Ќаћарман ерлердiњ дањќты жолы
Аудан əкімі Ерғазы Қошанбековтың Отан қорғаушылар күні жəне
Ұлы Жеңіс күнімен құттықтауы

С

Ардақты
ардагерлер,
қадірлі
жерлестер!
Баршаңызды 7-мамыр - Отан қорғаушы күнімен жəне
9-мамыр - Ұлы Отан соғысындағы Жеңіс мерекесімен
шын жүректен құттықтаймын!
Сол жылдардың сұрапыл оқиғалары, ел басына күн
туған шақтағы ерлеріміздің көрсеткен ерен ерліктері
мен қайтпас қайсарлықтары халқымыздың жүрегінде
мəңгі сақтаулы. Ұлы Отан соғысына ауданымыздан
аттанған 15586 жауынгердің жартысынан астамы
жат жерде мəңгілікке көз жұмды. Елге аман қайтқандар
халық игілігі үшін аянбай еңбек етті. Олардың барлығы

да мəңгілік даңққа, құрмет пен марапатқа лайық.
Тəуелсіз еліміздің жас буыны қаһарман атаəкелеріміздің ерлік шежірелерінен үлгі ала отырып,
олардың даңқты жолын, туған елге қалтқысыз қызмет
ету өнегесін жалғастыра бермек.
Құрметті соғыс ардагерлері, тыл еңбеккерлері
жəне Отан қорғаушылар! Денсаулықтарыңыз мықты,
ғұмырларыңыз ұзақ болсын! Барша аудан халқына
қуаныш, бақыт, береке-бірлік, бейбітшілік тілеймін!
Ортақ Отанымыз гүлдене берсін!

арќан

Газет 1933 жылѓы мамырдан шыѓады

●

Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси
апталыќ газеті

e-mail: Igiman01@mail.ru

ЫНТЫМАЌ, БIРЛIК, КЕЛIСIМ –

Ќазаќстан халќын бiрiктiредi

Бірлігі берекелі, тірлігі
мерекелі Қазақстанды əлемдік
қауымдастық бейбітшіл,
қонақжай ел ретінде жақсы
таниды. Елбасы, егемен
еліміздің тұңғыш Президенті
Н.Назарбаев көк туымыз азат
аспанымызда желбірегелі
түрлі этностар арасындағы
теңдікті, береке-бірлікті
тəуелсіздігіміздің тірегі етіп
алды. Тағдыр Қазақстан
атты шаңырақ астында
тоғыстырған көптеген ұлттар
мен ұлыстар қазіргі таңда
бүгіні мен болашағын осынау
елмен тығыз байланыста
қарайды. Дерек бойынша 130дан астам этнос өкілдері өмір
сүретін жерұйық мекен-Қазақ
елінің жарқын жетістіктерінің
берік іргетасын осынау түрі,
тілі бөлек болғанмен тілегі бір
ұлттар арасындағы татулық
құрайтындығы бəріне белгілі.

Мемлекет басшысы Н. Назарбаев өзінің бір сөзінде «Көктемгі 1 Мамыр мерекесі біздің елдегі этностарды бұрынғыдан да жақындастыра
түсуі тиіс. Бұл біздің еліміздің негізгі
мерекелерінің бірі болады. Бірінші
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емлекет басшысы биыл үш бірдей
М
жаңа бастама көтеріп, даму жолымызды жан-жақты айқындап, бағдарлап

берді. Бірінші елімізді технологиялық
дамудың
жаңа
деңгейіне
көтеретін
ауқымды жаңғырту болса, екіншісі –
конституциялық реформа арқылы саяси
жаңғырту. Елбасы ендігі кезекте рухани жаңғыртуға жол ашу керектігін көрсетіп отыр. Біз тəуелсіздік
алған тарихи тұрғыдағы аз уақыт ішінде Елбасының салиқалы
саясатының нəтижесінде зор табыстарға қол жеткіздік. Еліміз жаңа
тарихи кезеңге аяқ басып, Қазақстан əлемдегі ең дамыған 30 елдің
қатарына қосылу мақсатын алға қойды.

Ж‰йелi жањѓыру ж±мысымыздыњ µзегi

мамыр - бірліктің ерекше мерекесі.
Сондықтан да, мамырда тұтас ай
бойы жақындасудың барлық жаңа
жолдарын байқап көру керек» деген
еді. Жақында Елбасы «Жаңғырудың
негізі-тұрақтылық, бірлік, келісім»
тақырыбымен өткен Қазақстан халқы
Ассамблеясының ХХV сессиясында
Ассамблеяның рухани жаңғыруға

белсене атсалысатынына сенім
білдіріп, «Тұтас қоғам да жеке азамат та бейбітшіліктің, тұрақтылық
пен
келісімнің
өздігінен
келе
салмайтындығын білуі тиіс. Ұлттық
бірлікті нығайта түсу үшін Қазақстан

халқы Ассамблеясы мен барлық
мемлекеттік
органдар
тұрақты,
күнделікті жұмыс жасауда» деген еді.
Өлкесін жеті өзен өрнектеген
Жетісудың бір пұшпағындағы ауданымызда да талай ұлттың өкілі
жергілікті халықпен ұйымшылдықта,
келісімде келісті тірлік кешуде. Апта
басында аудан жұртшылығы 1 мамыр - Қазақстан халықтарының
бірлігі күні мерекесін бір кісідей
бірлікте атап өтті. Аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт
мектебінің алаңында өткен шарада аудан əкімі Е.Қошанбеков
өзінің мерекелік лебізін білдірді.
Бұдан соң Н.Островский атындағы
гуманитарлық-эк ономик алық
мектеп-лицейінің бастауыш сынып
мұғалімі Р.Дюсембекова мен Ақын
Сара атындағы орта мектебінің орыс
тілі мен əдебиеті пəнінің мұғалімі
Н.Коровченко өздерінің жүрекжарды
тілектерін жеткізді.
Ауа-райының
қолайсыздығы жан-жақты əзірленген
мерекелік
бағдарламаны
толық
тамашалауға мүмкіндік бермесе де
жиылған жұртшылық көтеріңкі көңілкүймен тарасты.
Өз тілшіміз.

●Театр
«Қоғамда, əсіресе жастар арасында діни экстремизм профилактикасын күшейтуіміз керек».
Н.Ə.НАЗАРБАЕВ
Əлемде белең алып жатқан
үлкен мəселелердің бірі – жат
ағыммен, терроризммен күресу.
Сондай күресулердің бір тəсілі –
оның қауіптілігін, адам санасының
арбауға түскендігін, жақсылыққа
апармайтындығын
қарапайым
халыққа насихаттау. Сол насихаттау БАҚ-тан, өнер туындыларынан, театрдан бастау алады емес
пе? Міне, бүгін соның куəсі болып
қайттым. Бикен Римова атындағы
Талдықорған драма театрының
ұжымы шалғайда жатқан елді
мекендерді
гастрольдік
сапармен аралау үстінде. Сарқан ауда-

●

Дертке дауа – Хаќ жолы

ны, Лепсі ауылына ат басын тіреп,
Мəдениет үйінде «Дертке дауа – Хақ
жолы» атты А.Ихсанның əлеуметтік
драмасын
қойды.
Қойылым

көңілдерін тербетіп, көздеріне жас
алған залда отырған əр адамның
жүрегінде Абай тілімен айтқанда
«Алланың өзі де рас, сөзі де рас»

Елбасымыз:
«Болашаққа
бағдар: рухани жаңғыру» атты
мақаласында осы жетістіктерімізді
дамытудың рухани бағдарламасын
ұсынды. Бұл бағдарлама ұлтымыз
үшін маңызы терең, ауқымы зор,
өнегесі мол, халқымызға рухани азық болатын айтулы дүние.
Мақалада өткен тарихи кезеңдерге
сындарлы баға беріліп, ой елегінен
өткізіліп, еліміздің рухани даму
бағыты айқындалған.
Елбасы ұсынған жаңғыртулар
қазақстандықтарды сан ғасырлық
тарих пен мəдениеттегі, ұлттық
сана-сезім мен білім саласындағы
рухани
реформаға
бастайды.
Өзіміздегі ескі қағидаттардан арылып, бүгінгі күннің арнасымен алға
қарай ұмтылуымыз қажет. Осы
орайда, бабалардан мирас болып
қалған
рухани
құндылықтарды
көздің қарашығындай сақтай жүріп,
ұлттық рухты да жаңғырту керектігі
күмəн
келтірмейді.
Президент
қоғамның жəне əрбір азаматтың
алдында тұрған алты бірдей
мақсат-міндеттерді
атап
берді.
Бірінші – бəсекелестік қабілет;
екінші – прагматизм; үшінші –
ұлттық бірегейлікті сақтау; төртінші
– білімнің салтанат құруы; бесінші –
Қазақстанның революциялық емес;
эволюциялық дамуы; алтыншы –

сананың ашықтығы.
Қазіргідей
жаһандық
бəсекелестік бізден тынымсыз еңбекті,
табысты
бастамаларды
талап етеді. Бұл жолда білімнің
тұнығымен
сусындап,
соңғы
үлгідегі технологиялардың тілін
меңгерген жас ұрпақты ұлттық
салт-дəстүр, əдет-ғұрып бойынша
тəрбиелеу қазақстандық брендті
алға шығарады. Оның үстінде
қиналғанға
қол
ұшын
созған
жанашырлық, жетімнің маңдайынан
сипаған мейірімділік, аш адамға
қолындағысын
бөліп
берген
қайырымдылық
сынды
қазақы
қасиеттерді өскелең ұрпақтың бойына сіңіру бейбітшілікке, тыныштыққа
құштар ұлтымыздың бет-бейнесінің
сақталуына септігін тигізеді.
(Жалғасы 2-бетте).

екендігі тағы бір мəрте орын тепті.
Сол Алла сөзін дұрыс түсіне білу,
ұлттың
салт-дəстүрімен,
əдетғұрпымен, ұлттық менталитетімен,
болмысымен ислам дінін ұштастыра
білу керек екендігін айғақтады.
Қойылым өте керемет болды.
Соңғы кездері елімізде дəстүрлі
діни нанымдарымыз бен салтымызға
сіңген
діни
көзқарастарға
үйлеспейтін əртүрлі пікірлер мен
ұстанымдар жарыққа шыға бастады. Бұл өз кезегінде ұлттық
құндылықтарымызға да өзінің кері
əсерін тигізе бастағаны жасырын
емес. Аталмыш қойылымда бүгінгі
күні біздің ел үшін ғана емес, бүкіл
əлем үшін өзекті болып тұрған теріс
діни ағымдар мəселесі көтерілген.
Автор А.Ихсан шығармада бір-біріне
мүлде қарама-қайшы екі көзқарас
арасындағы
тартысты
басты

назарға ала отырып, қарапайым
қазақ отбасындағы оқиға арқылы
жастардың дəстүрлі емес діни
ағымдардың
жетегінде
кетуі
мен тұрмысымызға дендеп еніп,
қоғамдың дертке айналып келе
жатқандығын өткір сынға алған.
Осынау жүгі ауыр қойылымның
қоюшы
режиссері
Қазақстан
Республикасының еңбек сіңірген
қайраткері – Болат Ұзақов, қоюшы
суретшісі Қазақстан Республикасы
«Серпер» Жастар сыйлығының лауреаты – Қ.Шалабаева, діни кеңесшілер – Қ.Мутебаев пен Д.Қазыкен
сынды кеңесшілер арқасында өте
сəтті, істеріне шебер театрдың
белді актерлері образдарын сауатты сахналап, жастарға ой салар
мазмұны терең шығарма қойды.
Мадина АЙТОВА.
Лепсі ауылы.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

ЗА СТРОКОЙ
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Кто завтра сядет
на трактор?
Уже сегодня руководители КХ и ТОО агропромышленного комплекса испытывают
острый дефицит трактористов и комбайнеров. Ведь техника поступает наисовременнейшая, напичканная электроникой, а
старые кадры все-таки не вечные. Сократилось число опытных газоэлектросварщиков, слесарей, мастеров по ремонту автомашин. По пальцам можно пересчитать
токарей-универсалов. А ведь мы - коллектив Сарканского политехнического колледжа и другие учреждения профтехобразования - можем их подготовить! И тогда завтра
не встанет вопрос: «Кто сядет на трактор?
Кто выточит нужную деталь?».
Меня, как первого руководителя, в
Послании Президента Нурсултана Назарбаева «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность»
привлекли и глубоко тронули вот эти его
слова: «С этого года по моей инициативе
начинается реализация проекта «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». В первую очередь,
бесплатное образование должно охватить
безработную и самозанятую молодежь, а
также людей трудоспособного возраста,
не имеющих профессионального образования. Нужно дать новый импульс системе
профессионального образования». Лучше
и не скажешь! Слова мудрого руководителя, думающего не только о глобальных мировых процессах, но и о тех, кому работать
на земле. Тех, кто завтра встанет у станка,
сядет за штурвал современного трактора,
возьмет в руки держак газоэлектросварки.
Действительно, почему политехнические и индустриальные колледжи страны
должны обучать, как говорится, «с нуля»
выпускников школ, не набравших пороговое число баллов на ЕНТ? Почему не дать
возможность бесплатно получить нужную
профессию тому, кто уже имеет какие-то
азы и навыки? В выигрыше останутся все:
и государство, и мы - преподаватели и мастера производственного обучения, и КХ,
ТОО, и представители малого и среднего
бизнеса, владеющие СТО, сервисными
центрами, парикмахерскими, кафе и пекарнями. Государство сводит к минимуму
безработицу, учебные заведения полностью загружают учебно-производственную
базу, предприниматели получают квалифицированные кадры.
Сарканский политехнический колледж,
намеревающийся через год отметить свое
60-летие, сегодня готовит специалистов
по 7 категориям: портной, электромонтер
по обслуживанию электрооборудования,
мастер по ремонту и обслуживанию машин и механизмов, парикмахер, электрогазосварщик, повар, слесарь по ремонту
автомобилей. Как видите, это профессии,
востребованные во многих отраслях производства.
Для подготовки рабочих кадров имеется мощная материально-техническая база.
Это учебное здание на 720 мест, общежитие на 50 мест, столовая на 120 мест, актовый и спортивный залы. Все 15 учебных
кабинетов оборудованы всем необходимым, равно как и 9 мастерских и лабораторий. Для получения профессиональных
навыков закуплены универсальный пропашной трактор МТЗ-82.1, экскаватор ЭП25, пахотный агрегат МТЗ-1221, а также
полный комплект станции технического
обслуживания.
В нынешнем году количество учащихся
составило 266 человек или 12 групп. Заметьте - всего 266, а обучать мы можем
...720 человек! Да и преподавательский состав у нас силен. Со студентами работают
12 преподавателей общеобразовательных
и 6 преподавателей специальных дисциплин, плюс 12 опытнейших мастеров производственного обучения. Так что, наши
выпускники не только востребованы, но и
могут дать фору любому специалисту!
Профессионально-техническое
образование (бесплатное!) для подготовки
специалистов новых производств - задача
из задач. И мы готовы не словом, а делом
ответить на призыв нашего Президента.
Село действительно испытывает дефицит
высокопрофессиональных кадров. И его
нужно восполнить.
Бабакумар ОТЕНШИНОВ,
директор Сарканского политехнического колледжа.

ҚОҒАМ

Ауданымыз 13 əкімшілік бірліктен, оның
ішінде 36 ауыл жəне 1 қаладан тұрады. Бірақ
биліктің жергілікті жердегі бет-бейнесі іспетті
əкімдердің тірлігі бір-біріне ұқсамайтыны
жасырын емес. Қал-қадірінше қызмет етіп
жүргендері де, «Күлтөбенің басындағы» көп
жиындарда төбе көрсеткенді місе тұтып жүріп
жатқандары да баршылық.
Өткен аптада Қойлық ауылдық округінде
өткен семинар-кеңес бұдан бұрын əрбір
ауылдық округте өткізіліп жүрген шаралардың
заңды жалғасы іспетті. Жалпы аудан əкімі
аппаратының мұрындық болуымен жүзеге
асып жүрген шараның білген жанға берері
мол. Өзара тəжірибе алмасу, жеткен жетістігін
ортаға салып, жұмыс барысында кездесетін
ортақ кемшіліктердің шешімін бірлесе табуды
мақсат еткен семинар-кеңеске қатысушылар
көп жайтқа қанығатындығы сөзсіз. Алдымен
қала, ауыл əкімдері, мамандар, мекеме-бөлім
басшылары Қойлықтың көрікті жерлерін аралап К.Қазыбаев атындағы мəдениет үйінде
бас қосты. «Біздерде мынадай бар, мынадай
бар» деп əріптестерін алып жүрген ауыл əкімі
М.Макетов бұл жерде алдымен ауыл тумасы,
белгілі суретші Л.Коваленконың өнер туындыларымен таныстырды. Мəдениет ошағының
екінші қабатында орын тепкен этно-мəдени
орталықтың жұмысы көз сүйсінтеді. Қазақ
пен орыс ұлттарының ұлттық құндылықтары
жайғасқан кішігірім кабинеттің жетекшілері
бірлік пен ынтымаққа негізделген жоспарға
сай жұмыс жасап жатқандықтарын жеткізді.
Жалпы күре жолды қапталдай орналасқан үш
мыңнан астам тұрғыны бар ірі елді мекенде
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Қойлықтан үйренеріміз көп
жарқын жүзбен айтар жұмыстар жетерлік. Бұны
ауыл əкімі М.Макетов өзінің «Қойлық ауылдық
округінің əлеуметтік-экономикалық дамуы
жəне жергілікті өзін-өзі басқару заңының аясында атқарылған жұмыстары туралы» баяндамасында жан-жақты айтып берді. Теректі
өзенінің жанынан шаңғы базасын ашып,
туризмді дамыту, 205 млн. теңге көлемінде инвестиция тарту, қант қызылшасының алқабын
310 га-ға көбейту, 32 жаңа жұмыс орнын ашып,
жұмыссыздықты азайту, 3 км. ауыл жолдарына
ағымдағы жөндеуді жүргізу. Биылғы жылы ауыл
əкімі осындай жоспар құрып алдыға нақты
міндет қойып отырғандықтарын жеткізді. Аудан
əкімі аппаратының басшысы Б.Абибеков ашып
жүргізген жиында аудандық қазынашылық

●Малый и средний бизнес

басқармасының
басшысы
Ғ.Орынова,
аудандық кіріс басқармасы басшысының
орынбасары Г.Райханова, аудандық экономика жəне бюджеттік жоспарлау бөлімінің
бас маманы Б.Бостанова өз салалары бойынша баяндама жасап келешекте жергілікті
əкімдіктерге берілетін бюджетке байланысты
туындайтын мəселелер бойынша хабарлама
жасады. Соңында Қойлық ауылдық округінің
қоғамдық кеңесінің төрағасы З.Төлеуов сөз
алып күн тəртібінде тұрған өзекті мəселелер
бойынша өз ойын білдірді. Шарадан əрбір
қатысқан жан өзінше түйін түйіп, тəжірибе
жинақтап, "Қойлықтан үйренеріміз көп екен"
деп қайтқандығы сөзсіз.
П.ЖЕҢІСХАН.

Жүйелі жаңғыру жұмысымыздың өзегі

ДЕРЕВЯННЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Н

айти хорошего плотника сегодня – это очень большая удача. Редко
кому подвластны стамеска и рубанок. Раньше почти в каждом селе
были свои мастера, которых земляки знали наперечет, а заказы у них шли
один за другим. «Теперь на смену дереву пришел современный пластик, и
профессия столяра и плотника давно ушла в прошлое», – скажет кто-то из
окружающих. Соглашусь, но деревянные изделия, несмотря ни на что, занимали и будут занимать особое место в жизни и быту наших людей, а значит, деревянных дел мастера нужны, как никогда. Особенно это важно для
сельчан. Если окна они и предпочитают пластиковые, то мебель, предметы
домашнего обихода, как, впрочем, и многое другое все же выбирают из экологически чистого продукта – привычного дерева.
Сарканцам в этом отношении повезло. Вот уже на протяжении почти десяти лет в центре
города работает деревообрабатывающий цех. Открыла его при поддержке фонда «Даму»
энергичная и предприимчивая семья Оразбека Джексембы. Он, строитель по профессии,
долгие годы проработавший на государственной службе, однажды решил начать свое дело.
Его полностью поддержала супруга Амангайша Жумагалиевна.
Привычный распорядок дня семьи ушел в прошлое. Нашли пустующее здание, организовали бригаду плотников, приобрели необходимое оборудование. Сегодня – это уже
известное предприятие со слаженным и дружным коллективом, чьи изделия пользуются
большим спросом у населения региона. А вначале, конечно, пришлось обучать молодежь,
учить азам столярного дела. Приходили многие, а остались самые талантливые и упорные.
С самого первого дня трудится в цехе Нургазы Канафин. Именно под его чутким руководством здесь работают «без сучка и задоринки». Все могут сделать золотые руки мастеров
Александра Сысцова, Хамита Тукумбекова, Куаныша Байбаракова.
Это подтвердил и постоянный клиент цеха Туралы Ильясов. Он уже много лет заказывает здесь самое необходимое для дома. Пришел и в этом году. И уверен: мастера его не
подведут.
В чем же секрет такой популярности у предприятия? Об этом мы спросили у директора
цеха Оразбека Джексембы.
– Конечно, прежде всего, качество продукции. Мы приобрели необходимое оборудование, что позволяет выполнить практически все капризы наших клиентов: изготавливаем
столы, стулья, скамейки, крышки для казанов, окна, двери. Главное, чтобы люди были довольны нашей работой и обратились к нам еще не раз. Если сначала к нам приходили
только местные жители, то на сегодняшний день приезжают из отдаленных аулов, ближайших районов, чтобы сделать крупный заказ. Думаю, это тоже показатель мастерства наших
работников.
– Сегодня в таком городе, как Саркан, трудно найти постоянную работу, а мы создали
почти 20 рабочих мест. Значит, 20 семей имеют постоянный заработок. Для нас очень важно
поддержать своих земляков. Сырье закупаем в России, уже налажены добрые партнерские
связи с поставщиками. Стараемся делать все качественно, – делится секретами бизнеса и
Амангайша Тельпекбаева.
Необходимо заметить, что цех, кроме производства деревянных изделий, оказывает и
строительные услуги, ремонтирует автомобильный транспорт.
Жанар МЫКТЫБАЕВА.

(Соңы. Басы 1-бетте).
Имандылық,
қанағатшылдық,
арұят секілді адами ізгіліктерді мамандар
арасында жаю қоғамның жегіқұрты –
сыбайластықтың, жемқорлықтың көзін
жоюға көмектеседі.
Тағы да бір айта кететін мəселе –
мемлекеттік тіл. Өткен ғасырдың басында Алаш қайраткерлері айтқан қазақ тілін
мемлекеттік тіл деңгейіне көтеру мəселесі,
құдайға шүкір, орындалды. Дегенмен, латын əліпбиіне көшу күн тəртібінде тұрған,
заман талабынан туындаған өзекті мəселе
екендігін тап басқан Нұрсұлтан Əбішұлы игі
бастаманың күні туғанын, мерзімі келгенін
айтып өтті. Өткен ғасырдың ішінде латын
жазуын пайдаланған халқымыз үшін латын
əрпі қиындық тудырмайды. Тіпті, əлемге
таралған қазақ халқының бір-бірімен емінеркін тілдесуіне, дүниежүзінің ғылымына,
біліміне ешбір кедергісіз жол ашылады. Елбасы мақаласында «Жаңа гуманитарлық
білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық»
жобасы мен «Туған жер» бағдарламасын
енгізу арқылы қазақстандық патриотизмнің
жарқын үлгісін көрсетуді міндеттегенін
жеткізді. Сол арқылы Сарқан жерінен
түлеп ұшқан əрбір азамат ауданымыздың
өркендеуіне лайықты үлес қосуы керек. Ол үшін «Туған жерге туыңды тік»
тақырыбымен əр мектеп өз түлектерін
түгендеп, олардың жетістігі мен мүмкіндігін
жалпақ жұртқа жеткізуі тиіс. Бұдан кейінгі
ұрпақтың үлгі алары анық.
Ендігі
біздің
алдымызда
тұрған
үлкен міндет – зиялы қауымнан, беделді
ардагерлерімізден,
жастардан
жəне
қоғамдық
бірлестіктер
өкілдерінен
құрылған
ақпараттық-насихат
топтары арқылы Елбасы мақаласын аудан
тұрғындарына жеткізу.
М.ТҮСІПОВ,
«Нұр Отан» партиясы Сарқан
аудандық филиалы төрағасының
бірінші орынбасары, аудандық
мəслихат депутаты.

