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Қазан айындағы айшықты атаулардың 
бірі әрі бірегейі – мұғалімдер күні. Өткен 
аптада аталмыш мерекеге орай аудандық 
мәдениет үйінде «Ұстаз аты – биік, әрі 
мәңгілік» атауымен өткен салтанатты 
шара мұғалім мәртебесін көтеріп, мерейін 
тасытты. 

Жиналғандарды ең алдымен аудан әкімі 
Марат Разбеков құттықтады. Аудан басшы-
сы өз сөзінде: - Құрметті ұстаздар, ардагер-
лер, қонақтар! Сіздерді төл мерекелеріңіз 
- Мұғалімдер күнімен шын жүректен 
құттықтаймын!

Ұстаз — қай заманда да киелі ұғым, ең ұлы 
құрмет иесі болып саналады. «Алты алаштың 
баласы бас қосқанда, қадірлі орын - мұғалімдікі» 
деп ақын Мағжан Жұмабаев айтқандай, жы-
лында бір рет келетін «Ұстаздар мерекесіне» 
орай бас қосып отырмыз. Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың: “Еліміздің 
ертеңі – бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас 

ұрпақтың тағдыры – ұстаздардың қолында”,- 
деген сөзі, бірегей тұлға ұстазға деген құрмет 
пен ықыластың ерекше екендігін білдіреді. 

Құрметті ұстаздар! Ауданның бiлiм беру 
жүйесiн дамытуға, туған жердiң шынайы па-
триоттарын тәрбиелеуге және жалпы еңбек 

Ұстаз есімі - ұлық
қоғамын құруға қосқан лайықты үлестерiңiздi 
атай отырып, Сiздердi кәсiби мерекелерiңiзбен 
тағы бір мәрте шын жүректен құттықтаймын! 
Шәкірттеріңізге берген жылулық пен тәрбие-
лерiңiз қашанда алдарыңыздан сәттiлiк пен 
алғыс ретiнде шыға берсiн. 

Сiздерге мықты денсаулық, береке, 
ұстаздық жолында шығармашылық табыстар 
мен жетiстiктер тiлеймін!» – деді. 

Ұзақ жылдар білім саласында қажырлы 
еңбек етіп келе жатқан бірқатар ұстаздар 
лайықты марапат көріп, әріптестері алдын-
да абыройлары асқақтады. Абай атындағы 
мектеп гимназия математика пәнінің мұғалімі 
Жүмжүменова Мәрия Дүйсебайқызына 
Қазақстан Республикасы Президентінің 
«Алғысы» табыс етілсе, тағы бірқатар мере-
ке иегерлері Алматы облысы әкімінің «Құрмет 
грамотасымен», «Алғысымен» және аудан 
әкімінің «Құрмет грамотасымен» марапат-
талды. Облыстық деңгейде өткен сан түрлі 

ұжымдық білім бәсекесінде арнайы номина-
ция иеленгендердің де аттары аталып, ортаға 
шақырылды.

Ұстаздарды сондай-ақ аудандық мәслихат-
тың хатшысы Қадыр Абдрахманов, аудандық 
білім бөлімінің басшысы Панар Иманғазиева, 
Білім және ғылым қызметкерлері аудандық 
кәсіподақ комитетінің төрағасы Ермек Али-
нов, аудандық Ауған соғысы ардагерлері 
ұйымының төрағасы Е.Тоқжігітов құттықтап, 
жылы лебіздерін білдірді. Мерекеге жиналған 
қалың көпшілік ұрпақтар сабақтастығының 
жарқын куәсі болды. Сахнада сап түзеген жас 
мамандарға ардагер-ұстаздар мейірлене қол 
соғып, ұлы мамандық ұлағатына сай болуға 
ант берген жастардың жарқын үніне тәнті бо-
лысты. Өз кезегінде ардагер-ұстаздарға сый-
сияпат ұсынылып, құрмет көрсетілді. Сал-
танатты шара соңы ұстаз есімін ұлықтаған 
әуендерге ұласты.

Өз тілшіміз.

Qazaqstan Respýblıkasynyń 
Prezıdentі Qasym-Jomart Toqaev 2019 
jylǵy 2 qyrkúıektegі «Syndarly qoǵamdyq 
dıalog – Qazaqstannyń turaqtylyǵy men 
órkendeýіnіń negіzі» atty Qazaqstan 
halqyna arnaǵan Joldaýynda bіlіm berý 
sapasyn jaqsartý, balalarymyzǵa mektep 
qabyrǵasynan kásіbı baǵyt-baǵdar berý, 
qala men aýyldy damytýdyń berіk negіzі 
sanalar shaǵyn jáne orta bızneske 
memleket tarapynan jan-jaqty qarjylaı 
qoldaý kórsetý, óz ónіmіn eksportqa 
shyǵaratyn kompanııalarǵa memlekettіk 
qoldaý kórsetýdіń tıіmdіlіgіn barynsha 
arttyrýdy, sondaı-aq eń aldymen kóp balaly 
jáne jaǵdaıy tómen otbasylarǵa basa mán 
berýdі, bızneske qoldaý kórsetýdіń jańa 
tásіlderіn engіzýdі tapsyrdy. 

Basqa da áleýmettіk máselelerdі 
kótere kele: «Qazaq tіlіnіń memlekettіk 
tіl retіndegі rólі kúsheıіp, ultaralyq 
qatynas tіlіne aınalatyn kezeńі keldі 
dep esepteımіn. Bіraq mundaı dárejege 
jetý úshіn bárіmіz dańǵaza jasamaı, 
jumyla jumys júrgіzýіmіz kerek»,-dedі 
Memleket basshysy K.Toqaev. Sondaı-aq 
«úshtіldіlіkke» de  qatysty ózіnіń pіkіrіnde: 
«Bіrіnshі qazaq tіlі. Óz tіlіn jarytpaı jatyp 
aǵylshynǵa asyqqan durys emes»,-dep 
atap óttі. Mіne, munyń bárі tegіnnen-tegіn 
aıtylyp otyrǵan joq. Ýaqyt ozdyrmaı ana 
tіlіmіzdіń abyroıyn asqaqtaý úshіn jasalýy 

●Únqosý

Rýhanı 
jańǵyrýdyń 

sheshýshі kezeńі
tıіs mańyzdy qadamdar.  

Memleket basshysynyń bul 
Joldaýynyń jónі bólekteý ekenіn eldіń bárі 
bіrden sezіndі. Munda burynǵylardaǵydaı 
saıası uǵymdar men termınder nópіrі 
joqtyń qasy. Bul qarapaıym halyqpen óz 
tіlіnde sóılesіp, óz tіlіnde syrlasý sekіldі 
jylylyq pen yqylastyń nury tógіlіp turǵan 
Joldaý boldy.  Barlyq júıede memlekettіk 
tіldі meńgerý máselesі túbegeılі qoıylyp 
otyrǵan búgіngі tańda buǵan degen 
kózqarasty ózgertý kerek. Nege deseńіz, 
orys mektepterіnde oqyp jatqan balalardyń 
negіzgі quramy – qazaq balalary. Olardy 
memlekettіk tіlde tárbıeleýdіń negіzgі 
arnalaryn qarastyrý qajet. Mınıstrlіk bas-
kóz bolyp, arnaıy ádіsteme túzý arqyly 
oqytylatyn saǵat sanyn tıіsіnshe kóbeıtіp, 
júıege keltіrýge bolady. Uıymdastyra 
bіlse, sheshіlmeıtіn másele joq. 
Qysqasy táýelsіz Qazaqstanymyzdaǵy 
mektepterdіń qaı-qaısysynda da ulttyq 
negіzde tárbıe almaıtyn bіrde-bіr oqýshy 
(qandaı ult bolsyn) bolmaýǵa tıіs.

Ulttyq qundylyqtarymyzdy barynsha 
qasterlep, qanymyzǵa sіńgen qasıettі 
dástúrlerіmіzdі dárіpteı bіlsek «Máńgіlіk 
el» bolý jolyndaǵy іzgі murattarymyzǵa 
jetýge kedergі bolmaıtyny anyq. 

Ǵalııa ORYNOVA,
aýdandyq qazynashylyq 

basqarmasynyń basshysy.

БАСПАСӨЗ - 2020

Жеке  жазылушы-
лар үшін индексі 
65202, жылдық 

бағасы - 
3021,72 теңге. 

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне келесі жылға жа-
зылу науқаны басталды. Газеттің мерекелік нөмірлері түрлі-

түсті форматта  жарық көруде.

Аудан тынысын жаздырып алуға асығыңыздар!

Мекеме-ұйымдар 
үшін индексі 15202, 

жылдық 
бағасы - 

3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер үшін 
индексі 

35202, жылдық 
бағасы - 

2225,08 теңге.

Қоғамның сан та-
рау тақырыбын 

қозғайтын, 
өзекті 

мәселелерді 
қаузайтын  

ауданымыздың 
тынысы - 
«Сарқан» 

газеті аудандық 
жұмыспен қамту 

орталығының 
консультанты 

Жұмақан Салқын 
Жұмақанқызының 

жанына жақын 
басылым.
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ТОО «Канатжан и Ко»  - одно из немногих предприятий, безвозмездно заботящихся не только 
о своих клиентах, но и о имидже Саркана.

За официальным названием  скрывается организация, не понаслышке знакомая практически 
каждому жителю района  – «Канатжан и Ко» занимается междугородними пассажирскими пере-
возками. Кроме автобусов, ТОО принадлежит автовокзал. Недавно здесь завершен наружный ре-
монт. Он впечатляет  –  далеко не на каждом вокзале в области прилегающая к зданию террито-
рия вымощена брусчаткой. Очень красиво, удобно ходить, и грязи нет в любой ливень. Достойно 
теперь выглядят наружные стены. Приятно зайти в туалет. Наверное, лучше отдать небольшие 
деньги за это удовольствие – здесь даже руки под краном помыть можно – чем зажимать нос и 
прыгать через грязные лужи  в таких же бесплатных заведениях в других районах. 

Ремонтные работы ныне стоят недешево,  и без них вполне можно было обойтись. Зачем  
тогда эти затраты  частному предпринимателю?

- Вокзал – это лицо города. И это первое, что видит  приезжающий сюда человек. Значит, нуж-
но чтобы вокзал  всегда был в полном порядке, -  говорит директор ТОО «Канатжан и Ко» Жалел 
Сасанбаев. – Раньше приходилось регулярно организовывать субботники, напрягать персонал, 
чтобы добиться этого порядка. Теперь и моим работникам стало значительно легче. 

Не забудем что у нас, и такого может быть нет больше нигде в области, без всякой государ-
ственной поддержки действуют два автобусных маршрута внутри района. Из Саркана ежедневно  
можно добраться до аулов Каргалы и Кокозек. И соответственно, обратно. Автобус по требо-
ванию остановиться в каждом ауле по пути.    Время отправления и стоимость билетов можно 
уточнить на автовокзале. Прибыли предпринимателю эти маршруты не приносят, но зато  жители 
глубинки очень ему благодарны и к этому сервису уже привыкли. 

   Кстати о сервисе. Порой у пассажиров возникают обоснованные претензии. Расписание не 
всегда соблюдается, и в салонах не на всех местах может быть комфортно. Но если владелец 
предприятия может позволить себе отремонтировать вокзал,  без всяких указаний со стороны 
акимата, то проблему с автобусами он решить не в силах. После нескольких лет эксплуатации на 
наших дорогах они буквально рассыпаются, на ремонт их отправляют практически после каждого 
рейса, но это уже помогает мало. Отсюда и срывы расписания из-за поломок в пути. Автобусы 
надо не ремонтировать а менять, но после изменения правил ввоза в Казахстан подержанной 
автотехники, растаможка выросла до 50 процентов от ее стоимости.  Теперь цена даже поде-
ржанного автобуса такова, что позволить себе обновить автопарк не может не только Жалел 
Сасанбаев но и его коллеги по всему Казахстану.  Нам остается только ждать изменения государ-
ственной политики в этом вопросе. 

                                  
В. БЕРЕГОВОЙ. 

ВСЕ БОЛЬШЕ НАПРАВЛЕНИЙ

Қарттарым, жүректерің 
неткен дархан,

Көтерген тұрмыс жүгін 
сенің арқаң.

Жолыңды жүріп өткен 
қарасам мен,

Оқитын келешекте бір-бір дастан.
Үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсетіп 

өскен қазақ халқының ұрпағымыз. 
1993 жылы 15 маусымда Қазақстан 
Республикасының президентінің 
жарлығы бойынша біздің елімізде Қарттар күні аталатын болды. Айтулы мерекеге орай, Чер-
касск ауылдық округінде «Қарттарын қадірлеген, ел қадірлі» атты концерттік іс – шара өткізілді. 
Аталған іс – шараға Черкасск, Ақтұма, Аққайың, Қарғалы ауылының қариялары шақырылып, 
Черкасск ауылдық округінің әкімі Мақсат Айтжанов құттықтау лебізін білдірді. Концерттік іс – 
шараға  мәдениет үйінің қызметкерлері, әжелер ансамблі, ауылдың белсенді азаматтары және 
мектеп оқушылары өз өнерін ортаға салып, белсене қатысты.  Черкасск ауылдық округі бой-
ынша 3510 халық болса, оның 393-і, асыл қазыналы қарттарымызды мақтан тұтамыз. Қарттар 
– біздің асыл қазынамыз. Ел басына күн туған, қиын-қыстау күндерде халқына сүйеу, жұртына 
қамқор болатын қарттарымыз қашан да аман болсын! 

А.КУЖИСБАЕВА,
Черкасск ауылдық мəдениет үйінің көркемдік жетекшісі. 

Кµп жасаѓан ќария, аќылы тењiз дария 
1 қазанда баршамыз Қарттар күнін атап 

өтеміз. Бұл – ата-анаға құрмет, қарт туысқандарға 
ықылас білдіретін, қарияларға қол ұшын со-
зып, көмек беретін, олардың тағылымы мен 
тәрбиелеріне алғыс айтатын мереке. Қарттар 
күнін өткізудің басты мақсаты – үлкен жастағы 
адамдардың мәселелеріне қоғамның назарын ау-
дару, сонымен қатар, қарттардың өмірін жақсарту 
болып табылады.  Бұл мерекеде бірде-бір қария 
назардан тыс қалмайды.

 Осы мерейлі  мерекеге орай  Лепсі  ауылдық 
округінің әкімі Г.Серикбаева, Лепсі ауылдық 
аурухананың дәрігері Ш.Сатымбаева, медбике 
Т.Сулейменова, жастар ісі бойынша әдіскер-
нұсқаушысы М.Смакованың қатысуымен ауыл 
қарияларының үйлеріне  барып тұрмыстық және 

медициналық көмек көрсету акциясы ұйымдастырылды.  Іс-шара барысында қарттарымыздың 
қан қысымдарын тексеріп, жалпы денсаулық жағдайына байланысты ақыл-кеңестерін берді. 
Қарттар жағы өз кезегінде мұндай жылулық пен қайырымдылыққа разылық танытып, алғыстарын 
жаудырды. 

Жақсылық жасауды міндет емес, парыз деп түсінген дұрыс шығар. Саялы бәйтерек, данагөй 
тұлға қарттарымыздың өмірі мен еңбек жолдары өсіп келе жатқан өскелең ұрпаққа үлгі-өнеге 
болса, біздің міндетіміз – үлкендерге әдеп пен сый құрмет көрсетуді естен шығармау.

Мадина СМАКОВА,
Лепсі ауылының жастар ісі бойынша əдіскер нұсқаушысы, БПҰ мүшесі.

Ардагерлерге мыњ 
алѓыс!

Ардагер – құрметті, ардақты және 
қадірлі адам екені барлығымызға дерлік 
мәлім. Ел қамын ойлап, намысын 
қорғаған, елеулі еңбек сіңірген абырой-
лы адамдарды біздің қазақ халқымыз 
ертеден жоғары бағалайды. Ардақты 
ардагерлеріміздің еңбегін бүгінгі жас 
ұрпаққа терең ұғындыру маңызды және 
де саналы азаматтар болып өсуі үшін 
ардагерлеріміздің құрметті тұлғалар 
екендігін еш ұмыттырмауымыз ке-
рек. Ардагерлерді ардақтау, сондай-ақ 
елімізде өсіп келе жатқан жас буынға 
патриоттық тәрбие беру, дұрыс бағыт 
көрсету маңызды.

Осы орайда, біздің ауылымызда 
да жыл сайын ардақты ардагерлер-
ге арналған ақ дастархан жайылып, 
ас беріледі. Ардагерлерді ардақтап, 
қарттарды құрметтеу – қанымызға 
сіңген үрдіс. Сол себепті, ауылымыздың 
ардагерлерін сыйлап, құрметтеу біздің 
басты мақсатымыз. Қарттарымыз, 
ардагерлеріміз аман болсын!

С.ЖАРМУХАМБЕТ,
Көктерек ауылының жастар ісі 

жөніндегі əдіскер-нұсқаушысы, 
Көктерек БПҰ мүшесі.

Более 130 журналистов получили сертификаты и 
знания о пенсионной системе в 2019 году

Одной из стратегических задач АО «ЕНПФ» является проведение активной 
информационно-разъяснительной работы среди населения, направленной на повышение 
финансовой грамотности, осведомленности об услугах ЕНПФ, о пенсионной системе, об из-
менениях в пенсионном законодательстве, о результатах инвестдеятельности по управлению 
пенсионными активами, о формировании персональных пенсионных сбережений.

