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Жеке  жазылушылар үшін 
индексі 65202, жылдық бағасы - 

3021,72 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін индексі 
15202, жылдық бағасы - 

3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер үшін индексі 
35202, жылдық бағасы - 

2225,08 теңге.

Ауданның қоғамдық-саяси 
"Сарқан" газетіне келесі жылға 

жазылу науқаны басталды. 
Газеттің мерекелік нөмірлері 

түрлі-түсті форматта  жарық 
көруде.

Аудан тынысын жаздырып 
алуға асығыңыздар!

Қыркүйектің 27-28 аралығында 
туғанына 90 жыл толған, аза-

мат деген абыройлы атқа адал 
қалпында жұртшылық жа-

дында қалған  Кәкімжан аға 
Қазыбаевтың жарқын бейнесін,  

кісілік келбетін замандастарының, 
ізбасарларының, шәкірттерінің 
бағасы арқылы жерлестерімен  

жете таныстыруға мүмкіндік 
туды. Қайраткер-қаламгерді   еске 

алуға арналған мерейтой салта-
натына Алматыдан, Нұр-Сұлтан 

қаласынан қадірменді меймандар 
келді.  

ұлы, “Алаш Медиа Груп” медиахолдингтің 
бас директоры Батыр Қазыбаев әкесінің 
атындағы мектепке естелік сыйлықтар 
ұсынды. М.Арын атындағы ауылдық 
Мәдениет үйінде кітаптар көрмесі мен 
мерекелік концертті көпшілік тамашала-
ды.

Ертеңінде Бақалы ауылының атшаба-
рында аламан бәйге ұйымдастырылып, 
І орынды Ақсу ауданынан келген Айбек 
Досаевтың арғымағы еншілеп, ақсулық 
Шалқар Алдабергеновтың тұлпары ІІ 

орыннан, Бақалы ауылынан Нұрбол 
Мұхаметжановтың қосқан жүйрігі ІІІ орын-
нан көрінді. Сол күні Қойлық   ауылындағы 
М.Жұмабаев атындағы орта мектепте 
еркін күрестен жарыс өтіп, І орынды сол 
ауылдың тұрғыны Дәулет Әкім жеңіп 
алды. 

Сағат 12.00-де Қойлық ауылындағы 
К.Қазыбаев атындағы Мәдениет үйінде 
мәртебелі меймандармен сарқандық 
тұрғындардың   кездесуі өтті. Алды-
мен меймандар еңселі мәдениет үйінің 
алдындағы қаламгер-қайраткер мүсініне 
гүл қойып, көркемсурет көрмесін қызыға 
тамашалады. Танымал меймандар-
мен кездесуге тайлы-таяғымен келген 
көрермендер алдында аудан әкімі Ма-
рат Разбеков сөз алып, мақтан тұтар 
жерлесіміздің қызмет баспалдақтарымен, 
шығармашылығымен таныстырды. 

Еңбек жолын "Лениншіл жас" 
газетінен бастап, жалынды публицисти-
касымен, деректі туындыларымен жарқ 
етіп көрінген қаламгер ағамыз Алматы 
облыстық "Жетісу" газеті редакторының 
орынбасарлығынан Қазақстан Орталық 
Комитетінің аппаратына жауапты 
жұмысқа шақырылған. Екі басылымда 
белгілі бір орында табаны күректей жи-
ырма жыл отырған Кәкеңнің партиялық 
қызметке барысымен жұлдызы жарқырап 
шыға келеді. Араға санаулы жылдар са-
лып, Баспа, полиграфия және кітап сау-
дасы істері жөніндегі мемлекеттік комитет 

төрағасының орынбасары, Қаз ТАГ-тың 
бас директоры болып, Қазақстан КП 
Орталық комитетінің хатшылығына дейін 
көтерілгенін Марат Мелісұлы өз сөзіне 
арқау етіп, Алматы облысының әкімі 
Амандық Баталовтың қаламгер-қайраткер 
мерейтойына арналған құттықтау хатын 
табыс етті. Аудан басшысы халқымыздың 
дәстүрімен мерейтойға арнайы келген 
Орынша Қарабалина-Қазыбаеваның, 
Бауыржан Момышұлының келіні, жазушы 
Зейнеп Ахметованың, доцент Зұлжамал 
Дәуленованың иығына қамзол,  жазушы-
журналист Жанболат Аупбаевтың, меди-
цина ғылымының докторы, профессор 
Нұрлан Арынның, техника ғылымының 

Елдің сөзін сөйлеген биік төрден
қайраткер, қаламгер Кәкімжан Қазыбаевтың 90 жылдық мерейтойы туған жерінде тойланды

ҚР еңбек сіңірген қайраткері, ұлағатты 
ұстаз, Кәкімжан Қазыбаевтың асыл жары 
Қарабалина-Қазыбаева Орынша апайы-
мызбен бірге келген  меймандарды аудан 
әкімі Марат Разбеков қарсы алып, Бақалы 
ауылдық округіне қарасты К.Қазыбаев ау-
ылында жерлестері әнмен шашу шашып 
қарсы алды. 

Сол күні Бақалы ауылындағы 
К.Қазыбаев атындағы орта мектепте 
қаламгерді еске алуға арналған қойылым 
назарға ұсынылып,    мерейтой иесінің 

докторы, Ұлттық Ғылым академиясының 
академигі Аманкелді Бекбаевтың,  жазу-
шы, "Қазақ әдебиеті" газетінің бас редак-
торы Дәурен Қуаттың, ақын, Қазақстан 
Жазушылар одағының мүшесі Қуат 
Қайранбаевтың иығына шапан жапты.  

Кездесуде "Қазақ әдебиеті" газетінің 
бас редакторы, республикалық Ұлттық 
қоғамдық келісім комиссиясының мүшесі 
Дәурен Қуат Қазақстан Республикасы 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың 
құттықтау хатын оқып, жазушы-журналист 
Жанболат Аупбаев ұстазы, Кәкімжан 
Қазыбаевтың  журналистік-жазушылық 
қыры жайында тың деректерді ортаға 
салды. 

Жомарт ИГІМАН.

Жуырда Nur 
Otan пар-

тиясы аудандық 
ф и л и а л ы н ы ң 
ғ и м а р а т ы н д а 
үздік бастауыш 
партия ұйымын 
анықтаған аудандық байқау бо-
лып өтті. Шара бастауында Nur 
Otan партиясы аудандық филиа-
лы төрағасының бірінші орынба-
сары Аслан Күбентаев кіріспе сөз 
сөйлеп, аталмыш сайыстың партия 
беделін арттырудағы, бастауыш 
партия ұйымдарының жұмысын 
жандандырудағы маңызы айрықша 
екендігін атап өтті. 

Байқау барысында 11 ауылдық округтен 
келген талапкерлердің партиялық жобалар-
ды іске асыруға қатысуы, ішкі жұмыстары, 
ұйым қызметінде жаңа әдістерді пайда-
лануы, азаматтық бастамаларға ат салы-
суы, бұқаралық ақпарат құралдарымен 
байланысы, жастармен жұмысы сияқты 
негізгі көрсеткіштерге баса назар аударыл-
ды. Сайыс барысында бастауыш партия 
ұйымдарының ауылдық жерлердегі сан 
түрлі әлеуметтік мәселелерді шешіп қана 

қоймай, қоғамдық өмірді 
жандандырып, қарапайым 
тұрғындар мен жергілікті 
атқарушы билік арасына 
дәнекер бола алатындығына 
тағы бір мәрте көз жеткіздік. 
Байқау нәтижесінде қазылар 
алқасының шешімімен мы-
надай орындар белгілі бол-
ды. 500-ге дейінгі мүшесі бар 
бастауыш партия ұйымдары 
арасында І орынды Лепсі, 
ІІ орынды Қойлық және ІІІ 
орынды Алмалы ауылдық 
округтері иеленсе, 100-ге 
дейінгі мүшесі барларда 
Қарабөгет тұғыр биігінен 
көрінді. Ал Көктерек бастау-
ыш партия ұйымы тиісінше ІІ 
орыннан, ал Бақалы ІІІ орын-
нан көрінді.

Жеңімпаздарға бағалы 
сыйлықтар табыс етілсе, ең 
үздіктерге облысқа жолдама 
берілді. 

Өз тілшіміз.  

Үздік бастауыш партия 
ұйымдары анықталды
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Қазақ тілі -  ғажап тіл. Оның болашағы да ғажап. Осындай тамаша тілдің бүгіні мен ертеңі 
Ұлт көшбасшысы  Нұрсұлтан Әбішұлының бір сәт назарынан тыс қалған емес. Тәуелсіздік алған 
азат күндердің алғашқы тынысынан бастап-ақ қазақ тілінің мәртебесі мен мерейін көтеру, оның 
пайдаланылу және қолданылу аясын кеңейту тұрғысында Елбасымыз үнемі қамқорлық пен 
басшылық жасап келеді. Осы жылдар ішінде мемлекеттік тілдің қолданылу аясының бұрынғымен 
салыстырғанда анағұрлым жаңа белеске көтерілуіне Елбасының жетекшілік қызметі, адал ниеті 
көшбасшы болды.

Тіліміздің мемлекеттік мәртебеге ие болуы, «Тіл туралы» Заңдардың қабылдануы, 
халықаралық «Қазақ тілі» Қоғамы және Тіл комитеттерінің құрылуы, Тілді дамытудың мемлекеттік 
бағдарламаларының қабылданып, кезең-кезеңімен іске асырылуы - бәрі Нұрсұлтан Әбішұлының 
тікелей басшылығымен жүзеге асып отырған тарихи жағдаяттар. Дәстүрлі Президент 
Жолдауларының бірде-бірінде тіл мәселесі сөз болмай қалған емес.

«Қазақ қазақпен қазақша сөйлессін» деп ұран тастап, бұл іске ерекше мән беріп, бастама 
көтерген Елбасымыз «Қазақстанның болашағы – қазақ тілінде», - деген ұстанымын ұдайы айтып 
келеді. Шынында да, мемлекеттік тіл мәселесіне байланысты мемлекет өз тарапынан жасалуға 
тиісті нәрсенің бәрін жасап жатыр. Жыл сайын дерлік тіл дамытуға миллиардтап теңге бөлініп 
жатыр.  Белгілі ғұлама Махмұд Қашқари «Тәрбие басы – тіл» деп көрсетеді. Жалпы, қай тәрбиенің 
де бастауы отбасынан басталатыны рас, патриоттық сезім де отбасынан қалыптасады. Тіл ту-
ралы айтылғандардың бәрі желге ұшып, қоқысқа айналмасын десек, әр қазақ өз шаңырағында 
ағарту ісімен айналысса нұр үстіне нұр болар еді. Сонда ғана әр адамның санасында ұлттық 
намыс, патриоттық жігер оянар еді. Сөйтіп, ол да ана тілін қадірлеуге, сыйлауға, ұмытпауға, 
патриоттық сезімнің оянуына ат салысар еді. «Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Тілсіз ұлт 
болмайды. Өз тілімізді сақтау, өз тілімізді құрметтеу отаншылдық рухты оятуға қызмет етеді. Әрі 
ол -  ата-баба алдындағы ұлы парызымыз да» деп  Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев айтқандай, 
мемлекеттік тілдің мәртебесін асқақтатып, оның қолданылу аясын кеңейтуге, дамытуға ат салысу, 
сонымен қатар білім ордаларынан бастау алуы тиіс. Адам баласы тек қана білім арқылы дүниенің 
құпия сырын ашады. Білімнен тағылым алып, болашағын болжап, келешегіне бағыт белгілейді. 
Білім алдымен тіл арқылы игеріледі. «Тіл бесікте бекиді, үйде қалыптасады, бойға ұялайды, 
шаңырақта шыңдалады, мектепте дамиды, сөйлегенде жетіледі, жазғанда қалыптасады» деген 
Асылы Османованың сөзімен толық келісемін. 

Қазақтың қазақтығының басты белгісі – қазақша сөйлеуі. Тек осыларды жасаған адам өз ана 
тілін өркендетуге аз да болса үлесін қоса алады. Өз баласына қазақша сөйлемеген қазақтың 
«қазақ тілі» деп сарнауының ешбір реті жоқ. Өркениет өнегесі - өз тіліңмен өмір сүру.

А.БЕРЧИМБЕТОВА,
аудандық соттың бас маманы.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
жарлығымен бекітілген Қазақстан Респу-
бликасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп 
кодексі халықтың мемлекеттік органдарға 
сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте 
өзара қарым-қатынастың  жоғары мәдениетін 
қалыптастыруға және мемлекеттік қыз-
метшілердің әдепсіз мінез-құлық жағдайла-
рының алдын алуға бағытталғаны белгілі.

Мемлекеттік қызмет атқару қоғам мен мем-
лекет тарапынан ерекше сенім білдіру болып 
табылады және мемлекеттік қызметшілердің 
моральдық-әдептілік бейнесіне жоғары талап-
тар қояды.

Қазақстан Республикасы Президентінің 
«100 нақты қадам» бағдарламасында 
көрсетілген кәсіби мемлекеттік аппарат құру 
реформасын жүзеге асыру үшін мемлекеттік 
қызметшілер қызмет кезінде және одан тыс 
уақытта жалпы қабылданған моральдық-
әдептілік нормаларын ұстануға, қоғамға жат 
мінез-құлық, оның ішінде қоғамдық орындар-
да адамның қадiр-қасиетiн және қоғамдағы 
адамгершілікке нұқсан келтіретін масаң күйде 
болу жағдайларына жол бермеуі, яғни өзінің іс-
әрекетімен және мінез-құлқымен қоғам тарапы-
нан айтылатын теріс сынға себепкер болмауға 
тиіс екендігін айтып өткен жөн.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің Алматы облысы 
бойынша департаментінің бірден-бір функ-
циясы мемлекеттік қызметшілердің қызметтік 

әдебінің сақталуына мемлекеттік бақылауды 
жүзеге асыру болғандықтан, мемлекеттік 
қызметшілердің қоғамдық тәртіпке және 
имандылыққа қол сұғатын әкімшілік құқық 
бұзушылықтар жасағаны бойынша әкімшілік 
деректер банкіне жүйелі түрде мониторинг 
жүргізілуде.

Өкінішке орай, Департаментпен 2018-
2019 жылдарға жүргізілген мониторинг 
нәтижесінде Алматы облысының мемлекеттік 
қызметшілерінің көлік құралын алкогольдік 
масаң күйде басқарғандары анықталды. 
Соттың шешімімен әкімшілік жаза ретінде 8 
мемлекеттік қызметші көлік құралын басқару 
құқығынан айырылған, ал 1 мемлекеттік 
қызметші әкімшілік қамаққа алынған. Атап 
айтсақ олар: Алматы облысының еңбек инспек-
циясы бойынша басқармасының бас маманы, 
Ақсу ауданының дене шынықтыру және спорт 
бөлімінің бас маманы, Алматы облысының 
білім басқармасының орта білім, оқытудың 
жаңа технологиясы мен инновация бөлімінің 
бас маманы, Талғар ауданының Қайнар 
ауылдық округінің әкімі аппаратының бас ма-
маны, Көксу ауданының ауыл шаруашылығы 
бөлімінің жетекші маманы, Ақсу ауданының 
әкімі аппаратының персоналды басқарудың 

бірыңғай қызметі бөлімшесінің басшысы, Жам-
был ауданының Ұзынағаш ауылдық округінің 
әкімі аппаратының бас маманы, Талдықорған 
қаласы Өтенай ауылдық округінің әкімі 
аппаратының жетекші маманы, Талдықорған 
қаласының құрылыс бөлімінің бас маманы. 

Бұдан бөлек, ұсақ бұзақылық жасағаны, 
алкогольдік ішімдіктерді iшкені немесе 
қоғамдық орындарға масаң күйде келгені, соны-
мен қатар түнгі уақытта тыныштықты бұзғаны 
үшін 7 мемлекеттік қызметшіге айыппұл ретінде 
әкімшілік жаза қолданылған. Атап айтқанда, 
Еңбекшіқазақ ауданының Жаңашар ауылдық 
округінің әкімі аппаратының бас маманы, Ұйғыр 
ауданының Тасқарасу ауылдық округінің әкімі 
аппаратының бас маманы, Алматы облысының 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапа-
сы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
Қарасай аудандық тауарлар мен көрсетілетін 
қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау 
басқармасының Санитарлық-гигиеналық 
қадағалау және техникалық регламенттер 
талаптарының сақталуын бақылау бөлімінің 
бас маманы, Балқаш ауданының Беркен 
ауылдық округінің әкімі аппаратының бас 
маманы, Ақсу ауданының ветеринария 
бөлімінің бас маманы, Қазақстан Респу-

Қазақ – қарияларын «тылсым қазынаға» балап, олардың біз үшін жүрген жолы мен еткен 
еңбегінің, арнаған күш-қуатының есесін қайтаруды өзіне мақсат еткен дана халық. Әрқашан 
ата-анасын өзіне мақтаныш, қорған көрген халықпыз біз. Ежелден еліміз жетімін жылатпаған, 
қарттарын қаңғыртпаған дана халықтың ұрпағымыз.