Қоғамдық жерді ластағаны
үшін бір тəулік қамақ
12.04.2017 жылы сағат 17.30 шамасында азамат Р.Б. Сарқан қаласы, Қалиев
көшесінің бойында қоғамдық жерді ластап, оның iшiнде белгiленбеген орындарға
коммуналдық қалдықтарды тастап, яғни
өзінің іс-əрекеттерімен айналасындағыларға
сыйламаушылық білдіріп, Қазақстан Республикасы Əкімшілік құқық бұзушылық туралы
кодексінің 434 бабы 1-бөлігінде көрсетілген
əкімшілік құқық бұзушылықты жасаған.
Сот мəжілісінде сұралған құқық бұзушы
Р.Б. өз кінəсін толығымен мойындап, үйінен
көмірден қалған күлді жəне қоқыстарды
көшенің бойына шығарғанын айтып, жасаған
іс-əрекетіне шын жүректен өкініп, соттан
кешірім сұрайтынын көрсетті.
Сарқан аудандық сотының төрағасы
Е.Байболовтың
қаулысымен азамат Р.Б.
Қазақстан
Республикасының
Əкімшілік
құқық бұзушылық туралы Кодексінің 434бабы 1-бөлігінде көрсетілген əкімшілік құқық
бұзушылықты жасағандығы үшін кінəлі деп
танылып, осы бап бойынша – 1 (бір) тəулік
əкімшілік қамаққа алынды.
Г.ТОКЕНОВА,
Сарқан аудандық соты.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Бактериальный ожог
плодовых деревьев

Наиболее поражаемые растения относятся к семейству розоцветные; груша,
яблоня. Вредоносность ожога плодовых
весьма велика вследствие очень быстрого распространения. В сильно зараженных
садах ожог плодовых деревьев может поражать от 20% до 50% насаждений из которых 10-20% полностью погибают. В некоторых садах ожогом поражается до 90%
плодовых деревьев. В таких случаях при
благоприятных погодных условиях в период
цветения садов урожай значительно снижается. Присутствие бактериального ожога
плодовых в районе может быть губительным как для грушевых,яблоневых так и для
питомников.Возбудитель
бактериального
ожога перезимовывает исключительно в
инфицированном растений хозяине. Симптомы: Болезнь поражает все надземные
части растений. Наиболее характерными
симптомами являются:1. Увядание и гибель
соцветий. Погибшие цветки становятся от
бурого тёмно-коричневого до черного цвета.
2. Увядание и гибель ветвей и побегов.Пораженные плодовые побеги и ветви вначале
делаются как налитыми жидкостью которая
через некоторое время начинает сочится каплями и стекать по коре в виде экссудата.
Затем плодовые побеги и ветви становятся коричневыми и в большинстве случаев
кончик побега характерно крючкообразно
сгибается. 3.Листья чернеют, скручиваются, отмирают но не опадают. 4.Поражённые
молодые плоды также становятся коричневыми или черными,болезнь начинает развиваться обычно с вершины и постепенно
распространяется к основанию.На коре болезнь образует клиновидные язвы,которые
могут вызвать гибель целого дерева в результате опоясывания. Иногда кора окружающая язву растрескивается возбудитель
ожога может распространятся:насекомыми,
птицами,воздушными массами заражение
растений усиливается при несоблюдении
правил дезинфекции, небрежности при
уходе,обрезке деревьев.
Меры борьбы: Не допускать завоза посадочного материала из заражённых районов. Проведение контрольных обследований плодовых насаждений в течении всего
вегетационного сезона. Проведение мер
предупредительно-профилактического характера в плодовых насаждениях района
(четырехкратное опрыскивание медьсодержащими препаратами :до появления почек,
во время цветения, после опадания лепестков, в период вегетации, а также антибиотиками (стрептомицином или окситетрациклином).
Р.БОКУШБАЕВ,
гос.инспектор территориальной
инспекции.

ХАТ-ХАБАРЛАР
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Табиѓат тазалыѓы- µмiр шыраѓы
Қоршаған ортаны таза ұстау – əрбір азаматтың міндеті. Бүгінгі күнге өндірістік жəне тұрмыстық
қалдықтармен жұмыс істеу өте күрделі мəселе. Өндіріс жəне тұтыну қалдықтарымен жұмыс, оларды жинау, тасымалдау жəне орналастыру қазір елімізде де жəне біздің ауданда көкейкесті əрі
өзекті проблема болып табылады.
Ауданда елді мекендерді көктемгі, күзгі санитарлық тазарту, көгалдандыру, абаттандыру
айлығын өткізуге байланысты мекеме,ұжымдардың қатысуымен бірнеше сенбіліктер, таза сəрсенбі
күндері өткізілді. Бұл тазалық іс-шарасына мекеме-ұйымдар, жеке кəсіпкерлер, тұрғындар
қатысып, аула-алаңдарды, айналаны тазартуға, таза ұстауға құлшынулы. Бүкілқазақстандық ағаш
отырғызу күнінде, 22-сəуірде аудан көлемінде 1200 көшет отырғызылды. Көшет отырғызу мекеме
- ұйымдардың қатысуымен ауылдық округтерде жалғасын тапты. Аудан орталығындағы екі саябақ
пен Сарқан-Алмалы жол трассасының бойы жасыл желекке оранатын болады.
Сонымен қатар, иесіз қалған учаскелердің қоқыс орнына айналғандығын, күл-қоқыстың ашық
аспан астында жатқанын өздеріңіз күн сайын көріп жүрген боларсыздар. Қалдықтардың өзі табиғи
шикізатты өңдеу нəтижесінде пайда болатын заттар мен өндірістік жарамсыз шығарындылардан
құралады. Тұрмыстық қатты қалдықтарды бей- берекет кез-келген жерге апарып тастау өзен
суларының тартылуына жəне топырақтың тозуына əкеліп соғуы мүмкін. Сондықтан айналамызды аялау орнына айуандық пен тағылық көрсеткендер тұсынан үнсіз өтіп кету аудан келешегіне
немқұрайды қарау екенін естен шығармайық. «Табиғат тазалығы- өмір шырағы» демекші қоршаған
ортаның тазалығы үшін күрес- елдің ертеңі үшін баршамыздың борышымыз болып табылады.
М.УНЕРБЕКОВА,
Сарқан-Ақсу аудандарының мемлекеттік экология инспекторы.

Ағаштарды заңсыз кесу,
жою немесе зақымдау

В помощь предпринимателям Комитетом
разработано мобильное приложение «Қамқор».
Так, на мобильный телефон бизнесмена, в
случае назначения проверки его деятельности
будет приходить Puch-уведомление с текстом «к
Вам придут с проверкой».
В данном приложении отражены сведения о
лицах участвующих в проверке, сроках, правовых основаниях, предмете проверки.
Предпринимателю предоставлена возможность направить в режиме онлайн жалобу о нарушениях, как до начала проверки, так и в ходе
проведения.
Сообщения о допущенных нарушениях будут незамедлительно поступать в территориальные подразделения Комитета для оперативного реагирования. Кроме того, в приложении предусмотрено поле «вопрос-ответ» и чат по
которому предприниматель может в онлайн режиме задать вопрос.
А.БЕКСУЛТАНОВА,
Старший прокурор УКПСиСУ ГП РК по Сарканскому району, юрист 1-го класса.

Опасные игры несовершеннолетних
Суть игры проста, а финал - страшен. Ты выполняешь задания и в
конце ты умираешь. Как правило, первое задание – нацарапать на руке
синего кита и сбросить фото. Последнее – умереть. Причем «ведущие»
шантажируют участников тем, что вычислили их IP-адреса и если самоубийство не случится – для их близких наступит смерть. Кто создатели
этого кошмара? Больные на голову взрослые или такие же подростки с
комплексами, но прокаченным скиллом манипуляции? Это вопрос тонкой психологии, но сначала с этим должны разобраться компетентные
органы.
Что должны знать все родители: 1. Сколько бы сил у вас ни отнимала
работа и прочие дела, вы должны выкраивать время для детей. Важно
показать ребенку, что вы в любой момент готовы его выслушать. Дайте
ему возможность подружиться с вами. 2. Если раньше ваши отношения
не были очень теплыми и доверительными, то не стоит в мгновение ока
пытаться стать образцовым родителем. Демонстрация суицидальных
наклонностей — это ведь тоже зачастую способ манипуляции. Если подросток закрепит успех шантажа, вам не поздоровится! 3. По некоторым
данным, неизвестные грозятся выяснить по IP-адресу, где живет подросток, и убить всю его семью, если тот не совершит суицид. Запомните:
IP не дает никакую информацию о личности человека! Единственное,
что может сделать злоумышленник, — обратиться с запросом к провайдеру, который, скорее всего, не станет делиться с неизвестным человеком конфиденциальной информацией. 4. Гораздо больше можно
узнать, изучив личные страницы подростка. Там, как правило, указано, в
каком районе города он живет, где учится, кем работают родители. Удалите данные, которыми могут воспользоваться злоумышленники. 5. Не
читайте новости о суицидах и не поддавайтесь истерии, нагнетаемой в
Интернете. Не стоит заниматься самоисследованием на тему "Хороший
ли я родитель?" Знайте — вы хороший родитель хотя бы потому, что
ищите ответ на вопрос, как защитить своего ребенка.
В целом ясно одно. Ребенок не должен чувствовать себя одиноким и
брошенным. Если в его сердце не будет раны – он увидит группу «синий
кит» в контакте, пожмет плечами и пройдет мимо.
А.БЕЙСЕНБЕК,
УИ ГЮП МПС Сарканского РОВД, стажер полиции.

Құрметті шаруа
қожалық иелері!
Ауыл шаруашылық жұмыстарын
жүргізу барысында өрт қауіпсіздік
ережесіне сəйкес орылған егіннің орнында қалған шөптерді өртеу алдында астық
жерлеріне 4 метрден кем емес жырту
жұмыстарын жүргізіп, бақылау жасау
қажет. Осындай қауіпсіздік шараларын
орындаған кезінде ғана үлкен аумақты
дала өрттерінің алдын алуға болады.
Д. АЗАМАТОВ,
Сарқан ауданының ТЖБ бастығы,
азаматтық қорғаудың подполковнигі.

Суда абай болыңыздар!

Үй маңындағы, саяжай мен бау-бақша учаскелеріндегі ағаштар
мен бұталардан басқа, орман қорына кірмейтін жəне кесуге тыйым салынған ағаштар мен бұталарды заңсыз кесу, жою немесе
зақымдау, сол сияқты орман дақылдарын, орман питомниктерi мен
плантацияларындағы егiлген не отырғызылған көшеттерді, сондайақ ормандарды молықтыру мен орман өсiруге арналған алаңдарда
өзi өсiп шыққан шыбықтарды, өскiндерді не қолдан отырғызылған
екпелердi жою немесе зақымдау – екi жүз айлық есептiк көрсеткiшке
дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу
жұмыстарына не бір жүз сексен сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық
жұмыстарға тартуға не алпыс тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға
жазаланады.
2. Орман қорына кіретін ағаштарды жəне бұталарды заңсыз кесу,
жою немесе зақымдау – үш жүз айлық есептiк көрсеткiшке дейiнгi
мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде түзеу жұмыстарына не
екі жүз қырық сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық жұмыстарға тартуға
не жетпіс бес тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа алуға жазаланады.
3. Осы баптың бірінші немесе екінші бөліктерінде көзделген: 1)
бірнеше рет; 2) адам өзiнiң қызмет бабын пайдалана отырып; 3) iрi
залал келтiре отырып; 4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда
жасалған іс-əрекеттер – белгiлi бiр лауазымдарды атқару немесе белгiлi бiр қызметпен айналысу құқығынан үш жылға дейiнгi
мерзiмге айыра отырып немесе онсыз, бес жүз айлық есептiк
көрсеткiшке дейiнгi мөлшерде айыппұл салуға не сол мөлшерде
түзеу жұмыстарына не үш жүз сағатқа дейінгі мерзімге қоғамдық
жұмыстарға тартуға не тоқсан тəулікке дейінгі мерзімге қамаққа
алуға жазаланады.
4. Осы баптың бірінші, екінші немесе үшінші бөліктерінде
көзделген, қылмыстық топ жасаған іс-əрекеттер – екі жылдан бес
жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады.
М.ЖАРМУХАМБЕТОВ,
Сарқан АІІБ-нің ЖПҚ УПИ, полиция аға лейтенанты.
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Күннің ыстығынан барлық су айдындарда демалушылардың саны
құрт өсуде. Суда демалыңыздар, күштеріңізді жəне денсаулықтарыңызды
нығайтыңыздар, бірақ естеріңізде болсын! Судағы қайғылы
жағдайлардың негізгі себебі болып азаматтардың судағы қауіпсіздік
ережелерін дөрекі бұзудан немесе оны білмегендіктерінен болады.
Судағы негізгі қауіпсіздік ережелерін оқыңыздар жəне есте
сақтаңыздар: - тек жабдықталған жағдайлар мен басқа да шомылуға
арналған орындарда, ресми рұқсаты жəне құтқару қызметі бар жерлерде шомылыңыздар; - шомыла білмей белдеріңізден жоғары келетін суға
кірмеңіздер; - шомылу кезінде бір-біріңізді көзден таса қылмаңыздар;
- жағадан алыс, қойылған белгілерден ары жүзіп кетпеңіздер; - жүзе
білмей дөңгелекті, үрлемелі матрацты пайдаланбаңыздар; - жүзіп
келе жатқан қатерлер мен қайықтарға жақындамаңыздар; - қайықтан,
көпірден жəне кеме аялдайтын орыннан суға секірмеңіздер; - суға көп
шомылмаңыздар, аса тоңып жəне шаршап қалуларыңыз мүмкін; - түнгі
уақытта жəне мас күйлеріңізде суға шомылмаңыздар.
Құрметті ата – аналар, мұғалімдер, балаларды сауықтыру
лагерьлерінің жəне демалыс зоналарының басшылары!
Биылғы суға шомылу кезеңі басталғалы ауданымыздың суда құтқару
қызметінің дерегі бойынша, қауіпсіздік ережелерін сақтамаудың жəне
бұзудың салдарынан 5 адам суға кетіп қаза болған. Сол себептен, балаларды қатаң бақылаңыздар, оларды үлкендердің бақылауынсыз
қалдырмаңыздар. Балаларға тек арнайы жабдықталған орындар мен
жерлерде үлкендердің қадағалауымен ғана шомылуға руқсат етіңіздер.
Балаларға үрлемелі матрацтармен, камералармен, тақтайлармен,
үрлемелі ойыншықтармен жүзуге қатаң тиым салынады. Оларды
жаңадан жел немесе ағын алысқа алып кетуі мүмкін, ал бұл көмек
көрсетуге қиындық туғызады.
Азаматтар! Суда абай болыңыздар! Судағы қауіпсіздік
ережелері мен сақтық шараларын сақтаңыздар, сонда ғана су
жағасындағы жазғы демалыс қайғылы болмайды!!!
Серік АБЫЛҚАСЫМОВ,
Сарқан ауданының ТЖБ бас маманы.

НА ТЕМУ ДНЯ

Серьезная ответственность
В современном обществе немаловажной проблемой становится так называемый лжетерроризм или «телефонный терроризм» с ложными сообщениями о заложенных взрывных устройствах. Как показывает анализ, этот вид преступлений наносит существенный вред общественной
безопасности, вызывает резонанс и некоторую нервозность среди населения, а также связан с
большим финансово-материальным ущербом. Кроме того, ложное сообщение об актах терроризма нарушает нормальную жизнедеятельность людей, может повлечь перебои в работе транспорта, приводит к отвлечению от выполнения функциональных обязанностей большого количества
людей (полиции, военнослужащих, противопожарной службы и др.).
В связи с чем в Республике Казахстан законодателем предусмотрена уголовная ответственность за совершение данного преступления. Так, за заведомо ложное сообщение о готовящемся
акте терроризма независимо от мотивов его совершения статьей 242 Уголовного Кодекса Республики Казахстан предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот до пятисот
месячных расчетных показателей, либо ограничение свободы на срок до семи лет, либо лишение
свободы на срок до шести лет. При этом данное преступление по степени общественной опасности отнесено к категории тяжких преступлений. Кроме того, за совершение данного преступления
в отношении виновного будет решен вопрос и о возмещении ущерба государству в гражданском
порядке, а именно по взысканию расходов экстренных служб, связанных с выездом на место происшествия по заведомо ложным вызовам об акте терроризма.
Напомним, на днях полицейские Алматы задержали подозреваемого в «минировании» метрополитена. Была установлена личность сообщившего о заминировании - несовершеннолетний
житель Саркана. Он совершил вышеуказанные противоправные действия из хулиганских побуждений. Теперь родителям мальчика грозит крупный штраф.
Соб. инф.

Сыбайлас
жемқорлықпен күресу
Сыбайлас
жемқорлықпен
күресу
Қазақстанның бүгінгі күрделі мəселесі болып тұр.
Үлкен əлеуметтік қасірет болып табылатын ол
саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын
əлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты
алаңдататыны анық.
Қазақстан Республикасының заңнамаларына
сəйкес,
сыбайлас жемқорлық қылмыстарға
негізінен лауазымды қылмыстар жатады, өмір
көрсеткендей, қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті не қызметтік өкілетті асыра пайдалану,
пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу,
қызметтік жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз
жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иемденіп
алу немесе ысырап ету, көрінеу жалған жауап
беруге немесе жалған жауап беруден жалтаруға,
жалған қорытынды немесе жалған қорытынды
беруге, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот
шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау,
осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық
сыбайластық байланыстарды пайдалану арқылы
жасалады.
Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа орын
жоқ. Қоғамның барлық күш- жігерін біріктіріп, осы
дерттің одан əрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың
барлық амалдарын қолдану арқылы ғана бұл
құбылысқа тиімді түрде қарсы тұруға болады.
Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен күресу
барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының
азаматтық борышы деп білу керек.
М.ТУРГЫМБЕКОВ,
Сарқан АІІБ-нің ЖПҚ-ның ЮПТ-ның испекторы, полиция аға лейтенанты.

Кµрсеткiштi кµтерудiњ
тетiгi жасалуда
Елбасы ұсынған əрбір жаңғыру шарттары Қазақстанның алға
ілгерілеуіне серпін беріп, дамыған елдер қатарына қосылуына
көмектескені сөзсіз.
Ал, биылғы «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бəсекеге
қабілеттілік» деген атпен таныстырылған жолдау жас мемлекетті дамыған
30 елдің қатарына қосуға талап жасап, жұртшылықты бір мақсатқа
біріктіруімен ерекшеленіп отыр.
Халық алдына қойылған міндеттемелерін бес басымдыққа сыйдырған
Елбасының бұл құжатынан білім беру мен денсаулық сақтау, ауыл
шаруашылығын дамыту, елдің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, жұмыс,
жалақы, əлеуметтік қамсыздандыру, жеке меншік құқығын қорғау, сыбайлас жемқорлықпен күресу, терроризмнің алдын алу секілді өзекті
мəселелердің толықтай көрініс тапқанын байқадық. Əсіресе, мұнда
еліміздің жаһандық бəсекедегі көрсеткішін көтеріп, ықпалын жоғарылатуға
ден қойылды.
Экономикамыз өсіп, заңдарымыз жақсарды, елдің өмір сүру сапасы
артты деген тіркестерді құзырлы орын басшыларының баяндамаларынан жиі естиміз. Ал, оның шын мəнінде қандай деңгейде екенін сарапшылар бағасымен ғана анықтауға болады. Давоста өтетін Дүниежүзілік
экономикалық форум əлемдегі елдердің бəсекеге қабілеттілігін көрсететін
бірден-бір беделді рейтинг ретінде бағаланады. Осы рейтингке қатысатын
екі жүзге жуық мемлекеттің арасында Қазақстан да бар. Бір қуанарлығы,
біздің əлемдік рейтингтегі көрсеткіштеріміз жыл сайын жоғарылауда. 119
көрсеткіштің 4 индикаторы бойынша, яғни, «Əкімшілік дауларды реттеуде заңнаманың тиімділігі», «Даулы мəселелерді шешуде заңнаманың
тиімділігі», «Меншік құқығы», «Зияткерлік меншікті қорғау» индикаторлары
бойынша жауапты орындаушы болып табылатын Əділет министрлігінде
нəтижені əлі де көтере түсуге көмектесетін тетіктер үзбей енгізіліп келеді.
Ж.КИЯЛБАЕВА,
Сарқан аудандық Əділет
басқармасының жетекші маманы.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

(Соңы. Басы өткен сандарда).
91. ММК-ке жəне ЖММК-ке баға
белгілеу қаншалықты өзгереді?
ММК мен ЖММК тарифтері,
есептеудің халықаралық практикасын ескере отырып, клиникалықшығын
топтардың
негізінде
жетілдірілетін болады.
92. Басқа аудандарға жүгінетін
болса, бекітілген халықтың тізімі
(бұдан əрі – БХТ) рөл атқарады ма?
Пациенттерді ағымдағы бекіту
жəне босату ережелеріне сəйкес МСАК
ұйымдарына азаматтарды бекітуді өзгерту:
1) тұрақты немесе уақытша тұрғылықты,
жұмыс істейтін жəне оқитын жері əкімшілікаумақтық бірлік шегінен тыс жерге өзгерген
кезде;
2) МСАК ұйымы қайта ұйымдастырылған
немесе таратылған жағдайларда;
3) азамат дəрігер мен медициналық
ұйымды жылына бір реттен жиі емес еркін
таңдаған кезде;
4) жыл сайын 15 қыркүйектен бастап
15 қараша аралығында халықты МСАК
ұйымдарына бекіту науқаны кезеңінде (бұдан
əрі – Науқан) жүзеге асырылады.
Басқа өңірде тіркелген науқас басқа емдеу
мекемесіне көмекке жүгінсе, оған тек шұғыл
көмек көрсетіледі.
Сонымен бірге тіркелмеген құрамға
көрсетілген медициналық көмек үшін мекемелер арасында өзара есеп жүргізуді іске асыру
жоспарлануда.
93. ММ меншік нысаны бар медициналық
ұйымдар қалай қаржыландырылады жəне
шаруашылық жүргізу құқығына (ШЖҚ) ауысу қажеттілігі бар ма?
Денсаулық
сақтау
субъектілерінен
медициналық
көмек
көрсету
бойынша
қызметтерді сатып алу МƏлМС жүйесінде
қор арқылы мынадай қағидаттардың негізінде
жүзеге асырылады: табыстың теңгерімділігі,
медициналық
көмектің
қолжетімділігін
қамтамасыз
ету,
денсаулық
сақтау
субъектілерінің теңдігі, адал бəсекелестік,
медициналық қызметтерді көрсетудің сапасы
мен тиімділігі. Сонымен қатар, медициналық
ұйымдардың ШЖҚ-ға ауысуы медициналық
ұйымдарда басқару мен менеджменттің
жаңа
корпоративтік
тəсілдерін
енгізуді
ынталандыруға көмектеседі (дербестікті дамыту).
94.Егер жергілікті пациенттер өз қалауы
бойынша Алматы қаласының медициналық
ұйымдарын таңдаса, онда аудандық ауруханалармен не болады?
МƏлМС жүйесі кезінде қолданыстағы
медициналық ұйымдарды ерікті таңдау тетігі
жəне «ақша пациенттің артынан жүреді»

САЛАМАТТЫ ЌАЗАЌСТАН

Міндетті əлеуметтік медициналық
сақтандыруды енгізу бойынша
100 СҰРАҚТАР МЕН ЖАУАПТАР
принципі
сақталады.
Бұл
жағдайда, Алматы қаласында
көмек
көрсетілетін
пациенттер үшін Қор, көмек көрсеткен
медициналық
ұйымға
төлем
жүргізеді.
Сондай-ақ,
ұсынылатын
қызметтер көлемінің өзгерістеріне байланысты шарттың құнын көбейту немесе азайту
тетігі қарастырылған. Аудандық ауруханалар
тек осы мекемеде медициналық көмек алған
сақтандырылғандарға ғана төлем алады.
95. Медициналық жабдықтарды қалай
жəне кім сатып алады жəне бөледі?
МƏлМС
енгізумен
тарифтер
қайта
қаралады.
Құрамына,
негізгі
қордың
жаңаруына жұмсалатын шығыстар, яғни
амортизациялық салымдар кезең бойынша енгізіледі. Медициналық техниканы сатып алу жөніндегі тұжырымдамаға сəйкес,
медициналық ұйым 5 млн. теңгеге дейін
қажетті медициналық жабдықты өз бетінше сатып ала алады, құны 5 млн.теңгеден 100 млн.
теңгеге дейін медициналық жабдықты «Казмедтех» АҚ арқылы лизингіге сатып алуға болады (лизинг төлемдерін өтеумен), ал 100 млннан астам теңгеге сатып алулар мемлекеттік
бюджет қаражаты есебінен бір орталықтан
жүзеге асырылады. Одан басқа, медициналық
жабдықтарды жеткізушілерден медициналық
жабдықтарды жалға алу қарастырылуда.
96. МƏлМС жағдайында медициналық
көмектің көлемі қалай жоспарланады?
МƏлМС
жағдайында
медициналық
қызметтердің көлемін жоспарлау, халықтың
медициналық
көмек
түрлеріне
деген
қажеттіліктерінің негізінде, ƏлМСҚ аумақтық
бөлімшелерімен бірлесіп, жергілікті атқарушы
органдар деңгейінде жүзеге асырылады.
Сонымен қатар, демографиялық болжамдар жəне макроэкономикалық модельдер
қолданылады, ҚР стратегиялық құжаттарының
артықшылықтары жəне Қордың қаржылық
мүмкіндіктері ескеріледі.
97. Сақтандыру жағдайының құны қалай
өтеледі? КШТ бойынша ма, əлде нақты
шығыстар бойынша ма?
Медициналық қызметтерді жеткізушілерге
бəсекелестік ортаны құруға бағыттықты жəне
жалпы денсаулық сақтау жүйесінің қаржылық
тұрақтылығын қамтамасыз етуді ескере отырып, МƏлМС жағдайында медициналық
қызметтерді төлеудің қолданыстағы тəсілдерін,

