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●Рухани жаңғыру

Елбасы Нұрсұлтан
Назарбаевтың «Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты
бағдарламалық мақаласында
бəсекелестік қабілет, прагматизм, ұлттық бірегейлікті
сақтау, білімнің салтанат құруы,
Қазақстанның эволюциялық
дамуы, сананың ашықтығы
сияқты қағидаттар басшылыққа
алына отырып, таяу жылдарда
атқарылатын нақты міндеттер
айқындалды.
Қоғамдық
сананы
жаңғырту
бағдарламасын іске асыру аясында
Қазақстан Республикасы Президенті
жанында
Ұлттық
комиссия,
облыстық өңірлік комиссия құрылып,
жұмыс атқаруда. Осыған орай аудан əкімі Ерғазы Қошанбековтың
төрағалығымен өткен жиында тиісті
іс – шаралар жоспары бекітіліп,
құрамы
60
адамнан
тұратын
аймақтық комиссияның жұмыс топтары алты бағыт бойынша жұмыс
атқаруды межеледі.
Алғашқы сөз кезегін алған аудан
əкімінің орынбасары Ғалымжан Маманбаев жиналғандарды жаңғыру
бағытындағы ауданда атқарылып
жатқан жұмыстармен жəне алдағы
жоспарлармен таныстырды.
Қоғамдық
сананы
жаңғырту
бағдарламасын іске асыру жөніндегі
аймақтық комиссияның төрағасы
– аудан əкімі Ерғазы Қошанбеков,
төрағаның екі орынбасары – аудан əкімі аппаратының басшысы
Бауыржан Абибеков жəне аудан
əкімінің
орынбасары
Ғалымжан
Маманбаев. Комиссия құрамына
аудандық қоғамдық кеңес, аудандық
мəслихат, «Нұр Отан» партиясының
аудандық филиалы, аудандық ардагерлер кеңесі, аудандық «Атамекен» кəсіпкерлер палатасының
жетекшілері, қоғамдық ұйымдардың
төрағалары, қала, ауыл əкімдері,
бұқаралық ақпарат құралының басшысы кірді. Бұл комиссия 6 бағытта
жұмыс жасайды. Əр бағыт бойынша
жұмыс тобы құрылған.
Бірінші бағыт - қазақ тілінің латын əліпбиіне кезең-кезеңмен көшуі.
Топ құрамындағылар: аудандық аналар кеңесінің төрайымы Гүлшарбан
Калиева, аудандық мəдениет жəне
тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Жалел Құдияров. Екінші
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Аймаќтыќ комиссия
ж±мысын бастады

Парасыз болашаққа. Бірге
бағыт - «Жаңа гуманитарлық білім.
Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»
жобасы. Топ құрамында: Алмалы орта мектебінің директоры
Жамал
Құлахметова,
аудандық
білім бөлімінің басшысы Панар
Иманғазиева. Үшінші бағыт - «Туған
жер» жобасы. Бұл топ құрамында
аудандық
кəсіподақ
комитетінің
төрағасы Жанат Мұқашев, «Нұр
Отан» партиясының аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Мұрат Түсіпов. Төртінші бағыт
- «Қазақстанның сакралды географиясы» жобасы. Топ құрамында
«Ұлағат»
қоғамдық
қорының
жетекшісі Заман Төлеуов, аудандық
кəсіпкерлік
бөлімінің
басшысы
Ибраева Тоғжан. Бесінші бағыт «Жаһандағы заманауи қазақстандық
мəдениет» жобасы. Топ құрамында
қалалық
ақсақалдар
кеңесінің
төрағасы
Баймаман
Тлеубаев,
аудандық мəдениет үйінің директоры
Ықылас Құттыбеков. Алтыншы бағыт
- «Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы. Топ құрамында аудандық ардагерлер ұйымының төрағасы Қадыл
Жанасбеков жəне «Сарқан» газетінің
директоры Жомарт Игіман.
Ғалымжан Қанатұлы өз сөзінде
«Туған
жер»
бағдарламасының
жүзеге асуы жолындағы алғышарттарды атап өтіп, атқарылған
жұмыстарды жəне алдағы міндеттерді сарапқа салды.
Жиын
барысында
рухани
азық беретін мақалада айтылған
мəселелердің іске асуына "Жаңа
гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі
100 жаңа оқулық" жобасының қосар

үлесі Алмалы орта мектебінің директоры Жамал Құлахметованың
сөзіне арқау болды. "Туған жер" жобасын жүзеге асыру жөніндегі жұмыс
тобының мүшесі Жанат Мұқашев бұл
бағыттағы бұған дейінгі атқарылған
ізгі істердің жалғасын табарына
сенім білдірсе, "Қазақстандағы 100
жаңа есім" жобасын жүзеге асыру
жөнінде "Сарқан" газетінің бас редакторы Жомарт Игіман ой-пікірін ортаға
салды.
Сөз соңында аудан əкімі Ерғазы
Қошанбекұлы туған өлкеге деген
сүйіспеншілікті арттыратын, Сарқан
аймағын дамытуда маңызды рөл
атқаратын ортақ іске қала, ауыл
əкімдерін, мекеме-ұжым басшыларын белсене атсалысуға шақырды.
Туған
өлкені
дамытуға
үлес
қосқандар арасынан аудан меценаты, аудан инвесторы айқындалып,
оларды
мемлекеттік
марапатқа
ұсыну, ауданның Құрметті азаматы атағын беру, оларға елді мекен
жəне көше атауларын ауыстыруға
ұсыныс білдіруге мүмкіндік беру
сынды
ынталандыру
шаралары жүзеге асырылатын болады.
Жуық арада осы мақсатта Сарқан
түлектерінің слетін өткізу жоспарлануда. Бұл бағыттағы міндеттер
тұрғындар арасында кеңінен насихатталып, бағдарламалық мақалада
атап көрсетілген басты бағыттар
бойынша берілген тапсырмалардың
тиянақты іске асатындығына комиссия төрағасы сенім білдірді.
П.ЖЕҢІСХАН.

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ə.Назарбаевтың 2017
жылғы 31 қаңтардағы Қазақстан халқына арнаған «Қазақстанның үшінші
жаңғыруы: жаһандық бəсекеге қабілеттілік» атты Жолдауының 5-ші жəне
Бес институционалдық реформаны іске асыру бойынша 100 нақты қадам
Ұлт жоспарының 13 қадамын орындау мақсатында «Парасыз болашаққа.
Бірге!» ұранымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы мобильдік топ құрылған.
Мобильдік топтың негізгі мақсаты: облыс тұрғындарына мемлекеттік
қызмет көрсетудің қолжетімділігін арттыру жəне қоғамда сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мəдениет қалыптастыру болып табылады.
Жуырда осыған орай Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет
істері жəне сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің бастамасымен сыбайлас жемқорлықтың
кез-келген көріністеріне мүлдем төзбеушілікті жəне қоғамда сыбайлас
жемқорлыққа қарсы мəдениетті қалыптастыру мақсатында «Парасыз
болашаққа. Бірге!» атты мобильді топ ауданға келді. Екіаша ауылдық
округіндегі «Жоңғар Алатау Мемлекеттік Ұлттық табиғи паркі» РММ
аудандық филиалы, ауылдық дəрігерлік амбулатория, орта мектепте
жұмыс сапарын бастаған топ мүшелері аудандық пошта байланыс торабы,
«Қазақтелеком», «Сарқанжылу» МКК, Халыққа қызмет көрсету орталығы
ұжымдарымен кездесті. Кездесулерде осы сапардың мақсат-мүддесімен
облыстық мобильді топ мүшесі Дəулет Тертюбаев, аудандық топ мүшелері
Жомарт Игіман, Мұрат Түсіпов, Қадыл Жанасбеков таныстырды. "Парасыз болашаққа. Бірге" мобильді топ ауданның елді мекендерінде жəне
мекеме-ұйымдарында осы күнге дейін 135 қабылдау өткізіп, кеңес берді.
Сонымен қатар таңертеңнен кешке дейін жалғасқан шара барысында жиылған жұртшылыққа сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызметтің сенім
телефондары көрсетілген флаэрлар таратылды.
Өз тілшіміз.

Аудан тұрғындарының назарына!
«Нұр Отан» партиясы Сарқан аудандық филиалы «Ең үздік бастауыш
партия ұйымы» байқауын өткізуді жоспарлауда. Мақсат– Елбасы саясатын үздік насихаттаушы бастауыш партия ұйымдарын анықтап, олардың
жұмыс тəжірибесімен танысып, нəтижелі жұмысты өзге ұйымдарға үлгі ету.
Белсенді, қоғамдық-саяси көзқарасы айқын, отаншыл азаматтарды еліміздің
өркендеуіне тарту, мəселелерді дəйекті жəне жүйелі түрде шеше алатын
кəсіби деңгейі жоғары əрі ең белсенді бастауыш партия ұйымдарының
беделін көтеру.
Байқаудың ережесіне орай, 1 санат бойынша 1-100-ге дейін партия
мүшелері бар, 2 санат бойынша 100-500-ге дейін партия мүшелері бар,
3 санат бойынша 500-ден астам партия мүшелері бар бастауыш партия
ұйымдары қатыса алады.

РУХАНИ ЖАЊЃЫРУ АЙЫ – РАМАЗАН Ќ¦ТТЫ БОЛСЫН!
Ержан қажы МАЛҒАЖЫҰЛЫ,
Қазақстан мұсылмандары діни
басқармасының төрағасы,
Бас мүфти.
Аса
қамқор,
ерекше
Мейірімді Алланың атымен
бастаймын!
Қадірлі
жамағат!
Елбасы
Нұрсұлтан
Назарбаев
«Болашаққа
бағдар:
рухани жаңғыру» атты мақаласында
халқымызды
ұлттық
құндылықтарды құрметтеуге, туған жерді көркейтуге,
жаңашыл ойлап, қоғам үшін игі іс жасауға, өн-

Объявление

1 июня текущего года Министр энергетики К.А. Бозумбаев проведет отчетную встречу перед населением с обеспечением видеоконференцсвязи
в регионах, где подробно расскажет о деятельности Министерстваи даст
ответы на вопросы. Отчетная встреча состоится 1 июня 2017 года в 11-00ч.
по адресу: г. Астана, пр. Д. Кунаева, 4, здание «Қазмедиаорталығы»,
Киноконцертный зал.
В случае наличия вопросов и предложений, просим обращаться по
телефонам: 8(7172) 786862, 786884, либо направить их по электронным адресам zh.baktygali@energo.gov.kz, u.akhmetova@energo.gov.kz.

бойымыздағы
рухани
құндылықты
жаңғыртуға
үндеді. Елімізді рухани жаңғыруға бастаған мақала
жұртымызға парасатты ой, пайымды пікір тастады. Ал
рамазан – рухани жаңғыруымызға септігін тигізіп, иманымызды күшейтуге мүмкіндік туғызатын қадірі мен
қасиеті мол ай. Ендеше, рақым айы – рамазан құтты
болсын! Ұстаған оразамыз, жасаған дұға-тілектеріміз,
құлшылық-ғибадаттарымыз, əрбір қайырлы амалдарымыз қабыл болғай! Алла Тағала отбасымызға амандық,
жұмысымызға береке-бірлік нəсіп еткей!
Тəуелсіздігіміз баянды, еліміз аман, жұртымыз тыныш болғай! Жаратушы Иеміз баршамызды оразадан
оразаға дейін айдан аман, жылдан есен жақсылықпен
жеткізе берсін деп тілеймін! Əумин!

Сарқан қаласы
тұрғындарының назарына!

К вниманию жителей
города Саркан!

Құрметті Сарқан қаласының тұрғындары!
Сарқан қаласының əкімдігі Сіздерден аула шекарасынан өтетін арық жүйесін тазалап, шөптерін шабып, ағаш бұтақтарын қырқып, қоршауларды түзетіп,
қажет болған жағдайда сырлап ретке келтірулеріңізді
сұрайды.
Ескерту: Аулалары жиналмаған, қоқыстары шашылып шығарылмай, арықтары тазаланбаған жəне
шөптері шабылмай жатқан үй иелеріне Қазақстан
Республикасы «Əкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексінің 505-бабына сəйкес заңды жəне жеке
тұлғаларға айыппұлдар салынады.

Уважаемые жители города Саркан! Акимат города Саркан настоятельно просит Вас привести в порядок
территорию, принадлежащую Вам на праве собственности, а также очистить арычную сеть и территорию прилегающую к Вашему дому, выкосить траву, починить и
выровнять забор, при необходимости покрасить.
Примечание: Предупреждаем в случае если у собственников домовладений на преднадлежащей им территории не будет прибрана, разбросан мусор, арыки
будут забиты мусором и не почишены а трава не выкашена то в соотвествий правил благоустройства и соответствии статьей 505 Кодекса Республики Казахстан
«Об административных правонарушениях» на юридических и физических лиц будут налагаться штрафы.
Акимат города Саркан.

Сарқан қаласының əкімдігі.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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уырда
ауданымызға
қызмет
бабымен
келген
Қазақстан
Мұсылмандары
діни
басқармасының
Талдықорған өңірі бойынша өкіл имамы
Серікхан Ахмадиевпен жүздесіп көкейде
жүрген бірқатар сауалдарымызды қойып
сұхбаттасудың сəті түскен еді.
-Серікхан Рымханұлы, Елбасының биыл
жария етілген «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру» атты мақаласы рухани жаңғыруды
барлық бастамалардың көзі етіп айшықтап,
өркениеттің жақсысын алып жаманынан жирену керектігіне баса мəн берді. Сондай-ақ
осы іске «мемлекет пен азаматтық қоғам,
білім беру, əлеуметтік сала, жеке бизнес пен
масс-медиа, бəрі де тартылуы қажеттігін»
атап өтті. Жалпы рухани ұғымын еске
алғанда ұлттық құндылықтар мен асыл
дініміз-Ислам ойға оралады. Бұған сіз не
дейсіз?
-Бисмиллахи рахмани рахим. Алла тағала
бүкіл əлемді өте көркем етіп жаратты. Сол
көркемнің ішіндегі ең керемет жаратылыс иесі
ол-адам. Адам екі түрлі бөлшектен құралады.
Тəн мен жаннан. Құдайға шүкір, бүгінгі таңда
елімізде бүкіл тəніміздің қанағатшылдықта
болатындай барлық мүмкіндік жасалған. Ішіпжеуіміз, киінуіміз дегендей. Адам баласы
тек тəннен ғана жаратылған болса биіктерді
бағындыра алмайтындығы бəрімізге ақиқат.
Бірақ ұлы жаратылыс иесі бізге сана-сезім
беріп басқа тіршілік иелерінен бір саты жоғары
қойды ғой. Ал ақыл-ой қашанда руханиятпен
бірге жасасады, жаңарады, кемелдігін алады.
Сондықтан Елбасы осы рухани жаңғырудың
дамуымызда өзекті орын алатындығын айтып
өтті. Өйткені бұл өмірде адам баласы кемел
өмір сүруі үшін рухани жандүниесі бай болуы

ƏЛЕУМЕТ
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Аќиќат жолымен
ж‰рген адаспайды
керек. Қазіргі кезде көптеген адамдардың
көзі ашық, жоғары білімді. Бірақ сөйте тұра
ізгілікті істерге келген кезде оны жүзеге асыра алмай жатады. Қарапайым ғана біреуді
жамандама, арам ойлама, таспен ұрғанды
аспен ұр деген ұғымдарды бəріміз білеміз
де оны орындауға келген кезде ойымызбен
ісіміз қабыспай жататындығы бар. Міне осы
жерде ой мен оның жемісі істі бірлікте жүзеге
асыру үшін пенденің руханяты бай болуы
керек. Ислам діні осы нəрсені адам бойында қалыптастырады. Тарихымызға үңілсек
зиялыларымыздың барлығы молшылықта өмір
сүруге мүмкіншіліктері бола тұра елі үшін талай қиыншылықтарға төзіп ұлы істерді жасады. Осынау тұлғаларымыздың əрбір іс-əрекеті
дінімізбен біте қайнасып жатыр. Осы жерде
бізді рухани биіктететін, кемелдендіретін, жанжақты күштің негізі-дін деуге толық негіз бар.
Сондықтан дін адамдары еліміздің рухани
жаңғыруына өз үлесімізді қоса білуіміз керек.
-Қазақстанды
ғана
емес
əлемді
толғандырған түйіннің бірі-терроризм. Дана
халқымыз қашанда мəселенің салдарымен
күрескеннен себебімен түсініскен жеңілірек
дейді. Бұл бағытта сіздер тарапынан қандай
жұмыстар жасалуда?
-Ғұлама
ғалымдарымыз
айтқандай
мұсылман адам ешқашан террорист, ал террорист адам ешқашан мұсылман болмайды. Өйткені екеуі бір біріне мүлдем сəйкес
келмейтін ұғымдар. Дін мейірімділік пен

