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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.

Бабалар аманатына 

адалдық 

Ата-анамыз "ұзынды ұл кисін, қызылды қыз кисін" деп біздің киімімізді бүтіндеп, 
тамағымызды тойдырып, өздері балаларынан артылғанына қанағат тұтатын. "Баламның 
өкшесіне кірген тікен маңдайыма қадалсын" деп бар мейірімін перзентіне төгетін отбасында 
қатыгез бала өсуші ме еді? 

Солай десек те жеткіншекке үйінен гөрі араласатын достарының, айналасының тигізетін 
ықпалы зор екендігін өмірдің өзі дәлелдеп келеді. "Ұл туасың - ұлағатын бірге тумайсың, қыз 
туасың - қирағатын бірге тумайсың" деген қазақ атамыз тәрбие мәселесіне ерекше көңіл 
аударған. Шеше тәрбиесін көше тәрбиесі бұзып жүрмесінші... Абай болайық.

●Ислам және иман

Шеше тәрбиесі мен көше тәрбиесі

Елбасының «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» бағдарламалық мақаласы аясын-
да Қарабөгет ауылына  мемлекет және қоғам 
қайраткері Мұхтар Арынның есімі елге белгілі 
перзенттері Нұрлан мен  Ерлан Арын келіп,  
жерлестерімен кездесті.  

Медицина ғылымының докторы, профессор,  хи-
рург Нұрлан Мұхтарұлы  Қарабөгет ауылдық амбу-
латория  дәрігерлерімен сұхбаттасып, он сегіз бала-
ны тегін сүндетке отырғызды. Ауыл  ақсақалы  Бекет 
Әділбеков атамыз жас бүлдіршіндерге батасын берді, 
жерлестеріне қамқорлық   қолын созған ғалым дәрігерге 
ауыл тұрғындары  алғыс жаудырды.   

Келесі күні әл-Фараби атындағы орта мектептің 
мәжіліс залында «Рухани жаңғыру» институтының 
директоры, профессор  Ерлан Арын Елбасының ру-
хани жаңғыру бағдарламасы аясында  дәріс оқыды. 
Туған өлкесінің  өркендеуіне үлес қосуды басты мақсат 
тұтатындығын  сөзіне арқау еткен Ерлан Мұхтарұлы  
мектеп кітапханасына  құнды кітаптарды сыйға тарт-
ты.  Сонымен қатар ол жазғы демалыс мезгілінде  15 
белсенді оқушы балаларға  "Баянауыл"  демалыс  ор-
нына  демалуға   демеушілік  көрсететіндігін  жеткізді.

Алты алашқа аты мәлім Ақтайлақ бидің мол мұрасы ішінде 
мынадай жыр жолдары ұшырасады: 

Қаракерей алтын қазық, 
Матайым күміс қазық, 
Садырым жалаңтөс ерім,
Төртуылым – әлімперім. 
Тарихтан белгілі, Төлегетай бабамыздан тараған осы төрт 

рулы елдің ішінде Садырдың жауынгер ұрпақтары үнемі жоңғар 
шабуылының өтінде болды.Өкінішке орай  заманында Садыр 
руының ұранына айналған Алдияр батырды дәрежесіне сай 
ұлықтай алмай келеміз. 

Алдияр ЕЛКЕҰЛЫНЫҢ есімі  Жоңғар басқыншыларына 
қарсы соғыстың алғашқы, әрі ауыр кезеңіне қатысқан 
батырлардың алғы сапында аталады. Кейінірек есімі садыр 
ұранына айналды. Алдияр батыр шамамен 1641 жылы туған. 
1712 ж. дүние салып, Шыршық өзенінің жағасындағы Төлеката, 
Қылыштыата қорымына жерленген. 

Алдияр батыр Тәуке ханның заманында XVII-XVIII 
ғасырларда ғұмыр кешкен.  Тәуке әкесі Жәңгір хан бұл дүниеден 
өткеннен кейін 1680 жылдан бастап 38 жыл қазаққа хан болып, 
1718 жылы қайтыс болған. Алдияр батырдың жоңғарлармен 
шайқастың бел ортасында болғандығы ғасырлардан-ғасырларға 
жалғасып келе жатқан халық аңыздарына арқау болған. 

Соңғы жылдары ұрпаққа ұран болған белгілі тұлғалардың 
ескерткіштері барлық өңірлерде бой көтеруде. Аудан 
орталығынан батыр бабамызға арнап еңселі ескерткіш тұрғызу 
мақсатында «Бабалар рухы» қоғамдық қоры құрылды. Ортақ 
мақсатқа үлес қосу - ұрпақтарының перзенттік парызы. Ендеше 
баба есімін мәңгі есте қалдыруға сарқандықтардың жұдырықтай 
жұмыларына сенеміз. Сіз де осы игілікті істен шет қалмаңыз!

Жанат МҰҚАШЕВ, 
«Бабалар рухы» қоғамдық қорының төрағасы. Басқосуды ауыл әкімі Жабайхан Рабиғұлов  жүргізіп, 

туған жеріне ат ізін салған айтулы перзенттерінің білімі 
мен біліктілігі ел мүддесіне жұмсалатындығын мақтан 
тұтып, тұрғындар атынан алғыс білдірді. 

Ельдар ҚЫДЫРЖАНҰЛЫ,
Қарабөгет   БПҰ-ның  мүшесі,  жастар ісі жөніндегі 

әдіскер нұсқаушы. 

Алғыс арқалаған азаматтар

«Бабалар рухы» қоғамдық қорының Қазақстан Халық 
Банкі Сарқан аудандық басқармасында ашылған есеп-
шоты: 

KZ 776010311000083911
SWIFT BIC: HSBKKZKX
БИН/ИИН: 190640010888

Тележәшіктен көрдік. "Жусан" операциясы арқылы Сирияға жасырын жетіп, ері құрбан, 
әйелі жесір, балалары панасыз қалған ойрандалған отбасы мүшелері туған жеріне оралуда. 
Әңгімесін тыңдасаңыз жаның түршігеді. 

Әлемнің түкпір-түкпірінде ислам атымен жазықсыз адамдардың қаны төгілуде. 
Әлеуметтік желідегі жиһадқа шақыруды қабылдаған діни сауаты төмен жастар ашық күнде 
адасып, туған-туыстарының көкейіне айықпас дерт жамағанын білмей-ақ дүниеден көшкен 
болар. Террорға, зорлық-зомбылыққа, бейбіт жандарға күш қолдануға қарсы ата дініміздің 
түп-тамырына бойламағандардың жиһад дегеннің ең әуелі өзіңді түзету, нәпсіңмен күресу 
екендігін түсінбегені өкінішті. Өмір бойы жусаң да бойыңнан кетпейтін зор күнә, айықпас 
қателік кейінгілер тарапынан қайталанбаса дейсің.

Ашық күнде адасқандар

Бұл күнде халықаралық экстремизм әлем жұртшылығын қатты алаңдатуда. Экстремизм 
ұғымына терроризм, геноцид, этноцид, расизм енеді. Қазақша аударғанда қорқыныш, үрей 
деген мағынаны білдіретін terror - латын сөзі. Террорлық әрекеттің басты мақсаты қоғамда 
үрей, қорқыныш, әбігер туғызу. 

Жұрттың тыныштығын бұзатын лаңкестік әрекеттер кейінгі  жылдары бүкіл әлемде белең 
алуда. Жамандық та жұқпалы дерт. Бір адамды өлтіруді бүкіл адамзатты өлтіргенге, ал бір 
адамды құтқаруды - бүкіл адамзатты құтқарғанға теңейтін біздің қасиетті дініміз лаңкестікке 
түбегейлі қарсы. Адам баласының басқалар тұрмақ өз қара басына зақым келтіруге қақысы 
жоқ. Осы қарапайым қағиданы жүрегімізбен түйсінгенде бетперде жамылған жанкештілердің 
санасы жалған іліммен уланғанына иланбай тұра алмайсың. Ғасыр қасіретіне жан-жақты 
білімді де білікті ұрпақ қана қарсы тұра алады. 

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Қатер қайдан демеңіз

Ұрпағына 
ұлағатты сөз 

айтатын, үлгі 
мен өнегенің 

иесі - ардагерлер 
аудан айнасы 

– «Сарқан» 
газетіне 

келер жылға 
толықтай 
жазылды.
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Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін 
мемлекеттік қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер

Құқықтық статистика органдарымен мемлекеттік қызметтің 4 түрі көрсетіледі: соттылықтың 
болуы туралы анықтама, әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы анықтама, мұрағаттық анықтама 
және прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға 
апостиль қою туралы анықтама беру. 