Важная роль в реализации этой задачи отводится представителям средств массовой ин-
формации. В связи с этим АО «ЕНПФ» проводит цикл лекций в формате Школы финансовой 
журналистики для представителей СМИ, студентов факультета журналистики и блогеров на 
тему «Все, что нужно знать о накопительной пенсионной системе Республики Казахстан». 
Целью проведения Школы является повышение уровня финансовой осведомленности жур-
налистов в части накопительной пенсионной системы Республики Казахстан, а также предо-
ставление возможности для общения, профессиональной кооперации журналистов, блоге-
ров, студентов факультета журналистики и представителей ЕНПФ. 

В программе курса представлены обучающие модули по следующим темам: модели пен-
сионных систем, особенности казахстанской накопительной пенсионной системы, изменения 
пенсионного законодательства, планирование и расчет накопительной пенсии, действующие 
электронные сервисы, инвестиционная деятельность по управлению пенсионными активами, 
информационная работа АО «ЕНПФ». Журналистам даются практические советы по работе 
с сайтом фонда, а также другим источникам информации для оперативного создания объ-
ективных материалов.  

Мероприятие проводится уже четвертый год. Ранее оно проводилось в основном в Алма-
ты. В этом году Школа уже прошла в четырёх городах Казахстана: Нур-Султане, Шымкенте, 
Актобе и Караганде. И в каждом месте был большой интерес со стороны обучающихся. По 
итогам курса специальные сертификаты получили больше 130 человек. 

Пресс-центр АО "ЕНПФ".

Ќарттарын ќадiрлеген ел ардаќты

Сарқан қаласына қарасты 40 аула қосылып 
бағылатын Шанхай табынындағы мүйізді 

ірі малдарын бруцеллез ауруынан 
сауықтыру үшін шектеу қою туралы  

Қазақстан  Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік 
басқару және өзін-өзі басқару туралы» 
Заңының 37 бабының  3- тармағына, Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі 
№ 339 «Ветеринария туралы» Заңының 10-1 
бабының 7) тармақщасына, 26-1 бабына,; 
27-2 баптарына және Сарқан аудандық Бас 
мемлекеттік Ветеринариялық-санитариялық 
инспекторының 2019 жылғы 19 қыркүйек 
айындағы № 19-14-0140 хатына сәйкес, ӨКІМ 
ЕТЕМІН:

1. Сарқан қаласына қарасты 40 аула 
қосылып бағылатын Шанхай табынындағы 
мүйізді ірі малдарын бруцеллез ауруынан 
сауықтыру үшін шектеу қойылсын.

2. Осы өкімнің  орындалуын қадағалау қала 
әкімінің орынбасары А.Тукушевке жүктелсін.

Қала   əкімі                      А.Орынбеков                                                            

В целях повышения безопасности пасса-
жирских перевозок автобусами и снижения 
уровня аварийности на территории Алматин-
ской области с 10 по 17 октября текущего года 
проводился оперативно-профилактическое 
мероприятие республиканского масштаба «Ав-
тобус».

 А также с 1 по 31 октября текущего года на 
территории Алматинской области проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
областного масштаба масштаба «Безопасная 
дорога». Данное мероприятие направлено на 
профилактику и пропаганду безопасности до-
рожного движения, профилактику детского 
дорожно-транспортного травматизма, выявле-
ние и пресечение административных правона-
рушений водителями, связанных с превыше-
нием скоростного режима, а так же выезда на 
полосу встречного движения. 

Уважаемые водители!  В абсолютном боль-
шинстве случаев ДТП происходят из-за нару-
шений Правил дорожного движения. Берегите 
себя и своих близких, соблюдайте ПДД.

Е. МАКАШЕВ,
командир взвода МПС ДВД 

Алматинской области, 
ст.лейтенант полиции.

Шектеу қойылсын

Водители, 
 соблюдайте ПДД!

2020 жыл аз қамтылған, көп балалы отба-
сылар үшін өзгеріске толы болмақ. Мемлекет-
тен төленетін әлеуметтік жәрдемақыларды 
алу тәртібі өзгереді. Келесі жылдың 1 
қаңтарынан бастап көп балалы отбасыларға 
әлеуметтік жәрдемақы 4 және одан да көп 
кәмелеттік жасқа толмаған баласы бар көп 
балалы отбасының барлығына  отбасы 
мүшелерінің табысы қаралмай төленеді. 
Бала санына қарай 42500 теңгеден 73370 
теңгеге дейін. Бала күндізгі бөлімде оқу оқыса 
23 жасқа дейін жәрдемақы алуға  мүмкіндік 
бар. Атаулы әлеуметтік көмек 2020 жылы 
да беріледі. Тек мемлекеттік көмек мұқтаж 
отбасыларға ғана тағайындалады. Атаулы 
әлеуметтік көмек табысы аз отбасыларға, 
соның ішінде көпбалалы отбасыларға 
төленетін болады. Ең аз күнкөріс деңгейінің 
70%-ын тағайындаудың шекті өлшемі 
қалады. 2020 жылға ең төменгі күнкөріс 
деңгейі 31 183 теңге мөлшерінде белгіленді. 
АӘК мөлшері, бұрынғыдай, отбасының әр 
мүшесі үшін орташа жан басына шаққандағы 
табыс пен отбасының әрбір мүшесіне ең 
төменгі күнкөріс деңгейінің 70 % арасындағы 
айырманы құрайды.

Орын алуы мүмкін бұзушылықтарға 
жол бермеу мақсатында атаулы әлеуметтік 
көмек алудың кейбір рәсімдері мен шарттары 
өзгертіледі.

Оның бірі атаулы әлеуметтік кө-

мек тағайындауға құжат тоқсан сай-
ын қабылданатын болады. Учаскелік 
комиссиялардың жұмысы да күшейтіледі. 
Әлеуметтік көмек алуға үміткер отба-
сы қойылатын талаптарға сәйкес келме-
ген жағдайда учаскелік комиссиялар АӘК 
тағайындаудан бас тарта алады.

Көмекке мұқтаж отбасыларына мем-
лекет тарапынан субсидияланатын жұмыс 
орындарындағы бос жұмыс орындарын 
және жеңілдетілген микрокредиттер мен 
бизнес ашу үшін қайтарымсыз гранттар алу 
ұсынылатын болады. Егер еңбекке қабілетті 
отбасы мүшесі ұсынылған жұмыстан және 
жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шаралары-
нан бас тартса, онда АӘК төлемі тек оған 
ғана емес, бүкіл отбасына да тоқтатылады.

«Ең басты принцип – мемлекет көмекке 
мұқтаж адамдарға, әсіресе балалар мен 
көпбалалы отбасыларға көмектеседі! 
Еңбекке қабілетті азаматтар жұмыс істеуі ке-
рек. Мемлекет жұмысқа орналасуға немесе 
шағын бизнеспен айналысуға көмектеседі. 
Мемлекеттік көмекке – көп балалы отбасы-
ларды қолдау, табысы төмен отбасыларға 
атаулы әлеуметтік көмек көрсету, табысы аз 
отбасылардағы балаларға кепілдендірілген 
әлеуметтік пакеті кіреді».

Н.ƏДІЛОВА,
аудандық жұмыспен қамту жəне 

əлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің басшысы.

Келер жылы атаулы əлеуметтік 
көмек алу тəртібі өзгереді
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"Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеу туралы" ҚР заңында 

белгіленген мерзім бұзылса
 Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 26 шілдедегі №310 Заңының 9-ба-

бына сәйкес мемлекеттік тіркеу қарастырылады, яғни Заңның 9 бап 1 тармағында 
көрсетілген жеке және заңды тұлға құқық (құқық ауыртпалығы) туындау үшін негіз бо-
лып табылатын заңдық факт басталған, оның ішінде шартты нотариат куәландырған, 
сот шешімі күшіне енген, өзге де құқық белгілейтін құжаттар берілген кезден бастап 6 
ай ішінде тіркеуге өтініш беру міндетті. Жеке және заңды тұлғалар «Жылжымайтын 
мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы» Қазақстан Республикасының заңында 
белгіленген мерзім бұзылса, Әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің (ӘҚБк) Қазақстан 
Республикасының 460 бабына сәйкес:

1. Жеке және (немесе) заңды тұлғалардың жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеуге  құжаттарды берудің  "Жылжымайтын мүлікке құқықтарды 
мемлекеттік тіркеу туралы" Қазақстан Республикасының Заңында белгіленген мерзімін 
бұзуы – ескерту жасауға әкеп соғады.  

2. Осы баптың бiрiнші бөлiгiнде көзделген, әкiмшiлiк жаза қолданылғаннан кейiн 
бiр жыл iшiнде қайталап жасалған дәл сол әрекет –жеке тұлғаларға – он айлық, заңды 
тұлғаларға жиырма айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға әкеп соғады.

А.САЛЫКОВА,
«Азаматтарға арналған үкімет»     мемлекеттік корпорациясы» 

коммерциялық емес  акционерлік қоғамының  Алматы облысы бойынша 
филиалының тіркеу  жəне жер  кадастыры бойынша Сарқан аудандық бөлімінің 

бас маман   тіркеушісі.

Егемендік алғаннан бергі жылдар 
ішінде мемлекет басшысының саясатының 
арқасында қоғам дамуының барлық саласын-
да түбегейлі өзгерістер болды. Соның ішінде 
мемлекеттік органдардың тиімді жүйесі мен 
құрылымы жасалып, мемлекетті басқарудың 
ұтымды үлгісі іске қосылды. Осының 
негізінде азаматтар мемлекеттің қызметіне 
толықтай тәуелді, яғни мемлекеттік қызмет 
көрсетуші органдардың басты мақсаты 
азаматтардың өмір сүруіне тиісті жағдай жа-
сау. Мемлекеттік қызметтерді көрсету кезінде 
халықтың құқықтарын, бостандықтары мен 
заңды мүдделерін сақтауды қамтамасыз ету 
белгілерінің бірі болып әкімшілік кедергілерді 
азайту, халыққа мемлекеттік қызметтерді 
көрсету тиімділігін арттыру және мемлекеттік 
қызметтерді сапалы көрсету болып табыла-
ды.

Жалпы мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет дегеніміз не? 

Мемлекеттік көрсетілетін қызмет дегеніміз 
- көрсетілетін қызметті алушылардың өтініші 
бойынша жеке тәртіппен жүзеге асырылатын 
және олардың құқықтарын, бостандықтары 

Бақалы  ауылдық  округінің   Тасқұдық 
ауылы   тұрғындарының  мүйізді  

 ірі малдарын  бруцеллез ауруына 
қарсы шектеу іс-шараларын  белгілеу  

туралы
        
«Қазақстан Республикасындағы 

жергілікті мемлекеттік басқару және 
өзін - өзі басқару туралы»  2001 
жылғы 23 қаңтардағы №148 Қазақстан 
Республикасының Заңының 37-бабының 
3-тармағына, «Ветеринариялық тура-
лы»  2002 жылғы  10 шілдедегі   № 339   
Қазақстан  Республикасының Заңының 
10-1.7), 26-1.1), 2), 2; 1)-4), 3; 27-2 бап-
тары мен тармақшаларын басшылыққа 
алып,   Сарқан ауданының  бас мемлекеттік  
ветеринариялық–санитариялық  инспекто-
рының   2019  жылғы 02 қазандағы  №19-
14-0171  ұсыныс хатты  басшылыққа алып, 
ӨКІМ ЕТЕМІН:

1.Бақалы  ауылдық округінің  Тасқұдық 
ауылының  36 аула  бірігіп бағатын мүйізді  
ірі малдарын бруцеллез  ауруына  қарсы 
шектеу  іс-шаралары  белгіленсін.

2. Осы  өкімнің  орындалуын  бақылау 
Бақалы  ауылдық  ветеринариялық пунктінің 
меңгерушісі М.Тентекматаевке  жүктелсін. 

Округ əкімі         А.Күрішбаев

Өндірілген 
өнімді сақтайық

Жыл сайын ауданымыздың 
ауылшаруашылығы егістіктерінен ша-
руа қожалықтары өсімдік дақылдарын 
егіп, мол өнім өндіретіндері мәлім. Осы 
өндірілген өнімді дұрыс тазалап зиянды 
жәндіктерден, кеміргіштерден қорғап 
қоймаларда сақтау ауқымды мәселе. 
Зиянды жәндіктердің, кеміргіштердің 
көптеген түрлері қоймадағы астықты 
және басқа да ауылшаруашылық 
дақылдарының өнімдерін зақымдауға 
бейімделген. Бұл зиянкестер астық 
дәндерімен және олардан жасалған азық-
түліктерімен, кептірілген жемістермен 
қоректеніп, олардың салмағын, сапасын 
кемітеді, экскременттерімен ластайды, 
тұқымдық  дәндердің өнгіштік қасиетін 
жояды, зиянкестердің ауыл шаруашылық 
дақылдарының өнімдеріне зиян 
келтіретін жәндіктер мен кеміргіштердің 
көп кездесетін түрлері: қойма бізтұмсығы 
(долгоносик амбарный), ұн қоңызы (боль-
шой мучной хрущак), астық бүрге қоңызы 
(точильщик хлебный), үй тышқандары 
(домовая мышь) және астық зиянкес 
құстары. Бұл зинкестердің өмір сүру 
қабілеті ұзақ, басқа да зиянкестер 
сияқты уақытша ұйқыға (диапаузаға) 
кетпейді  және жыл бойына бірнеше 
ұрпақ әкеледі. Осы аталған зиянкестерге 
қарсы күрес шараларын жүргізу керек. 
Астықты сақтауға қабылдар алдында 
қоймаларды химиялық препараттармен 
өңдеп, тазалап залалсыздандыру қажет. 
Тышқан тектес кеміргіш зиянкестерге, 
астық зиянкес құстарға қақпан құрып  
аулау немесе уланған еліктеуші жем та-
стау тиімді.  

Е.КЕМПЕРОВ,
ҚР АШМ АӨК МИК «РФДжБƏО» 

РММ Сарқан аудандық филиалының 
басшысы.

Сыбайлас жемқорлық бұл мемлекеттiк 
мiндеттердi атқаратын адамдардың, сондай-
ақ соларға теңестiрiлген адамдардың 
лауазымдық өкiлеттiгiн және соған байла-
нысты мүмкiндiктерiн пайдалана отырып 
не мүлiктiк пайда алу үшiн олардың өз 
өкiлеттiктерiн өзгеше пайдалануы, жеке өзi 
немесе делдалдар арқылы заңда көзделмеген 
мүлiктiк игiлiктер мен артықшылықтар 
алуы, сол сияқты бұл адамдарға жеке және 
заңды тұлғалардың аталған игiлiктер мен 
артықшылықтарды құқыққа қарсы беруi 
арқылы оларды сатып алу.

Сонымен қатар демократиялық негiздердi, 
мемлекеттi басқарудағы жариялылық пен 
бақылауды кеңейтуге халықтың мемлекет пен 
оның құрылымдарына деген сенiм нығайтуға, 
бiлiктi мамандарды мемлекеттiк қызметке 
кiруге ынталандыруға, мемлекеттiк мiндеттердi 
атқаратын адамдардың риясыз адалдығы 

үшiн жағдайлар жасауға да бағытталған. 
Сыбайлас жемқорлық мемлекеттің бәсекеге 
қабілеттілігін айтарлықтай төмендететіні, 
қоғамда демократиялық оң өзгерістерді 
жүзеге асыруды тежейтіні, елдің халықаралық 
беделіне нұқсан келтіретіні белгілі. Ең басты-
сы – адамдардың қоғамның демократиялық 
бастауларына, заң мен шындыққа, билікке де-
ген сенімін әлсіретеді.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
мемлекеттік саясаттың стратегиялық 
басымдығы болып табылады. Президент 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің мы-
надай бағдарламалық бағыттарын белгілеп 
берді: - сыбайлас жемқорлықтың алдын 
алу басымдығы, оны тудыратын себептер 
мен оған ықпал ететін шарттарды жою; - 
мемлекеттік ресурстарды бөлуді бақылауды 
күшейту; - мемлекеттік органдардың рұқсат 
беру функцияларын іске асыруын бақылау; 

- сыбайлас жемқорлықпен күреске өкілетті 
билік органдарын кеңінен тарту; - әр түрлі са-
лаларда сыбайлас жемқорлықтың орын алу 
деңгейін анықтау кезінде халықаралық рей-
тингтер жүйесін пайдалану; - халықаралық 
институттардың, отандық үкіметтік емес 
ұйымдар, саяси партиялар мен мемлекеттік 
органдардың өзара іс-қимыл жасасуы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы алдын ала 
іс-қимыл жасаудың мемлекеттік саясаты билік 
құрылымдарының ашықтығы мен қоғамның 
бақылауында болуын; мемлекеттік бақылау-
қадағалау функцияларын қысқартуды және 
мемлекеттік бақылау органдары жүйесін 
оңтайландыруды; сыбайлас жемқорлық 
көріністеріне ықпал ететін фактор ретінде 
мемлекеттік қызметшілер жағдайының 
тұрақсыздығын болдырмайтын кадр саясатын 
жүргізуді; азаматтардың тәуелсіз, сырттан 
және әсіресе сот жүйесінің өзінен сыбайлас 
жемқорлық әсер етуден тәуелсіз сотқа жүгіну 
құқығын қамтамасыз етуді көздейді.

Г.БАУБЕКОВА,
аудандық соттың судьсы.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
белгіленген бағдарламалық бағыттар

мен заңды мүдделерін іске асыруға, оларға 
тиісті материалдық немесе материалдық 
емес игіліктер беруге бағытталған жекеле-
ген мемлекеттік функцияларды іске асыру 
нысандарының бірі.