оның ішінде стационарлық қызметтерді төлеу
тəсілін одан əрі жетілдіру.
Ынталандырушы компонентімен қоса, жан
басына шаққандағы қаржыландыру жүйесі
амбулаториялық
деңгейде
дамытылады,
пациенттердің ықыласында медициналық
қызметтердің кешенділігі мен мұрагерлігін
қамтамасыз ету үшн қызметтердің аралас
тарифтерін қалыптастыру үйретіледі;
– Стационарлық деңгейде, есептеудің
халықаралық практикасын ескере отырып,
клиникалық-шығын
топтардың
негізінде
тарифтері жетілдірілетін болады;
– Сондай-ақ, ауруларды басқарудың
енгізілетін
тұжырымдамасы
шеңберінде,
кейбір жағдайларда медициналық көмек
көрсетудің барлық деңгейі біріктірілген тарифтер қарастырылады: МСАК-тан стационарлық
емдеуге жəне одан кейінгі оңалтуға дейін,
əсіресе, қымбат тұратын диагностика жəне емдеу технологиясын қолдану жағдайларында.
98. 1996-1998 жылдардағы ММСҚ-ның
жұмыс тəжірибесі біздің есімізде. Осындай жағдай қазір де қайталанбайтынына
кепілдік бар ма?
Қоғамда жүзеге асырылатын кез келген
өзгерістердің өз жағымды жəне жағымсыз
жақтары бар.
1996-1998 жылдарда сақтандыру медицинасын құру тəжірибесін сын көзбен ғана
қабылдауға болмайды, оның сөзсіз жақсы
жақтары бар.
Бұл реформаның ең басты нəтижесі экономикадан қосымша қаражатты тарту есебінен
денсаулық сақтау жүйесі объектілерінің желісін
жəне медициналық көмектің барлық ел халқына
қолжетімділігін сақтау болып табылады.
Мысалы, осындай мамандандырылған
бағдарламаның болмауы балалар мектепке
дейінгі мекемелерін жекешелендіруге əкеп
соқты, оның салдары осы күнге дейін сезіледі.
Одан басқа, 90-жылдардағы экономикалық
шындықтар ағымдағы жағдаймен салыстыруға
келмейді.
20 жыл бұрын көптеген кəсіпорындар
күрделі қаржылық қиыншылықтарға тап
болғаны бəріміздің есімізде, олардың көбісі
банкротқа ұшыраған, еңбекақы бойынша үлкен
қарыздар жинаған. Экономикалық дағдарыс
жаппай, оның ішінде медициналық сақтандыру
қорына төлемеудің негізгі себебі болды.
Қордың жағдайы экономикалық белсенді
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емес халық үшін тұрақты аударымдарды қамтамасыз етуге қаратылған жергілікті
атқарушы органдардың да қиын жағдайға тап
болғанына байланысты күшейе түсті.
Бүгінгі таңда біз экономикадағы жұмыспен
қамтудың елеулі өсімін белгілейміз. Отандық
кəсіпорындарда 6,5 млн-нан астам жалданған
жұмыскерлер еңбек етуде, ай сайын жұмыс
берушілер Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы
қорына 53 млрд. теңге жəне өз жұмыскерлерінің
пайдасына Əлеуметтік сақтандыру қорына 23
млрд. теңге аударады. Белсенді емес халық
үшін ƏлМСҚ-а салымдарды төлеу бойынша
міндеттемелерді мемлекет өз мойнына алатынын атап өткен жөн.
Осының
барлығы,
жалпы,
енгізіліп
отырған медициналық сақтандыру жүйесінің
тұрақты қызмет етуінің алғышарттарын
қалыптастырады.
99. Патент бойынша жұмыс істейтін жеке
кəсіпкерлер əлеуметтік сақтандыру қорына
жарналарды қалай төлейді?
Патент негізінде арнайы салықтық режимде қолданылатын жеке кəсіпкерлердің жарналарын есептеу жəне төлеу патент құнын төлеу
үшін, Қазақстан Республикасының салықтық
заңнамасында көзделген мерзімде қордың
есебіне екінші деңгейлі банк арқылы өздері
төлейді.
100. Əлеуметтік мəні бар ауруларға
қандай аурулар жатады?
Жəне қалай
қаржыландырылады?
Əлеуметтік мəні бар аурулар олар:
Туберкулез,
адамның
иммунитет
тапшылығы вирусы қоздыратын ауру жəне
адамның иммунитет тапшылығы вирусын
тасымалдаушылар, В, С вирусты гепатиті,
қатерлі ісіктер, қант диабеті, психикалық
ауытқулар жəне мінез-құлық ауытқулары,
балалардың церебральді сал ауруы, жүрек
талмасы (алғашқы алты ай), ревматизм,
дəнекер тіннің жүйелі зақымдануы, орталық
нерв жүйесінің тұқым қуалайтын дегенеративтік
аурулары жəне орталық нерв жүйесінің демиелиниленген аурулары.
Айналадағылар
үшін қауіп төндіретін аурулар: Адамның иммунитет тапшылығы вирусы қоздыратын
ауру жəне адамның иммунитет тапшылығы
вирусын тасымалдаушылар, геморрагиялық
қызба, дифтерия, менингококк инфекциясы,
полиомиелит, негізінен жыныстық жолмен
берілетін инфекциялар, алапес, безгек, күйдіргі
(өкпелік түрі), туберкулез, тырысқақ, оба, іш
сүзегі, А вирусты гепатиті жəне психикалық
бұзылулар жəне мінез-құлық бұзылулары.
Əлеуметтік мəні бар ауруларға шалдыққан
науқастарға
ТМККК
шеңберінде
тегін
медициналық көмек көрсетіледі.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Сарашым, жасқа толмай қайда қалдың?
Ел таныс, ел танымас жайда қалдың,
Сарышка, айналайын жаным Сара...
Бір қасық жүрегімде қаным Сара,
Текесті жалғыз шығып өрлегенім,
Кетпейді˗ау көкірегімнен еңірегенім...
Мұрныма иісің келіп тебіренемін,
Жалғыздық еске түссе күңіренемін.
Көкпектің жазығына келіп жеттік.
Жартасқа «Сарашым» деп жазып кеттім...

Əкесі өстіп, атын тасқа қашап, жазып кеткен
Сараның жасы биыл төрттен асты. Соғыстың
əсері ме, жасына қарамай естияр адамның
қылықтарын жасайды. Тілі анық болып, ерте
шықты.
Өңіріне тиын, моншақ, түйме қадалған
көнетоз, шибарқыт бешпетінің қалтасындағы
əкесінің
жалғыз
хатын,
бүктеле˗бүктеле
кейбір жолдары өшіп қалған тор көз дəптердің
сарғайған қағазын, ақ шүберекке орап, оқи алмаса да көзінің қарашығындай сақтап, алақанымен
сыртынан басып басып қояды.
Соғыс
басталғалы
ауылда
қалған
кəрі˗құртаң еркектер бригадир болып, тағы басқа
ұйымдастыратын жұмыстарды атқарып, аттан
түспейді.
Арба айдау, дағар дағар бидайды арбаға
тиеп, осыдан қырық шақырымдай жердегі
орталыққа апарып өткізу, жерді жыртып, астық
себуге даярлау, шөп шабу, орақпен астық ору,
оны бастыру, малға қарау, тағы басқа колхоздың
бір бітпейтін жұмысының бəрі əйелдер мен
бұғанасы қатпаған балаларға қарап қалды.
Ауыр жұмыс, үйдегі тауқымет əбден
титықтатқан əйелдердің қабақтары бір ашылмайды, сіркелері су көтермейді. Сəл нəрсеге
шытынап, ботадай боздап тостағандарын жуа
салулары да, мінездері шайпаулары жақпай
қалғандардың бетінен алып, төсіне шабулары да
кездесіп қалады.
Жүз шайысып қалған екі əйелдің біреуі
екіншісіне: «Əдейі қолпылдаған етік киіп келіп,
қонышыңа өкіметтің бидайын толтырып, ұрлап
жүргеніңді ешкім білмейді дейсің бе?» − деп айтып қалады.
«Үндеместің» біреусі іштерінде болуы керек, күйеуі соғысқа кеткен төрт баланың анасын үйіне кірген бетте ұстап кетеді. Айналаны
тінтіп, ештеме таба алмайды. Етігін шештіріп,
өлшегенде төрт жүз грамм бидай шығыпты. Сонымен Қатша төрт жылды арқалап кете барды...
Балалардың үлкенін «ФЗО» деген оқуға алып
кетеді де, екіншісін ағасы бағып алады. Қалған
екеуін балалар үйіне өткізеді.
Сонымен сотталған Қатша да, майдандағы
отағасы да, оқуға кеткен үлкен ұл да, балалар
үйіне тапсырған екі қыз да хабар ошарсыз кетеді.
Үй қаңырап, есік терезесі жабылып, ессіз қалды.
Аңдамай айтылған бір ауыз сөз өстіп, бір үйлі
жанның түбіне жететінін білмей қалған қатындар
енді ауыздарын байқап сөйлейтін болған.
Балалар
ашқұрсақ.
Күні
бойы
таң
құланиектенгенде кетіп, қараңғы түскенде
келетін шешелерін күтіп, қара жолдан көз алмайды...
Сондай баланың бірі – əкесі өлең арнаған
Сара. Есікті оймақтай қара құлпымен бекітіп,
кілтін бешпетінің қалтасына салып, сатыағашпен
үйдің төбесіне шығып, ауылға кірген қарайғанға
қарап:
Соғыс ашқан қу Керман,
Қашан құрыр екен ай!
Сағындырған əкемді
Қашан көрер екем ай!
Үйге асыққан апашым,
Қашан келер екен ай!
Тоқашы мен айранын
Қашан берер екен ай! − деп əндетіп отырады.
Бұл өлеңді өзі шығарды ма, əлде біреу
үйретті ме... ешкім білмейді.
Кейде инеліктей қатқан қара əйел – көрші
үйдің кемпірі Сақыш осымен жасты немересін
ертіп келетіні бар.
−Əй, Сара, түсші андағы жерден! Есігіңді
ашшы! Айраныңнан мына қызға бір ұрттатшы!
Əкеледі ғой нағашы апаң... Түсші, ашшы есікті! –
дейді төменнен қол бұлғап.
−Анада бір ұрттаймын деп, тостағанды басына бір ақ көтерді. Сол күні апам да аш жатты.
Жоқ, болмайды, апама жетпей қалады. Өзім
де оған қалсын деп, көп ішкен жоқпын, − дейді
төбеден тақылдап.
−Ой, пəлекет ай! Бала емес, бəле ғой мынау... Бармақтай болып, айтып тұрған сөзін
қарашы! Іштен оқып туған бұл! – деп кіжініп, үйіне
қарата кетеді теңселіп, немересін жетектеп.
Содан бір күні айранын əкелген нағашы
əжесі Сараны таппай қалады. Ары жүгіреді, бері
жүгіреді. Есік құлыптаулы. Қас қарайып бара
жатыр. Бала болса, жоқ... «Ойпырмай, шешесі
келгенде, не бетімді айтамын? Бұл қайда кетті?
«Əкем келіп қалса, мені таба алмай қалады!»
деп, үйден алыс кетпеуші еді!? Тостағанын алып,
«Əже!» деп алдымнан шығушы еді...» деген
ойлармен жүрегі дүрсілдеп, «Сара! Сара!» деп
айғайлап, үйді айналып біраз жүреді.
Сасқанынан көрші үйге кіріп, Сақыш
кемпірден сұрайды.
−Ү і и й, есігін құлыптап тастап, үйдің төбесіне
шығып, жолға қарап, сұңқылдап өлең айтып
отырған бағана, − дейді кемпір сөзін сағыздай
созып.
Бұл сөзді ести сала төбеге шықса, бала
екбетінен жатыр, ес түссіз, былқ сылқ, көзін ашпайды...
Көтеріп түсіріп, төсекке жатқызып, бір күн
күтеді, екі күн күтеді тұратын шығар деп...
Қайдағы...
Содан бері біраз уақыт өтті, бірақ бала
отырғызып қойса, отыра береді, жатқызып қойса,
жата береді, тамақ берсе, жейді, кішкентай бала
құсатып, тосса, тышып сиеді...
Тіл жоқ... Ұйқылы ояу, манаураған күйде
мелшиіп, бір нүктеге қадалған күйі сағаттап отыра береді.
Мешел болды.
Əлиман əбден састы. Емші, бақсы бар деген жерге баласын көтеріп апарып, көз жасын
көлдетіп, көмек сұрады. Емдетті. Тіпті, кейбір
емшілердің берген ішірткі, қайнатпаларын
ішкізгенде, бала құсып, жағдайы нашарлап,
өліп қала жаздады. Бұрын көзін ашып, айналаға
қарап отырушы еді, енді оны да қойды. Былқ
сылқ, жатады да қояды.
«Жалғыз еді, түтінін өшірмейін!» деп,
қаршадай қызымен отырған үйін құлыптап,
амалдың жоқтығынан əкесінің үйіне келді.
Арба айдап, шилері ербиген, иен далада
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келе жатқанда, аңырап армансыз жылайды.
Сөйтсе шерленген іші босап қалғандай болады.
«Артында қалған жалғыз қарғасын да сақтай алмадым... Өзі қайда жүр екен? Əлде қаңғыған оқ
қадалып, қыршынынан қиылды ма? Қу басы қай
қиырда, қай топырақтың астында қалды? Кеткелі
бір хаттан басқа хабар ошар жоқ...
Тірі ме, өлі ме...
Талайдың ажалы болған қу Керман ай, талай боздақтың артынан із де қалмайтын болды ғой! Туған жердің топырағы да бұйырмады
көбіне... Атпалдай азаматтарды жалмағаның аздай, қу соғыс, менің кішкентай қарлығашымның
да түбіне жетейін дегенің бе? Дағар көтеріп, арба
айдамасам, заман тыныш болса, қызғалдағым
ауырар ма еді?
Не істеймін?!» десе, іші оттай жанып, көз
жасы көз жасына тимейді.
Сол кезде махорка тартуды үйренді. Түн
ішінде келе жатқанда
қарауытып, тұтасып,
ту сыртынан бас салатын албастыдай төніп,
ербиіп, қарауытып тұрған шиден шошуды, арбамен қатарласа жүгірген түз тағысы − қасқырдан
қорқуды мүлдем ұмытты. Жол бойындағы
бейіттер ес болып, аруақтар желеп жебейтін
қорғаушылары болды.
Бастарындағы
ағараңдаған
орамалдары
болмаса,
шалбарланып,
белдерін
арқанмен байлаған сол кездегі келіншектер

дерге! Өзі əлсіз бала... оны көтере ала ма?
Міне, сен кеткелі екі күн болды ма, содан бері
нашарлап жатыр... Енді тездетіп жет! Біргəдірге
айтамын! – деді.
Əлиман баланы үлкен орамалмен орап,
мойнынан асыра байлап, алдына алды. «Бір
шыны ыстық шай ішіп алшы!» деп, бəйектеген
шешесіне де қайырылмады. Суыт жүріп кетті.
Асығып келеді, ұшып келеді. Балаға қарауға
қорқады...
Арайлы шапағы шашырап шығып келе
жатқан күн де, болар болмас желмен изеңдеп
тұрған қурай да, ербиген шилер де – бүкіл əлем...
бұларды бағып, Əлиманның жан дүниесімен
астасып, «баланың шыбын жаны шығып кетпесе
екен!» деп қалтырап тұрғандай...
Айнала – бүкіл дала – дүрс дүрс жүрек
соғысы...
Кенет... ат сүрініп кетті де, мойнынан асып,
алдына ораған баламен жерге домалап түсті.
Ұшып тұрып, «Бысмылда! Бысмылда!» деп,
былқ сылқ етіп жатқан баланы көтеріп алып,
ұшықтағанның ырымын жасады.
Бүкіл денесі, бүкіл болмысы қалтырап, діріл
қағады, қолы икемге əрең келеді. Қараса, аттың
алдыңғы аяғы кешегі арбаның дөңгелегі түскен
шұңқырға түсіп, сынып кетіпті.
Ол құшағындағы баласын көкірегіне қыса
түсіп, ес түстен айырылғандай, аттың адырайған
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сыртқа, жартысын ішке салбыратып, іліп қойды.
Құбылаға қарап, тізерлеп отырып, оқып отыр,
оқып отыр. Біраздан кейін тағы барып оқыды.
Сосын Əлиманға қарап:
−Балаға тіл тиген. Өзіне қайтарамын. Не
тіліне барады, не тұқымына барады. Басқа амалым болмай тұр... Топыраққа, жануарға, мал
мүлкіне аударайын десем, текетіресіп, қабыл
болмай жатыр.
Енді баланы осы сүйектің үстінен көтеріп,
тесіктен өткіземіз. Сол кезде бер жақта тұрып,
баланы ал да, артыңа қарамай, тез алып кет!
Атыңның аяғы жазылды. Қалған емді үйіңе
барып жасаймын. Нұрнияз қарияға, Қадиша
жеңгеме сəлем айтарсың. Ал, балам, алдыңнан
жарылқасын!
Мына сүйекті сендер кеткен соң, Ақбейітке
жеткен кездеріңде, ешкім аша алмайтын жерге
көмемін. Алла шипасын берсін. Аумин! – деді.
Сүйекке тигізбей, үстінен көтеріп, тесіктен
өткізген баланы орамалына орап алып, мойнына асып, атына міне салып, «Иə, Алла, Өзің жар
бола көр!» деп, қара жолға түсіп жөнелді. Бала
орамалдың ішінде жыбырлап қояды.
Таң сібірлеп атып келе жатқанда, ауылдың
шетіне ілікті. Шешесі екеуі ұшықтап үйге кіргізді.
Табалдырықтан аттай бергенде, қалқайып алдынан шыққан əкесін құшақтай алып, тұншыға
тығылып, жылап жіберді.
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де түйілген жұдырықтай қатайып, тас түйін болып, қабырғалары қайысса да, тауқыметтің,
ауыртпалықтың бəрін талша мойындарымен
көтеріп, майдандағы ерлері үшін, үйдегі балалары үшін қиыншылықтың бəріне шыдап келе
жатыр еді...
Жалбарынатыны – Алла, көмек сұрайтыны –
Райымбек бабасының аруағы. Мынау меңірейген
иен далада жанұшырып, «өліп барамын!» десең
де осы екеуінен басқа көмек қолын созатын
ешкім жоқ...
Бүгін де бидай қапталған, теңкиген теңкиген
дағарларды қаладай қылып тиеп, күнде жүріп
жүрген жолымен келе жатқан. Ай жарық. Бір
уақытта оң жақтағы дөңгелек суырдың ба,
тышқанның ба ініне лық етіп түсіп кетті де қызыл
ат қанша ышқынса да, арба қозғалмай тұрды да
қалды.
Айдалада жан баласы жоқ.
Əлиман атты ары айдады, бері айдады.
Дөңгелек одан ары батып бара жатқан сияқты
көрінді.
Жалма жан арбаның үстіндегі дағарларды
жанталасып, «Əп!» деп, арқасына салып жерге
түсірді. Атты айдады. Қызыл ат данауы делдиіп,
көзі адырайып, қабырғалары ыржаңдап, алға
ұмтылып, қанша ышқынғанымен, арба орнынан қозғалмады. Үстін сүмектеп тер басқан
келіншектің қалған дағарларды түсіріп, қайта
тиеуге шамасы да қалмаған еді...
Ол шарасы таусылып, жүрелеп отыра кетті
де, қолын көкке жайып:
−Құдіреті күшті Алла! Не жаздым?!
Жалғызым анау − жаны бар демесең, тірі өлік
боп жатқан! Байым болса, хабар жоқ... қай жердің
топырағын томпайтып жатқаны бір өзіңе аян...
Менің жүрісім мынау − қай жерде ит құсқа жем
болам деп, жанұшырып жүрген... Арбам болса –
мынау, батып қалған! Астықты таң атқанға шейін
жеткізбесем, жазасы тағы бар...
Не істеймін?! Жар бола көр, Құдіреті күшті
Алла! Күнəм болса, кешіре көр! Жар бола көр!
Райымбек атамның аруағы, қолдай көр!
Ата-бабаларымның аруақтары, желеп-жебей
көріңдер! – деп зар жылады.
Кенет арқасы тоңазып кетті. Арт жағынан бір
суық көз қадалып тұрғандай əсер етті. Айдың
көзін бұлт көлегейлепті. Айнала қараңғы.
Орнынан ұшып тұрды. Көңіліне қорқыныш
ұялатып, жүрегін дірілдеткен мына қара түнек −
беймəлім, тылсым дүниеге, ербиіп тұрған түп түп
шидің сұлбаларына қарады да айғайлап:
−Кім болсаң да, не болсаң да қорықпаймын!
Жастығымды ала кетем! Жақындап көр! – деді
де қамшының сабын уысында қысып қысып
қойды. Тырнақтарының алақанына қадалғанын
сезді. Ауырсынып, астыңғы ернін тістеді. – Алла
Тағала, өзің жар бола көр! Райымбек атамның
аруағы қолдай көр! – деп, атты қамшымен
шықпыртып жіберіп, өзі арбаның артынан ерен
күшпен итеріп жіберді.
Арбаның дөңгелегі шықырлап барып,
шұңқырдан шықты. Ол қатайып алды. «Құдайға
шүкір! – деді күбірлеп, − көретін күнім бар
екен! Қарлығашым да жазылады, бұрынғыдай
томпаңдап, жүгіретін болады. Əкесі де аман-есен
келеді! Қу соғыс та бітеді. Əлі ақ бұрынғыдай өмір
сүреміз. О, Құдіреті күшті Алла, амандығыңды
бере көр! – деп ол жерде теңкейіп теңкейіп
жатқан дағарларын қайта тиеп, ирелеңдеп,
сұлбасы көрініп жатқан жолға түсті.
Жүгін өткізіп, таң ата ауылдың шетіне ілікті.
Жүрегі алабұртып, суылдап, дегбірі қашып
тоқтамайды. Темекі тартты. Болмады...
Үйге жақындап еді, шешесі алдынан шықты.
Қабағы қатыңқы.
−Кіре бер, атты мен жайлаймын, − деді.
Үсті басын қағып, үйге кірді. Əкесі баланың
қасында малдас құрып отыр екен. Қабағы
салыңқы, өңі қатулы. Көкпеңбек көзінде
шарасыздық бар.
−Амансыз ба, əке! – деп ол Сараның қасына
жақындады.
Тізесін бүгіп отырып, шалқасынан жатқан
баланың бетіне үңілді. Жұмулы жатқан көзінің
асты қаракөлеңкеленіп, бір жапырақ беті сұп сұр
болып, ерні кеберсіп, жарылып кетіпті. Кішкентай
жүрегі қанатын қаққан жаралы бозторғайдай тыпырлап жатыр. Кеудесі бір көтеріліп, бір басылады. Демінде аздаған сырыл да бар.
Ол бетін басып қыстығып, жылап жіберді.
−Қой! − деді əкесі сап салқын дауыспен,
− Нарынқолға доқтырға апар, бақсы балгер
дегендерді қаптатып, шармаяқтатып, құрттыңдар!
«Ыстық суға, тұзды суға салмаңдар!» дедім сен-

көзіне қарап, аңырайып тұрып қалды...
Кенет... үстінде ақ шекпені бар, күміс сақалы
омырауына төгіле түскен, ашаң жүзді, ұзын бойлы бір ақсақал пайда бола кетті.
−Аман-есенсіңдер ме, қызым! Мен Досбосын
деген атаң боламын, − деді қоп-қоңыр жайлы
дауыспен. Келіп баланы қолына алды. – Құдайға
шүкір, аман екенсіңдер! – деді.
Əлиманның денесін жайлаған діріл басылып, жаны жай тапқандай болды. Құтқарушысы
келгендей, ішінен бір алапат жалын көмекейіне
лықсып келіп, жанашырын көргендей «һа!» деп
жылап жіберді.
−Болды, балам, болды! – деді ақсақал, −
сендерді күткеніме екі күн болды ғой! Екі күннен
бері жолға телмірумен болдым. – Жə, менің
атыма мін, анау қиылыстан өтсең, біздің үй бар.
Шылбырын бос қойсаң, мына жануар өзі апарады. Апаң шай қойып, сендерді күтіп отыр. Барып, шайға жақсылап қанып ал! Мен де барып
қалармын. Мына қызыл атты тастап кете алмаймыз ғой енді, − деп, қаракер атының шылбырын
қолына ұстата берді.
Əлиманның астындағы аты бір шеткі үйге
алып барды. Үйден кимешегі көлбеңдеген
бір əйел шығып, күбір ете түсіп, аман саулық
сұрағанның ырымын жасап, баланы қолына
алып, екеуін де ұшықтады.
Дастархан жаюлы тұр екен. Əлиман шай ішіп
отырып, қалай ұйықтап кеткенін білмей қалды.
Көзін ашса, үстінде ақсақалдың ақ шекпені жабулы, басын көтергенде, шаршағаны басылып,
тыңайып қалғанын байқады.
Жүрегі де орнында... суылдап қорыққаны басылып, жайлап соғады. Кеш те батып қалыпты.
Қайтадан кең дастархан жайылып, ыдыс-аяқ
қойылды. Кісілер келіп, Əлиманмен амандасып
жатыр.
−Жақсылық болсын! Əумин! – десіп,
жайғасып отыра бастады. Сырттағы отын суға
көмектесіп жүрген адамдар – бəрі жиналып,
дастархан басына алқа қотан отырды. Тамақ
келді. Ақсақал күмбірлеген даусымен құран оқи
бастады. Ұзақ оқыды. Біткенде бəрі бет сипасты.
Тамақ үн түнсіз желініп бітті. Табақтарды алып
кетерде бата жасалды.
Осы кезде тып тыныш жатқан Сара қорылдай
бастады. Ақсақал балаға төніп, күбірлеп, оқып
жатыр, оқып жатыр. Теңселіп, басын изеп изеп
қояды.
Кенет, баланың аузынан ақ көбік бұрқырап
шыға бастады. Добосын ата оны сорып, бір қара
тостағанға түкіріп жатыр, түкіріп жатыр...
Бала көзін ашты. Жан жағына үлкен адам
құсап, шаршаған кейіппен бажайлап қарай бастады. Шешесіне келгенде, жанарын қадап,
таныған сияқты болды. Əлиман келіп, құшақтап
алдына алды. Баласының жүрегі қалыпша соғып
тұр екен. «Құдайға шүкір! Құдіретіңе құлдық,
Жаратқан Ием!» деді көзі жасаурап, баласының
бетінен сүйіп.
Осы ем бірнеше күнге созылды. Əлиман
баланың саусақтарын қимылдатып отырғанын
байқап, «Құдая тауба!» деп, қуаныштан жылап
жіберді.
Бір жеті өткенде, ертеңгі шайға отырғанда
Досбосын ата:
−Балам, − деді Əлиманға қарап, − осы
қызыңа арнап, «бəсіресі» деп, бір қой атаған
екенсің. Соны алып кел! – деді.
Əлиман сыртқа шығып, өзі мініп келген қызыл
аттың сирағына екі жағынан қалақша сияқты
жалпақтап жонған ағашты байлап қойғанын
көрді.
Оның артынан шыққан ақсақал:
−Ол тұра тұрсын. Жүруге əлі ерте. Мына
атты мініп бар, − деді.
Қаракер ат кермеде байлаулы тұр екен.
Əлиман күн батқанға шейін қойды жеткізді.
Досбосын ата көршілерін түгел шақырды,
құран оқып қойды сойды. Түгел қазанға салып, астырды. Піскен етті табақ табақ қылып,
келгендердің алдына тарттырып:
−Түгел жеңіздер. Сүйегін таза мұжып,
дастарханға түгел қалдырып кетіңіздер, − деді.
Кісілер кеткен соң, бірнеше жерге шүберекті
ширатып, құйрық майға шылап, шырақ жасап
жағып, үйдің ішін жап жарық қылып, ұзын ақ
жіпті алып, сүйекті түгендеп, тесігі барын моншақ
құсатып өткізіп, бүтіндерін байлады... əйтеуір
бір қойдың сүйегі түгел ақ жіпке тізіліп, байланды. Содан ол кісі есіктің алдында тұрған, шикі
кірпіштен соғылған қораның құбыла жақтағы
қабырғасын ошақтың аузындай қылып ойып,
тесті. Жіпке тізілген қойдың сүйегін жартысын