Мемлекет Басшысының мемлекеттік қызметті электрондық форматқа көшіру бойынша тап-
сырмасын іске асыру шеңберінде Комитет мемлекеттік қызметтің үш түрін автоматтандыру және 
оңтайландыру жөнінде бірқатар іс-шаралар жүргізді. 

Сонымен, "Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру" мемлекеттік қызмет 
толық автоматтандырылды. 

Құжаттарды қабылдау және мемлекеттік қызметтерді көрсету нәтижесін беру www.egov.kz 
«Электрондық үкімет» веб-порталы (әрі қарай – портал) арқылы альтернативті түрде де, сонымен 
бірге анықтаманы қағаз үлгісінде алу қажет болған жағдайда Мемлекеттік корпорация арқылы 
жүзеге асырылады. Сонымен бірге, қызметтерді оңтайландыру шеңберінде азаматтарға жыл-
жымалы жүйенің абоненттік қондырғысы арқылы, яғни mGov порталының мобильдік қосымшасы 
арқылы электрондық анықтама алу мүмкіндігі берілген. Азаматтарға арналған жаңа енгізулердің 
бірі Мемлекеттік корпорация филиалының мекенжайын таңдаумен шетелге шығу үшін анықтама 
алуға электрондық сұрау беру мүмкіндігі болып табылады, ол жерде қағаз түрінде жауап алуға 
болады. Бұрындары Мемлекеттік корпорацияға міндетті бара отыра қағаз вариантын ғана жіберу 
мүмкін болатын. 

Электрондық анықтаманы «EgovKzBot»Telegram-бота көмегімен алуға болады. Анықтама 
алу үшін «Мобильді азаматтар базасына» (МАБ) тіркелу қажет. Бұл үшін eGov.kz порталында 
Жеке кабинетке өзінің деректерін енгізу қажет.  Анықтама алу үшін Telegram мессенджерді көшіру 
керек, «EgovKzBot» іздеу жолына енгізу, енгізу/қайта енгізу. Әрі қарай «Қызметтер» бағанында 
"Соттылықтың болуы немесе болмауы туралы анықтама беру" атты сервисті таңдау, содан кейін 
азаматқа растау коды көрсетілген SMS – хабарлама келеді, кодты енгізгеннен кейін соттылықтың 
болуы немесе болмауы туралы ақпарат берілетін болады.  Сондай-ақ, порталда электрондық 
анықтаманы ЭЦҚ қоймай-ақ «Бір реттік SMS паролінің сервисінің» көмегімен алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда «Үшінші тұлғалармен анықтама алу сервисі» жүзеге асырылған. 
Енді, жұмыс берушілердің өздері он-лайн қызметін қолдана отыра «жеке кабинет» және (немесе) 
sms-растау арқылы сұрау жіберілетін адамға қатысты, адамдардың келісім шарты болған кезде 
басқа адамдарға қатысты соттылықтың болуы немесе болмауы туралы электрондық сұрау жібере 
алады.  Осындай қызметті алудың негізгі шарты МАБ-на тіркеу болып табылады. МАБ-не тіркелу 
үшін қызмет алушыға порталдағы «жеке кабинетте» «телефон» деген бағанда телефон нөмірін 
көрсету керек немесе оны ЖСН-ді Мемлекеттік корпорацияның кез келген фронт-офисіне тіркеу 
қажет.  «Комитеттің және оның аумақтық басқармаларының мұрағаттары шеңберінде мұрағаттық 
анықтамаларды және/немесе мұрағаттық құжат көшірмелерін беру» мемлекеттік қызметі ішінара 
автоматтандырылған. 

Қызмет алу үшін электрондық сауалдарды жіберу сервисі портал арқылы іске қосылды. Қазіргі 
уақытта, қызметті портал арқылы немесе Мемлекеттік корпорация арқылы тапсыруға болады. 
Қызметтің нәтижелерін Мемлекеттік корпорациясы арқылы ғана алуға болады. Қызмет көрсету 
мерзімі 30 күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, тергеу және анықтау органдарынан шығатын ресми құжаттарға 
апостиль қою» мемлекеттік қызметі автоматтандырылмаған, ол Мемлекеттік корпорация арқылы 
қағаз түрінде көрсетіледі. Қызмет көрсету мерзімі 5 жұмыс күні.  Прокуратура органдарынан 
шығатын апостиль қоятын құжаттардың 99%  есепке ала отыра, соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы анықтаманы құрайды, мынадай мүмкіндік іске асырылады:  - композиттік қызметке 
электрондық өтініш беру –соттылықтың болуы немесе болмауы туралы апостиль қойылған 
анықтама; - мемлекеттік бажды онлайн режимінде электрондық үкіметтің төлем шлюзі (ЭҮ ТШ) 
арқылы төлеу; - қызмет алушының филиалдың мекенжайын порталда таңдау.

Қызметтердің нәтижелерін қағаз түрінде алу үшін қызмет көрсететін Мемлекеттік корпорация-
лар.  Комитеттің қызметін электрондық форматқа 100% көшіру мақсатында, ҚР ӘМ «Е-Апостиль» 
сервисін іске асыру шеңберінде апостильдендіру бойынша қызметтерді электрондық форматқа 
толық көшіру жұмысы жүргізілуде. 

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің Алматы облысы бойынша  

Сарқан, Алакөл және Ақсу аудандарының аға прокуроры.

Органами правовой статистики оказываются 4 вида государственных услуг: справка о суди-
мости, справка об административных правонарушениях, архивная справка и апостилирование 
официальных документов, исходящих из органов прокуратуры.

Из указанных, 3 вида государственных услуг можно заказать посредством веб-портала 
«электронного правительства» www.egov.kz, то есть онлайн, не выходя из дома, имея лишь 
электронно-цифровую подпись.

К примеру, выдачу справки о наличии либо отсутствии судимости можно заказать без посе-
щения ЦОН, т.е. через сервис одноразового SMS пароля, сервис Telegram-бот EgovKzBot, сервис 
предоставления государственных услуг третьими лицами.

Стоит отметить, что в роли третьего лица могут выступать работники банков, школ, детских 
садов, ВУЗов, поликлиник, коммерческих организаций, госучреждений и других структур.  

Данная услуга третьим лицам оказывается только в электронной форме через портал при 
условии согласия лица, в отношении которого запрашиваются сведения посредством «Личного 
кабинета» и (или) sms-подтверждения. 

Прием документов и выдача результатов оказания услуги осуществляется через портал и как 
альтернатива, в случае необходимости получения справки в бумажной форме, через Государ-
ственную корпорацию.

Справки о судимости выдаются с учетом погашения судимости в порядке статей 79,89 Уго-
ловного Кодекса Республики Казахстан. То есть, граждане, в отношении которых уголовное пре-
следование было прекращено или судимость в отношении которых погашена или снята, получат 
чистые справки, с записью «Судимости не имеет».

Имеется возможность электронной подачи заявлений на  композитную услугу (справка о су-
димости с апостилем). Оплата госпошлины производится посредством платежного шлюза элек-
тронного правительства и имеется возможность выбора адреса филиала Государственной кор-
порации для получения результата в бумажной форме.

Выдачу сведений по учетам Комитета по правовой статистике и специальным учетам Гене-
ральной прокуратуры Республики Казахстан о совершении лицом административного правонару-
шения можно заказать через сервис одноразового SMS пароля, сервис Telegram-бот EgovKzBot. 

Выдача архивных справок и/или копий архивных документов в пределах архивов Комитета 
по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры осуществляется через 
сервис одноразового SMS пароля. Услуга оказывается в срок до 10 календарных дней. Для ее 
получения, достаточно подать заявление в Государственную корпорацию «Правительство для 
граждан» или через веб-портал. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие степень родства, при получении информации на 
родственников.

Государственная услуга «Апостилирование официальных документов, исходящих из органов 
прокуратуры, органов следствия и дознания» не автоматизирована, оказывается в бумажной 
форме через Государственную корпорацию до 5 рабочих дней.

Все услуги являются бесплатными, кроме апостилирования, за ее оказание взимается госу-
дарственная пошлина в размере 0,5 МРП.

По всем указанным государственным услугам услугодателем является Комитет по правовой 
статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан и его терри-
ториальные управления.

Т.ОМАРХАНОВ, 
старший прокурор  по Сарканскому, Алакольскому и Аксускому районам УКПСиСУ ГП 

РК по Алматинской области.

Өткен жұма күні аудандық мәдениет 
үйінде «Дарындар іске» атты 

облыстық жобаның аймақтық іріктеу кезеңі 
өткізілді. Аталған жобаға Ақсу, Сарқан, 
Алакөл аудандарының мүмкіндігі шектеулі 
азаматтары қатысып, өздерін жан-жағынан 
көрсетуге мүмкіндік алды. 