Мемлекеттік қызметтер көрсетудің 
негізгі қағидаттары: -көрсетілетін қызметті 
алушылардың тегiне, әлеуметтiк, лауазымдық 
және мүлiктiк жағдайына, жынысына, нәсiлiне, 
ұлтына, тiлiне, дiнге көзқарасына, нанымы-
на, тұрғылықты жерiне байланысты немесе 
кез келген өзге жағдаяттар бойынша қандай 
да бір кемсітушіліксіз теңдей қол жеткізуі; 
-мемлекеттік қызметтер көрсету кезінде 
төрешілдік пен сөзбұйдалық көріністеріне 
жол бермеу; - мемлекеттік қызметтер көрсету 
саласындағы есеп берушілік және ашықтық; - 
мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қолжетімділігі; - мемлекеттік қызметтер 
көрсету процесін үнемі жетілдіру; - мемлекеттік 
қызметтер көрсету кезіндегі үнемділік және 
тиімділік.

Жоғарыда атап өткендей, мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті берушілер мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер стандарттары мен 

регламенттеріне сәйкес мемлекеттік 
қызметтер көрсетуге міндетті.

Негізінде көрсетілетін қызметті 
берушілердің мемлекеттік қызметтер 
көрсетуіне қойылатын талаптары және олар-
ды көрсету тәртібі мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарты мен регламентінде 
айқындалады.

Стандарт жəне регламент дегеніміз 
не?

Стандарт дегеніміз - мемлекеттік 
қызмет көрсетуге қойылатын талаптарды 
белгілейтін, сондай-ақ мемлекеттік қызмет 
көрсету процесінің, нысанының сипаттама-
ларын, мазмұнын және нәтижесін қамтитын 
нормативтік құқықтық акт.

Ал, регламент - мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандартын сақтау жөніндегі талап-
тарды белгілейтін және көрсетілетін қызметті 
берушілер қызметінің тәртібін, оның ішінде 
мемлекеттік қызметтер көрсету процесінде 
өзге де көрсетілетін қызметті берушілермен, 
Мемлекеттік корпорациямен өзара іс-қимыл, 
сондай-ақ ақпараттық жүйелерді пайдалану 
тәртібін айқындайтын нормативтік құқықтық 
акт болып табылады.

«Сарқан аудандық жолаушылар  
көлігі жəне автомобиль 

жолдары бөлімі» ММ. 

Мемлекеттік қызмет көрсету – əлеуметтік-
экономикалық дамуымыздың негізі

«Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын 
қабылдау бойынша Елбасы Н.Назарбаевтың 
тапсырмасы аясында азаматтарға ыңғайлы 
жағдай жасау және әлеуметтік саланы 
цифрландырудың дамуымен мемлекеттік 
қызметтер көрсету тәртібін оңайлатуға ерекше 
көңіл бөлінуде.

Осы бағыттағы Мемлекеттік әлеуметтік 
сақтандыру қорының қызметі проактивті 
қызметтердің дамуымен байланысты және ол 
«азамат мемлекеттік қызмет алуға жүгінбеу 
қажет, керісінше мемлекет мемлекеттік қызмет 
көрсетуге бастамашы болуы керек» деген 
принципті енгізуге бағдарланған.

Қазақстан Республикасының Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі, басқа 
да мемлекеттік органдармен бірлесіп, «бала 
тууына байланысты проактивті мемлекеттік 
қызметтер көрсету» жобасын жүзеге асырды.  

Аталған жоба аналарға үйден шықпай-ақ 
бала тууы туралы куәлік алуға, бала бақша 
кезегіне тұруға және әлеуметтік жәрдемақы 
ресімдеуге мүмкіндік береді. Бұл үшін 
аналардың мобильді азаматтардың базасына 
тіркелген, актуалды абоненттік нөмірі болуы 
қажет.

2019 жылдың қаңтарынан бастап 
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің тапсырмасы 
бойынша тууы туралы куәлік дәстүрлі тәсілмен 
тіркелген жағдайда бала тууына байланысты 
жәрдемақыларды да проактивті ресімдеуге бо-
лады.

Міндетті болып табылады: •азаматтардың 
мобильді базасына тіркелген, актуал-
ды абоненттік нөмірінің болуы; •sms-
хабарламаларға жауап.

Бала тууына және күтіміне әлеуметтік 
жәрдемақылар тағайындау мемлекеттік 
қызметтерін проактивті алу үшін жіберілген 
sms-хабарламаларға жауап бергенде:  •тілді 
таңдау; •растау немесе банктік шотын беру 
қажет.

Абоненттік нөмірді жүктілігіне және 
босануға байланысты әлеуметтік төлемге 
өтініш бергенде Мемлекеттік корпорацияда 
(ХҚКО) тіркеуге болады.   

Е.АМАНБАЕВ,
Алматы облысы бойынша 

«Мемлекеттік əлеуметтік сақтандыру қоры» 
АҚ филиалының бас маманы.

Проактивті 
мемлекеттік қызметтер

Сарқан ауданы әкімдігінің халықты жұмыспен қамту орталығы Нәтижелі жұмыспен қамтуды 
және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017 – 2021 жылдарға  арналған "Еңбек" мемлекеттік 
бағдарламасы арқылы еңбек нарығында сұранысқа ие кәсіптер және дағдылар бойынша 2 айға 
қысқа мерзімді кәсіптік оқытуға төмендегі мамандықтар бойынша оқуға қабылдайды.

Осыған байланысты, ниет білдірген  жұмыссыз азаматтар жұмыспен қамту орталығына  
хабарласуларыңызға болады.  Мекен жайымыз:  Сарқан қаласы,  Тəуелсіздік көшесі 117 үй, 
Байланыс телефондары  2-22-65, 2-22-26.

Қ.БАЙГАНЫШЕВА,
маман.

Хабарландыру

Об отмене выдачи 
адресных справок 

с места жительства
Согласно проекта постановления 

Правительства Республики Казах-
стан «О внесении изменений и до-
полнений в постановление Прави-
тельства Республики Казахстан от 
18 сентября 2013 года № 983 «Об 
утверждении реестра государствен-
ных услуг»(одобрен 23 сентября 2019 
года на заседании Правительства Ре-
спублики Казахстан) государственная 
услуга «Выдача адресных справок с 
места жительства» будет исключе-
на с 1 ноября текущего года (строка 
12 Реестра государственных услуг 
заменена на другую новую услугу). 
Соответственно после вступления в 
силу данных изменений недопустимо 
истребование у граждан адресные 
справки с места жительства. 

Ж.АЯТБЕКОВ,
Ст.инспектор ГМС Сарканского 

РОП, майор  полиции.                           
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«Сарќан халыќ театрын ашамыз»
дейді Ќазақстанныњ ењбек сіњірген қайраткері Саят Мерекенов

К‰згi баќ  
Сарғайып айнала күз жетті,
Қызметін атқарып жаз өтті.
Тыныштық орнап бақтарда,
Таң ата еститін ән кетті.
Жусаны боялып қоңырға,
Қоңыр күз келіп тұр далама.
Жаздың бір әуезді әні жоқ,
Қоңыр ән салып тұр сай-сала.
Көңілге мұң беріп азырақ,
Күзгі бақ тұр әне маужырап.
Қыс келіп жетерін сезесің,
Күз желі соққанда азынап.
Жер ана өнімін сыйлайды,
Береке молшылық күз айы.
Таңғы шық ызғарын сезініп,
Күз ару мұңайып жылайды.
Ағаштар шапанын шешініп,
Жапырақ табанға төгіліп.
Күзгі бақ құлазып қалғандай,
Шулаған құстарды көшіріп.
Күздің бір ерекше бар сыры,
Жасынсыз жауады жаңбыры.
Табиғат заңына бағынып,
Еседі күзгі бақ салқыны.
Сезініп күзгі бақ салқынын,
Өзімше ой түйіп отырмын.
Жүректен жылулық таратып,
Қуайық көңілдің салқынын.

¤мiр 
Тағы да бір күн тарихқа жылжып таң атты,
Тоқтата алмайсың зымырап аққан уақытты.
Алдағы күннің еншісінен жақсылық күттіріп,
Үміт пен арман көрсетер бағдар бағытты.

Арпалыс тартыс, күресу тыныш отырмай,
Өкініш, қуаныш өмірдің заңы осындай.
Қоламтада қалған қидайын бықсып жанғанша,
Жарқ етсем дейсің жауыннан кейінгі 

жасындай.

Тірлікте бәріне үлгерсем дейсің талпынып,
Түзу жол іздейсің биіктеу үшін шарқ ұрып.
Күйбеңі таусылмас тағдыр деген 

мынау әлемде.
Өмір сүресің бір құлап және бір тұрып.

Мұңайып кейде жұбанып өмір сүру бар,
Өмірдің құзы, шығатын биік шыңы бар.
Жалғанда мынау кім болып өмір сүрсең де,
Алланың берер сыны бар және сыйы бар.

Өмір дегенің жылап та тұрып қуану,
Өмір дегенің құласаң қайта тұра алу.
Бармын деп асып, жоқпын деп 

саспай сабырмен,
Өмір дегенің тәубеңе қайтып оралу.

Өмірдің мәні ұтып та жүріп ұтылу,
Өмірдің мәні мақсатыңа қарай ұмтылу.
Өмірдің мәні игі іс істеп артыңа,
Ізіңді басар саналы ұрпақ қалдыру.

Өмірді өзім осылай сезіп түсіндім,
Сүрінсем егер өмір сүру үшін сүріндім,
Пенделігім үшін кешірім сұрап Алладан,
Жүгінсем дағы ар-ұятыма жүгіндім.

Алла алдында 
пендемiз

Ерекше болып туған жоқпыз анадан,
Тәңір бізді бірдей етіп жаратқан.
Байлығыңа, малыңа сатылмайды тектілік,
Дана туар данадан, надан туар наданнан.
Астындағы тағы мен атағына семіріп,
Өзін биік ұстайды кейбіреулер есіріп.
Қанша биік болса дағы көк аспан,
Жатыр әне көкжиекте жер анаға иіліп.
Асқақтайтын бар адамдар дәулетінің барына,
Кімдер тойған қу дүние, қалар бәрі артыңда.
Қанша асқақ болса дағы асқар тау,
Бара қалсаң жайпақталып, 

қарсы алады жайлана.

Қойнауына бар байлығын сіңірген,
Кең даланы кербез дейміз керілген.
Қанша кербез болса дағы паң дала,
Аямайды байлығын ерінбестен тер төксең.
Биіктеме, асқақтама, кербезделіп керілме,
Ой тоқтатып жүрейікші бәрі уақытша дегенге.
Әлсіздер мен күштілердің 

күресі ғой бұл жалған,
Дүние кезек екендігін ұмытпайық тегінде.
Жазы өтіп, келіп жатқан қысы айналып,
Табиғаттың заңдылығы бір ғажайып.
Өмір жолын жүріп өту бізге парыз,
Адам деген атқа болып лайық.
Бұл фәниге қонақ болып келгенбіз,
Уақыты келген күні қайтпас сапар шегерміз.
Жаратушы қаһарланса бір қауызға сиятын,
Ұмытпағын!
Алла алдында бәріміз де пендеміз!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.

Жаңа қойылымды тамашалауға жиналған 
зал толы көпшілік сол күні өмірмен өзектес 
тақырыпты аша білген жерлестерінің өнеріне 
дән риза болды. Шаруашылықтың  жыл он екі 
ай таусылып бітпейтін қам-қарекетімен қоса 
жесірлік қамыты қажытқан қарттар үйіндегі 
төрт кемпірдің тағдырын орталарына келген 
шал өзгерткісі келеді. Шынайы өмірдің күрсінісі 
мен күйзелісін көрсетуді нысана тұтқан 
комедиялық қойылым күлдіре отырып ой са-
луымен құнды. 

Қойылым соңында  аудан әкімі Марат 
Разбеков сахнаға көтеріліп, көрермендердің 
алғысын әкімнің ықылас гүлімен жеткізіп, 
көпшілікті сергіткен тамаша спектакльді 
сахналаған дарынды жерлесіміз Саят 
Мерекеұлына  алғыс айтып, иығына шапан 
жапты. 

Саят Мерекенов Москваның Щепкин 
атындағы жоғары театр училищесін бітірген 
белгілі театр және кино актері.  

-1951 жылы наурыздың 9-ы күні таңғы 
сағат 4-тер шамасында Талдықорған облы-
сы, Ақсу ауданы, Алғабас колхозында дүниеге 
келіппін. Оны әлденше рет айтып, құлағыма 
құйған анам Жексенбекова Түшкен. Әкем 
Тұңғышбаев Мереке зейнетке шыққанша ұстаз 
болып шәкірт тәрбиеледі. Алдымдағы әпкем 
Сәуледен кейін дүниеге келген маған азан 
шақырып Саят деп ат қойыпты. Анамның айту-

ынша, мен бала болып еңбектемеген екем, бір 
аяқты бүгіп алып құйрықпен жылжып, ақыры 
кереге жағалап жүріп кетіппін. Сәуле әпкем 
екеумізден соң өмірге бауырларым Жанат, 
Қанат, Марат, Мұрат, қарындасым Анар келді. 
Бүгінде бәрі балалы-шағалы, жеке-жеке үйлі-
баранды болып кетті.

жүрегіме сол күні келіп ұя салды...
Осылай деп Саят ағамыз өнері туралы 

жазбаларында, ауызекі әңгімелерінде бала 
күнінен өнерге деген құштарлық кеудесіне 
ұялағанын тартымды етіп жеткізеді. 

Мектеп табалдырығын 1957-ші жылы ат-
тап,  көркемөнерпаздар үйірмесіне қатыса 

Сырым, С.Жүнісовтың «Өліара» пьесасында 
– Жақай Тайшиев, Т.Жойқынбековтың «Егер 
азамат болсаң»-ында – Хамит, Мирзагитовтың 
«Боздағын күткен бейбақтар»-ында – Тайфур, 
Шекспирдің «Ромео-Джульета»-сында – Ти-
бальт, «Пай-пай жас жұбайлар-ай»-да Есет 
сияқты образдарды сомдайды. 

1987 жылы қаңтардың 9-күні көркемдік 
кеңестің сынынан өтіп, 1 жылға келісім-
шартпен қазақ өнерінің қарашаңырағы 
М.Әуезов атындағы академиялық театрға 
жұмысқа қабылданып, өнердің  қара 
шаңырағында өзін дәлелдеуге мүмкіндік та-
бады. Академиялық театрда  тынымсыз тірлік, 
ізденістің нәтижесінде Әзірбайжан Мамбе-
тов  қойған С.Жүнісовтың «Кемеңгерлер мен 
көлеңкелер»-інде М.Әуезовтың бейнесін 
көрсетіп, М.Әуезовтың «Абай» пьесасын-
да Абайдың образын көрерменге жеткізеді.  
Мойнына артылған ауыр жүктерді қайыспай 
көтерген талантты актердің  театрдағы 
жетістіктері кинодағы көрермен жүрегінде 
қалған бейнелері арқылы жалғасын тапқаны 
көпшілікке белгілі. 

Еңбектің, төккен тердің өтеуіндей Саят 
Мерекенов  2002 жылы «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен марапатталып, 2010 жылы 
«Қазақстанның Еңбек сіңірген қайраткері» 
құрметті атағына ие болды. Осы жылы Театр 
Қайраткерлері Одағы тағайындаған «Еңлік 
гүл» сыйлығының тұңғыш иегері болды. 

- Сарқан ауданында өнерлі жастар аз 
емес. Алғашқы спектакльде мәдениет үйі, 
кітапхана қызметкерлері өз рольдеріне сай 
кейіпкерлерді сомдады. Тікелей міндеті 
болмағандықтан әуесқой актерлердің ба-
сын қосу қиын. Сондықтан аудандық халық 
театры ұжымын құрып, шығармашыл ортада 
мәртебесін қорғасам деген талаппен Алматы 
мен Сарқанның ортасын жол қылып жүрген 
жайым бар. Жаз айларында гастрольдік 
сапармен ауданның елді мекендеріндегі 
көрермендермен қауыштық. Бүгінгі таңда 
келесі бір комедиялық қойылымды әзірлеу 
үстіндеміз,-дейді майталман актер бізбен 
әңгімесінде. 

Біз де туған ауданның мәдени-рухани сала-
сын кеңейтуге үлес қосып жүрген туған жердің 
танымал перзентіне деген ризашылығымызды 
жасыра алмадық.

Жомарт ИГІМАН.
Суретте: С.Мерекенов сахналаған "Төрт 

кемпір, бір шал" спектаклінен көрініс.  

Бүгінгі таңда туған жерден түлеп ұшып, таңдап алған  саласы бой-
ынша табысқа жеткен танымал жерлестерімізді "Туған елімнің өсіп-
өркендеуіне қандай үлес қоса аламын?" деген сауал толғандыратыны 
анық. Бақалы ауылында туып-өсіп, театр-кино саласында ауыз тол-
тырып айтарлықтай танымал рөлдерді сомдаған М.Əуезов атындағы 
академиялық драма театрының  актері, Қазақстанның Еңбек сіңірген 
қайраткері Саят Мерекеновтың кейінгі жылдары туған жеріне жиі ат 
басын бұрып, ізбасарларын тәрбиелеуді мақсат тұтып жүргені осы 
сөзіміздің айғағы.  Көктемде ол аудандық Мәдениет үйінің жанынан дра-
ма үйірмесін ашып,  Толымбек Əлімбековтың аудармасындағы  Флорид 
Болековтың "Төрт кемпір, бір шал" спектаклін жұртшылық назарына 
ұсынған болатын. 