қайырымдылықты, сыйластықты насихаттайды. Осыны басшылыққа алып жұмыс жасаудамыз. Аллаға шүкір бүгінгі таңда Елбасы үлкен
қолдау көрсетуде. Арнайы министрлік құрылды,
дін істері басқармасы бар. Ғалымдарды
шақырып əр ауданды аралап тұрғындардың
санасын оятып, өзіміздің дəстүрлі дінімізді
түсіндіретін шаралар өткізудеміз. Мұның
барлығы алдын алу шаралары. Сондай-ақ жеке
түсіндіру жұмыстарын да жиі өткіземіз. Мысалы былтыр Талдықорған өңірі бойынша жат
ағымда жүрген 25 адамды дəстүрлі дінімізге
қайтардық. Бас бостандығынан айырылған
жандармен де бұл тұрғыда түсіндіру жүргізіп 46
жан ата-бабаларымыз ұстанған дінге оралды.
Əл-Азһар университетін үздік бітірген түлек,
Хасеки мектебін тамамдаған мықты маман
бізде жұмыс жасауда. Олар тек ағартушылық
қана емес теріс ағымдардың жетегінде кеткен
адамдарды оңалту жұмыстарымен де айналысады.
-Күн тəртібінен түспейтін мəселенің
бірі-бала тəрбиесі. Қазіргідей жаһандану
кезеңінде ұрпақ тəрбиесіне дін қаншалықты
əсер ете алады?
-Ия, бала тəрбиесі қашанда маңызды.
Адамдардың
рухани
мəселесі,
отбасы
құндылықтарын қастерлеу бүгінгі күні ерекше
мəнге ие болып барады. Руханият төмендеген
сайын адамда дағдарыс пайда бола бастайды. Ол дағдарыстың ең үлкені өзін аялап
өсірген əке-шешесіне қарсы шығу, сыйла-

●Отбасын қолдау апталығы

Аналар алѓысын бiлдiрдi

Шањыраќтыњ шаттыѓы –
тəрбиелi ±л мен ќызы
Мамырдың 19-ында «Нұр Отан» партиясы аудандық
филиалының
ұйымдастыруымен
Сарқан
гуманитарлық
колледжінің мəжіліс залында «Бақытты отбасы – бақытты
балалық шақ» атты тақырыпта кездесу өтті. Колледж
білімгерлері Біріккен Ұлттар Ұйымының Бас Ассамблеясы
бекіткен халықаралық отбасы күні құрметіне ұйымдастырылған
іс-шараға белсене қатысып, аға буын өкілдерінің өнегелі өмір
жолдарымен танысты.
Кездесуді «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары Мұрат Түсіпов жүргізіп, аудандық ардагерлер
ұйымы төрағасының орынбасары, əжелер алқасының төрайымы
Шолпан Асқарғалиева жастардың білім алып, шаңырақ құруы
жолындағы алда кездесетін сын-сынақтарды еңсеруін өзінің өмірлік
тəжірибесімен ұштастыра отырып, тыңдармандардың көкейіне
жеткізді. Көпшілік алдында сөз алған аудандық мəслихаттың депутаты Жомарт Игіман, Сарқан гуманитарлық колледжінің І курс студенті
Аружан Өзбекова мұндай басқосудың маңыздылығына тоқталды.
Жиынның құрметті қонақтары Болат Рахметқалиев, Қанат Маманбаев, Қадыл Жанасбеков өз отбасыларының атынан жас ұрпақтың
санасына сіңіре жүретін ой-пікірлерін ортаға салды.
Кездесу аудандық мəдениет үйі қызметкерлерінің тақырыптық
концертімен қорытындыланды.
Өз тілшіміз.

Қазақ
ұлтының
жақсы
қасиеттерінің бірі əрі бірегейі
қайырымдылық.
Өзіңде
бармен бөлісе білу, жанашыры жоқ
жандарға қамқор болу туралы көп
айтамыз. Бірақ көп жағдайда осы
əдемі сөздер ісімізбен қабыспай
жататындығы
тағы
шындық.
Өткен
аптада
Республикалық
«Отбасын
қолдау
апталығы»
өтті. Өркениетпен бірге көптеген
ұғымдар өзгерген кезде отбасы құндылықтарын дəріптеуге
ұмтылған шара аясында ауданымызда «Нұр Отан» партиясы
Сарқан аудандық филиалының
ұйымдастыруымен көптеген ісшаралар өтті. Айтпағымыз аталмыш шараларда белсенділік танытып бірқатар отбасыларға өз
демеушілігімен көмек көрсеткен
«Нұр
Отан»
партиясының
қызметкері Б.Жантасовтың азаматтығы. Ауқымды акцияның
аясындағы «Отбасы-ошақ қасы» шарасында аманбөктерлік азамат Бауыржан Алдабергенұлы көпбалалы аналар Ж.Тоқтарбекова
мен Н.Майлыбаеваға күнделікті қат тауарлар-азық-түлік пакеттерін
ұсынды. Шын жүректен ұсынылған өнімдерге аналар айрықша
алғысын білдірді.

П.ЖЕҢІСХАН.

МЕМОРАНДУМ
о взаимодействии
территориальных подразделений Министерства внутренних дел РК и операторов
сотовой связи по блокированию похищенных мобильных
абонентских устройств

«Жолда қабылдау» Республикалық акциясы аудандық жол
полиция қызметі жəне аудандық «Нұр Отан» партиясының
филиалының ұйымдастыруымен өтті.
Акцияның негізгі мақсаты Елбасының Қазақстан халқына
Жолдауындағы жалпы мемлекеттік жүйесін қалыптастыру бағытына
сəйкес тұрғындарға құқықтық көмек көрсету, азаматтық қоғамның
ішкі құрылымында саяси белсенділікті дамыту, сонымен қатар ішкі
істер органдарына деген халықтың сенімін арттыру, партия мен
тұрғындар арасындағы байланысты нығайту болып табылады.
Сондай-ақ науқан барысында аудан тұрғындарының жəне көлік
жүргізушілерінің көкейкесті сауалдары мен пікірлерін тыңдалды.
Шара барысында жол қозғалысы қауіпсіздігін қамтамасыз етуді
насихаттайтын, полиция қызметкерлерінің қызмет атқаруымен
жүргізушілердің құқықтары сақталуы мақсатында сауалнамалар
жүргізілді.

Департамент криминальной полиции и
Следственный департамент Министерства
внутренних дел РК, а также операторы сотовой связи в лице АО "Кселл", ТОО "КарТел", ТОО "Мобайл Телеком-сервис" и АО
"Алтел" в целях противодействии преступности заключили настоящий Меморандум.
Целью настоящего Меморандума является осуществление совместных и согласованных действий, направленных на
предотвращение совершения краж мобильных абонентских устройств путем приостановления по идентификационному коду
(далее-IMEI) их работы, при условии согласия собственника устройства, полученного
в порядке и в форме согласно законодательству РК.
Сотрудникам ОВД района при вынесении постановления (в порядке статьи 71
УПК РК) о признании лица потерпевшим
по преступлениям против собственности,
где объектом преступного посягательства
являются мобильные абонентские устройства, необходимо разъяснять потерпевшим
о праве обращения в адрес Операторов сотовой связи (далее – оператор) с заявлением о приостановлении (блокировки) работы
по IMEI похищенного мобильного устройства, а также о возможных последствиях.
При этом такое заявление абонент может
подать в офис Оператора или передать его
органам внутренних дел, куда он обратился
с заявлением о хищении своего абонентского устройства.
Сотрудникам следствия (дознания)
ОВД (в случае не обнаружения похищенного мобильного устройства по истечении
60-ти календарных дней после регистрации в ЕРДР) направлять заявление потерпевшего о приостановлении блокировании
работы по IMEI мобильного абонентского
устройства ответственному сотруднику «К»
управления криминальной полиции, который после обобщения направляет его в
адрес Операторов.
При этом каждому запросу о блокировании мобильного устройства по IMEI
должно быть приобщено заявление потерпевшего о таком приостановлении в адрес
Операторов с приложением копий документов, подтверждающих право собственности
потерпевшего на указанное устройство и
сопроводительного письма от следователя
(дознавателя) ОВД, являющего подтверждением фактов хищения устройства и права собственности потерпевшего на похищенное устройство.

Ж.БАСШЫҒҰЛОВ,
«Нұр Отан» партиясы Сарқан аудандық
филиалының эксперті.

А.БЕКСУЛТАНОВА,
старший прокурор УКПСиСУ по
Сарканскому району.

П.ЖЕҢІСХАН.

Аудан əкімдігінің қаулысы
Сарқан қаласындағы Нұражы Ақайға қарасты жер телімін мемлекет
мұқтажы үшін қайтарып, тең бағалы жер беру туралы
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 84, 85 баптарына
сəйкес, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару
жəне өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының Заңының 31
жəне 37 баптарына, «Мемлекеттік мүлік туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 6-тарауын, Сарқан аудандық мəслихатының 2009 жылғы 20
шілдедегі №24-140 шешімімен бекітілген Бас жоспарды басшылыққа ала
отырып аудан əкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Сарқан ауданы əкімінің 2014 жылғы 06 мамырдағы № 159
қаулысының негізінде Сарқан қалалық округі жерінен 11 га суармалы
егістік жер Нұражы Ақайға берілген, Сарқан аудандық мəслихатының
2009 жылғы 20 шілдедегі № 24-140 шешімімен бекітілген Бас жоспарда белгіленген 26,6 га жер телімдеріне кіріп тұруына байланысты жері
мемлекет меншігіне қайтарылып, Нұражы Ақайдың жобасы өзгертіліп тең
бағалы жер берілсін.
2. Алматы облысы, Сарқан ауданының жер қатынастары бөлімі, мемлекет мұқтаждығы үшін жер телімдерін мəжбүрлеп иеліктен шығару, оның
ішінде тең бағалы алу жолымен иеліктен шығарылу 2017 жылдың 23
қарашадан басталсын.
3. Алматы облысы, Сарқан ауданының жер қатынастар бөлімі, мемлекет мұқтаждығы үшін жер телімдерін мəжбүрлеп иеліктен шығару
туралы қаулыны, қаулы жария етілген күннен бастап күнтізбелік үш
күн аралығында жазбаша түрде жер телімдерінің меншік иелерімен
мемлекеттік емес заңды тұлғаларға хабарлау қажет, сонымен қатар
Қазақстан Республикасының Заңнамасында көзделген басқа да қажетті
шаралар қолдануы мүмкін.
4. Жер телімдерінің меншік иелерімен мемлекеттік емес заңды
тұлғалары келісу тəртібін жүзеге асыру үшін, үндеу орны: Сарқан ауданы,
Сарқан қаласы, Тынышбаев көшесі 8, №5 кабинет.
5. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан əкімінің орынбасары
А.Сарсембаевқа жүктелсін.
Аудан əкімі
Е.Қошанбеков
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мау, құрметтемеу. Сондықтан ислам діні ең
бірінші отбасы құндылықтарына қатты көңіл
бөледі. Соның ішінде ұрпақ тəрбиесіне. Бабаларымыз «Бала бер, бала берсең сана
бер» дегенді босқа тағылымдамаған. Əрбір
ата-ана қарызданса да перзентіне жоғары
білім беруге ұмтылады. Алды сонау шет елдерде оқып жатыр. Бірақ сөйте тұра неге бүгін
үйленген баласы ертең ажырасып жатады?
Неге тұрмыс құрмай жатып жүкті болады? Неге
ата-анасының жағасына жармасып жатады?
Бұның барлығы да жаһанданудың əсері, нақты
көріністері. Осы жерде руханиятымыздың
төмендеуі өз əсерін тигізбей қалмайды. Алла
елшісі көрсетіп кеткен жүйе мен тəртіпті дұрыс
сақтай біліп сол бойынша тəрбие берсе адам
баласы биік деңгейге жетеді. Кəрілік жеңген атаанасына қабақ шытпай қараса, олардың түрлі
мұқтаждықтарын өтесе бұл да сол тəрбиенің
жемісі деуге болады. Кемел білімді дəстүрлі
дінімізбен ұштастыра білген адамның ұтары
көп болмақ. Осының барлығы тұтас болып
тəрбие атты механизм мүлтіксіз жұмыс істеген
кезде келесі жағынан жақсы өнімдер-тəрбиелі,
адамгершілікті ұрпақ шыға бастайды. Ал сол
алып механизмнің бір тетігінде кеткен қателік
барлық жүйеге теріс əсерін беретін болады.
Алла тағала бұның бəрін кемел жүйеге түсіріп
берген. Сондықтан біз Құдай заңымен жүруіміз
керек. Ғылыми заңдылық болсын басқасы болсын, барлығы Алла заңының еш кемшіліксіз
екендігін бүгінгі ғылым-ілім дəлелдеді. Алла
көрсеткен ақиқат жолымен жүрген жан ғана
кемшіліктері үшін қапаланбайтын, өткен өмірі
үшін өкінбейтін болады.
-Əңгімеңізге рахмет!

Республикалыќ акция аясында

Сарќан
Оказание

e-mail: Igiman01@mail.ru

государственной
услуги

Одним из критериев обеспечения соблюдения прав, свобод и законных интересов населения при оказании государственных услуг является снижение
административных барьеров, повышение
эффективности предоставления государственных услуг населению и качественное
оказание государственных услуг. Проблеме
управления качеством придается огромное
значение во всех развитых странах мира.
Перед уполномоченными органами стоит
задача совершенствования системы качества обслуживания населения, а также составлен план мероприятий по повышению
качества оказания государственных услуг.
Следует отметить, что основная часть
государственных услуг по линии Департамента Земельного кадастра и технического обследования недвижимости-филиал
Некоммерческого Акционерного Общества
«Государственная корпорация «Правительство для граждан» (Выдача технического
паспорта, Изготовление и выдача актов на
земельный участок, Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка, Регистрация залога движимого
имущества) оказываются на безальтернативной основе через Центр обслуживания
населения, а также через веб-портал «электронного правительства»: www.egov.kz.
Адреса мест оказания государственной
услуги размещены на интернет-ресурсе Государственной копорации- www.con.gov.kz
У.ИМАНГАЛИЕВ,
руководитель Сарканского районного отделения ЗК и ТОН.

ХАТ-ХАБАРЛАР
Пайдалы кеңестер

«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы азаматтардың тез жəне
қолайлы қызмет алуы үшін тұрақты түрде жұмыс істеуде. Біз Сіздерге бүгінгі күні пилоттық
жобада іске қосылған композитты қызметтерді ұсынамыз.
Композиттық қызмет дегеніміз не? Азаматтар бір өтінішпен жүгініп бірнеше қызмет
түрлеріне тапсырыс беріп қызмет ала алады.
Композитты қызметке мыналар жатады: 1) Жер учаскелерiн кадастрлық (бағалау)
құнын анықтау+Мемлекет жеке меншікке сататын нақты жер учаскелерінің кадастрлық
(бағалау) құнын бекіту; 2) Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді уақытша өтеулі
(ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау) құқығына актілерді дайындау жəне
беру + Жылжымайтын мүлікке құқықтарды (ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу; 3) Жылжымайтын объектілердің техникалық паспортын беру + Жылжымайтын мүлікке құқықтарды
(ауыртпалықтарды) мемлекеттік тіркеу; 4) Бала тууды тіркеу, оның ішінде азаматтық
хал актілерінің жазбалар өзгерістер, толықтырулар мен түзетулер енгізу + Бала туғанда
берілетін жəне бала күтімі жөніндегі жəрдемақыларды тағайындау + Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке
қою; 5) Қайтыс болуды тіркеу, оның ішінде азаматтық хал актілері жазбаларына өзгерістерді,
толықтырулар мен түзетулерді енгізу; 6) Сотталғандығы болуы не болмауы туралы анықтама
беру + Прокуратура органдарынан, алдын ала тергеу жəне анықтау органдарынан шығатын
ресми құжаттарға апостиль қою қызмет түрлері.
Қызмет алу үшін қажет құжаттар тізбесін бірыңғай байланыс орталығы 1414
нөміріне қоңырау шалу арқылы білуге болады.

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
(с изменениями и дополнениями по состоянию на 10.02.2017 г.)
Статья 83. Нарушение законодательства Республики Казахстан о социальной
защите инвалидов
1. Нарушение законодательства Республики Казахстан о социальной защите инвалидов,
совершенное в виде: 1) необеспечения инвалидам доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры; 2) необеспечения
условий для доступа инвалидов к культурнозрелищным мероприятиям; 3) несоблюдения
работодателем обязанностей в сфере занятости и профессиональной реабилитации инвалидов от трудового увечья и (или) профессионального заболевания, полученных по вине
работодателя, ВЛЕЧЕТ ШТРАФ
на должностных лиц в размере 50 МРП,
на субъектов малого предпринимательства
- в размере 120 МРП,
на субъектов среднего предпринимательства - в размере 200 МРП,
на субъектов крупного предпринимательства - в размере 400 МРП

Защитим лес от пожара
С начала летнего сезона усиливается
опасность возникновения пожаров как в лесах, так и в степи. Все чаще выезжают жители
городов на отдых в лесные массивы. В связи
с этим необходимо строго соблюдать меры
пожарной безопасности. Но иногда мы забываем защитить себя от различных природных
катастроф, чрезвычайных ситуаций.
Пожар- это «основной враг», который быстро уничтожает лес. Человеческий фактор
является одним из распространенных причин
возникновения лесных пожаров.