Конкурсқа қатысушылардың бірқатары өз 
қолдарымен жасаған ағаш, тоқыма, квилинг 
бұйымдарынан, тәтті тоқаштардан көрме 
ұйымдастырса, енді біреулері  ән және тер-
ме айтып, өнерлерін ортаға салды. Аталмыш 
облыстық жобаның авторы журналист, қоғам 
белсендісі, қазылар алқасының төрағасы 
Ахмедиева Алия Қасымханқызының айту-
ынша жобаның негізгі мақсаты мүмкіндігі 
шектеулі азаматтар арасындағы дарынды-
ларды анықтап, олар өндіретін өнімді нарыққа 
шығару. Осылайша аталған азаматтарға 
қолдау білдіре отырып, оларға қоғамда 
өздерінің кәсібін жүргізе алатындай бағыт-
бағдар беру. Көрермендер өз кезегінде да-
рынды жандардың іскерлік ұмтылыстарына 
қошамет пен қолдау білдіріп, белгілі бір 
деңгейде жетістіктерге жеткен оларға 
сүйіспеншіліктерін жасырмады. 

Он екі мүшесі сау, қол-аяғы балғадай 
жандардың жұмыс жоқтығын сылтауратқан, 
жатыпішер тірлігінің қасында өмірге жан-
тәнімен ғашық, жетістіктерімен айналасын 

мойындатып үлгерген мүмкіндігі шектеулі 
жандардың жанкештілігіне, еңбекқорлығына 
еріксіз қайран қалып, сүйсінесің. Келешек жос-
парларын сұрасаң тау суындай тасқындаған 
ерік-жігерге, өрге ұмтылған талпынысқа 
тағы бір мәрте куә болып,  басыңды иесің. 

Өз тағдырларына деген нала өнерлерінен 
сәл-пәл сезілгенмен келер күнге деген 
сәулелі үміт оларды үнемі алға жетелеумен 
келеді. Көремен қатарында болған біз осыны 
жүрегімізбен сезініп қайттық.

П.ЖЕҢІСХАН.

Дарындар iске

Сарқан аудандық соты 2019 
жылдың 9 айында атқарылған 
жұмыс қорытындысы бойынша БАҚ 
өкілдерінің қатысуымен баспасөз 
конференциясын өткізді.

Положительные изменения в процедуре получения 
государственных услуг, оказываемых органами 

правовой статистики

9 айдың жұмысы қорытындыланды

Конференция барысында сот төрағасы 
Ержан Қалимолдаұлы Байболов 2019 
жылдың 9 айында атқарылған жұмыстардың 
қорытындыларымен бөлісті. Яғни аудандық 
сотпен 74 тұлғаға қатысты 74 қылмыстық іс 

қаралған, оның  51 тұлғаға қатысты 51 ісі 
қаралып бітті. Атап айтқанда, оның ішінде 
үкім шығару арқылы 14 тұлғаға қатысты 
13 іс қысқартылған, 51 тұлғаға қатысты  іс 
медиация тәртібімен қысқартылған бола-
тын.

2019 жылдың 9 айында 168 әкімшілік 
іс келіп түсіп, 168 іс қаралып біткен. Оның 
ішінде медиация тәртібімен 3 іс қаралып, 
13 іс бойынша жеке қаулы шығарылған. 
Сонымен қатар, жыл басынан өндірісте 
433 азаматтық іс келіп түскен, оның 349 
қаралып біткен. Азаматтық іс бойынша 
шешім шыққан істер саны 156, 101-і бой-
ынша сот бұйрығы шығарылған, 47-сі 
қысқартылып, (медиация тәртібімен  43), 
38-і  қараусыз қалдырылғандар.

Баспасөз конференциясы соңында 
төраға БАҚ өкілімен қойылған барлық 
сұрақтарға толық жауап берді.

Өз тілшіміз.

МЕМЛЕКЕТТІК 
ХАТШЫ  ҚАЗҰУ-ДЫҢ 

ЖАҒДАЙЫМЕН ТАНЫСТЫ
Білім ордасы кешенін аралау бары-

сында Қырымбек Көшербаев универси-
тет мұражайына, Жағдаяттық басқару 
орталығына, Бизнес-құзыреттілікті да-
мыту кластеріне, «Керемет» СҚКО-ға, ІТ-
Технопаркіне барып, жас ғалымдардың 
«жасыл энергетика» бойынша инно-
вациялық жұмыстарымен және бірегей 
студенттік старт-аптарымен танысты.

Сонан соң лауазымды тұлға әл-
Фараби орталығында философия 
ғалымдарымен және профессорларымен 
кездесті.

Мемлекеттік хатшы әл-Фараби 
мұралары дәл бүгінгі таңда ерекше 
өзектілікке ие екендігін және тұлға 
тақырыбы, адамгершілікті жетілдіру, 
зияткерлік деңгейді арттыру, барлық 
адамзаттың еркіндік пен бақытқа қол 
жеткізуі сияқты уақыт талаптарына жауап 
беретіндігін атады.

«Көрнекті философтың идеясы 
қолданбалы сипат алу керек. Универ-
ситет тарапы және танымал ғалым-
фарабитанушылар жасаған жұмыстарды 
өзекті етуіміз керек. Егер ел тәуелсіздігінің 
алғашқы жылдарында біз өзін-өзі анықтау 
мәселелерімен айналыссақ, енді келесі 
кезеңге көшуіміз керек, ол – мемлекеттің 
әл-ауқаттылығына сынақ, біздің ал-
дымызда әлемнің бәсекеге қабілетті 
елдерінің қатарына кіру маңызды міндеті 
тұр. Бұлардың барлығының негізінде 
белсенді түрде насихаттауды қажет 
ететін әл-Фараби мұралары жатқанына 
сенімдімін. 2020 жылы ұлы ғұламаның 
1150 жылдығын мерекелеу бойынша 
мемлекеттік комиссияның келесі отыры-
сын ҚазҰУ-дағы әл-Фараби орталығында 
өткізуді ұсынамын», - деді Қырымбек 
Көшербаев.

Сапар соңында қонаққа универ-
ситет атынан әл-Фараби өмірі мен 
шығармашылығы жайлы кітап сыйға тар-
тылды.

С. ДƏДІКБАЕВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 2 

курс магистранты.
Қ. ҚАРАЖАН,

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 
профессоры.
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Об утверждении норм образования и 
накопления коммунальных отходов,  тарифов 
на сбор, вывоз, утилизацию твердых  быто-

вых отходов по Сарканскому району
В соответствии с подпунктами 1) и 2) статьи 

19-1 Экологического кодекса Республики Казах-
стан от 9 января 2007 года, подпунктом 15) пун-
кта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 
января 2001 года «О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республики Ка-
захстан», постановлением акимата Алматинской 
области от 24 декабря 2015 года № 560 «Об 
утверждении Правил расчета норм образования 
и накопления коммунальных отходов в Алма-
тинской области» (зарегистрированного в Рее-
стре государственной регистрации нормативных 
правовых актов за № 3682) и приказом Министра 
энергетики Республики Казахстан от 1 сентября 
2016 года № 404 «Об утверждении Методики рас-
чета тарифа на сбор, вывоз, утилизацию, перера-
ботку и захоронение твердых бытовых отходов» 
(зарегистрированного в Реестре государственной 
регистрации нормативных правовых актов за № 
14285), Сарканский районный маслихат РЕШИЛ: 
1. Утвердить нормы образования и накопления 
коммунальных отходов по Сарканскому району 
согласно приложению 1 к настоящему решению. 
2. Утвердить тарифы на сбор, вывоз, утилизацию 
твердых бытовых отходов по Сарканскому району 
согласно приложению 2 к настоящему решению. 
3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на постоянную комиссию Сарканско-
го районного маслихата по вопросам экономики, 
финансов, налогов и бюджета, развития малого и 
среднего предпринимательства, аграрных вопро-
сов и экологии. 4. Настоящее решение вступает в 
силу со дня государственной регистрации в орга-
нах юстиции и вводится в действие по истечении 
десяти календарных дней после дня его первого 
официального опубликования.

