-бірін толықтырып 
тұратын болмыс-бітіміне жете қанық. 

Дүйсекең маусымның 12-сінде 63-
ке толады, зейнет демалысына шығады. Қырық жылдан астам маңдай терін төгіп кейінгі жыл-
дары теміржол саласында үздіксіз еңбек етіп, міне, енді еңбегінің жемісін көрмекші. Қырық жыл 
бойы бір шаңырақ астында түтін түтеткен аяулы жары Роза Бодыбайқызы ағылшын тілінің ма-
маны, Лепсідегі №54 орта мектептен зейнет демалысына шығып, білімін-білігін əлі күнге дейін 
шəкірттерімен бөлісуде. 

Бұл отбасының балалары да кісі қызығарлықтай. Тұңғышы Ермек екі бірдей мамандықтың 
иесі, жоғары білімді тарихшы əрі байланысшы инженер. Бұл күндері теміржол саласының бай-
ланыс жəне белгі беру дистанциясының инженері. Ерлік Лепсідегі өрт сөндіру бөлімшесінің 
басшысы. Қызы Айнагүл Қазақ көлік жəне коммуникация академиясының түлегі, тұрмыс құрып, 
ұрпақ өрбітіп, ата-анасына қуаныш сыйлап келеді. Осы балалары үйленгенде, қызы ұзатылғанда, 
Дүйсекеңнің 50 жылдық, 60 жылдық мерейтойларында, Розаның зейнет демалысына шығу 
рəсімінде қуаныштың ішінде жүрдік. Сондайда балаларының еңбекқорлығын, тиянақтылығын, 
тындырымдылығын көріп, ата-ана тəрбиесінің жемісіне куə болып едік. Бүгінгі таңда Дүйсен мен 
Роза балаларынан немере сүйіп, сол кішкене бұзықтарының қызықтарына кенелуде.

«Қазанаттың көркі – жал, азаматтың көркі – мал, балаң – бақыт, немерең - бал» дейді бабалар 
ұлағаты. Бақыты - балаларының, балдай тəтті немерелерінің өсіп-өнгенін көріп, шөбере қызығына 
қанбай жүрсін деген ізгі тілегімізді ортаға саламыз.

Көршілері: Мəриям, Сұлухан, Сəуле. 

Келін
Тектілік – деген,
Қазақтың сіңген қанына.
Қанағат еткен,
Қолына жиған барына.
Тектіден келін түсірсең,
Қартайғанда бағыңа.
Құрмет тұтып үлкенді,
Шаруасын жөнге келтіріп,
Сүйеу болар жарына.
Амал қанша кей кезде,
Шаңырағың шайқалар.
Шайпау келін кез болып,
Ата-ененің сорына.
«Ыдысын көріп асын іш,
Шешесін көріп қызын ал»
Тауып айтқан даналар
Соқырдың таяқ ұстатқандай қолына.

Жексембек Мықтыбаев.
Сарқан қаласы. 

Зұлмат жылдар зардабы
31 мамыр-ашаршылық, саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні. Еліміздің басы-

на ерекше қасірет əкелген сол жылдарды еске алып тағзым ету Елбасы Н.Назарбаевтың 
Жарлығымен 1997 жылдан бері тұрақты түрде аталып өтіліп келеді. Қазақ қамын жеген 
ұлт қайраткерлері қынадай қырылған аталмыш кезең тарихымызға мəңгі қаралы таңбасын 
қалдырды. Ұлттың рухын əлсіретуге бағытталған осынау ақтаңдақтар туралы өскелең ұрпақ 
білуі, жас жадына тоқуы, өткенге тағзым етуі керек. Осыны мұрат тұтқан аудандық орталық 
кітапхана апта басында «Зұлмат жылдар зардабы» атты шара ұйымдастырды. Тағылымдық 
мəндегі бұл шараға ауданның аға буын өкілдері, жастар, мəдениет қызметкерлері 
қатысты. Шараны аудандық орталық кітапхананың оқырмандар залының кітапханашысы 
К.Бектемисова нақты мəліметтермен сабақтап жүргізді. Библиограф Л.Құлымбетова қазақ 
жеріндегі қасірет ошақтарына айналған лагерлер туралы сөзін слайдпен сүйемелдеп, 
көрермендерді тау тұлғаларымыз туралы, жалпы сол кезеңдерді арқау еткен кітаптар 
көрмесімен таныстырды.  Отызыншы жылдардың ойранынан əсіресе Қазақ елі қатты зар-
дап шекті. Қолдан жасалған ашаршылық салдарынан 1932-33 жылдары кемінде 1,5 млн. 
қазақ аштықтан ажал құшты дейді деректер. Оның сыртында шекара асып босып кеткендері 
қаншама!? Мамыражай тірлік кешіп, атакəсіп-төрт түлігін алаңсыз өргізген еліміздің саны сол 
тұста күрт кеміді. Соның салдарынан қазақ ұлты ашаршылыққа дейінгі санына 1970 жылда-
ры ғана əрең қол жеткізген деп сөйлейді сандар. Осындай нақтылықты негіз еткен тарихшы-
ғалымдарымыздың пікірлері топтастырылған бейнебаянды тамашалағандар бір сəт тарих 
тереңіне бойлады. Шараны аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы Қ.Жанасбеков пен 
«Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары М.Түсіпов 
қорытып өскелең ұрпаққа өнегелі сөздерін арнады.