−Болды, балам, болды. Бала жазылып кетсе,
бəрі бір күнгідей болмайды, − деп, əкесі сіңірлі
саусақтарымен арқасынан сипады.
Сара өзі тұрып, өзі жүріп, адам қатарына
қосылып қалған еді.
Досбосын ата үйге келіп, оқып, дем салып,
ұзақ емдеді. Бір күні:
−Тілден тазарды. Енді тұмар жазып беремін.
Біреу басып кетпесін! Мойнына тақсаң, бала
неме түсіріп алуы мүмкін. Сондықтан биік жерге
сақтарсың, − деп, қара бауы бар, үш бұрышты
тұмарды ұсына берді.
Сара бұрынғы қалпына түсіп, құлдыраңдап
ойнап, жазылып кетті.
***
Үш айдан кейін бала тағы салбырап,
самарқауланып, қимыл қозғалысы азайып, ауыра бастады. Кешке Досбосын ата үйге кіріп келді.
Өңі қату...
−Тұмардан біреу аттап кетіпті ғой... Үш ай
болды, оның қасиетінің қайтып келгеніне, − деді
Əлиманға қарап.
−Кешіре көріңіз, ата, білмедім. Тұскиіздің
үстіңгі жағына тігіп қойғанмын, − деп, ол жылап
жіберді.
−Жə, болды. Ниеттерің түзу адамсыңдар...
Сондықтан да болар... аян келгені дұрыс болды.
Əйтпесе қиын болатын еді, − деп, қайта тұмар
жазып берді.
***
Сонымен Сара құлан таза жазылғанда,
көрші үйде Сақыш кемпірдің ертіп жүретін немере қызының оң қолы өз өзінен шынтағынан
төмен шыр айналатын бір белгісіз ауру сап ете
түсті.
«Мешел болып, меңірейіп, былқ-сылқ етіп
қалған Сараны да жазды ғой!» деп, Досбосын
атаға барған екен:
−Доқтырға қаратыңдар, менің шамам
келмейді, − деп, қайтарып жіберіпті. Қызын
Нарынқолдағы доқтырға апарып қаратқан екен,
олар бірден ауруханаға жатқызып, жүйкесін
тыныштандыратын дəрі салыпты, қолының тынымсыз айналғаны қойып, бала тынышталып
қалыпты.
Жаңа ай туғанын көрген Сақыш кемпір
«сəлем салып, амандасайын» деп, далаға
шыққан екен, бір ағашқа шалынысып құлап,
басы тасқа қатты тигендіктен бе, тілі былдырлап,
түсініксіз болып, əрі бір жақ беті де жансызданып, бір көзі жұмылмай қалыпты.
Ел «ана қызының ауыртпалығын кемпір
көтеріп кетті...» десті.
***
Осы Сарасы ауырғанда небəрі жиырма жаста болған Əлиман; еркектерден қалыспай, ат
құлағында ойнап, көкпар тартқан Əлиман; соғыс
біткенше, бидай қапталған дағарларды көтеріп,
бел шешпей арба айдаған Əлиман; алты бауыры соғысқа кетіп, Сталинград түбінде із түзсіз
жоғалып кеткенде, қан жылаған əке-шешеге
қалқан болған Əлиман, шиеттей жетімдерді
бағып, қамқор болған Əлиман; соғысқа кетіп,
«халық жауы» болып, көп жылдан кейін оралған
күйеуін күткен Əлиман; «жаудың қатыны» атанып, жесірліктің азабын тартқан Əлиман; кейін
ақталып келіп, ұзақ өмір сүрмей, артына шиеттей балаларын қалдырып, ерте кеткен жарының
жетімектерін жеткіземін деп, жолбарыстай
қайрат қылып, арыстандай арпалысып, талай
қиыншылықты бастан өткерген, шамасы келгенше, ел қатарына қосқан Əлиман пайғамбар жасынан асқанда, бақилыққа аттанарда, баяғы тіл
тиіп ауырған Сараға, қазіргі бес биенің сабасындай, ақ шашты, салиқалы, байсалды əйел болған
Сараға еті қашқан, қалтыраған қолымен тұмарды
ұсынып:
−Біреу басып кетпесін, жоғары қой! Іні
сіңлілеріңе бас көз бол! Аман болыңдар! – деп,
иегін бір қағып, жүріп кеткен...
***
Алла Тағаланың ерекше сүйіспеншілікпен
халқына қызмет етсін деп, қасиетті қылып
жаратқан адамы – Досбосын емшіні – қазақ
халқының тажалы болып келген, совет өкіметі
«халық жауы» деп ұстап əкетіпті...
Ол кісі сол кеткеннен мол кетіп, қайтып елге
оралмады. Сүйегі туған топыраққа жерленсе,
қасиеті бір ұрпағына қонар ма еді... кім біледі...
арман ғой бəрі...
Жанар ƏБДІШОВА.
Алматы қаласы.

Сарќан e-mail:

Igiman01@mail.ru

ПОДВИГ

ВЕТЕРАНЫ СРЕДИ НАС

Алексей Галкин. Галкин Алексей Федорович родился 01 января 1927 г. в село Каргалы Сарканского
района, Талдыкурганской области. В 1936 году пошел в
1 класс Каргалинской неполной школы, в 1943 году окончил 7 классов данной школы.
С 1943 г. по 1944 г. работал в колхозе «Всемирное
Пламя» разнорабочим. В 1944 году был призван в ряды
Красной Армии. Службу проходил на Дальнем Востоке.
В 1945 году участвовал в боевых действиях с японскими
милитаристами. В 1951 году был награжден медалями
«За отвагу», «За победу над Японией». Демобилизовался в 1951 году.
После окончания войны окончил 10 классов в вечерней школе с. Каргалы. Работал в колхозе «Всемирное
Пламя» разнорабочим, кузнецом. Работал бригадиром
отделения № 1, слесарем в бригаде трудоемких работ,
управляющим МТФ № 4.

Генадий Ульянов. Ульянов Генадий Федорович родился 15 февраля 1924 года в селе Пограничник
Сарканского района. Призван в армию в 1943 году. Проходил военную
учебу в городе Ашхабад. Назначен
командиром отделения 196 полка.
Под Полтавой получил тяжелое ранение. Проходил лечение в госпитале города Сызрань. Воевал в составе Степного фронта. Награжден
орденом Отечественной войны 2
степени, орденом Красной звезды и
юбилейными медалями. После войны работал мастером по строительству в Текелийском СМУ-46 затем в
совхозах «Кокузек» и «Пограничник». Имеет двоих сыновей и одну
дочь, четверо внуков.

Дмитрий Шевченко. Дмитрий Тимофеевич Шевченко родился в простой крестьянской семье в селе
Григорьевка Кировоградской области на Украине.
Призванный на фронт еще в начале войны, он прошел с боями от Москвы до Берлина. Особо памятны
для него сражения за освобождение родной Украины.
В том, что сегодня мы живем под мирным небом,
есть и его заслуга, старшего сержанта, минометчика.
Неслучайно его грудь украшает орден Отечественной
войны І степени. Она для бойца Советской Армии самая дорогая.
В мирные дни работал на самых разных участках
производства: в совхозе «Красный Октябрь», «Куйбышев», на дорожном участке 552, в Сарканском коммунальном хозяйстве. Именно оттуда он и вышел на
пенсию.
Сегодня Дмитрий Тимофеевич вырастил троих
детей, воспитывает пятерых внуков, девятерых прав-

В 1951 году был женат на уроженке с. Каргалы Лебедевой Клавдие Михайловне, прожил совместно 52
года. Имеет 4 детей. Старший сын Галкин Александр
проживает в г. Тараз, имеет три и сына, восемь внуков и
внучек. Средний сын Галкин Владимир проживает совместно, имеет два сына. Младший сын Галкин Юрий
живет в России, на Алтае, имеет два сына, дочь, три
внука. Дочь Галкина Ольга живет тоже в России, на Алтае, имеет две дочери и два внука. С 1975 года до выхода на пенсию был председателем профкома колхоза
В 1985 году был награжден медалью «Ветеран труда»,
орденом «Отечественной Войны». После выхода на
пенсию в 1988-1990 гг. организовал работу по строительству мельницы, маслобойки.
В 2014 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Сарканского района».

Александр
Савкин.
Савкин
Александр Максимович родился 1
января 1925 года в Сарканском районе Талды-Курганской области в село
Черкасск, в семье крестьян. В 1936
году пошел в школу окончил 4 класса .В январе 1943 года был призван
в армию. Служил в 126 Легкогорном
стрелковом корпусе где командовал
Генерал-майор Соловьёв. Затем был
переведен в разведку ОКР МГБ ОСВ
«СМЕРШ» где командовал Полковник
Александр Антонович Ковалевский.
Участвовал в боях против японских
захватчиков. Был контужен,
по состоянию здоровья был комиссован в 1948 году. Присвоена пожизненно инвалидность 2 группы.

нуков.
Кто знает, что помогло ему выжить в войне,
может, судьба берегла. Но он всегда помнит, что
живет не только за себя, но и за того парня, который не вернулся домой. Его всегда отличали
особое обостренное чувство справедливости,
принципиальности, а порой и жесткости. Никогда не лукавил, был прямолинейным, честным.
Среди родных и близких, друзей и коллег пользовался авторитетом. Словом, работал и живет
так, как велит совесть простого советского солдата.
Сейчас он благодарит всех за заботу и внимание, молит Бога только об одном, чтобы никто
и никогда не узнал, что такое война. Это самое
главное пожелание Дмитрия Тимофеевича детям, внукам и всем жителям земли.

Григорий Репкин. Репкин Григорий Григорьевич родился в 1925 году в селе Лепсинск Андреевского района.
На фронт ушел в 1943 году в январе месяце. Воевал в составе стрелковой части
на III Украинском фронте. Был командиром отделения.
Дошел до Берлина, имеет тяжелые ранения. Награжден орденом «Славы» III –
степени и орденом «Отечественной войны», медалью «За отвагу». 12 раз награждался юбилейными медалями.
Домой вернулся в 1949 году, имеет 7-ых детей, 15 внуков, 8 правнуков.После
войны работал разнорабочим в колхозе «Семиречье» Сарканского района. В общественной жизни села принимает активное участия.

Берлибек Искаков. Все реже ряды ветеранов
Великой Отечественной войны. Самым молодым
ее участникам за 90 лет. Но, несмотря на возраст,
многие из них все еще в строю. Они и сейчас пример не только стойкости, мужества, но и огромного
жизнелюбия. Смотришь в глаза наших стариков, беседуешь с ними и понимаешь: именно они с высоты
своих прожитых лет и горького опыта войны, могут
с полным правом сказать: нет ничего дороже жизни
на земле.
- Цените каждый прожитый миг, не оставляйте
дела на завтра, берегите родных и близких, - говорит ветеран воины Берлибек Искаков из села Койлык
Сарканского района.
Годы берут свое, но нас поразила удивительная
память героя. Он до сих пор помнит события той далекой военной поры, может рассказывать о них долго
и подробно. Не путает по-стариковски имена детей,
внуков. Мы просто не смогли скрыть своего восхищения. Дай Аллах всем дожить до столь преклонного возраста и сохранить ясный ум и твердую память. А она уносит ветерана в далекие годы
войны:
- Как сейчас помню, это было в далеком сорок втором году.
Мне не было еще восемнадцати лет, когда призвали на фронт. Повезло, что имел среднее образование. Я до войны успел окончить
семилетку в селе Шатырбай. Да и сам всегда интересовался техникой. Поэтому более или менее грамотных отправляли учиться.
Поступил в военное училище в городе Шыршык, близ города Ташкента. После окончания сержантских курсов отправили меня на
флот. Было это в 1943 году.
Конечно, сначала было страшно. Я согласен с поэтом, который
пишет: «Кто говорит, что на войне не страшно, тот никогда и не был

на войне». Представьте, каково оказаться на огромном корабле, среди бушующего моря и вражеских
снарядов аульному парнишке, выросшему среди гор
и степей
Но Берлибек Искаков был не из трусливых. Постепенно привык к морским волнам, к несмолкающему грохоту орудий, льющимся дождем пулям. Именно здесь он понял смысл поговорки: «Человек через
три дня привыкает и к могиле».
Затем, в августе 1945 года он участвует в освобождении Порт-Артура. Демобилизовался матрос в
1948 году. За плечами осталась война, а грудь украсили ордена «Красной Звезды», Отечественной войны II степени, медали «Маршал Советского Союза
Жуков».
Возвратившись домой, работал столяром в колхозе «Смычко». Постепенно стал профессиональным мастером. Его золотые руки могли и технику отремонтировать, и стол смастерить.
- Рядом со мной всегда была моя супруга Нуржамал. С ней мы
прожили долгую и счастливую жизнь. Родили и вырастили семерых детей, воспитывали внуков, - аксакал молча сглатывает слезу,
и долго молчит. - Она не оставила меня в одиночестве, рядом дети
внуки и правнуки - свет и радость моих очей.
О них ата может рассказывать часами.
Жизнь Берлибека Искакова - это пример для каждого из нас,
каким должен быть настоящий мужчина, личность. Война не ожесточила его сердце, которое и сегодня бьется на радость людям,
его родным и близким. Жаль, что таких людей среди нас становится
все меньше. Важен каждый миг таких встреч. Пока живы наши ветераны, давайте поговорим с ними, услышим живой голос истории.
Ж.МАКАТУЛЫ.
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Наше детство
Давным давно минуло детство,
Но никогда нам не забыть.
Как трудно было нашим мамам,
Одеть обудь нас накормить.
Наше детство не назовешь счастливым,
Шла война горели города и села.
И мы ну как-то настороженно
встречаем почтальона,
Мы не понимаем что нет вины,
Тут почтальонки когда из фронта,
В место писем приходили похоронки.
З. ЛАГОНСКАЯ.
г. Саркан.

Спасите мир
Война, как чудище, голодная и злая,
Заглотит страны и народ.
Как змей трехглавный над землею пролетная,
Все на пути своем сметет.
Да здравствуют политики
Долой политиканов!
Храните Мир и в свой народ,
Насите выше мировое знамя,
Великий Путин, миролюбивый Назарбаев
Благославит нас сам Господь.
На жизнь свободную чтоб все имели право,
Чтоб каждый жил без страха и тревог.
Не допускать игры без правил,
Чтоб нарушитель убежать не мог.
Чтоб землю никогда никто не ранил,
И не нанес глубоких травм.
Прислушайтесь! И что-нибудь,
Полезное подскажет американец
Дональд Трамп.
Мир на земле – это счастье какое,
Это – хлеб на столе .
Сто – нервы в покое,
Хорошо когда рядом мама и папа,
В дом не ворвется войны-грязная лапа.

Лесной человек
Я, лесной человек,
Мне нужна тишина.
А еще мне близка ее глаз глубина.
Но померкли глаза и размыты пути,
Как же мне одному без дороги идти?
Но приятно мне думать и в серьез сознавать,
Что на склоне годов я влюбился опять.
В этот лес, в эту степь и озерную гладь.
Я шагаю вперед, но еще не дошел,
Где свой первый полет совершает орел.
Не легко мне идти с рюкзаком за спиной,
В нем безценная кладь во всю жизнь длинной.
Но в погоду шальную здесь опасно идти,
Кто-то выпустил пулю ни кому не пройти.
Я – лесной человек. Мне приступно молчать.
Призываю вас всех общий лес охранять.
Лес покинули птицы мое сердце щемя.
Под весеннею кроной не видать соловья.
Каждой пядью земли мы должны дорожить,
Не спокойно у нас – Мир от взрывов дрожит.
Рядом рвутся снаряды и в крови голова,
Обожженая кровью, стонет наша Земля.
Но, теплится надежда – будет новой волна,
Запают всюду птицы прекратится война.
Веет свежесть дыханья зарубежных ветров,
Идет обновление прогнивших Миров.

Женщинам тыла
Нам надо иногда, являться бы сюда,
К кресту прильнуть, и, опустившись на колени.
Себя же в чем-то упрекнуть
а у нее просить прощенья:
Прости нас мамочка за то,
что ты давно уже не с нами,
За то что мы давно уже
на много старше тебя стали.
Мать тайно вытерла слезу,: «О чем ты плачешь?
Мамочка родная?»
Не знать беды такой бы никому,
Похоронка на отца, дочурка дорогая»
Видели мы слезы матерей,
переживали с ними все невзгоды,
Многое узнали лишь теперь,
чего не понимали в молодые годы.
Благодарим тебя за все:
за детство наше не простое,
За пережитую войну, за отчий домик над рекою.
За тихий уголок в саду, за увядающие розы,
И до сих пор мы, вспоминая о тебе,
безмолвно смахиваем слезы.
Скатилась горькая слеза
коснувщись золотистого степного тыла,
И в памяти встают горящие дома,
и клубы, восходящего над ними дыма.
И память Ленинградского блокадного кольца,
и возведенная стена Берлина,
Знамя Победы пронесли мы доконца,
В единстве всех народов наша сила.
И я жду гордости полна
Я – дочь погибшего за Родину бойца,
Великой труженицы тыла.
В.ГОНЧАРОВА.

Сарќан e-mail:
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Күнде өтемін жауға ұмтылып
қатып қалған тас тұғырдың
алдынан - тыныштық қой ең
бастысы, жас ұрпақтың алаңы.
Тілдесемін рухы мəңгі жасай
беретін аға буынмен, сағынамын
жас қалпында алыста қалған
ағаны. Қайсар жүзді қарулы жан
жып-жинақы тас түйін, жайсаң
күнді бейбіт кезді кетті қалай
жас қиып. Қан құйлы сұм жерге
иелік етем деді басынып, сан
қилы сын ширатты да тас тұғыр
боп қатып қалды ол қасқиып.
Алыста қалған ағалар, өткен
ғасырдың қырқыншы жылдары
атылған оқтан, қопарылған бомбадан менің де жүрегім жарадар.
Алыста қалған армандар. Отан
үшін он сегізде от кешіп, жауыз жауға өштесіп, қиындықпен
қысқа күнде қырық рет беттесіп,
жалын болып жанғандар. Бауырлас елдің əрбір сүйем жері
үшін қанын қиып, бойына соңғы
қайратын жиып, жауына арыстан боп атылып, жүрегін бомба қылып жарып, жүзін топырақ
жасырса да жылдармен бірге
алғы күнге сапар шегіп, қандас,
қарындас,
бауырластарының
көз жасымен көктемде қайта
түлеп, тас тұғыр боп қалғандар,
көкейлерінде орындалмаған арман бар!..
Жалындап өткен жастығы,
ағалардың ісін, атын құрметтеу
бүгінгі жастардың берік дəстүрі.
Күнде өтемін алдыңнан, өткен
сайын рухы ел есінде қалған,
тіпті белгісіз, хабарсыз кеткен
батырлармен іштей тілдесемін,
мəңгілік оттың алдында тізе
бүгемін, тас тұғыр.
Азамат.
Ұлы
Отан
соғысындағы Жеңісіміз ерліктің
теңдессіз
үлгісі
ғаламат.
Жеңістің құны сол соғыста
қыршын
болған
20
миллион
адамның
қанымен,
сол
адамдардың
соңында
қалған
жақын-жұрағаттарының көз жасымен өлшенеді.
Туған жердің əрбір тасы осыны айтып жырлай ма, сондағы
мұң
əн болды да шырқалды
сан сырнайдан. Былай дейді
оқырманға найзағайдай күркіреп,
соғыс жайлы сұрасаңыз сыршыл
ақын Сырбайдан:
Кетерде солдат жарының,
Ішінде қалған ана жыл.
Көкемді айтпай танырмын,
Деп бір сəби бала жүр.
Қайырылмай қалай кетесің,
Хабарсыз қалай ол тоқтар.
Көрдің бе оның көкесін,
Соғыстан қайтқан
солдаттар?
Расында
да
соғыстың,
жеңістің құнын əкесін жалмауыз
соғыс жалмаған баладан, бүгінгі
сексеннен
асқан
ақсақалдан
сұрайықшы.
Уақыттың қадірі жоқ
қолдағы,
Ойын екеш... өзгереді
ол дағы.
Соғыс десе көз алдыма келеді,
Əбдіқадыр, Хамзалардың
балдағы.
Құлақ естіп, көз үйреніп
қалған ба,
Мүмкін емес оған қазір
қорланбау.
Қанша жанның есіміне
жалғанды-ау,
"Ақсақ" деген сөздікте жоқ
бір жалғау,-деп толғанған болатын талантты ақын Ғабиден
Құлахметов.
Иə, Жеңістің құнын соғыстан
жаралы
боп
қайтқан
мүгедектерден, олардың жақынжұрағаттарынан сұрап көрсек
қайтеді.
Ел басына
қара түнек
орнатқан сұм соғыс енді тек
естелік боп қалса жарады...
Жомарт ИГІМАН.

ПАТРИОТ

Igiman01@mail.ru
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Жауыздыќты жењген к‰н

7 мамыр - Отан қорғаушылар күні

Іргеміз берік, болашаѓымыз баянды

Мамыр айының тоғызы,
Жауыздықты жеңген күн.
Атам ақтап парызын,
Жеңіс гүлін терген күн.
Төккен қаны атамның,
Қызғалдақ боп өседі.
Қатігез күн, қатал күн,
Ұмытылды кешегі.
Майдангерлер есімін,
Төрлеткен күн-осы күн.

Тоқсаныншы жылдары қазақ елінде тəуелсіздіктің ақ
таңы атты. Осы азаттықтың ақ таңы дербес мемлекеттің
іргесін бекітуге, қорғанысын мықтауға мүмкіндік берді.
Тарқатып айтсақ, сол жылдың 25-қазанында Қазақ
КСР-ның Жоғарғы Кеңесі мемлекеттің егемендігі туралы
Декларацияны халыққа жариялады. Осы жылы бұрынғы
КСРО республикаларының басшылары бас қосып,
тəуелсіз мемлекеттердің бастапқы қалыптасу кезеңінде
Кеңес Армиясының əскери қуаты мен жауынгерлік
əлеуетін сақтап қалу үшін Тəуелсіз Республикалар
Одағының Біріккен Қарулы Күштерін құру туралы шешім қабылдайды.
Бірақ, 1991 жылғы Беловеждегі Ресей, Украина, Беларусь басшылары кездесуінің нəтижесі бұрынғы Кеңес Одағы республикаларының
жəне оның біртұтас қарулы күштерінің бөлінуін жылдамдатады. Сөйтіп,
қалыптасқан жағдайды жəне елдің əскери қауіпсіздігін қамтамасыз
етудің маңыздылығын ескере отырып, осы арада Тұңғыш Президентіміз
Нұрсұлтан Назарбаев 1992 жылғы 7-мамырда №745 Жарлығымен
Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің құрылғанын жариялады.
Міне, осылай Тəуелсіз Қазақстанның Қарулы Күштері дүниеге келген
еді.
Р. ҚҰМАРҒАЛИЕВ,
Сарқан ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлім бастығы,
подполковник.

Бейбітшілік бесігін,
Тербеткен күн-осы күн.
Жеңімпаздар ерлігін,
Ұлықтаған-осы күн.
Аталардың еңбегін,
Ұмытпаған-осы күн!
Ерсайын ТҰРСЫН,
Абай атындағы мектепгимназияның 6 «А» сынып
оқушысы.

¦ланы ±лы даланыњ

Ұланы ұлы даланың,
Ол менің елім қазағым.
Бірлігі мықты елімнің,
Ала алмас ешкім қамалын.
Көгінде туы желбіреп,
Ұшырып қыран тұратын.
Күнінің нұры төгілет,
Таңыммен бірге шығатын.
Атағы таудай айбатты,
Еліміз біздің егемен.
Жарыстан қалмай жан-жақты,
Елдермен иық теңеген.
Айбыны асқақ жігерлі,
Сарбазы берік сенімге.
Бір ғана мақсат мүдделі,
Отанын қорғау шебінде.