Председатель сессии           А.Омаров  
Секретарь районного 
маслихата                              К.Абдрахманов

Сарқан  ауданы бойынша коммуналдық  
қалдықтардың түзілу және жинақталу нор-
маларын,  тұрмыстық қатты қалдықтарды 

жинауға, әкетуге және көмуге арналған 
тарифтерді бекіту туралы

Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 
9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 
бабының 1) және 2) тармақшаларына, «Қазақстан 
Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк 
басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан 
Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы 
Заңының 6 бабының 1 тармағының 15) 
тармақшасына, «Алматы облысында коммуналдық 
қалдықтардың түзілу және жинақталу норма-
ларын есептеу қағидаларын бекіту туралы» 
Алматы облысы әкімдігінің 2015 жылғы 24 
желтоқсандағы № 560 қаулысына (Нормативтiк 
құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде 
№ 3682 тiркелген) және «Тұрмыстық қатты 
қалдықтарды жинауға, әкетуге, кәдеге жаратуға, 
қайта өңдеуге және көмуге арналған тарифтi 
есептеу әдiстемесiн бекiту туралы» Қазақстан Ре-
спубликасы Энергетика министрiнiң 2016 жылғы 
1 қыркүйектегi № 404 бұйрығына (Нормативтік 
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 14285 тіркелген) сәйкес, Сарқан аудандық 
мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 1. Сарқан 
ауданы бойынша коммуналдық қалдықтардың 
түзiлу және жинақталу нормалары осы шешiмге 1 
қосымшасына сәйкес бекiтiлсiн. 2. Сарқан ауданы 
бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, 
әкетуге және көмуге арналған тарифтер осы 
шешiмге 2 қосымшасына сәйкес бекiтiлсiн. 3. Осы 
шешімнің орындалуын бақылау экономика сала-
сы, қаржы, салық және бюджет, шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық мәселелер, эколо-
гия жұмыстарын қамтитын тұрақты комиссиясына 
жүктелсін. 4. Осы шешiм әділет органдарында 
мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді 
және оның алғашқы ресми жарияланған күнiнен 
кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа 
енгiзiледi.

Сессия төрағасы                А.Омаров                       
Аудандық мәслихат 
хатшысы                              Қ. Абдрахманов

«Экспорттау кезінде орны ауыстыры-
латын (тасымалданатын) объектілерге 
ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті Сарқан ауданының бас 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
инспекторы және оның орынбасары, 
мемлекеттік ветеринариялық-санитариялық 
инспекторлар көрсетеді. Мемлекеттік қызметті 
көрсету мерзімдері: 1) көрсетілетін қызметті 
алушы көрсетілетін қызметті берушіге неме-
се порталға құжаттар топтамасын тапсырған 
күннен бастап – 3 (үш) жұмыс күні ішінде; 2) 
көрсетілетін қызметті алушының көрсетілетін 
қызметті берушіге құжаттар топтамасын тапсы-
руы үшін күтудің рұқсат етілген ең ұзақ уақыты 
– 30 (отыз) минут; 3) көрсетілетін қызметті 
алушыға қызмет көрсетудің рұқсат етілген ең 
ұзақ уақыты – 30 (отыз) минут.

Көрсетілетін қызметті беруші көрсетілетін 
қызметті алушының құжаттарын алған сәттен 
бастап екі жұмыс күні ішінде ұсынылған 
құжаттардың толықтығын тексереді. Өтініш 
беруші құжаттардың толық топтамасын 
ұсынбаған жағдайда көрсетілетін қызметті 
беруші көрсетілген мерзімдерде өтінішті әрі 
қарай қараудан жазбаша дәлелді бас тартады.

Мемлекеттік қызметті көрсету нысаны – 
электрондық (ішінара автоматтандырылған) 
немесе қағаз түрінде. Мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесі – экспорт кезінде берілетін 
ветеринариялық сертификат (бұдан әрі 
– ветеринариялық сертификат), не осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты 
бойынша мемлекеттік қызметті көрсетуден бас 
тарту туралы дәлелді жауап.

Мемлекеттік қызмет көрсету нәтижесін 
ұсыну нысаны: қағаз түрінде.

Ветеринариялық сертификат электрон-
ды нысанда ресімделеді, бланкке басып 
шығарылады, көрсетілетін қызметті беруші 
басшысының қолы қойылады және мөрмен 
расталады.

Көрсетілетін қызметті алушы портал 
арқылы жүгінген кезде көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетіне» ветеринариялық 
сертификатты алу орны, күні мен уақыты 
туралы хабарлама көрсетілетін қызметті 
берушінің уәкілетті адамының электрондық 
цифрлық қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) 
куәландырылған электрондық құжат нысанын-
да жолданады.

Көрсетілетін қызметті алушы мемлекеттік 
сатып алу туралы конкурс нәтижесі бойынша 
айқындалған бланктің құнын екінші деңгейдегі 
банктер немесе банк операцияларының же-
келеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдар 
арқылы төлейді.

Жұмыс кестесі: дүйсенбі – жұма (қоса 
алғанда) аралығында сағат 13.00-ден 14.30-
ға дейінгі түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 18.30-
ға дейін. Демалыс және мереке күндері – 
Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасына 
сәйкес көрсетілетін қызметті беруші белгілеген 
жұмыс уақыты кестесіне сай. Өтінімдерді 
қабылдау және мемлекеттік қызметті көрсету 
нәтижесін беру сағат 13.00-ден 14.30-ға дейінгі 
түскі үзіліспен сағат 9.00-ден 17.30-ға дейін 
жүзеге асырылады.

Мемлекеттік қызмет алдын ала жазылусыз 
және жеделдетілген қызмет көрсетусіз кезек 
тәртібімен көрсетіледі. 

Көрсетілетін қызметті алушы (не оның 
өкілі) жүгінген кезде мемлекеттік қызметті 
көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 
Көрсетілетін қызметті берушіге: 1) осы 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
қосымшаға сәйкес нысан бойынша өтініш; 2) 

жеке басын куәландыратын құжат және өкілдің 
өкілеттілігін растайтын құжат (сәйкестендіру 
үшін); 3) жануарлардан алынатын өнім мен 
шикізатты тасымалдау кезінде – сараптама 
актісінің (сынақ хаттамасының) көшірмесі; 
4) иттер мен мысықтардың орнын ауыстыру 
(тасымалдау) кезінде – ветеринариялық па-
спорт көшірмесі;  5) Еуразиялық экономикалық 
одаққа мүше мемлекеттерге немесе үшінші 
елдерге (Еуразиялық экономикалық одақ 
мүшелері болып табылмайтын мемлекет-
тер) әкету мақсатында республиканың бір 
әкімшілік-аумақтық бірлігінен республиканың 
басқа әкімшілік-аумақтық бірлігіне орны 
ауыстырылған (тасымалданған) объектілердің 
орнын ауыстырған (тасымалдаған) кезде және/
немесе республиканың бір әкімшілік-аумақтық 
бірлігі шегінде орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектінің иесі ауысқанда – 
ветеринариялық анықтама (ақпараттық жүйеде 
болмаған жағдайда); 6) ветеринариялық серти-
фикат бланкісі үшін ақы төленгенін растайтын 
құжаттың көшірмесі. 

Жеке басын куәландыратын құжат, заңды 
тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) 
туралы, дара кәсіпкерді мемлекеттік тіркеу 
туралы, ауыл шаруашылығы жануарының 
ветеринариялық паспорты, асыл тұқымдық 
куәлік немесе оған балама құжат туралы, 
балықтың қайдан ауланғаны туралы, орны ау-
ыстырылатын (тасымалданатын) объектілерді 
тиісті аумақтағы эпизоотиялық жағдайды 
ескере отырып экспорттауға рұқсат беру ту-
ралы, ветеринариялық анықтама туралы 
мәліметтерді көрсетілетін қызметті беруші 

тиісті мемлекеттік ақпараттық жүйелерден 
«электрондық үкімет» шлюзі арқылы алады.

Көрсетілетін қызметті алушы барлық 
қажетті құжаттарды тапсырған кезде: 1) 
көрсетілетін қызметті берушіге – көшірмесінде 
құжаттар топтамасын қабылдау күні, уақыты, 
құжатты қабылдаған жауапты адамның тегі, 
аты, әкесінің аты көрсетіле отырып, көрсетілетін 
қызметті берушінің кеңсесінде тіркеу туралы 
белгі қойылғаны қағаз жеткізгіштегі өтініштің 
қабылданғанын растау болып табылады; 
2) портал арқылы – көрсетілетін қызметті 
алушының «жеке кабинетінде» мемлекеттік 
қызметті көрсетуге арналған сұрау салудың 
қабылданғаны туралы мәртебе көрсетіледі.                                