1-қазан күні «Қарттар күніне» орай Амангелді ауылдық округінің Қарауылтөбе ауы-
лында қарттардың басын қосып, мерекелік көңіл-күй сыйладық. Шараның басы округ әкімі 
Е.Абилбековтың құттықтау сөзімен басталып, әрі қарай ауылдық клуб қызметкерлері мен 
мектеп ұжымының концерттік бағдарламасымен жалғасты. Жиналған қарттардың көңілдері 
көтерілді, қазыналы қарттар мен  жастар естелікке суретке түсті. Шара соңы ата-әжелерімізге 
арнап жайылған ақ дастарқанға ұласып, үлкендер мерекені ұйымдастырған жастарға  өз 
ризашылықтарын білдіріп, баталарын берді.

Қариясы көп ауылдан  шежіре үзілмейді, ауылдың берекесі артады. Ауылда көненің көзін 
көрген қариялардың болуы жас балаларға, әсіресе, жасөспірімдерге өте пайдалы. Өйткені, 
аталар сөзі – ақылдың көзі. Бүгінгі жас, ертеңгі - қария. Мұны әрбір қазақ азаматтары жа-
дында сақтап, көңілге түйіп, атасыз үйлері - батасыз, анасыз үйлері - панасыз қалатынын 
ескергені дұрыс. Қарттарымыз бағасыз байлық, төрімізде отыруының өзі бір бақыт. Сондықтан 
ақсақалдарымыздың қадіріне жетіп, құрметтеп, өмір бойы борыштар екенімізді ұмытпайық! 

Д.ЖАРДАНБЕК,
Амангелді ауылдық округі әкімі аппаратының жастар ісі жөніндегі әдіскер-

нұсқаушысы, Амангелді  БПҰ мүшесі.

«Айдана» балалар бақшасының 
ұжымы  «Қарттар күні» мерекесіне орай 
жалғыз тұратын  Жырықов Бекұлжа 
атаның үйіне барып, мерекесімен 
құттықтап, ізгі тілектерімізді білдірдік,  
атаға арнап алған сый-сияпатымызды 
табыстадық.

Жырықов Бекұлжа ата елеп-
ескеріп келгенімізге рахметін айтып, 
толқығанын жасыра алмай,  ұжымға 
үлкен  ризашылығын білдірді.

Н.БАЛГАБАЕВА,                           
«Айдана» балалар бақшасының 

әдіскері, Қойлық ауылы. 

Ќарттарѓа ќ±рмет кµрсетілді

Тəрбие басы – тiл

Аќсаќалдыњ алѓысына бµлендiк

Əдеп бар жерде сенім бар
бликасы Ауыл шаруашылығы министрлігі 
Агроөнеркәсіптік кешендегі мемлекеттік 
инспекция комитетінің Алматы облыстық 
аумақтық инспекциясының мемлекеттік астық 
инспекция бөлімінің басшысы, Алматы облысы 
тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапа-
сы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің 
фармацевтикалық инспекторат  бөлімінің бас 
маманы.   Бүгінгі күнде салынған айыппұлдар 
толығымен төленгенімен, аталған тәртіптік 
теріс қылықтар қоғам тарапынан теріс сынға 
ие болып, мемлекеттік билік имиджі мен 
беделін төмендетуде.  Бұл ретте, мемлекеттік 
қызметшілердің әкімшілік жауапкершілікке тар-
тылып, салынған айыппұлдарын толығымен 
төлегеннің өзінде тәртіптік жауапкершіліктен 
босатпайтынын ескерген жөн.

Департамент тарапынан мемлекеттік ме-
кеме басшыларына жолданған ұсыныс хаттың 
негізінде Әдеп кодексінің талаптарын бұзған 
мемлекеттік қызметшілерге тиісті тәртіптік ша-
ралар қолданылды.

Б. АЗИКЕНОВ,
Қазақстан Республикасының                  

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің 
Алматы облысы бойынша департаментінің 

бас маманы.

1) Адамның (отбасының) жиынтық табысын есептеудің қағидаларына сәйкес атаулы 
әлеуметтік көмек тағайындауға жүгінген тоқсан алдындағы тоқсан үшін есептейді. 2) Жан 
басына шаққандағы орташа табыс – отбасының жиынтық табысының айына отбасының әрбір 
мүшесіне келетін үлесі; 3) Жиынтық табыс – атаулы әлеуметтік көмек тағайындау кезінде 
ескерілетін табыс түрлерінің сомасы; 4) Күнкөрісі төмен адамдар (отбасылар) – жан басы-
на шаққандағы орташа айлық табысы облыстарда, республикалық маңызы бар қалаларда, 
астанада белгіленген кедейлік шегінен төмен адамдар (отбасылар); 5) Отбасы – бірлесіп 
тұрып жатқан, өз табыстары мен мүлігін толығымен немесе ішінара біріктірген, бір елді ме-
кен шеңберінде тіркелген тауарларды, қызметтерді бірлесіп пайдаланатын адамдар тобы; 
6) Табыстар туралы (жалақы, әлеуметтік төлемдер, кәсіпкерлік қызметтен түскен табыстар, 
жылжымайтын және (немесе) жылжымалы мүлікті жалға беру,  жылжымайтын және (немесе) 
жылжымалы мүлікті сатудан түскен табыстар). 7) Атаулы әлеуметтік көмек мөлшері отбасы 
құрамы және табысы өзгерген жағдайда көрсетілген мән-жайлар орын алған күннен бастап 
қайта есептеледі. 

Атаулы әлеуметтік көмек алушы атаулы әлеуметтік көмек мөлшерінің немесе оны алу 
құқығының өзгеруіне негіз болатын мән-жайлар туындаған күннен бастап он жұмыс күні 
ішінде орталықты, ал ауылдық жерде әкімді аталған мән-жайлар туралы хабардар етеді.

Алушы атаулы әлеуметтік көмек мөлшеріне әсер ететін мән-жайлар туралы уақытында 
хабардар етпеген кезде, көмек мөлшері көрсетілген мән-жайлар туындаған сәттен ба-
стап, бірақ оны тағайындау күнінен ерте емес қайта есептеледі, ал өтініш беруші атаулы 
әлеуметтік көмекті заңсыз тағайындауға әкелген дәйексіз мәліметтерді ұсынғаны анықталған 
жағдайда адамға (отбасыға) атаулы әлеуметтік көмек төлеу тоқтатылады.  8) Алушыға атау-
лы әлеуметтік көмек төлеу уәкілетті органның шешімі негізінде ақшалай нысанда жергілікті 
бюджет қаражаты есебінен жүргізіледі. Төлем айына төлеу ведомосын қалыптастырғаннан 
кейін пайда болған сомалар Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына 
сәйкес одан кейінгі айда енгізілуге жатады. Атаулы әлеуметтік көмекті төлеу ай сайын атау-
лы әлеуметтік көмек тағайындау туралы шешім қабылданған айдан кейінгі айдың 10-күніне 
қарай жүзеге асырылады. 9) Артығымен төленген немесе негізсіз төленген сомалар туралы 
фактілер белгіленген күннен бастап бір жұмыс күні ішінде уәкілетті орган атаулы әлеуметтік 
көмек алушыға атаулы әлеуметтік көмекті ерікті түрде қайтару туралы жазбаша хабарлама 
жібереді.  Хабарлама жіберілген күннен бастап атаулы әлеуметтік көмек төлеу тоқтатылады. 

Атаулы әлеуметтік көмек алушы артығымен төленген немесе негізсіз төленген соманы 
ерікті түрде толық көлемде алушыға хабарлама жіберілген күннен бастап бір айлық мерзімде 
қайтармаса, уәкілетті орган артығымен төленген немесе оған негізсіз төленген соманы 
қайтару бойынша сот тәртібімен шаралар қабылдайды. Сотқа арыз атаулы әлеуметтік көмек 
алушының тұрғылықты жері бойынша Қазақстан Республикасының Азаматтық процессуалдық 
кодексінде көзделген тәртіппен беріледі.

Г.КАБИЕВА,
аудандық жұмыспен қамту орталығының  

бас маманы. 

Мемлекеттiк атаулы əлеуметтiк кµмектi 
таѓайындау жəне тµлеу ќаѓидаларын бекiту 

туралы
"Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау жəне əлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 5 мамырдағы № 320 бұйрығына өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы" Қазақстан Республикасы Еңбек жəне 
əлеуметтік қорғау министрлігінің 2019 жылғы 26 тамыздағы № 459 

бұйрығы

«Қарты бардың – жұрты бар». Бұл бағзыдан қалған баба сөзі. Жұрты қазыналы қартын сый-
лап, қамқорлық көрсетсе, әрине, нұр үстіне нұр! Бұл мерекенің мағынасы – қарияға қамқорлық, 
көмек көрсету. Ізет пен сый-құрмет сияқты құндылығы тереңде. Еліміздің түкпір-түкпірінде игі 
шаралар өткізілуде. Дәл осы сипаттағы мереке Лепсі ауылында да аталып өтті.

Сәрсенбінің сәтті күнінде Лепсі ауылында, Мәдениет үйінің төрінде, мәдениет үйі 
қызметкерлерінің бастауымен «Қарты бар ел – қазыналы ел» атты мерекелік онкүндік іс-
шарасының ашылу кеші өтті.  

«Қарты бар ел – қазыналы ел» екендігін алға тарта сөйлеген ауыл әкімі Гүлнар Серікбаева 
соғыс және тыл еңбеккерлерінің келер ұрпақ үшін көрсеткен ерен еңбегі ешқашан ескерусіз 
қалмайтынын айтты. Ауыл басшысының сөзін әрмен қарай К.Ушинский орта мектебінің ди-
ректоры Берік Оразгельдинов, №54 орта мектебінің директоры Медет Керей, М.Төлебаев 
мемориалдық мұражайының директоры Ақжібек Жұматаева жалғап, өз тілектерін білдіріп, 
еңбектің зейнетін көріп отырған шақта әр ұрпаққа игілік пен ізгіліктің, пайым-парасаттың үлгісін 
танытқаны үшін алғыстарын білдірді. Қарт кісіні құт-береке деп танысақ – ол ұрпақ көрегендігі.

Мадина АЙТОВА.
Лепсі ауылы.

●1 қазан - Халықаралық қарттар күні

Қарты бар ел – қазыналы ел



4 қазан  2019 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 3арқанС ҚОҒАМ 

«Алмалы ауылдық округі әкімінің аппараты» мемлекеттік 
мекемесі Қазақстан Республикасының 2013 жылғы 15 сәуірдегі 
«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңына сәйкес 
қызметтер көрсетеді.

Мемлекет басшысының «Төртінші өнеркәсіптік революция 
жайындағы дамудың жаңа мүмкіндіктері» Жолдауы міндеттері және 
Премьер-министр орынбасарының 2017 жылғы 11 қыркүйектегі 
№17-3/05-1748 хаттамалық тапсырмасы негізінде Алмалы ауылдық 
округінде Халыққа қызмет көрсету орталықтарына баруын қажет 
етпейтіндей етіп, «электрондық үкімет» веб порталында қызмет 
алушыға анықтамалар алу сервисін қолдану үшін бір жауапты маман 
бектіліп, мемлекеттік қызметтер көрсетілуде.

Алмалы ауылдық округі бойынша «Электрондық үкімет» веб 
порталы арқылы көрсетілген мемлекеттік қызметтер саны барлығы– 
426,  Оның ішінде: мекен-жай анықтамасы-343. Мүліктің бар-жоғы 
туралы анықтама-17. Бірыңғай зейнетақы қоры туралы анықтама-26. 
Соттылығының бар-жоқтығы туралы анықтама-33. Атаулы әлеуметтік 
көмек алушылардың тиесілігін растайтын анықтама-7.

Қазақстан Республикасының Мемлекеттік қызмет істері және 
сыбайлас жемқорлыққа  қарсы іс-қимыл агенттігінің Алматы облысы 
бойынша департаментінің «Цифрлы ауыл» атты жобасы аясында 
Алмалы ауылдық округі бойынша ауыл тұрғындары, ауыл жастары, 
мектеп мұғалімдерінің арасында  «Электрондық үкімет» веб порталы 
арқылы көрсетілетін мемлекеттік қызметтерді алу бойынша насихат-
тау жұмыстары жүргізілді. 

Жалпы округ бойынша шаруа қожалықтары, әкімшілік, мек-
теп, аурухана, бала-бақша қызметкерлері электрондық цифрлы 
қолтаңбасымен қамтамасыз етілген. 

Округ әкімі аппаратының ғимаратында халықты ақпараттандыру 
ауыл тұрғындарына сапалы қызмет көрсету мен толық ақпарат беру 
үшін стандарттар мен регламенттер жазылған стенд орналасқан.  
Арнайы компьютер, принтер, картридж, интернет желісімен  
жабдықталған еgov бұрышы бар.

Алмалы ауылдық округі әкімінің аппараты 
мемлекеттік мекемесі.

Бiз XXI ғасырдың жаңа қоғамында 
өмiр сүрiп жатырмыз. Жаңа қоғамның си-
паты iскерлiк болып табылады және бұл 
жолда жетiстiктерiмiз де аз емес. Сондай-
ақ, шешiмi күрделi мәселелер де бар. Ол 
– әлеуметтiк мәселе. Бұл салада қоғам 
өмiрiнде түбегейлi шешiмi табылмай тұрған 
мәселе, ол – сыбайлас жемқорлық. «Сыбай-
лас жемқорлық» деген түсінік - «параға са-
тып алу», «пара беру» деген мағына береді.                                                                                              
Елiмiзде осы мәселеге арнайы қабылданған 
заңдар да, атқарылып жатқан жұмыстар 
да баршылық, бiрақ бұл мәселе әлi толық 
шешiмiн тапқан жоқ. Ел болып еңсемізді 
көтергенімізге, тәуелсіздігімізді алып, шар-
шы әлемге танылғанымызға біраз уақыт 
өтті. Өткенімізге көз салсақ, cыбайлас 
жемқорлық әлеуметтік – экономикалық 
даму, нарықтық экономиканы құру, инвести-
циялар тарту процесін баяулататын және 
демократиялық мемлекеттің саяси және 
қоғамдық институттарына кері әсер ететін, 
елдің дамуына,  болашаққа айтарлықтай 
қауіп төндіретін құбылыс.  Мемлекеттің осы 
жағымсыз құбылысты жою бағытындағы 
кешенді және жүйелі күрес жүргізу сая-
саты жанданып, әрі қарай жалғасын та-
буда. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаевтың көреген саясатының 
арқасында мемлекетіміздің тамыры тереңге 
тартып, нығая түсуіне бағытталған құқықтық 
заңнамалар мен іс-шаралар қабылданып, 
ел экономикасы мен әлеуметтік жағдайы 
түзеліп, әлем мемлекеттерінің ортасынан 
өз орынын айқындады. Бүкіл әлемге өзінің 
біртұтастығымен, ажырамас бірлігімен 
танылды. Қоғам дамуының жаңа жолын 

«Сарқаным сарқылмас 
бұлағым» атты  ұжым 

аралық байқауының 
Е Р Е Ж Е С І

Жалпы ереже: Байқау Сарқан 
ауданының орталығы Сарқан қаласы 
күніне  орай, тарихи маңыздылығы 
мен қалыптасуын айшықтайтын жаңа 
музыкалық шығармалар мен  туынды-
лары  және осы жылдары орындалатын  
әсем әндер мен  күй  поэмаларды, мәдени 
туындыларды  жасауға бағытталған.

Байқаудың шарттары мен талап-
тары: Байқауға қала мекемелерінен 
ұжымдасып қатыса алады.

Байқауға қатысушылардың жас 
ерекшелігіне шектеу қойылмайды.

Әр қатысушы ұжым Сарқан қаласының 
тарихын арқау етерлік көрініс (Агитбрига-
да, ән, би, қойылым) ретінде көрсетілуі  
шарт. Үміткерлер ұжымының сахнадағы 
уақыты 10-15 минут аралығы.

Байқауға Сарқан ауданының мекеме-
лер мен мектеп, мәдениет үйлері қатыса 
алады.