уған
топыраққа
табан
тіреген сайын үлкен үйдің
Т
төрінде тұрған əке суретіне үңіліп,

ой тұңғиығына сүңгіп кететініміз
бар. «Бір кем дүние»-деп жазушы
Шерхан Мұртаза айтқандай өмірөзеннің қай жағалауы тақтайдай
тегіс болсын. Бұралаң, бұлтарысы
көп тағдыр соқпағының бірде тарылып, бірде кеңейіп отыратыны
табиғи заңдылық шығар. Уақыт
ұзаған сайын сағындырып, шіркін
ата-анамды бір көрсем-ау деген
орындалмас арман кез-келген
адамзат баласының басында бар
жағдай.
Əсіресе, 9 мамыр – жеңіс күні
кеудесіне
сыңғырлаған
медальдарын тағып, сымдай тартылған
əке бейнесі əлі күнге көз алдымызда. Осы салтанатқа елден бұрын
тұрып, ерекше əзірленуші еді. Мектеп оқушыларымен кездесуге барып, мерейі бір көтеріліп қалатын.
Естелік айтуға келгенде онша көп
ашыла да бермейтін. Сабырлы да,
салмақты қалыппен «Біз көргенді
көрмей-ақ қойыңдар» - деген сараң
сөйлемдердің астарында қанша
құпия жатқанын қайдан білейік, ол
шақта.
Əрине, қазір ашық аспан астында
70 жылдан астам уақыт бейбіт өмір
сүріп жатырмыз. Əйтсе де ел басына
күн туғанда, етігімен саз кешіп, Отан
үшін жауған оққа кеуде тосқан əкелер
ерлігі ешқашан ұмытылмақ емес.
Осындай абзал азаматтардың
бірі – біздің əкеміз Əбілмансұр
Шарапи-Оспанұлы
еді.
1921
жылдың 10 мамырында сол тұстағы
Бөрлітөбе ауданына қарайтын «Гигант» колхозында дүниеге келген.
Еңбек жолын 1938 жылы осы колхозда есепші болып бастайды. Төрт-ақ
кластық біліммен сондай жауапты
жұмыс тапсырылуы пысықтығынан
болса керек. Сол жылы анамыз
Мейірбан
Мекебайқызымен
бас
қосып, тұрмыс түзейді. Бірақ, қой
үстіне бозторғай жұмыртқалаған мамыражай тіршіліктің тынысын сұм
соғыс тарылтқаны тарихтан мəлім.
Əкеміз Отан қорғауға 1941
жылдың
желтоқсан
айында
шақырылыпты. Алғашқы əскери
дайындықтан кейін Беларусь майданына жіберіледі. Өкінішке орай 1942
жылдың ақпан айындағы кескілескен
қанды шайқаста иығынан ауыр жараланып, дала госпиталіне жатып
шығады. Сол жолы «Ерлігі үшін»

7

Əнұраны асқақ əн,
Тулайды жүрек кеудемде.
Болғанға қазақ мақтанам,
Көк туды көктен көргенде.
Оңынан шығып жұлдызы,
Пырағың таймас тұяғы.
Жарқырап төрде елтаңба,
Айбынын елдің асырған.
Қалма деп қазақ жан-жаққа,
Бір шаңырақ асты шақырған.
Оңынан шығып жұлдызы,
Пырағың таймас тұяғы.
Мызғымас елім бірлігі,
Отаным ұлы тұрағы.
Айқын ƏБІЛҒАЗЫ,
Бақалы ауылы.

жалғасымын» - деген осы шығар.
Сөзімді түйіндей келе, атаанамызға арналған жыр шумақтарын
сол қалпы келтіргенді жөн көрдім.
Ардақты əке, аяулы ана,
пана болған біздерге,
Төрт құбыла теңдей еді
Сіздер тірі жүргенде.
Сағынамыз, жабығамыз
өздеріңді еске алып,
Ой жіберіп өткен сонау
алыс-алыс күндерге.
Əбілмансұр жан əкеміз,
бізге Абылай болған ең,
Отбасының, ұрпағыңның
ақылшысы, қорғаны ең.
Ұл-қызыңды тəрбиелеп,
білім беріп бойына,
Барлығын да салып кеткен
өнегелі жолға кең.
Өзің жаққан сол шырақты
өшірмеске бекіндік,
Тəрбиеңнен тəлім алып,

ƏКЕ АМАНАТЫНА АДАЛДЫЌ

медалімен
марапатталған екен.
Жаралы болып жүрсе де соғыстың
соңына дейін майдан шебінен
қайтпаған. Əр деңгейдегі əскери
құжаттары осылай сөйлейді. Берлинге дейін барып, жат жердің
топырағын жастанбай туған елге
аман-есен оралғаныма шүкір деп
отырушы еді.

Менiњ атам - майдангер

Мен Сарқан ауданының Пограничник ауылында тұрамын. Үшінші
сыныпта оқимын. Ауылымыздағы
адамдар бірлігі жарасып тату өмір
сүруде.
Біз - бақытты ұрпақпыз. Себебі,
соғыс жоқ. Заманымыз тыныш, тегін
білім аламыз, қарнымыз тоқ, киіміміз
бүтін. Бастысы ата-анамыз жанымызда. Осы күнге бізді жеткізген-батыр
аталарымыз.
Əкемнің
айтуынша,
менің Закен Əбішұлы атам да соғысқа
қатысып, жеңісті жақындатқандардың
бірі.Мен атамды көрген жоқпын. Бірақ,
ол кісі жайында естігенім көп. Ауылдан
аттанған 359 жауынгердің біреуі - менің
атам. Біздің алаңсыз өмір сүруіміз үшін
қасық қаны қалғанша аянбай жаумен айқасты. Соғыс даласынан
қайтпай қалғандары қаншама! Ер есімі ешқашан ұмытылмақ емес.
Біз батыр аталарымызбен мақтанамыз. Атам секілді ел қорғайтын
ер болам!
Асылжан ӨМІРЗАҚ,
Пограничник орта мектебінің 3 сынып оқушысы.

Соғыстан
соң
сол
кездегі
Прибалқаш совхозы, қазіргі Көкжиде
ауылында зейнет жасына жеткенше
бухгалтер болып қызмет жасады.
Есеп-қисап жұмысында жүрген соң
көлденең көз, алыпқашпа сөз еретіні
де жасырын емес. Бірақ, əкеміз
қоғам мүлкіне қол сұқпай, адал, таза
еңбек етті. Сол қасиетімен де есімі
ел аузында қалды. Ауылдың ардагер, ардақты азаматы болып, анамыз екеуі он бала тəрбиелеп өсірген
өнегелі отбасы атанды. Бəрімізге
жоғары
білім
əперіп,
оқытты.
Қазақстанды айтпағанда, алдымыз
Украина, кейінгіміз Москвадан бітіріп
келдік. Осының бəрі сол
кісінің
арқасы деп түсінеміз.
Əрқашан
өзі сияқты ешкімнің ала жібін аттамай, адал жүріңдер, таза болыңдар
деп аманаттап кеткен еді. Осы сөзі
есімізден ешқашан шыққан емес.
Жолын қуып, бухгалтер болған ағам
Əлібек амал қанша, дүниеден ерте
озып кетті. Қазір əке шаңырағының
отын өшірмей, түтінін түтетіп отырған
үлкен ағам Габдулбатих ел қатарлы
еңбек етіп жүр. Ұлдың кенжесі Қайрат
Сарқан қаласында тұрады.
Бір сөзбен айтқанда, ұрпақтары
өсіп-өніп,
өсиетіне
адалдықпен
өмір көшіне ілесіп отыр. Əн
жолдарындағы: «Мен сенің өміріңнің

біз де ұрпақ өсірдік.
Жаманшылық жолға түспей,
жақсылыққа құлшындық,
Текті əкенің балалары
солай болмақ десті жұрт.
Мейірбандай жан анамыз,
атың айтып тұрғандай,
Мейірімің ыстық еді
күннің нұрын құйғандай.
Қанша дүркін шарласақ та
он сегіз мың ғаламды,
Болмайды ешкім жанымызға
сенің асыл тұлғаңдай.
Аналық та, тазалық та
тал бойыңнан табылған,
Бала үшін қиындықтың
барлығына бағынған.
Төрімізге іліп қойып
сенің жарқын бейнеңді,
Оңашада сырласамыз
кезімізде сағынған.
Амал қанша, кеттіңіздер
бізді соңға қалдырып,
Өмір заңы осы шығар
арты қайғы, алды үміт.
Бір бəйтерек, бір шынардай
тамыр тартып тереңге,
Рухтарың жебеп жүр ғой
ұрпағыңды мəңгілік!
Əулетіміздің атынан
Райхан ƏБІЛМАНСҰРҚЫЗЫ,
баспагер. Семей-Көкжиде.

Мемлекет қауіпсіздігінің кепілі
7 мамыр – тəуелсіз Қазақстан тарихындағы ерекше күн. Осыдан 25 жыл
бұрын Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың жарлығымен еліміздің қарулы күштері
құрылды. Содан бері бұл күн – Отан қорғаушылардың күні болып мерекеленіп
келеді.
Осы жылдар ішінде Елбасы, жоғарғы бас қолбасшы Нұрсұлтан
Назарбаевтың тікелей басшылығымен жоғары жауынгерлік əзірліктегі армия
құрылды деуге толық негіз бар. Ел боламын деген мемлекеттер ең алдымен
ұрпақ тəрбиесін бірінші орынға қояды. Біздің мектепте əскери патриоттық
іс-шаралар, əр оқу жылы басында жоспарланып өткізіліп отырады. Əскери
патриоттық тəрбие беру тек қана 10-11 сыныптарда, алғашқы əскери
дайындық сабағында ғана емес, сонымен қатар барлық сынып оқушыларына
сыныпта жəне сыныптан тыс іс-шара арқылы беріледі. Ұлы Отан соғысы,
ауған соғысы ардагерлерімен, аудандық қорғаныс істер жөніндегі басқарма
қызметкерлерімен, əскери қызметтегі мектеп түлектерімен кездесу кештер
ұйымдастырылып, оқушыларға патриоттық тəрбие беру жоспарлы жүргізіледі.
7-мамыр Отан қорғаушылар күніне орай мектепішілік патриоттық əн байқауы,
саптық жарыс, 10-11 сынып оқушылары арасында əскери эстафеталық жарыстар өткізіледі. Қазақ халқы – намысты қолдан жібермеген, ержүрек батыр халық. Батыр халықтың ұрпағы екендігімізге мақтана отырып Бауыржан
атамыздың «Отан үшін отқа түс - күймейсің» деген аталы сөзін ұлықтау- біздің
басты мақсатымыз.
Е.РАЗБЕКОВ,
Ақын Сара атындағы орта мектептің дене шынықтыру
пəнінің мұғалімі.

Сарќан

БАТЫР АНА

e-mail: Igiman01@mail.ru

▼Ќасиетті ќара шањыраќтыњ т‰тінін т‰зу шыѓарып, ізгі ±рпаќ тəрбиелеу ‰шін ќолыњызда
ќос-ќостан дипломныњ болуы мањызды емес. «Əркімніњ µзіне лайыќ ‰лгісі бар, ол біреуге тар,
біреуге кењ келеді» дегендей, ешќандай оќу, білім, ѓылымсыз-аќ ±рпаќ тəрбиесі, шањыраќ
беріктігі хаќында алтын ќазыќ – тəрбие діњін ќалыптастырѓан біздіњ халыќтыњ кµрегендігі
мен данышпандыѓына тањ ќалмау м‰мкін емес. Ата-бабаныњ ќанымен бойымызѓа сіњген
салт-дəст‰рді кµненіњ кµзіндей саќтаѓан б‰гінгі біздіњ Марат БІЛМЕСХАННЫЊ отбасы
Сарќан ауданындаѓы Бірлік ауылында т±рады.
жеті қызды өмірге алып келгені үшін Президент Жарлығымен «Алтын алқа» алқасын
жарқыратып жүрек тұсына қадаған БАТЫР
АНА.

ТАЛБЕСІК
Бұл отбасында қыз балалар ешқашанда əке
мен шешеден бұрын сөйлемейді. Март ананың
бойына сіңген ұлттық тəрбиемен сусындаған
əр қыз бірінші сөз бастамайды. Қызғалдақтай
құлпырған қыздарын жас та болса қос ата-ана
қырық үйден тыйып келеді. Ата-баба салған
сара жолмен, ұлттық салт-дəстүрмен жүріптұрған кешегі күннің аналары жайлы не айтсақ
та, қандай мақтау жаудырсақ та артық емес.
Осыны алға тартқан олар қыздарын ата-баба
айтқан жолмен тəрбиелеуде.
Баланы көргенді ету үшін алдымен адам
өзіне шек қою керектігін сөз еткен отағасы
қыздарына анасын үлгі етеді. Қызына ауылүйдің бозбалаларын иектетпеу үшін ана
бұрынғы алаңсыз ұйқысын азайтқан.
Шеше өзі білетін өнерін – ісмерлікті,
не кісі сыйлап қонақ күте білуді, астың бабын, дастарқанның мəзірін қызына үйретуге

ЖЕТI ЌЫЗ

аспандаѓы
ж±лдыз,
жаѓадаѓы
ќ±ндыз
БІЗ – БАҚЫТТЫМЫЗ
Моңғолияның Баянөлгей жерінде дүниеге
келген Марат Білмесхан мен Март Ағбай бір
ауылда, бір мектепте оқып, тай-құлындай
тебісіп өсті. Бала күнінен бірін-бірі жақын
таныған оларға тағдыр өзінің үлкен сыйын тарту етті. Он тоғыз жасында екі жас үлкен өмірге
қол ұстасып, бірге аттанды. Шаңырақ көтерді.
Бұл 1999 жыл болатын.Содан бері тұп-тура он
сегіз жыл артта қалды. Екі арада қаншама су
ақты, өмір өзгерді. Бірінің артынан бірі қыздары
Лəззат, Бекзат, Тойлым, Сайрангүл, Үміткер,
Айғаным, Мөлдір өмірге келді.
– Бір отбасында алты қыз, алты ұл
болдық. Мен отбасындағы үшінші ұлмын.
Əкенің қатал, ананың мейірімге толы
мектебінен өттік. Өмірдің тəттісін де, ащысын да бір кісідей көрдік. Қазір Қазақстанда
үш əпкем, екі қарындасым тұрады. Біздің
қалтада миллион ақша, төскейде мыңғырған
мал, басымызда баспана болмаса да біз бай
адамдар қатарынанбыз. Себебі, мені жарық
дүниеге алып келген ата-анам, бауырларым
бар. Қандай кез болса да бір-бірімізге тіреу
болатын, менің туыстарымды құдайдай сыйлайтын адал жарым жəне өмірімнің жалғасы
болатын ұрпағым бар. Осылардың амандығы
үшін мен жан беріп жұмыс істеймін. Қыздарым
жыламаса, таршылық көрмесе дейміз, – дейді
Марат. Иə, əрбір ата-ана өзінде болмаса да
балаларының қамын бірінші ойлайды. Осындай асылдарымызға бар құрмет пен қошеметті
көрсетуді ұмытпасақ екен.
«Балалы үй – базар, баласыз үй – мазар»,
«Көп бала көгергенімізге жақсы» деп жатамыз. Біздің кейіпкерлердің де ата-анасы бар
байлығымыз балаларымыз деп көптеп ұрпақ
өрбіткен жандар.
– Еркелеп өскен отбасымда он сегіз
ағайынды болдық. Қазір он төртіміз аманбыз.
Менің мұндай көп отбасынан шығып, тағы да

●Жүрек сөзі

БАТЫР АНА – МАРТ:

– Қазақстанға көшіп келгенімізде, көші-қон полициясына барып, жолдасым тіркелмек болады. Ол
жердегі қызметкерлер менің құжатыма қарап: «Бұл мүмкін
емес. Сіздің келіншегіңіз жап-жас болып, алты баланың анасы болғанына біз сенбейміз. Балаларыңызды анасымен бізге
ертіп келіңіз», – деп кері қайтарыпты. Ертесіне қызғалдақтай
қыздарымды ертіп барсам ол жердегі қызметкердің бəрі
маған қарап, сенбеді. Құжатты қайта-қайта тексерді. Мен
барлық баланың анасы екенімді дəлелдедім. Кейбіреуі:
«Сонша баланы тауып алып енді қалай жеткізесіңдер?»
– деп те сөз етті. Оларға əр баланың несібесі мен
жақсылығын тек Алла беріп қойғанын айтамын.
Жер жүзіндегі барлық қыз бала тек АНА деген ардақты есімге ғана лайықты
●Лебіз
болсыншы.
Тұңғышы ЛƏЗЗАТ:

– Жарық дүниені сыйлаған жандарға мың алғыс. Əкеміз бен анамыздың
еңбегін еш етпейміз. Олар барын берді. Күндіз-түні бір тынбайды. Өздері кимесе де, ішпесе де бізді киімсіз, тамақсыз қалдырған емес. Балалық шағымызды да
естен кетпестей етіп өткізді. Ең маңыздысы, біз отбасылық бақытты көрдік.
Ұлттық дəстүрді бойға сіңірдік. Енді əкем мен анам біздің қуанышымызды көріп,
қасымызда ұзақ жүре берсе екен деп тілейміз. Біз өскен сайын əкем мен анамның
ұйқысы қашты. Жүздеріне əжім үйрілді. Кейде көңіл күйлері болмай қалса тезірек
уақыттың өтуін қалап кетемін. Оқуды бітіріп, жұмысқа орналасып, оларға
қолғабысымыз тисе олар біраз демалып, тынығар еді. Бірақ олар: «Сəл ғана
шыдасақ бізде бəрі жақсы болады. Бізге сеніңдер», – дейді. Біздің ата-анамыз
əлемдегі ең ЖАҚСЫ АДАМДАР.
көп балалы отбасына барғаным Тəңірдің маған
берген үлкен сыйы деп білемін. Бағыма орай,
ата-енем де бір алтын адамдар қатарынан
болды,– дейді Март өткенді еске алып. – Мен
он сегіз жыл ол кісілердің алдын кесіп өтпек
түгілі, тіке қарап, сөз сөйлеп көрген жоқпын.
Атам алдыңғы жылы дүние саларда отағасы
Моңғолияға барған. Сол кезде атам марқұм:
«Келініме үш қайтара сəлем айтшы. Өмірде
ұлым болмады деп қиналмасын, қайғырмасын.
Алла берген жеті қызын жақсы тəрбиелесін,
сол жеті қызға Жаратқан шекесі торсықтай
ұл берер. Ұрпақ солай жалғасады. Келініме
разымын», – деп ауырып жатса да үлкен
сəлем жолдапты. Қазір шама-шарқым келгенше сол кісінің сөзіне сүйеніп, қыздарыма
барынша түзу тəрбие беріп келемін. Енем
Баянөлгейде тұрады. Анамдай болып кеткен
жан. Қазақтың мықты жігіттеріне бергісіз.
Асыл ана. Сол кісіге ұқсап бағамын, – дейді
ата аруағына Құран бағыштап, жеті шелпегін
пісіруді бұлжымас əдетіне айналдырған текті
жердің келіні. Жеті баланың анасы небəрі 37
жаста.
Отбасы деген мемлекеттің құрылып,
тəй-тəйлап аяқ басқан жолында кездескен
қыратты, таулы, жазық жолдардан бірге өткен
біздің кейіпкерлер өмірдің бар сынын көтеруге
дайын. Ал біз сөз еткен үлкен əулеттің отанасы тар құрсақты кеңейтіп, тас емшекті жібітіп,

міндетті. «Шешесін көріп қызын ал, аяғын
көріп асын іш» деген осыдан шыққан. Анасы
аяулы, əкесі ардақты бала əдепсіздікке бара
қоймайды. Əке мен шеше бұл билікке бір
жағынан баласының қамына бола ұмтылады.
Қыз бала тəрбиесі – ата-ананың мойнындағы
үлкен аманат.
– Қыздарым күн өскен сайын бойжетіп
келеді. Оларға тек анасын үлгі етемін.
Дəл сондай қыз, келін, ана болса ол бір-бір
шаңырақтың ибалы да инабатты келіні болады деп сенемін. Əкем марқұм қыз бала
тəрбиесіне қатты мəн берген. Оларды кеш
бата қалса далаға жалғыз шығармайтын.
Бастаңғы ұйымдастырылса əпкемнің етегіне
жабысып мен қалмайтынмын. Қарындастар
ағаның қабағына қарап өсті. Осындай ұлттық
тəрбиені қайта жаңғыртсақ, қыз бала ұлт
атына кір келтірмес еді. Қыз баланың дауыс
шығарып күлгенінің өзі ата-анаға үлкен сын
болған. Ұл болсын, қыз болсын ол Алланың
əке мен шешенің мойнына артқан аманаты, – дейді қыз бала тəрбиесіне бей-жай
қарамайтын əке.
Əке мен ананың бар сенімі тұңғыш қызы
Лəззатта. Ол мектепке дейінгі даярлық
мамандығы бойынша Сарқан аудандық
колледжінде білім алуда. Үлкен қызынан бастап кенжесіне дейін Март үй шаруасының
барлық түріне үйреткен. Қыздары шетінен бе-
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саспап десе де болады. Одан кейін қыз Бекзат 7-сыныпта оқиды. Бар арманы – əнші болу.
Таяуда облыстық «Сырым бар жүрегімде»
атты байқауға қатысып, жүлделі орын алған.
Жеті қыздың арасы небəрі 1-2 жастан. Олар
бір-біріне қамқор. Үй шаруасын да бірге
істейді. Үлкеннің бір ауыз сөзі бəріне заң. Тек
Қазақстанға келгенде өмірге келген сүт кенже
Мөлдір ғана еркетотай. Бесінші көктемін қарсы
алған кішкентайды еркелетіп «Қазақстан қыз»
деп атағандарының өзі жүрекке жылы тиді.
Қызғалдақтай құлпырған қыздары ата-ана
сеніміне селкеу түсірмей, үмітін ақтасын деп
тіледік.

БАСПАНА БЕРСЕ...
Жеті қызын ұзатып, құтты орнына қондырса,
Марат аға мен Март ана жеті рулы елмен құда
болмақ. Көрінген таудың да алыстығы жоқ.
Ертең-ақ осы шаңырақтың үкілеген арулары
оң босағадан ұзатылады. Осы жолда əсіресе,
АНА қандай дайындық жасап жатқандығын
білу мақсатында қыз жасауы тұрғысында біраз
ой бөлістік.
Алты жастан жасаса артылатын, жеті жастан жасаса жететін қыз жасауының талабы
мен шарты уақыт өткен сайын ұстараның
жүзіндей мың құбылып тұрғаны бəрімізге аян.
Əркім көрпесіне қарай көсілсе дейсің. Бірақ
баласы үшін жанын беруге дайын ата-ана бар
жақсыны жарқыратып қыз артынан апарғысыақ келеді. Оның бəрі қалтаға салмақ салатыны тағы бар. Кейде жасауды бағалап отырған
қауым: «Бір көрпесі кем келіпті», «Ыдыс-аяғы
нашарлау екен», – деп беттерін шымшып
жатады. Бұл екі жақтың ата-анасын былай
қойғанда, тəй-тəй басқан бала секілді жаңадан
отау құрып жатқан екі жастың арасына сызат
түсіреді. Қандай жағдай болса да қос ғашықтың
отбасы болып, аяқтан тұрып кетуінің бəрінен
маңызды екенін есте ұстаған жөн. Бірақ
көпті көрген ана оған бола бас қатырмайды.
Əйел адамға тəн барлық ісмерлік қолынан
келгендіктен, қазіргі шыққан сəнді де қоса ала
жүріп,өз қолынан жасалған бұйымдарды қыз
жасауына ұсынғысы келеді. Қыз бала үшін ең
қымбат əрі бағалы болып саналатын махаббат көрпесін өз қолымен жасайтын күнді асыға
күтіп жүргенін айтты.
Шаңырақтың тірегі, нəзік жандыларға
сүйеу, қамқоршы болып жүрген отағасы
жамағайынның азын аулақ малын бағады.
Қолынан келген істі істеп, тапқанын ұқсатып
отырған əйел адамның берекесіне қарап
қызығасыз. Қазақ əйеліне тəн барлық асыл
қасиетті бір бойына жинаған ананың сабыры
мен төзімінен үлкен, берік қамал орнатуға болар деген ой түйдік. Өйткені біздің кейіпкерлер
елге оралғалы жетінші көктемін тағы да өзгенің
баспанасында қарсы алуда. Олар сол келген
күннен бастап пəтер мəселесін шеше алмаған.
Тек бала басына берілетін екі мың, яғни, он төрт
мың теңге ғана. Бірақ ол ақшаның жанында
денсаулығы сыр берген жас қыздың жағдайы
əлдеқайда маңызды. Жақында Алматыға барып ота жасатқан. Біраз қиналды. Қуанышына
орай бала аман. Енді дəрі-дəрмегіне төленетін
мемлекеттің беретін денсаулығына байланысты зейнетке шығуы үшін құжат жинап, жүгіріп
жүрген ана ертеңгі күннен еш үміт үзбейді. Барына шүкір еткен отбасының мықты қаруы – сабыр.
Қазір бар күш Мараттың мойнына
артылған. Ол кісі шаруа қожалығында мал
қарайды. Алайда ақы алмайды. Тек сүтін алып,
балалардың аузын ақтан айырмасақ дейді. Бір
басында қаншама ауыр мəселе төрттағандап
тұрса да қолда барын дастарқанға жайып, кісі
күтуге дайын үйдің берекесін еселеп отырған
Март ананың ерлігіне қайранбыз. Кеудеде
бүлкілдеген жұдырықтай жүрек күніне қанша
қуанып, қанша мұңайса да Марат пен Март еш
сыр білдірмейді. Бір ғана дүние ақиқат. Ол –
ЖАРАТҚАН БҰЛ СЫНАҚТЫ СҮЙГЕН ҚҰЛЫНА
ТЕК УАҚЫТША БЕРГЕНІ.
ТҮЙІН ОРНЫНА:
АДАМҒА ПАЙДАҢ ТИСІН. Осы сөз біздің
жүректі қарайтудан сақтап тұр. Бірақ елім,
жерім деп келіп, шиеттей бала-шағасымен
əр босағаны тоздырып жүрген отбасының
тағдыры бəрінен маңызды. Өзгенің басына
түскен сын ертең сізге келмесіне кепіл жоқ.
Сол үшін де ел дамуына үлес қосып келе
жатқан көпбалалы отбасына өңір азаматтары қол ұшын созып, жоқ дегенде бір бөлмелі
болса да өз шаңырақтарында алаңсыз өмір
сүрсе дейміз. Қайғыра жүріп жұбанатын,
майысса да сынбайтын қазақтың тегінен
шыққан
көпбалалы
отбасы
көпшілік
арқасында аяққа тік тұрса деген арман бар.
Біз іздеген ШАТТЫҚ, біз байқаған БАҚЫТ,
біз куə болған ЖАРАСЫМДЫЛЫҚ, біз көрген
ҚУАНЫШТЫҢ барлығы осы əулетке келіп
қонақтағандай. Осындай берекелі отбасына
шапағатшы болуға асығайық.
Еңлік КЕНЕБАЕВА,
"Жетісу" газеті.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

ШАМШЫРАҚ

Ел болашаѓы - бiлiмдi ±рпаќ, саналы жастар

Бүгінде жастар саясаты тəуелсіз Қазақстан
елінің басты басымдықтарының бірі болып табылады. Жастарға айрықша көңіл бөлген мем-

лекет қана саяси жəне экономикалық табысқа
жете алады. Жастардың инновациялық
əлеуетін тиімді қолдана білген мемлекет
стратегиялық артықшылыққа ие болады.
Сондықтан да елімізде жастарды жалпы

қоғамдық үдерістерге қосу мақсатында ынталандыру шаралары іске асырылып, олардың
өзін-өзі жүзеге асыруы үшін мемлекеттік
деңгейде жағдай жасалуда.
Өткен аптада Абай атындағы
мектеп-гимназияның 11 сынып
оқушыларының
«Нұр
Отан»
партиясы
аудандық
филиал
қызметкерлерімен кездесуі өтті.
Бұл кездесуде мемлекет тарапынан
қолдау көрсетілетін
«Нұр
Арман»
бағдарламасы
жəне мамандықты дұрыс таңдау
тақырыптары жайлы ой қозғалды.
Біз мектеп түлектері болашақ
мамандықты дұрыс таңдап, жоғары білім
алып,еліміздің дамуы үшін еңбек ететін білікті
маман болуымыз қажет.
Əділет ƏЛІПБАЙ,
Абай атындағы мектеп-гимназиясының
11 «Ə» сынып оқушысы.