Мемлекеттiк қызметті көрсетуден бас 
тарту үшін мыналар негіз болып табыла-
ды:1) орны ауыстырылатын (тасымалдана-
тын) объекті туралы ақпараттың ұсынылған 
құжаттарға сәйкес келмеуі;  2) орны ауысты-
рылатын (тасымалданатын) объектінің, көлік 
құралының ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) талаптарға және қауіпсіздік 
қағидаларына сәйкес келмеуі;  3) тиісті 
аумақтағы эпизоотиялық ахуалды бағалауды 
ескере отырып, орны ауыстырылатын (тасы-
малданатын) объектіні экспорттауға рұқсаттың 
болмауы (үшінші елдерге (Еуразиялық 
экономикалық одақ мүшелері болып табыл-
майтын мемлекеттерге) экспорттау кезінде); 
4) Еуразиялық экономикалық одаққа мүше 
елдерге орны ауыстырылатын (тасымалдана-
тын) объектілерді Қазақстан Республикасына 
үшінші елдерден (Еуразиялық экономикалық 
одақ мүшелері болып табылмайтын мемлекет) 
Бірыңғай ветеринариялық (ветеринариялық-
санитариялық) талаптардан және олардың 
өндірілген өнімдерінен ерекшеленетін талап-
тар бойынша әкету.

Ж.САДБАЕВ,
ҚР АШМ ВБжҚК Сарқан аудандық                                                                

аумақтық инспекциясының бас маманы.

ҚР Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 6 мамырдағы 
№ 7-1/418 бұйрығының 1-қосымшасына сәйкес «Экспорттау 

кезінде орны ауыстырылатын (тасымалданатын) объектілерге 
ветеринариялық сертификат беру» мемлекеттік көрсетілетін 

қызмет стандарты

Аудандық 
мәслихаттың шешімі

ЖОБА

ПРОЕКТ

Решение районного 
маслихата

Биотехния (био... және téchnē грек тілінен 
аударғанда — өнер, дағды), жануарлардың 
санын арттыруға және олардың өнімділігін, 
көбею қасиетін жоғарлату үшін жүргізілетін 
іс-шаралар кешені. Биотехния термині өткен 
ғасырдың 30-шы жылдары СССР-де пай-
да болған.  Осы кезде Кеңестер одағында 
кең көлемде табиғи жағдайда кәсіптік аңдар 
мен құстарды өсіру жүзеге асқан. Оның ба-
рысында көптеген қорықтар, ұлттық табиғи 
парктер, қорықшалар, қорық-аңшылық 
шаруашылықтар құрылып, аң-құс аулау 
мерзімдері бекітіліп, биотехниялық шаралар 
қолданылып жануарлар қоры ұлғая түсті.

Аңшылық шаруашылығының дамуындағы 
жүргізілетін негізгі шаралардың бірі – 
биотехниялық шаралар. Олар жануарлардың 
бастарына түскен қиын кезеңін жеңілдетуге 

арналған шаралар (яғни, қыста, жұт кезінде, 
апаттарда, өртте, т.б. жағдайларда). Ор-
мандарда мекендейтін құстарға арналған 
биотехниялық шаралар (жер суару). Қыс ай-
ларында құстардың мекен ету алқаптарында 
тазартылмаған жиделер, тарының, дәнді 
дақылдардың бауын бұталардың, ағаштардың 
бастарына іліп қояды. Сонымен қатар түрлі 
астауларға, оттықтарға, бидай, түрлі жидектер 
(алма, долана, жапырақтар) салады.

Биотехниялық шаралардың басты 
мақсаты: 1) кәсіптік аңдардың қорын молайту 
(қоректік базаны пайдалы өсімдіктерді өсіріп 
жақсарту, үстеме қоректендіру); қорғаныс 
және ұя салу жағдайын жақсарту (ағаш, бұта, 
биік шөптесін өсімдіктерді отырғызу, арнайы 
тікенді бұта өскен қорғаныс учаскелерді – 
ремиздерді ұйымдастыру), тынығу аймақтарын 

даярлау, жасанды індер мен ұяларды құру, 
зиянды жыртқыштармен күрес жүргізу, ау-
руларды қадағалау, аңдар мен құстарды 
қайта жерсіндіру – бұрын құрып кеткен  
ареалына қайта әкеліп жіберу, басқа елдер-
ден пайдалы жануарларды әкеліп өсіру. 2) 
кәсіптік жануарлардың пайдалы қасиеттерін 
жоғарлату: бағалы терілі аңдардың тері са-
пасын жоғарлату, тұяқтылардың аңдардың, 
құстардың етін жақсарту, селекция (сұрыптау) 
жүргізу. 

Осы салада «Жоңғар-Алатауы» 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркі 
республикалық мемлекеттік мекемесі бойын-
ша биотехниялық іс-шаралар орындалуда.

М. ОТУНЧИНОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ бас 

аңшылықтанушы биологы.

Отбасында зорлық-
зомбылыққа жол жоқ

Егер де Сіз немесе Сіздің жақындарыңыз от-
басында зорлық-зомбылықтан зардап шексеңіз 
немесе оған куә болсаңыз, Сарқан ауданының 
Полиция бөлімінің 102 телефонына немесе 
АПБ Әйелдерді зорлық зомбылықтан қорғау 
тобының инспекторы, полиция капитаны Ната-
лья Анатольевна Авраменкоға 8-701-838-15-
82 телефоны арқылы хабарласыңыз.

Сондай-ақ, отбасындағы зорлық-
зомбылықты тоқтату, көмек алу және 
қауіпсіз панада тұру үшін Талдықорған 
қаласындағы Дағдарыс орталығының           
8 (7282) 41-18-34 телефонына да хабарласа 
аласыз.

Сонымен қатар, ҚР-ның барлық 
аумағында «150» сенім телефоны ( тәулік 
бойы, тегін, құпиялылық сақталады) 
қызмет көрсетеді.

Остановите насилие 
в семье!

Если Вы или Ваши близкие подвергаетесь 
насилию в семье, а так же стали свидетелем 
насилия, обращайтесь в дежурную часть отде-
ла полиции Сарканского района по телефону 
102 или к инспектору подразделения по защи-
те женщин от насилия капитану полиции Ав-
раменко Наталье Анатольевне по телефону 
8-701-838-15-82.

Чтобы остановить насилие в семье, по-
лучить помощь и безопасное проживание в 
приюте, Вы можете обратиться по телефо-
ну Кризисного центра г.Талдыкорган 8-7282-
41-18-34.

Так же на территории Республики Казах-
стан круглосуточно, бесплатно, анонимно, 
конфиденциально работает телефон дове-
рия «150».

Н.АВРАМЕНКО,
инспектор ПЗЖН МПС Сарканского РОП, 

капитан  полиции.                                                                 

МЕДИЦИНАЛЫҚ САҚТАНДЫРУҒА ТҮСКЕН ЖАРНАНЫҢ 
ЖАЛПЫ СОМАСЫ 214 МЛРД ТЕҢГЕНІ ҚҰРАДЫ

Оның 205,5 млрд теңгесі (95,9%) жұмыс берушілердің аударымдары болса, ал  8,9 млрд 
теңге (4,1%) – жеке кәсіпкерлер мен азаматтық-құқықтық келісімшарт негізінде еңбек ететін 
тұлғаларға тиесілі.  Алматы  облысы бойынша  жарна көлемі  10,2 млрд теңгені құрады. 
Жинақталған қаржы Ұлттық банкте сақталады. Болашақта МӘМС пакеті шеңберіндегі 
қызметтер ақысын төлеуге жұмсалады.

Жеңілдік берілген азаматтар қатарына төмендегі 15 санат  кіреді: 1) балалар; 2) жұмыс 
істемейтін жүкті әйелдер; 3) бала (балалар) туу немесе жаңа туған сәбиді (сәбилерді) асы-
рап алуға байланысты, баласы (балалары) үш жасқа толғанға дейін оның (олардың) күтіміне 
байланысты демалыс алған адамдар; 4) үш жасқа толмаған бала (балалар) тәрбиесімен ана-
лысатын жұмыс істемейтін азаматтар; 5)«Алтын алқа», «Күміс алқа» алқаларымен немесе 
бұрын «Батыр ана», I және II дәрежелі «Ана даңқы» ордендерімен марапатталған көп балалы 
аналар; 6) зейнеткерлер, оның ішінде Ұлы Отан соғысының қатысушылары мен мүгедектері; 
7) мүгедек бала күтімімен айналысатын жұмыс істемейтін азаматтар; 8) балалық шақтан 
бірінші топ мүгедегі болып табылатын жарымжан тұлғаның күтіміне байланысты үйде отырған, 
жұмыссыздар; 9) мүгедектер; 10) жұмыссыз ретінде ресми тіркелген адамдар; 11) жұмыс 
істемейтін оралмандар; 12) орта, кәсіптік-техникалық, орта білімнен кейінгі, жоғары білім беру, 
сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында іштей оқып жатқан тұлғалар; 
13) мемлекеттен атаулы әлеуметтік көмек алатын жұмыссыз азаматтар; 14)сот үкімі бойынша 
қылмыстық-атқару (пенитенциарлық) мекемелерінде жазасын өтеп жатқандар; 15) тергеу изо-
ляторларында отырғандар.

«Əлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Аңшылық шаруашылығының дамуындағы жүргізілетін негізгі 
шаралардың бірі – биотехниялық шаралар

ХАБАРЛАНДЫРУ
Мемлекеттік тұрғын-үй қорынан тұрғын үй немесе жеке тұрғын үй қорынан 

жергілікті атқарушы орган жалдаған тұрғын үй беру Заңы бойынша 2009, 2010, 2011, 
2012 жылдардағы тұрғын үйге тіркелген мұқтаж жандардың, оның ішінде көп бала-
лы отбасылар санатына жататын азаматтар шұғыл түрде «Сарқан аудандық тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылығы және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» мемлекеттік 
мекемесіне келіп құжаттарыңызды жаңартуды сұрайды.  Сарқан қаласы Тәуелсіздік 
көшесі №111.  2 қабат 17 каб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Граждане, нуждающиеся в жилище из государственного жилищного фонда или жи-

лище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде 
и зарегистриванные в 2009, 2010, 2011, 2012 годы в том числе относящиеся к кате-
гории многодетных семей, состоящих на учете нуждающихся в жилище, просим неза-
медлительно обратиться в ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 
инспекции Сарканского района», с просьбой обновить свои документы.  г. Сарканд ул. 
Тауелсиздик № 111. 2 этаж 17 каб.
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1991 жылы желтоқсанның 16-сында сағат 
18.14-те Қазақ ССР Жоғарғы Кеңесінің де-
путаттары «Қазақстан Республикасының  
мемлекеттік тәуелсіздігі туралы»  заң 
қабылдады. Сөйтіп, қазақ халқының ғасырлар 
бойы аңсаған асыл арманы – Тәуелсіздік жа-
рияланды. Дүниеге жаңа мемлекет – тәуелсіз 
де азат Қазақстан Республикасы келді. 

Тәуелсіздік деген қарапайым да құдіретті 
жалғыз ауыз сөздің аясы кең. «Тәуелсіздікке 
жету үшін тіптен ұзақ әрі күрделі күрес ке-
рек екен. Ал, соншалықты қиындықпен 
келетін тәуелсіздікті сақтап қалу үшін мәңгі-
бақи күресіп өтуге тура келеді екен»,-дейді 
қайраткер жазушы, Қазақстанның Еңбек Ері 
Әбіш Кекілбайұлы. 

Тәуелсіздік туралы толғанғанда 1986 жылғы 
16 -18 желтоқсан аралығында Алматының сол 
кездегі Брежнев атындағы алаңға еліміздің 
нұрлы болашағы үшін жиналған қыздар мен 
жігіттер – тәуелсіздік қарлығаштары ойыма 
оралады. 16 желтоқсанда небәрі 18 минутқа 
созылған Қазақстан Компартиясы Орталық 
Комитетінің  пленумында республикамызды 
ұзақ жылдар басқарған әйгілі тұлға Дінмұхамет 
Ахметұлы Қонаевтың орнына Геннадий Васи-
льевич Колбин тағайындалған. Елімізге белгісіз 
біреуді  басшы қылған Орталық Комитеттің 
өктемдігіне қарсы көтерілгендер сапында сту-
денттер, жұмысшылар болғаны анық. Пле-
нум шешімінің дұрыс – бұрыстығын білгісі 
келген жастар Мәскеулік биліктің қатыгездігін 
көрді. Айтқанға көніп, айдауға жүргісі келме-
ген "бүлікшілерді"  бас – көзге қарамай соғып, 
жалаңаш –жалпы мұзға отырғызып, сызды 
камераларға қамағанымен қоймай оқудан, 
жұмыстан шығарып, ұйымдастырушылары деп 
тапқан жігерлі жастардың алдын атуға, соңын 
ұзақ жылға абақтыға қамауға байлам жасал-
ды. Алғашқы жазаға іліккен бес жігіттің екеуі 
бүгінде арамызда жоқ. Біріншісі – «Күнәдан 
таза басым бар, жиырма бірде жасым бар; 
Қасқалдақтай қаным бар, бозторғайдай 
жаным бар»,-деген Желтоқсанның бүкіл 
құпиясы мен ауыртпалығын арқалап кеткен 
Қайрат Рысқұлбеков болса, екіншісі – кеудесі 
өкініш пен өксікке толып өмірден өткен Ер-
тай Көпесбаев. Ал, Қайыргелді Күзембаев, 
Төреғали Тәшенов, Жамбыл Тайжұмаев ел 
ертеңі, ұлт болашағы үшін шама-шарқынша 

Желтоқсан жаңғырығы

Сен ќ±рметте оны ...
Баяғыда біз оқыған «Ана тілі» оқулығында  ақын Əбу 

Сәрсенбаевтың «Сен құрметте оны, түсіндің бе, қарағым» ,-деп 
басталатын өлеңі бар болатын. Біздің бүгінгі жазбамыздың 
кейіпкері де құрметтелуге, ескерілуге, еленуге тиісті 
Желтоқсаншылардың бірі. 

еңбек етіп, ұрпақ қызығына бөленуде. 
Сол желтоқсан дүрбелеңінде қазақ 

елінің азаттығы мен бостандығы үшін баста-
рын бәйгеге тіккендердің арасында біздің 
жерлесіміз Құралай Бекмұхамбетова да болған 
екен. Бірақ мен желтоқсаншымын деп кеуде 
қағып көрмепті, туған жері Қарабөгетте елеусіз 
ғана қарапайым тұрмыс кешіпті. Қолында 
бар болғаны «Алатау» газетінің  2008 жылғы 
мерекелік нөмірі. Сол газетте Желтоқсан 
көтерілісіне қатысқандардың тізімінде Құралай 
Бекмұхамбетованың аты – жөні жүр екен.  

-Әкем Төлеу совхоздың маңдайалды шо-
паны болатын. «Қызы желтоқсан көтерілісіне 
қатысыпты» деген жаманаттан ол кісі жасып 
қалған көрінеді. Әкемді ауылдағы, аудандағы 
жиындарда біраз әурелеп, баласына дұрыс 
тәрбие бере алмаған адам ретінде қаралағаны 
анық. Мен өзім көпке дейін әкемнің бетіне 
қарай алмай жүрдім,-деп еске алады Құралай 
сол бір сүреңсіз жылдарды. 

Мектептен соң Балқаш қаласындағы бай-
ланыс училищесін бітірген Құралай еңбек жо-
лын Алматы пошта байланыс торабында теле-
графист болып бастайды. Байланысшылардың 
жатақханасы «Алатау» қонақүйінің жанында 

орталықта болатын. Жастардың шеруін олар 
көзбен көрді. Шерушілердің ұлт саясатының 
өрескел бұрмаланғандығы туралы ұрандарына 
елікпей тұра алмады. Асығыс жиналған 
қыздар аяз құрсанған алаңға шыққан күні 
кешқұрым өрт сөндіргіш машинадан ағытылған 
суық суға малшынды. Арқаларына темір 

күрек, сойыл тисе де ауыртпалықты 
алаңдағылармен бірге бөлісті. Ел 
қорғайды дейтін кеңес әскерінің сол 
елдің он екіде бір гүлі ашылмаған 
жастарын ежелгі дұшпандарындай 
қуып жүріп сабағанына ызасы келді. 
Талай жастың ғұмыры әпербақан 
солдаттардың  табаны астында аяусыз 
тапталды. 

Ертеңінде жұмысқа шыққанымен де 
қазақ қыздарының қан-сөлсіз реңдері 
орыс басшыларының қырағы назары-
нан тыс қалмады. Жиналысқа түсті. 
Психологиялық қысым көрді. Сағы 
сынды. Рухы жаншылды. Моральдық 
ауыр соққыға ұшырады. Пошта 
басшылығы ауылға хат жіберіпті. Енді 
елге қарайтын да бет жоқ. Жұмыстағы 
психологиялық ахуал, ауылдағы таныс-
туыстың теріс көзқарасы жүйкесін 
жүндей түтіп жүргенде отбасын құруға 
ниет білдірген Байболат деген жігіттің 
етегінен ұстады. 1988 жылы екеуі 
қосылып, Қарабөгетте жас отбасылар 
сапында еңбекке араласты. Байбо-

лат шаруашылықта шофер болды. Өзі болса 
жүктеген жұмысты адал атқарды. Дүниеге бес 
бала әкелді. 

-Ерім осыдан  6 жыл бұрын қайтыс бол-
ды. Бес баланың алдыңғы екеуі ұзатылды. 
Екі қызым студент. Кенжеміз Жанболат 5-сы-
ныпта оқиды. Өзім ауылдағы бала бақшада 
бала күтуші болып еңбек етіп келемін,-дейді 
Құралай.