Жеңімпаздарды анықтау бары-
сында (жасырын) қазылар алқасы 
талапкерлердің: - орындаушылық ше-
берлігін; - әннің байқау тақырыбына 
сәйкестігін; - музыкалық өңделу деңгейін; 
- сахна мәдениеті мен киім үлгісін;- дауыс 
ырғағы, кеңдігі, дауыс мәнерін ескереді.   

Ұйымдастыру алқасы байқауға қатысу 
жөніндегі өтініштерді 2019 жылдың  3 
қазанына  дейін қабылдайды.

Тапсырылатын құжаттар: - ұсыныс, 
репертуары; - қатысушы ұжымның атауы; 
- байланыс телефондары.

Жеңімпаздарды марапаттау: Байқау 
жеңімпаздарына ақшалай сыйлықтар та-
бысталады. 

1 орын – 50 мың
2 орын – 30 мың
3 орын – 20 мың
Байқау жеңімпаздары жасырын 

тағайындалған қазылар алқасы арқылы 
анықталады.

Байқаудың өтетін жері мен уақыты: 
Сарқан қаласы, Чепрасова 18, аудандық 
мәдениет үйі,  2019 жыл 4 қазан.

Байланыс телефондары: 22-17-98.  
8 702 280 0703 Марат. Факс: 2-10-95. 
Электронды пошта: sarkan_au_mad!@
mail.ru

Сағат  9.00-де –  Тіркеу
Сағат 10.00-де – Басталуы 
Ұсыныс пен құжаттарды 2019 жылдың 

3 қазанға дейін ұйымдастыру орталығына 
жоғарыда көрсетілген мекен-жайға жіберу 
қажет. 

Байқаудың бас демеушісі: «Райым-
бек сүт» ЖШС. Басшысы Ахмаров Ра-
фаэль Фазылжанұлы.

 
М.АЛТЫНБЕКОВ,                                                                                                                                         

аудандық мәдениет үйінің 
көркемдік жетекшісі.                                                                                                                                       

Орманды  өрттен  қорғау  - 
баршаның  міндеті

Орманды  қорғау -  орман шаруашылығының  ең маңызды 
шараларының бірі.  Соның ішінде  өрттен сақтау,  орман өрттерінің 
алдын-алу, орманды заңсыз кесуді болдырмау негізгі міндет болып та-
былады. Орман өрттерінің көбі  орман қорына  жапсарлас орналасқан 
шаруа қожалықтарының және  ауыл шаруашылығы ұйымдарының  
жайылымдық, шабындықтарда аңыздық және өзге де өсімдік 
қалдықтарын жағу салдарынан болады. Бұл жағдай   тегіс жерлерде ғана 
емес,   таулы аймақтарда да қайталанады. Сондай-ақ  орман өрттері   де-
малушылар мен малшылардың, жергілікті тұрғындардың  өрт қауіпсіздігін 
сақтамауынан да туады.

Қар кете бастаған кезден өрт қауіпті маусым басталады. Ең өрт қаупі 
жоғары мезгіл - көктем.  Орман өрттерінің қауіпі наурыз, сәуір, мамыр ай-
ларына келеді. Күз мезгілдерінде  орманның тұтанып кету қаупі  өршиді. 
Сондықтан, көктем мен күз мезгілдерінде  өрттің алдын-алу шараларын 
күшейту, дайындық жұмыстарын уақтылы жасау  қамтамасыз етілгені 
дұрыс. 

Орманды өрттен қорғау мақсатында   барлық сала өкілдері бірігіп  
(мемлекеттік өрттен қорғау қызметі, аудандық және ауылдық әкімдіктер, 
мемлекеттік орман күзеті, полиция және т.б.)  ауқымды жұмыс істегені 
жөн. Өрттің шығуына себепкер болған  кінәлі адамдар  мемлекеттік ме-
кемелер тарапынан жауапқа тартылып, әкімшілік немесе қылмыстық 
жауапкершілікке тартылуы тиіс.  Орман Кодексінің, өрттен қорғау 
ережесінің қатаң сақталуын қолға алу керек.  Ормандағы өрттердің  
негізгі шығу себебі    орман қорына  жапсарлас орналасқан шаруа 
қожалықтарының және  ауыл шаруашылығы ұйымдарының  жайылымдық, 
шабындықтарда аңыздық және өзге де өсімдік қалдықтарын жағу салда-
рынан болады. 

Е. СМАИЛОВ,
 «Жоңғар-Алатауы» МҰТП РММ мемлекеттік табиғи қаумалдар 

күзеті бөлімінің мемлекеттік инспекторы.

Аудан тұрғындарының 
назарына!

•Қазақстан Республикасының Мемле-
кеттік қызмет істері агенттігінің Алма-
ты облысы бойынша Департаментінің 
ұсынысына сәйкес, Алматы облысы 
әкімдігінің мемлекеттік әлеуметтік тапсы-
рыс шеңберінде «Tabiya-consult» ЖШС-
мен облысымыздың аудан/қалаларында 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер сапа-
сына қоғамдық мониторинг жүргізу бастал-
ды.

•Қоғамдық мониторинг жүргізу тәртібі 
келесі әдістерді: «Құпия сатып алушы», 
сарапшылардан сұрақ-жауап алу және 
азаматтардан сауалнамалық сұрау, фокус-
группа және терең интервью жұмыстарын 
қамтиды.

•Облыс бойынша мемлекеттік қызмет 
көрсетуші барлық мемлекеттік орган-
дар және «Азаматтарға арналған үкімет» 
мемлекеттік корпорациясымен көрсетілетін 
65 мемлекеттік қызметтің сапасы мен қол 
жетімділігіне қатысты 4 000 қызмет алушы-
ны қамти отырып талдау жүргізіледі.

•Осы аталған іс-шараның жүргізілуі 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
сапасының жоғарылауына өз әсерін 
тигізетіні сөзсіз.

Талап ШАУХАРОВ,
 ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің Алматы облысы бой-
ынша Департаментінің Мемлекеттік 

көрсетілетін қызметтер басқармасының 
бас маманы.

Мемлекеттік қызмет көрсетеді

таңдап, уақыттан туындаған 
әртүрлі кеселдерден айығуды 
міндет етіп қойды. Ол жол - елба-
сымыз Нұрсұлтан Әбішұлының 
бастауымен алға қойылған сы-
байлас жемқорлықпен күрес 
жолы.

    Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес, сыбай-
лас жемқорлық қылмыстарға 
негізінен лауазымды қылмыс-
тар жатады. Олар, қызмет 
өкілеттігін теріс пайдалану, 
билікті не қызметтік өкілеттікті 
асыра пайдалану, пара алу, 
пара беру, парақорлыққа делдал болу, 
қызметтік жалғандық жасау, көрінеу жалған 
сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті 
иеленіп алу немесе ысырап ету, жалған жау-
ап беру, сарапшының жалған қорытыңдысы 
немесе қате аудару, жалған жауап беруге 
немесе жауап беруден жалтаруға, жалған 
қорытынды беруге не қате аударуға сатып 
алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот 
шешімін немесе өзге де сот актісін орындамау, 
осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық 
сыбайластық байланыстарды пайдалану 
арқылы жасалады.

Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлықпен 
барынша күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру 
жұмысының деңгейі мен сапасын артты-
ру керектігінің маңызы зор. Халық өздерінің 
құқықтарын, өздеріне қарсы қандай да бір 
құқыққа қайшы іс-әрекет жасалған жағдайда 
қандай іс-қимыл қолдану керектігінің нақты 
жолдарын толық білулері қажет. Сыбай-

лас жемқорлықпен күрес аясында тиімді, 
бірыңғай жалпы мемлекеттік саясат жүргізу, 
мемлекет пен азаматтардың өмір сүруінің 
барлық салаларында сыбайлас жемқорлық 
пен оның көріністері деңгейін төмендету, 
қоғамның мемлекетке және оның институт-
тарына сенімін нығайту бүгінгі күндегі басты 
мақсат болып табылады.

Біздің қоғамда сыбайлас жемқорлыққа 
орын болмауы тиіс. Қоғамның барлық күшін 
біріктіріп, осы дерттің одан әрі күшеймеуі үшін 
оны тоқтатудың барлық амалдарын қолдану 
арқылы ғана ғасыр дертіне тиімді түрде 
қарсы тұруға болады. Кез-келген өркениетті 
қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең 
өзекті мәселелердің бірі болып табылады.

Сондықтан сыбайлас жемқорлықпен 
күрес әрбір Қазақстан Республикасы 
азаматтарының азаматтық борышы.

Ж. МУХАШЕВ,
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ 

Жануарлар дүниесін қорғау және 
өсімін молайту бөлімінің басшысы.

Сыбайлас жемќорлыќпен к‰рес - µзектi мəселе

САРҚАН АУДАНЫНЫҢ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ 
ЖƏНЕ 22-ӨСБ БАСШЫЛАРЫНЫҢ АЗАМАТТАРДЫ ЖЕКЕ 

МƏСЕЛЕЛЕРІ БОЙЫНША ҚАБЫЛДАУ КЕСТЕСІ

СЕНІМ ТЕЛЕФОНЫ: 
Сарқан ауданы ТЖБ 8(72839) 2-24-43

ҚР ІІМ бірыңғай сенім телефоны – 1402
Алматы облысы ТЖД сенім телефоны: 8(7282) 22-02-16

Алматы облысы ІІД өзіндік қауіпсіздік басқармасы: 
8(7282) 60-81-58.

Ағымдағы жылдың 30 қыркүйек күні 
ауданымызға Алматы облысы  жұмыспен 
қамтуды үйлестіру және әлеуметтік 
бағдарламалар басқармасы басшысының 
орынбасары Жақсыбаева Бақыт Тоқтарқызы 
іссапармен келіп қайтты. Арнайы келудегі 
мақсат "Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 -2021 
жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік 
бағдарламасының Екінші бағыты "Жап-
пай кәсіпкерлікті дамыту" бойынша, жаңа 
бизнес-идеяларды іске асыруға арналған 
мемлекеттік гранттар, аз қамтылған от-
басыларына (көп балалы, еңбекке жарам-
ды мүгедектерге) жаңа бизнес-идеяларды 
іске  асыруға   арналған гранттар жайлы 
ауыл, қала тұрғындарымен кездесу өткізіп, 
түсіндіру жұмыстарын жүргізу.  Кездесу  
«Атамекен» ҰКП басшысы аудандық фили-
ал басшысы А.Смайл, аудандық жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы Н.Адилова, аудандық 
ішкі саясат бөлімінің басшысы Д.Каипов, 
Жастар ресурстық орталығының бас ма-
маны А.Бекова, Сарқан ауданы әкімдігінің 
халықты жұмыспен қамту орталығының ди-
ректоры Д.Сағынғалидің қатысуымен өтті.

Өз тілшіміз.

Т‰сіндіру 
ж±мыстары 
ж‰ргізілді
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Инженер Тынышбаевтың 
он жыл бойы күткен тарихи 
сәті келіп жетті. 1926 жылғы 
3-желтоқсанда Алексей 
Рыковтың жетекшілігімен Еңбек 
және Қорғаныс Кеңесі Түркістан-
Сібір магистралін салу жөніндегі 
қаулы қабылдады. Құрылысқа 
ықпал жасайтын Үкімет 
Комитетін РСФСР Халық Ко-
миссарлар Кеңесі төрағасының 
орынбасары Тұрар Рысқұлов 
басқарды. Бұл комитетке Одақ 
және Ресей Федерациясының 
Халық Комиссариаттарының  жа-
уапты қызметкерлері, Қазақстан, 
Қырғызстан, Өзбекстан, Сібір 
өкілдері, сонымен қатар халық 
шаруашылығының белгілі ма-
мандары, теміржол транспорты 
инженерлері енді. Солардың 
арасында Мұхаметжан 
Тынышбаевтың шоқтығы биік 
болатын. 

Бұл арада Голощекин ба-
стауында тұрған  Қазақстанның 
қызыл коммунистері 
буржуазиялық элитаның 
сапындағы бұрынғы алашор-
дашы инженер Тынышбаевтың  
комитет құрамына енуіне 
қарсы болды. Алайда Тұрар 
Рысқұлов жан-тәнімен партияға берілген  
сталиншілерді тыңдамады. Ол инженер 
Тынышбаевтың жасампаздық күшін, та-
лантын жақсы білетін. Өзінің қызметінде 
осындай ірі тұлғаларға сүйеніп, кеңесіне 
құлақ асатын қоғам қайраткері халқының 
жарқын болашағы үшін батыл қадам жа-
сай алатындығын дәлелдеді. 

Мұхаметжан тек білікті инженер ғана 
емес халқының маңдайына біткен жарық 
жұлдызы еді. Зиялы қауымның ішінен 
туған халқының мүддесі үшін социалистік 
жүйеге адал қызмет ете жүріп, ақсүйектік 
қалпынан танбады. Теміржол қатынасы 
инженерлері Императорлық институтын 
бітірген кезде дипломмен қоса алған 
дворяндық титулына сай таза ғұмыр 
кешкені айналасына аян. Егер де төңкеріс 
болмағанда дворяндық атағымен жүріп, 
туған еліне қалтқысыз қызмет атқара 
берері шүбәсіз еді. Түркісібтің туған 
даласының күретамырына қан жүгіртіп, 
өңірді өзгертетінін ол жақсы түсінді. Бо-
лат жол құрылысына ықпалын тигізетін 
Комитеттің алғашқы отырысынан кейін –
ақ туған елдің алдындағы парызына бел-
сене атсалысты. Орталық Азияға барып, 
Қазақстан, Өзбекстан, Қырғызстан халық 
комиссариаттарымен келіссөз жүргізе 
отырып, Түркісібті материалмен, жұмыс 
күшімен, азық-түлікпен қамтамасыз етудің 
мәселесін шешіп, Қызылорда, Ташкент, 
Фрунзедегі кездесулерде өз идеясының 
қолданысқа енгізілуіне қол жеткізді. 

Мұхаметжан адамдармен сөйлесе 
білетін, оларды ортақ тақырыпқа ұйыта 
білетін, алға қойған мақсатына сендіре 
алатын алғыр адам болғандықтан, оның 

дарды аттандыратын бірден-бір орын осы 
болды. Тынышбаев өз қолымен салып, 
туғанындай қамқорлық жасаған осы 12 
километрлік жол 1931 жылдан 1947 жылға 
дейін жұмыс істеді",-деп (Б.Тәуімбет "Ты-
нышбаев тағдырының әр қыры". "Жұлдыз" 
1997, №4, 182-198 беттер) деп еске алды.    

1929 жылы 19-маусымда Алатау 
баурайындағы қалаға алғашқы паровоз 
келді. Паровозды тұңғыш қазақ машинисі 
Ақбай Көшкенбаев жүргізді. Митингіде 
Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, 
Түркіменстан үкіметтерінің өкілдері 
сөз алып, Жетісу губерниялық атқару 
комитетінің төрағасы, инженер Тынышба-
евты дүбірлі мерекемен құттықтады. 

Мұхаметжан Түркісібтің қазақтарды 
өнеркәсіпке бейімдеу мектебі боларына 
сенді. Оның қолға алуымен Алматыда де-
сятниктер мен аға жұмысшылардың кур-
стары ашылды. Мұнда 42 қазақ оқыды. 
Соларды арасындағы Жұмағұл Балғаев 
алты айлық курсты бітіріп, Түркісіб 
құрылысында 200 адамды басқарып, 
алып құрылыстың ойдағыдай аяқталуына 
үлес қосты. 

Түркісіб жұмысшылары сүзек пен ішек 
ауруларынан зардап тартқанда Тыныш-
баев осы ауруды туындататын себеп-
салдарларды жоюға белсене атсалысты. 
Алтыншы құрылыс учаскесінің бастығы 
болып тағайындалған ол ауызсудың 
тазалығына басты назар аударып, 
жұмысшылардың санитарлық жағдайын 
жақсартуды бір сәт те естен шығармады. 

1929 жылы Мұхаметжан отбасының 
жылуы қажеттігін айқын сезінді. 
Қыздары тұрмысқа шығып, ұлы Ескендір 
Ленинградқа оқуға кеткен. Осы жылы 
Башқұртстаннан келген құмық досы 
Дәуіт Шейх-Әлидің қарындасы Әминаға 
үйленіп, үміт шырағын қайтадан жағады. 