П.ЖЕҢІСХАН.

Толайым табыс 
тілеймін

Адам жанын ажалдан араша-
лап, дертіне дауа тауып, əрқашан 
көмек қолын созуға дайын тұратын 
жандардың бірі – дəрігерлер.  Кез кел-
ген науқастың көңіл-күйіне, ем алуы-
на аса ұқыптылықпен қарау да ақ ха-
латты абзал жандарға тəн қасиет. Өзі 
қарайтын науқастың денсаулығын 
бəрінен де маңызды санап, күн демей, 
түн демей бар өнерін салып, адам жа-
нына араша түсіп жатады. Басымыз ау-
ырып, балтырымыз сыздаса, өзімізше 
емделуге тырысамыз. Бірақ, кейін 
бəрібір ем іздеп дəрігерге барамыз. 

Осы орайда уақытпен санаспай, 
науқастардың денсаулығын бақылап, 
қызмет жасап жүрген аудандық 
орталық аурухананың дəрігер рент-
генологы Əнапия Тайлақова, №5 
аймақтық учаскесінің медбикелері Фа-
рида Уалиева, Айназ Жангозина, же-
дел жəрдем бөлімі фельдшері Анжела 
Тянь, жүргізуші Болат Тəжиевке шын 
жүректен алғыс білдіре отырып, толай-
ым табыс пен жемісті жұмыс тілеймін!   

Дəуітхан ДАЙЫМХАН,
қала тұрғыны.

Қойлық ауылдық кітапханасының кітапханашысы Аубакирова 
Күлімғайша Будусқызын 1-маусым күнгі туған күн мерекесімен 
-құттықтаймыз. Осы қуанышты күні сізге деніңіздің саулығын, 
шаңырағыңызға ырыс-байлығын, жүрегіңізге мəңгі жастық жалы-
нын, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. 

Өмір жыры таусылмасын мəңгілік,
Тұрсын алда арайланып таң күліп.
Бақыт болсын əрқашанда жолығар,
Шаттығыңыз тау суындай молығар. 
Күміс күлкі жүзіңізден арылмасын, 
Болсын дейміз əрдайым бағың басым.
Отбасыңа тілейміз біз амандық,
Жаратқан дəйім Сізді жарылқасын.
Тілек білдіруші: аудандық кітапхана ұжымы.

Тұрғындар назарына!
Кене энцефалиті - маусымдық (мамыр-

маусым, тамыз-қыркүйек) вирустық ауру. Кене 
энцефалитімен ауру бірден басталмайды. 
Инкубациялық кезең 7 күннен бастап 14 күнге 
дейінгі аралықта, кейде 30 күнге дейін созы-
луы мүмкін. Тауға немесе орманға шығар ал-
дында ашық түсті киім кию қажет, себебі ондай 
киімнен кене жақсы көрінеді. Киім ұзын жеңді, 
алды жабық болу керек. Егерде кене шаққан 
жағдай болса, шаққан жерге майлы ерітінді 
жағып, жай ғана екі жаққа қозғай отырып алу 
керек. Сондай-ақ, дереу медициналық көмекке 
тез арада жүгіну керек. 