Мəњгiлiк ел: бiр- ел, бiр-таѓдыр

Отан... Бұл сөз – əрбір перзенттің көкірегін
кернеп, мақтанышпен айтатын сөз. Біздің Отанымыз – Қазақстан. Қазақстан – байтақ ел.
Осы сөзді естігенде көз алдымызға жазық
дала, кілемдей өрнектелген көк шалғын, айдын көлде қиқулаған аққу-қаз, отар-отар қой,
құлын-тайы ойнақтаған үйір-үйір жылқы,
жібектей толқыған ақселеу, қоңыраулатқан
бозторғай үні елестейді. Əрбір адам үшін
туған жерден ыстық, қымбат ештеңе жоқ.
Болуы да мүмкін емес. Сондықтан байтақ
еліміздің болашағы əр азаматтың қолында.
«Қазақстан жолы – 2050: бір мақсат, бір
мүдде, бір болашақ» Жолдауының мəңгілік
ғұмыры басталды. Егер ұлттық идеяның
мəні – ұлттың тағдыр анықтағыш тілегі, ниеті,
оны ілгері қадам басуға жұмылдырушы фактор, күн тəртібіндегі басты мəселені шешуге
бағышталған мазмұнды əрі кесек ой десек,
осылардың жиынтық формуласы М.Дулатов
дəйектеген «Оян, қазақ!» тұғырнамасында жатыр. Бұл ұран емес, М. Дулатовтың өлеңдер
жинағы да емес. Халық қасіретін, замана
келбетін дəлме-дəл айқындаған сəуегейлік.
Жік-жікке бөлінбей, бірлігіміздің беріктігі басқа
да ұлт өкілдерін бауырымызға тартуда үлгі
болмақ.
Осыған орай Сарқан гуманитарлық
колледжінің 103 А тобының студенттері
зияткерлік тəрбие, ақпараттық мəдениет

тəрбиесі бағыты бойынша «Мəңгілік ел: бір
– ел, бір - тағдыр» атты ашық топ сағатын
өткізді. Топ сағатының мақсаты: қазақ елінің
əр азаматтарына Отанын сүюге, бірлікке,
ел тарихын білуге, еліміздің мемлекеттік
рəміздерін
қастерлеуге,
Отанымыздың
байлығын қорғауға, елімізді өркендетуге,
білімді ұрпақ болуға тəрбиелеу. Топ сағаты
Қазақстан Республикасының Əнұранымен
басталып, өлеңді мəнерлеп оқу, патриоттық
əн айту сонымен қатар əртүрлі сұрақтарымен
қамтылып, соңы Ескендір Хасанғалиевтің
«Атамекен» əнімен аяқталды.
Біз – бір мемлекетпіз. Бір ауамен тыныстап,
бір жердің өнімін бөліп жеудеміз. Бəріміздің
Отанымыз біреу ғана. Бір мемлекеттің азаматы болып, бір тудың астында біріккендіктен,
арманымыз бен тілегіміз бір болуы тиіс.
Елдігіміздің ертеңін ойлайтын əрбір азамат
ұлт пен жерге бөлінбестен бірлесе қызмет
етуі қажет. Қайткен күнде де жұмыла көтерген
жүктің жеңіл болары баршамызға белгілі жайт.
Олай болса, бір тағдырдың жолында жүрген
бір ел арманымызды бірге жүзеге асырайық!
Мемлекетіміздің туын биікте желбіретуге
халқымыздың əр перзенті қалтқысыз қызмет
атқара берсін!
Сарқан гуманитарлық колледжі 103 А
тобы.

Жањартылѓан бiлiмгежањаша кµзќарас

«Ұлттық бəсекелестік қабілеті бірінші кезекте оның білімділік деңгейімен анықталады»
- деп Елбасымыз айтқандай қазіргі мектептегі ұстаздың міндеті жеке тұлғаны заман талабына сай дұрыс қалыптастыру болып табылады. Сол мақсатта ауданымызда Н.Островский
атындағы гуманитарлық – экономикалық
мектеп – лицейінде жаңартылған білім беру
бағдарламасы бойынша математика пəн
мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курсы
ұйымдастырылған болатын. Курс физика – математика ғылымдарының доценті
Мустафаев Абдикади Прмағамбетұлының
жетекшілігімен
өтті. Курс барысында
жаңартылған оқу бағдарламасы, оқу жоспарлары, тілдік дағдылар, педагогикалық əдістəсілдер жəне белсенді оқыту техникалары
қарастырылды.
Жетекшіміздің арқасында
бағалау түрлерін, қиын есептердің оңай
тəсілдерімен шешу жолдарын, оқушылардың
логикалық қабілеттерін дамыту əдістерін,
интербелсенді əдіс, тəсіл түрлерін үйрендік. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында тек өз
пəнін, өз мамандығын шексіз сүйетін білімді мұғалімдер жұмыс істей алады. «Оқу инемен құдық
қазғандай» демекші, шығармашыл, ізденімпаз ұстаз ғана табысты болады, нəтижеге жетеді.
Жоғарыда аталған біліктілік курсынан үйренгенін, санаға түйгенін өз тəжірибесінде лайықты
əрі орынды қолдана білу мұғалім үшін аса маңызды. Жаһандану кезеңі мұғалімдер қауымына
зор жауапкершілік жүктейді. Елімізді озық отыз елдің қатарына қосуды көздейтін Елбасының əр
Жолдауының білім саласына соқпай кеткені жоқ. Соңғы Жолдауында Елбасы «Бізде уақыт талабын лайықты қабыл алып, елімізді одан əрі жаңғырту жөніндегі міндеттерді орындаудан басқа жол
жоқ» дегенді айрықша атап өткен болатын. Осы ұлы міндеттерді орындауда ұстаздар қауымының
да арқалар жүгі ауыр. Осы орайда бізге заман талап еткен талаптар үдесінен шығудың жолын
көрсетіп, бағыт-бағдар берген Абдикади Прмағамбетұлына білім мен білік үйренген мұғалімдер
атынан алғысымызды білдіреміз.
А.ХАФЕЗҚЫЗЫ,
Бірлік орта мектебінің математика пəнінің мұғалімі.

¤ріс µсіретін ¤лкетану

Өлкетану – белгілі бір өңірдің
табиғатын, халқын, шаруашылығын,
тарихын,
мəдениетін
зерттеумен
шұғылданатын ғылым мен мəдениет
саласы. Кез келген азамат өз өлкесі
туралы білуі қажет, бірақ ұлан байтақ
қазақ даласының өлкелері жайлы
ғылыми танымды оқулықтар аз, осыған
байланысты сəуір айының 21 күні Алматы қаласындағы Қазақтың спорт

жəне туризм академиясында «Гүлдене
бер, Қазақстан» атты ІІІ республикалық
туристік-өлкетану
ғылыми
зерттеу жұмыстарының байқауы өтті.
Бұл байқауға Абай атындағы мектеп гимназиясының 10 «Ə» сынып
оқушылары Нурланбекова Еркемай,
Жумабекова Қалия қатысып «Туған
өлкем,
Сарқаным»
тақырыбында
зерттеу жұмысын жасады. Осындай
ғылыми жұмыстар өлкетану ғылымын
дамытып, туған жерімізді кеңінен зерттеуге мүмкіндік береді.
Ерасыл ТАЛҒАТҰЛЫ,
Абай атындағы
мектеп-гимназиясының
10 «Ə» сынып оқушысы.
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Книга – величайшее достижение человеческого разума. Она помогает овладевать
знаниями,познавать
окружающий
мир,приобретать профессию и приобщаться
к прекрасному. С рождением ребенка в семье непременно появляется детская книга.
И хотя малыш еще не читатель,а слушатель ,
но он уже привыкает к тому, что книга несет
ему радость познания.И чем старше становится малыш,тем больше ему хочется знать.
У него рождаются множество вопросов почему? Что?Где?Когда? И вот тогда нужны книги,
самый лучший друг и помощник. Книги играют
важную роль в жизни человека.
Во все времена книги занимали особое
место в обществе. Каждая страница книги
содержит ценную информацию, важнейшие
сведения. Книга незаменимый друг. В наш
высокоразвитый техногенный век нужно дать
детям духовное воспитание. А духовное воспитание прежде всего – книги. Они учат нравственности, доброте, культуре. А в высоко
технологический век литература помогает
стать и успешным человеком. Наш современник Российский дизайнер,изобретатель,б
изнесмен, блогер,путешественник и конечно
же читатель Артемий Лебедев как то сказал:
«Каждый успешный человек это прежде всего
книги,которые он прочитал вовремя. Сейчас я
приведу несколько цитат, сказанных знаменитыми людьми о чтении книг.
1.«Не забывайте,что,сколько бы вы ни
учились,сколько бы вы не знали, знанию и
образованию нет ни границ,ни пределов». Н.А.Рубакин.
2.Если во всем облом, сдавайся и иди в библиотеку. - Стивен Кинг.
3.Читая книги,мы получаем ответы на все
вопросы, о существовании которых даже не
подозревали. - Аксель Марацци.
4.Страсть к чтению — это большой подарок. – Элизабет Хардвик;
5.Мир книг-самое замечательное творение
человека. – Кларенс Шепард Дей.
Читайте книги!
Б.САГИМБЕТОВА,
заведующая библиотекой
школа-гимназии №1.

Балабаќшамыз - маќтанышымыз
Бала тəрбиесі – тал бесіктен дегендей ауылымызда осындай əдемі, үлкен
балабақша бары қандай керемет. Айналасы, ауласы үнемі тап-таза. Табалдырығын
атағаннан-ақ кіршіксіз тазалық. Асханадан шығып жатқан хош иісі қандай!
Бүлдіршіндерге арналып дəмді тағамдар əзірленіп жатқаны
белгілі.
Жоғары
қарай топтарға
көтерілсең балалардың сыңғырлаған күлкісі мен былдырлаған
дауыстары
естіліп
жатады. Осының өзі көңіліңе
жақсы сезімдер ұялатады.
Осы орайда «Бөбек» ерте
жас
тобына, тəрбиешілері:
К.Алпысбаева, М. Тертюбаева
жəне олардың көмекшілері
Н.Абдильдаева сынды жандарға тоқтала кеткім келеді. Осы кісілерге алғысым шексіз. Қыркүйек айынан
бастап қыздарым Аяна мен Алиша балабақшаға келіп жүр. Ол кезде олар енді
тəй-тəй басып жүрген. Ал қазір шауып жүгіріп те, былдырлап сөйлеп те жүр.
Апайлары жаттатқан екі-ауыз тақпақтарын да айтады. «Бөбек» тобының
тəрбиешілері ата-аналармен үнемі тығыз қарым-қатынаста. Көптеген іс- шаралар
ұйымдастырады. Бағыт-бағдар беріп, кеңестерін айтып отырады. Балалардың
жас ерекшеліктеріне қарамастан мереке сайын ертеңгіліктерін өткізеді. 8- наурызда «Қыз сыны» байқауын өткізді, 22- наурызда тұсау кесер ырымын көрсетіп,
балаларды басқа да қазақтың ұлттық ырымдарымен таныстырды. Бұл деген
баланың тəрбиесіне қосқан зор үлес емес пе? Ал жақында жас маман тəрбиеші
Тертюбаева Маржан Таңатарқызы тобында ертегі көрсетті. Балалар ынталанып,
қызыға қатысты. Күнде кешкілік қыздарымды алуға келгенде, алдымнан күлімсіреп
тап-таза, шаштары өрілген, киімдері ұқыпты болып шығады. Тəрбиеші апайларымен қимай қоштасады. Құрметті Күлсара, Маржан, Нұргүл апайлар сіздерге
зор денсаулық, еңбектеріңіз жемісті болсын, үнемі осылай жадырап күліп жүре
беріңіздер. «Балдəурен» балабақшасы заман талабына сай көркейе берсін. Балалар саны жылдан жылға арта берсін. Ұрпағымыз тəрбиелі, өнерлі, отансүйгіш,
өнегелі болсын!
Жайна ЖАКЕТАЕВА,
Екіаша ауылы.

Мамандыѓым – маќтанышым!

«Армансыз адам қанатсыз құспен
тең» демекші, əр адамның қиялына қанат
бітірген арманы, көңіліне медеу сыйлаған
тілегі, болашаққа ұмтылысын арттыратын
мақсаты болады. Сол мақсат, мұрат, арманға
жету жолында кедергілерге мойымай,
еңбектеніп, алға қарай талпына білген жан
ғана өз тілегінің жемісін көрері анық. Абай
атамыз айтқандай, дүниенің кетігін тауып,
кірпіш болып қаланып, өз ісіңнің шебері атану қандай бақыт!!! Дегенмен, ел болашағын
алға жетелейтін жастар легінің қатарынан
көріну, білікті маман, білімді тұлға болу
үшін сапалы тəрбие, озық тəжірибе мен
заманауи технологиялық жабдықтармен
қамтамасыз етілген жоғарғы оқу орнын
таңдау оңай емесі белгілі. Осы орайда мектеп түлектерінің қобалжу, күмəн, үміттері

басымырақ болып, айналасының кеңесіне
жүгінуіне тура келеді. Əрине біріншіден
жоғары оқу орны, екіншіден мамандығыңды
дұрыс таңдау маңызды.
Сол сияқты менің де алдымда осыдан
бірнеше жыл бұрын өмірлік маңызы бар
таңдау тұрған еді. Мамандық, жоғары оқу
орнын таңдап анам екеуміз көп əлекке
түскеніміз есімде. Көп іздене келе, əр түрлі
сынақтардан өтіп, əл-Фараби атындағы
Қазақ Ұлттық университетінің Экономика
жəне бизнес Жоғары мектебінің «Есеп жəне
аудит» мамандығының 1-курс студенті атандым.
Бухгалтер
мамандығы
барлық
мемлекеттік жəне коммерциялық, ірі
жəне кіші ұйымдарда, халықаралық жəне
ұлттық компанияларында сұранысқа ие
жəне болашақта көптеген мүмкіндіктерге
жол ашатын мамандықтың қатарында туралы ақпаратпен танысып, батыл шешім
қабылдадым.
Əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
университеті тек жоғары білім, озық
тəжірибе, ұмытылмас студенттік өмір сыйлап қана қоймай, сонымен қатар көптеген
мүмкіндіктер мен білікті кадрлар даярлап
шығаратын дарындылар мекені екеніне
университет қабырғасында білім нəрімен
сусындап жүріп-ақ көзім жетті. Университет
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қабырғасында өткен əр күніміз бір біріне
еш ұқсамайтын, қызықты, қайталанбас
сəттерімен есте қалды. Білімнің мөлдір
бұлағына шомылған бағасыз студенттік
шағымыз қас қағым сəтте өтіп, бакалавр дəрежесін үздік тəмамдадым. Алайда бұл мамандықты өз қалауыммен
таңдағандықтан,
білімділігім
мен
біліктілігімді одан ары арттыру мақсатында
магистратураны аяқтап, осы жылы «Есеп
жəне аудит» мамандығының докторантурасына оқуға түстім.
Ал, қазіргі таңда мен өз мамандығыма
деген махаббатым мен қызығушылығымның
арқасында өзім білім алған кафедрамда аға
оқытушы маман ретінде қызмет етіп келемін.
Дəріс кезінде студенттердің алаңсыз
студенттік өміріне, қоғамдық, мəдени
шараларға қатысу белсенділігіне, білсем,
үйренсем деп тұрған талап тілектеріне
қарап, өзімнің студенттік кездерімді еріксіз
есіме түсіремін.
Уақыт та зымырап, тоқтаусыз зырлап өтуде. Күні кеше ғана ұстаздарымның
артынан қалмай білсем, үйренсем деген тілек, ниетімді қанағаттандыруымның
нəтижесінде бүгінде өзім дəріс алған
ұстаздарыммен əріптес атанып, «Есеп
жəне аудит» кафедрасының оқытушысы
болып қызмет етудемін. Бұл мен үшін зор

жетістік, үлкен табыс, үлкен мақтаныш. Мен
де өз ұстаздарымның ізін жалғастырып,
жарқын болашақтың іргетасын берік қалар,
еліміздің экономикалық қабілеттілік деңгейін
арттыруға өзіндік үлес қоса алатын болашақ
білімді бухгалтерлерді, тəжірибелі аудиторларды, білікті кəсіпкерлерді даярлауда өз
үлесімді қосып, үздіксіз еңбек етіп келемін.
Сонымен қатар Қазақстанның жарқын
болашағы үшін заманауи технологиялық
əдістермен жабдықталған, əр студенттің
толыққанды сапалы білім алуы үшін
қолайлы жағдай жасап, жаңашыл идеялармен жасақтандырылған оқу корпусымен, тəжірибелі білікті ұстаздар ұжымымен,
жанға жайлы жатақханамен, демалыс орындарымен, көрікті саябағымен жаныңды баурап алар əл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
Университеті əлемдік деңгейде де өзіндік
орны бар үздік университетке айналды.
Иə, осындай толағай табыстарым
мен ұмтылыстарымның айғағы ретінде
менің «Мамандығым» мен «Университет»
таңдауымда еш қателеспегенімді күмəнсіз
айта аламын.
Г.ЖУНИСОВА,
əл-Фараби атындағы ҚазҰУ, ЭжБЖМ
«Есеп жəне аудит» кафедрасының
оқытушысы.

ƏЛЕУМЕТ
Сарќан
Туѓан жерде тамыр жайѓан
e-mail: Igiman01@mail.ru

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
атаулысының
ұлысы.
Менің
кезекті кейіпкерім алғашқы əскери
дайындық
пəнінің
мұғалімі,
өзімнің ұстазым – Рахимов Серік
Тілеубекұлы.
Ол – өз кəсібін, өз пəнін,
барлық шəкіртін, мектебін шексіз
сүйетін адам. Шəкірттерімен үнемі
қарым-қатынаста жүріп, білсем, үйренсем деген бала арманы мен оның сырлы тағдырына
басшылық жасап, Алла алдындағы қасиетті
парызын өтеп жүрген тұлға. Серік аға 1954
жылы Лепсі ауылында дүниеге келген. Жастайынан əскери мамандықты арман еткен
ол Астана қаласы С.Сейфуллин атындағы
Қазақ агротехникалық университетінің əскери
істің педагогикалық біліктілігін жоғарылату
жəне қайта дайындау жөніндегі маманы болады. Содан бері Лепсі ауылдық №54 қазақ
орта мектебінде 10-11 сынып оқушыларына
Алғашқы Əскери Дайындық пəнінен сабақ
беріп келеді. Мұғалімдік еңбектің қыр-сырын
меңгерген кəсіби ұстаз өзінің шəкірттерінің де
пəнге деген қызығушылығын, сүйіспеншілігін
оятып, оқушыларына Отанын, елін ардақтауға
тəрбиелейді. Серік аға əр сабағында
жаңа технология əдістерін пайдаланып,
оқушыларға Қазақстан Республикасы Қарулы
Күштерінің бүгінгі тыныс-тіршіліктері туралы
мол мағлұматтар беріп, əскери патриоттық
тəрбиеге үлкен назар аударады.
Ұстаздық
жолындағы
еңбегі
еленіп

2008
жылы
Мұхаметжан
Тынышпаевтың төсбелгісімен,
Алматы
облысының
құрмет
грамотасымен, Республикалық
əскерден тыс дайындық курсы
əкімшілігінің алғыс хатымен,
«Нұр Отан» партиясының грамоталарымен марапатталды.
Осынша
уақыттың
тез
өтетінін кім білген. Ұстаздық
қызметтің қызуымен жүріп, Серік
Тілеубекұлы зейнет жасына келіп
қалғанын да аңдамай қалған
сияқты.
Бүгінде
Нұрсағила
анамызбен отасқанына қырық
жылдың жүзі болды. Екеуі қол
ұстасып өмір қиындығына төтеп
беріп, қанаттыға қақтырмай,
тұмсықтыға шоқтырмай өсіріп жеткізген ұлқыздары ата-ананың үкілеген үмітін ақтаған.
Үлкен ұлы Алмат пен кіші қызы Салтанат Алматы қаласындағы банктердің бірінде қызмет
атқарады. Ал Сабыры ішкі істер бөлімінде
қызмет атқарады. «Немере – жаннан тəтті»
демекші ұлдары мен қыздарынан жеті немере
сүйіп отырған бақытты ата мен əже.
Еліне елеулі, халқына қалаулы болып, ауылдан шыққан қазақтың қарапайым балаларына қолтықтарынан демеп, отанына адал болуды
үйретіп келген ұстазымыздың ғибраты мол. XXI
ғасыр – білімділер ғасырында ой-өрісі жоғары,
зерделі, жан-жақты дамыған, парасатты ұрпақ
тəрбиесіне елеулі үлес қосып, шəкірттері мен
ұжымының ыстық ықыласына, сый-құрметіне
бөленіп жүрген Серік Тілеубекұлы бақытты
ұстаз.
Зейнет жасыңыз құтты болсын, 37
жыл еңбектің бейнетін көрсеңіз, енді Алла
зейнетін қызықтауға жазсын дейміз!
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Мектеп тынысы

Көктемнің жайма-шуақ күндерімен бірге мектептегі əдістемелік онкүндіктер кезегі бізге
де келіп жетті. Мектеп жұмысының жоспары негізінде, 12-22 сəуір аралығында «Достық»
əдістемелік бірлестігі мұғалімдерінің ұйымдастыруымен «Татулықтың белгісі үш тұғырлы тіл»
атты онкүндік өткізілді.
Онкүндік 1-11 сынып оқушыларының қатысуымен өтті. Онкүндікті ашу жəне өткізу
жарияланған жоспарға сай жүргізіліп, сабақтар мен іс-шаралар өткізілетін орындар безендірілді.
Бұл іс-шара оқушылардың тек пəнге деген қызығушылығына əсер етіп қана қоймайды, олардың
шығармашылыққа деген белсенділіктерін оятып, қарым-қатынас дағдыларын дамытады.
Апталық аясында бұл пəндер яғни ағылшын жəне орыс тілдері бойынша оқушылардың
танымдық қабілетін арттыру, олардың бойында тілге деген түсініктерін қалыптастыру, өз ана
тілін білу міндеттелсе ағылшын жəне орыс тілдерін өз болашақтары үшін оқу керек екенін
ұғындыру, тəрбиелеу мақсатында түрлі іс-шаралар өткізілді. Апталық барысында ашық
сабақтармен қатар, сыныптан тыс іс-шаралар да өткізілді. Ашылуы «Татулықтың белгісі үш
тұғырлы тіл» атты онкүндіктің жоспарымен таныстырудан басталды. 3-11сыныптар арасында
үздік қабырға сөзжұмбақтары мен жұмбақтар (ағылшын орыс тілінде) байқауы өтті. Қабырға
сөзжұмбақтарын шешуге сыныптар, белсене қатысты. 22-сəуір күні «Достық» əдістемелік
бірлестігінің онкүндігінің жабылуы, онкүндік аясында белсенділік танытып, өз білімдерімен көзге
түскен оқушылар:Туланова Нигара, Сағат Марал, Мурал Ақтілек, Сейітқазы Айым, Əсенғазы
Аяулым, Бауыржан Ақерке-мақтау қағаздарымен марапатталды. Ағылшын, орыс тілі пəндерінің
онкүндігі мектеп оқушыларының зейіні мен білімге деген құштарлығын арттыру мақсатында
түрлендіріліп өткізілді. Онкүндік кезінде мектептің жас мамандары тəжірибелі ұстаздардың
сабақтарына қатысып, тəжірибе алмасты. Өздеріне қажетті ақпараттарды алды. Білімді де сапалы, жас жеткіншектерді еліміздің нағыз ұлтжанды азаматтары мен азаматшаларын тəрбиелеуде
«Достық» əдістемелік бірлестігінің өткізген іс-шараларының алатын орны зор. Сондықтан
қазіргі заманауи техника АКТ-ны тиімді пайдаланып ашық сабақтар мен сыныптан тыс шараларды мейлінше қызықты етіп өткізуге бар күш-жігерімізді салдық жəне ол біздің басты міндетіміз.
Т. ДОГОМАНОВА, Ж. КАИРБЕКОВА,
ағылшын тілі пəні мұғалімдері.

ФЛИПЧАРТ САБАЌТАРЫ АРЌЫЛЫ
ОЌУ ЌЫЗМЕТIН ¤ТКIЗУ

Мадина АЙТОВА.
Лепсі ауылы.

Электр энергиясын тұтынушылар назарына!
10/0,4 кВ желілері мен құрылғыларына жетілдіру жəне жөндеу-пайдалану
жұмыстарын жүргізу кестесіне орай сөндірулер төменде көрсетілген елді
мекендер мен нысандарда күндізгі уақытта сағ.9.00 мен 18.00 аралығында
жүргізілетінін хабарлаймыз.
Тудырылған жайсыздықтар үшін алдын ала кешірім сұраймыз.