Если мы вовремя предупредим или вовсе
предотвратим возникновение пожара, будем
правильно соблюдать правила пожарной безопасности, мы внесем большой вклад в защиту
окружающей среды.
Рассмотрим основные способы тушения
лесных пожаров:
- подходить к очагу горения необходимо с
ветреной стороны, чтобы ветер дул в спину, на
расстоянии не меньше минимальной длины
струи огнетушителя (при его наличии);
- если очаг пожара произошел на открытой

2. Действие (бездействие), предусмотренное частью первой настоящей статьи,
совершенное повторно в течение года после
наложения административного взыскания, влечет штраф на должностных лиц в размере
восьмидесяти, на субъектов малого предпринимательства - в размере ста пятидесяти, на
субъектов среднего предпринимательства - в
размере двухсот пятидесяти, на субъектов
крупного предпринимательства - в размере
шестисот месячных расчетных показателей.
Статья 597. Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств.
4. НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ОСТАНОВКИ ИЛИ
СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В МЕСТАХ, ОТВЕДЕННЫХ ДЛЯ ОСТАНОВКИ ИЛИ
СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ИНВАЛИДОВ, - ВЛЕЧЕТ ШТРАФ В РАЗМЕРЕ ПЯТИДЕСЯТИ МЕСЯЧНЫХ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ.
Статья дополнена частью 4-1 в соответствии с Законом РК от 05.05.15 г. № 312-V
местности, то тушение пожара должны начинать с передней стороны очага;
- горящую стену тушат снизу вверх.
В лесу низовые пожары нужно тушить быстро, потому что, если огонь перекинется на
дерево, то тушить пожар станет гораздо сложнее. При тушении лесных и степных пожаров
необходимо строго соблюдать основные правила техники безопасности.
Помните: Соблюдая правила пожарной
безопасности, Вы защитите природу от пожара!
Д. АЗАМАТОВ,
начальник ОЧС Сарканского района,
подполковник гражданской защиты.

●Памятка для потребителей финансовых услуг

Осторожно: финансовые пирамиды!
В последнее время на рынке частных инвестиций активизировалась деятельность организаций, имеющих признаки финансовых
пирамид.
Финансовая (инвестиционная) пирамида
– организация, осуществляющая незаконную
деятельность по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или
иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую
принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних
участников за счет взносов других.
Вступление в финансовую пирамиду путем
внесения денег происходит на добровольной
основе и, как правило, без правового сопровождения и отсутствия гарантий возврата вложенных средств.
Одним из привлекательных условий вложения денег в финансовую пирамиду является возможность получения высокого дохода
через довольно короткий промежуток времени.
В качестве финансового инструмента, используемого для совершения мошенничеств
по принципу финансовой пирамиды, используются «ценные бумаги», а также договоры займа (привлечение денег), траста, страхования.
В редких случаях учредители организациипирамиды действительно инвестируют полученные деньги в основные средства, ценные
бумаги и т.д., но и в этом случае основная
масса внесенных денег не может использоваться для серьезных инвестиций, поскольку
необходима для выплаты обещанных высоких
доходов.
Необходимо отметить, что привлечением
денег от населения на территории Республики
Казахстан могут заниматься только банки второго уровня, а также Национальный оператор
почты на основании лицензии, выданной уполномоченным государственным органом.
Таким образом, операции по приему депозитов от физических лиц относятся к банковским и подлежат обязательному лицензированию. Нарушение законодательства
Республики Казахстан о лицензировании влечет ответственность, установленную законами
Республики Казахстан.
Согласно требованиям Гражданского кодекса Республики Казахстан, иным лицам запрещается привлечение денег в виде займа
от граждан в качестве предпринимательской
деятельности, и такие договоры признаются
недействительными с момента их заключения.

Соответственно деятельность организаций, не имеющих лицензии уполномоченного
государственного органа на привлечение депозитов от физических лиц, но предлагающих
населению разместить в данной организации
свободные деньги, носит признаки мошенничества и является нарушением действующего
законодательства Республики Казахстан.
Необходимо отметить, что вложение денег в нерегулируемые организации сопровождается высоким уровнем риска их полной
потери, поскольку взаимоотношения между
ее участниками строятся на взаимодоверии,
и действия по передаче и концентрации денег
осуществляются самими участниками.
Финансовые пирамиды имеют различные
организационные структуры, виды деятельности и способы привлечения новых участников, тем не менее можно выделить основные
признаки, позволяющие сделать вывод о том,
что перед вами финансовая пирамида. 1. Отсутствие лицензии уполномоченного государственного органа (Национального Банка Республики Казахстан) на осуществление приема
депозитов. 2. Отсутствие определенного рода
деятельности организации, ее устава, государственной регистрации. 3. Отсутствие какойлибо информации о финансовом положении
организации. 4. Отсутствие гарантии сохранности вложений. 5. Обещание необоснованно
высокой доходности вкладываемых средств,
превышающей средний уровень по рынку заимствований. 6. Обещание и выплата бонусов
за каждого привлеченного нового участника. 7.
Обязательный вступительный взнос. 8. Массированная реклама в средствах массовой
информации, сети Интернет. 9. Организация
зрелищных рекламных шоу-презентаций компании с вручением дорогостоящих подарков
участникам различных программ компании. 10.
Непрозрачные структуры источников доходов,
оборота средств, бизнес-процессов и др.
Если организация, которой вы хотите доверить свои деньги, обладает хотя бы несколькими из перечисленных признаков, стоит
задуматься, не пытаются ли вас вовлечь в финансовую пирамиду?

Как не стать обманутым
вкладчиком

Во-первых: необходимо истребовать лицензию уполномоченного органа на осуществление приема депозитов, изучить репутацию
компании и достоверность предоставляемой
ею информации.

Отсутствие лицензии уполномоченного органа на прием депозитов должно насторожить.
Деятельность организаций по приему от граждан денег, не имеющих соответствующей лицензии уполномоченного органа, НЕЗАКОННА.
Громкая и яркая реклама об успешных проектах, при этом отсутствие внятных разъяснений относительно схем инвестирования денег
вкладчиков, а также излишняя конфиденциальность – недвусмысленные признаки того,
что вас вовлекают в финансовую пирамиду.
Для того чтобы не стать «жертвой» финансовой пирамиды, необходимо соблюдать элементарную бдительность и не доверять свои
деньги сомнительным компаниям.
Во-вторых: не стоить верить обещаниям о
гарантированной доходности инвестиций.
Мошенники неплохо играют на элементарной людской жадности, желании быстро
сорвать куш и обогатиться. Поэтому они с легкостью обещают доходность и в 20, и в 50, и в
100 процентов годовых, и в последнее время
предупреждают, что любые вложения при подобной доходности сопряжены с высоким риском потери всех инвестируемых средств.
Если доходность, которую вам предлагают,
превышает доходность действующих в настоящее время процентов по банковским вкладам
(9-10 процентов годовых), то подобная организация выглядит подозрительно. Имейте ввиду,
что законных инструментов, которые имеют
стабильную доходность, немного (банковские
вклады и облигации).
В-третьих: щедрые вознаграждения за привлечение новых вкладчиков – верный признак
того, что перед вами финансовая пирамида.
В-четвертых: не стоит доверять компании,
которая привлекает средства по договору займа.
Как было указано выше, финансовые пирамиды не имеют лицензий на привлечение денег от населения. Самым распространенным
договором, посредством которого привлекаются деньги населения, является договор займа. При этом договор займа составляется со
всевозможными неточностями и оговорками,
чтобы компания, заключившая договор, могла
выйти «сухой из воды».
Пользуясь юридической и финансовой
безграмотностью граждан, которые подписывают такие договоры, практически не глядя,
компании-мошенники создают видимость законной деятельности.
В-пятых: на приглашение поучаствовать в
корпоративных мероприятиях, розыгрыше всевозможных призов, подарков, путевок следует

26 мамыр 2017 жыл

Профилактика
энтеровирусной
инфекции

3

Энтеровирусные инфекции – это инфекционные заболевания, характеризующиеся
многообразием клинических проявлений.
Энтеровирусы хорошо переносят низкие
температуры (в условиях холодильника
они сохраняются в течение нескольких недель), в водопроводной воде выживают до
18 дней, в речной воде – около 1 месяца,
в очищенных сточных водах – до 2-х месяцев. В то же время энтеровирусы при минусовой температуре сохраняются несколько
лет, а в кипяченной воде полчаса.
Пути передачи – водный, пищевой,
контактно-бытовой и воздушно-капельный.
Заражение происходит через воду, продукты питания, а так же испражнения больного, мельчайшие капельки слюны и мокроты
при кашле и чихании, а так же при купании
в открытых водоемах.
Заболевание начинается с повышения
температуры до 38-40ºС, слабости, головной боли, тошноты, рвоты, светобоязни.
Эти симптомы могут сопровождаться болями в области сердца, живота, мышцах, болью в горле, герпетическими высыпаниями
на дужках и миндалинах. На 1-2 день болезни появляется сыпь, преимущественно
на руках, ногах, вокруг и в полости рта,
которые держатся в течение 24-48 часов
(иногда до 8 дней) и затем бесследно исчезают. Источником инфекции является больной человек или носитель.
Для предупреждения заболевания необходимо использовать только кипяченую
или бутилированную воду. Мыть руки с
мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной
гигиены. Иметь индивидуалный набор посуды для каждого члена семьи, особенно
для детей. Перед употреблением фруктов,
овощей, их необходимо тщательно мыть
и ополаскивать кипятком. Употреблять в
пищу только доброкачественные продукты.
Следует проветривать помещения,
проводить влажные уборки желательно с
применением дезинфицирующих средств.
При кашле и чихании прикрывать нос и рот
одноразовыми платками и выбрасывать в
урну после использования, затем вымыть
руки.
Не занимайтесь самолечением и при
первых признаках заболевания обращайтесь за медицинской помощью!
А. ЧАРАПИЕВ,
руководитель районного УООЗ.
А. ЖАРТЫБАЕВА,
ведущий специалист.
отвечать отказом.
Организаторы финансовых пирамид вовлекают своих вкладчиков во всевозможные
корпоративные мероприятия. Делается это
для создания образа успешной и прибыльной
компании, а также для укрепления «корпоративного духа».
В-шестых: необходимо обратить внимание на то, каким образом компания принимает
деньги вкладчиков.
Многие сомнительные компании принимают наличные деньги либо используют различные системы Интернет-платежей и переводов без применения специальных расчетных
счетов компании в банках и достоверной бухгалтерской отчетности своей деятельности.
Однако уважающая себя компания не будет
привлекать средства от физических лиц подобным образом. Честные компании стараются избегать принимать наличность и в своих
собственных офисах.
Обязательно спросите у сотрудников компании, почему они принимают деньги через
системы Интернет-платежей или денежных
переводов, а не используют стандартный метод безналичного перечисления на расчетный
счет организации.
В-седьмых: необходимо изучить информацию о владельцах и руководстве компании, а
также узнать, где она зарегистрирована.
Если данные о руководстве засекречены,
а сама компания зарегистрирована на какихнибудь островах и/или в оффшорной зоне,
то стоит задуматься, прежде чем разместить
в ней свои сбережения. Процедура регистрации компаний в офшорных зонах максимально
упрощена, а узнать имя реального владельца или того, кто на самом деле стоит за этой
структурой, чрезвычайно сложно. Поэтому
обязательно попросите представить учредительные документы компании.
Резюмируя вышеизложенное, отметим,
что размещение временно свободных денег
целесообразно в финансовые организации,
имеющие лицензии уполномоченного государственного органа на соответствующую деятельность.
В соответствии с возложенными на Комитет государственных доходов Министерства
финансов Республики Казахстан задачами Комитет государственных доходов осуществляет функции по предупреждению, выявлению,
пресечению, раскрытию и расследованию
экономических и финансовых преступлений и
правонарушений.
В случае наличия претензий и/или несогласия с деятельностью организаций, имеющих
признаки финансовых пирамид, Национальный Банк Республики Казахстан рекомендует
обращаться в Комитет государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

АРДАГЕР
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Ќарттарымыз - ќазынамыз
Республикалық ардагерлер ұйымының
отыз жылдық тарихы бар.
Кемелденген
елдің, көркейген жердің берекелі бейнесін
танытқан ауданымыздағы қара шаңырақтың
бірі-аудандық «Ардагерлер ұйымы» отыз
жыл аралығында қоғамдық бірлестік ретінде
ауданның өсіп-өркендеуіне өзіндік үлес қосып
келеді. Біздің ауданымызда ардагерлеріміздің
алғашқы
құрылтай жиналысы 1987 жылы
наурыз айында өтіп, Сарқан қалалық атқару
комитетінің жанынан Соғыс жəне еңбек
ардагерлері ұйымы құрылып, өз жұмысын
бастаған. Ардагерлер ұйымының төрағалары
- Щиховцов Прокопий Иванович-ҰОС-ның
ардагері (1987 жылдан 1995 жылға дейін), Парамонов Василий Петрович-ҰОС-ның ардагері
(1995 жылдан 1997 жылға дейін), Байжұманов
Сапа (1997 жылдан 2008 жылға дейін), Шонжикенов Аманжол (2009 жылдан 2013 жылдың
наурыз айына дейін). Осы жылдары 29 бастауыш ардагерлер ұйымы құрылып, олар 2124
зейнеткерлерді қамтыған.
Мен
2013 жылдың 1
наурызында
аудандық ардагерлер кеңесінің отырысында сайланып, күні бүгінге дейін
аудандық
«Ардагерлер ұйымы» филиалының төрағасы
болып қоғамдық жұмысты атқарып келемін.
Соңғы он жылда ауданымызда ардагерлер
саны 4000-нан 5593-ке, бастауыш ардагерлер
ұйымы 23-тен 51-ге жетті. 2017 жылдың басында ауданымызда 6 ҰОС-на қатысушылары,
456 тыл еңбеккерлері, ҰОС-да қаза тапқан
жауынгерлердің 16 жесірі, ҚР-на айрықша
еңбек сіңірген 2 зейнеткер бар.
Аудандық ардагерлер ұйымы мемлекеттік
билік
тарапынан жасалып жатқан барлық
реформалардың
адам
игілігіне,
əрбір
қазақстандықтың игілігіне бағытталатындығын
назарда
ұстап,
жаңалықты
əрбір
азаматымыздың
санасына
жеткізуді
өз
жұмыстарының басты бағыты санайды. «Атабабалар дəстүрі - ұрпаққа аманат» атты
бағдарлама бойынша аудандық ардагерлер
кеңесі тұрақты түрде мектептен тыс уақытта

оқушылардың арасындағы тəрбие жұмыстарын
жүргізеді. Мұндай маңызды іс-шараларды
аудандық əжелер алқасының төрайымы Шолпан Асқарғалиева жүзеге асырады. Атап
айтқанда осы бағытта «Əже-отбасындағы
алтын қазық», «Келін-отбасының келешегі»,
«Енесі жақсының-шаңырағы алтын» атты шаралар атқарылды. Бата халқымыздың мəдени
мұрасы, ұлттық игілігі, асыл рухани азығы. Бата
беру өнерін келешек жастарымыздың бойына
сіңіру мақсатында соңғы жылдары жарыстар
өткізіліп, жеңімпаздар демеушілердің көмегімен
марапатталды. Бас жүлде алғандар облыстық
сайысқа қатысты.Сондай-ақ ардагерлеріміздің
қатысуымен жыл сайын дойбыдан, шахматтан жарыстар ұйымдастырылады. Облыстық
жарысқа қатысқан ардагеріміз Тойшыбеков
Гауһарбектің І-ші орынды жеңіп алғанын
мақтан тұтамыз.
2014 жылы Ұлы Жеңістің 70 жылдығына
орай ауданда «Қайран ерлер, қаһарман ардагерлер» атты өнер фестивалі өтті. Оған барлық
бастауыш АҰ-ы қатысып, жеңімпаздарымыз
ауданнан іріктеліп, облыстық фестивальге
қатысып, екі номинация бойынша жүлделі
орынға ие болды. 2015
жылы "Ерлік
ескермейді. Сарқан соғыс жылдарында" атты
кітапта ауданнан аттанған ардагерлеріміз,
олардың ерлігі жəне соғыстан кейінгі қираған
шаруашылықтарды
қалпына
келтірген
еңбектері шынайы суреттелген.
Қоғамдық
жұмыспен
қатар
аудан
экономикасының
дамуына
елеулі
үлес
қосқан
Төлеухан
Битимбиев,
Мұрат
Қауменов, Сағындық Қалиев, Мейрамғали
Қалиасқаров, Жауынгер Мухамадиев, Балтабек Абылқасымов сынды кешегі ел басқарған
аға буын өкілдері бүгінде еңбектен қол үзбей
күн демей түн демей еңбек етуде. Ал білім,
денсаулық, кəсіпкерлік салаларда көптеген
зейнеткерлер өз істерін өрге домалатып, аудан
бюджетін толықтыруда.
2016 жылдын 3-наурыз күні кеңес
отырысының шешімімен аудан орталығында

Ардагерлер
үйінің
құрылысын
асар
тəсілімен, демеушілердің көмегімен салу
туралы Үндеу
жарияланған. Осыған орай
ауданның Құрметті азаматтары, ардагерлер
С.Қалиев, С.Барлыбаев, С.Малаев,
Ж.Сасанбаев,
Б.Рожаев,
М.Еркебаева
бір айлық зейнетақыларын, іскер кəсіпкер
ауданымыздың «Құрметті азаматы» Е.Жақаев
333000 теңге, аудан əкімдігі жəне аудандық
мəслихат қызметкерлері бір күндік еңбек
ақыларын ардагерлердің есеп шотына түсірді.
Ауданымыздың
мемлекеттік
мекемелері,
кəсіпорын басшылары қайырымдылық көмек
көрсету жұмыстарын жалғастыруда.
Ардагерлер ұйымының назары қарт
адамдардың əлеуметтік
құқықтары мен
мүдделерін қорғауға, тыл еңбеккерлері,
əсіресе жалғызбасты жəне егде адамдардың
хал-ахуалына аударылған. Сондай-ақ ауылдық
жерде тұратындар арасындағы кедейлікті болдырмау мақсатында жергілікті атқарушы органдармен бірлесе жұмыс атқарылуда.
Үстіміздегі жылы "Нұр Отан" партиясымен жəне «Жастар» орталығымен бірлесе
отырып «Бақытты отбасы - бақытты балалық
шақ» акциясы ұйымдастырылды. Сарқан
гуманитарлық колледжінің білімгерлерімен кездесуде ауданымыздың «Құрметті азаматтары»
Б.Рахметқалиев, Қ.Маманбаев жəне аудандық
əжелер алқасының төрайымы Ш.Асқарғалиева
өз ойларын ортаға салып, жастарға өнеге-үлгі
ретінде бағыт-бағдар берді.
Біздің ардагерлеріміздің алдағы уақытта
да əлемдегі ең кемел дамыған 30 елдің
қатарынан өзіне лайықты орын алатын,
мəртебелі Мəңгілік Ел атағын жоғары ұстайтын
Қазақстан
халқының
келешегі-жастардың
шынайы тəрбиешісі ретінде биліктің тірегі
болатындығына ешбір күмəн жоқ.