Ертењге елењдеулі 
к‰здей кµњіл

Қажытып бұл өмірдің лайсаңы, 
Жарысып сүреңсіз ой мұңайтады.
Менсіз де қабынатын өкпе-бауыр,
Сыздайтын жүрек жоқ деп кім айтады?!

"Күйттемей өз басыңды, бес күнгіні,
Қазбалап несіне сөз еттің мұны?"
Дейді дос, мен жауласам жамандықпен,
Аңдасаң менің мұңым - көптің мұңы.

Ертеңге елеңдеулі күздей көңіл,
Қаймана қабағынан іздей ме нұр ?
Үйім бар, бірақ неге үрейлімін,
Кісінің есігінде жүргендей бір.

Бұл заман жуасытты асауымды,
Азулы тісім сынып, бас алынды.
Көршінің көз сұғында қайран жерім,
Құйқам тілік, құнарым қопарулы.

Тереңім бара жатыр таязданып,
Жанымды шілдеде де аяз қарып.
Айналам алдау менен арбау болды,
Айыр тілді адамың аярланып.

Арзандап құндылық пен  жан асылы,
Кермек татыр сан сауал қара суы.
Айналмай ма аңызға күні ертең,
Адалдық пен адамдық жарасымы. 

Қашқанға қорған болмай бұта құрлы,
Етектен басып жүрміз ұшатынды.
Тартамыз шабандоздың шаужайынан,
Кеудеме күдік-күмән құса сіңді. 

Не қайран былғағанға  тұнығымды,
Бүгіліп болашағым сүрінулі.
Бетбақ заман тұр, міне, бедірейіп,
Естімейді жанайқай -шырылыңды. 

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Ертењге елењдеулі 
к‰здей кµњіл

Біздің совхоз Ағарту, Бақалы, Киров дейтін 
3 ауылды құрайды. Орталығы – Бақалы.

Менің сахнаға деген құштарлығым бала 
кезімде-ақ оянды. Бірде Кировке театр келіп, 
ойын қойды. Ауылдың балаларына ілесіп мен 
де бардым. Ойынды мәшинаның қорабында 
отырып тамашаладым. Сахнаның төрінде – 
таудың көрінісі. Басты рөлді ойнаған жігіттің 
үстіңгі қасқа тістері темірмен қапталған екен, 
сөйлегенде жарыққа шағылып жалт-жұлт 
етеді. Осындай болсам-ау деген арман оты 
тұтанып, өнерге деген сүйіспеншілік менің 

жүріп, өнер әліппесін игерген ол 1968 жылы 
Жамбыл қаласындағы мәдени-ағарту 
училищесінің театр бөліміне оқуға түседі. 
Арасында әскери борышын өтеп келіп,  1973 
жылы осы аталған оқу орнын бітіріп шығады 
да сол жылы 1973 жылы Мәскеудің Щепкин 
атындағы жоғары театр училищесінің актер 
факультетіне оқуға түседі. 

1978 жылы оқуды аяқтаған соң жолдама-
мен Торғай облыстық С.Қожамқұлов атындағы 
қазақ музыкалық драма театрына жұмысқа 
қабылданып,  М.Әуезовтің «Қаракөз»-інде – 
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Көңіл аударып көрелік: заманында жан 
күйзелісін мол көрген ұлы Абай: «Досыңа 
достық – қарыз іс, дұшпаныңа әділ бол. 
Асығыс түбі – өкініш, ойланып алмақ – сабыр 
бол», - депті. Тағы бірде абыз ақын бірлікті, 
кішіпейілділікті, татулықты, әділетті аңсап: 
«Кемді күн қызық дәурен тату өткіз, жетпесе 
біріңдікін бірің жеткіз! Күншілдіксіз тату бол шын 
көңілмен, қиянатшыл болмақты естен кеткіз!» 
- десе, Бұқар жыраудың: «Абылай ханның 
қасында, Бұқарекең жырлайды. Жырлағанда 
не дейді, соғыспа деп жырлайды. Өлетұғын тай 
үшін, қалатұғын сай үшін, қылмаңдар жанжал-
ерегес. Бұл қылықты қоймасаң, құдайдың 
бергеніне тоймасаң, көрерсің сонан теперіш. 
Байлар ұғлы шоралар, бас қосыпты десінде, 
маң-маң басып жүріңіз, байсалды үйге түсіңіз. 
Айнала алмай ат өлсін, айыра алмай жат 
өлсін, жат бойынан түңілсін, бәріңіз бір ана-
дан туғандай болыңыз», - деген өсиет өлеңіне 
өмір мағынасы түгел сиып кеткендей ғой. «Бір 
анадан туғандай болыңыз», - деуі біріңе бірің 
бауырсың дегені ғой. Осы құдіретті сөз дәл осы 
күнге айтылғандай. Шал ақын ашу мен ақыл 
жігін, ойланбай айтылған сөздің кесір зиянын 
анықтап берген: «Ашу – дұшпан болғанда, нәпсі 
– жауың, ақыл тұрған алдыңда асқар тауың. 
Жүрекке ашу келіп толған шақта, денеңнің 
біле алмассың ауру-сауын. Ойласаң мың бір 
пәле тілден туған, шешендер топ ішінде тілді 
буған. Бір адам қателікпен сөз сөйлесе, жабы-
лып, мың бір пәле соны қуған. Жігіттер, жау 
алмайды ақылдассаң, білгішке көп білетін 
жақындассаң. Қарап жүрген кісіге адам тимес, 
сабыр қып өз бойыңды мықты ұстасаң». Қазақ 
елінің бірлігін сақтауды көксеп өткен кемеңгер 
Асан қайғы былай деген екен: «Ердің құны бол-
са да, алдыңа келіп қалған соң, қол қусырып 
барған соң, аса кеш те қоя бер, бұрынғыны 
қуыс па. Ақың болса біреуде, айыбын тап та 
ала бер, ерегесіп ұрыспа, сенікі жөн болса да, 
атың шықпас дұрысқа. Ашу – дұшпан, артынан, 
түсіп кетсең қайтесің, түбі терең қуысқа!». Арғы 
Асан қайғы осылай десе, бергі Тұрмағамбет 
ақын да жұртты керісу, тіресуден аулақ жүруге, 
сабырлылық, кеңшілік пен қанағатшылдыққа 
шақырып: «Кей доста келісуден, керісу көп; өсек 
пен өтірікке ерісу көп; көзге дос, сыртыңнан 
қас, іштен араз; сылтау қып сәл нәрседен 
жерісу көп; есептеп бірін онға, онын жүзге; 
тірнектеп дау-жанжалды терісу көп; айналып 
бас жағы – өкпе, арт жағы – өртке! Сабыр – 
күн түсірмейтін сая, асығыс – аунатып кететін 
мая. «Шүкірлік» қып шыдаған, кеңшілікті көп 
көрер. «Болмайды» - деп – ойдағым, - асығып 
ақымақ өкпелер», - деп түйіндейді. Жалпы 
«кешірімділік» ұғымы даналар ауызынан жиі 
шыққан. Шамасы, мәдениетті, ізгілікті азамат 
алдымен осы қасиетке иелік жасауы қажет-
ау. Бұл мінез сабырлы, салмақты, төзімді 
болуға шақырады. Мәселен, басталып келе 
жатқан жанжалды бір жағы сабырлылық та-
нытып, қарсылық көрмеген соң өзін қаруынан 
айырылған бақсыдай сезініп, жағымсыз рай-
дан қайтуға мәжбүр болады. Үдеп кетейін деп 
тұрған шу өзінен өзі басылады. Осыдан екі жақ 
та бірдей жеңіске жетеді. «Қорғанушы» аза-
мат биік парасаттылығы арқасында өз басын 
қажетсіз мехнаттан сақтайды. «Шабуылшы» 
да пайдасыз қалмайды, себебі қарсыласып 
текетірескенде кім де болса ұтылыста 
қалатыны анық. Тарих қойнауына кеткен одақ 
қарамағында Қазақ елі жетпіс жылдай өмір 
сүрді. Осы кезеңде ғасырлар бойы өркендеген 
ұлттық үрдіс пен әдет-ғұрып не көрмеді?! 
Көп балалы қазақ отбасылары азая баста-
ды. Замана талабына сай ұрпақты тәрбиелеу 
бағыттары да өзгеріске ұшырады. Ол ұрпақтың 
қай тілде оқып, қандай тәрбие алғаны бәрімізге 
мәлім. «Ұрпағым көбейсін, өркендесін», деген 
бабалар тілеуі жайлап шеттетілді. Отбасын-
да өзімшілдік сезім өрістеді. Оның соңы бала 
мен ата-ана арасында бұрын-соңды болмаған 
қайырсыздықтарға әкеп соқты. Осының 
барлығы да қазақтың өнегесіне, әдет-ғұрпына 
қарама-қайшы еді. Амал не, бұл әлеуметтік 
сырқатқа қазақтың біразы шалдықты да. 
Аталған кезеңде дүниеге келген ұрпақ баба-
лар үлгісінен бейхабар өсті. Өйткені, сол үлгіні 
күнделікті еске салып, айтып отыратын әкелер 
қауымының өзі де ата үрдісінен кезінде жарып 
ауыздана алмаған. Бүгін осы ұрпақ рухани 
қиыншылық үстінде. Себебі, жетпіс бес жыл 
(шамалап айтқанда) ішіндегі тәлім-тәрбие ор-
нын бабалар өнегесі әлі толық басып, түпкілікті 
орныға алған жоқ. Ал оған ағаларымыз, 

аталарымыз кінәлі ме? Сол үшін оларды 
айыптауға бола ма? Жоқ, айыптауға мүлдем 
болмайды. Өйткені, ұлттық үлгіні көрмеген, 
білмеген адамды қалай кінәләйсың. Бірақ 
қазақтың асыл қағидаларын үйренуге, ұғынуға 
келелі бетбұрыс жасауды талап ету орынды. 
Ұмтылған ағайынға жағдай жасап, көмектесу 
барлығымыздың адами борышымыз. Демек, 
бұл бабалар өнеге-үрдісін жетік білетін және 
ол қазынаны әлі толық меңгере алмаған екі 
ұрпақ арасындағы мәселе. Кешірімді, шыдам-
ды, парасатты, бола білсек, мұның да шешімі 
жақын. Бір бітімді, болымды, текті азамат 
ауыл, өңір немесе қоғам үшін үлкен еңбек 
сіңірді делік. Өмір бойы ол кісі бірде-бір жаңсақ 
тірлікке, қателікке мойын бұрмаған. Дегенмен, 
сол қателік ақыры ыңғайын тауып санаңа енді. 
Қателік дейтін де емес-ау, бір зу еткен мезетте 
көңіл мен сезім толқыны ерік алды. Оқыс сөз 
айтылды, болмаса көпшілік күтпеген қимыл 
жасалды. Бірақ осы оқыс сөз бен қимыл әдейі, 
арнайы, саналы түрде айтылып, жасалған 
жоқ. Сол мезетте азаматтың ойында біреуге 
қиянат көрсетейін, немесе содан пайда табай-
ын деген пендешілік пиғыл мүлдем болған да 
емес. Дегенмен, болар іс болды. Өйткені, ол 
азамат қаншалықты құрметті, беделді, білімді 
болғанымен, ол да сүйек пен еттен жаралған 
ғой. Ендеше, өмірінде бір жаңсақтыққа бой бе-
руге оның да «құқы» бар еді ғой. 

Олай болса, бұл құбылысқа түсінушілікпен, 
кеңшілікпен, кешірімділікпен қарауға әбден 
болар еді. Оның бержағында мұндай жағдай 
күнде кездеспейді, себебі мол бедел мен 
биік қасиеттер екінің біріне қона бермейді де. 
Және бұл азаматтың атқарған қыруар мол 
еңбегі мен жаңағы болмашы жаңсақтықтың 
арасы көк пен жердей ғой. Сондықтан, оған 
түсіністікпен қарауымыз керек еді. Бірақ, біз 
олай жасамаймыз. Азаматтың соңына түсіп 
аламыз. Күн құрғатпай қатесін жадына сала-
мыз да тұрамыз. Сөйтіп, оның сезімін, сана-
сын, жүрегін жаралаймыз. Мұның түп-түбірінде 
пендешіліктің нашар кейпі – көре алмаушылық 
жатыр. Ал осыдан не ұттық? Ұтқан түгіміз 
де жоқ. Ұтылғанымыз көп. Жақсы адамның 
атқарған игілікті істерінің маңызын төмендетіп 
бақтық. Ол азаматтың алдағы уақытта келелі 
еңбек жасауына да біршама кедергі қойдық. 
Өзіміз де рухани жүдеулікке кезіктік, өйткені 
жақсылықты, ізгілікті қолдамаған пендеге осы-
дан өзге несібе бұйырмаса керек. Міне, осы 
тұс адамгершіліктің ең биік түрі – кешірімділікті 
жоғары көтеретін кез, ағайын! 

Жақсы, текті, білімді адамды көрсек, 
қызғанышты ұмытып, қолдай білейік, оған 
жақындап, жұғысып көмегімізді аямайық. 
Шынтуайтында, бұл алдымен өзімізге керек, 
сөйткенде ғана ізгілене түсеміз. Екі жақын 
адамның бір-бірімен түсінісе алмай ренжісуі 
жиі кездеседі. Мұнда көпшілігінде «шабуыл-
даушы» жақ талаптары әділ болмаса да дес 
бермейді, ақылға көнбейді. Себебі, ол өзінің 
бұрыс ісін, шынымен-ақ дұрыс деп санайды, 
өйткені оның шамасы, деңгейі сол ғана. Ортақ 
мүддені байсалды, байыпты түрде талдауға 
оның ақыл-ойы, парасаты жетіңкіремейді. Сон-
дықтан «қорғанушы» жақтың түйінді мәселенің 
әділ шешімін табудағы ізгі ықыласы мен 
жігері босқа далаға кетеді, нәтиже бермейді. 
Осы жерде Тұрмағамбет ақынның сөздері 
ойға түседі: «Бағаңды білген ерге басыңды 
бер, дүр шашпа, шапшаңдатып термегенге! 
Болғанмен бірге туған бауырласың, сөз айт-
па, ақылыңа ермегенге!». Сол айтқандай, 
бұл жағдайда «қорғанушы» жақтың тиімді 
жолы – белсенді қимылдан бас тартып, істің 
байыбын шыдамдылықпен күту, кешірімділік 
жасау. Азды-көпті уақыт өте келе «шабуыл-
даушы» өзі-ақ терең ойланып, ақылға жүгініп, 
қателігін түсініп, мәмілеге келуі ғажап емес. 
Ұжым жетекшісінің басты міндеті әріптес 
азаматтардың ауызбірлігін сақтап, жақсы 
өндірістік нәтижелерге қол жеткізу. Мұндайда 
ұйымның әрбір мүшесі де әлеуметтік-

моральдық жағынан кем қалмайды. Деген-
мен, ұжымда бірді-екілі «белгілі» азаматтар 
да кездесіп қалады. Бұл адамдардың ойлау, 
сөйлеу үрдістері ерекше, басқалармен тіл та-
бысуы, қарым-қатынас жасауы да өзгешелеу. 
Олар әдетте көрген-естіген кемшіліктерді 
жинап-теріп отырады. Соларды жөнді-жөнсіз 
кейіпте, қажетті-қажетсіз орында, сыпайы-
лықпен жанаспайтын түрде хабардар етеді. 
Сондықтан, бір қараған көзге, олар шындықты 
қорғаған сияқты болып көрінеді де. Осы аза-
маттар кейде ұжымға пайдасынан гөрі зиянын 
мол әкеледі. Өйткені, олар, шынтуайтында өз 
қамын күйттейді, жеке мүдде-мақсатына же-
туде келеңсіз істерден де тайынбайды. Бас-
шылар олардан тайсақтайды да. Сондағысы 
пәледен қашық, сөзден аулақ жүрейін дегені. 
Мұны сезген «батыр» шабуылға шығады, 
басшыны «қысымға» алып, ұжым мүддесіне 
қайшы келетін пендешілік мақсаттарын 
орындауға тырысады. Бұл, әрине, ұжымға ұна-
майды. Бірақ, азаматтардың әрқайсысы бір 
жағы – жаңағы адамнан сезіктенсе, екіншісі 
– басшыдан ұялады. Сөйтіп, ұжымдағы аху-
ал нашарлайды, басшы абыройы төмендейді. 
Пайда табатын – ешкімнен «қорықпайтын», 
өзгенің сөзін басынан асырмайтын, 
«кемшіліксіз» азамат. Ең өкініштісі, осыдан 
ұжым ұтылысқа кезігеді. Өйткені, барған сай-
ын көпшіліктің пікірі естілмейтін болады, 
азаматтардың ұсыныстары көбінесе ескерусіз 
қала бастайды. Нәтижесінде, ұжымның кәсіби 
мүмкіншіліктері толық іске қосылмай, көпшілік 
ренжулі болады. Мұндайда не істеу керек? 
Көпшілікке «тас лақтырып» отырған азаматқа 
«асты» кім береді? Міне, осы тұста басшыға 
үлкен жауапкершілік ауады. Ол өзінің ада-
ми қасиеттері мен қызметтік мүмкіндіктерін 
толығымен пайдаланып, жаңағы азаматқа 
күрделі ықпал жасауы тиіс. Бірақ, бұл оңай 
іс емес. Ол – білімділікті, салмақтылықты, 
көргенділікті, шыдамдылықты, батылдықты 
талап етеді басшыдан. Міне, сонда ғана 
«белгілі» азамат өзінің ұнамсыз, пендешілік 
пиғылымен ұжым мүддесінің үйлесе алмайтын 
алшақтығын айқын түсініп, қателігін мойындай-
ды. Бірақ, ол азаматтың ар-намысына нұқсан 
келмеуі абзал. Оның ұнамсыз істері мен бай-
ыпсыз сөздерінің түбірінде адам өзгерте ал-
майтын табиғат берген мінез-құлық жатыр ғой. 
Сондықтан, оны алабөтен кінәлауға болмайды, 
керісінше, кешірімділік жасау керек сиқты. Ба-
сты мәселе – ортақ мүддеге басшының шын 
пейілімен берілуі я берілмеуінде. Бұл түйін 
осылай көпшілік үшін жайлы шешімін тауып 
жатса, ұжымның ахуалы жөнделеді, жұмысы 
өрге басады. Жетекшінің абырой-беделі де 
өседі. Егерде басшы жаңағы азаматтың ық 
жағына шығып, бәле тауып басымды ауыртпай-
ақ қояйын деген ой шырмауында қалып қойса, 
онда басшының да, сол басшыға кез болған 
ұжымның да халдері мақтанарлық болмайды. 