1929 жылы 4-қарашада өндірістік 
бөлімнің құрамында ерекше қызмет – жол 
бөлімі құрылды. Бөлім бастығына ин-
женер Тынышбаев тағайындалды. Жау-
апты учаскеге Мұхаметжанды әкелген 
басшылар оның жұмысшылардың тілін 
таба білетіндігіне, өз ісін жетік меңгерген 
біліктілігіне арқа сүйеді. Осы бөлімді 
басқара жүріп инженер Тынышбаев 
жол бастығының №278 бұйрығы бойын-
ша жолдың техникалық жетекшілігін өз 
жауапкершілігіне алды. Сонымен қатар 
техникалық жабдықтардың жұмысын 
бақылау, жол күйін қадағалау, жасан-
ды және азаматтық құрылыстардың 
жөнделуі, қыста қармен күрес, көктемде 
жол бойын су тасқынынан сақтау 
міндеттерін атқарды.

Көптен күткен күн жетті. 1930 жылы 
28-сәуірде Солтүстік және Оңтүстік уча-
скелер өзара түйсіп, Айнабұлақ ауы-
лында  тарихи оқиға жүзеге асты. Бұл 
жерге Қазақстанның партия және мемле-
кет қайраткерлері, Днепрогэс  өкілдері, 
Мәскеуден, Ташкеннен, Фрунзеден, 
Новосибирскіден, Барнаулдан және 
басқа да қалалардан меймандар ағылып 
жатты. Сағат 8-ден 45 минут өткенде екі 
учаскенің құрылысшылары соңғы шпал-
ды төсеп, жұмысқа нүкте қойды. Екі жа-
рым жыл аралығында 1446 километр 
теміржол төселді. Белгіленген мерзімнен 
540 күн бұрын соңғы рельс қаланды. 
8-ден 50 минут өткенде сом балғалар 
үні естілді, әркім осы тарихи жолға 
өз қолтаңбасын қалдыруға ұмтылды. 
Соңғы болып балғаны Тұрар Рысқұлов 
ұстады. Ол қуатты соққымен күміс қазық 
қағып, Түркісіб эпопеясының құрылысын 
аяқтады. Айнабұлақтағы той үш күнге 
созылып, құрылысқа үлес қосқандар ма-
рапатталып жатты. Олардың арасында,  
өкінішке орай, алып құрылысты бастап 
аяғына дейін сауаттылықпен жеткізген 
инженер Мұхаметжан Тынышбаев 
болған жоқ. Кеңестің қырағы чекистерінің 
назарындағы Алаш қайраткерінің басына 
қайтадан қара бұлт үйірілді.  

Ресейдің озық ойлы адамдары Сібірді Түркістанмен жалғайтын теміржол құрылысын салуды ежел-
ден армандаған-ды. 1906 жылы Ташкент жолы салынғанда жол қатынасы министрлігі Түркістан-
Сібір теміржолының бағытын бағамдау үшін экспедиция жасақтап, оның құрамына білікті инженер 
М.Тынышбаевты енгізді.  Сонымен қатар Мұхаңның Арыстан Пішпекке дейін созылатын Жетісу 
жолын салуға қатысқандығы белгілі. Алайда революция дүмпуі салдарынан ол құрылыстар тоқтап 
қалған. Тек  1923 жылдың қазан айында жол қатынастарының халық комиссары Ф.Дзержинскийдің 
жетекшілігімен осы маңызды жұмыс жалғаса бастады. 1924 жылы жеті ай аралығында орыс, қазақ, 
қырғыз, өзбек, ұйғырлардан тұратын құрылысшылар 276 километр болат жолды салып, тамыздың 
8-інде Пішпекте Жетісу теміржолының салтанатты ашылуы болып өтті. 

Алайда бұл жол Орталық Азия мен Сібірдің экономикалық проблемаларын шешеді десек артық 
айтқанымыз болады. Осы арада Түрксібтің қажеттілігі жоғарғы деңгейдегі басқосуларда жиі көтеріліп 
жатты. Инженер Тынышбаев сияқты Тұрар Рысқұлов та теміржол қазақ халқының санасын оята-
ды деп есептеді. 1926 жылы 30-қазанда «Правда» газетінде Т.Рысқұловтың Жетісу теміржолын Се-
мейге жеткізу арқылы еліміздің өнеркəсібінің шикізат базасын өрістетуге жол ашылатындығын 
дəлелдеген проблемалық мақаласы жарық көрді. Осыдан кейін алты күн өткен соң Тұрар Мемлекеттік 
жоспарлау комитетінде сөз сөйлеп, Түрксіб құрылысын экономикалық жағынан негіздеп берді. Түрксіб 
мақта өсірумен шұғылданатын Орта Азияны қамбасы астыққа толы Сібірмен жалғастыратынын 
нақты мысалдармен дəлелдеді. Жетісу жолы астық мəселесінің шешімін тауып, шетелдік базарға 
бағыныштылығымыздан құтқарады.

қолға алған ісі аяқталмай қалмайтын-ды. 
1927 жылы 5-наурызда Алматыға оралып 
Жетісу губерниялық атқару комитетінің 
мәжілісінде Жетісу өлкесінде жүзеге асы-
рылатын ауқымды жұмыстар жөнінде 
баяндама жасады. Соның негізінде 
Түркісіб құрылысына ықпал ету жөніндегі 
облыстық комитеттің қызметін жанданды-
ру жөнінде қаулы қабылданып, жергілікті 
әкімшіліктің алдына нақты міндеттер 
қойылды. Негізгі жұмыс 1928 жылдың 
көктемінде бастау алды. Қызметкерлер 
штаты Мәскеуде бекітілді. Құрылыс ма-
териалдары Ресейден ғана емес, шет ел-
дерден де алынды. 

Мұхаметжан Тынышбаев Түркісіб 
құрылысында техникалық-өндірістік 
бөлімді басқарды. Ол теміржолды Шоқпар 
асуының үстінен жүргізуді ұсынды. Алайда 
Қырғызстан Халық Комиссарлар Кеңесінің 
төрағасы Абдрахманов пен Мемлекеттік 
жоспарлау комитетінің төрағасы Гель-
перштейн білікті инженердің ұсынысын 
қабылдамады. Олар бұл ұсынысқа 
қарсылық білдіріп, Түркісіб құрылысына 
ықпал жасау жөніндегі Бүкілодақтық ко-
митетке жетекшілік жасайтын РСФСР 
Халық Комиссарлар Кеңесі төрағасының 
орынбасары Тұрар Рысқұловқа жедел ха-
бар береді. Мәселені байыппен шешуді 
мақсат тұтқан Тұрар білікті комиссия 
шығарып, болат жол салынып жатқан 
өлкеге өзі арнайы келеді. 

1927 жылдың 2-маусымында Тұрар 
Алматыға келіп, өзінің ұстазы санай-
тын Тынышбаевтың пәтеріне тоқтады. 
Бүкіл кеш бойы әңгімелескен екеуі алып 
магистралдің келешегі жөнінде кеңінен 
кеңесті. Мұхаметжан осы жолы жергілікті 

өкіметтің тарапынан жасалынып жатқан 
кедергілерді жасырмай айтты. Сол кезге 
дейін Түркісіб басқармасына арнаулы ба-
спана берілмеген. Басқару органдарында 
теміржолдың иісі мұрындарына бармай-
тын шенеуніктер отыр. Олар іс тетігін 
білмегендіктен өтірік уәде беріп, мәселені 
сөзбұйдаға салуды әдетке айналдырып 
алды. 

Ертесімен болашақ жолдың құры-
лысын көзбен көрген Тұрар Қордай мен 
Шоқпар асуын білікті инженерлер Бере-
зинмен және Тынышбаевпен бірге зерде-
лей отырып аралап шығады. Техникалық 
есептеулерге жүгінген оның теміржолды 
Қордай асуынан өткізудің тиімсіздігіне 
көзі жетті. Мәскеуге оралған соң Ко-
митет мүшелерін пленарлық мәжіліске 
жинаған ол Тынышбаев ұсынысының 
орындылығын, тиімділігін дәлелдеп 
шықты. Осы жиында Тынышбаевтың өзі 
сөз алып, өз ұсынысының үкімет қорын 
үнемдеуге зор үлес қосатындығын нақты 
мысалдармен айқындап, жиналғандарды 
иландыра білді. 

1927 жылы 21 қарашада Түркісіб 
құрылысының ашылу салтанаты өтеді. 
Түркісібтің алғашқы қадасын Тұрар 
Рысқұлов қағып, ұлы құрылыс басталды. 
Тынышбаев бұл жолды неғұрлым қысқа 
әрі жұртшылыққа тиімді бағытпен алып 
жүруді басты мақсат тұтты.  Ол жоба-
лаушы инженер Сахаровтың қателігін 
түзетуге көп күш-жігер жұмсады. Олар 
Алматы станциясының орнына қалалық 
батыс қорымды таңдаған. Бұл жердің 
келешегі жоқ, қалың батпақтың ортасын-
да болатын. Тынышбаев баспасөзде, 
Жетісу губерниялық атқару комитетінің 
мәжілістерінде осы мәселені көтере 
жүріп, қаладан 8 километр қашықтықтағы 
ашық алаңды таңдады. Халық комиссари-
аты мамандарының өз ұсынысын нақты 
есептеулермен негіздеп бергендіктен 
Тынышбаевтың нұсқасымен келісулеріне 
тура келді. 

Кейіннен М.Тынышбаев тергеушілерге 
берген жауабында техникалық 
жағдайларды ескере отырып, жол 
құрылысында бір жарым - екі милли-
он сомды үнемдейтін жоба жасағанын 
айтады. Жобаларда көрсетілген Алма-
ты- Қапал -Көктерек-Аякөз; Алматы - 
Қапал - Сарқан - Үшарал - Аякөз; Алма-
ты - Балқаш - Аякөз желілерінің ең тиімді 
үлгісін ұсынып теміржол торабының жоба-
сын жасады. Мұның маңызы Д.Қонаевтың 
естелігінде нақтылана түседі: 

"Ғасырлар бойы  жан баспаған, бай 
шикізат қорына арналған қыраттан 
алып мыс құрылысын салу үлкен 
қиыншылықпен жүзеге асты. Біз пойыз-
бен Түркісібтің 32-ші бекетіне дейін жүріп 
өттік, бекеттен Балқаштың оңтүстік - 
шығыс жағалауына дейін 12 километрлік 
теміржол Бөрлітөбеге дейін тартылды. 
Құрылысқа қажетті негізгі жүкті жеткізу 
үшін Бөрлітөбе - Балқаш жағалауындағы 
ең негізгі базаға айналды. Балқаш 
құрылысына баруға тілек білдірген адам-

Жомарт ИГІМАН

Ж±лдыздар iз тастап аѓады
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Биылғы жастар жылындағы 
мейірімділік пен қайырымдылық 
ойламаған сәтте мені қуанышқа 
бөледі. 

Қақпа жақтан «Апа» деген дауысқа 
шықсам бір топ бала келіп тұр. 
«Апа, біз сізге көмекке келдік», «Кім 
жіберді?»,  «Кураторымыз» дейді. 
Кешкі мезгіл еді, лезде құралдарды 
алып, бақшаның шөбін шаба бастады. 
Міне осы жастарға ризашылығымды 
білдіргім келіп еді. Гуманитарлық 
колледждің студенттері екен:  Жәнібек 
Нарзангүл, Жігер Ақбота, Сержан 
Ақбота, Тасболат Айболат, Қайратұлы 
Бекжан, Унат Меңдігүл, Қайырбек 

Арай, Асылбек Айгерім, Унат Мариям.
Осы білімгерлерге ашық аспан, денсаулық, отбастарына амандық, білім шыңының биігінен 

көрініп, еліміздің мықты азаматтары болып, мамандықтарын игеріп, мақсаттарына жете 
беруіне тілектеспін!

Күләй ҚАЗАНАТОВА, 
ардагер ұстаз.

Қарт дегеніміз - ағып жатқан дария, теңіз 
іспеттес. Теңіздің тұнығы мен тереңдігі қандай 
болса, қарияларымыздың да білетіні сондай 
терең. Қариялар халқымыздың өткені мен 
бүгіні, тұнып жатқан тарихымыз. «Қарты бар 
үйдің қазынасы бар» деген аталы сөз осыдан 
қалса керек. Үлкенді сыйлау, оларға құрмет 
көрсету ата-бабадан келе жатқан салты-
мыз. Ақсақалдарымыздың өмірлік тәжірибесі, 
ақыл-кеңестері, тәлім-тәрбие  ұрпақ үшін 
орны бөлек. Қай заманда болмасын қоғамда 
қарияларға деген құрмет, ізет-ілтипат ерекше 
болған, олардың даналықтары мен өмірден 
түйген мол тәжірибесіне ден қойып отырған.

Сол кісілердің арқасында осындай тыныш 
заманда өмір сүріп отырғанымызды кейінгі 
ұрпақ білсе деген ізгі тілегім бар. Бүгінгі жас, 
ертеңгі - қария. Мұны әрбір қазақ азаматтары 
жадында сақтап, көңілге түйіп, атасыз үйлері - 
батасыз, анасыз үйлері - панасыз қалатынын 
ескерген дұрыс. Қарттарымыз бағасыз байлық, 
төрімізде отыруының өзі бір бақыт. «Алла  
разылығы - ата-ана разылығында, Алланың 
ашуы – ата-ананың ашуында жатыр», - деген. 
Сондықтан ақсақалдарымыздың қадіріне жетіп, 
құрметтейік, бас иейік, өмір бойы борыштар 
екенімізді ұмытпайық!

А.САПАРОВА,
Қойлық ауылдық округінің жастар ісі 

жөніндегі әдіскер нұсқаушысы, 
БПҰ мүшесі.

Бұл кісілерді өткен ғасырдың 90-ыншы 
жылдарының соңынан бері жақсы білемін. 
Жиын-тойларда кездесіп қаламыз. Пікірлесеміз. 
Әңгімеміз жарасады. Аға-майдангердің ұрпағы.  
Жалғыздықтың, жетімдіктің зардабын тартқан, 
еңбекпен етене өскен,  ұзақ жыл ұстаздық етіп, 
орта мектепті басқарған. Апамыз да  аға буын 
ардагер ұстаздардың  сапында. Көгенкөздерге 
бастауыш білім беріп, өмірлік бағыт-бағдарын 
айқындауға үлес қосқан адам. Кезінде әнші бо-
луды армандапты. Табиғатынан дарыған таза 
әрі биік дауысы бар. 

Майқы биден қалған сөз бар: "Тұлпардан 
тұлпар туады, сұңқардан сұңқар туады. Асыл-
дан асыл туады, жалқаудан масыл туады. 
Масылдан мал бақпас туады, тілазардан 
қылжақпас туады, таздан жарғақбас туады. 
Сараңнан бермес туады, соқырдан көрмес 
туады. Мылжыңнан езбе туады, қыдырмадан 
кезбе туады". Бұл тұрғыдан алғанда Тұрсын 
ағамыз жүгін нарға салғысыз айырдан туған 
жампозға ұқсайды. Әкесі Қасым бұл дүниеге 
келгенде балалары шетіней берген ағасы 
Қожанға сұраусыз берген екен. Көзін ашқаннан 
анасы Жайлыбаланың жайлы тәрбиесін 
көріп өсті. Кейіннен есейіп қалғанда, мектеп 
бітірерде ауылдық кеңестен  туу туралы куәлік 
алуға барғанда ата-анасының кім екенін бір-ақ 
білді. Әкесі Қасым екен. Туған анасының ол 
кезде көзі тірі. Осы шындықты білсе де дүние 
есігін ашқаннан ақ сүттің орнына мейірімін 
емізген Жайлыбала анасының жанынан кеткен 
жоқ. Татар дәмі таусылғанша тумаған немесе 
асыранды  деген жаманатты естірткен жоқ.  
Өкінішке орай туған әкесі Қасым да, асырап 
алған әкесі Қожан да сұрапыл соғыстан орал-
мады. 

-Мектеп бітірген соң трактор айдадым, 
комбайн жүргіздім, колхоз басшыларының 
жұмсаған жағында жүрдім, - дейді Тұрсын 
Қасымұлы. -Аудандық комсомол комитеті 
еңбегімді ескеріп Семейдің авто-жол технику-
мына жолдама берді. Техникумнан соң колхоз-
да автомеханик болып істедім. 

1963 жылы колхоз тарап, оның орнына 
совхоз құрылады.  Шаруашылықтың алғашқы 
директоры Жалғасбек Дайыров артық сөзі 

жоқ елгезек жігітті директордың машинасына 
жүргізуші етіп алады.  Сол жылдары мектеп-
ке пионер жетекшісі болып келген өнерлі қыз 
Күнжамал Нұрланқызымен танысады. Араға 
жыл салып екеуі қосылады да, тату-тәтті отба-
сын құрады. 