Желтоқсан көтерілісі – жылдар бойы 
жинақталған ашу-ызаның көрініс табуы, 
шын мәнінде қазақтың ұлттық санасының 
оянуы. Сол көтеріліс туралы бүгінге дейін 
қаншама тың деректер жария болды. Деген-
мен кезінде қоғамдағы теріс көзқарас салда-
рынан шеруге қатысқандығын бүркемелеп, 
кейіннен немқұрайлылыққа салынған Құралай 
Бекмұхамбетова сынды қаншама адам елеусіз 
қалды десеңізші. Демек, ұлт болашағы, 
мемлекет тәуелсіздігі үшін кеңестік биліктің 
өктемдігіне қасқайып қарсы тұрғандарды 
құрметтеу жастардың патриоттық тәрбиесіне 
оң ықпалын тигізері анық.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Қуанамын тәуелсіздік күніме,
Қуанамын ұйқым тыныш түніме.
Жаратқанға шүкір ана етемін,
Таң бозынан басымды иіп бүгіле.

Қуанамын арайлы таң атқанға,
Таң бозына әлем тұнып жатқанға.
Әлем бүгін қазағымды таниды,
Алла қалап мейірімін шашқанға.

Қуантады тұтастығы елімнің,
Тұнып жатқан лайланбауы көңілдің.
Өз қолында қазағымның болғаны,
Асқар тауы, ұлан байтақ жерімнің.

Қуантады жастардың біліктігі,
Қуантады келешек үміт күні.
Үйреніп өнер, білім аруларым,
Қуантады жастардың жігіттігі. 

Сабырхан ЖАҚЫПОВ,
Алмалы ауылы. 

Уаќыт зымырап 
барады

Сәби едім дүниеге енді келген,
Бір уақытта аяқ басам жазық жерден.
Ата-анам қуанады дәл сол күні,
Жасым бірде, туған күнде сыйлық берген.

Өсіп келем, уақыт та тоқтар емес,
Мен алда күтіп тұр жаңа белес.
Бойымнан бір туылған дарын бар ма?
Жасым бесте. Биші болам әнші емес.

Оқу оқимын бірінші сыныбымда,
Таза болам әйнектің сынығындай.
Сағат тілі көрсетер болашақты,
Бітірдім бастауышты мамырында.

Уақыт өте келе жетіге көштім,
Он екідегі сұлу қызбын ұзын шашты.
Домбыра шертем, би билеймін, 

сурет салам,
Келешекте бірі болам өнерлі жастың.

Меруерт САБЫРХАН немересі.
6 сынып оқушысы. 
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Көбелек жыры 
Жаз жайнатып, күн күлдірген,
Жәннат жерде жаралғам.
Күнге бетті сүйдірдім мен,
Шұғыла боп таралғам.

Көбелекпін көк көйлекті,
Аялаңдар  ағайын.
Қанатымды жер тербетті,
Көргем таңның арайын.

Сұлу өңір көзімді арбай,
Күн құдырет тұр сөнбей.
Арманымды қудым талмай,
Ұстатпасын білсем де.

Көк аспанның нұры дарып,
Құлашты кең жайғанмын.
Көк көйлекті киіп алып,
Көбелекке айналдым.

Көбелекпін, шарлап көкті,
Іздеймін гүл мәйегін.
Мендік қиял самғап кетті,
Көктен табам жан емін.

Жомарт ИГІМАН.

Мен – Қазақпын
Тазалығы таудың тас тұмасындай,
Жан азығы  аңыз-жыр мұрасында-ай.
Тектілігі бағзыдан баршаға аян,
Ептілігі қыран құс лашындай,
Мен – Қазақпын.

Өткірлігі ақ алмас алдаспандай,
Ұшқырлығы уақытпен арбасқандай.
Беттілігі ұятты ұлық тұтып,
Оттылығы ұрпаққа жалғасқандай,
Мен – Қазақпын.

Қас дұшпанның қазаққа қаны қатты,
Бірақ, бірақ... көз сұғы дарымапты.
Уық болып ұстадым, құлатпадым,
Ұлы дала дейтұғын шаңырақты,
Мен – Қазақпын.

Жатқа –қылыш,  бұлт болып түйдектелдім,
Атқа дұрыс мінуді үйреткенмін.
Дала-дастан, тарихты тасқа жаздым,
Жағаласқан жауымды күйреткенмін,
Мен – Қазақпын.

Алыс қырдың апшысын қуырғанмын,
Намысты ұлмын – көргенмін бұйырғанын.
Алуан жүкті көтеріп ауырсынбай,
Жалғандықты көрінен суырғанмын,
Мен – Қазақпын.

Ақтарылып айтқанда далама сыр,
Қағыс қылмай жеткізсе қалам асыл.
Қырық руға бөлініп ұсақталмай,
Ұйысамыз ұлт болып... қара да тұр,
Мен – Қазақпын.

Азаттығым – айбыным
Бос  қиялды малданып, 

жүрістен сан жаңылдым,
Қайғы-мұңның шекпенін

 қаншама рет жамылдым.
Қазағымның тағдыры қыл үстінде тұрған-ды,
Тәуелсіздік сондықтан ұлы сыйы Тәңірдің.

От жағылса орнында шоқ қалады бұл анық,
Дербестіктің қадірін білсе ұрпағым құба-құп.
Тәуелсіздік тұғырын бабаларым қалаған,
Бодандыққа бас имей өткені рас мың алып.

Айықты да көк тұман күннің көзі ашылды,
Ыдырады көп күмән тік көтердім басымды.
Жал-жал құмның астында 

қалалардың қаңқасы,
Уақыт шаңын сыпырып, аршып алдым асылды.

Жайлы орынды жат басқан 
жамандатқыр кез өтті,

Тізгін қолға тигенде тежелмеуім керек-ті.
Өртеңге  гүл егіңіз, жандырыңыз өшкенді,
Өртемесін десеңіз өкінішің өзекті.

Тәуелсізбін, еркінмін, терезем тең өзге елмен,
Төрт құбыламды түзедім, 

тамсанады көз көрген.
Назарында әлемнің құрметке сан бөлендім.
Қайралады намысқа қаймықпайтын өр кеудем.

Өнегесі өткеннің қожыр-қожыр тастарда,
Ғарышты да игердім, көңілім құштар аспанға.
Кәдесіне халқымның жарайын деп талпындым,
Аллам жолды оңғар деп алға қадам басқанда.

Ұлы мақсат жолынан 
тайдыра алмас енді ешкім,

Төгілген тер теңіз боп, өзен кештім, көл кештім.
Сілкіндім де сергідім, қайратымды көр бүгін,
Азаттығым  -айбыным, еркін елмін - дербеспін!

Жастық шақпен
 табыстым

Табыстырды бізді достар 
тамылжыған мырза күн,

Бар болыңдар, курстастар, 
мына күнге ырзамын.

Қайта оралмас, амалым не, 
КазГУ-де өткен жастық шақ,

Сағындырған жылдарым,
Сендерді аңсап жүр жаным.

Ашылмаған сыр едік біз, жазылмаған жыр едік,
Бірге жүрдік, бірге күлдік, көңілдерге гүл егіп.
Кілең талант танылмаған, 

ерттеп мінген талапты,
Ерте кеткен жан достарым,

Түсіме жүр жиі еніп.

Жоғалды жыл, жоғалды ай, 
созсам қолым жетпейді,

Көзден кеткен қимас жандар 
көңілдерден өшпейді.

Жаралғалы жалғанға бұл 
мойындаймыз жазмышты,

Сағындырған қимастарым,
Қайырылып бір кетпейді.

Қалғандарға ғұмыр берсін, қазақ едік тәубашыл,
Әкелері салған жолды ұрпақтары жалғасын.
Мына күнге жете алмаған 

армандастар үшін де,
Тіршіліктің арбасын Сүйрейік біз, жан досым.

Алыс ќырдыњ апшысын ќуырѓанмын
Көрдім аман өздеріңді, шын сағынып 
қалыппын,
Сендер шыққан биіктерге 

сырттарыңнан қанықпын.
Өңіміз сәл көнергенмен көңіліміз көктемдей,
Шуақ төгіп жарық күн,

Жастық шақпен табыстым!
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Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінде қазан айының 18-і күні 
Түркия, Қазақстан, Түркіменстан, Бос-
ния және Герцеговина, Қырғызстан, 
Әзірбайжан, Өзбекстан, Венгрия, Македо-
ния және Кипр елдерінің жетекші серіктес-
университеттерінің үздік жұмыстары 
қатысқан Түркі әлемі деректі фильмдерінің 
IV Халықаралық фестивалінің қазақстандық 
бағдарламасы өтті. Фильмдерде әлеуметтік, 
мәдени, рухани және қоғамдық маңызды 
тақырыптар және жастар тәрбиесі қамтылған.