Аѓа буын - басты назарда

Аудандағы 6 Ұлы Отан соғысының
ардагерін 7 мамыр - Отан қорғаушы күні мен 9
мамыр – Жеңіс күні мерекелерімен құттықтап,
сыйлықтарын табыс ету мақсатында 5 мамыр
күні "Нұр Отан" партиясы аудандық филиалы
төрағасының бірінші орынбасары, аудандық
мəслихат депутаты М.Түсіпов , "Амангелді" бастауыш партия ұйымының төрағасы, аудандық
мəслихат депутаты А.Омаров, Амангелді
ауылдық округіне қарасты Пограничник ауылында тұратын Ұлы Отан соғысының ардагері
Геннадий Фёдорович Ульяновтың үйінде болды. Одан кейін М.Түсіпов, "Қойлық" бастауыш
партия ұйымының төрағасы М.Макетов Қойлық
ауылында тұратын Ұлы Отан соғысының
ардагері Александр Максимович Савкинмен
дидарласты. "Нұр Отан" партиясы Сарқан
аудандық филиалы есеп жəне статистика секторының меңгерушісі Б.Жантасов,
аудандық мəслихат депутаттары, «Жас
Отан» ЖҚ мүшелері, "Екіаша" жəне «Казпочта» бастауыш партия ұйымының мүшелері
Ұлы Отан соғысының ардагерлері Шевченко
Дмитрий Тимофеевич жəне Репкин Григорий
Григорьевичті Жеңіс мерекесімен құттықтап,
сый-сияпаттарын ұсынды.
5 мамыр күні «Нұр Отан» партиясы Алматы облыстық филиалының төрағасы, Алматы
облысының əкімі А.Баталовтың салтанатты
қабылдауында болған Ұлы Отан соғысының
ардагерлері Берлібек Ысқақов пен Алексей Федорович Галкинге "Нұр Отан" партиясы Сарқан
аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары М.Түсіпов, аудандық жұмыспен қамту
жəне əлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы О.Тертюбаев, "Қойлық" жəне «Черкасск»
бастауыш партия ұйымдарының төрағалары
тарапынан қошамет көрсетілді.

«Нұр Отан» партиясының
ұйымдастыруымен «Ардагерлерді
ардақтайық» партиялық жобасы аясында ағымдағы жылдың
10 сəуір мен 9 мамыр аралығында еліміздің
барлық аймақтарында өткен «Ардагерім –
ардағым» республикалық акциясына біздің де
ауданымыз өз үлесін қосты.
Атап айтқанда, 10 сəуір күні «Ардагерлерді
ардақтайық» партиялық жобасы аясында Ұлы Отан соғысының ардагерлері, тыл
еңбеккерлері мен жалғызбасты қарттардың
тұрмыстық жағдайын зерттеу мақсатында
сауалнама жүргізіліп, əлеуметтік карталары толтырылды. Бұл шараны ауданның елді
мекендерінде жүргізу үшін бастауыш партия
ұйымдары белсенді ат салысты. Аталған акциямен 6 Ұлы Отан соғысының ардагері мен
504 тыл ардагері, оның ішінде 39 жалғызбасты
адам қамтылды.
14 сəуір "Жасыл ел" еңбек жасақтары
жəне «Жас Отан» ЖҚ мүшелері Ұлы Отан
соғысы ардагерлері мен жалғызбасты тыл
еңбеккерлерінің үйлеріне барып, аулаларын тазалап, отын жарып, өз көмектерін
көрсетті.
18 сəуір күні барлық бастауыш пар-

тия ұйымдарында Ұлы Отан соғысының
ардагерлері
мен
тыл
еңбеккерлеріне
медициналық көмек көрсету мақсатында
денсаулық сақтау саласының қызметкерлері
қариялардың үйлеріне барып, медициналық
тексеру жүргізді.
22 сəуір күні аудан бойынша Ұлы Отан
соғысында
қаза
тапқан
жауынгерлерге
қойылған ескерткіштер мен обелисктер маңына
сенбіліктер ұйымдастырылып өткізілді.
26 сəуір күні "Нұр Отан" партиясы аудандық
филиалының ғимаратында аудандық орталық
ауруханасы, аудандық жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі, аудандық
ардагерлер кеңесі өкілдерінің қатысуымен
«Ардагерлерді ардақтайық» партиялық жобасы аясында «Ардагерім - ардағым» акциясы
бойынша дөңгелек үстел өткізудің «Бірыңғай
күні» ұйымдастырылды. Аталмыш шараға
қатысқан ата-əжелер бүгінгі таңда аудан бойынша ардагерлерге арналып өткізіліп жатқан
медициналық тексеруге, үй шаруасында
көрсетіліп жатқан көмекке ризашылығын
білдіріп, өз баталарын берді.

Қадыл ЖАНАСБЕКОВ,
аудандық ардагерлер ұйымының
төрағасы.

С.ТӨЛЕУОВА,
"Нұр Отан" партиясы аудандық
филиалының консультанты.
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Бала күнінде көрген бейнеті, қиындығы ес
жиып, алды-артын бағамдаған соң ұмытылар
деп ойлап еді. Бірақ өткен ғасырдың жиырмасыншы жылдарының басында туып,
отызыншы жылдардың ойранын көрген
ұрпақ үшін алдыда тағы да ауыр сынақ сұрапыл майдан тұрды. Біздің кейіпкеріміз
де от – жалында шыңдалғандардың бірі. Сол
кездегі Талдықорған облысының Андреев
ауданындағы Лепсі селосында туып-өскен
Тасболат Жолдасов Сарқан ауданының Черкасск ауылында есейіпті. Оның жастық шағы
Ұлы Отан соғысы кезеңімен қатар келген.
Соғыс басталғанда Тасболат Нұғыманұлы
жалындаған жиырма жасқа толған. 1936
жылы Черкасск жеті жылдық мектебін бітірген
ол колхоздың күндіз-түні толас таппайтын
қарбалас жұмыстарын ересектермен бірдей
атқарып жүріп ер жеткен-ді.
«Алғашқылардың бірі болып соғысқа
аттанған Тасболат Жеңісті санамызға сіңіріп
барып, Жеңіс күнінен кейін бір жылдан соң
ауылға оралды», - деп айтады екен көнекөз
көршілері. Расында да 1941 жылы майданға
аттанып, 1942 жылдың алғашқы айынан бастап 125-атқыштар полкінің қызыл əскері
Тасболат өзі сияқты мектеп көрген сауатты
жастар қатарында полк мектебінде оқиды.
Білімі мен білігі ұштасқан жас жігіт жиырма бір
жасында осы полктің миномет батальонының,
5-атқыштар дивизиясының 190-атқыштар
полкінің орудия командирі болды.
Майданда артиллеристердің өзгелерден
шоқтығы биік. Жаяу əскерді де, танк,
самолеттерді де белгілі бір қашықтықтан
қорғап,
шабуылға
жол
ашып,
біздің
əскерлердің жеңіске жетуіне үлес қосқан
осы қуатты қаруды меңгерген жауынгерлер болатын. Міне, Тасболат Жолдасов
осы сапта жүрген. Майдангердің тəртіптілігі,
тиянақтылығы, елгезектігі басшылар назарына ілініп, 1944 жылы 3-армияның 18-атқыштар
полкінің курсанты болып қабылданады. Кіші
лейтенант шенінде курсты аяқтаған ол Жеңісті
5-атқыштар дивизиясының ПТР-142 атқыштар
полкінің взвод командирі болып қарсы алды.
1946 жылдың 12- маусымындағы Белорус
əскери округі қолбасшысының бұйрығымен
əскер қатарынан босаған запастағы офицер
аман-есен елге оралады. Өңірінде «Қызыл
Жұлдыз» ордені, «Ерлігі үшін» медалі
жарқыраған батыр командир енді еңбек майданында өзін сынап көреді.
Тасболат Жолдасов 1946 жылдан 1982
жылға дейін еңбек демалысына шыққанша
«Черкасская
оборона»
колхозында
бақташылықтан қой – тауарлы фермасының,
сүт-тауарлы фермасының меңгерушілігіне
дейін көтеріледі. Адалдығымен, біліктілігімен
еленіп,
колхоз
төрағасының
мал
шаруашылығы жөніндегі орынбасары болған
Тасболат Жолдасовтың елеулі еңбегін көз
көргендер əлі күнге дейін ұмыт қалдырған
емес. Осы шаруашылықта кезінде жас маман
болып еңбек жолын бастаған Қанат Маманбаев, Аманжол Шөнжікенов, Алдаш Тазабеков,
Төлеген Дəулетқалиев, Төлеухан Битимбиев, Баққожа Жамантаевтар тумысынан таза,
айналасынан адалдығымен аян аға буын
өкілін өнеге тұтқан болатын. Сол сыралғы
ауылдастарының қай-қайсысымен пікірлесе
қалсаңыз өмір мектебінен, дала академиясынан өткен Тасболат ақсақалдың елді бірлікке,
ынтымаққа үндеген өрелі істерін əңгімеге арқау
етеді. 1962 жылы көршілес Қытай елінен қоныс
аударған қандастарымызды басқарманың
бұйрығымен жұмыспен қамтуға білек сыбана ат салысқанын айналасындағылар ұмыта
қойған жоқ.
Тасболат Нұғыманұлының тірлік сапары
1985 жылы соғыс зардабынан ерте шектелді.
Алпыстың төртеуіне келген жасында соңына
асыл жары Нүрипаны, сегіз баладан тараған
немерелерін қалдырып, бақиға аттанды. Жары
Нүрипа балаларынан 25 немере, 35 шөбере
көріп 84 жасында балаларының қолында
қайтыс болды. Балаларының үлкені Бекболат бүгінгі күні 70 жаста. Сегіздің екеуі бұл
дүниеде жоқ, қалғандары ата-ана өнегесімен
адал еңбегімен өмірден өзіндік орындарын
тапқан.
-Əкеміздің оқ пен оқты кешіп келген
жеңімпаз майдангер екенін малданған кезіміз
жоқ, - дейді Сəрсенбай Тасболатұлы. –Ол кісі
бізді адал еңбегіңе, өзіңе сен деп үйретті.
Ешкімнен кенде қалған жоқпыз. Əке аманатына лайық ғұмыр кешіп келеміз.
Иə, майдангердің балалары əке аманатына адал. Өскелең ұрпаққа үлгі болып,
ешқашан арнасынан аспаған Тасболат сынды
ардагерлердің рухын реті келгенде еске алып,
өнегесін кейінгіге жеткізу – біздің парызымыз.
Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Өткен замандардың тұңғиық тереңінен
сыр шертетін тарихты да, əдебиетті де
кітапханадан табамыз. Кітапхана – оқырман
мен кітап арасындағы алтын көпір. Ал кітап
пен кітапхананың тіршілігіне жан беретін,
ұлттық құндылықтар мен оқырмандар арасын жалғастырушы - кітапханашылар. Егер
кəсіби кітапханашы болмаса, оқырманның
болуы мүмкін бе? Қызығы мен қиындығы мол
кітапханашы мамандығы туралы бір – ақ ауыз
сөзбен жеткізу мүмкін емес, жұрт көп біле
бермейтін, көп елене бермейтін, бірақ дүйім
оқырманның кітап жайлы бағыт- бағдар алуы
үшін жан - тəнімен беріліп қызмет атқарып
жатқан кітапханашылардың еңбегі ұшан - теңіз.
Қасиетті қазынамызды көздің қарашығындай
сақтап, насихаттап, ел игілігіне жаратып
жүрген кітапханашылар –аз емес. Ойы зерек, қиялы жүйрік, өзінің кəсіби шеберлігін
шыңдаған, оқырмандарға білім мен қажетті
ақпараттың тиімдісін демдеп беріп отырған,
ой-өрісі кең, жан-жақты білімді, парасатты

ЌОЃАМ

Кiтапханашы келбетi
кітапханашылардың арасында Пограничник
ауылдық кітапханасының кітапханашысы Курманбаева Мейренбала Хасенқызын айрықша
айтар едік. Мейренбала апайымыздың орны
да бір бөлек. Бүгінгі күні кəсіби шеберлік – кез
келген маманның қоғамдағы сұранысы мен
орнын анықтайтын басты ұстаным. Кітапхана
- сан ғасырлық адамзат тарихы сайрап жатқан
киелі де қасиетті, мəдениет пен тəрбие ордасы, кітап - адамның адал досы, сырласы,
білімнің қайнар көзі. Кітапханашы қызметі
арқылы болашақ ұрпақты адамгершілікке,
білімге тəрбиелеу ісіндегі зор тұлғалардың
бірі. Кітапханашының негізгі мақсаты рухани азық болып табылатын кітап пен ақпарат
құралдарын оқырмандарға насихаттау. ХХІ
ғасырда кітап жалғыз ақпарат көзі болмай
отырғаны мəлім. Компьютерлік технология
ақпаратты жинақтау мен таратуда ешнəрсені
алдына теңестірмей, бір кездері кітапты артқа
тастағаны да белгілі. Бірақ осы технологияның
бəрін игеру үшін білімді, кітап оқи білетін
ұрпақ қажет екенін өмірдің өзі дəлелдеді. «Не
ексең, соны орасың» деп ата-бабамыз тегін
айтпаған, балаға материалдық қажеттіліктен
гөрі рухани қажеттіліктердің берері зор.
Сондықтан, кітапханашы ұсынған əр ақпарат
оқырманға ой салатын, іздеген сұрақтарына
жауап табатындай болуы тиіс. Саналы ұрпақ
тəрбиелеуде кітапханашы əр балаға жеке
тұлға ретінде түсіністікпен қарап, баламен
жеке жұмыс түрлерін ұйымдастыруда оның
қызығушылығын анықтап, психологиялық
жағдайларын біліп, бала жүрегіне жол табу

арқылы ғана көздеген мақсатына жете алады.
Мейренбала Хасенқызы – білімді, заманауи
технологияларды жетік меңгерген, жаңашыл,
оқырманды жан-жақтылығымен өзіне, кітап
оқуға баурай білетін,талапшыл, адамгершілігі
мол, мейірімді, қиындық кезде сырлас бола
білетін оқырманның шын жанашыры.
Əр маман иесінің қызмет көрсету деңгейі
ең əуелі қызметкерлердің кəсіптік деңгейімен
анықталады. Біздің бүгінгі мақтанышымыз
зейнеткерлік жасқа жетуіне байланысты Мейренбала апайдың еңбек жолын айтып кетуді
жөн көріп отырмыз. Кітапхана мамандығы
бойынша 45 – жыл еңбек етіп келді. Адал
жар, аяулы ана. 2-қыз тəрбиелеп бүгінгі
таңда қыздарын қияға қондырған. Екі баласы да жоғары білімді білікті маман иелері.
4-немерелерінің қызығын көріп отырған жайы
бар. Жұмыс істеген жылдар ішінде бірнеше
мақтау қағазымен, аудан əкімінің алғыс хатымен, бағалы сыйлықтармен марапатталған.
Мейренбала Хасенқызы
кітапхана ісінің
мəселелерін сараптай білетін, оны орындау
барысында өздігінен шешім қабылдай алатын, кəсіби міндеттерді табысты меңгерген
маман. Мейренбала Хасенқызы əріптестер
арасында өте сыйлы, сабырлы өте қарапайым
жан, кітапхана жұмысының сан қилы əдістерін
меңгеріп, кəсіби шеберліктерін
шыңдап,
білімді де білікті маман ретінде көріне білді.
Еңбегіңіздің зейнетін көруге тілектеспіз!
Сарқан аудандық кітапхана ұжымы.