-Биыл шаңырақ көтергенімізге 56 жыл 
толады. Ынтымақтың арқасында 8 бала-
ны өсіріп ер жеткіздік,-дейді  Күнжамал апа. 
-Тұңғышымыз Гүлшарат пен Қалиакпардан 
3 немере сүйдік. Олардың өзі өсіп, шөбере 
қуанышын қызықтауымызға мүмкіндік берді. 
Гүлнар мен Сабыр, Қуаныш пен Айдар, 
Гүлмира мен Қайрат, Елмира мен Бекежан 
және Анар бізді жетістіктерімен қуантты. Ар-
ман мен Әсел, Серік пен Әсел Қабанбаевтар 
отбасының заңды жалғасы, әкесінің ізгі ісін 
өрістетуде. Бүгінгі таңға дейін осы 8 баламыз-
дан 21 немере, 10 шөбере сүйдік. 

Расында да осылай. Тұрсын ағамыз 
ұзақ жылғы ұстаздық еңбегінің  нәтижесінде 

Сарқан ауданының Құрметті азаматы атанды.  
Күнжамал анамыз Батыр ана, отағасының қас-
қабағына қарап отырған ақылман әже. 

Тұрсын Қасымұлы Қабанбаев 1972 
жылы Н.Крупская атындағы педагогикалық 
институттың химия-биология факультетін 
сырттай оқып бітірген. Саналы жылда-
рын ұстаздыққа арнап,  1990 жылдан 2003 
жылға дейін Қарабөгет ауылындағы әл-
Фараби атындағы орта мектептің директоры 
болды. Зейнетке шықса да шәкірттерімен, 
ұрпақтарымен мерейленіп жүрген ағамыз ке-
лер жылы 80 жастың табалдырығын аттайды.  
Біз ұстаздар мерекесі қарсаңында ұстаздар 
отбасына өмірдегі барлық жақсылықты тілеп, 
немере-шөберелерінің қуанышына кенеле 
беруіне ізгі тілегімізді қосамыз. 

Жомарт ИГІМАН. 

¦стаздар отбасы

Ќарты бар ‰йдiњ 
ќазынасы бар

Жуырда Қойлық 
а у ы л ы н д а ғ ы 
К.Қазыбаев атындағы 
Мәдениет сарайын-
да Кәкімжан ағаның 
90 жылдық мерей-
тойына орай Алма-
тыдан, Нұр-Сұлтан 
қаласынан арнайы 
келген меймандар-
мен кездесу өтті. Осы 
кездесу үстінде аудан 
әкімі Марат Разбеков Ұлы Отан 
соғысының ардагері Берлібек Ысқақовқа, 
тыл ардагері Қалам Сасанбаевқа  Ұлы Отан 
соғысының батыры, генерал-майор Сағадат 
Нұрмағанбетов атындағы мерекелік медальді 
табыс етті. 

Сол күні меймандармен бірге төрде 
отырған майдангер атамыздың жүзі жайнап, 
жаны жадырағаны сөзсіз.  

Задында  сүйегі асыл адамның тәні 
де, жаны да қартаймайды. Орта бойлы, 
қарулы қарттың қайраты шалт қимылынан 
аңғарылады. Қалың қасы қабағын 
жапқанынан болар әдепкіде қатулылау 
көрінетін өңі құймақұлақ адамдар арасын-
да жайдарылана түседі. Жүзі шырайланып, 
зердесіне де қылау түспегенін жүйелі әңгімесі 
арқылы сездіреді. Соғысқа дейінгі есею 
жылдары мен соғыстың күрделі кезеңдерін 
қолмен қойғандай баяндайды. Бүгінгі ақарлы-
шақарлы бақуат тұрмысына тәуба қылады. 
Балалары тұрмақ немерелерінің атын атап, 
түсін түстегенде де шатаспайды. Сана-
сы ояу, жады мықты, күш-қуаты бабында 
екендігі кейінгілерді қызықтыратыны сөзсіз. 
Жасы 18-ге толғасын-ақ майданға алынып, 
Порт-Артурды азат етуге қатысып, "Қызыл 
Жұлдыз", "ІІ дәрежелі "Ұлы Отан соғысы" 
ордендерімен, "Маршал Жуков" және басқа 
да медальдармен марапатталып, туған 
жеріне оралған майдангердің кейінгі өмірі 
адал еңбекпен өтті. 

Берлібек ақсақал зайыбы Нұржамалмен 
бірге 7 баланы құтты ұясына қондырды. Ұл-
қыздарынан өрбіген 22 немереден бүгінгі 
таңда шөбере сүйіп отырған қолы құрыш, сөзі 
дұрыс, санасы ояу текті ақсақалымыз ұрпақ 
қызығына кенеліп, ғасыр жасасын деген ақ 
тілегіміз бар!

Ж.МАҚАТҰЛЫ. 

айдангер 
ерейіМ

Жастарѓа алѓыс

Қазақтың ұлттық ойындарының 
бірі – асық ойыны. Бұл ойын ер-
теден мал шаруашылығымен 
айналысқан ата-бабаларымыздың 
қолданысында келе жатқан көне 
ойын түрі.  Ерте кезде әр қазақтың 
балалары мен жастарының бас қосуының негізінде асық ойыны ойнатылатын. Ал қазіргі 
технологияның дамыған кезінде ұлттық ойындарымыз шетке ысырылып қалмауы үшін 
түрлі шаралар қолға алынуда, соның ішінде асық ойынының жастар арасында алар орны 
мен пайдасы баршылық. Асық ойындарының көп бала болып ойналатын түрі әрбір жас 
баланың намысын қайрап, жеңіске деген талпынысын арттырады, асық ойынында үнемі 
отырып-тұру, жүрелей отыру, тізені жартылай бүгу, жиырылу, ширығу жас балалардың 
денесін шынықтырып, аяқ-қолдағы буын ауруларының алдын алады. Сондай-ақ асық 
ойыны баланың жастайынан ой-қабілетін шыңдап, дәлдікке, ептілікке, ширақтылыққа, 
ұстамдылыққа, алғырлыққа, сыйластыққа тәрбиелеген. 

Асық ойындарын дамыту мақсатында Көкөзек ауылында екі жыл қатарынан «Алтын 
сақа» атауымен асық атудан округ біріншілігі өтуде. Биылғы біріншілік 19-қыркүйек күні өтті, 
қатысушылар өзара сынға түсіп, шеберлік сынасып, жеңімпаздарды анықтады. Жылдан 
жылға асық ойнына қызығатын жастардың қатары көбейіп шеберліктерінің артуы көңілге 
қуаныш ұялатты.

Д.ЖАРДАНБЕК,
Амангелді ауылдық округі әкімі аппаратының жастар ісі жөніндегі әдіскер-

нұсқаушысы, Амангелді БПҰ мүшесі.

Алтын 
сақа

Балаға тәлім 
мен тәрбие,  білім 
мен білік үйретуден 
ж а л ы қ п а й т ы н 
мұғалімнің орны 
қашан да төрде. Жал-
пы  халқымыз ұстазын 
сыйлап, құрметтеген 
ел. «Ұстазы жақсының 
ұстамы жақсы» деп, 
адамға қарап, ұстазын 

таныған. Осынау ұлы мамандық иелеріне 
Мұғалімдер күні қарсаңында жүрекжарды 
лебізімді ақтарсам деймін.   

Ұстаздарым алтын,
Аман жүрші жалпың.
Мерейлерің үстем болып,
Арта берсін даңқың.
Ағармасын шаштарыңыз,
100-ге жетсін жастарыңыз.
Біз сіздерді құрметтейміз,
Құтты болсын мерекеңіз!
Ізгі ниетпен: Алмалы орта мектебінің 

6 а сынып оқушысы Адай Биғұрман.

Тамаша мереке - Мұғалімдер күні 
қарсаңында өзіміздің сүйікті ұстазда-
рымызды осы бір айтулы оқиғамен шын 
жүректен құттықтаймын.

Ұстаздарымыз бізді білім тұңғиығынан 
нәр алдырып,  ізгілік пен адамгершілікке 
баулыды, табандылықпен еңбек етіп, 
алдымызға биік мақсаттар қоюды үйретті. 
"Ұстаз, сенің алдыңда бас июге рұқсат ет!" 
- деген көпке танымал өлең жолдарында 
осы бір жанкешті абзал жандарға деген 
ұланғайыр алғыс көрініс тапқан. 

Ұстаз, ұстаз!!!
Осы сөзде жатыр қанша ұлылық,
Осы сөзде таусылмайтын жылылық.
Әл-Фараби, Ыбырай мен Ақаңды,
Осы сөз ғой қойған бізге ұлы ғып.
Ұстаз шебер қисықтарды жөндейтін,
Тентектерді ақылмемен емдейтін,
Болса дағы малға кедей өмірде.
Бар байлығым шәкірттерім сен дейтін!
Құрметті ұстаздар сіздерді шын 

жүректен мерекелеріңізбен құттықтаймыз! 
Ұзақ өмір, қажымас қайрат, таусыл-
мас бақыт, зор денсаулық, талмас қанат 
тілейміз! Шәкірттеріңіз биік шыңдардан 
көрініп, еңбектеріңіз ақтала берсін!

Ізгі тілекпен Н.Островский атындағы 
мектеп-лицейінің  8 А сынып оқушылары.

Ұстаздарым 
алтын

Мерекењмен, 
±стазым! 
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ҰСТАЗЫМ
Мен ең ал-

ғаш мектеп та-
б а л д ы р ы ғ ы н 
М . М а м е т о в а 
атындағы орта 
мектебінде атта-
дым. Қыркүйекте 
келгенімде қолым-
да бір құшақ 
гүл, басымда 
ақ бантик, жа-
нымда алғашқы 
ұстазым Асыл-
бекова Эльмира 

Қожағалиқызы қолымнан жетелеп ең алғаш 
сыныпқа алып келгені әлі есімде... Қолыма 
қалам ұстатқан, әліппені жаттатқызып, ән 
салдырып, би билеткен ұстазыма шын ниет-
пен ризашылығымды білдіремін. Төрт жыл 
білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбиенің 
негізін қалаған, оқуға деген ынтамды оятқан 
ұстазыма айтар алғысым мол. «Ұстаздық ет-
кен жалықпас үйретуден балаға» - деген ұлы 
Абай атамыз. Менің алғашқы ұстазымның жас 
ұрпақтың санасына енгізетін тәлім-тәрбие, үлгі 
өнегесі өлшеусіз. Ұстазымды келе жатқан төл 
мерекесімен шын жүректен құттықтаймын!

Жақсы адам - елдің тірегі,
 байлығы туған халықтың,

Шапағын шашар үнемі,
 көгінде тұрған жарық күн.

Сан жастың қамын шертесің, 
тағдырын ойлап толғанып,

Әр үйдің бір-бір еркесін үйреттің
 өзің қолға алып.

Тұла бойың тұнған сабыр, кешірім,
Айқара аштың бізге білім есігін.
Өр тұлғаңды балап шыңға, Ұстазым,
Мен өзіңе тәнті болсам, несі мін?!
Әр таң сайын жаңа арман құшамыз,
Ұстазымыз - үлгі бізге ісі аңыз.
Жақсылықты, тәтті үмітті танытқан
Өзіңізді мәңгі үлгі тұтамыз!

Жанерке СМАҒҰЛ,
М.Маметова атындағы орта мектебінің

4 сынып оқушысы.

«Ұстазды алтын діңгекке теңер едім» 
-деп ұлы педогог  Ы.Алтынсарин айтқандай, 
ұстаз жолы қиыншылығымен рахаты  бір 
басқа жетерлік мамандық атаулының ұлысы. 
«Ұстаз болу-өз уақытыңды аямау,өзгенің 
уақытын аялау» деп әйгілі француз ойшылы 
дөп басып айтқан. Расымен біреудің бала-
сы үшін шын көңілмен алаңдайтын тек осы 
ұстаздар.Осы орайда Ы.Алтынсарин атамның 
тағы бір жүйелі сөзі, жүрегіме келеді. «Маған 
жақсы ұстаз бәрінен де қымбат,өйткені ұстаз 
мектептің  жүрегі». Дәл осындай тоғыз ай 
бойы жүрегі дамыл таппай,әрқашан оқушының 
жетістігіне қуанып,ойнап бала өмірден,дара 
өмірге жетелейтін бір алтын  мекенді білемін. 
Ол жердің адамдары жаны жаздай жайдар-
лы, өте мейірімді жақсылыққа жаны құштар, 
жамандыққа қаны қас жандардың бекеті. Ішіне 
кірсең әлемді шарлап келгендей күй кешесің. 
Себебі әлемнің барлығы осы кішкене алтын ме-
кенде. Ол жерде сенің бала күніңнен, ес білген 
шағыңа дейін не істеп, не қойғаныңа дейін тіпті 
бала болып бұзықтық жасағаныңның бәрі-бәрі 
сол мейірімді жандардың көз алдында өтеді.
Олар сенің алтын періштеңде болып кетеді.
Міне мен осындай екінші жұмақты білемін.Ол 
шырайлы Жетісудың Қарабөгет деген кішкене 
елді-мекенде орналасқан. Әл-Фараби деген 
білімді жастарын, мың бұралған бишілерін, дүл-
дүл ақындарын, өнерпаздарын, ғылымға жаны 
құштар кілең жүйріктерін тәрбиелеп шығарып, 
үлкен өмірге аттандырып отырған білімнің 
ордасы,  алтын мекен. Мен бұл мекенге, ал-
тын періштелерге қарыздармын. Себебі менің 

Ұстаз - мектептің жүрегі

көзімді мына жарық әлемді, тек жақсылықпен 
қарауға үйреткен дәл осы кісілер. Міне биыл 
осы кісілер мені үлкен өмірге нық тұрғызып, 
өмірде меніңде өз сара жолымды салуыма 
себепкер болатын жандар. Сол себептен мен 
осы  әл-Фараби атындағы орта білім беретін 
мектептің ұстаздарына қанша алғыс айтсам 
да, ол аздық етеді.Бірақ бұл жақсылық жүректе 
мәңгі қалады.Осы жақсылықты ақ-тілекпен 
қайтаруды жөн көрдім. Құрметті Ұстаздарым, 
менің жақсылыққа бағыттаушыларым сіздерді 
алда келе жатқан ұстаздар мерекесімен шын 

жүректен құттықтаймын Тек  қуанышты көруді 
нәсіп етсін.Әрқашан бақытты болыңыздар.
Өмірлерінің алтын кезеңін жас ұрпаққа саналы 
білім беруге арнаған ұстаздардың еңбегі ерен.
Тек осы кісілердің арқасында ғана өмірді танып-
біліп жатырмыз. Біз оқушыларыңыз сіздердің 
еңбектеріңізді  ешуақытта ұмытпаймыз. Өмірлік 
тәжірибе ретінде қолданамыз. Сіздерге тағы да 
алғысымызды айтамыз. 

Ажар САБЫРЖАН,
әл-Фараби атындағы орта мектептің 

11-сынып оқушысы.

Қазақ тілі - Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі. 
Әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбеттісі де осы қазақ тілі. 
Қазақ тілі қазақ халқының ана тілі. Адамдар үшін өмірдегі ең 
бағалы құндылықтардың бірі. Ана сүтімен дарыған тілдің қасиетін 
сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Ана тілі дегеніміз - сол тілді 
жасаған, жасап келе жатқан халықтың баяғысын да, бүгінгісін 
де, болашағын да танытатын, сол халықтың мәңгілігінің мәңгілік 
мәселесі. Қазақ тіліміз - халқымыздың рухани байлығы, атадан 
балаға, ұрпақтан-ұрпаққа мирас болып қалып отырған баға жет-
пес асыл мұрамыз. Қазақтың біртуар ақыны М. Жұмабаев "Ұлтқа 
тілінен қымбат нәрсе болмақ емес, бір ұлттың тілінде сол ұлттың 
сыры, тарихы, тұрмыс-тіршілігі, мінезі айқын көрініп тұрады"- 
деген. Елдің болашағын, тілдің болашағын сақтау баршаның 

«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі бос мемлекеттік орта білім 
беру ұйымының басшысының лауазымдары орындарына конкурс жариялайды.

Бос орын:  1. «Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің «Мектепке дейінгі 
шағын орталығы бар М.Тынышбаев атындағы орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры. 2. «Сарқан аудандық білім бөлімінің М.Төлебаев  атындағы орта 
мектебі мектепке дейінгі шағын орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің дирек-
торы

Мекеменің орналасқан жері: 1. Алматы облысы, Сарқан ауданы, Қарғалы ауы-
лы, М.Тынышбаев көшесі, 42. 2. Алматы облысы, Сарқан ауданы, М.Төлебаев ауылы, 
Х.Байғамытов көшесі, 14.