Дүние жүзі халықтарының барлығы 
дерлік ұстанатын иудаизм, ламаизм, хри-
стиан және ислам діндері жалпы алғанда 
ізгі адами қасиеттерді – имандылықты, 
қайырымдылықты, тектілікті, бекзаттықты, 
тазалықты, жауға да пенде ретінде қарауды, 
мейірімділікті уағыздайды екен. Осыдан нені 
аңғаруға болады? Бұдан адам баласының 
дүниеге бір-бірімен ұрысып-керісу, шатасып-
таласу соғысу үшін емес, керісінше, аман-сау, 
қабілетіне қарай тірлік етіп, өзге адамдармен 
жақсы қарым-қатынаста болып, бақытты өмір 
кешу үшін туатынын байқауға болады. «Аруақ 
разы болмай, тірі байымайды», – дейді қазақ. 
Осы қағиданы ұстанғандар әркез ата-аналарын 
еске алып, дұға оқытып, садақа беріп жатады. 
Дұрыс та, орынды да, игілікті қызмет. Сөйтіп, біз 
ата-ана аруағының ризашылығын алып жата-
мыз. Ата-ана аруағымен қоса, қазақты ел еткен 
бабалар рухына да бас иіп, батасын сұрайық. 
Ол үшін бабалар көрсеткен жолмен жүріп, 
солар қалдырған өнеге, үрдіс, қағидаларды 
өз өмірімізде мығым ұстай білейік. Солай 

болғанда ғана атамыз қазақ қалдырған руха-
ни қазынаның сақтаушысы мен иесіне айна-
ламыз. Рухани байлық қазақ елінде ғасырлар 
бойы зерделеніп, сараланып, уақыт таразы-
сынан өткен құндылықтар. Мұнда заманның 
өлшемді бір бөлігіне ғана қажет мерзімділік 
атымен жоқ. Бұл олардың тарихта мәңгілік 
қажеттілікте, түпкілікті қолданыста болаты-
нының айқын дәлелі. Бабалар қалдырған қай 
сөз, қандай ұғым болмасын, барлығында да 
осы ұлттың ұлы арманы сайрап жатыр. Бұл 
құнды қазына қазір ел игілігіне қалай пайда-
ланылуда? Атадан жеткен асыл сөзді біз бүгін 
күнделікті тірлігімізде еркін қолдана алып 
жүрміз бе? Сол мұраның құдыретті құралын 
жас ұрпақтың қолына мықтап ұстата алдық 
па? Болмаса атадан жеткен асыл мұра маман-
дар мен ғалымдар игілігінде ғана қалып қойды 
ма? Мәселен, «Жеті ғасыр жырлайды» атты 
мұра 5000 данамен жарық көріпті. Осы бағалы 
дүниені зерделеп оқыған азамат өмірдің 
әртүрлі тұсына қатысы бар адамгершілік, 
достық, адалдық, ата-анаға құрмет, 
адамның дүниеде алатын орны, еңбек және 
еңбекқорлық, басқа да ізгі қасиеттер жөнінде 
мағлұмат алып, одан өзіне қажет бағыт-бағдар 
алады. Өте жақсы, игілікті құбылыс. Бірақ, 
осы кітап қалың бұқараға қажетінше жете ме?! 
Жетпейді. Ал адам баласына қажет тәрбие 
ұғымдары мен ұстанымдары, жоғары да жаңа 
айтқанымдай, кітапта тұнып жатыр. Ақын-
жазушылардың, жыраулардың өмірбаяндарын 
оқысаң халық сүйіспеншілігіне куә боласың. 
Ауыл ақсақалының үйіне жырау келсе, құтты 
қонақ дәм-тұз татқан соң, кешке қарай сол үйге 
бүкіл ауыл адамдары жиналған. Балалар да 
атасының, әкесінің тізелеріне басын қойып жыр 
тыңдайды екен. Таң бозара қисса аяқталады. 
Жыраудың әсерлі қоңыр үні, құлақтан кіріп, 
санамызға қорғасындай құйылады. Сондай 
бір кеште естіген өнегенің әсерлерін ұрпақтан 
ұрпаққа тәлім-тәрбие ретінде қалдырған.

Қазіргі жасқа аталмыш кітап оқып беру 
арқылы құлағына қазақ жырының құдыретін 
сіңіруге болады. Ақындар мен жыраулардың 
тіршілік турасындағы ойлары баға жет-
пес мұра. Өйткені, олар қалдырған інжу-
маржан сөздер мен нақыл ұғымдар түбі 
халық арасынан шыққан, ел ішінде айтылып 
жүрген әңгімелерден бастау алған десек, 
шындықтан алыс кете алмаспыз. Ал халықтың 
қателеспейтіні анық. Біздің мақсат – осы аса 
құнды білімді қалың бұқараға жеткізу. Со-
лай болғанда әрбір азамат көнеден жеткен 
ұғымдарды өз санасына құйып, одан терең су-
сындайды. Соның негізінде оның рухани өзегі 
қоюланып, өмірлік көзқарастарының иманжүзді, 
салиқалы, ынсапты жолға түсе бастағанын өзі 
де байқамай қалуы мүмкін. Сан ғасырлар бойы 
жиналып, сараланып, екшелініп бізге жеткен 
құдыретті ой мен сананың күші қашанда бөлек. 
Тек оны бағалай білуіміз керек. Менің өмірдегі 
ұстанымыма халқымыздың ұшан-теңіз руха-
ни құндылықтары ерекше әсер еткенін айту 
парызым. Мамандығым журналистика сала-
сы, «Бес ғасыр жырлайды» атты көптомдық 
кітапты университте оқып жүргенде оқитын 
едім. Облыстық «Жетісу» газетінде практикада 
жүргенімде Жұматай Оспанұлынан «Он ғасыр 
жырлайды» деген кітапты алып оқыған едім. 
Содан кейін ол кітапты ешбір жерден тапқан 
емеспін. Шіркін, сондай кітапты тапсам деген 
арманым бар...

Сыр өңірінің шайырлары Шораяқтың 
Омары, Тұрмағамбет ақын, Базар жырау 
жауһарлары көңілімнің төрінен әркез орын 
алып, енді міне, сол ұлылардың асыл сөзін 
арқа тұтып, ұлттық тәрбие, адалдық, адамдық 
туралы өз тұжырымдарымды ұсынып отыр-
мын. Жалпы, қандай мамандықтың иесі бол-
са да, халқымыздың бай қазыналарын әркез 
жанынан шығармай, соған арқа сүйеп отырса, 
тура жолдан көз жазбайтынымызға менің има-
ным кәміл.

Мадина АЙТОВА.

Бала кезімізде ата-әже-
леріміз өзгелерге реніш білдіргенде «Таспен 

ұрғанды аспен ұр» деп отыратын. Сонда біз екіұдай ой 
жетегінде қалатынбыз. Неге таспен ұрғанға ас беруіміз керек? 

Оның лақтырған тасын өзіне неге қайта атқыламасқа деген ой 
балалық сезімді мазалайтын. Бертін, білім алып есейе келе, жоғарыдағы 

ұғымның терең де күрделі мағынасы бар, қоғам дамуында оның алатын 
пәлсапалық орны ерекше екенін түсіне бастадық. Адами қатынастарда 

байсалдылық, шыдамдылық, сыпайылық, сабырлылық, кешірімділік, 
қанағатшылдық, кішіпейілділік, мейірімділік сезімдері азды-

көпті болады. Осы қасиеттер турасында ұлт ұлылары 
қалдырған асыл сөздер ұшан-теңіз.

АЌЫЛ, ЌАЙРАТ, Ж‡РЕКТI 
БIРДЕЙ ¦СТА
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Выдающая личность 
Балпык би

Балпык би (Балпык Дербисалиулы) - судья, 
оратор, борец за независимость казахского наро-

да и суверенитета казахского государства. Происходил из  подрода Андас 
рода Шуманак племени Жалайыр, родился приблизительно 1694 г. на тер-
ритории Центрального Семиречья. С юных лет он стремился к знаниям 
и был одаренным ребенком, часто участвовал в словесных  поединках и 
слыл метким острословом. В народных легендах схоронились упоминания 
о феноменальной памяти будущего бия. А также считался метким стрел-
ком из лука.  В годы великого бедствия (1723-1725) Балпык би проявил 
отвагу в битвах с джунгарами. Позже отряды племени жалаир под его ко-
мандованием участвовали а Аныракайской битве, в сражениях в Аягузе, 
Таскенкене, в боях в местностях Жолбарыссай, Балдырганды, Кызкулаган, 
в окрестностях нынешнего  города. Балпык би внес значительный вклад 
в освобождение родной земли от зарубежных агрессоров. Схоронились 
легенды, повествующие о том что Балпык би был верным советником 
Абылай- хана. Сообщается что Балпык би участвовал в посольстве ко 
двору джунгарского  хана Голдан- Церена, где участвовал в переговорах 
о заключении мира. Также  особо в народной памяти отразилась дружба 
связывающая Балпык би с еще одним выдающимся сыном казахского на-
рода, а именно с Ескельды Жылгельдыулы. В народе их называли «егиз 
би» (судьи — близнецы). Мудрые советы героя помогли людям пережить 
тяжелое военное время. Еще при жизни имя Балпык би было овеяно ле-
гендами, в которых реальность смешалось с доброй фантазией народа. 
За его знания, мудрость и ораторский дар народ почитал его за святого. 
За честность и неподкупность ему было вверено право свершения суда, и 
присвоено почетное наименование «Би». 

Предположительной датой смерти Балпык би является 1804 год, таким 
образом выходит что общая продолжительность его жизни составила око-
ло 110 лет, явление такого долгожительства  показывает собой ту огром-
ную духовную и физическую мощь которой обладал Балпык би. Могила 
Балпык  би сразу же после его кончины стала местом массового народного 
почитания. И по сей день Мавзолей Балпык би располагающийся  в Кара-
тальском районе рядом с селом Оян является объектом паломничества, 
и поклонения современников, настолько что многие остаются близ него  
на ночлег в надежде на помощь святого. Помимо этого мавзолей Балпык 
би является важной исторической реликвией в рамках всего Казахстана. 
Также во имя бия открыты памятники, названы улицы в городах и населен-
ных пунктах, имя Балпык- би  носит административный центр  Коксуского 
района Алматинской области.

Несомненно то что Балпык би является одним из выдающихся сынов 
казахской земли, и как сказано в программе первого президента РК, Ел-
басы Н.А. Назарбаева «Рухани Жаңғыру», на подражании именно таким 
личностям будет строится идентичность будущих поколений нашего От-
ечества. 

        Игорь ВВЕДЕНСКИЙ,   
учитель истории школы- гимназии №1.

                                                        

1934 жылы еліміздің ең 
алдыңғы қатарлы университеті, 
қарашаңырағымыз әл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің іргетасы қаланды. 
Бүгінгі күні университетімізде 20 
000-ға жуық студент білім ала-
ды. Он үш факультеттен тұратын 
университетте үш мыңға жуық 
профессор-оқытушылар құрамы 
студенттерге білім беріп келеді. 
Қала ішіндегі «Казгуград» қалашығы 
деп аталып кеткен құтты мекенде 
студенттердің білім алуына барлық 
мүмкіндік жасалған. Ө.Жолдасбеков 
атындағы 1600 орындық студенттер 
сарайы, ТМД елдеріндегі жалғыз 
үлкен ауқымды «әл-Фараби» 
кітапханасы, спорткешені мен ста-
дион, жаңа ғимараттар, әскери 
кафедра, технопарк, 5000 сту-
дентке арналған студенттер үйі, 
медициналық орталық және сту-
денттерге қызмет ету орталығы сту-
денттер игілігі үшін қызмет жасап 
отыр. Студенттер сарайында өнерлі 
студенттерге арналған студенттер 
клубы жұмыс атқарады. Студент-
тер клубының дарынды мүшелері 
талай байқаулардың жеңімпаздары. 
Соның бірі ретінде, «Бақыт» би 
ансамблін ерекше атап өтуге бо-
лады. Университетімізде дәстүрлі 
түрде «Жалын» бірінші курс та-
ланттарын анықтау, «Студенттік 

ҚазҰУ- білім алуға зор мүмкіндіктер мекені
көктем», КВН, «Ана тілі аруы-Жігіт 
сұлтаны» сияқты байқаулар жоғары 
деңгейде өткізіліп тұрады. Сондай-
ақ, студенттердің көшбасшылық 
қабілеттерін, ұйымдастырушылық 
қасиеттерін дамыту мақсатында 
жастар ұйымдары комитеті жұмыс 
істейді. Оның құрамына «Сұңқар» 
студенттер кәсіподағы, студент-
тер Сенаты, «Көмек» еріктілер 
қозғалысы, студенттер кеңесі, Болон 
үдерісі бо йынша студенттік бюро, 
студенттердің ғылыми қоғамы кіреді. 
Қазіргі уақытта университеттегі 
барлық мерекелік іс-шаралар тікелей 
аталған жастардың қатысуымен 
өтеді. Ерекше атап өту керек 
тағы бір жағдай, аталған жас тар 
биылғы жылы дәстүрге айналған 
IV Халықаралық студенттер фо-
румын ойдағыдай ұйымдастырды. 
Ғылыммен айналысқысы келетін 
студенттер үшін де дәстүрлі түрде 
«Ғылым әлемі» сияқты конферен-
ция, форумдар ұйымдастырылып 
тұрады. Инновациялық жобаларға 
құштар, заман ағымынан қалмауға 
тырысатын студенттер үшін әр фа-
культетте бизнес-инкубаторлар, 
университетте технопарк қызмет 
етеді. Алты жыл бұрын осындай 
керемет мекеннің студенті атан-
дым. Бұрынғы кездері үлкендер 
«өмірдегі ең қызықты шақтар – 

студенттік шақтар» десе түсінбейтін 
едік. Нағыз өмірлік достарды осы 
жерден таптым. Ұмытылмас кеш-
тер мен сәттер осы универси-
тетте болды. Өмірдегі ең ыстық 
сезімдер мен пейілдер, сыйластық 
пен құрмет – барлығын осы ҚазҰУ-
дан алдым. Әрине, мұның барлығы 
менің университет белсенділерінің, 
яғни «қаймақтарының» қатарына 
қосылған кезімнен басталды. ҚазҰУ 
– талантты, дарынды студенттердің 
басын біріктіріп отырған мекен. 
Сыйластық пен шынайы достықтың 
мекені, ҚазҰУ – ғашықтардың 
мекені. ҚазҰУ – адамның тұлға 
болып қалыптасуына ықпал етіп, 
тұлғаның жан-жақты қабілетін ашып 
көрсетуіне мүмкіндік беретін мекен. 
Сол себепті де, мен өзімнің ҚазҰУ-
да жүргендігімді өмірімдегі ең үлкен 
сәттілік деп санаймын.

Айгуль БАЗИЛОВА, 
əл-Фараби атындағы 

Қазақ Ұлттық Университитінің 
қылмыстық құқық жəне 

қылмыстық іс-жүргізу, крими-
налистика кафедрасының аға 

оқытушысы.
Арайлым ЖЫЛҚЫБАЕВА,

əл-Фараби атындағы 
Қазақ ұлттық университеті заң 
факультетінің 4 курс студенті.

Ұстаз – мектептің 
жүрегі мен тірегі

Ұстаздар күні – көпшілік жақсы көретін 
кәсіби мерекелердің бірі. Біздің мемлекетімізде 
де бұл мереке қазан айының алғашқы 
жексенбісіне белгілеген. Бұл күні ұстаздар 
өздерінің шәкірттерінен тілектер мен гүлдерін, 
оқушылар өздері ұйымдастырған концерттік 
бағдарламаларын қуана тамашалайды.Чер-
касск орта мектебінде де ұстаздарға арналған 
мерекелік шара ұйымдастырылды. Шара ба-
рысында 8-11 сынып оқушылары өздерінің ақ 
тілектерін таңертеңгі құттықтауларынан баста-
ды. Оқушылар алдын ала ұстаздардан ақыл-
кеңес алып, әр пән мұғалімдерінің барлық 
сабақтарын жоғары сынып оқушылары, 
ұстаздардың орнына төменгі сынып 
оқушыларына сабақ берді. Күніміз одан әрі 
мерекелік концертпен жалғасын тапты. Баста-
уыш, орта буын,  жоғары сынып оқушыларының 
арасынан өнерлі оқушыларымыз шығып 
өз өнерлерін паш етті. Оқушылар тарапы-
нан ұйымдастырылған мерекелік шарамыз 
жоғары деңгейде өтті деп айтуға болады. 
Ұстаз деген – бұл ғылымға жетелейтін ма-
ман ғана емес, адамды рухани байытатын 
тұлға. Ұстаздар ерекше азаматтық миссияны 
орындайды – келер ұрпаққа тәрбие береді.                                                                                                                              
Құрметті ұстаздар! «Ұстаздық еткен жалықпас, 
үйретуден балаға»- деп Абай атамыз 
айтқандай, сіздер жас ұрпақтың санасына 
тәлім-тәрбие, үлгі-өнеге енгізетін өлшеусіздер. 
Сіздерге өскелең ұрпақ тәрбиелеудегі 
өрелі жұмыстар және мемлекеттің гүлденуі 
жолындағы абыройлы істеріңізге толымды 
табыс тілеймін. Шығармашылық ізденістер, 
ғылыми жаңалықтарыңыз арта берсін. 
Мерейлеріңіз үстем болсын!