Мүлкімізге сақ болайық

Мал ұрлығы

2017 жылы сəуір айының 4 күні сағат 14:00 дар
шамасында аз-ша «М» Сарқан қаласы Чепрасова
көшесінің бойында орналасқан ағаш өңдейтін цехқа
жеке жұмыстарымен келген. Сол сəтте ағаш өңдейтін
цехта жұмыс істейтін аз-т «Ж» өзінің көк түсті «Урал»
маркалы велосипедімен келіп, велосипедті цехтың
ауласында орналасқан қораның алдына қойып,
цехтің ішіне кіріп кеткен, бұл жағдайды аз-ша «М»
көріп тұрған. Содан аз-ша «М»-ға қораның алдында тұрған аз-т «Ж»-ның көк түсті «Урал» маркалы
велосипедін ұрлап кетуге ойы туындаған. Осыдан
соң аз-ша «М» аталған цехтің ауласында өзінің еркін
жүруін сезініп, пайдақорлық ниетпен, бөтен мүлікті
бас пайдасына жарату мақсатымен көмір қораның
алдында аз-т «Ж»-ға тиесілі бағасы 40 000 теңге
тұратын көк түсті «Урал» маркалы велосипедті жасырын ұрлап, оқиға орнынан бой тасалап кеткен. Осы
қылмыстық əрекетімен аз-ша «М» жəбірленуші аз-т
«Ж»-ға жалпы құны 40 000 теңгеге елеулі мүліктік залал келтірген. Сонымен қорыта келгенде, аз-ша «М»
ұрлық, яғни бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру, яғни
ҚР ҚК-нің 188 бабы 1 бөлігінде көрсетілген қылмысты
жасаған.
Бірақ қазіргі таңда аз-ша «М»-ның үстінен
қозғалған қылмыстық іс жəбірленуші аз-т «Ж» мен татуласуына байланысты ҚР ҚК-нің 68 бабы 1 бөлігі, ҚР
ҚПК-нің 35 бабы 1 бөлігі 12 тармағына сəйкес сотқа
дейінгі тергеп-тексеру тоқтатылды.
А.СЫДЫКОВ,
Сарқан АІІБ-нің ТБ-нің аға тергеушісі,
полиция капитаны.

Салақтық жəне салғырттықтан мал ұрлығы аудан
көлемінде жиі орын алуда.Малшылардың жайылымға малдарды жайып, оларды қараусыз қалдыруы жəне де қазіргі
кезде жеке шаруа қожалықтарының малшылары таң атпастан малдарын жайылымға жіберіп, өздерінің жұмыстарына
салғырт қарап, жайылымда жүрген малдарын қараусыз
қалдырады. Ал жайылымдағы малдары жоғалғанда дереу
іздемей, өздері жақын маңайды іздеп таппаған соң, арада
2-3 күн немесе 1 апта өткеннен кейін Сарқан АІІБ-не малдары жоғалып кеткені жайлы хабарлап шағымданады. Атап
айтқанда мал ұрлығы – ұрлықтардың ішінде қиын ашылатын
қылмыстың бірі болып табылады. Сол себепті жайылымға
малдарды қараусыз тастамауға, түнгі уақытта қорада немесе жеке шаруа қожалықтарында тұрған малдарға үлкен
көңіл бөліп, айналаны, қораны ұрылардан жақсылап
қоршап, ит күзетін күшейтіп, бейне бақылау орнатып, іріқара малдарына чип салып сақтану керек.
Б.БАЙМОЛДИНОВ,
Сарқан АІІБ-нің КПБ-нің жедел уəкілі, полиция
капитаны.

ОПМ ПРАВОПОРЯДОК

18 и 27 мая на территории Алматинской области проходило областное оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок». Главной целью проводимого мероприятия было стабилизировать криминогенную обстановку
на улицах и общественных местах, в том числе в районах
дислокации увеселительных заведений расположенных на
территории области, а также повышение эффективности
деятельности полиции по борьбе с преступностью.
Т. СУЛТАНОВ,
командир взвода МПС ДВД Алматинской области,
капитан полиции.

ҚОҒАМ ТЫНЫШТЫҒЫ ЖОЛЫНДА ЕҢБЕК ЕТЕМIЗ
Бiздiң басты мiндетiмiз – ел тыныштығын сақтап,
заңдылықтың бұзылуына жол бермеу. Сақшыларымыздың
қажырлы, табанды, жiгерлi iс-əрекеттерiнiң арқасында
негiзгi мiндеттерiмiздi ойдағыдай орындап келемiз.
Алайда, қоғамдық орындарда, көшеде жасалған
қылмыстардың, бұрын сотты болғандардың қайта
қылмысқа бармауының алдын алу мақсатында жеке
құрамның жауапкершiлiгiн күшейтiп, бақылау рейдтерiн
жиi ұйымдастырамыз. Мал ұрлығының алдын алу
мақсатында профилактикалық жұмыстар жүргiзiлуде.
Елдi
мекен
тұрғындарымен
кездесулер
өткiзiп,

ƏКЕ
Əкем менің ақылшым,
Бізге болдың қамқоршы.
Баптап бізді өсірген,
Қатемізді кешірген.
Жақсылықты үйрен деп,
Жамандықтан жирен деп.
Санама құйып келесің,
Біліміңмен топ жар деп.
Е.АУДАНБЕКҰЛЫ,
Көкөзек мектебінің
3-сынып оқушысы.

Ана
Мəпелеп мені өсірген,
Ақ жаулықты анашым.
Бəрінен де қымбатсың,
Мен үшін сен дарасың.
Дильназ РЫСҚҰЛ,
Көкөзек мектебінің
3-сынып оқушысы.

иелiгiндегi малдарын қараусыз, бос жiбермеуi жөнiнде
түсiндiру жұмыстары жүргiзілдi. Қоғамда ұсақ құқық
бұзушылықтарға, бұзақылыққа жəне мəдениетсiздiкке
«мүлдем төзбеушiлiк» атмосферасын қалыптастыру
жөнiндегi Елбасының тапсырмасын iске асыру үшiн
құқық қорғау жəне мемлекеттiк органдар үкiметтiк емес
ұйымдармен бiрлесiп, кең ауқымды жұмыс жүргiзудемiз.
Д.МЕИРБАЕВ,
Сарқан АІІБ-нің УҰИ-ның полицейі,
полиция сержанты.
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Бастауыш – білім
баспалдаѓы

Бастауыш – білім баспалдағы демекші осыдан 4 жыл бұрынғы кішкентай
бүлдіршіндер, міне бүгін оңы мен солын
танып, жақсы мен жаманды айыра білуді
үйренген
шəкірттеріміз
бастауышпен
қоштасып, орта буынға өтуде. №54 орта
мектепте 4-сынып оқушылары «Қош бол,
бастауыш» атты мерекелік кеш өткізді.
Армандасаң да, қиялдасаң да балалық
шағың көз алдыңа келеді. Өйткені, биік асуға
беттеген аяулы ғұмыр, ғажайып өмір осынау бал күлкілі балалық шақтан басталады.
Қызықты да ғаламат өзгерістер сыйлаған,
білім нəрімен сусындатқан, өмірде өз жолдарын табуға жол сілтеген ұстаздарына,
ата-аналарына өз өнерлерін көрсетті.
Сандуғаш АЙДАРБЕКОВА,
№ 54 орта мектебінің бастауыш
сынып мұғалімі.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

МЕКТЕП

Шəкiрт лебiзi

Педагогикалық жаңалықтардың бірі –
оқытудың іс-тəжірибесіне жаңа əдіс-тəсілдерді
енгізу. Қазіргі таңда заман талабына сай білім
беру ісінің талап деңгейінен шығу мұғалімнің
шығармашылығына тікелей байланысты. Осы
орайда мұғалімнің мақсаты оқушының сабақ
үстінде оқу əрекетін тиімді əрі қызығушылығын
оятатын етіп ұйымдастыру, ой-өрісін байқау,
бағалау арқылы алдағы жұмыстарына жоспар құру. Бұл өзгерістер мұғалімге де,
оқушыға да оң нəтиже берері сөзсіз. Білім
беруде жаңартылған əдістер мен технологиялар мұғалімдерге тиімді. Сол себепті
мұғалімдер үнемі ізденісте жүріп «өмір бойы
білім алуы керек» - деген ұстанымды естен
шығармайды. Осы тұрғыда тəлімгер ұстазым
I деңгейлі орыс тілі пəнінің мұғалімі Богатикова Жанат Каметаевнаны өзіме үлгі тұтамын.
Жанат апай жаңа бағыт бойынша көрсетілген
модульдерді ықпалдастырып өзінің сабағын
жаңартылған əдіс-тəсілдер негізінде өткізіп
жүрген тəжірибелі ұстаз. Ұстазыма заманауи
ғылыми-зерттеулердің жəне оқытудың, озық
тəжірибесінің ықпалдасуы аясында 2016 жылы
«Тəжірибеден
рефлексия» бағдарламасы
бойынша курстан өткендіктен, жаңартылған
бағдарлама негізінде мұғалімдерді даярлау
міндеті жүктелді. Қазіргі уақытта мектепте 8
мұғалімге жаңа технологияны меңгерту үстінде.
Сол курста дəріс алып жүрген мұғалімдердің
қатарында мен де бармын. Курста біз коучинг,
дөңгелек үстел өткізіп, сабақта оқушыларды
топқа бөлу мен ұйымдастыруға байланысты
əр түрлі əдістерді үйренудеміз. Іс-тəжірибемде
сабағымды сын тұрғысынан ойлау, АКТ
модульдерін жиі қолданамыз. Курсты оқып істəжірибемізге көптеген тың өзгерістер енгіздік.
Өзгеріс дегеніміздің өзі – жаңа тəсілдерді енгізу.
Топпен жұмыс жасау біріншіден оқушылардың
бірігіп жұмыс істеуіне мүмкіндік тудырса,
екіншіден ұйымшылдыққа тəрбиелейді, бірбіріне көмектесуге, оқытуға, үйретуге жағдай
жасайды. Сабақты жаңаша түрлендіріп, əдістəсілдермен өткізу арқылы өз бетімен білім
алуға белсенділігін арттыруға, ой еркіндігінің

дамитындығына көзім жетті. Сондықтан бұл
бағдарламаны барлық ұстаздардың меңгеріп,
əрбір мектепте қолдау көрсетіп ұтымды пайдаланса деп ойлаймын.
Тəлімгерім Жанат Каметаевнаның істəжірибесінен үлгі алып, ұстазыма ұқсауға
тырысамын. Оқушылары аудандық пəн
олимпиадаларынан, кіші ғылыми академия
мен дарын жобасы жұмыстарынан жүлделі
орындар иеленуде. Еңбегі ескерусіз қалмай
бірнеше мəрте «Алғыс хат», «Мақтау қағазы»,
көптеген дипломдармен марапатталса, 2016
жылы «Үздік мұғалім» төсбелгісінің иегері
атанды. Бұл марапат менің ғана емес, бүкіл
ұжымымыздың еңбегіне берілген жоғары
баға деп санаймын,-деп ағынан жарылды
білікті ұстаз. Өзінің кəсіби деңгейінің жоғары,
шығармашылық тəжірибесінің мол, оқу-тəрбие
ісіне шынайы жанашырлық таныта білетін
Жанат Каметаевнадай ұстазымды мақтан
етемін.Осындай қолдау мен қамқорлық жаңа
жетістіктерге қанаттандырары сөзсіз.
А.БЕЙСЕМБЕКОВА,
М.Маметова атындағы орта мектебінің
бастауыш сынып мұғалімі.

¦лы Жењiске 72 жыл

Ұлы Отан соғысы халқымыздың, аға буын өкілдерінің, біздердің əкелеріміз бен
аналарымыздың биік рухын, ерлігі мен қаһармандығын əлемге танытқан қасиетті соғыс болса, Ұлы Жеңіс аға ұрпақтың Ұлы ерлігін мəңгілікке ел жадында сақтауға арналған ең қастерлі
мереке.
Осы мерекеге орай 9 мамыр күні Алмалы ауылдық округінің спорт жөніндегі əдіскерінің
ұйымдастыруымен жəне ауылдық округ шаруа қожалықтардың демеушілігімен ауылдың спорт
алаңында «Қазақстан Республикасының Қарулы күштерінің 25 жылдығы», «Ұлы Жеңістің
72 жылдығы» мерекесі аясында футбол ойынынан жастар арасында аудан біріншілігі өтті.
Жарысқа Алмалы, Абай, аудан əкімшілігі, Көкөзек, Қарабөгет, Черкасск, Ақтұма, Алмалы
ауылдарының жастарының құрама командалары қатысты. Жарыс нəтижесі бойынша аудан
əкімшілігі 3-ші орын, Ақтұма ауылы 2-ші орын жəне Абай ауылы 1-ші орынды иеленіп, бағалы
сыйлықтармен марапатталды.
Біз əрқашанда Жеңіс күнін аға буынның Отанға деген шексіз сүйіспеншілігінің, жастарды
ерлік пен патриотизм рухында тəрбиелеудің өлшеусіз өнегесі деп білеміз.
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Аяулы анам!

Ана жайлы ойымды бір ауыз сөзбен айтып
жеткізу мүмкін емес. Əркімнің өз анасына деген
махаббаты шексіз. Мен анамды жақсы көремін.
Аяулы анамның күліп, гүлдей жайнап жүргенін
қалаймын. Анам болмағанда жарық дүниенің
қадірін, махаббатын, мейірімді шапағатын
сезбес едім. Анам ақ сүтін берді, түн ұйқысын
төрт бөліп, менің бесігімді тербетті. Менің
қылығыма, əр басқан қадамыма қуанды. Ана
жүрегі өте мейірімді, кешірімді. Тентек болсаң
оны да сыр бермей көтереді. Ана баласының
биік шыңдарға яғни, білім алып жетістіктерге
жеткенін қалайды. Ана үйдің жылуын,
берекесін кіргізеді. Ананың алақаны жұмсақ,
сүті тəтті деген. Бұл рас. Əлемдегі аналардың
бəрінің жүрегі жұмсақ болса екен. Сонда біздің
елімізде жетімдер үйі болмас еді. Бала да, ана
да бақытты болса екен.
Ал мектепте біздің екінші анамыз –
ұстазымыз Бейсембекова Айгерім Мейрамбековна. Бізді білім нəрімен сусындатып,
тəрбиелейді. Айгерім апайымыз өте мейірімді,
ақкөңіл жан. Біз ол кісіні мектептен қалмаса,
ауырмаса екен деп ойлаймыз.
Мен анама өзімнің жүрегімнен шыққан, мынадай өлең жолдарын тарту еткім келеді:
Жарқын жүзді жан анам,
Сендей болсын бар адам.
Шаттық кетпес баладан,
Əр сөзіңді жаттаған.
Жүрегіме сақтаған,
Анашым деп мақтанам,
Айналайын ақ мамам.
Қорыта айтқанда, барлық адам ана
алдындағы парызын өтеп, ақ сүтін ақтап,
ананың шашына ақ түсірмей, тек осы киелі
жандардың бақытты болуын ойлау керек.
Себебі ең бақытты адам – анасы бар адам.
Жер бетіне жақсылық нұрын себетін аналарымыз аман болсын!
Диас БОРАНБАЙ,
М.Маметова атындағы орта мектебінің
4 сынып оқушысы.
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ҰЛАНДАР МЕРЕКЕСІ

7-мамыр
Ұландар
мерекесі
қарсаңында Көктерек ауылдық округінің
тумасы, тыл ардагері
Закарияқызы
Секер апамыз 80-жасқа толды. Осы
мерейтойға байланысты жан-жақтан
балалары, немере мен шөберелері жиналып
ағайын-туғандарының басы
бірігіп мəре-сəре болды. Секер əжеміздің
немерелері арнайы той жасап жəне
ауылдың жастарына ұлттық спорттық
ойындарға демеушілік көрсетті. Атап
айтсақ 6-мамыр күні волейбол, шахмат,
мини футбол ойындары орын алса, шахматтан ауылымыздың жасы үлкен атамыз Абжанов Мəнтай атамыз 1-орынды
иеленді. 7-мамыр күні құнан бəйгеге аттарын жаратып қосқан Қойлық ауылынан
арнайы келген Мухамбаев Мейрамбек
ағамыздың атты 1-ші келіп қаржылай марапатталды. Ал құнан бəйгесінің соңынан
тай жарысында ауылымыздың тұрғыны
Сексенбаев Жанатбек ағамыздың тайы
1-ші орынды иеленді. Жарыстар соңынан
ауыл жастарынан құралған командалар
арасында қазақтың ұлттық ойыны көкпар
тарту өткізіліп, ауыл жастары өздерінің ат
үстінде мығым отыратындарын тағы бір
дəлелдей түсті.
Осындай игі істерді ұйымдастырып
жəне
демеушілік
көрсеткен
Секер əжеміздің немерелеріне ауыл
жастарының атынан алғыс білдіріп
əжемізге мына өлең жолдарын арнаймыз:
Тастаңыз қиындықтың сызып бəрін,
Ер жеттік біз кешегі бұзықтарың.
Əжелеп жан-жағыңда жүре берсін,
Бал тəтті немерелер қызықтарың.
Р.ҚАЗЕЗОВ,
Көктерек ауылдық округінің спорт
жөніндегі əдіскер нұсқаушысы, БПҰ
мүшесі.