Конкурсқа қатысушыларға қойылатын біліктілік талаптары:
1) жоғары (немесе жоғары оқу орнынан кейінгі) педагогикалық білім;
2) педагогикалық жұмыс өтілі кемінде бес жыл, оның ішінде басшылық лауазымдағы 

жұмыс өтілі кемінде бір жыл, шағын жинақты мектепте педагогикалық жұмыс өтілі кемінде үш 
жыл, басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі талап етілмейді;

3) бірінші немесе жоғары біліктілік санатының және (немесе) "педагог-модератор", 
"педагог-сарапшы", "педагог-зерттеуші", "педагог-шебер" санатының болуы (мемлекеттік 
қызметшілерді, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру, жоғары және 
(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының, әдістемелік қызметтердің 
қызметкерлерін қоспағанда);

4) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту 
туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама;

5) соттылығының жоқ екені туралы анықтама.
Құжаттарды төмендегі мекен жайда хабарлама жарияланған күннен бастап жеті жұмыс 

күні ішінде қабылданады. Құжаттар қабылданып болғаннан кейін аталған мекен жайда конкурс 
өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың тізбесі:
1) білім беруді басқару органы басшысының атына тұрғылықты тіркеу орны, нақты тұратын 

жері, байланыс телефондары көрсетілген конкурсқа қатысуға өтініш;
2) жеке тұлғаны куәландыратын құжаттың көшірмесі;
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттың көшірмесі;
4) еңбек қызметін растайтын құжаттың көшірмесі;
5) кадрларды есепке алу жөніндегі жеке парақ және фото;
6) ескертпелер мен көтермелеулерді көрсете отырып, бұрынғы жұмыс орнынан өндірістік 

мінездеме;
7) біліктілік санаты және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі (болған жағдайда);
8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының бастапқы медициналық құжаттама нысандарын бекіту 

туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің міндетін атқарушының 2010 
жылғы 23 қарашадағы № 907 бұйрығымен (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу 
тізілімінде № 6697 болып тіркелген) бекітілген нысан бойынша денсаулық жағдайы туралы 
анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы анықтама;
10) тестілеуден өткендігі туралы анықтама (болған жағдайда);
11) мемлекеттік білім беру ұйымын дамытудың перспективалық жоспары.
Конкурсқа қатысу үшін ұсынылатын құжаттардың көшірмелері жұмыс орнының кадр 

қызметі немесе білім беру ұйымының жауапты қызметкері тарапынан куәландырылады және 
мөрмен куәландырылуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтамасы толық ұсынылмаса, кандидаттың конкурсқа қатысу 
үшін берген құжаттарын қабылдаудан бас тартылады.

Кандидат конкурсқа қатысу үшін білім беруді басқару органының қарауына өзінің кәсіби 
жетістіктері, біліктілігін арттыруы, ғылыми зерттеулері, өзінің педагогикалық тәжірибесін 
жинақтауы, наградалары туралы материалдарды ұсынуға құқылы.

Ұйымның мекен жайы:  Алматы облысы, Сарқан қаласы, М.Тынышбаев көшесі, 8 а, 
«Сарқан аудандық білім бөлімі» мемлекеттік мекемесі. Байланыс телефондар: 8 (72839) 
2-27-39, 2-12-51, 2-24-66, электронды адрес: sarkan_metod_kab@mail.ru. 

https://e-zhetysu.kz: порталында «Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жолдама үшін мектепке 
дейінгі (7 жасқа дейін) жастағы балаларды кезекке қою» онлайн қызметі іске қосылды

Қазақстан Республикасының «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына, сондай-ақ  
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 11 қазандағы № 518 және 2017 
жылғы 14 шілдедегі № 337 әрекет ету тәртібіне сәйкес - Алматы облысының әкімдігі https://e-zhetysu.
kz: порталында «Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жолдама үшін мектепке дейінгі (7 жасқа дейін) 
жастағы балаларды кезекке қою» онлайн қызметін іске қосты.

Бүгінгі күні Алматы облысында жүйеде тіркелген Мектепке дейінгі балалар ұйымдарының (бұдан әрі 
МБҰ) жалпы саны 1151, ал бүгінгі күні бос орындар саны 7 000-нан астам.

Жүйенің жалпы сипаттамасы: Жүйе мемлекеттік МБҰ немесе мемлекеттік білім беру тапсырысы 
бойынша жеке жолдама алуға арналған. "Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жолдама үшін 7 жасқа 
дейінгі балаларды кезекке қою" мемлекеттік қызметін автоматтандырудың негізгі артықшылығы - ата-
аналарға нақты уақытта порталда өтінішті тіркеу және білім беру бөлімдері мен мектепке дейінгі бала-
лар ұйымдары қызметкерлерінің тікелей қатысуынсыз МБҰжолдама алу мүмкіндігі болып табылады. 
Ең үлкен айырмашылықтардың бірі - енді белгілі бір балабақшаға кезектің жоқтығы болды.  Енді өтініш 
берушілер жас санатына сәйкес елді мекенге кезекке тұрады. Кезек келгенде, өтініш беруші тиісті жас 
санатына бос орындар бар балабақшалардан таңдайды. МБҰ таңдаған кезде фотосуреттерден және 
оның картада орналасқан жерінен көруге болады.

Тағы бір маңызды айырмашылық - МБҰ бос орындарды жариялаған жағдайда, бұл орындар үш 
тәулік ішінде кезекте тұратындар үшін ғана қолжетімді болады. Егер осы үш тәулік ішінде бос орындарға 
жолдама алынбаған болса, олар барлық өтініш берушілер үшін қолжетімді болады. Енді ата-аналарға 
кезек күтіп тұрудың қажеті жоқ және кез келген уақытта тиісті жас санаты бойынша бос орындар қалған 
МБҰ-ға жолдама алуға болады. Ол үшін "Менің өтініштерім" арнайы бөлімінде қолжетімді жерлерді 
үнемі қарап, олар пайда болған жағдайда мектепке дейінгі ұйымды таңдау қажет.

Өтініш берушілерге осы жүйемен жұмыс істеуді бастау оңайырақ болуы үшін смс хабарламалар 
мен электрондық поштаға хаттар түріндегі хабарламалар функциясы бар. Бұл хабарламалар келесі 
маңызды оқиғалар орын алған кезде келеді: кезек келді; жолдама алу; құжаттарды пысықтау талап 
етіледі (жеңілдіктер үшін); МБҰ-на қабылдау және т. б.

Енді кезек қалай қалыптасады?
1. Онлайн өтініш беру; 2. Жолдаманы үшінші тұлғалардың қатысуынсыз және кезектерсіз өз 

бетінше алу; 3. Белгілі бір балабақшаға кезектің болмауы; 4. Өтініш берген кезде, сіз бірден өзіңіздің 
қалаңыздағы аудандағы барлық балабақшаларға кезекке тұрасыз; 5. Кезек баланың туған жылына 
сәйкес қалыптастырылады. Яғни, әрбір туған жылға өз кезегі болады; 6. Кезек келген уақытта жүйе 
СМС хабарлама және поштаға хабарлама жібереді; 7. Балабақшалар үнемі бос орындарды жариялай-
ды; 8. Жаңа жарияланған бос орындар алдымен үш тәулік ішінде кезекте тұратындар үшін қолжетімді. 
Осы уақыт ішінде ата-ана өзін қызықтыратын мектепке дейінгі балалар ұйымын таңдауға тиіс; 9. Үш күн 
ішінде кезектің басында тұрғандар алмаған болса, бос орындар барлық күту орындарына қолжетімді 
болады. Мұндай орынды бірінші болып таңдап алған өтініш беруші оған кезек келгенін күтпестен жолда-
ма алады. Сондықтан қолжетімді жерлерді үнемі қарап тұрыңыз. Жалпы кіру орындарын жариялау күн 
сайын таңғы 7-де болады. 10. Енді жеңілдік санаттары екі түрге бөлінеді:

Бірінші кезекте - "біреуі үшке" қатынасында жолдама алады. (кезекте жеңілдетілген санаттағы бір 
өтініш беруші және жалпы негізде үш өтініш беруші кезекпен орналастырылады). Оларға мынадай са-
наттар жатады: Заңды өкілдері мүгедек болып табылатын балалар; ата-анасының қамқорлығынсыз 
қалған балалар және жетім балалар; көпбалалы отбасы балалары; ерекше білім беру қажеттіліктері 
бар балалар.

Кезектен тыс – мектепке дейінгі ұйымдарда бос орын болған жағдайда, кезектен тыс жолдама ала-
ды. Оларға жатады: әскери қызметшілердің балалары; Арнайы мемлекеттік органдар қызметкерлерінің 
балалары

Артықшылықтары: Өтініш тітіркеу және бос орындарды бөлуде үшінші тұлғаларды алып тастау; Сы-
байлас жемқорлықтың болмауы және балаларды мектепке дейінгі балалар ұйымдарына кезекке қою 
процесінің ашықтығы; Жүйе Блокчейн технологиясына жазылған, бұл кезектілікпен әртүрлі манипуля-
цияларды болдырмайды; Ақпараттың қолжетімділігі мен ашықтығы (кезектің қозғалысы және мектепке 
дейінгі ұйымдарда орындардың болуы туралы ақпаратқа қол жеткізу).

Жолдаманы қалай алуға болады: 4.Электрондық цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) болмаған жағдайда, 
оны ХҚКО-нан алу;  5.Порталдағы https://e-zhetysu.kz нұсқаулыққа сәйкес өз ЭЦҚ пайдалана отырып 
өтініш беру   6.Баланың  жас санаты бойынша бос орындарды орналастырған мектепке дейінгі ұйымды 
таңдау.

Білу маңызды: 6. Сіз https://e-zhetysu.kz порталындағы кезекте тұрған орынды үнемі тексеріп, 
порталдағы хабарламаларды оқып отыруыңыз керек; 7.Кезек келгеннен кейін сіз мектепке дейінгі 
ұйымды таңдап, 9:00-ден 20:00-ге дейін жолдама ала аласыз. Назар аударыңыз!  Егер сіз мұны 3 күн 
ішінде жасамасаңыз, онда бұл орын сізге ғана емес, сонымен қатар барлық кезекте тұрған тиісті жас 
санатындағы балаларға қолжетімді болады. 8.Жүйе жұмысы барысында жаңа орындар жүйелі түрде бо-
сатылып, жарияланады, сондықтан қызығушылық танытқан ата-аналар МБҰ тізімін үнемі қарап отыруы 
керек; 9.Таңдалған МБҰ-ға бағыт алғаннан кейін жүйе баланы автоматты түрде кезектен алып тастайды; 
10.Жолдаудың жарамдылық мерзімі алынған сәттен бастап бес күн. Осы уақытта сізге төмендегілерді 
орындау қажет:

•Таңдалған мектепке дейінгі ұйыммен хабарласу және қажетті құжаттар пакетімен келу;
•Порталда алынған жолдаманың нөмірін мектепке дейінгі ұйымның жауапты қызметкеріне хабарлау;
•Балабақшаға қабылдау және Шартқа қол қою рәсімінен өту.
Порталға қатысты сұрақтар, қателер, мәселелер үшін қолдау қызметіне хабарласыңыз:
help@e-zhetysu.kz Қоңырау шалу орталығы: 8-800-080-19-95.

ХАБАРЛАНДЫРУ

міндеті. "Ал екінші бақытым-тілім менің",-деп жырлаған Мұқағали 
ақынның өлеңі әр қазақ баласының көкірегінде сайрап тұр. Алай да 
туған тілімізді шұбарлап, аралас сөйлейтіндерді жиі кездестіреміз. 
Бүгінде туған тілінен безінген адамдарды көргенде Паустовскийдің " 
Туған тіліне жаны ашымаған адам жәндік" деп ашына айтқан бір сөзі 
ойға оралады. Ата-ананы қадірлеу қалай керек болса, өз ана тілімізді 
қастерлеуді, аялауды дәл солай қолға алайық. Төл тілімен сөйлеуден 
безу-ана сүтін беріп өсірген анаңды ұмытумен бірдей. 

Қазақстан-әлемдегі ең мықты, бәсекеге қабілеті елу елдің қатарына 
ену үшін қазақ тілін, азаттығымыздың белгісін жоғары мәртебеде 
ұстайық!

Аружан ƏБІЛБЕК,
Сарқан гуманитарлық колледжі 303 А топ білімгері.

Ана тiлiмiз - азаттыѓымыздыњ белгiсi

Жања қызмет іске қосылды
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Продам дом в центре благоустроенный, 
имеется горячая, холодная вода, душевая 
кабина, Аристон. Частично с мебелью, Лет-
няя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. 
постройки. Сдвоенный участок (14 соток, хо-
роший сад). Полив отличный. Обращаться 
ул. Жамбыла № 18 (3 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8701 4616485.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 7 қазан

Сейсенбі-Вторник 8 қазан

Сәрсенбі-Среда 9 қазан

Бейсенбі-Четверг 10 қазан

Жұма-Пятница 11 қазан

Сенбі-Суббота 12 қазан

Жексенбі-Воскресенье 13 қазан

В АО «Kaspi Bank» требуется менед-
жер продаж. По вопросам обращаться 
по номеру телефона 8775 4441111, 8747 
5965913. Так же по адресу: ул. Абая № 
90А магазин «Асемгуль».

ШҰҒЫЛ!  Сарқан қаласының Пуш-
кин көшесіндегі №47 төрт бөлмелі үй 
сатылады. Орталыққа,  мектепке жақын, 
үйге қарамақарсы азық-түлік дүкені бар, 
көше асфальтталған.  Үйдің ішінде 3 жа-
тын бөлме, ас бөлме, коридор, кіреберіс 
және санузел (душ, дәретхана) бар. Жазғы 
ас үй 3 бөлмеден турады. Су үлкен үйге, 
жазғы ас үйге, моншаға, аулаға өткізілген. 
Барлық шаруашылық құрылыстар бар: 
монша, навес, көмір қора, отын қора, ішкі 
және сыртқы погреб, бау-бақша, қора жай. 
Бағасы келісімді немесе Талдықорған 
қаласына бір бөлмелі пәтерге айырбастай-
мыз. Хабарласыңыздар тел. 87009931061, 
872839-2-04-95.

Сарқан қаласын-
да қарапайым  ғұмыр 
кешкен ардақтымыз  
Қожабергенов Мұ-
ратқали Тарғын-
ұлының қайтыс 
болғанына  13 қазан-
да 1 жыл болады. 
Асылымыздың жар-
қын жүзін жады-
мызда жаңғыртып, 
дұғамызды бағыш-
таймыз.   

Иманы бар аңқылдаған азамат ең,
Тіршілік атаулына жүрегің кең.
Мұсылмандық парызын өтей жүріп,
Жас болсаң да Мұрат қажы атанып ең.
Ас беріліп жатыр саған бұл күнде,
Сенің бейнең қашан да ел есінде.
Бақилыққа аттандың сен кенеттен,
Дәм-тұзың таусылған соң бұл фәниде.
Тіршілікте араластық, сыйластық,
Отырамыз сені жиі еске алып.
Ортамыздан кетсең дағы Мұратжан,
Жүректерде қалып қойды қимастық.

Еске алушылар: жұбайы, достары, 
көршілері.

Барша туған-туыс, дос-жаран, құда-
жекжатты 13 қазан күні сағат 12.00-де 
"Жетісу" мейрамханасында болатын 
жылдық асына шақырамыз. 

Продается автомашина «Москвич» 
АЗЛК-219, велосипед Урал, инвалидная 
коляска прогулочная и она же комнатная. 
Обращаться г. Саркан, тел. 2-06-03.

Тулеубаев Ермек Кудайбергеновичтің 
атына тіркелген Көктерек ауылы, Арын 
көшесі № 47 үйдің (кад. № 03-263-067-
0122-0002) 10.08.2007 жылы тіркелген жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
актісі және үйдің тех. паспорты жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

ЕСКЕ АЛУ

Шұғыл түрде Жөңкебаев көшесі № 
31 үй сатылады. Үйге су кіргізілген. Үш 
жатын бөлме, зал, санузел бар, от жағатын 
бөлме бөлек. Екі бөлмелі жаздық ас үй, 
монша, темір гараж, навес, қора-қопсы 
бәрі дайын. Ақын Сара мектебі, балабақша 
жанында. Бақша суғаратын судың басы. 
Үйге телефон тартылған. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыздар үй тел.2-72-50, ұялы. 
8702 1156471.

Проводим большие скидки на зимние 
куртки подростковые, девчуковые от 40 
до 50%, рубашки белые Турция 30% скид-
ка и распродажа курток джинсовых дев-
чуковых по 2000тг. Обращаться рынок 
«Саркан», 2 блок, бутик № 5.