Д.ЕЛУБАЕВ,
Черкасск орта мектебі

директорының тəрбие ісі жөніндегі 
орынбасары.

ЖАҚСЫЛЫҚ ЖАСАЙЫҚ
2019 жылдың 5 шілде-30 қыркүйек айының аралығында 

республикалық «Мектепке жол» қайырымдылық акциясы 
өтті. Іс-шараға мектебіміздің демеушілері биылғы жылы да аз 
қамтылған отбасы, жартылай жетім, көп балалы отбасы ба-
лаларына материалдық көмек көрсетті.  Бақалы ауылының 
әкімшілік қызметкерлері, мектеп әкімшілігі. мектеп ұжымы, жеке 
кәсіпкерлер мен жеке шаруа қожалық иелері Л.Еркасымова, 
Ж.Кабдолданова, Г.Садыкова, Е.Дүйсебаев, Н.Галиева сынды 
азаматтар мен азаматшалар мектеп оқушыларына материалдық  
көмек ұйымдастырып, мектепке керекті оқу-құралдар, спорттық 
киімдер, кеңсе заттары мен мектеп формаларын алып беріп 
оқушыларымыздың және ата-аналардың ризашылығына ие бо-
луда. «Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» - демекші, 
осындай жомарт та кеңпейілді, қайырымды жандарға мектеп 
ұстаздары мен ата-аналардың алғысы шексіз.

А.ЖУМАТАЕВА,
К.Қазыбаев атындағы ОМ  əлеуметтік педагогы.

Бала  тəрбиесіндегі 
ұлттық ойындар

Халық ойындары педагогиканың дәстүрлі құралдары 
болып саналады. Ұлттық ойындардың қайсысы 
болмасын,мазмұны жағынан балаға түсінікті, әсерлі және 
ықшамды ұлттық ойындар – атадан балаға мұра болып 
жалғанып отырған көне халықтың дәстүрлері ұлттық ойын-
дарды ойнату, сабақ үстінде ғана емес, сабақтан тыс уақытта 
балалардың алған білімдерін тиянақтауға мүмкіндік жасай-
ды.Ежелден-ақ халқымыздың дәстүрлік танымында сәбилік 
шақты-ойын баласы деп атағаны мәлім. Халқымыз ойын-
дарды  балалардың мінез-құлқын  қалыптастыру құралы деп 
ерекше бағалаған. Ойынды әрбір адам ойнап өседі.Ойын 
дегеніміз - адамның ақыл-ойын дамытатын қызықтыра оты-
рып, ойдан-ойға жетелейтін, тынысы кең, алысқа меңзейтін, 
қиял мен қанат бітіретін ғажайып зат. Мысалы,асық ойыны-
балалардың ежелгі ұлттық спорттық ойыны. Халқымыз 
асықты қастерлеген.Ертеде қазақ  халқы асықты бала 
кезде қолына алып,ойнай бастаған. Тіпті бала тумай жа-
тып, жас нәрестеге арнап асық жинайтындар да болған. 
Қазақта «Асығың алшысынан түссін» деген ізгі тілек бар. 
Яғни асықтың алшы түсуі оның иесін сәті түсіп,жолы болып 
тұрғандығын білдіреді. Ұлттық ойындарды балалардың жас 
ерекшеліктеріне қарай ықшамдап дүниетанымдық жағына 
көңіл бөле отырып ойнату қажет деп ойлаймын.

А.ЖУМАСИЛОВА, 
əл-Фараби атыңдағы орта мектебі,

мектепке  дейінгі шағын орталығының тəрбиешісі.

Қарауылтөбе орта мектебінде 
16-20 қыркүйек күндер аралығында 
мектепішілік тілдер апталығы 
өткізілді. Апталық барысында 
мәдени іс-шаралар, жарыстар, 
интеллектуалдық ойындар өткізілді. 
Оның ішінде ерекше атап өтсек 5 
сынып жетекшісі Тлеубаева Бедил-
хан Ганиевна «Абай дана, Абай 
дара қазақта» атты сынып сағатын 
өткізді. Сабақ барысында Абай 
атамыздың қара сөздері, әндері, 
өлеңдері оқылды. Осы сынып сағаты 
ең үздік деп танылып, жақсы өнер 
көрсеткен оқушылар марапатқа ие 
болды, орыс тілі мұғалімі Досжано-
ва Салтанат Калиевна мектепішілік 
«Умники и умницы» атты интел-
лектуалды ойынын өткізді. Ойын 
арқылы  оқушылардың орыс тіліне 
зиялы  қауымының шығармалары 
мен өмір баяндарын таныстыра 
кетті. Осы өткен жарыста 11 сынып 
оқушылары Копбаева Назым І орын-

Ќыз тəрбиесі - 
ұлт тəрбиесі                     

«Қызды тәрбиелегенің – бір ұрпақты 
тәрбиелегенің», - деп ата- бабамыз айтқандай қыз 
бала тәрбиесі – халықтың ең қымбат байлығы. 
Бала тәрбиесі мектептің ғана  емес,ата-ананың 
да міндеті. Сондықтан да қазіргі заманда қыз 
бала тәрбиесіне ерекше мән беру керек. Бесігінде 
жақсы тәрбие алған, үлгі-өнеге көрген қыз бала 
болашақта да сол әдебін сақтамақ. Баланың 
бос уақыты көп болған сайын жаман нәрсеге көп 
ұрынады. Мектебімізде қыздардың бос уақытын 
тиімді пайдалануда «Қызғалдақ» қыздар ұйымы 
әр түрлі іс-шаралар өткізіп тұрады. 9-қазан күні 
7-10 сынып қыздары арасында «Қызға – қырық 
үйден тыйым» тақырыбында дөңгелек үстел 
өтті. Әр қыздың бойына қазақ қыздарының асыл 
қасиеттері- инабаттылық,ұқыптылық, адамгершілік 
т.б сіңіру мақсатында кеңестер беріліп,тақырыпқа 
байланысты бейнебаяндар көрсетілді.

Қ.ЕРМЕКҚЫЗЫ,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің 

психологы.

Латын  əліпбиі- ана  
тіліміздің жаңа көкжиегі

Латын  жазуы қазақ  халқы  үшін ойда  жоқта   ашылған жаңалық  
емес. Білім беру саласында 1929 жылы қазақ жазуы ресми түрде 
латын әліпбиіне көшкен. Сонымен қатар, 1929 - 1940 жылдар 
аралығында латын әліпбиі қолданыста болған. Ұлтымыздың  басы-
нан үш алфавит жүйесін өткергендігін білеміз. Олар: бірінші араб, 
екінші латын, үшіншісі  кириллицаға негізделген  қазақ  әліпбиі.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың  «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру»  атты  бағдарламалық  мақаласында 
айқындалған ел жаңғыруының  басты бағыттарының бірі қазақ  
әліпбиін латын  әріпіне  көшіру мәселесі болатын. Осыған орай 
түрлі іс- шаралар өткізіліп, халыққа кеңінен түсіндірілуде. Қазіргі 
таңда Елбасы Н. Назарбаевтың  латын әліпбиіне көшу саясатын 
қолдаймын. Себебі, біріншіден, латын әліпбиіне көшудегі негізгі 
ұтымдылық – тіл ауыспай, таңбаның  ауысуы. Екіншіден, қарапайым 
тілмен жеткізсем, сөзді  немесе дыбысты қалай естісек, жазылуын 
да солай жазамыз. Бүгінде  латын әліпбиін дүниежүзі халқының  
80 пайызы қолданады. Сондықтан латын әріпін білген отандаста-
рымыз  жер шарының қай түкпірінде жүрсе де  ақпар алып, хабар 
алмаса алады. Енді  рухани  жаңғыруымыздың  темірқазығы  бо-
лып отырған латын қарпін өмірге  енгізуде де  халықтың  қарқынды  
қайраты керек. Біз кейінге тартуға емес, бірлесе отырып алға 
ұмтылуға тырысуымыз керек. 

Н.ТӨЛЕУЛИНА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның 

бастауыш сынып мұғалімі.

Ұлттық құндылықтарымыз-
ата-баба аманаты

Таң атысымен күнделікті радио құлағын бұраймыз. Ұлттың үнжариясы- 
«Қазақ радиосында» тыңдарманның көңіл көкжиегін кеңейтетін танымдық 
бағдарламалар жетерлік. Соның бірі «Ойлан, тапқа» құлақ түреміз. 
Жүргізуші сан түрлі сауалдар қойып, жеңімпазды анықтайды.  Қарапайым 
ұлттық салт-дәстүрлерге байланысты сауалдарға жауап бере алмай жатқан 
тыңдармандардың кейбіріне Абай хәкім айтпақшы «қайнайды қаның, ашиды 
жаның». Кезекті таңертеңгілік ойын сауалдарының бірі төменде аты атала-
тын салтымызға байланысты болды. Кей жандардың қаперінде жүрсін деген 
оймен білетінімізді ортаға салдық Ендеше, салтымыз санамызда мәңгілік 
жаңғырып тұруы үшін дәстүрімізді сөйлетейік.

Атбайлар. Мұның екі түрі бар. Жас отаудың шаңырағы көтерілген соң 
ағайын-туыстар оған шашу шашып, «керегесі кең болсын», «босағасы 
берік болсын» деген тілек айтады. Ет жақыны босағаға жылқы байлаған. 
Сондықтан «атбайлар» атанған асыл мұрамыз. «Атбайлардың» екінші түрі 
– кәде. Құда-құдағилар келгенде немесе күйеу қалыңдығын алуға келгенде 
олардың жеңгелері алдынан шығып түсіріп алып, атын байлайды. Бұл да 
«атбайлар» деп аталатын той салты. Оған арнайы кәде беріледі. 

Жалпы, қай халықты алсақ та, оның өзіне тән тұрмыс-тіршілігі, күнкөрісі, 
әдет-ғұрпы, салт-дәстүрі болады. Салт-дәстүр сол халықпен бірге жасасып, 
оның тарихында өшпес із қалдырады. Бірақ ұмыт болып бара жатқан ұлттық 
салт-дәстүрлеріміз де жоқ емес. Сондықтан ұлттық құндылықтарымызды 
ұлықтап, келер ұрпаққа табыстау біздің қасиетті парызымыз.

Х. ДУВИЕН,
Абай атындағы мектеп-гимназияның мектепалды 

даярлық сынып мұғалімі.

Тілдер апталыѓы µтті
ды, Құдайберген Елдар ІІ орынды, 10 
сынып оқушысы Тоқтарбек Мадина 
ІІІ орынды иеленді.

Мен қазақпын,
Қазақпын деп жар салам.
Тілім қазақ,
Тілімменен мақтанам.
Көп тілдерді білсін мейлі 

барша адам,
Шетел, орыс, неміс, 

қытай, тілдерін.
Оқи берсін бәрін әркез әр адам,
Қазақ тілін ұмытпаған 

жақсы адам.
Ал егерде қазақ тілін ұмытсаң,
Онда болдың нағыз надан, 

сорлы адам.

Асель ТАШИМОВА,
 8 сынып оқушысы.

Асылбек СЫДЫҚБЕК,
 Қарауылтөбе орта мектебі 

ағылшын тілі пəні мұғалімі.

●К 325 летию Балпык би
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 21 қазан

Сейсенбі-Вторник 22 қазан

Сəрсенбі-Среда 23 қазан

Бейсенбі-Четверг 24 қазан

Жұма-Пятница 25 қазан

Сенбі-Суббота 26 қазан

Жексенбі-Воскресенье 27 қазан

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.

ЕСКЕ АЛУ

Балалар сауықтыру массажы. 
Төмендегідей көрсетілімдер бойынша 
қызмет жасайды: Жалпы массаж (общеукре-
пляющий), гипоксия, дисплазия, бұлшық ет 
гипотонусы, бұлшық ет гипертонусы, жам-
бас сан дисплазия, ЛФК, фитбол және т.б. 
Хабарласыңыздар: тел: 8700 2573923, 
WhatsApp: 8775 9058006, Instagram: baby-
mass1.

В языковой центр требуется учитель 
с педогогическим образованием и со зна-
нием казахского и русского языка. Обра-
щаться по тел: 8 776 9700455.

Продам недорого. Цена договорная:
1.Сварочный аппарат дизельный пере-

движной; 2.Электропрялка «Украиночка»; 
3.Машина ЗИЛ коротыш, самосвал; 4.Трак-
тор двигатель т-40 с лопатой плугом. Гре-
ферным ковшом; 5.Автолебедка ЗИЛ 157.

ВСЕ В ХОРОШЕМ РАБОЧЕМ  СОСТОЯ-
НИИ. Сот.Тел: 87772784658; 87775869072.

О, Алла келтіре көр ақылыма,
Тілейік дұға тілек ата ұлына.
Арғы тегім Есіркеп еске алайын, 
Үрім-бұтақ пақилық жақынына.

Есіркептен кейінгі бабаларым,
Шындәулет, Бәйжігіт пен Даналарым.
Еске алмаса болмайды бұларды да,
Бәйсейіт, Келтеқара саналарын.
Бергі бабам Кәріп би ел билеген,
Жазықсыз бір сөз үшін жанын берген.
Ілігіп қызылдардың қармағына,
Арызын тыңдамаған зар илеген.
Қайда қалды белгісіз пәк мүрдеңіз,
Көтерілген сізден кейін іргеміз.
Коммунистік партия заманында,
Атай алмай атыңызды жүргеміз.
Белгілі бір құдайға ісіңіз ақ,
Деген сөз бар ғой аққа тәңірім жақ.
Бұл күнде әулетіңіз өсіп өнген,
Тілділердің тілдері болмасын тап.
Ұл мен қыз немерені әлдилеген,
Сіз едің үлкен әже Бәгжан деген.
Тәрбиелеп өсірді ұл мен қызды,
Кейінгі келіндерің сізді көрген.
Сіздерді баба-әже сағынамыз,
Әр қашан рухыңызға табынамыз.
Бейіштен орындарың болса екен деп,
Алладан дұға жасап жалынамыз.
Нақысбек, Құрманәлі аталарым,
Еске алад үрім-бұтақ боталарың.
Құдайға мың мәртебе шүкір дейміз,
Сіздердің тиген шығар баталарың.
Сіздер барда еш уайым жоқ еді,
Ішпесек те қарынымыз тоқ еді.
Айрылып қаламыз деп бір сәтте,
Балалықпен ойымызға келмеді.
Сақым менен Есетай, Айымбала,
Сіздерді әже дейді талай бала.
Шырақ боп қабырларың жатыңыздар,
Мейірім нұрын төксін қақ  тағала.

Асыл әже сіздерсіз тұрақтаған,

Еске алдыќ б‰гiн бiздер бəрiњiздi
Дүниеден өткен ата-баба, әже-аналарымыздың рухына

2018 жылдың 
2-қарашасында 
Қ а р а у ы л т ө б е 
ауылында ғұмыр 
кешкен аяулы 
әкеміз Əлім-
беков Қабдуша 
Қабдырахман-
ұлы кенеттен 
дүниеден озды. 
Асыл әке-
міздің мезгілсіз қазасы қабырғамызды 
қайыстырды. Алланың ісіне адам араша 
түсе алмайды екен.

Өзіңсіз әке талай таң атып, батты күн,
Өмір бізге ұсынғандай қатал сын.
Алдың пейіш, артың ырыс болсыншы,
Ұрпағыңды қолдап, қоршап жатырсың.
Марқұмды сағына еске алушылар: 

балалары Қарлығаш, Меруерт, Маржан, 
Абай жəне жұбайы. 

25 қазан күні сағат 12.00-де 
«Жетісу» мейрамханасында берілетін 
əкеміздің жылдық асына барша құда-
жекжат, туған-туыс, дос-жарандарын 
шақырамыз.

Сарқан қаласында 1990 жылы 
салынған  «АҚҚУ» (Юрта) дүкені саты-
лады, ауласында қосалқы жаздық сыра-
хана, кәуапханасы бар. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыз; 8 701 695 52 00, үй тел; 
2-70-16.

Сарқан қаласы, Д.Нұрпеисова, 8 
үй сатылады, үй ішінде жуынатын душ, 
дәретхана, су бар, аристон (санузел). Үй өте 
жылы, құрғақ, ауласында қосалқы құрылыс 
қора-жай, навес, монша, жаздық ас үй бар, 
ауласына асфальт төселінген, бау-бақша 
суғаруға өте қолайлы екі жақты су арықтары 
бар. Хабарласыңыз; 8 701 695 52 00, үй 
тел; 2-70-16.

Сарқан қаласы, Нұрбеков, 74 үй са-
тылады, үй өте жылы, құрғақ, су бар, ау-
ласында қосалқы құрылыс қора-жай, навес, 
монша, жаздық ас үй бар, ауласы өте үлкен 
екінші үйдің орны бар. Хабарласыңыз; 8 
701 695 52 00, үй тел; 2-70-16.