Елімізді бəсекелі елдердің қатарына
қосатын өскелең ұрпақты кемел біліммен байытатын білім беру жүйесінің мақсаты бəсекеге
қабілетті тұлға даярлау болса, мəңгілік
елдің заманауи мұғалімі өз елі мен жерін,
мамандығын, отбасы мен тəрбиеленушісін
шынайы сүйетін маман болумен бірге
өзгермелі заманның педагогикалық технологиясын игерген, қажеттілікке сай біліктілікті
арттыруға даяр рухани қазыналы ізденімпаз,
шығармашыл тұлға болуы тиіс.
Елбасымыз Н.Ə.Назарбаевтың халыққа
жолдауындағы «оқу үрдісінде ақпараттық
технологияларды
білім
беру
саласын
жақсартуда қолданыс аясын кеңейту керек» деген сөзін басшылыққа ала отырып, балабақшамыздың педагогтары оқу
қызметтерінде жаңа ақпараттық технологияларды пайдаланады. Осыған байланысты
күнделікті сабаққа: -мультимедия (видео,
аудио қондырғылары мен теледидарды,
электрондық оқулықтарды);
-компьютер
(компьютерлік бағдарламалар, интерактивті
тақта) - ғаламтор жəне т.б. көрнекі материалдарды пайдалану айтарлықтай нəтиже
береді.
Оқу
қызметтерінде
ақпараттық
коммуникациялық технологияларды пай-

далану өте тиімді. Дидактикалық
ойындарды ойнатуда ActivInspire
бағдарламасын қолданады. Бұл
бағдарлама – балалардың оқу
қызметіне деген қызығушылығын
арттырып,
ойынға
белсене
қатысуына септігін тигізеді. Тек
ойындар ғана емес, жалпы оқу
қызметін ActivInspire бағдарламасымен өткізеді.
Педагогтерге флипчарт сабақтар арқылы оқу қызметін ұйымдастырудың əдістерін ұсыну, өзара
тəжірибе алмасу мақсатында «Балдырған»
балалар бақшасында сəуірдің 14 - ші
жұлдызында «Флипчарт сабақтар арқылы
оқу қызметін өткізу» тақырыбында аудандық
семинар өтті. Семинар күн тəртібінде
балабақша тəрбиешілері – Г.Төлеуғалиева,
Т.Мантекова,
М.Токанова,
А.Амренова
флипчарт сабақтар көрсету арқылы өз іс–
тəжірибелерімен бөлісті. Семинардың екінші
бөлімінде балабақша əдіскері Г.Асқанбаева
флипчарт сабақтарының тиімділігі мен
қолдану ерекшеліктері туралы баяндады. Музыка жетекшісі М.Ербаланова мен тəрбиеші
Н.Төребекова
панарамалық сабақтар
көрсетті.
Елдің ертеңі өресі биік, дүниетанымы кең,
кемел ойлы азаматтарын өсіру үшін бүгінгі
ұрпаққа ұлттық рухани қазынаны əлемдік
озық ой-пікірімен ұштастырған сапалы білім
мен тəрбие қажет деген ойдамын.
Бүгінгі бала – ертеңгі қоғам қайраткері,
болашақтың жарқын болуы үшін аянбай
еңбек ету басты парызым деп білемін.
Мақпал ТОҚАНОВА,
«Балдырған» балалар бақшасының
тəрбиешісі.

Ежелгi Ќойлыќ ќаласы маќтанышымыз

Сарқан ЭӨБ «Жетысу Энерготрейд» ЖШС əкімшілігі.
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Тарих — адамзат баласының өткенін зерттейтін қоғамдық ғылым. "Тарихсыз - халық жоқ" деген нақыл бекерге айтылмаса керек. Тарихи зерделеу арқылы тарихи сана, мəдениет, дəстүр,
ұрпақтар сабақтастығы қалыптасады. Тарих болып жатқан оқиғаларды жан-жақты əрі тереңінен
көре білу қасиетін дамытады жəне болашаққа дұрыс қадам жасауға жəрдемдеседі.Біз қазақ
халқы сонау қазақ хандығы құрылмай тұрып ежелгі « Түрік Қағанаты» кезінде де өз тарихымызды
сақтап қалған бірден бір халықпыз.Біздің Қазақстан алдыға жылжу үшін ең алдымен тарихымызды толық білуіміз керек.Тіпті бұл мəселе туралы Елбасымыз Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаевтың
өзі: «Өз тарихын сыйламаған, өзін де сыйламайды»,- деген болатын. Осы сөзді өзіме бағдар етіп
алып,өзіміздің Сарқан ауданының ежелгі тарихи қаласы Қойлық туралы жазуға кірістім.Өйткені біз
өз туған жеріміздің тарихын насихаттай білуіміз керек.
Қойлық қаласы - Ащы Бұлақ өзенінің жағалауларында, Талдықорған қаласынан солтүстікшығысқа қарай 190 шақырым жерде, Алматы облысының қазіргі өзімен аттас Қойлық ауылында
орналасқан. Бұл Қарахан қағанатының түркі-қарлұқ жеке иелігінің қарлұқ жабғу астанасы болғаны
XI - XIII ғ.басында анық жазба деректерінен белгілі. Деректемелерде 11 ғасырдан бастап белгілі,
бір кезде ол Қарлұқ қағаны — Арыслан ханның ордасы болды. Франция королі IX Людовиктің елшісі
Вильгельм де Рубрук Қойлықта 1253 жылы күзде болған. Бұрынғы Ӏле қыстағының жанындағы
өткел арқылы Ӏле өзенінен өткеннен кейін ол былай деп жазды: "Келесі оған көптеген көпестер
қатынап тұрған Қаялық деген үлкен қала таптық". Қаланың тұрған орны туралы түрліше жорамалдар бар. Қойлық қалашығының аумағы ұзындығы 750х1200 метрлік қисық төртбұрышты қамал
қабырғаларымен қоршалған. Қазірге дейін жақсы сақталған шығыс қабырғасының биіктігі 4 метрге
дейін жетеді. Қалған тұстарда жалпы ізі ғана аңғарылады. Кейбір құрылыстар, мəселен, будда
ғибадатханасы қала қабырғасының сыртында, бірнеше жүз метр жерде жатыр. Бұл бір жағынан,
егіндік жерлер мен діни орталықтар шикі кірпішпен қоршалған қала орталығынан жыраққа,
оңашаға салынғанын айғақтайды.Ескі қалада жасалған археологиялық қазба жұмыстары 1964
жылы К.П. Байпаков басқаруымен басталған, сол кезде шурфтар қатары қаланып, ескі қаланың
жобасы түсірілген, кейін осы жерде ұзақ жылдар бойы ғылыми жұмыстар жүргізілмеген. Олар тек
1998 жылы Оңтүстік Қазақстан Кешендік Археологиялық Экспедициясы шеңберінде жаңартылған,
оның барысында «буддизмдік ғибадатхана» ретінде белгіленген нысан қазылған, соынмен қатар
ескі қала қамалында тұрғын мекені зерттелінген.
Қала кең аумақты алып жатқан, оның бекініс дуалдары, өзіндік жобасы жəне тіпті тұрғынүйлерді
жылыту жүйесі болған. Оның ішінде буддизмдік ғибадатханалар, мұсылман мешіттері жəне
Рубруктың сипаттамасына қарағанд ахристиандық шіркеулер болды. Қала аумағын жау
шапқыншылықтарынан тау етегіне жанасқан 4-метрлік бекініс дуалы қорғаған. Археологтардың
мəліметіне сүйеніп айтқанда, Қойлық қарлұқтардың Ұлы Жібек Жолының маңызды саяси,
экономикалық жəне мəдени орталық болған. 2013 жылы Мəдениет жəне ақпарат министрлігі
Қойлық ескі қаласын ЮНЕСКО Дүниежүзілік тарих жəне мəдениет ескерткіштер тізіміне кіретін
үміткерлердің қатарына қосты.
Қорыта айтқанда, біз өз тарихымызды жəне тарихи маңызы зор ескерткіштерімізді танып
білуіміз керек.Жəне болашақ ұрпаққа осыны жеткізуіміз керек. Атақты рим тарихшысы Тацит өз
еңбектерінде былай деген: «Тарихтың басты міндеті – ізгілікті істер туралы үндемей қалмау жəне
жаман əрекеттер мен ақылсыз сөздер арқылы болашақ ұрпақтар алдында масқара болмау деп
санаймын.» Сол сияқты бізде болашақ ұрпақ алдында масқара болмау үшін аянбай еңбек етуіміз
керек. Мен өзім жас болсам да осындай тарихи мақалалар жазу арқылы еліме титтей де болсын өз үлесімді қосқым келеді. Жастарымыз тек осындай мақала жазу арқылы емес, іспен яғни,
жас археологтарымыз осындай ескі қалаларымыз бен тарихи ескерткіштерімізді зерттеу арқылы
дəлелдеуі керек деп ойлаймын.Сонда ғана біз «Дамыған 30 елдің» қатарына кіре аламыз. Бұлай
деуімнің себебі атақты дамыған елдердің өзі өз тарихтарын ерекше бағалайды.
Ақжол ЖЕКЕН,
Абай атындағы мектеп-гимназиясының 8 «Б» сынып оқушысы.

Сарќан

ШАРАЙНА

e-mail: Igiman01@mail.ru

Хабарландыру * Объявления

Срочно продается дом по ул. Тауелсіздік
№ 34 (Ленина), цена окончательная 2000000
тг. Возможна рассрочка. Тел. 3-20-52,
ұялы.87770227692, 87023575899.
Срочно продается 3-х комнатная
квартира на 2-м этаже с белого силикатного кирпича, имеются два гаража, баня,
рядом школа, рынок, автовокзал. Цена договорная. Обращаться сот.87755112235,
87756886560.

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 8 мамыр
ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 10.00 М/ф «НИЛЬС
ХОЛЬГЕРСОН» 10.35 М/ф «МАРИН ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50 «Жеңіс күні» 11:05 «Апта» 12:25 «Елдің
ерлігі» 13:00 «Бірге таңдаймыз» 14:10 Концерт 15.00
«ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ». 16.40,19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17:45
«Ғибратты ғұмыр» 18:15 «МЕНІҢ ҚАЗАҚСТАНЫМ» 20.00,
00.45 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30, 01:15 Бастытақырып 20.50
«Əзіл Əлемі» 22:55 Концерт 01:35 «Менің Қазақстаным»
02:10 «Жеңіс күні» 02:25 «Көңіл толқыны»

Срочно продам дом с действующим
магазином по ул.М.Тынышбаева №15.
Имеется летняя кухня, вода, баня, санузел,
телефон, интернет. А также огород с хорошим поливом. Обращаться по тел: 2-2669, сот: 8 702 3934396.

ХАБАР
07.02 «Əсем əуен» 08.15Концерт 10:00 «Алмас Қылыш»
12.15 «Бұрым туралы баллада» 12:45 «Асанəлі Əшімов
– 80 жыл» 13:30 14:45 «Ерлікке тағзым» «Өмір жолы»
15:15 19:00 Т/С «Приказ вернуться живым» 19:05, 01:35
Қорытынды Жаңалықтар 19:40 Д/Ф « Неизвестный , которого знают все...» 20:55 По сути 21:00 ИТОГИ ДНЯ 21:35
«Анаға апарар жол» 00:50 Дзюдодан Республикалық турнир

Продается дом в г. Саркан по улице
Шолохова 26 кв.2. Имеется 4 комнаты, коридор, кухня, веранда, летняя кухня, навес,
углярник. Обращаться сот.87079889709,
87772563917.

ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 06.50
«ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» Т/с 08.35, 15:05 «П@утина»
09.00 Т/с «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ» 12.50 Концерт 15:55 Х/ф
«А зори здесь тихие...» 20.00 «Главные новости» 21.30,
02.15 « Бастыжаңалықтар» 22:10 «Касым» Т/с 23:55 «По
законам военного времени» Т/с 03:30 «Касым» Т/с

Көкөзек ауылы Абай көшесіндегі
төрт бөлмелі үй сатылады. Жаздық ас
үй мен моншасы, қорасы бар. Жері кең,
мал ұстағанға ыңғайлы, жайылымға жақын.
Хабарласыңыздар тел.87774214239.

ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдіңбасталуы 07. 05 Əн əлемі 07.25 Концерт «Ақ
мамық еркем» 09.00 Апта (қаз) 09.45 Герои-медики 10.00
Апта ( рус) 10.35 Д/ф «Сыйланбаған сезім» 11.00 Бай
қуатты болайық 11.30 Қазақ əні 12.00 Д/ф «Соғыстың жарасы» 12.20 Д/ф «Қарыздар ұрпақтан..» 13.00 Əн шырқайық
14.00 Иманашар 14.30 Д/ф «Қазақ даласының батырлары» 14.45 Концерт «Золотая россып романса» 16.50 Д/ф
«Мəншүк» 17.15 Док/сериал «Қардағы қан» 18.10 Концерт
«Ардагерлер əн салады» 20.00 Д/ф «Слезы победы» 20.30
Аманат С.Исаев 21.30 Д/ф «Жеңісті жақындатқандар»
22.10 Болмыс 23.00 Концерт «Ғасырлар пернесі»

Сниму квартиру на длительный срок.
Чистоту, порядок, оплату гарантирую. Обращаться сот.87475894654, 87055546961.
Шұғыл түрде əл-Фараби көшесіндегі
№24 үй сатылады. Үйде монша, қоражайы бар. Мал ұстағанға ыңғайлы.
Хабарласыңыздар
тел.87029373025,
87475877350.
Зауыттық каток, тырма сатылады.
Бағасы келісімді. Хабарласыңыздар
Алмалы
ауылы,
тел.3-21-57,
ұялы.87025497748 Серікбай.
Продается заводской каток, грабли.
Цена договорная. Обращаться с. Алмалы, тел.3-21-57, ұялы.87025497748 Серикбай.
Талдықорған
қаласы
«Үйтас»
саяжайындағы 2 деңгейлі үйді Сарқан
қаласындағы пəтерге айырбастаймын.
Хабарласыңыздар
тел.87026482940
Бақыт.
Срочно продается 3-х комнатная
квартира в центре города, имеется балкон,
подвал, окна пластиковые, дверь железная,
отопление центральное, счетчик для воды,
цена договорная. Обращаться ул. Кабанбай батыра №77, кв.32. сот.87023439987.
Продается желтый трактор ДТ-75
(Казахстан) с плугом или обмен на автомашину. Цена договорная. Обращаться
сот.87025539230, 87026057363.
Шағын
үй
сатылады.
Бағасы
келісімді.
Байланыс
телефоны
87753334201.
Продаю трактор Т-40 1993 г.в., 4WD,
прицеп 4 т., кун, сенокосилка, плуг, лопата, запасной трактор на запчасть и запчасти, документы в порядке, состояние
хорошее. Обращаться сот.87053914172,
87472042729.
Делаем натяжные потолки. Сверх
прочной пленки. Материал матовые и глянцевые. Огромный выбор цветов. Производство Россия, Франция, Бельгия. Гарантия,
качество! Обращаться тел.87472972800
Рустем.
Продается в центре дом по ул. Речная №19 возле магазина «Болашак», 4-х
комнатная, с пристройками, недорого
(варианты). Обращаться д.тел.2-19-42,
сот.87022971101.
Утерянный гос.номер KZ 427 AZA 05
прошу вернуть за вознаграждение. Обращаться тел.87714691025, 87011606814.
Шатыр жабу жұмыстарын жасаймын.
Тел: 8 702 549 6575 Ерік
Срочно продается 2-х комнатная квартира или обмен на машину с доплатой.
Обращаться по ул. Пушкина №14 кв.8,
тел: 8 747 322 5969.
3 бөлмелі үй сатылады. Үйдің (суы
ішінде) жаздық ас үйі, қора-қопсысы,
16 сотық үлкен бау-бақшасы
бар. Мал
ұстағанға ыңғайлы. Бағасы 2 млн. теңге,
келісімді. Хабарласыңыздар: Е.Сыпатаев
№6 үй тел: 2-13-82, ұялы: 8 701 1236605,
8 747 1169554.
Продается автомашина Мазда-626,
1989 г. в. Цена 400 000 тенге. Обращаться:
8 707 1064641.
Утерянный тех паспорт автомашины
"LADA 21214" 2014 г.в. зарегистрированный
на имя Буашева Жумабека Кумысбековича считать недействительным.
Утерянный диплом газоэлектросварщика
№0052300 рег. №2728 выданный
Сарканским ПЛ №14 на имя Кеккиева
Александра Николаевича считать недействительным.

Сейсенбі-Вторник 9 мамыр

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ
10.00 М/х «Көкке» 11.35, 12.25, 14.05, 16.30, 18.25 «ЖЕҢІС
КҮНІ» Арнайы жоба 11.50, 01.00 «Елдің ерлігі» 12.40
«ЖЕҢІС КҮНІ» 13.00 «Бірге таңдаймыз» 14.20, 02.40 Концерт 15.00 «Əйел бақыты» 16.45 Концерт 17.35, 01.35
«Дариға, сол қыз...» 18.40 Концерт 20.00, 00.05 БАСТЫ
АҚПАРАТ 20.30, 00.35 Бастытақырып 20.50 «АЙТУҒА
ОҢАЙ...» 21.45 «Анаға апарар жол»
ХАБАР
07.02 «Əсем əуен» 08.30 Концерт 10.00 Кино «Офицеры»
11.45 «Анаға апарар жол» 14.00 Муслим магомаев «Пока я
помню , я живу...» 15.30 «Бауыржан Момышулы» Т/с 21.00
Қорытынды жаңалықтар 13.35 «Отна деп соғады жүрегі...»
21.00 Итоги дня 21.35 Кино «28 панфиловцев» 23.35, 01.00,
03,00 Кино «КЕНЖЕ» евровидение -2017 1- тур
ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.05 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 06.50
«ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» Т/с 08.25 «П@утина» 09.00
«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» 13.00 ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ КО
ДНЮ ПОБЕДЫ 14.00 «Офицеры» Х/ф 15.30 Концерт 16.40
«В бой идут одни старики» Х/ф 17.55 «Светлой памяти
павших против фашизма» минута молчания 18.00 «В бой
идут одни старики» 18.15 «28 панфиловцев» Х/ф 20.00
«Главные новости» 20.50 «Қасым» Т/х 21.30, 01,35 ,02.50
«Бастыжаңалықтар» 22.05 «Қасым» Т/х 23.05 «По законам
военного времени» 02.10 «Қасым» Т/х
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.25 Концерт
«Три сопрано» 09.00 Д/ф «В огонь за Родину!» 09.30
Д/ф «Жеңістің күміс қанаттары»
09.50 Герои-медики
10.05 Д/ф «День победы» 10.40 Мерекелік концерт 11.30
Герои – труженника 11.45 Полиция қызметі 12.00 Д/ф
«СмертьҚожабергенова» 13.00 Болмыс 13.45 Əн əлемі
14.00 Зерде 15.00Д/Ф «Соғыс жылғы балалар»» 15.25Док/

сериал «Қардағы қан» 16.25 Концерт «Əндер мен жылдар» 18.30 Док/сериал «Қардағы қан» 19.30 Д/ф «Забыть
о войне» 20.00 Арнайы репортаж 20.30 Д/ф «Отан үшін
отқа түскендер» 21.00 Ел қорғаны 21.30Спец. репортаж
22.10 Болмыс 23.00 Арнайы репортаж 23.30 Спец. Репортаж

Сəрсенбі-Среда 10 мамыр

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ
10.00 М/х «НИЛЬС ХОЛЬГЕРСОН» 10.35 М/х «МАРИН
ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50, 18.15 «Қызықекен»
11.35, 21.45 Т/х «СҮЙЕ БІЛСЕҢ» 12.25 Т/х «Қалампыр»
13.00 «Біргетаңдаймыз» 14.10 , 22.35 Т/х «БОЗТОРҒАЙ»
15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «Ақ пен қара»
17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 01.20 «Кəсіп пен нəсіп»
18.10 «Інжу-маржан» 20.00, 00.05 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.30,
00.35 Бастытақырып 20.50 «Айтуғаоңай...» 23.30, 01.40
«ТүнгістудиядаН.Қоянбаев» 00.55 «АҚСАУЫТ»
02.15
«Көңілтолқыны»
ХАБАР
07.00, 15.30 «Біздіңүй» 08.00 «Жаңакүн» 10.15 Т/с
«ОСКОЛКИ» 11.45, 14.45 Т/х «Көрімдік» 12.00
Д/д
«Ауырмайтынжолізде» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00
Сериал «Знать будущее. Жизнь после Ванги» 14.00,
17.15 Сериал «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 15.15
«Білумаңызды» 16.30 «Тағдыртартысы» д/д 17.00 «Важно знать» 18.00, 23.00 Т/х «Махаббатымжүрегімде» 18.55
Негізінде 19.00, 02.40 Қорытындыжаңалықтар 19.35
Т/х «Тракторшыныңмахаббаты» 20.10 Ток-шоу «Давайте говорить!» 20.55 По сути 21.00 Итоги дня 21.35 Т/с
«ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 23.50 Профессиональный бокс.
БекманСойлыбаев-Самуэль Гонсалес.
ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.05 «Жить здорово» 07.00 «Доброе утро» 10.00 Т/с «Что и требовалось доказать»
11.00, 02.50 «Басты патруль» 11.10 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40,
20.50 «П@утина» 12.10, 03.25 «Пендемізғой» 13.05 Т/х
«Қосжүректіңлүпілі» 14.00, 04.10 «Əйел сыры...» 15.00
«Давай поженимся» 16.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 17.45 «Пусть говорят» 18.50 «ДВЕ ЖИЗНИ» Т/с
20.00 «Главные новости» 21.30, 02.50 «Бастыжаңалықтар»
22.10 Т/х «Алаулағансезім» 00.00 Т/с «САЛАМ МАСКВА»
02.10 «Вечерний Ургант»
ЖЕТІСУ
07. 05 Əнəлемі. 07.30 «Таңжарық» ақпаратты-сазды
бағдарлама 09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Д/ф
«Солдаты победы» 10.40 Ел қорғаны 11.00 Док/сериал
«Қардағықан» 12.00 Монолог 12.20 Творчество закаленное войной 12.35 Д/ф «Соғыстыұмытумүмкінемес» 13.00
Болмыс 14.00 Мейман 15.20 Л.Жолдасовтыңконцерті
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Прокурор уақыты
18.00 Шашу 19.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем»
20.00 Жаңалықтар 20.35Тұжырым 21.00 Денсаулық 21.30
Жаңалықтар 22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Бейсенбі-Четверг 11 мамыр

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ АҚПАРАТ
10.00 М/х «НИЛЬС ХОЛЬГЕРСОН» 10.35 М/х «МАРИН
ЖƏНЕ ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.50, 18.15 «Қызықекен...»
11.35, 21.45 Т/х «СҮЙЕ БІЛСЕҢ» 12.25 Т/х «Қалампыр»
13.00 «БІРГЕ ТАҢДАЙМЫЗ» 14.10, 22.35 Т/х «БОЗТОРҒАЙ»
15.00 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА»
17.30 Кешкі ақпарат 17.50, 00.55 «Жарқын бейне» 18.15
«Қызық екен...» 20.00, 00.05 Басты ақпарат 20.30, 00.35
Басты тақырып 20.50 «Айтуға оңай...» 23.30, 01.25 «ТҮНГІ
СТУДИЯДА НҰРЛАН ҚОЯНБАЕВ» 01.55 «Ас болсын!»
032.30 «Көңіл толқыны»
ХАБАР
07.00, 15.30 «Біздіңүй» 08.00 «Жаңакүн» 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ»
11.45, 14.45 «Көрімдік» 12.00, 02.05 «Ауырмайтынжолізде»
12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Сериал «ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 14.00, 17.15 Т/с «УЙТИ,
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 15.15 «БІЛУ МАҢЫЗДЫ» 16.30
«Тағдыртартысы» д/д 17.00 «Важно знать» 18.00 Т/х «МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ» 19.00, 01.30, 02.35 Жаңалықтар

ЕСКЕ АЛУ

Сарқан қаласында ғұмыр кешкен, ағайын-туыстың құрметтісі, адал жар, асқар таудай əке,
немерелерінің қамқоршы атасы, ауданымыздың аграрлық саласының өркендеуіне өз үлесін
қосқан асылымыз Жанпеисов Марат Омарұлы алпыстың асқарына шыққан шағында бұл
өмірден өткен еді. Зымыраған уақытта тоқтам бар ма? Міне,
асылымыздың бейнесін көрмегелі де 1 жылдың жүзі болды...
Амал қанша? "Орнында бар оңалар" дегендей, өзі салып кеткен
сара жолмен артындағы ұрпақтары келеді. Аллаға тəубе дейміз!
Оның жарқын бейнесі мен нұрлы жүзін ешқашан ұмытпаймыз.
Жатқан жері жарық, иманы жолдас болсын дейміз!
Асқар əкем - айбыным, асқар - əкем тірегім,
Нұрға толған, сырға толған жүрегің.
Əкетайым, өзің жүрген ізбенен,
Өмірде талай биіктерге жетемін.
Кенеттен кеттің сартап болды санамыз,
Ойласақ іштей қайғыдан күйіп-жанамыз.
Өткенді ойлап, келешектен үміт етіп,
Аңсауменен өзіңді ағартты шашын анамыз.
Асқар тауым - əкешім,
Тілейміз біз жұмақтан орын болғанын,
Туыс-бауыр, ағайыннан сұраймыз,
Дұға оқып, естеріне алғанын!
6 мамыр күні сағат 12:00-де «Дархан» мейрамханасында
ардақтымыздың жылдық асы беріледі. Асқа барша ағайын-туыс, құда-жекжат, жоражолдастарын шақырамыз.
Еске алушылар: жұбайы, балалары, немерелері.
Кусебаеву
Сабыржану
Байжумановичу
проживавшего
с.Койлык 13 мая исполнилось бы 50 лет, но не дожил он до этой даты.
Не простившись ни с кем, не сказал всем "ПРОЩАЙ",
Скрылся ты в темноте, лишь оставив печаль.
Сколько пролито слёз, но тебя не вернёшь,
В этот мир ты уже никогда не придёшь!
Скорбь и печаль твоей утраты,
Пробудут с нами навсегда.
Что может быть страшней и горше,
Потери МУЖА и ОТЦА?!
С памятью: жена Надежда, дети Омиржан, Дамир, Индира.