ХАБАР  
06.00 «Қызықтаймыз» 07.00 М/с  07.30, 08.10. 
09.10  ТАҢҒЫ ХАБАР 08.00, 12.00 Жаңалықтар 
09.00 Новости 10.50 Т/х «Пәленшеевтер-2» 
12.30 Мегахит  14.20 «Хабарлайн» 15.00 
«Төрлетіңіз» 16.00 Ток-шоу «Білім»  16.30, 
01.15 «Мектеп» деректі драмасы 17.00 Т/х 
«Өз үйім» 18.00, 23.00 Т/х «Листопад»  19.30 
Қорытынды жаңалықтар 20.00 Т/с «Разия» 
20.45 Тұсаукесер «Прайм тайм» 21.00 Итоги 
дня 21.40 Т/х «Мәдениет үйі» 00.30 Т/х «Ма-
хаббатым жүрегімде-2» 01.45 Әсем әуен     

ЕВРАЗИЯ   
06.00 «Той базар» 06.50 «Той заказ» 07.20 «Ба-
сты бағдарлама» 08.00 «Доброе утро» 11.00 
«Мужское/Женское»  12.00 «Қалаулым»  15.45 
«На самом деле» 16.55 «Пусть говорят»  18.00 
«Басты жаңалықтар»  18.45, 03.15 «Бір сұрақ» 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45 «Невский»  
22.00, 02.15 «Паутина» 22.50 Т/с «Другой май-
ор Соколов» 01.00 «Отчаянные  

ЖЕТІСУ  
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   07.25 
«Жыр-тамшы»  07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/ 09.00 Апта /қаз/ 09.50 «Жетісу 
ақын-жыраулары» 10.00 Апта ( рус) 10.50 
«Тыңдашы, айналайын» 11.00 «Спорт-тайм»   
11.20 «Құтқару қызметі»  11.40 «Единый на-
род»   12.00 «Әсем әуен»   12.45 «Полицей-
ская служба»  13.05 «Әсем әуен»  13.45 
«Латыннегізді әліпби»  14.00 «Тілсақшы»  
14.20 «Әлемнің үздік картиналары»  14.25 
«Тұжырым»  15.55  К/ф «ҚАРАШ, ҚАРАШ»  
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  17.00 Жаңалықтар 
17.15 «Жетісудың ақын-жыраулары»  17.20 Но-
вости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  
18.00 «Шашу»  18.45 «Әлемнің үздік картина-
лары»  19.00 «Әдебиет пен адамзат» 19.30 
«Ел қамы» /тікелей эфир/ 20.15 «Әсем әуен»  
20.30 Жаңалықтар 21.00 «Туржорық» 21.30 
Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
21-бөлім 22.45 «Нет-лайк» 23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран   

ХАБАР  
06.00  «Қызық times» 07.00 М/с «Тобот» 07.30, 
08.10, 09.10 «Таңғы хабар»  08.00, 12.00 
Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00, 22.15 Т/х 
«Рауза» 10.50, 17.00 Т/х «Өз үйім» 12.30 Д/ф 
«Бір туынды тарихы» 13.00 Т/с «Самара» 
14.30 «Хабарлайн» 15.00 «Төрлетіңіз»» 16.00 
«Қоғамдық талқылау» 18.00, 23.00 Т/с «Ли-
стопад» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.00 
Т/с «Разия» 20.50 Новый курс 21.00 Итоги дня 
21.40 Т/х «Мәдениет үйі» 00.30 Т/х «Махабба-
тым жүрегімде-2» 01.15 «Мектеп»  01.45  Әсем 
әуен    

ЕВРАЗИЯ   
06.00 «Той базар» 06.40 «Той заказ» 07.10, 
18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Мужское/Женское» 12.00 
«QALAYYM LIVE» 15.45 «На самом деле» 
16.50 «Пусть говорят» 18.45, 03.15 «Бір сұрақ» 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45 Т/с «Не-
вский» 22.00, 02.15 «П@УТІNА»  22.50 Т/с 
«Другой Майор Соколов» 01.00 «Отчаянные»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 
«Жыр-тамшы» 07.30 «Таңжарық» /тікелей 
эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 
Туржорық  10.20 «Әлемнің үздік картиналары  
10.30 «Әдебиет пен адамзат»  11.00 «Бірінші 
ханым» телехикаясы 21-бөлім 11.45 «Бала-
базар»  12.00 «Ел қамы»  12.45 «Тарихнама»   
13.00 «Шашу»  13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 «Ел 
мен жер»  14.25 «Әлемнің үздік картиналары»  
14.30 «Желі-KZ» 15.00 «Әсем әуен»  15.30 
Д/ф «Өркениет ғажайыптары»  16.00 «Бай-
қуатты болайық»       16.40 «Үшінші көз»   17.00 
Жаңалықтар 17.15 «Жетісудың батырлары»  
17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»  18.00 «Шашу»  18.45 «Әлемнің 
үздік картиналары» 19.00 «Диалог» /прямой 
эфир/ 19.30 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»               
20.15 «Әсем әуен»  20.30 Жаңалықтар 21.00 
«Экорейд» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 22-бөлім 22.45 «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран   

  
ХАБАР  

06.00  «Қызық times» 07.00 М/ф «Тобот»  07.30, 
08.10,09.10 «Таңғы хабар» 08.00, Жаңалықтар 
09.00 Новости 10.00, 22.15 Т/х «Рауза» 10.50, 
17.00 «өз үйім» 12.00Жаңалықтар «Новости» 
12.30 Тұсаукесер «Патриот» 13.00 сериал «СА-
МАРА» 14.30 «Хабарline» 15.00 Тұсаукесер 
«Төрлетіңіз» 16.10 «Қарақатпен шай» 
18.00, 23.00 «ЛИСТОПАД» 19.30Қортынды 
жаңалықтар 20.00 Сериал «РАЗИЯ» 20.45 
Тұсаукесер! Prime time 21.40 Телехикая 
«Мәдениет үйі» 00.30 Телехикая «Махаббатым 
жүрегімде-2» 01.15 «Мектеп» деректі драмасы 
01.10Әсем ән   

 ЕВРАЗИЯ  
06.00 «Той базар» 06.40 «Той заказ» 07.10, 18.00 
Басты жаңалықтар 08.00 «Доброе утро» 11.00 
«Мужское/Женское» 12.00 «ҚалаулымLive» 
15.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16.50 «Пусть гово-
рят» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45, 03.15 
«Бір сұрақ» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20.45, 23.00 Т/с «Невский» 22.00, 02.15 «Пау-
тина» 22.50 Мн/ф «ДРУГОЙ МАЙОР СКОЛОВ» 
01.00 кино «ОТЧАЯННЫЕ» 02.15 «Паутина» 
03.15 «Бір сұрақ»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Жыр-
тамшы» 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 «Эко-
рейд»  10.20 «Әлемнің үздік картиналары  
10.30 «Диалог»  11.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 22-бөлім 11.45 «Әсем әуен»   12.00 
Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен» 12.45 «Та-
рихнама»   13.00 «Шашу»  13.50 «Ән-тарих» 
14.00 «Бағбан»   14.25 «Әлемнің үздік карти-
налары»  14.30 «Жетісу зертханасы»   15.00 
«Балдәурен»  15.40 «Единый народ»  16.00 
«Жүрек сөзі»  16.30  «Ауылдағы ағайын»  17.00 
Жаңалықтар 17.15 «Тарихнама»  17.20 Ново-
сти 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  
18.00 «Шашу»  18.45 «Әлемнің үздік картина-
лары»  19.00 «Ұлт пен рух»  19.30 «Денсаулық»  
20.00 «Қателік»  20.15 «Әсем әуен»  20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Арнайы репортаж»  21.30 
Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
23-бөлім 22.45 «Әсем әуен»  22.55 23-блок, 
роликтер 23.00 Жаңалықтар 23.25 роликтер 
23.30 Новости 23.55 Әнұран   

ХАБАР  
06.00. 02.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00  «Қызық 
times» 07.00 М/с «Тобот»   07.30, 08.10, 09.10 
«Таңғы хабар» 08.00 Жаңалықтар 09.00 Но-
вости 10.00, 22.15 Телехикая «Рауза» 10.50, 
17.00 Т/с «ӨЗ ҮЙІМ» 12.00 Жаңалықтар. Но-
вости 12.25 Народный контроль 13.00,Т/с 
«Самара» 14.30, Дневник, шоу талантов 
15.00, Тұсаукесер «ТӨРЛЕТІҢІЗ» 16.10 Тарих. 
Тағдыр. Тұлға 18.00, 23.00 Листопад 19.30 
Қортынды жаңалықтар 20.00 Сериал «Разия» 
20.50 Открытый диалог 21.00 Итоги дня 21.40  
Т/х «МӘДЕНИЕТ ҮЙІ» 00.30 «МАХАББАТЫМ 
ЖҮРЕГІМДЕ-2» 01.15 «Менің тағдырым» 
деректі драмасы 01.45 Әсем әуен    

ЕВРАЗИЯ   
06.00 «Той базар» 06.40 «Той заказ» 07.10, 18.00 
«Басты жаңалықтар» 08.00 «Доброе утро» 
11.00 «Мужское/женское» 12.00  «QALAYYM 
LIVE» 15.45 «На самом деле» 16.50 «Пусть 
говорят» 18.00 Басты жаңалықтар 18.45 «Бір 
сұрақ» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, Т/с 
«Невский» 22.00, «П@УТІNА» 22.50 Т/с «Дру-
гой майор Сколоков» 01.00 «Ночной кинтеатр 
ОТЧАЯННЫЕ» 02.15 «П@УТІNА»  03.15 «Бір 
сұрақ»  

ЖЕТІСУ  
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Жыр-
тамшы» 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Арнайы ре-
портаж»   10.20 «Әлемнің үздік картиналары  
10.30 «Ұлт пен рух»   11.00 «Бірінші ханым» те-
лехикаясы 23-бөлім 11.45 «Бала-базар»  12.00 
«Денсаулық»  12.30 «Қателік»   12.45 «Тарихна-
ма»  13.00 «Шашу»  13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 
«Ұлылық ұясы»  14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары»  14.30 «Спорт-тайм» 15.00 «Әсем әуен»  
15.30 Д/ф «Ғажайып мәдениет»  16.00 «Ән 
шырқайық»   16.40 «Құтқару қызметі»  17.00 
Жаңалықтар 17.15 «Тарихнама»   17.20 Но-
вости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  
18.00 «Шашу»  18.45 «Әлемнің үздік карти-
налары»  19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/ 
19.30 «Қазақ әні» 20.15 «Әсем әуен»  20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Тілсақшы»  21.30 Новости 
22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 24-бөлім 
22.45 «Әсем әуен»  23.00 Жаңалықтар 23.30 
Новости 23.55 Әнұран    

 
ХАБАР 

06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қызық Times 
07.00 М/с «Тобот»  07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар» 08.00 «Жаңалықтар» 09.00  «Ново-
сти» 10.00 Т/х «Рауза» 10.50 Т/Х «Өз үйім» 
12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 Біздің на-
зарда 13.00  «Самара» 14.30 ХабарLine 15.00 
«Төрлетіңіз»  16.00 Ток-шоу «Давайте гово-
рить» с Айгуль Мукей 17.00 «Мектеп» Д/Д 
17.30 «Религия. Сегодня» 18.00 Сериал «Ли-
стопад» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.00 
Сериял «Разия» 20.50 Новый курс 21.00  Итоги 
дня 21.40 «Топжарған» 23.15 «Khabar boхing» 
01.00  «Әсем әуен»   

ЕВРАЗИЯ 
06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты 
жаңалықтар 07.45 Жұма уағызы 08.00  «До-
брое утро»  11.00 «Мужское/Женское 12.00 
«Қалаулым»  14.55  Х/ф «Дорога ведущая к 
счастью» 16.50 «Жди меня Казахстан» 18.45, 
03.00 «Заң сөйлесін» 20.00 Главные новости 
20.45 Поле чудес 22.00,00.00  Сериал «Шрам» 

23.00, 02.00 Паутина 04.00 Той заказ   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Жыр-
тамшы» 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Тілсақшы»  
10.20 «Әлемнің үздік картиналары  10.30 
«Тұжырым»   11.00 «Бірінші ханым» телехикая-
сы 24-бөлім 11.45 «Әсем әуен»   12.00 «Қазақ 
әні»  12.45 «Тарихнама»   13.00 «Шашу»  13.50 
«Ән-тарих» 14.00 «Туржорық»  14.25 «Әлемнің 
үздік картиналары»  14.30 «Әдебиет пен адам-
зат»  15.00 «Әсем әуен»  15.50 Мультфильм 
«Қарлығаштың құйрығы неге айыр?» 16.00 «Ел 
қамы»  16.45 «Жетісу ақын-жыраулары» 17.00 
Жаңалықтар 17.15 «Әсем әуен»   17.20 Новости 
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 
«Шашу»  18.45 «Әлемнің үздік картиналары»  
19.00 «Желі-KZ» 19.30 «Бай-қуатты болайық»   
20.10 «Үшінші көз»    20.30 Жаңалықтар 21.00 
«Ел мен жер» 21.30 Новости  22.00 «Зерделі 
отбасы» 22.45 «Әсем әуен»  23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран   

ХАБАР 
06.00,01.50 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 06.45 
Концерт» «Айхай 25» 08.30 Өзін өзі тану 08.40 
Шебер аспаз 09.05 Семейный фильм  «Джун-
глий зовут: В поисках Марсупелами» 10.50  
Д/ф. «История в кадрах» 11.20 «Жұлдызды 
жекпе-жек» 13.05 «Қарақатпен шай» 13.50 
Премьера! Шоу талантов «Central Asias Got 
Talent» 15.30 Т/х. «Мәдениет үйі» 18.00 Кино 
«Космос между нами» 20.00 Қызық Times 21.00 
«7 күн» 22.00 Мегахит. «Опасный Бангкок» 
22.30 National geographic 00.40  Тарих. Тағдыр. 
Тұлға 01.30 Әсем әуен    

ЕВРАЗИЯ 
06.00  Т/х  «Волчий зал» 06.50 Тамаша сити 
07.45 Басты жаңалықтар 08.30 Ұшқалақ 09.00  
Х/ф.  «Весомое чувство» 10.55 Х/ф. «Рассвет 
на Санторини» 12.50 «Фабрика грез» 13.15 Т/х. 
«Махаббатым жүрегімде» 14.00 «Лучше всех» 
15.45 Фильм «Каникулы президента» 18.00 
Сенбілік жаңалықтар 18.35 Кешкі кездесу 20.00 
«Главная тема» 20.30,23.00 Сериал «Знахарь» 
22.00,02.50 Паутина+ 00.30 Х/ф. «С пяти до 
семи» 03.55 Тамаша сити  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Жыр-
тамшы» 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Ел 
мен жер»  10.20 «Әлемнің үздік картиналары   
10.30 «Желі-KZ»  11.00 «Зерделі отбасы»  11.45 
Мультфильм «Қарлығаштың құйрығы неге 
айыр?» 12.00 «Бай-қуатты болайық»   12.40 
«Үшінші көз»   13.00 «Шашу»  13.50 «Жыр-
тамшы» 14.00 «Экорейд»  14.25 «Әлемнің үздік 
картиналары»  14.30 «Диалог» 15.00  «Туған 
жер» ән фестивалі 2-бөлім 15.55 Мультфильм 
«Ақсақ құлан» 16.05 «Денсаулық» 1  16.30 
«Қателік» 17.00 Жаңалықтар 17.15 «Әсем 
әуен»   17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы»  18.00 «Балдәурен» 18.40 
«Полиция қызметі»  19.00 «Жетісу зертханасы»  
19.30 «Жүрек сөзі»,  20.00 «Ауылдағы ағайын»   
20.30 Жаңалықтар 21.00 «Бағбан»   21.30 Но-
вости 22.00 «Өмір әні» 22.45 «Әсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран   

ХАБАР  
06.00  «Тамаша» 06.50 Концерт 08.45  «Само-
познание» 09.00 М\ф 10.30 «Топжарған» 12.00 
Тайны. Судьбы. Имена. 12.50 Мегахит «Опас-
ный Бангкок» 14.30  Т/х «Рауза» 17.30 Концерт 
19.20 «Central  Asia`s God Talent» 21.00 «7 күн» 
22.00 «Большая неделя» 23.00  Мегахит «Хан-
на. Совершенное оружие» 00.50 «Националь-
ная география» 01.40 Әсем әуен    

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Волчий зал» 06.50, 03.45 «Тамша 
сити» 07.45 «Сенбілік  жаңалықтар» 08.15  
«Ұшқалақ» 08.40 «Воскресные беседы» 08.55 
«Х/ф «Джинн»   12.50  «Контент» 13.30 «Ера-
лаш» 13.45 Фильм –катастрофа «Наводнение» 
18.00 Басты бағдарлама 18.35, 02.45   «Кеш 
қалмайық» 20.00  Аналитика 20.55, 23.00 «Зна-
харь» 22.00, 02.00 «Паутина +»  01.00 «Жизнь 
других»  

ЖЕТІСУ 
08.50 Әнұран 09.00 Жаңалықтар 09.30 Но-
вости 10.00 «Бағбан»   10.20 «Тыңдашы, ай-
налайын»  10.30 «Жетісу зертханасы»  11.00 
«Өмір әні»  11.45 Мультфильм «Ақсақ құлан» 
12.00 «Жүрек сөзі»   12.30 «Ауылдағы ағайын»   
12.45 «Полиция қызметі»  13.05 «Балдәурен»  
13.50 «Ән-тарих» 14.00 «Арнайы репортаж»   
14.25 «Әлемнің үздік картиналары»  14.30 
«Ұлт пен рух»  15.00  «Әсем әуен»  15.30 Муль-
тфильм «Толағай» 16.00 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»  16.45 «Жетісу ақын-жыраулары» 
17.00 «Нет-лайк» 17.15 «Әсем әуен»   17.20 
«Латыннегізді әліпби»  17.35 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы»  18.00 «Единый народ»  
18.15 «Әсем әуен»  18.40 «Полицейская служ-
ба»19.00 «Спорт-тайм» 19.30 «Әсем әуен»   
20.10 «Құтқару қызметі» 20.30 Апта /қаз/ 21.15 
«Тарихтағы тұлғалар» 21.30 Апта /рус/ 22.20 
К/ф «ШОҚ пен ШЕР»  23.30 «Әсем әуен»  23.55 
Әнұран   
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Сен туѓан к‰н, мерекеңмен!