Ардақты әкеміз 
Төртбаев Таңжарык 
Сағындықұлының  дү-
ниеден өткеніне  40 күн тол-
ды.  Әкемізді сағына еске 
ала отырып, топырағың 
торқа, жаның жәннатта 
нұрлансын деп Алладан 
тілейміз. Әкеміз  сабырлы 
мінезімен ерекшеленетін 
алтын жүректі жан еді. 
Оның асыл бейнесі мен 
өнегелі істері әрдайым 
есімізде  қалады. 

Біздер үшін асқар едің, шың, асқақ, 
Сенсіз қалды жанымыз да тым ақсап. 
Жанарларды жәудіретіп мәңгілік, 
Кеттің, әке, жанымыздан жырақтап. 
Сен кеткенде жанарлар да жылап тым, 
Жігеріміз кетті сынып,сұлап мың. 
Жан әкешім, жаның болғай әрқашан, 
Ең ерекше,ақ төрінен жұмақтың.
Ардақты  əкемізге арналған 40 күндік ас  

қазан  айының  20-жұлдызында  сағат 12.00-де  
"Əмина" мейрамханасында  берілетінің хабар-
лаймыз. Барша туған-туыс, құда-жекжат,    дос- 
жарандарын шақырамыз.

Еске алушылар: туған-туыстары, балала-
ры,  немерелері. 

Продам благоустроенную квартиру с 
евроремонтом, центральным отоплением, 
частично с мебелью из 4-х комнат по адресу 
Кабанбай батыра дом 24 кв. 26 первый этаж. 
Обращаться по телефонам 8777 2894069, 
8702 3934396.

ТОО «Канатжан и Ко» (автобусный 
парк) срочно требуются водители на меж-
дугородние пассажирские перевозки. Об-
ращаться: бухгалтерия 2-05-66, директор 
8707 7542204.  

«Қанатжан и Ко» ЖШС-не (автобус 
паркі) шұғыл түрде қалааралық жолау-
шылар тасымалына жүргізушілер қажет. 
Хабарласыңыздар: бухгалтерия 2-05-66, 
директор 8707 7542204. 

Түстен кейін сағат 13.00-18.00 
аралығында 2-4 сынып оқушыларын 
жеке қосымша оқыта аламын. Сенбі, 
жексенбі күндері түске дейін де болады. 
Хабарласыңыздар Сарқан қаласы, теле-
фон 8707 3632531, 8702 8621184. 

Бигожанов Марат Рахатовичтің аты-
на тіркелген Сарқан қаласы, М.Төлебаев 
көшесі № 37 үйдің (кад. № 03-267-002-623) 
№1155975 0,1000 га көлемді жерінің жер 
учаскесіне жеке меншік құқығын беретін 
мемлекеттік актісі жоғалуына байланысты 
жарамсыз деп танылсын.

Мезгілсіз бір баланы жылатпаған.
Құйылып шексіз-шетсіз мейірімің,
Ақ сүтің омыраудан бұлақтаған.
Иманәлі, Имангелді екеуің,
Күлсін, Бәтіш бір туғансың төртеуің,
Арттарыңда ұрпақтарың тілейді.
Бәріңнің де жұмақ болсын мекенің,
Әбітке, баба екеуің қандай едің.
Қарлы шың, асқаралы таудай едің,
Біз үшін алтын еді басқан ізің.
Мәуелі таусылмайтын баудай едің,
Нүржікен балалардың бір әжесі.
Тең еді енесімен мәртебесі,
Қамын ойлап барлық туыстардың.
Қамқоршы боп әмсе жүруші еді,
Әулеттің өзің едің берекесі.
Өзіңсіз жараспайтын мерекесі,
Бұл күнде сағынышпен еске аламыз.
Шіркін-ай көрінсе деп, 

ең болмаса, көлеңкесі.
Жүруші ең Маңғаз аға өнер бастап,
Замандастар жүретін сізді мақтап.
Болған соң тағдыр солай, амал қанша,
Артыңа екі ұлыңды кеттің тастап.
Әлімхан, Мамырхан мен қарақтарым,
Нұрлан, Марат еді ғой қанаттарың.
Пәниден өттіңдер-ау қызық көрмей,
Іске аспады ойлаған талаптарың.
Сендерде ерте кеттің дүниеден,
Апалы-сіңлілі Сәуле мен Ляззаттарым.
Бір алла өзі қолдап рахым етсін,
Тозақтың көрсетпесін азаптарын.
Бұл күнде сағынып жүр балаларың,
Баба-әже, ата-апа, ағаларын.
Жәрдем ет о жаратқан балаларға,
Сабыр мен мақсат тілек бар арманын.
Еске алдық бүгін біздер бәріңізді,
Топырақ шірітпесін тәніңізді.
Тілейміз бір алладан дұға қылып,
Қинамай берзақ сұрақ жаныңызды.
Еске алушылар: Нақысбекұлы 

Имангелдінің ұл-қыздары, немере-
шөберелері.

QAZAQSTAN  
06.00,04.50 ӘНҰРАН 06.05, 17.15, 04.30  «Көңіл 
толқыны» 06.25 «Мәселе» бағдарламасы 07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 «Қайран күндер» 
12.00  «Ниет» әлеуметтік ток-шоу 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15, 04.00 AQPARAT 14.10 Т/х «Қашқын» 
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 «Апта» 16.45 
«Баланың көңілі» деректі драма 20.35, 02.20  
«Ашық алаң»  22.30  Т/х «Егіз ғұмыр» 03.10 Т/х 
«Қалампыр»  

ХАБАР  
06.00,03.00 ҚР ән ұраны 06.00  «Қызық times» 
07.00 М/с ТОБОТ 07.30, 08.10. 09.10  ТАҢҒЫ 
ХАБАР 08.00, Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00 
Т/х «Көкжал» 10.50 , 18.30 Т/х «Өз үйім» 12.00 
Жаңалықтар, Новости 12.30 , 18.30 Т/х «Өмір 
жолы» 13.00 сериал «Неслучайная встреча» 
14.40 Сериал «Разия» 15.00, Ток-шоу «Білім»  
15.30, 20.10 «Келінжан» телехикаясы 16.00,00.15 
Тұсаукесер! «Төрлетіңіз» 17.00, 23.00 Т/х «Ли-
стопад»  19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.45 
Тұсаукесер «Прайм тайм» 21.00 Итоги дня 21.40 
Т/х «Мәдениет үйі» 01.15 Муз/Шоу «Topjargan»     

ЕВРАЗИЯ   
06.00,03.15  Т/х «Махаббатым жүрегімде» 06.50 
04.00 «Той заказ» 07.20 «Басты бағдарлама» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Мужское/Женское»  12.00 
«Қалаулым live»  15.45 «На самом деле» 16.50 
Сериал «Возмездие» 18.00 «Басты жаңалықтар»  
18.45 «Пусть говорят»  20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Невский»  22.00, 02.15 
«Паутина» 01.00 «Отчаянные»  

ҚАЗАҚСТАН 
06.05, 17.15, 04.45 «Көңіл толқыны» 06.30, 
14.00, 17.00, 20.00, 03.00 AQPARAT 07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Қайран күндер» 
12.00 «Ниет» 14.10, 22.30 Т/х «Егіз ғұмыр» 15.00, 
21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00, 04. «Жан жылуу» 
16.30 «Тұлға» 20.35 «Ашық алаң» 23.25 «Әзіл 
time» 00.50 Футбол 03.35 Т/х «Қалампыр»  

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 
«Көкжал» 10.50, 18.30 Т/х «Өз үйім-2» 12.30 Д/ф 
«Өнегелі ғұмыр» 13.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
14.40 Т/с «Разия» 15.00 «Қоғамдық талқылау» 
16.00, 00.15 «Төрлетіңіз» 17.00, 23.00 Т/с «Ли-
стопад» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.10 Т/х 
«Келінжан» 20.50 Новый курс 21.00 Итоги дня 
21.40 Т/х «Мәдениет үйі» 01.15 «Топжарған»      

ЕВРАЗИЯ   
06.00, 03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 
06.40,04.00 «Той заказ» 07.10,18.00 «Басты 
жаңалықтар» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Муж-
ское/Женское» 12.00 «QALAYYM LIVE» 15.45 «На 
самом деле» 16.50 Т/с «Возмездие» 18.45 «Пусть 
говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50 Т/с «Невский. Проверка на прочность» 
22.00, 02.15 «П@УТІNА»  01.00 «Отчаянные»    

QAZAQSTAN  
06.00, 05,00 Әнұран 06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 03.00 AQPARAT 07.00 
«Таңшолпан» 10.00, 18.00 Т/х «Қайран күндер»  
12.00, «Ниет» ток-шоуы 14.00, 22.30 Т/х«Егіз 
ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00, 04.15 
«Келбет» 16.35 «Сексеуіл» арнайы жоба 20.35 
«Ашық алаң» 23.25 «Azil time» 00.50 Футбол 03.30 
«Қалампыр» 04.40 «Aqsaуyt»   

 ХАБАР 
06.00,03.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 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 «Көкжал» 10.50, Т/х «Өз үйім» 12.00 
Жаңалықтар «Новости» 12.30, Тұсаукесер «Па-
триот» 13.00, сериал «Свадьбы и разводы» 14.40, 
«Разия» 15.00 «Қарақатпен шай» 16.00, 00.15 
Тұсаукесер «Төрлетіңіз» 17.00, 23.00 «ЛИСТО-
ПАД» 18.30 Т/х «Сүрбойдақ» 19.30 Қортынды 
жаңалықтар 20.10 Сериал «Келінжан» 20.45 
Тұсаукесер! Prime time 21.00 Итоги дня 21.40 
Телехикая «Мәдениет үйі» 00.30 Телехикая « Ма-
хаббатым жүрегімде-2» 01.15 «Мектеп» деректі 
драмасы 01.15 Муз/Шоу «Topjargan»     

ЕВРАЗИЯ 
06.00,03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 
06.40,04.00 «Той заказ» 07.10, 18.00 Басты 
жаңалықтар 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Мужское/
Женское» 12.00  «Қалаулым Live» 15.45 «НА СА-

МОМ ДЕЛЕ» 16.50 Х/ф «Трое в Лабиринте» 18.45 
«Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20.45, 22.50 Т/с «Невский. Проверка на проч-
ность» 22.00, 02.15 «Паутина» 01.00 кино «ОТ-
ЧАЯННЫЕ»   

QAZAQSTAN   
06.00,05.00 ӘНҰРАН 06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.55, 04.30 AQPARAT 
07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 «Қайран 
күндер» 12.00,01.25 «Ниет» әлеуметтік ток-шоу 
14.10 Т/х «Егіз ғұмыр» 15.00, 21.30 Т /х «Жат 
мекен» 16.00 «100 жаңа есім» 16.30 «Nur Tiley» 
20.35, 02.55 «Ашық алаң»  22.30  «Екі жұлдыз» 
22.45 Футбол 03.45 Т/х «Қалампыр»   

ХАБАР  
06.00, 03.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 «Қызық таймс» 
07.00 М/с «Тобот»   07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы ха-
бар» 08.00 Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00, 22.15 
Телехикая «Көкжал» 10.50, 18.30 Т/с «Сүрбойдақ» 
12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 Народный кон-
троль 13.00, Т/с «Свадьбы и Разводы» 14.40 Т/х 
«Разия» 15.00, 21.40 Т/х «Тарих, тағдыр, тұлға» 
16.00, 00.15 Тұсаукесер «Төрлетіңіз» 17.00,23.00 
сериал «Листопад» 19.30, Қорытынды жаңалықтар 
20.10 Телехикая «Келінжан» 20.50 Открытый диа-
лог 21.00 Итоги дня 21.40  Т/х «Мәдениет үйі» 
01.15 муз/Шоу «TOPJARGAN»     

ЕВРАЗИЯ   
06.00,03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 06.40 
«Той заказ» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 Т/с «Мужское/Жен-
ское» 12.00  «QALAYYM LIVE» 15.45 «На самом 
деле» 16.50 Х/ф «Трое в Лабиринте» 18.00 басты 
жаңалықтар 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Невский. Про-
верка на прочность» 22.00, 02.15 «Паутина» 01.00 
кино «ОТЧАЯННЫЕ» 04.00 «Той заказ»     

 

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,05.00  Әнұран 06.05 Көңіл толқыны 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00,00.50 AQPARAT 07.00  
«TANSHOLPAN»  бағдарлама  10.00, 18.00  Т/х.  
«Қайран күндер» 12.00, 01.20 NIET Әлеуметтік 
тоқ-шоу 14.10, 22.30 Т/х. «Егіз ғұмыр» 15.00, 
21.30  Т/х. «Жат мекен» 16.00 Иман өзегі 16.25, 
04.30 «Менің Қазақстаным» 17.15 Ауылдастар 
17.45 «Екі жұлдыз» күнделік 20.35, 02.50   «Ashyq 
alan» 22.25 «Жат мекен» 23.25 «Azil time» 00.15 
«Parasat maidany» 03.40 Т/х. «Қалампыр»  

ХАБАР 
06.00,03.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қызық Times 07.00 
М/с «Тобот»  07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 
08.00 «Жаңалықтар» 09.00  «Новости» 10.00, 
22.15  Т/х «Көкжал» 10.50, 18.30  Т/Х «Сүрбойдақ» 
12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 Народный кон-
троль  13.00  «Свадьбы и разводы» 14.30 Сери-
ял  «Разия» 15.00 «Тарих. Тағдыр. Тұлға » 16. 00, 
00.15 «Төрлетіңіз» 17.00, 23.00 «Листопад» 19.30 
Қорытынды жаңалықтар 20.10 «Келінжан» 20.50 
Открытый диалог» 21.00  Итоги дня 21.40 т/х 
«Мәдениет үйі » 01.15  «Топжарған»  

ЕВРАЗИЯ 
06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты жаңалықтар 
07.45 Жұма уағызы 08.00  «Доброе утро»  11.00 
«Мужское/Женское 12.00 «Қалаулым»  15.50 
«Человек и закон» 16.50 «Жди меня Казахстан» 
18.45, 03.00 «Заң сөйлесін» 20.00 Главные ново-
сти 20.45 Поле чудес 22.00, 00.00  «Старая гвар-
дия» 23.00, 02.00 Паутина 04.00 Той заказ    

 

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,05.00  Әнұран 06.05  Qyzyq eken 07.00 
AQPARAT 07.30 «Сәлем Қазақстан» 08.45 
Бір күн 09.10 «Екі жұлдыз» күнделік 09.25 
Тұсаукесер «Толағай» 10.00,18.00 Т/х. «Қайран 
күндер» 12.00,03.20 Nur Tiley 12.35 «Жаныңда 
мәңгі қалғым келеді» «Жігіттер» тобының 
концерті 14.10 М/ф. «Динозаврлар заманы» 
15.30 Т/х. «Қара жорға» 17.30,00.55  «Мәдениет 
жауһарлары» 20.00,02.10 MASELE 21.00 «Екі 
жұлдыз» 22.40 Айтыс. Балғынбек пен Айнұр 
00.25 «Ауылдастар» 01.20 Т/х. «Қалампыр»  
02.45 Parasat Maidany 04.15 Konil Tolqyny   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 
07.00,15.40 Профессиональный бокс: Са-
дриддина Ахметова  09.30 Өзін өзі тану 09.45 
М/с. «Юху и его друзья» 10.45 Д/ф. «История 
в кадрах» 11.15 Международный фестиваль 
эстрадной песни «Voice of Nur-Sultan» 13.15 
«Қарақатпен шай» 14.00 Премьера! Шоу талан-
тов «Central Asias Got Talent» 18.00 Қызық Times 
19.00 Международный фестиваль эстрадной 
песни «Voice of Nur-Sultan» 21.00 «7 күн» 22.00 
Мегахит. Ханна. Совершенное оружие 23.40  
КВН бас лига 01.15 National Geographic    

ЕВРАЗИЯ 
06.00  Т/х  «Волчий зал» 06.50,03.25 Тамаша сити 
07.45 Басты жаңалықтар 08.30,04.10 Ұшқалақ 
09.00  Х/ф.  «Давайте познакомимся» 10.55 
Х/ф. «Будующее совершенное» 12.50 «Фабри-
ка грез» 13.15 «CONTENT» 14.00 Шоу Максима 
Галкина «Лучше всех» 15.45 Х/ф. «Ускользаю-
щая жизнь» 18.00 Сенбілік жаңалықтар 18.35 
Кешкі кездесу  20.00 «Главная тема» 20.30,23.00 
Х/ф. «Мозгаз» 22.00,02.20 Паутина+ 00.30 Х/ф. 
«Затмение»  

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 06.55 Д/ф «Ұлы дала 
дүбірі» 07.25 «Сәлем, Қазақстан!» 08.50 М\ф  
09.35, 03.25 «Ақсауыт» 10.00, 18.00 Т/х «Қайран 
күндер»  12.00, 02.10  «Дара жол»  12.50 Концерт 
12.50 «Әзіл әлемі» 13.30 «Екі жұлдыз» 15.30 
Т\х «Қара жорға» 17.30,02.55 «Бір күн»  20.00 
«Арта» 20.45, 03.50 «Сен де бір кірпіш дүниеге» 
д\ф 21.10 «Мен ғашықпын» концерт 23.00 Кино  
«Терминатор: генезис»  01.20 Т/х «Қалампыр» 
04.15 «Көңіл толқыны» 

ХАБАР  
06.00  «Тамаша» 07.00 Концерт 08.40  «Самопо-
знание» 08.50 «Шебер аспаз» 09.10 М\ф 10.30 
«Қызық таймс» 11.40 Тайны. Судьбы. Имена. 
12.30 Международный фестиваль эстрадной 
песни 14.30  Т/х «Көкжал» 17.30 Концерт 19.20 
«Central  Asia`s God Talent» 21.00 «7 күн» 22.00 
«Большая неделя» 23.00  Концерт 23.40 КВН 
01.10 «Национальная география»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Волчий зал» 06.50, 03.45 «Там-
ша сити» 07.45 «Сенбілік  жаңалықтар» 08.15  
«Ұшқалақ» 08.40 «Воскресные беседы» 08.55 
Х/ф «Третья жизнь Дарьи Кирилловны»»   12.50  
«Контент» 13.30 КВН 15.50 Фильм  «Сердце 
женщины» 18.00 Басты бағдарлама 18.35, 02.45   
«Кеш қалмайық» 20.00  Аналитика 20.55, 23.00 
Сериал «Мосгаз» 22.00, 02.00 «Паутина +»  
01.00 «Жизнь других»    
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 Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

Адами құндылықтар аяқасты болып, тірлігі теңге қуған қазіргідей 
кезеңде қасыңда қамқор қолын созатын, қас-қабағыңды бағатын жандардың болғаны қандай 
жақсы. Осындай жандардың қатарына мен әлеуметтік қызметкерлерді, оның ішінде маған 
қалтқысыз қызмет көрсететін Тоқжігітов Ерболсын Тоқтасынұлын жатқызамын. Әлеуметтік 
көмек алатын жан ретінде осынау азаматтың маған деген көмегіне тек алғыстан басқа айтарым 
жоқ. Үй шаруасынан бастап коммуналдық төлемдерге дейін тап-тұйнақтай етіп, күнделікті күйбең 
тірлікті біршама жеңілдететін Ерболсынға төл мерекелері қарсаңында шынайы ризашылығымды 
білдіріп, жұмысың әманда жемісті, табысты болсын деймін. Жаратушы балаларыңның қызығын 
көріп, бақытты ғұмыр кешуге жассын!