Баланы мектепке дайындауда
мектепалды даярлыќтыњ мањызы

Д. САРСЕМБАЙ,
Алмалы ауылдық округінің спорт жөніндегі əдіскер нұсқаушы, БПҰ мүшесі.

Шəкірт ж‰регіне жол тапќан
Нағыз ұстаз болу – бақыт əрі абырой. Шындығында, мұғалім болу оңай болып көрінгенмен,
ал нағыз ұстаз болу екінің бірінің қолынан келе бермесі анық. "Ұстазды алтын діңгекке теңер
едім", – деп ұлы педагог Ы. Алтынсарин айтқандай, ұстаз жолы – қиыншылығы мен рахаты
бір басқа жетерлік мамандық атаулының ұлысы. Білім беру кеңістігінде тəжірибелі де білімді,
өз мамандығының қас шебері, кəсіби ұстаздар жетерлік. Солардың бірі – Аманбөктер орта
мектебінде 43 жыл еңбек еткен,математика пəні мұғалімі Хасенова Гүлнар Жомартбайқызы.
Ұзақ жылдар бойы ұстаздықтың ұлы жолында өзінің айшықты еңбегімен дараланған Гүлнар
Жомартбайқызы жайлы ерекше ілтипатпен айтуға болады. Себебі ғибратты ғұмырының
қымбат шақтарын болашақ буындарды оқыту мен тəрбиелеу ісіне арнап келеді. Өз ісіне
берілген, шəкіртінің жанына нұр құя білген Гүлнардай апайымыздың ұстаздық өмірі – болашақ
үшін үлкен өнеге. Содан бері біраз уақыт өтті. Жүйткіген уақыт ешкімге жеткізер емес. Жақында
апайымыз зейнеткерлік демалысқа шықты. Əйтсе де бойынан сол бір жастық жігердің ұшқыны
жылдар өтсе де əлі де сөнбегенін сөзбен емес, нақты істер арқылы көрсетуде. Ұстаздың
қарапайымдылығы мен білімділігі, еңбекке деген ерекше ынтызарлығы өзгелерден оны
ерекшелендіреді. "Бұлақ көрсең, көзін аш" демекші, қаншама дарынды жастардың өнер айдынына еркін қанат қағып, самғау биігіне көтерілуіне дем беріп, ақыл-кеңесін беруде. Ол əр кезде
өнерлі де өрелі шəкірттерін тəрбиелеп, шəкірттерін үнемі мақтан тұтады. Ол тек қана нағыз
ұстаз ғана емес, өз отбасының мəуелі бəйтерегі. Жолдасы Шаймұрат ағамыз екеуі 3-ұл, 3-қыз
өсіріп, ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, немерелер тəрбиелеуде. 2000 жылы бітірген мектеп түлектері Гүлнар апайымызды əрқашан мақтан етіп отырады. Білім нəрімен сусындатқан
шəкірттеріңіз əрқашан сізбен бірге екенін ұмытпағайсыз. Отбасына амандық, деніңізге саулық,
ұзақ ғұмыр тілейміз!
Баян БАЙҒАНЫШЕВА,
Аманбөктер орта мектебін 2000 жылы бітірген түлектер атынан.

Тəжірибе түбі – ізденісте

Жас ұрпаққа білім беру, салауатты
да тəрбиелі, білікті азамат тəрбиелеу ұстаздар қолында.
Осыған орай, 17-26 сəуір аралығында
«Тəжірибе түбі – ізденісте» атты өнер
бірлестігінің онкүндігі өтті. Əр пəн бойынша (технология, дене тəрбиесі, А.Ə.Д,
бейнелеу өнері, сызу, музыка)
ашық
сабақ, сабақтан тыс ашық сабақтар
өтілді. Атап айтсақ
Алғашқы Əскери
дайындық пəн мұғалімі Шалтаев Берикбол Манбаевичтің 10 б сыныбында
өткізген «Повороты на месте, движение
строевым и походным шагом, повороты и
движении» тақырыбында ашық сабақ өз
деңгейінде өтті. Сабақтан тыс «Жас сарбаздар» сайыс сабағына 5-7, 8-10 сынып оқушылары қатысып, сапта жүру, сапта жүріп
əн салу, спорттық жарыс ойындарымен жалғасты. Сайыс соңында мектеп əкімшілігімен
бірге жарыс жеңімпаздары мақтау грамоталарымен марапатталды.
Сол сияқты
дене тəрбиесі пəнінің мұғалімі Жакитов Манат Кенжебаевичтің «Волейбол ойындары», Жумуров Серик Керимович «Баскетбол ойындары» тақырыбында ашық сабақтар
өткізіп, салауатты өмірге сай білім беру іс – тəжірибелермен алмасты. Бейнелеу, музыка пəн сабақтары да тыс қалмады. Оқушылар арасында ашық сабақ, көрме, концерт
ұйымдастырылып жақсы өнермен көзге түскен оқушылар марапатталды.
Білімді де білікті, өнерлі жас тəрбиелеу – бүгінгі күннің басты талабы екенін ескерсек
онкүндік өз деңгейінде өтті деуге болады.
Жанар КАБЫЛОВА,
М.Төлебаев атындағы орта мектебінің бейнелеу пəні мұғалімі.

Тəрбие мен білімнің алғашқы дəні - мектепке дейінгі тəрбие ошағында беріледі.Ұрпақтың
азаматтық тұлғасы мен отаншылдық асқақ сезімдері, туған ел, салт-дəстүр, моральдық-этикалық
нормаларын қалыптастырудың қайнар көзі мектепке дейінгі кезеңнен бастау алып, мектепалды даярлық сыныпта жалғасады. Мектепалды даярлық-бұл ең алдымен бүлдіршіндердің үлкен
өмірге басатын алғашқы қадамы, бірінші баспалдағы десе болады. Өйткені балабалабақшадағы
алаңсыз сəби шағымен қоштасып, жауапкершілік сезімін қалыптастыра бастайды. Даярлық
сыныбындағы оқу-тəрбие ісінің маңызды мəселелерінің бірі балалардың өмірін қорғау жəне
денсаулығына қамқорлық жасау болып есептеледі. Мектепалды тəрбие мен оқытудың негізгі
мазмұны білім беру қызметінің нəтижесі ретінде баланың құзыреттілігін қалыптастыруға
бағытталған.12 жылдық білім беруге көшудің қажеттілігі, бес жасар балаларды мектепалды даярлықтан өткізу мəселелерімен бірге, жалпы білім беретін мектептерде жəне балалар
бақшасында білім, білімдік бағдарламалардың сапасын арттырып, тəрбие жұмысын жетілдіруді
көздейді. Бағдарламаның басты бағыты оқыту мен тəрбиелеуді оң түрде игеру, баланың жеке
басының дамуына бағытталған қарым-қатынас тұрғысынан сапалы жағдайлар туғызып, қазақ
тілінің, қазақ халқының бай салт-дəстүрлерімен, əдет-ғұрыптарымен, бала өмірін қорғау жəне
денсаулығын сақтау, ақыл-ойының жан-жақты дұрыс жетілуіне қажеттілігін көрсетеді.
Б.САРСЕНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп, мектепалды даярлық топ жетекшісі.

Отбасы – сыйластық, жарастық орнаған орта
Отбасы – сыйластық, жарастық орнаған орта. «Отан – отбасынан басталады» демекші, отбасы – бала тəрбиесінің ең алғашқы ұжымы. Ағымдағы жылдың 17 мамыр күні ауданымызда
"Отбасын қолдау апталығы" республикалық акциясы өз жалғасын "Төлебаев" бастауыш партия ұйымында тауып, Қарашыған ауылдық округінің МұқанТөлебаев атындағы орта мектебінде
"Бақытты қатынастар коды" атты тақырыптық кездесу өтті. Шараға "Нұр Отан" партиясы Сарқан
аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Мұрат Түсіпов, "Төлебаев" бастауыш партия ұйымының төрағасы Бектлеу Тоқтасынов, ауылдық аналар кеңесінің төрайымы, ауылда көп
бала тəрбиелеп отырған отбасылар, ауыл имамы, мекеме басшылары, аудандық мəслихат депутаты, мектеп психологі, жастар, жас отбасылар жəне партия мүшелері қатысты. Кездесу барысында аға буын өкілдері жастарға отбасылық құндылықтармен қатар халқымыздың ежелден келе
жатқан салт дəстүрлерін дəріптеп, шара соңында қатысушылар ой-пікірлерімен алмасты.
Айым НҰРЖАНОВА,
Қарашыған ауылдық округі əкімі аппаратының бас маманы,
«Төлебаев» БПҰ-ның мүшесі.

Ризашылыѓым шексiз
Менің балам Аққу Ерлан М.
Жұмабаев атындағы орта мектептің
1 сыныбында озат оқушы болды.
Бітірейін деп отырған 2 сыныпты да үздік аяқтайын деп отыр.
Осының барлығы түптеп келгенде тəжірибесі зор ұстаз, сынып
жетекшісі Райгүл Қалабаеваның
арқасы. Ата-ана ретінде байқағаным Райгүл Тоқтарқызының
сабақ беру тəсілі өзгеше, алдындағы

əрбір шəкіртіне ерекше көңіл бөледі.
Мектеп табалдырығын аттағаннан
бастап қызыма зор көңіл бөліп
келеді. Оқу жылы бойы қажымай,
талмай бар білгенін, өмірден
тоқығанын шəкірттеріне бере
білген
ұстазға
ризашылық
алғысым шексіз.
Ерлан БОЛАТ,
Қойлық ауылы.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Хабарландыру * Объявления
Продаю автомашину Нива белого цвета 2013 года, не битая, не крашеная, цена 1,5 млн. тенге. Обращаться
сот.87473482168, 87051395280.

Продам 3-х комнатную квартиру с ремонтом. Имеется сад, участок, гараж, погреб. Обращаться тел.87019061046.
Сарқан қаласы, Д.Нұрпеисова (Тюленина) көшесінде № 8-үй тез арада сатылады, қоршауы жақсы, ауласында қосалқы
құрылыстары бар, монша, жаздық ас үй,
сарайлар, т.б. Үйде су жүйесі жүргізілген,
ғаламтор желісі орнатылған, өте жылы, үй
ішінде дəретхана, жуынатын орын бар, от
жағатын бөлме бөлек, есік алды толығымен
асфальтталған, бау-бақша суғаруға жақсы.
Срочно продается теплый дом по
ул.Д.Нурпеисова (Тюленина) № 8, имеется водопровод, санузел, душевая кабина,
интернет, отдельная топка, хоз постройки,
баня, летняя кухня, ограда хорошая, территория полностью асфальтированная, полив
хороший.
Сарқан қаласы,
Бөгенбай батыр көшесінде орналасқан
«Аққу»
(Юрта) дүкені сатылады, ауласында
жаздық кəуапхана, сырахана бар, кəсібін
дөңгелетуші адамдарға өте тиімді орын.
Срочно продается магазин «Аққу» (Юрта)
по ул.Богенбай батыра, б/н, имеются шашлычник, пивной бар.
Сарқан қаласы, Нұрбекова көшесінде
№ 74 үй тез арада сатылады, үйдің ауласы кең, тағы бір үй салатын орын бар, ауласында қосалқы құрылыстары бар, монша,
жаздық ас үй, сарайлар т.б. Үйде су жүйесі
жүргізілген. Срочно продается теплый
дом по ул. Нурбекова № 74, имеется водопровод , хоз постройки, баня, летняя кухня, территория большая. Обращаться по
телефонам; Дом тел. 2-70-16, сот. 8 701
695 52 00.
Тез
арада
кірпіштен
салынған,
орталыққа жақын 4 бөлмелі Жандосов көшесі №2/1 үй сатылады. Жаздық
ас үйі, көлік тұрағы, 10 сотық жері, монша, бау-бақшасы, қора-жайы бар. Су
үйдің ішіне жүргізілген. Сонымен қатар
3,5 тонналық АВИА 31 КСИ жүк көлігі, дизель, сатылады. Бағасы келісімді. Вариант
бар. Хабарласыңыздар тел.87029511395,
87016558313, 87073558313.

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 29 мамыр
ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/ф «Питер
Пэн» 10.45 М/ф «МАРИН 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 Жаңалықтар
17:50, 00.55 «ЭКСПО - ғылым мекені» 18.00, 01.35
«Мəселе» 18.30 «Менің Қазақстаным» 20.00, 00.05
БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 00:35 Басты тақырып 20.50
«Айтуға оңай» 23.30, 01.35 «Түнгі студияда» 01:05
«Менің Қазақстаным» 02:05 «Көңіл толқыны»
ХАБАР
07.02, 01.30 «Өмір сабақтары» 07.30, 01.00 «Сотқа
жеткізбей» 08.00 Жаңа күн 10:15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15,
19.35 Т/х «БАЖАЛАР» 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» 18.55 Негізінде
19.00, 23.55, 02.00 Жаңалықтар 20.30 Бетпе-бет 20.55
По сути 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «Вишневый 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 СМОЖЕШЬ» 17.45 «Пусть говорят» 18.50
Т/с «ФАЛЬШИВАЯ НОТА» 20.00 Новости 21.30, 02.40
Жаңалықтар 22.10 Т/х «Джодха жəне Акбар» 00.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 02.00 «Вечерний Ургант»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі 07.30
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00 Апта
(қаз) 09.45 Люди и страны мира. 10.00 Апта ( рус)
10.35 Sport taim
11.00 Бай қуатты болайық 11.30
Қазақ əні 12.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»
13.00 Əн шырқайық 14.00 Иманашар 14.30 Құтқару
қызметі 14.55 Д/ф «Археология жұмбақтары» 15.25
Е.Құдайбергеновтың концерті
17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости 17.35 Д/ф «Орлан-Белохвост» 18.00
Шашу 19.00 Ораза қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00
Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Тілсақшы 21.20 Əн
əлемі 21.30 Новости 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар
23.30 Новости

Сейсенбі-Вторник 30 мамыр

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/ф «Питер
Пэн» 10.25 «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 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 Жаңалықтар 17:50, 01.20
«100 бизнес бастауы» 18.10 «Інжу-маржан» 18.15
«Қызық екен» 20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30,
00:35 Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай» 23.30, 01.40
«Түнгі студияда» 00.55 «Қылмыс пен жаза 02:10 «Көңіл
толқыны»

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

ХАБАР
07.02, 01.05 «Өмір сабақтары» 07.30, 00.35 «Сотқа
жеткізбей» 08.00 Жаңа күн 10:15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15,
19.35 Т/х «БАЖАЛАР» 12.00, 00.05 «Ауырмайтын жол
ізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00, 17.15 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК» 15.15 «Біздің назарда»
15.30 «Біздің үй» 16.30 «Тағдыр тартысы» 17.00 «Народный контроль» 18.00, 22.35 Т/х «МАХАББАТЫМ
ЖҮРЕГІМДЕ» 18.55 «Жаһандық саясат» 19.00, 23.30,
01.35 Жаңалықтар 20.10 Давайте говорить 20.55 Большая политика 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ
СЕЗОН»

Тез арада 3 бөлмелі үй сатылады, жаңа құбыр суы тартылған, үйде
монша,
бастырма
(поднавес),
кең
бақша, тағы үй салатын орны бар.
Хабарласыңыздар Сүйінбай (Тимирязев)
№32, тел.87714683835, 87789826450.

ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.10 «Таинственный остров» 07.00
«Доброе утро» 10.00 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10, 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
Новости 21.30, 02.50 Жаңалықтар 22.10 Т/х «Джодха
жəне Акбар» 00.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 02.00
«Вечерний Ургант»

5 бөлмелі үй сатылады, жаңа құбыр
суы тартылған, пластик терезе орнатылып, шатыры ауыстырылған, 10 сотық
бақшасы, кез келген уақытта суармалы суы жақсы, жаздық ас үй, монша,
көлік тұрағы, жабық шайханасы бар.
Хабарласыңыздар
Ғабдуллин
(Чайковский) көшесі №16, үй тел.2-11-48,
ұялы.87023583487.
Срочно продается благоустроенная
квартира по улице Кабанбай батыра №26,
кв.38, 2-х комнатная на 2-м этаже, отопление центральное (подключаемся), холодная, горячая вода постоянно, в рассрочку
(варианты). Обращаться сот.87011667449,
87078164166.
Все жители г. Саркан живущие по
улице Кабанбай батыра №26 просим
сдать деньги за проведения отопления
до 1 июня. Қабанбай батыр көшесі №26
үй тұрғындары тез арада 1 маусымға
дейін жылу жүргізуге ақша өткізулеріңіз
қажет. Хабарласыңыздар жұм.тел.2-13-65
Гүлайым, 2-10-22 Айбала.
Продам участок по ул. Койбагарова
№4, первая вода, плодовые деревья, 11
соток. Цена 500 тыс. тенге, возможна рассрочка. Обращаться сот. 87772705147.
Продам дом по ул. Гоголя №16, имеется 4 комнаты, вода, гараж, летняя
кухня, баня, большой участок. Цена 3
млн. 800 тыс. тенге, возможна рассрочка. Обращаться по ул. Койбагарова №8,
сот.87772705147.
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 бойында. Бағасы келісімді. Хабарласыңыздар
ұялы.87023737536.

ШАРАЙНА

ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.30
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Тұжырым 10.40
Тілсақшы 11.00 Ораза қабыл болсын! 11.45 Полиция

Хабарландыру * Объявления
ГКП на ПХВ «Сарқан су кубыры» доводит до сведения жителей с. Абай, Аккайын, Петропавловка, Соколовка, Черкасск,
что 16 марта 2017 года приказом №137-НҚ
Департамента комитета по регулированию естественных монополий и защите
конкуренции министерства национальной
экономики РК по Алматинской области
утвержден тариф на услугу водоснабжения, тариф за 1 м³ составляет 103,39 тенге.Тариф вводится в действие с 10 июня
2017 года.
Утерянный гос.номер 338 ВОВ 05 прошу вернуть за вознаграждение. Обращаться по тел: 87076214662.
Срочно продам дом с мебелью в
районе больницы и школы-гимназии №1.
Недорого! Имеются все хозяйственные
постройки, баня, летняя кухня, плодовые деревья, хороший полив. Возможна
продажа домашней утвари! Обращаться ул. Абая №24, контактный тел.2-23-60,
сот.87770244042, 87078162061.
Требуется
домработница,
зарплата 30000 т. Обращаться дом.тел.2-56-81,
сот.87026991051.
1978 жылы кірпіштен салынған үй
сатылады, үйдің суы, моншада да су бар,
көлік тұрағы, бастырма (поднавес), қора жайлары бар, мал ұстағанға ыңғайлы, 20 сотық
жерімен. Бау-бақша суғарғанға суы да мол.
Хабарласыңыздар: Ғ.Мүсірепов (Серегина) көшесі №11, байланыс телефондары
87017401711, 87017650028, 87017569581.

қызметі 12.00 Шашу қайталау 13.00 Болмыс 13.45 Əн
əлемі 14.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем» 15.00
Д/ф «Əлихан жəне Мұстафа» 15.35 Концерт «Сырлы
сарын» 16.20 Д/ф «Ф.Ғабитова» 17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости 17.35 Д/ф «Т.Рысқұлов» 18.00 Шашу
19.00 Ораза қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00
Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00 Ел қорғаны 21.30Новости 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Сəрсенбі-Среда 31 мамыр

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/х «ПИТЕР ПЭН» 10.25 М/х «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50, 18.15 «Қызық екен» 11.35, 21.45 Т/х
«ҚЫЗЫЛ АЛМА» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00 «Бірге
таңдаймыз» 14.10 , 22.35 Т/х «БОЗТОРҒАЙ» 15.00
«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА»
17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 00.55 «Алаштың аманаты» 20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 00.35 Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай...» 23.30, 01.45 «Түнгі
студияда Н.Қоянбаев» 01.20 «АҚСАУЫТ» 02.15 «Көңіл
толқыны»
ХАБАР
07.00, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БАЖАЛАР» 12.00,
00.25 Д/д «Ауырмайтын жол ізде» 12.30 «Сиқырлы
ас үй» 13.00 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00, 17.15 Т/с
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Т/х «КӨРІМДІК»
15.15 «Білу маңызды» 16.30 «Тағдыр тартысы» д/д
17.00 «Важно знать» 18.00, 23.00 Т/х «МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 18.55 Негізінде 19.00, 23.50, 01.55
Жаңалықтар 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 20.10 «Давайте говорить!» 20.55 По сути 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 00.55 «Сотқа жеткізбей» 01.25 «Өмір
сабақтары»
ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.10 «Таинственный остров» 07.00
«Доброе утро» 10.00 Т/с «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
11.00, 02.30 «Басты патруль» 11.10, 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 «ФАЛЬШИВАЯ НОТА»
Т/с 20.00 «Главные новости» 21.30, 02.40 «Басты
жаңалықтар» 22.10 Т/х «Джодха жəне Акбар» 00.00 Т/с
«СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 02.00 «Вечерний Ургант»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.30
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Тұжырым 10.40 Ел
қорғаны 11.00 Ораза қабыл болсын! 12.00 Шашу 13.00
Болмыс 14.00 Мейман 14.50 Д/ф «Расстреляные под
Алматой» 15.10 Концерт «Ұлт рухын көтерген сазгер»
15.50 Д/ф «Жадымыздан өшпесін..» 16.25 "Тарих"
Ашаршылық 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35
Прокурор уақыты 18.00 Шашу 19.00 Ораза қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00 Жаңалықтар 20.35 К/ф «Бір
уыс бидай» 21.30 Жаңалықтар 22.10 Болмыс 23.00
Жаңалықтар 23.30 Новости

Бейсенбі-Четверг 1 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/х «Питер Пэн» 10.25 М/х «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50, 18.15 «Қызық екен...» 11.35, 21.45 Т/х
«ҚЫЗЫЛ АЛМА» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00 «Бірге
таңдаймыз» 14.10, 22.35 Т/х «БОЗТОРҒАЙ» 15.00
«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА»
17.30 Кешкі ақпарат 17.50, 00.55 «Келбет» 20.00,
00.05 Басты ақпарат 20.30, 00.35 Басты тақырып 20.50
«Айтуға оңай...» 23.30, 01.50 «Түнгі студияда» 01.20
«Ас болсын!» 02.20 «Көңіл толқыны»
ХАБАР
07.00, 15.30 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с
«ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «БƏСЕКЕ» 11.45, 14.45
Т/х «КӨРІМДІК» 12.00, 00.25 «Ауырмайтын жол ізде»
12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00, 17.15 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА»
15.15 «Білу маңызды» 16.30 «Тағдыр тартысы» д/д
17.00 «Важно знать» 18.00, 23.00 Т/х «МАХАББАТЫМ
ЖҮРЕГІМДЕ» 19.00, 23.50, 01.55 Жаңалықтар 20.10
«Давайте говорить!» 20.50 «Открытый диалог» 21.00
Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 00.55
«Сотқа жеткізбей» 01.25 «Өмір сабақтары»
ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.10 «Таниственный остров»
07.00 «Доброе утро» 10.00 Сериал «ВЛАСИК. ТЕНЬ
СТАЛИНА» 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» 14.00
«Əйел сыры...» 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 «Жаңалықтар» 22.10 Т/х «Джодха жəне Акбар» 00.00 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 02.00
«Вечерний Ургант»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.30
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Тұжырым 10.40
Денсаулық 11.00 Ораза қабыл болсын! 12.00 Шашу
13.00 Болмыс 14.00 Қазақ əні 14.30 Концерт «Сіздей

ЕСКЕ АЛУ

Белгілі ауыл шаруашылық
саласының
майталманы, Сарқан
ауданының «Құрметті
азаматы»,
самбодан
Кеңес одағының спорт
шебері, адал досымыз
Сембаев
Жеңісбек
Сембайұлының
дүниеден озғанына да
40 күн толып отыр.
Ақкөңілділігің,
кеңпейілділігің, адал пейілің, «Қадеке
қалайсыңдар» дей есіктен кіріп келе
жатқаның əлі көз алдымызда. Отбасы
арасындағы көптеген қызықты мезгілдерді
сағына еске аламыз. Сенің бейнең күн өткен
сайын жүрегімізде сағыныш отын ұялатып,
орның ойсырап тұрады. Қолдан келер шара
жоқ. Артыңда дұға қылар ұрпағың бар. Қалың
қара орман достарың барда сенің есімің
өшпейді. Сен көрмеген қызықты артыңда
қалған балаларың, немерелерің, түтініңді
түзу түтететін адал жарың Руфа көрсін.
Жатқан жерің жайлы, жарық, топырағың
жеңіл болсын, аса қимас досымыз.
Еске алушылар: Қадыл, Райхан.
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болғым келеді» 16.45 Программа "Бiлiп кой балакай". 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф
«Марқакөл» 18.00 Шашу 19.00 Ораза қабыл болсын!
Тікелей эфир 20.00 Жаңалықтар 20.35 Тұжырым 21.00
Арнайы репортаж 21.30 Новости 22.10 Болмыс 23.00
Жаңалықтар 23.30 Новости

Жұма-Пятница 2 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 03.15 Əнұран 06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан»
09.30 ТАҢҒЫ АҚПРАТ 10.00 М/ф «Питер Пэн» 10.50,
22.00 М/ф «Марин жəне оның достары» 11.00 «Қызық
екен» 11.45, 22.00 Т/х «ҚЫЗЫЛ АЛМА» 12.40 «ИМАН
АЙНАСЫ» 13.00 «Бірге таңдаймыз!» 14.10, 22.50 Т/х
«БОЗТОРҒАЙ» 15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00
Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50
«МҮМКІНДІГІ ШЕКТЕУЛІ БАЛАЛАРҒА АРНАЛҒАН
ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ». Арнайы жоба 18.10 «Күмбір
де күмбір тербетіп» 18.15 «Қызық екен...» 20.00, 00.45
БАСТЫ АҚПАРАТ 20.35 «Сəлем, Қазақстан!» 23.45 «Парасат майданы» 00.20 «Қылмыс пен жаза» 01.20 «Дара
жол» 02.25 «Жібек сезім» М.Салықовтың 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 РАБОТА» 14.00
Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАБОТА» 15.15 «Біздің назарда»
15.30 «Көңіл толқыны» 16.00 Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР»
16.30 «Bilim» 17.00 «Народный контроль» 17.55 Т/х
«МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 18.55 Жаһандық саясат
19.00 Қорытынды жаңалықтар 20.10 «Арнайы хабар»
20.35 «Бюро расследований» 20.55 Большая политика 21.00 Итоги дня 21.35 Х/ф «ХАНА. СОВЕРШЕННОЕ ОРУЖИЕ» 23.30 международный турнир по ММА.
FIGHT NIGHTS GLOBAL 68. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга
ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.10, 03.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 07.05 «ЖҰМА УАҒЫЗЫ» 07.15 «ДОБРОЕ
УТРО» 10.00 Сериал «ВЛАСИК. ТЕНЬ СТАЛИНА»
11.00, 02.220 «Басты патруль» 11.10, 04.35 «Той заказ»
11.40, 20.50 «П@утина» 12.10, 03.05 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ»
13.05 Т/х «АЛАУЛАҒАН СЕЗІМ» 15.00 Х/ф «ВО ИМЯ
ЛЮБВИ» 16.45 «Час пик» 17.40 «ЖДИ МЕНЯ» 18.50
«Поле чудес» 20.00 «Главные новости» 21.30, 02.30
«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 22.10 Т/х «ДЖОХА ЖƏНЕ
АКБАР» 00.00 КВН
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07.05 Əн əлемі 07.30
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Тұжырым. 10.40 Арнайы репортаж 11.00 Ораза қабыл болсын! 12.00 Шашу
13.00 Болмыс 13.45 Əн əлемі 14.00 Бай қуатты болайық
14.30 Концерт «Күреңбел күлкісі» 16.20 Д/ф «Шəкеннің
алтын бесігі» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35
Д/ф «Жетісуский лягукозуб» 18.00 Шашу 19.00 Ораза
қабыл болсын! Тікелей эфир 20.00 Жаңалықтар 20.35
Иманашар 21.00 Желі kz 21.30 Новости 22.10 Болмыс
23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Сенбі-Суббота 3 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 02.40 Əнұран 06.05 Концерт 07.10 «Көңіл
толқыны» 09.00 «Сенбілік таң» 10.10 «Көңілді
тапқырлар алаңы» 12.20 «Ас болсын!» 12.55 «Тəй-тəй»
шоу 12.35 «НҰРСƏУЛЕМ-АЙ!» Балалар би ансамбілінің
концерті 13.50 М/ф 15.10 Т/х «АЛТЫН ҰЯ» 18.15 «ЖАЙДАРМАН» 20.00 МƏСЕЛЕ 20.35 «ОПЕН ЭЙР-2017»
ашық даладағы телевизиялық шоу бағдарлама 01.05
«ШЕРЛОК» т/х
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен» 09.00
«Өзін-өзі тану» 09.15 «Продвопрос» 09.30 «Золотая
середина» Ток-шоу 10.15 «Я - чемпион» 10.45 М/х
«Марти-темір бала» 11.15 Сказки братьев Гримм. «ЗОЛУШКА» 12.15 «Хабарлайын» 12.45 Т/х «АҚЫЛДЫҢ
КІЛТІ» 13.45 Караоке-шоу «Кел, шырқайық!» 155.30
«БИЛЕ, ҚАЗАҚСТАН!» 17.30 Всемирная серия бокса
астана-Арланс. Прямая трансляция из костаная 20.00
«Бенефис-шоу» 21.00 «7 күн» 22.00 Х/ф «ПОТРИОТ»
00.45 Т/х «ЖАНЫМ» 02.45 «Қазақстан театры»
ЕВРАЗИЯ
06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 06.05 «Идеальный ремонт» 06.50,
03.45 Т/х «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 08.25, 14.10,
05.15 «П@утина» 09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ БРАК» 11.45 «Фабрика грез» 12.05, 02.25 «112 НЕДЕЛЯ» 12.30 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 13.10 «ƏЙЕЛ
СЫРЫ...» 15.10 «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 16.45 «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ-4» мелодрама 21.00, 02.45 «Кешкі кездесу» 22.15
«БАСТЫ БАҒДАРЛАМА» 22.55 Т/х «Алаулаған сезім»
00.00 Т/с «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 03.45 Т/х «ПЯТЬ ДНЕЙ
ПОЛУГОЧИ»
ЖЕТІСУ
07.25 Эфирдің басталуы 07.30 «Таңжарық» ақпараттысазды бағдарлама 09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости
10.10 Мультфильм «Кішкентай өрт сөндіруші » 10.40
Желі kz 11.00 Ораза қабыл болсын! 12.00 Шашу 13.00
Болмыс 13.45 Əн əлемі 14.00 Ақкербез 14.25 Иманашар 14.55 Монолог 15.15 К/ф «Жоғалған жандар»
16.50 Концерт «По волнам памяти» 18.00 Жаңалықтар
18.15 Əн əлемі 18.30 Новости 18.45 Концерт «Ақ тілек»
20.00 Жаңалықтар 20.25 Sport taim
20.50 Құтқару
қызметі 21.10 Монолог
21.30 Новости 22.00 Əн
шырқайық 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Жексенбі-Воскресенье 4 маусым