Елене бермейтін ерлік
Үстіміздегі жылдың 27-ші қыркүйегі күні түн ортасы ауа көршінің бау-бақшасын өрт алғанын 

байқадым. Қатты желдің әсерінен тілсіз жау өршелене жануда екен. Айтып келмейтін апаттың 
алдын алу мақсатында 101 нөміріне қоңырау шалдым. Дереу телефон тұтқасын көтерген 
қызметкер Дархан Байділдә өрт ошағын анықтап, кезекші бөлімді жіберді. Санаулы минут-
тарда жеткен өрт сөндірушілер Қуаныш Қуатбеков, Бауыржан Қадірсізов, Еламан Абзалбеков 
бастаған арнайы топ өршелене ұмтылған өртті дер кезінде ауыздықтамағанда қызыл жалын 
қаншама шығын келтіретін еді. Өңмеңдеген өртпен арпалысқан өрімдей жастардың жұмысына 
тәнті болдық сол жолы. Бейбіт күн батырларының еңбегі қашанда өлшеусіз. Қым-қуыт тірлікте 
елене бермейтін ерлік иегерлеріне алғыс айрықша.Әрдайым еңбектері жемісті, тұрмыстары 
келісті болса екен деймін! 

Тоқтабаян ҚОЗЫБЕКОВ.
Сарқан қаласы.

Ана тілі- жүрек үні  
Көкжиде ауылы Ерікті орта мектебінде  Тіл мерекесіне орай «Ана тілі- жүрек үні»  атты 

танымдық сайыс өтті. Сайыс  6-сыныптан бастап, 10-сынып аралығында өткізілді. Бұл сайыс 
қазақ тілі әдебиет пәнінің ұстаздары  Н.С.Аханова және   Ж.С. Дукенованың ұйымдастыруымен  
ерекшелене өткізілді. Мақсат оқушылардың өз ана тіліне деген құрмет сезімін арттыру, тіл 
мәртебесін көтеру, таза сөйлеуге үйрету, өз ұлтына, еліне деген сүйіспеншілігін ояту. Сайыс 
бірнеше сатыдан тұрды. Бағдарламада: 1.Таныстыру (Өлеңмен, қарасөзбен); 2. «Тілім менің 
- тірегім»  қабырға газеттер байқауы;  3. «Ана тілі- жүрек үні» (тіл туралы өлеңді жатқа оқу); 4. 
«Мәтел айтсаң-жанымды жайландырдың»;  5. Жорға сайысы (сұрақ жауап); 6.Үй тапсырмасы:  
5-6 сынып  1. «Сыр сандық» (Тіл туралы мақал-мәтел); 2. Көрініс көрсету (Шешендік өнер);  
7-8 сынып  1. «Ана тілім- арман қанатым» (ойтолғау); 2. «Тіл- құндылық па?» (дәлелдемелік 
эссе) 9-10 сынып:1. «Қазақ тілінің өркендеуі үшін сен қандай қызмет атқарар едің?»; 2. «Бүгінгі 
таңдағы мемлекеттік тілдің мәртебесі қандай?» (Постер қорғау).

Нәтижесінде 5,6,10-сынып оқушылары жақсы көрсеткішке жетті.  Ана тіліміздің тұғырының 
мықты болуына негіз қалаған бабаларымыздың өсиетін ұран ету, қазақ тілінің мәртебесін 
көтеру. Қазақстан мемлекетінде тұратын барлық халықтардың тілдерін құрметтеу. Қай елде, 
қай ұлтта болсын қастерлі, қасиетті-тіл. Өйткені, тіл- халқымыздың рухани байлығы атадан 
балаға, ұрпақтан- ұрпаққа мирас болып келе жатқан баға жетпес асыл мұра. 

Н.ДАРКЕМБАЕВА,
Көкжиде ауылдық клубының  меңгерушісі. 

Алатау асқаралы 
басың биік,

Тұрғандай бұлттан өтіп 
көкке тиіп.

Келгенде әлде қайдан 
сағынғандай,

Қапсыра құшақтайсың бұлтты сүйіп.
Алған соң мейірімді құшағыңа,
Ол да ару анадай кетеді иіп.
Бергенін тәңірінің аяйсың ба,
Жер анаға береді құтын құйып.
Ақ сәлде мәңгі мұздар бастарыңда,
Арқар, құлжа, таутеке тастарыңда.
Шағылып күн нұрына тұрасыңдар,
Бүркенесің ақ бұлтты қас қағымда.
Қаншама қарағанмен көз тоймайды,
Мөп-мөлдір сенің тұнық аспаныңа.
Қиялдап келбетіңе қызығушы ем,

Көз салып әр бейнеңе жас шағымда.
Алатау басың биік мұнар басқан,
Қалаған қандай шебер мәрмәр тастан.
Қызығып әр шыңыңа үңілумен,
Келемін күні бүгін бала жастан.
Суретің келбетіңе көз тоймайды,
Жарқырап тұрғаныңда ашық аспан.
Атқылап сансыз тұма тасты жарып,
Аспанға ақ меруерт шашу шашқан. 
Аршалы  жасыл бұйра қапталдағы,
Шетен, тал, қайың,терек шатқалдағы.
Қарағай қабырғаңда сап түзеп тұр,
Қарақат, мойыл, тошала жапсардағы.
Тобылғы, бөрікөз, ырғай салмауыңда,
Көз тартып түсті гүлдер баурайыңда.
Жабырқап қалам менде көкке қарап,
Басыңды бұлттар бүркеп қалғаныңда.
Болғанда тасың мәрмәр, құмың күміс,
Топырағыңда аралас қола, мырыш.
Сан түрлі орманың бар сай-салаңда,
Өтпейтін ит тұмсығы қалың жыныс.

Алатаудың суреті
Сабырхан ЖАҚЫПОВ.

Алмалы ауылы. Сарқан ауданы,  Мұқан Төлебаев  ауылының тұрғыны,  
асқар таудай  әкеміз Жұмағалиұлы Сарқытты 6 қазан күні 
80 жас  мерейтойымен құттықтаймыз. Мерейтойлық  жас  сізге 
жан жылытар жақсылығын, шапағатын сыйласын.  Әкемізге 
ұзақ ғұмыр, мықты денсаулық, балаларының жақсылығы мен 
қызығын көруге тілектеспіз.

Әкетай, нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Тіршіліктің қызығына бөленіп,
Аман-есен ортамызда жүріңіз!
Мерекеңіз ұзағынан бола берсін, 
Үй-іші немере мен шөбереге тола берсін!

Құттықтаушылары: балалары, немерелері, шөберелері.

Алда келе жатқан әлеуметтік қызметкерлер күніне орай маған бекітіліп берілген әлеуметтік 
қызметкер Абдилдинова Ардақтың адал қызметіне үлкен жүрекпен алғысымды білдіремін. Ардақ 
адал жар, аяулы 4 баланың анасы, ағайын-туыстың берекесі, отбасының ұйытқысы. 

Ардаққа Алланың нұры жаусын. Ардақ үйге келгенде бөлмеге шуақ кіргендей болып тұрады. 
Жүрегі таза, ниеті түзу, өзінің атқарып отырған ісіне жауапкершілікпен қарайды. Осындай жаны 
жайсаң, көңілі ақ адамдар көп бола берсін!

К. КАЙЫРХАНОВА,
әлеуметтік қызмет алушы, І топ мүгедегі.

Қадірлі әріптесіміз Мейрамқұлова Гүлбаршын Нұрғалиқызын  жуырда өткен 
қуанышымен құттықтаймыз! Ұзақ жылдарын ұлы іс-ұрпақ тәрбиесіне арнаған жоғарғы са-
натты ұстаздың өмірі біз үшін өнегеге толы. Бар қажыр-қайратын өскелең ұрпақтың санасы-
на білім сәулесін түсіру ісіне жұмсаған Гүлбаршын Нұрғалиқызына тек жақсылық тілейміз! 
Еңбегіңіз  еленіп  құрметті демалысқа шыққан қуанышты күніңіз құтты болсын! Қызмет де-
ген бір белестен өтіп, құрметті демалыс деген кезеңге де жеттіңіз. Қуанышыңыз ұзағынан 
болсын! Ағайын-туыстың құрметіне бөленіп, немере мен шөберелердің шу-күлкісіне, ұл-
қыздарыңыздың жеңісті  шақтарын көрген шаттықтың бақытты сәттеріне кенелген әдемі 
ғұмыр кешіңіз дей келе мына өлең жолдарын өзіңізге арнаймыз

Жүрсін дәйім жанарыңыз нұрланып,
Айналаға шашырасын мың жарық.
Бала-шаға, немерелер аман боп,
Өзіңізден жүрсін ылғи үлгі алып.
Біздер үшін әр кез биік тұғырың,
«Ұстаз» деген атың бізге ұлы ұғым.
Бала-шаға, немерелер алдында,
Жүре бергін ұзақ болсын ғұмырың.
Ізгі тілекпен: Сарқан қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар балаларға 

арналған арнайы мектеп-интернатының ұжымы.

Аманбөктер ауылының тұрғыны, адал жар, балаларына қамқор әке, немерелеріне 
сүйікті ата, негізгі мектептің қызметкері Мусапиров Нұрлан Нұрханұлын 60 жасқа толған 
туған күнімен құттықтаймыз. 

Қызығыңыз таусылмасын сіз көрер,
Сарқылмайтын өнегеңді бізге бер.
Үш балаң мен аяулы жар қасыңда,
Аман-есен, күліп ойнап жүре бер.
Жаратылған бөлек жансыз тегінде,
Күш-қайрат пен қуат берсін өмірде.
Жақсылықтар құшақ жая қарсы алып,
Тек шаттықтың шарықтаңыз көгінде.
Ізгі тілекпен: Аманбөктер негізгі орта мектебінің ұжымы.

Адал жанѓа алѓысым шексiз

●Ар-ождан алдындағы адалдық өз 
қадір-қасиетіңе, ізгі іс-əрекетіңе бай-
ланысты. 

●Шыншылдық адалдықпен ағалас. 
●Өрге жүзген өнегелі ісімен, 
Таңда адал дос өз теңіңнің ішінен. 
●Адам мақсатына өзін-өзі 

жетілдіру арқылы жетеді. 
●Мінез-құлық міні – рухани кеселге 

жатады. 
●Өзгенің пікірін иемденіп кету 

– надандық һəм ниеті қара адамға 
лайық іс. 

●Бейқамдық сəтсіздікке бастай-
ды. 

●Жүргендер көп достық атын 
малданып, 

Қалмағайсың сен де бірде алда-
нып. 

●Өз бойында жоқ қасиеттерге 
құмар кісі көлгір келеді. 

●Білімді болу деген – жаңалық 
ашуға қабілетті болу.  

●Білім қуған жанның ойы күнделікті 
күйбеңнен көп алыста жатады. 

●Шын білім – ақиқат, анық білім. 
●Ғылым адам санасына болмы-

сы бөлек, ерекше ұтқыр ұғымдарды 
орнықтыру арқылы ғана терең 
ұялайды. 

●Ғылыммен айналыссам деген 
адамның ақыл-ойы – айқын, ерік-
жігері – зор, тілек-мақсаты – ақиқат 
пен адалдыққа қызмет етуге талап 
жолында болуы шарт. 

Əбу Насыр əл-Фарабидің 
нақыл сөздері

Аталар сµзi - 
даналыќ кµзi

Қанымызға сіңісті, жанымызға 
жұғысты, ой-санамызға нұрлы шуақ 
сыйлап, сілкіндіріп серпілтетін, 
марқайтып қанаттандыратын өзіміздің 
мемлекеттік тіліміз. Тіл қай елде болса 
да қастерлі, құдіретті. Ол достықтың 
кілті, ынтымақтастықтың бастауы, 
ырыс-берекенің алды, ұлттың әрі жаны, 
әрі ары.Осыған орай «Тіл мерекесін»  
мектебімізде үлкен жауапкершілікпен 
тілге деген шексіз сүйіспеншілікпен атап 
өттік!

Тіл мәртебесін асырып,құрметін арт-
тыру мақсатында жоспарға сәйкес  іс-
шаралар ұйымдастырылып, мерекелік 
концертпен қорытындыланды. Көтеріңкі көңіл-күй, патриоттық рухымызды арттырған әсем 
ән,тамылжыған күй,мың бұралған би, жүректі осып өткен өткір өлең, тағылымды көріністер 
көрсетіліп,мерейіміз артты. Ұлттың ең бірінші, ең қасиетті сипаты – оның ана тілі. Отанға деген 
құрмет пен сүйіспеншілік – ана тілден бастау алады! 

Тіліміздің тұғыры биік болғай!
Г.ТУМЕНБАЕВА 

ƏБ жетекшісі, Бірлік орта мектебі. 

2019 жылдың қыркүйек айының 27-28 
күндері аралығында, еркін күрестен 2007-
2009 жылы туылған жасөспірімдер арасын-
да «Сарқан ауданының Құрметті азаматы», 
«Құрметті спорт қызметкері» Баймаман 
Мырзақұлұлы Тлеубаевтің 70 жылдық ме-
рейтойына арналған  Сарқан ауданының 
командалық ашық турнирі өтті. Турнирге 
құрметті қонақтар есебінде еркін күрестен 
Қазақстан Республикасының еңбегі сіңген 
жаттықтырушысы Танабаев Алтай және 
еркін күрестен Әлем чемпионатының қола 
жүлдегері, Азия чемпионы, облыстық спорт-
та дарынды балаларға арналған мектеп 
интернаты директорының орынбасары 
Жұмағазиев Дәурен қатысты.  Облысы-
мыздан 6 команда қатысып нәтижесінде 
Сарқан қаласының «Намыс» командасы 
жүлделі І-орынға ие болды. ІІ-орынды Ақсу 
ауданының командасы иеленсе, ІІІ-орынға 
Алакөл ауданының командасы табан тіреді. 
Жеңімпаздар жаттықтырушысы Д. Балабе-
ков. 

Ал  25-29 қыркүйек аралығында, бокстан 
2002-2003 жылы туылған жастар арасында 
Алматы облысының чемпионаты өтті. Осы 
чемпинатта Сарқан ауданының балалар 
мен жасөспірімдер спорт мектебінің спорт-
шысы Мәжен Ермұхан жүлделі ІІІ-орынға ие 
болды.  Жаттықтырушысы Клышбаев Рауан.

Сондай-ақ 20-23 қыркүйек күндері 
аралығында грек-рим күресінен Кербұлақ ау-
даны, Басши ауылында Алматы облысының 
чемпионаты өтті. Осы чемпионатта Амен-
тай Тамерлан жүлделі ІІІ-орынға ие болды. 
Жаттықтырушысы М. Магамбетов. 

Р. КЫЗАЙБАЕВ,
БЖСМ әдіскері.

Тұғырың биік болғай 
туған тілім

Жастарымыз 
жүлде иеленді