Сарқан қалалық округі, Екіаша жəне 
Аманбөктер ауылдық округтерінің ай-
мақтарында кенелерге қарсы өңдеу 
жұмыстары 2017 жылғы 01.06-30.06 күндер 
аралығында 2 кезеңде жүргізіледі. Өңдеу 
жұмыстары жүргізілгеннен кейін 40 күн 
ішінде осы аймақтарда мал бағу, жидек 
жəне саңырауқұлақ жинауға тыйым салы-
нады.  

А.ЧАРАПИЕВ,
Сарқан аудандық ТҚҚБ басшысы.

Г.ОСПАНОВА, 
жетекші маман. 

Қарабөгет ауылының тұрғыны, білікті ұстаз, қадірлі əріптес 
Амиренова Рауза Қасымқызын туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз. Ғұмырының саналы бөлігін ұлағатты іс-
ұстаздыққа арнап осы салада ұзақ жылдар жемісті қызмет еткен 
ағылшын тілі пəнінің мұғалімі Рауза Қасымқызы өзінің білімімен, 
білігімен, адамгершілігімен төңірегіне сыйлы, ұжымында абы-
ройлы. Өзіндік бір белесті бағындырып отырған туған күн иесіне 
ең ізгі тілектерімізді арнап денсаулығың қуатты, жан-дүниең 
шуақты болсын дейміз. 

Сезініп қуаныштың арайын да,
Құрметтің көріп жүрсіз талайын да.
Ұрпақпен өркен жайып, көңіл өссін,
Жақсылық көктей берсін маңайыңда.
Ізгі ниетпен: ағылшын тілі пəнінің мұғалімдері: Айнаш 

Мамбетбаева, Маржан Нұрбекова.

Уважаемые жители  района!
У нас новое поступление! Чтобы при-

обрести качественную мебель приходите в 
магазин «Асемгуль». Через банки "Хоум кре-
дит" , "Евразийский" и "Альфа банк", "Каспий 
банк" можете получить МЕБЕЛЬ В КРЕДИТ. 
Через "Хоум кредит" оформляем кредиты 
пенсионерам, инвалидам ІІ и ІІІ группы.  А 
также сообщаем что оформление кредита 
на товары производится в данном магазине.  
У нас в наличии высококачественные быто-
вые техники (телевизор, стиральная маши-
на, компьютер, ноутбук, сотовые телефоны, 
планшеты). Если возьмете товары налич-
ными то будут скидки и рассрочка. А также 
продается строительные материалы. Об-
ращаться по  адресу: г. Саркан, торговый 
дом «Асемгуль» ул. Абая 90А тел.2-29-04. 
сот: 8701 306 6663 Айгуль Куатовна, 8 702 
9107124 Нази.

 Құрметті аудан тұрғындары!

Бізде жаңа тауарлар! Өз қаламыздан 
сапалы жиһаздар алғыңыз келсе «Асемгүл» 
дүкеніне келіңіз. "Хоум кредит банкі" жəне 
"Еуразиялық банк", "Альфа банк", "Каспий 
банк"  арқылы НЕСИЕГЕ ЖИҺАЗДАР ала 
аласыз.  "Хоум кредит" банкі арқылы зей-
неткерлерге, ІІ, ІІІ топтағы мүгедектерге 
барлық тауарларды несиеге рəсімдейміз. 
Сонымен бірге алған тауарларыңызды не-
сиеге рəсімдеу бірден аталмыш дүкенде 
жүргізілетінін хабарлаймыз. Бізде  жоғары 
сапалы,  кең көлемді тұрмыстық техника-
лар (теледидар, кір жуатын машина, ком-
пьютер, ноутбук, ұялы телефондар, план-
шеттер жəне т.б.) бар. Қолма-қол ақшаға 
тауарлар алсаңыз жеңілдіктер жəне бөліп-
бөліп төлеуге болады. Сонымен қатар 
құрылыс материалдары да сатылады.  
Хабарласыңыздар: Сарқан қаласы, 
«Асемгүл» сауда үйі Абай к-сі 90А тел.2-
29-04, ұялы:  8 701 306 6663  Айгүл 
Қуатовна, 8 702 9107124 Нази.