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 02.55 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.05
Концерт 08.00
«Қымызхана» 09.05 «АҚСАУЫТ» 09.30 «Бүгін жексенбі»
11.15 «ДАРА ЖОЛ» 12.25 «Сəлем, Қазақстан!» 13.55
«ƏЛИ» драмасы 15.50 Т/х «АЛТЫН ҰЯ» 19.00 «АПТА
KZ» 20.00 «Бірінші студия» 20.50 «Əзіл əлемі»
22.45 «МЕН СҮЙЕМІН ХАЛҚЫМДЫ» К.Əзірбаевтың
шығармашылығына арналған концерт 01.05 Драма
«МҰСТАФА ШОҚАЙ»
ХАБАР
07.02 Профессиональный бокс. Бой-реванш. Адонис
Стивенсон-Анджей Фонфара. Прямая трансляция из
Квебека 10.30 «Ас арқау» 09.00 «Самопознание» 10.50
«Тайны и судьбы великих казахов» 11.45 М/с «мартитемір бала» 12.15 КИНО «ИЗ 13 В 30» 14.15, 15.15
Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 16.00 «ДУ-ДУМАН» 17.00 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ» 17.30
«ӨМІР ЖОЛЫ» 18.00 «Қызық times» 19.15 Караоке
«Кел, шырқайық!» 21.00 «7 күн» 22.00 Кино «ГОТИКА»
23.45 Т/х «ЖАНЫМ» 23.45 Профессиональный бокс.
Бой-реванш. Адонис Стивенсон-Анджей Фонфара.
Прямая трансляция из Квебека
ЕВРАЗИЯ
06.00
ЖАҢАЛЫҚТАР 06.05 «Идеальный ремонт»
06.50, 03.15
«ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 08.25,
20.55, 01.45 «П@утина» 09.00 «Воскресные беседы»
09.15 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 12.55 «Басты бағдарлама»
13.35 «Кешкі кездесу» 14.45, 02.30 «ТОЙ БАЗАР» 15.45
Т/х «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ-9» 20.00 «АНАЛИТИКА»
22.00 «Тамаша сити» 23.00 «ПОБЕДИТЕЛЬ» 01.00
«ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 5 ПРОДУКТОВ –ПОДАВЛЯЮЩИЕ ЧУВСТВА ГОЛОДА
ЖЕТІСУ
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 Мультфильм
«Кішкентай өрт сөндіруші» 10.30 Монолог 10.50
Құтқару қызметі 11.15 Sport taim 11.40 Д/ф «Ақ босаға»
12.00 Əн шырқайық 13.00 Ел қорғаны 13.30 К/ф «Камикадзе» 15.45 Концерт «Əнім саған, туған ел» 17.00
Денсаулық 17.30 Арнайы репортаж 18.00 Ақкербез
18.30 Ел қорғаны 19.00 Қазақ əні 19.30 Бай қуатты
болайық! 20.00 Əн əлемі 20.10 Полиция қызметі (қаз)
20.30 Апта (қаз) 21.15 Полиция қызметі (рус) 21.30 Апта
(рус) 22.10 С.Исаевтың шығармашылық кеші

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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Достар дауысы

Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

В системе дополнительного образования детей педагоги дорожат индивидуальным
творчеством ребят. Все раскрытые способности и полученные знания для учеников личностно значимы. Через открытие себя они открывают мир и находят свое место в нем. Дом
детского творчества г.Саркан – это важнейший инструмент воспитания и образования, так
как позволяет с одной стороны выявить талантливых детей, а с другой стороны – развивать и достичь конечного результата.
Наши ученики выступают в различных видах деятельности: на открытых уроках, концертах, конкурсах. Принимают участие в Областных Дельфийских играх, Республиканских
и Международных конкурсах. 13 апреля 2017
году в г.Саркан состоялся Республиканский телевизионный конкурс «Достар дауысы», в котором приняли участие учащиеся «Дома детского
творчества». Дети выступили в разных номинациях: домбыра, фортепиано, хореография, вокал – эстрада, изобразительное, декоративно
– прикладное искусство. Учащиеся показали
свои таланты в разно – возврастных категориях
от 5 до 16 лет. На конкурсе присутствовали члены жюри: «Лауреат» премии «Союза молодежи
Казахстана», тележурналист, продюссер, автор
множественных детских музыкальных передач – Калкен Касымбеков, директор Международного конкурса – фестиваля «Маленькие
звездочки», поэтесса, «Лауреат» премии «Союза молодежи Казахстана» - Куралова Жадыра
Мухтаровна, «Заслуженный деятель культуры
РК» - Джумагалиева Гульжан Изимовна. На
днях состоялось вручение итогов «Республиканского телевизионного конкурса «Достар
дауысы». Гран – При – 8 учащихся (Аманғали
Мансұр, Кадыржанова Мадина, Амангелді
Арғын, Сəбетжан Елнұр, Тоқтасын Нұрай, За-
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дорожный Даниль, Карим Ясмина, Аминова
Рамина). Диплом І степени - 35 учащихся, Диплом ІІ степени - 6 учащихся, Диплом ІІІ степени - 1 учащийся, «Алғыс хат» - 6 учащихся.
«Алғыс хат» вручены за подготовку и большой
вклад в эстетическое развитие подрастающего поколения Начальнику Сарканского отдела
образования Имангазиевой П.А, директору
«Дома детского творчества» Жаркеновой А.Б.
А так же учителя «Дома детского творчества»
Ахметкалиев А.С, Атабаева З.К, Жанибекова
Б.Б, Ерболганова Т.Е, Ахметкалиева Ш.А, Мукашева Г.М, Атабаев Р.Т, Байсалбаева Н.Ж,
Тойшибекова Ш.К, Тилейхан М.Т, Акариянова
А.Н, Идирисов А.С.
В триединстве учителя, ученика и родителей, всегда видишь конечный результат. Впереди ещё не мало конкурсов и мы надеемся,
что ученики Дома детского творчества ещё не
раз победят на различных конкурсах и будут
согревать и радовать сердца окружающих!
Концертные номера всех участников будут
показывать по телевизионному каналу «ОҢ –
ТВ» в программе «Достар дауысы».
Желаем Всем творческих успехов и процветания нашего Независимого Казахстана!

«Əке – асқар тау, ана – мөлдір бұлақ, бала – жағасындағы құрақ» демекші жарты ғасырға
жуық уақыт бір шаңырақтың астында өмір сүріп, дүниеге ұл-қыз əкелген Асылханұлы
Жұмаділ атамыз бен Абдуғалиева Күлжамиля апамызды осындай мəуелі баққа теңеуге
болады. Ұрпағы өсіп-өнген, халқына қадірменді қариялар атанған аяулы ата-аналарымызды
мерейлі тойларымен құттықтаймыз. Жұмаділ атамыз бен Күлжамиля апамыз – ұл-қыз өсіріп,
немере сүйген аяулы жандар. Бүгінде жарты ғасыр жарасымды өмір кешіп, балаларының
қызығын көріп, немеренің қылығына кенеліп отырған ата мен əже – осындай бақытты жандар. Алтын тойға жеткен де бар, жетпеген де бар.
Алла бұл күнге алтын жүректі, алтын мінезді, абзал
ата-əжемізді жеткізді. Алтын тойларымен құттықтап,
дендеріңізге саулық, бастарыңызға амандық тілейміз.
Əулет сіздердің əлі талай тойларыңыздың куəсі болсын
демекпіз!
Əлі де Жібек пен Төлегендей,
Көңілді көрікті ойға бөлегендей.
Қоныпты ұл-ұяға, қыз-қияға,
Жар болып, Алла өзі жебегендей.
Дəулет пен қонақтапты бақ төріңе,
Куəміз шалқып – тасқан сəттеріңе.
Алтын той,
Сапар шегіп өткен шаққа,
Жолықтырған секілді жас кезіңе.
Өсірдің əдепті қыз, саналы ұлды,
Тек шаттық көнсін шырай ажарыңды.
Елу жыл бір-бірімен шəй деспеген,
Сыйластық сіздердегі болады үлгі.
Ізгі тілекпен: ұл – қыздары, келін – күйеу балалары, немерелері мен шөберелері.
Поздравляю своего папу Абдулина Муслима Ракатаевича с днем рождения и с выходом на пенсию!
Папочка, любимый с днем рождения!
Ты мне жизнь когда-то подарил,
А потом, набравшись сил, терпенья,
В ласке и любви меня растил.
Будь всегда здоров и добродушен,
Не старей думою никогда.
Ты, как воздух, папочка, мне нужен –
Пусть Аллах продлит твои года!
Пусть течет легко и безмятежно
Твоей жизни чистая река.
Я желаю тебе, любящий и нежный,
Птицу счастья удержать в руках!!!
С любовью твоя доча – Залина, внучка – Ясмина.

Соб.корр.

●Благодарность

Главное - здоровье человека

Врач - это не профессия, а образ жизни

Мы работающие пенсионеры Сарканской ЦРБ от всей души хотим выразить благодарность нашему руководству.
Уважаемый Имангали Болегенович Мырзашев, огромное Вам
спасибо за Ваш неоценимый труд, вложенный в воспитание нового
поколения медицинских работников! И уходя на заслуженный отдых
Вы сделали правильный выбор, оставив вместо себя ответственного, честного, добросовестного, отличного хирурга - Алтай Камиевича Шулгаубаева. Он достоен быть лидером - директором нашей
больницы.
Мы, пенсионеры, гордимся Вами Алтай Камиевич! И будем стараться помочь вам в вашем нелегком труде. Добрый путь Вам! И
призываем всех, чтобы поддерживали новый состав администрации
райбольницы Эккель Юлию Владимировну, Алию Шамшиляновну
душевной теплотой и относиться к своей работе строго, добросовестно, тем самым мы улучшим всю систему работы нашей больницы.
Главное в нашей работе - это здоровье человека. Каждый вернувшийся в семью человек - это наша победа!
Так давайте же проявим всю сердечность, чуткость, доброту, теплоту души. Успехов всем нам!
С уважением: Р.Алиева, К.Тасибекова, А.Сагынбаева,
Ш.Ахметова, Нурахметова, З.Бещи, А.Райханова, У.Исаева,
Н.Салимова,
Н.Дудникова,
У.Утельбаева,
С.Тулегенова,
В.Ументаева, Г.Еркимбекова, К.Ахметова.

Каждый человек должен избрать ту профессию, которая соответствует его природным способностям и наклонностям, тогда он
будет работать, как говорится, не за страх, а за совесть. Профессия
врача-подвиг, она требует самоотвержения, чистоты души и помыслов. Много лет работает главным врачом в Екиашинской больнице
Абеу Сейдахметович-энергичный. Очень дружелюбный, приветливый со всеми. Его любят пациенты за врачебный талант, человеческое отношение, чуткость. Главный врач на протяжении многих лет
возглавляет дружный коллектив больницы. Хотим выразить слова
благодарности и сказать большое человеческое спасибо врачу Абеу
Сейдахметовичу-доброму, милосердному, неравнодушному к человеческому страданию, красивой души человеку. Хочется сказать
спасибо терапевту - Байтлеуовой Д.А., старшей мед.сестре Жыланбаевой Ж., акушерке Есимовой Ш., фельдшеру Акыбаевой Н.С.,
именно от их профессионализма, доброго отношения к больным,
ответственности, добросовестности к своим должностным обязанностям зависит жизнь многих людей, любимому делу они отдают
все силы, всю энергию, все знания. Истинный врач - это не тот, кто
познал и глубоко изучил медицину, а тот, кто осознаёт свой долг перед людьми. В великом и неоплатном долгу все мы перед врачами,
низко склоняем колени перед их мужеством, бесконечной добротой
и нежностью, ведь, благодаря им держится и движется мир.
Администрация Тополевской СШ: Т.Аметова, Т. Баннова.

Религия ключевой фактор

Жарамсыз деп танылсын...

Сейчас уже 21 век и в мире очень многое изменилось. Вместе
с цивилизацией меняется и сам человек. Человек всегда стремится
к прогрессу чтобы увеличить экономику, уровень своей жизни, но
не изменяются духовные ценности. Они остаются для каждого индивидуально непреложными и востребованными. Изменяется лишь
отношение к этим ценностям и это связано прежде всего с уровнем
нравственности человека, к сожалению цивилизация в этом отношении не делает человека более или менее нравственным. И в этом
отношении религия становится для нас ключевым фактором. Не нужно забывать что есть и те ценности которые нам прививали еще в
школе. Например, семья – любовь, уважение к родителям, забота о
старших и младших. Или например личность – смысл жизни, внутренняя гармония, самоуважение, достоинство, способность к личному и
нравственному выбору, саморазвитие. Социальная солидарность –
милосердие, достоинство, свобода личная и национальная, доверие к людям, справедливость.
Традиционные религии – представление об основах православной культуры, религиозной жизни
человека, ценности религиозного мировоззрения, толерантность формируется на основе межконфессионального диалога. Труд и творчество – трудолюбие и ответственность, уважение к
труду, творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость. Именно благодаря этим
ценностям формируется и общество и церковь в этом отношении, духовно созидает и направляет человека, помогает ему научиться любить Бога, а значит научится быть более любвиобильным, полезным для общества, семьи и даже для своего отечества. Соль - добрая ; но ежели
соль не солона будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир имейте между собою.
Евангелие. Марк.9:50.
Настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери иеромонах Максим Романов.

26.03.2015 жылы ҚР ІІМ-нен Ысқақ Қуатбектің
атына берілген №037714223 жеке куəлік, «В» категориялы ВХ024213 жүргізуші куəлігі жəне Алимуса Жамиланың атына тіркелген Daewoo маркалы автокөліктің техникалық куəлігі ВS00039961
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
Əл-Фараби атындағы орта мектептен 2006
жылы Ыдрисов Ерик Нысанбековичке берілген
ОБ №1534711 жалпы орта білім туралы аттестат
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
Əл-Фараби атындағы орта мектептен 2004
жылы Ыдрисова Алина Нысанбековнаға
берілген ОБ №0964626 жалпы орта білім туралы
аттестат жоғалуына байланысты жарамсыз деп
танылсын.
Бржанов Аскарбек Турсынахыновичтың
атына тіркелген Сарқан қ-сы, Ғ. Мүсірепов (Серегина) №45 үйдің жерінің (кад.№03-267-007-604)
№1564743, 0,0837 га жер учаскесінің тұрақты
жер пайдалану құқығын беретін мемлекеттік акті
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
Тулегенова
Кулимхан
Хамзановнаның
атына тіркелген Қойлық ауылы, Тынышбаев
көшесі №13 үйдің жерінің (кад.№03-263-018-1017)
№1146449, 0,2024 га жер учаскесінің тұрақты
жер пайдалану құқығын беретін мемлекеттік акті
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
Утерянный гос.акт на землю №1501367
(кад.№03-263-088-137) зарегистрированный на
имя Аубакирова М.С. по адресу Сарканский р-н,
Черкасский с/о считать недействительным.
Утерянный гос.номер 172 АКZ 05 зарегистрированный на имя Атанова Толегена Алдабергеновича считать недействительным.

Құттықтаймыз!
Соңғы қоңыраудың сыңғыры 15 жыл
бұрынғы қимас сəттерді көз алдымызға
əкеліп, ардақты да асыл ағайларымыз бен
апайларымыздың алдында бас игізеді. Бізді
білім нəрімен сусындатып, үлкен өмірге
қанат қақтырып, ақ жол тілеп артымызда қала берген сол бір аяулы мұғалімдер
арасында физика пəнінің мұғалімі Дария
Тұрарбекова, химия-Нұрзиля Есенгулова, алгебра-Сайраш Шоманова, орыс
тілі-Тілеутай Аталықов, тарих-Нұрлан
Мейірманов сынды ұстаздардың қамқор
сөздері, жарқын жүздері əлі күнге көз алдымызда. Əсіресе біз үшін асыл уақытын аямай, үнемі қорғаштап, қолдап жүретін білікті
ұстаз, парасатты азамат, сынып жетекшіміз
Ахметқалиев
Амантай
Сапаұлының
адамгершілігі ерекше. Ерекше ілтипат,
құрмет сезімін тудыратын ағайымызды
кез келген адам өміріндегі өзгеше мереке
соңғы қоңырау салтанатымен шын жүректен
құттықтаймыз. Əлі де ел игілігіне еңбек етіп
жүрген асыл ағайымызға мықты денсаулық
тілеп,
балаларының,
немерелерінің
қызығына тоймай жүре беруіне ыстық
ықыласымызды қосамыз!
Ең ізгі тілектермен: Абай атындағы
орта мектеп-гимназиясын 2002 жылы
бітірген 11 ə сыныбы.

Тіл мəртебесі – ел мерейі
Мемлекеттік тіл тəуелсіз елдің негізгі
рəміздерінің бірі. Тіл ұлт пен ұлтты
жақындастыратын өзгеше қатынас құралы.
Адам тіл арқылы бір-бірімен қатынаса алады. Қазіргі таңда, еліміз өз егемендігін алып,
дербес мемлекет ретінде танылуда. «Ұлттың
сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нəрсенің ең қуаттысы – тіл» деген Ахмет
Байтұрсыновтың қасиетті қағидасына сүйенсек,
Ата заң аясында бақ-берекетіміздің сақталып
отырғаны тіл саясатын да дұрыс жүргізудің
жемісі екені анық. “Ана тілін білмеген, анасын
да сыйламас” демекші өз ана тілін білмеген
жаннан анасын сыйлайтын жанның шығуы
неғайбыл. Шынында қазақ пен қазақтың, əке
мен баланың, əріптестердің жұмыста қазақ
тілінде сөйлеспеуі көңілге қонымсыз. Бірақ
қазақ тілі – тек қазақ халқының тілі емес,
мемлекеттік тіл – ортақ тіліміз. Қазақстанда
тұратын, оны Отаным деп қабылдайтын,
өзін Қазақстанның патриоты деп есептейтін
азаматтардың тілі. Елбасымыз айтқандай,
«Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде».
Ендеше, тілімізді, ұлтымызды отбасымызды
қадірлегендей қадірлейік!
Е.ШАРАПИЕВ,
"Азаматтарға арналған үкімет"
мемлекеттік корпорациясы КЕ АҚ Сарқан
аудандық бөлімінің маманы.
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