Гүлшара НЫҚЫШЕВА,
ІІІ топ мүгедегі, Сарқан қаласы. 

Қазіргі заманда бір ауыз сөз немесе кішкене ғана ілтипат, 
мейірімділік пен қайырымдылық адамға кереметтей күш-жігер беріп 
алға жетелейтіні сөзсіз. Бұл сөздер аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің үйде әлеуметтік көмек көрсету 
қызметкері Ербосынова Лəйлəға қатысты. Маған көрсеткен стандарт 
бойынша көмегіне ризашылығымды білдіремін. Ләйлә үйдің ішін реттеп, 
тазалығына айрықша мән береді. Аулама гүл өсіріп, баптап қарайды. 
Осындай жанға әлеуметтік қызметкерлер күні мерекесі қарсаңында 
атаулы күнмен құттықтап, отбасына амандық, деніне саулық тілеп, ба-
лалары мен немерелерінің қызығын көре берсін деймін!

Күлəй ҚАЗАНАТОВА,
ардагер-ұстаз.

Сарқан ауданында мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде әлеуметтік қызмет көрсететін 
бөлімшенің қызметкерлерін кәсіби 
мерекелерімен шын жүректен 
құттықтаймыз, соның ішінде Екіаша 
ауылдық округінде қызмет көрсететін 
әлеуметтік қызметкер Мақсат 
Аскербекқызының балаларға деген 
сүйіспеншілігімен атқарған қызметі 
өте зор. Балалардың көңілін таба 
білетін жан десек артық етпес. Әр 
уақытта басымызда қандай да бір 
жағдай болса көмегін, қол ұшын 
аямайтын адам. Балалар келуін 
күтіп, алаңдап іздеп тұрады. Мақсат 
Аскербекқызын кәсіби мерекесімен 
құттықтап, деніне саулық, отбасына  
амандық, жұмысына табыс тілейміз.

    Ата – аналар, балалар.

Мүмкіндігі шектеулі балаларымызға аналық мейірімін төгетін, жаны жайсаң, жүрегі кең 
әлеуметтік қызметкер Бабашева Айнұр Тастемірқызын төл мерекесімен құттықтаймыз. Отба-
сына амандық, жұмысына табыс, еңбегінің жемісін көруін тілейміз. 

Меруерт МУСТАХИМБЕКОВА,
ата – ана.

«Ұстаздық еткен жалықпас  үйретуден балаға» - деп Абай атамыз айтқандай әлеуметтік 
қызметкер Такеева Эльмира апай аптасына екі рет үйге келіп, менің балама тәлім – тәрбие 
беріп, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беріп отырады. 
Әрдайым үйге келгенде менің балам қуана апайын қарсы алады. Қай кезде де болсын Эльмира 
апайын мақтап, айтқан ақыл – кеңестерін бізге жеткізіп отырады. Апайымызды кәсіби мерекесімен 
құттықтаймын. Қызмет көрсетіп жүрген балаларыңыз жетістікке жетіп, еңбегіңіз бағалана берсін. 

Адина ДƏКЕНОВА,
ата – ана.

Сарқан ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі мүмкіндігі шектеулі 
балаларға үйде әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінде әлеуметтік қызметкер Рахымберлина 
Бақытгүл апайымызға алғысымыз шексіз. Жүрегі мейірімге толы апайымыз балаларымызға 
ерекше сезіммен қарап, мейірімін төгеді. Төл мерекесімен құттықтап, еңбегінің жемісін көруді 
тілейміз. 

М.МҰҚАНОВА,
ата – ана.

Жанымызда жүр 
жақсы адам

●Редакцияға хат

Тіл-әр ұлттың басты қазынасы.Ең алғаш тіл дүниеге келген сәттен, адамзаттың даму қарқыны 
лезде шапшаңдатылып, қазіргі күнге дейін жалғасуда.Сол себептен адамзатта тілдің орны 
құдіретті. Бүгінгі кезде әлемде көптеген тіл кездеседі.Бірақ уақыт өте келе өз тілі үшін күреспеген 
ұлттың тілі жойылады да, оның орнын шет тілдер басады.Бұл жағдай, тіл үшін уайымдауға басты 
себепкер. Ата-бабаларымыздың ұзақ жылдар бойы алаш халқына аманаттап қалдырған қасиетті 
мұрасы-қазақ тілі.Осы себептен ана тілін қорғау, тазалығын сақтау әр алаштың парызы.Атақты 
Кеңес Одағының батыры Бауыржан Момышұлының "тіл тазалығы үшін күрес-ешқашан толаста-
майтын мәңгілік күрес" деген сөзінен, тілдің кіршіксіз аппақ болуына әрдайым басты назар ауда-
руымыз керек екендігін білдіреді.

Өкінішке орай, қазіргі ортада өз ана тілінде еш дақсыз сауатты сөйлейтін қазақты кездестіре 
бермеймін.Көбінесе орыс тілін қосып сөйлейтін қандастастарымды жолықтырамын.Ал қалалық 
жерде, ана тілімнің тынысы тарылады да қалады. Осындай жағдайға қарапайым мысал: жәй ғана 
1 күн таза ана тіліңізде сөйлеп көріңізші. Бұл тәжірибе оңай көрінгенмен, көбіңізге қиынға соғатын 
болады, әсіресе келешек келе жатқан жастарға. Ал тіл болашағы келешек жастардың қолында. 
Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі - қазақ тілі. Қазіргі кезде қазақ тілі кирилл әліппбиінен  
латын қарпіне көшу үстінде. Бұл өзгеріс ана тілімнің әлемдік дәрежеге ұмтылуына себепші. Менің 
ана тілім-ол қазақ тілі. Қазақтың тілі әлемдегі ең бай,ең әдемі,ең көркем тілдердің бірі.Өйткені 
мен осы күнге дейін бар сезімімді,бар ойымды ана тіліммен еш қиындықсыз жеткізіп келемін.Тіл 
ұлттың жүрегі, халықтың жаны. Өз тілімді шексіз сүйемін, ең бағалы байлығым.Өйткені әйгілі жа-
зушы, белгілі қоғам қайраткері Ғабит Мүсірепов айтқандай "Тілден биік асқар тау жоқ, тілден асқан 
байлық жоқ,тілден терең теңіз жоқ".       

Бекзат ШАТЫРБАЙ,
№1 мектеп-гимназиясының  11 "А" сынып оқушысы.   

Я, Смагулова Валентина Александровна мама Жанатаевой Назерке которая находится на 
соц. обслуживании на дому детей с ограниченными возможностями.

Искренне благодарю за кропотливый нелегкий труд. За терпение, за любовь к нашим детям 
Спасибо огромное Рысбековой Р.Б. Особоя благодарность социальным работникам которые по-
сещают наших детей и выделяют огромное внимание и заботу детям с ограниченной возможно-
стью. Хотела бы выразить благодарность от всех родителей.  Пожелать вам крепкого здоровья, 
терпения и успехов в труде. Поздравить вас с наступающим праздником  социального работника!

С уважением Смагулова В.

Я, пенсионерка Лазарева Галина живу одна. Меня обслуживает социальный работник Токжи-
гитов Ербол. С уважением относится, всегда выслушает, чем помочь советом и делом. В доме 
всегда порядок и чистота во дворе. Приносит качественные и хорошие продукты и лекарства, 
отвозит меня в больницу на обследование так как я являюсь на бессрочной третьей группы ин-
валидности. Спасибо Ерболу и поздравляю его с профессиональным праздником с днем соци-
ального работника.

С уважением Лазарева Г.  

Выражаем благодарность

Ақан Əділет Мұхтарұлын 19 қазан күні 16-жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз! 
Туған күн – ғажайып армандар мен жарқын үміттерге толы өміріңнің жаңа бастамасы. 
Ондағы бар армандар-тілектерің орындалсын! Сенің бойыңда көшбасшылық қасиетпен 
қатар қарапайымдылық пен мейірімділік ерекше үйлесімділікпен кездеседі. Көздеген 
шыңдарыңды бағындырып, діттеген мақсаттарыңа жетуіңе, тек қана 
туған күніңде емес, әр күн сайын біз саған шын жүректен әлемнің бар 
асылын, жақсылығын, қуанышын, байлығын, ақ қанат армандарың 
биікке самғап, өміріңнің көгінен орын ала берсін. Өзіңе қонар бақтың 
баяндысын, бітер дәулеттің көл-көсірлігін, келер ырыстың ысырап 
болмауын, жүрек гүлінің мәңгі солмауын, тәңірдің шексіз қолдауын, 
өрге өрлейтін өмір,ұлы өмірді жеңетін уақыт, әрқашан орындалатын 
арман тілейміз! 

Мейірлі жүзің болсын,
Дархан пейілің болсын.
Қайсар жігерің, бауырмал мінезің болсын!                                                                                                                    
Қуанышты, көңілді өмір сүріп, 
Өмірде ең бақытты жандардың бірі болшы!
Ізгі тілекпен: Сейполдин, Диханбаев  əулеттері.

Қызығы мен қиындығы мол 
кітапханашы мамандығы туралы 
бір-ақ ауыз сөзбен жеткізу мүмкін 
емес, жұрт көп біле бермейтін, 
көп елене бермейтін, бірақ дүйім 
оқырманның кітап жайлы бағыт-
бағдар алуы үшін жан-тәнімен 
беріліп қызмет атқарып жатқан 
кітапханашылардың еңбегі ұшан-
теңіз. Қасиетті қазынамызды 
көздің қара-шығындай сақтап, 
насихаттап, ел игілігіне жаратып 
жүрген кітапханашылар аз емес. 
Ойы зерек, қиялы жүйрік, өзінің 
кәсіби шеберлігін шыңдаған, оқырманға білім 
мен қажетті ақпараттың тиімдісін демдеп 
беріп отырған, ой-өрісі кең, жан-жақты білімді, 
парасатты кітапханашылардың арасында 
Бектемисова Күлпаш Құдайбергенқызын 
айрықша айтуға болады. Күлпаш апайы-
мыздың орны да өзінше бір бөлек. Кәсіби 
шеберлік, білімділік, әсіресе кітапхана сала-
сы ақпараты және білім орталығы ретінде, 
ақпаратты беру мен табу, іздестіру жолдарын 
білуде Күлпаш апайымыздың орны ерекше.                                                                              

Ұлын ұяға, қызын қияға қондырған. 
Балаларының екеуі де жоғары білімді. Қызы 
Айнаш Алматы мемлекеттік университетін 
бітірсе, ұлы Асхат Жетісу мемлекеттік 
университетін бітірген, мамандықтары 
мұғалім. Алты немересі бар. Аудандық 

IСIЛIК 
ЕЛБЕТIК

кітапханада істеген жылдары аудан 
көлемінде өткізілген бірнеше іс-шаралардың 
сценарийлерін жазып, әдеби кеш, тарихи, 
танымдық сағат, кездесу кештерін өткізіп 
тұрды. Облыс көлемінде өткен аудан 
күндеріне өткізілген іс-шараларға белсене 
қатысты. Тоқырау жылдарында от жанбаған 

суық кітапханада да жұмысын 
тоқтатпаған. Осындай қажырлы 
еңбегін ескеріп Қазақстан 
Республикасының Мәдениет 
министрінің     ұсынуымен 
«Кітапхана ісінің үздігі»  
төсбелгісімен мара-патталған. 
Кітапханада істеген 30-жыл 
ішінде аудан әкімінің, облыстық 
кітапхана директорының 
қолынан бірнеше мәрте мақтау 
қағазымен, Алғыс хаттарымен 
марапатталған. 2017 жылы ау-
дан көлемінде «Кітапхана ісінің 
үздігі» байқауына қатысып бас 
жүлдені жеңіп алды.

Күлпаш Құдайберген-қызы кітапхана 
ісінің мәселелерін   сараптай білетін, оны 
орындау барысында өздігінен шешім 
қабылдай алатын, кәсіби міндеттерді табы-
сты меңгерген маман. 

Қызмет деген бір белестен өтіп, 
еңбегіңіз еленіп  құрметті дема-
лыс деген кезеңге жеттіңіз! Енді сол 
еңбектің зейнетін көріп, ауырмай - 
сырқамай, қуанышыңыз ұзағынан бол-
сын! Ағайын-туыстың құрметіне, 
қосағыңыздың үлдесі мен бүлдесіне, не-
мере мен шөберелердің шу-күлкісіне, ұл 
- қыздарыңыздың жеңісті шақтарына 
бөленген әдемі ғұмыр кешіңіз! 

Аудандық кітапхана ұжымы.

Я, Подгорная Лилия Ильинична жительница с. Алмалы хочу поблагодарить ГУ «Отдел заня-
тости и социальных программ Сарканского района». Выражаю благодарность начальнику отдела 
Адиловой Нуржан Толеубаевне, заведующей отделения по одинокопрестарелым и инвалидам 
Мухатаевой Кунсулу Бигалиевне.

А также хочу выразить благодарность нашему акиму сельского округа Аскару Жунисовичу 
за всестороннее внимание и помощь, сердечное спасибо соцработнице Бекишевой Гульзаде за 
ее внимание, теплоту, заботу. В любую непогоду, в любое время она придет несмотря не на что 
принося с собой радость, уважение, выполнит любое поручение. Каждый ее приход я жду с не-
терпением, она лучик солнца согревает меня. Желаю ей долгих лет жизни, благополучие ее се-
мье и крепкого здоровья, удачи во всем. А также большое спасибо за заботу и внимание всем 
работникам отдела занятости и социальных программ, дальнейшего процветания, здоровья, бла-
гополучия.

С уважением Подгорная Л.

Кəсiби мерекемен қ±ттықтады
Қазақстан Республикасы Үкiметiнiң қаулы-

сымен 19 қазан «Құтқарушылар күні» - болып 
белгіленген. Кәсіби мерекенің 24-жылдығына 
орай, ағымдағы жылдың 16 қазан күні аудандық 
әкімшілік ғимаратында салтанатты жиын болып 
өтті. Аудандық Төтенше жағдайлар гарнизонының 
қызметкерлерін аудан әкімі аппаратының басшы-
сы Бауыржан Абибеков мерекелерімен құттықтап, 
сала мамандарының айрықша еңбегін атап өтті. 
Ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуында 
өзіндік орны, қомақты үлесі бар төтеншеліктерді 
алғыс хаттармен марапаттап, мерейлерін өсірді. 
Өз кезегінде еңбектері ерен құтқарушылар Отан 
алдындағы азаматтық борыштарын абыроймен 
атқара беретіндігін көтеріңкі көңіл-күймен жеткізді.

Өз тілшіміз.

Тiл-ќоѓамныњ айнасы

Әлеуметтік қызметкер – бұл тек кәсіп иесі ғана емес, өзгенің мұң-мұқтажына бей-жай қарай 
алмайтын мейірбан жан. Осындай жүктелген міндеттерге қарамастан, кәсіпқойлық пен жоғары 
жауапкершілікті сезінетін әлеуметтік қорғау жүйесі ұжымына шын ықыласыммен ризашылығымды 
білдіргім келеді. Әр уақытта қоғамдағы мұқтаж адамдарға көмектесетін әлеуметтік сала 
қызметкерлерінің еңбегі ерекше. Черкасск ауылдық округі бойынша қызмет көрсететін әлеуметтік 
қызметкеріміз Айгүл Жабайханқызы Жұмабекованы кәсіби мерекесімен құттықтай отырып, зор 
денсаулық, жұмыста сәттілік тілейміз.

С. НУСИПОВА,
ата-ана.   

Аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің ұжымы мекеме қызметкері
Абишев Қуатпек Шелекенұлының 

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты туған-туысқандарының қайғысына ортақтасып, көңіл ай-
тады.