Скорбим о коллеге

На 91 году ушла из жизни Гранова Мария Степановна отличник просвещения Казахской
ССР, ветеран педагогического труда, участник трудового фронта, почетный учитель-краевед
Сарканского района, завуч-организатор по воспитательной работе в школе, наставник молодых учителей.
Через ее трудовые руки и доброе сердце прошло не одно поколение учащихся школы
имени М. Горького. Она была чутким, отзывчивым, щедрым душой человеком. Ее любили
дети и родители, следовали ее советам. Навсегда остались в памяти учащихся походы по
родному краю, задушевные беседы у вечерних костров. Ушла от нас женщина-труженица,
женщина-мать, любящая бабушка и прабабушка.
Мы скорбим об ее уходе из жизни, выражаем искреннее соболезнование родным и близким.
Коллеги по работе: Кошман П.Я., Черкасова В.Г., Мусина М.Т., Резниченко В.П., Павличенко А.И., Русяева В.В., Русяев Б.В., Гласкович В.О., Шишкин А.З., Костомарова Г.П.
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20.10 «Давайте говорить!» 20.50 «Открытый диалог» 21.00
Итоги дня 21.35 Т/с «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН» 23.00 Бокс.
Patriot boxing team - Astana Arlans.
ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.05 «Жить здорово» 07.00 «Доброе утро» 10.00 Сериал «Что и требовалось доказать»
11.00, 02.40 «Басты патруль» 11.10 «ТОЙ ЗАКАЗ» 11.40,
20.50 «П@утина» 12.10, 03.25 «Пендемізғой» 13.05 Т/х
«Қосжүректіңлүпілі» 14.00, 04.10 «Əйел сыры...» 15.00
«Давай поженимся» 16.00 Т/с «УЗНАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 17.45 «Пусть говорят» 18.50 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ»
20.00 «Главные новости» 21.30, 02.50 «Жаңалықтар»
22.10 Т/х «Алаулағансезім» 00.00 Т/с «САЛАМ МОСКВА»
02.10 «Вечерний Ургант»
ЖЕТІСУ
07.
05
Əнəлемі.
07.30
«Таңжарық»
ақпараттысазды бағдарлама 09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10Тұжырым 10.40 Денсаулық 11.00 Док/сериал
«Біздіқоршағанəлем» 12.00 Шашу 13.00 Болмыс14.00
Қазақəні 14.30 Tағдыр мен тұлға. 15.00 Мұхамадиевтерді
ңшығармашылықкеші 16.45 Герои-тыла 17.00 Жаңалықтар
17.20 Новости 17.35 Д/ф «Солдат бақыты» 18.00 Шашу
19.00 Док/сериал «Біздіқоршағанəлем» 20.00 Жаңалықтар
20.35Тұжырым 21.00 Арнайы репортаж 21.30 Новости
22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Жұма-Пятница 12 мамыр

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ АҚПРАТ
10.00 М/ф «Нильс Холгерсон» 10.45 М/ф «Марин жəне
оның достары» 11.00, 18.15 «Қызық екен...» 11.45, 22.00
Т/х «СҮЙЕ БІЛСЕҢ» 12.40 «ИМАН АЙНАСЫ» 13.00 «Бірге
таңдаймыз!» 14.10, 22.50 Т/х «БОЗТОРҒАЙ» 15.00 «ƏЙЕЛ
БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ
АҚПАРАТ 17.50 «ҚАЗАҚСТАН ЫНТЫМАҚ МЕКЕНІ». Арнайы жоба 18.10 «Күмбір де күмбір тербетіп» 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«Өзіңді аңсап» С.Медеуовтың əнкеші
ХАБАР
07.00 «Біздің үй» 08.00 «Жаңа күн» 10.15 Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15, 19.35 Т/х «ТРАКТОРШЫНЫҢ МАХАББАТЫ» 11.45, 14.45, 17.15 Т/х «КӨРІМДІК» 12.00
Д/д
«Ауырмайтынжолізде» 12.30 «Магия кухни» 13.00 Т/с
«ЗНАТЬ БУДУЩЕЕ. ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ВАНГИ» 14.00 Т/с
«УЙТИ ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ» 15.30 «Көңіл толқыны» 16.00
Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 16.30 «Bilim» 17.00 «Народный
контроль» 17.55, 23.00 Т/х «МАХАББАТЫМ ЖҮРЕГІМДЕ»
18.55 Жаһандық саясат 19.00. 23.50, 02.55 Жаңалықтар
20.10 «Арнайы хабар» 20.30 «Бюро расследований» 20.55
Большая политика 21.00 Итоги дня 21.35 Х/ф «ВЫХОДА
НЕТ» 00.25 Т/х «ЖАНЫМ»
ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.05 «Жить здорово» 07.00 «ЖҰМА
УАҒЫЗЫ» 07.15 «ДОБРОЕ УТРО» 10.00 Х/ф «ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ» 11.00, 02.40 «Басты патруль»
11.10, 03.25 «Той заказ» 11.40, 20.50 «П@утина» 12.10,
03.50 «ПЕНДЕМІЗ ҒОЙ» 13.05 Т/х «Қосжүректіңлүпілі»
14.00, 00.35 «Əйел сыры» 15.00 Х/ф «УЗНАЙ МЕНЯ,
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16.30 «Час пик» 17.35 «ЖДИ МЕНЯ»
18.45 «Поле чудес» 20.00 «Главные новости» 21.30, 02.50
«ЖАҢАЛЫҚТАР» 22.10 Т/х «Алаулағансезім» 00.00 Х/ф
«БАМЕН» 02.05 «Вечерний Ургант»
ЖЕТІСУ
07.05 Əнəлемі 07.30 «Таңжарық» ақпаратты-сазды
бағдарлама
09.00
Жаңалықтар
09.35
Новости
10.10Тұжырым. 10.40 Арнайы репортаж 11.00 Док/сериал
«Біздіқоршағанəлем» 12.00 Шашу 13.00 Болмысқайталау
13.45 Əнəлемі 14.00 Бай қуатты болайық 14.30 Д.ф «Фотоохота» 15.00 «Тарихқа тағзым» жыршылар байқауы
16.45 Д/ф «Будапешт операциясының батырлары» 17.00
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф «Штат қызқарту»
18.00 Шашу 19.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем» 20.00
Жаңалықтар 20.35 Иманашар 21.00 Желіkz 21.30 Новости
22.10 Болмыс 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Сенбі-Суббота 13 мамыр

ҚАЗАҚСТАН
06.05, 02.55 Концерт 07.10, 17.40 «Көңіл толқыны»
07.55 «Қымызхана» 09.00 «Сенбілік таң» 10.10 «Көңілді
тапқырлар алаңы» 11.25 «Ас болсын» 12.00 «Тəй-тəй»
шоу 12.35 «Балапан-жұлдыз» 13.40 «МАЛЕФИСЕНТА»
отбасылық фильмі (АҚШ) 15.10 Т/х «ƏКЕ» 18.15 «Жайдарман» 20.00, 02.20 Мəселе 20.35 «Əн салады мамандар»
22.20 «ҚҰТҚАРУШЫ» драма 00.45 «ШЕРЛОК» т/х
ХАБАР
07.00 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен» 09.00 «Өзінөзі тану» 09.15 «Продвопрос» 09.30 «Əңгіменіңашығы»
Ток-шоу 10.15 «Я - чемпион» 10.45 Сказки братьев Гримм
«Йоринда братьев Йорингель» 12.15 «Хабарлайын» 12.45
«Қызықtimes» 14.00 Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 14.45, 16.30
Караоке-шоу «Кел, шырқайық!» 16.30 «Экспедиция 25»
17.00 Вокальная группа «MEZZO» 18.30 «Ду-думан» 19.45
«Бенефис-шоу» 21.00 «7 күн» 22.00 Мегахит «Красвица из
трущоб» 00.15 Т/х «ЖАНЫМ-2» 01.45 «Қазақстан театры»
ЕВРАЗИЯ
06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 06.05 «Идеальный ремонт» 06.50,
03.35 Т/х «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 08.25, 14.10 «П@
утина» 09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ» 11.45 «Фабрика грез» 12.05, 03.15 «112 неделя»
12.30 «ЖАҢАЛЫҚТАР» 13.10 «Той базар» 15.10 «Тилителетесто» 16.40 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» мелодрама 21.00
«Кешкікездесу» 22.15 БАСТЫ БАҒДАРЛАМА 22.55 Т/х
«Алаулағансезім» 00.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ БРАК»
ЖЕТІСУ
07.30 «Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Мультфильм «Кішкентай
өрт сөндіруші» 10.40 Желіkz 11.00 Док/сериал «Бізді
қоршаған əлем» 12.00 Шашу 13.00 Болмыс 13.45 Əнəлемі
14.00 Ақкербез 14.25 Иманашар 14.55 Монолог 15.15 К/ф
«Менің атым Калам» 16.50 Концерт «По волнам памяти»
18.00 Жаңалықтар 18.15 Əнəлемі 18.30 Новости 18.45
Əнтарих 19.00 Зерде 20.00 Жаңалықтар 20.25 Sporttaim
20.50 Жауһар 21.10 Монолог
21.30 Новости 22.00
Əншырқайық 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Жексенбі-Воскресенье 14 мамыр

ҚАЗАҚСТАН
06.05, 01.40 Концерт 08.00 «Қымызхана» 09.05 «АҚСАУЫТ»
09.30 «Бүгін жексенбі» 11.15 «ДАРА ЖОЛ» 12.25 «Əзіл
əлемі» 13.40 «Сəлем, Қазақстан!» 15.10 Т/х «ƏКЕ» 17.35
«Көңілашар» 19.00 «АПТА KZ» 20.00 «Бірінші студия» 20.50
«КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР АЛАҢЫ» 22.45 «ƏН САЛАДЫ МАМАНДАР» күнделік 23.00 «МҢГІЛІК ЕЛ» МақсатЖəутіковт
ыңшығармашылықкеші 01.20 Драма «ЖАНСЕБІЛ»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.15 «Əсемəуен» 09.00 «Самопознание» 09.15 «Ас арқау» 09.30 «Бенефис-шоу» 10.45
«ТАЙНЫ И СУДЬБЫ ВЕЛИКИХ КАЗАХОВ» 11.45 М/с «101
далматинец» 12.15 Сказки братьев Гримм «Умная дочь крестьянина 13.30 Т/х «АҚЫЛДЫҢ КІЛТІ» 15.15 «ДУ-ДУМАН»
16.330 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ»
17.00 «ӨМІР ЖОЛЫ» 17.30 «ЭКСПЕДИЦИЯ 25» 18.00
«Қызықtimes» 19.15 Караоке «Кел, шырқайық!» 21.00 «7
күн» 22.00 Кино «Последний охотник на ведьм» 23.35 Т/х
«ЖАНЫМ» 01.35 Қазақстан театры
ЕВРАЗИЯ
06.00 ЖАҢАЛЫҚТАР 06.05 «Идеальный ремонт» 06.50,
04.30 Т/х «ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ» 08.25, 20.55, 03.00
«П@утина» 09.00 «Воскресные беседы» 09.15 Х/ф «ПОЗДНИЕ ЦВЕТЫ» 12.55 «Басты бағдарлама» 13.35 «Кешкі
кездесу» 14.45, 22.00 «Тамаша сити» 15.45 Т/х «ЗАКОНЫ
УЛИЦ» 20.00 «АНАЛИТИКА» 23.00, 03.45 «Той базар»
00.00 «МИНУТА СЛАВЫ» 02.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВАРА»
ПРОДУКТЫ, ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖЕЕНЩИН»
ЖЕТІСУ
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 Мультфильм
«Кішкентай өрт сөндіруші » 10.30 Монолог 10.45 Əн əлемі
11.00 Зерде 11.45 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем» 12.40
Sporttaim 13.00 Ел қорғаны 13.30 Əн шырқайық 14.25 К/ф
«Джэйн Эйр» 16.25 Қазанғап күйлерінен концерт 17.00
Денсаулық 17.30 Арнайы репортаж 18.00Ақкербез18.30 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 Өткен жылдың
жаңа əндері

арќан
СИмам-рухани

e-mail: Igiman01@mail.ru
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

жаңғыру жолындағы
ұлағатты ұстаз
Елбасы Н.Назарбаев Қазақстан
Халқы Ассамблеясының ХХV сессиясында биылғы жыл тəуелсіз Қазақстан
үшін ерекше жыл болып саналатынын атап өтті. «Жүйелі жаңғыру биыл
біздің бүкіл жұмысымыздың өзегіне
айналды. Біріншіден, экономикалық
жаңғыруды қолға алдық. Екіншіден, саяси жаңғыруды бастадық. Үшіншіден,
рухани жаңғыруға кірістік» деген болатын. Елбасының жуырда жұртшылыққа жол тартқан мақаласы осынау рухани жаңғыруды өзінің
алтын арқауы етіп алған болатын. Қазақстан қоғамында кеңінен талқыланған бұл үндеу сипатты
мақаланы дін саласының өкілдері де қызу қолдап жұмыстарының өзегі етіп алды. Жақында ауданымызда «Имам-рухани жаңғыру жолындағы ұлағатты ұстаз» тақырыбымен өткен семинаркеңес осынау келелі мəселені арқау етті. Шараға ҚМДБ-ның Талдықорған өңірі бойынша өкіл
имамы Серікхан Ахмадиев қатысты. Серікхан Рымханұлы алқалы басқосуда жуырда өткен ІІ
Республикалық имамдар форумында көтерілген өзекті мəселелер төңірегінде ой өрбітіп, форумда қабылданған «ХХІ ғасырдың үздік зияткер имамы» тұжырымдамасынан туындайтын негізгі
міндеттер турасында айтып өтті. Жаһандану кезеңі қазіргі имамдарға да зор жауапкершілік
жүктеп отыр. Өзгерген өркениеттерге сай дін қызметкері де заман сұранысына жауап бере алатын
деңгейде болуы шарт. Асыл дініміздің дамуына соны серпін беріп, биік белестерге жетелеген Форум Қазақстан қоғамындағы діни мəселелерді ауқымды шара аясында талқылауға зор мүмкіндік
берді. Тұжырымдаманың көздеген мақсаттарының бірі жергілікті имамдардың беделін көтеру. Өз
міндетін абыроймен атқарып, тұрғындарды имандылық нəрімен сусындата білген жауапкершілікті
имамдарды жұмысына сай көтермелеп, марапаттап отыру аталмыш тұжырымдамада айқын
көрініс тапқан. Сондай-ақ үздік зияткер имамның бойында болуы тиіс ізгі қасиеттер мен оларға
қойылатын талаптар жайлы да жан –жақты əңгіме өрбітіп өкіл имам ауылдық мешіттердегі имаммолдаларға осынау міндеттер аясында жұмыс жасап үдеден шыға беретіндіктеріне сенім білдірді.
П.ЖЕҢІСХАН.

Білікті мамандарѓа ризашылыѓым шексіз
Жыл басында жүрек қағысым дұрыс болмай дəрігерлерге жүгіндім. Аудандық аурухана
бас дəрігерінің орынбасары Раушан Биахметқызы, эндокринолог Ажар Болатқызы, кардиолог Мəнсия Оңдасынқызы сараптама нəтижелерін зерттеп-зерделей отырып кардиология
институтына жолдама берді.
Институтта аудандық аурухана қойған диагноз дəлелденіп, дер кезінде мазалаған дерттен айығуға мүмкіндік таптым. Мен емделген мекеменің бөлімше меңгерушісі, профессор,
жоғарғы санатты кардиологтар дертімді дұрыс саралап, сараптама беріп, диагноз қойған
жергілікті маман дəрігерлердің біліктілігіне риза болды. Өз тарапымнан аурудан айығуыма,
арылуыма себепкер болған жоғарыда аталған ақ желеңді абзал жандарға алғысым шексіз.
Қарлығаш БЕЙСЕМБЕКОВА.
Сарқан қаласы.

Ұлы Жеңіс

Мен соғысты жек көрем

Дүрліктіріп елімді,
Орман, тауды, көлімді.
От жалынмен шарпыды,
Соғыс өрті жерімді.
Мылтығының гүрсілі,
Тоқтатты жүрек дүрсілін.
Қара ниет жауыздар,
Қиып жатты қыршыннан.
Жеңіс келді еліме,
Гүл жайнады жерімде.
Бақыттымыз бəріміз,
Көк туымыз көгімде.
Арайлым БАЙҒОНЫСОВА,
Ақын Сара атындағы орта мектептің
4 ə сынып оқушысы.

Мен соғысты жек көрем,
Кім көз жасын төкпеген.
Талай өткен ғасырлар,
Еш соғыссыз өтпеген.
Мен ертең-ақ ер жетем,
Қиялымды өрлетем.
Əлия, Мəншүк, Талғаттай,
Батыры болам елімнің.
Мен жетемін мұратқа,
Сапар шегем жыраққа.
Адамдарды жеткізем,
Жете алмаған мұратқа.
Гаухар САҚБЕК,
Қарауылтөбе ота мектебінің 4-сынып
оқушысы.

"Сарқан" газетінің ұжымы газетіміздің жанашыры, ақын
Мақат ҚҰДАБАЙҰЛЫНЫҢ
қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.

Бірлік ауылының тұрғыны, ардагер ұстаз, қадірі бөлек құрбымыз Қарабаева Майра Сағымбекқызын мамыр айының 8-ші жұлдызындағы туған күнімен шын жүректен
құттықтаймыз. Айналасына жүрек жылуын ұсынып жүрген абзал
жан осынау айтулы күні 65 жастық асуды бағындырып, мерей өсірер
мерейтойлық кезеңге аяқ басты. Мерейтой иесіне жаныңыз шуақты,
бағыңыз тұрақты, ғұмырыңыз базарлы, атар таңдарыңыз ажарлы
болсын деген ақ ниет, ыстық лебізімізді мына бір жыл жолдарымен
жалғаймыз.
Көріп жүріп ізгілігін өмірдің,
Өз ортаңда биіктерден көріндің.
Шырайланып қуанышты бір тойлап,
Шыға берші сенімінен еліңнің.
Сезініп қуаныштың арайын да,
Құрметтің көріп жүрсіз талайын да.
Ұрпақпен өркен жайып, көңіл өссін,
Жақсылық көктей берсін маңайыңда.
Құттықтаушылар: құрбылары-Балқаш, Күлімхан.
Бірлік ауылының тұрғыны, ауылымызға сыйлы ардагер ұстаз Қарабаева Майра Сағымбекқызын мамыр айының 8-ші жұлдызындағы мерейтойымен шын жүректен
құттықтаймыз. Осы күні 65 жасқа толып отырған қуаныш иесі ғұмырының көп бөлігін ұлы
іс-ұрпақ тəрбиесіне арнаған ұлағатты жан. Қадірлі жанға қашанда төрден орын бар деп дана
халқымыз айтпақшы ерен еңбегімен айрықша құрметті Майра Сағымбекқызы ауылдастарына
əрдайым сыйлы. Қаншама жандарды білім нəрімен сусындатқан осынау жанға тек жақсылық
тілейміз. Əрдайым шаңырағынан шаттық, балалардың бал күлкісі
үзілмей амандықта жүре беруіне ақ тілегімізді қосамыз.
Құтты болсын сіздің туған күніңіз,
Дəл осылай күліп-жайнап жүріңіз.
Өмірдің бар қызығына бөленіп,
Бақытты да, баянды өмір сүріңіз.
Ақ жүректің арнадық шашу жырын,
Таң түріліп көгіңде нұрланды күн.
Майра апай, мағыналы ғұмыр сүріп,
Жүз жасаңыз, көтеріп ғасыр жүгін.
Ізгі тілекпен: шəкірттері Əсел, Əсем, Əсет, Əділет жəне Атеевтер жанұясы.
Ғұмырын бір мамандықпен өріп сол саладан бақытын тапқан
өзі ісінің нағыз білгірі бола білген жандар бар арамызда. Жүрекпен
таңдап алған мамандықтарының майталмандары осынау асыл
жандар қандай құрметке болса да лайық. Мұғалім – мамандық,
ал ұстаздық – қасиет. Яғни, ұстаз болу – адам бойындағы ұлы
қасиеттердің бірі. 40 жылға жуық аядай ауылдағы жалғыз білім ошағында ұстаздық еткен
Қарабаева Майра Сағымбекқызы туралы осылай толғануға болады. Сонау тоқсаныншы
жылдардың басында бес жыл ауылдық кеңестің хатшысы, одан білім шаңырағында өз
біліктілігі мен білімін паш етіп түрлі баспалдақтардан мептеп басшысы, орынбасар сынды лауазымдарды өзінің негізгі мамандығы-ағылшын пəнінің ұстазы қызметімен қатар лайықты алып
жүру айтқан жанға ғана оңай екендігі сөзсіз. Бұдан бөлек мектептің еңсе тіктеуге мүмкіндік
бермейтін түрлі толып жатқан жұмыстарын үй шаруасымен, бала тəрбиесімен ұштастыра
білу апайымызды жасытпады жігерлендірді, босаңсытпады, бекемдеді. Осылайша алдынан
сан мыңдаған түлекке бойындағы білімін сарқып беріп бүгінгі таңда ардагер ұстаз, ақ самайлы əже атанды. Зейнеткерлікке жеткенмен қол қусырып қарап отырмады. Бүгінгі күні ауылдық
əжелер кеңесінің төрайымы Майра Сағымбекқызы ауыл игілігіне əлі де қалтқысыз қызмет
етуде. Ендеше, осынау үлкен ұғымдағы ұстаздық қасиетке барынша адалдық танытып, бар
саналы ғұмырын осы салаға арнаған апайымыз қандай мақтау, мадаққа да лайықты. Дүниеге
тіршілік нəрін тарататын көгілдір көктемде дүние есігін ашып, 8 мамырда 65 жасқа толып
отырған туған күн иесін осынау мерейтойымен барша шəкірттері шын жүректен құттықтайды.
Кесімді сөзді кесіп айтатын риясыз ақ көңілді, ортақ мүддені өзінікінен жоғары қоя білетін
аяулы жанға айтар ақ тілегіміз көп-ақ. Амандығыңызға тілеулес барша шəкірттеріңіз шынайы
лебізін мына бір жыр жолдарымен түйіндейді.
Ақ жүрекпен сезіп «Ұстаз бақытын»,
Болашаққа бағыт-бағдар сілтейсің,
Шəкіртімен өткен барлық ғұмыры.
Адалдықты əр ісіңнен білдіріп.
Сізге арнаймыз тілектің ең жақұтын,
Майра апай, шəкіртіңнің бірі едім,
Даңқыңыздың биік болсын тұғыры.
Көз алдымда баяғыдай реңің.
Жүректерге білім нəрін мың құйып,
Пайғамбарлық жастан астың, жүз жаса,
Жанарында тұратындай күн күліп!
Ақша қардай шəкірттік ақ тілегім.
Ең ізгі тілектермен: 2001 жылғы барша түлектер атынан Партия Жеңісхан.
Жер-анамызға жылуын төге келетін көктем мезгілінде біздің
жүрегімізді жылылыққа толтыратын қос қуаныш бар. 9 мамыр
күні балалары үшін күн дидарлы, құшағы мейірімге толы анамыз
Сағындықова Дəурен Мұсабекқызы 59 жасқа толса немересі
Тұңғат Інжу Асхатқызы өмірінің үшінші белесін бағындырды. Күн
жағымызға сая, жел жағымызға қорған болып əлемнің жарығын
сыйлаған ардақты анамызға жəне өмір есігін ашуымен жанұямызды
жақсылыққа толтырған тəтті тілді бөбегімізге тек амандық тілейміз.
Көрер қызықтарың көбейіп, өмірлерің шуаққа,
денсаулықтарың қуатқа толсын деген шынайы
ыстық ықыласымызды қабыл алғайсыздар!
Анама:
Мерейіңді туған-туыс, дос көрсін,
Жемісіңді, жеңісіңді хош көрсін,
Шын жүректен құттықтаймыз жан АНА,
Жан жылытар шуақты күн көп болсын!
Інжуге:
Аяулысы боп халқыңның,
Шаттықпен өтсін əр күнің.
Ғұмыр жасың ұзақ боп,
Өркенің өссін алтыным!
Ізгі ниетпен: қызы мен күйеубаласы, немерелері.
Құрметті Күлшат Қалиевна!
Сізді 58 жасқа толған торқалы тойыңызбен шын жүректен
құттықтаймыз!
Өмір жолында еңбексүйгіштік, қоғамдық белсенділікпен
ерекшеленіп, нағыз азаматтық қасиеттерге ие ірі тұлға ретінде
Қазақ халқының игілігіне бөленіп, қызметтің ең қызықты да қиын
салаларын атқарып отырған абырой-беделіңізді атап өтпей кетуге болмас.
Бұл жылдар сіздің қоғамдық жəне жемісті еңбегіңіздің нағыз
кемеліне келген кезең болды. Туған елге деген сүйіспеншілік
арқылы парасатты да рухы биік ізбасарларыңызды тəрбиелеу
жолында дарынды ұйымдастырушы қырынан көрініп келесіз.
Қоғам игілігіне бағыттап отырған ерен еңбектеріңіздің еліміздің
нығаюында өзіндік үлесі бар. Осынау игілікті істе қанатыңыз талмасын, қажыр-қайратыңыз қашанда арта бергей!
Өзіңізге жəне отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен
ынтымақ,
бақыт пен береке тілеймін! Шығар шыңдарыңыз əрқашанда биік болғай.
Қуаныштысы, мерейтойыңызды отбасыңның алтын қазығы болған жан-жарыңмен
бірге бала-шағаңның шаттыққа толы ортасында қарсы алып отырсың. Өсіп-өнген, ұрпақ
тəрбиелеген, құда-құдағиларың мен дос-жарандарыңның ыстық ықыласына бөленген өзіңе
тек жақсылықтар, қуаныштар мен бақытты ғұмыр тілейміз!!!
Құттықтаушылар: достарың Солдатхан, Раушан, Бархыт, Ғалия.
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