Аталмыш фестивалдің ашылуы әл-
Фараби атындағы ҚазҰУ-да өтті. Оған ки-
нематограф аңызы, түркі әлемінің таны-
мал актері әрі режиссері Асанәлі Әшімов, 
Түркі әлемі журналистер федерациясының 
президенті Мендерес Демир және басқа 
да шетелдік құрметті қонақтар, сондай-ақ 
киноқұжатшылар мен фильмдердің авторла-
ры, масс-медиа өкілдері, ЖОО студенттері 
қатысты. Асанәлі Әшімов кинофестивальде 
рухты өлең-жырларын оқып, студент жастарға 
игі тілегін жеткізді. «Жақсы оқыңыздар! Сон-
да елге пайда келтіресіздер, атақ-абырой 
әкелесіздер. Соған тырысыңыздар! Үлкен 
елдердің қатарына қосылайық. Біз ешкімнен 
кем емеспіз. Білімді болыңыздар. Мен 

сіздерді соған шақырамын!», - деді
Түркі әлемі журналистер федера-

циясының президенті, Кинофестиваль 
комитетінің төрағасы Мендерес Демир түркі 
дүниесінің құндылықтарын әлемге паш ететін 
кинофестиваль ұйымдастырушыларына, 
қолдау танытып отырған ҚазҰУ-ға алғысын 
жеткізді. Бұл шараның тараптар арасындағы 
мәдени, рухани байланысты арттыра 
түсетінін айтты. Фестивальдің ашылуы 
кезінде тараптар сыйлық кәделер алмасып, 
марапат рәсімі орын алды. Көрермен ҚазҰУ 
ТРК дайындаған "Әл-Фараби - өркениет фи-
лософы" деректі фильмін тамашалады.

«Жыл сайын фестиваль өзінің тыны-
сын кеңейтіп келеді. Жалпы түркі мұрасын 
сақтауға, ұлттық ерекшелікті насихаттауға 
және түркітілдес мемлекеттердің шығар-
машылық интеграциясын нығайту ісіне 
арналған кинофестивальді өткізу біз үшін 
үлкен мәртебе. Бұл эстафетаны біз жақсы 
әріптесіміз - Стамбул университетінен 
қабылдап алдық. Бірнеше күн бұрын Ба-
куде өткен түркітілдес мемлекеттердің 
ынтымақтастығы Кеңесінің 7-ші отырысын-
да біздің көшбасшымыз, Елбасы Нұрсұлтан 
Назарбаев мәдениет, білім және жастар 
саясаты бағдарламаларына «Түркі келешегі 
- 2040» бағдарламасын қосуды атап өтті. 
Кинофестивальді өткізу – осы талапқа сай 
келеді», - дейді фестиваль ашылуында 
ҚазҰУ бірінші проректоры Мұхамбетқали 
Бүркітбаев.

С. ДƏДІКБАЕВ,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың 2 

курс магистранты.
Қ. ҚАРАЖАН,

әл-Фараби атындағы ҚазҰУ-дың  
профессоры.

Мемлекеттiк кµрсетiлетiн 
қызмет-халық алдындағы мiндет

Қазіргі таңда заман талабына сай, 
халықтың мемлекеттік қызмет түрлеріне 
қолжетімділігін арттыру бағытында игі ба-
стамалар жүзеге асырылуда. Мемлекет 
басшысының «Төртінші өнеркәсіптік ре-
волюция  жағдайындағы дамудың жаңа 
мүмкіндіктері» Жолдауына және Цифрлы  
Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасына, 
«Цифрлы ауыл» жобасына  сәйкес электрон-
ды үкіметті дамыту, халықтың компьютерлік 
сауаттылығын көтеру, халыққа қызмет көрсету 
орталықтарының қызметін жақсарту, сол 
арқылы мемлекеттік қызмет сапасын арттыру 
әр мемлекеттік органның басты мақсаты бо-
лып табылады. Елбасының  айқындап берген  
тапсырма, міндеттеріне сәйкес, 2013 жылдың 
15 сәуір күні «Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер туралы» Заңы қабылданды. 
Мемлекеттік көрсетілетін қызмет дегеніміз - 
көрсетілетін қызметті алушылардың өтініші 
бойынша жеке тәртіппен жүзеге асырылатын 
және олардың құқықтарын, бостандықтары 
мен заңды мүдделерін іске асыруға, оларға 
тиісті материалдық немесе материалдық 
емес игіліктер беруге бағытталған жекеле-
ген мемлекеттік функцияларды іске асыру 
нысандарының бірі. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті берушілер мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер стандарттары мен регламенттеріне 
сәйкес мемлекеттік қызметтерді көрсетуге 
міндетті. Мемлекеттік қызмет көрсетудің са-
пасы - мемлекеттік органдардың жұмысын 
бағалаудың басты өлшемі болып табыла-
ды. Мемлекеттік органдардың және оның 
ведомствоға бағынышты ұйымдарының 
барлық қызметшілерін электрондық цифрлік 
қолтаңбамен(ЭЦҚ) толық қамтамасыз ету, 
электрондық форматтағы мемлекеттік 
қызметтерді тек қана «электрондық үкімет» 
веб-порталы арқылы алуды қамтамасыз ету 
бүгінгі күннің талабы. Осыған байланысты, 
Аманбөктер ауылдық округінде әкімдік тарапы-
нан әр мекеме ұжымы, тұрғындар толығымен   
жүз пайыз ЭЦҚ –мен қамтамасыз етілуі, 
электрондық мемлекеттік қызметтерді «элек-
тронды үкімет» веб-порталы арқылы алуға 
болатындығы жөнінде түсіндірме жұмыстары 
жүргізіліп тұрады.  Тұрғындарға ЭЦҚ алу 
арқылы әр азамат өзіне, (жұбайына немесе 
еріне), баласына қажетті анықтамаларды  өз 
үйінде «Электронды үкімет» веб-порталының 
egov.kz арқылы алуға болатыны насихатталды. 
Интернеті жоқ азаматтар ауылдық әкімдіктен 
ЭЦҚ кілттерімен немесе жеке куәліктегі 
кілттерімен картридер арқылы өздеріне қажетті 
анықтамаларды алуда. Әкімдікте  мемлекеттік 
көрсетілетін қызметті алу мақсатында бөлме 
берілген, компьютермен, картридермен, теле-
фонмен қамтылды. Бөлмеде «Мемлекеттік 
қызмет көрсету барысында заңсыз әрекет 
көрсетілсе, Сіздің құқығыңыз қорғалады!»  
тақырыбында гал.центрдің телефон нөмірі 
көрсетіле отырып насихат тақтасы ілінген.     
Мемлекеттік көрсетілетін қызметтің халыққа 
тиімділігі зор, жауапкершілігі үлкен.   

Ш.НҰРХАНОВА,                             
Аманбөктер ауылдық округі әкімі    

аппаратының  бас маманы.  

Ағаш отырғызу акциясы өтті
«Еліңнің  ұлы болсаң, еліңе 

жаның ашыса, азаматтық 
намысың болса, қазақтың 
ұлттық мемлекетінің нығайып 
көркеюі үшін еңбек ет. Жердің 
де, елдің де иесі екеніңді 
ұмытпа» -деп Елбасымыз Н. 
Назарбаев айтқандай,  ру-
хани жаңғырудың бір бөлімі  
«Туған жер» бағдарламасына 
арналған.  Әрбір азамат өз 
туған жерін, өскен ортасын 
бірінші орынға қоюы керек.
Шама шарқынша өз туған  
ауылының көркейіп, гүлденуіне  көмектесуі керек. Елбасының рухани жаңғыру мақаласы ая-
сында,  Лепсі ауылдық округінде ағымдағы жылдың қазан айының 12 күні жалпы облыстық ағаш 
отырғызу акциясы өтті. Игі шараның мақсаты - ауылды  көркейту, көгалдандыру жұмыстарын 
жандандыру арқылы табиғатты сақтау. Аталмыш ағаш отырғызу акциясына мемлекеттік 
қызметкерлерден бастап орман шаруашылық саласы, білім беру саласы, өртке қарсы саласы,  
денсаулық сақтау саласы қызметкерлері, кәсіпкерлер, жастар мен ауыл тұрғындары белсенді 
қатысып, 100-ге жуық көшет отырғызды.

«Атадан мал қалғанша, тал қалсын...» дегендей, бабаларымыздың кейінгі ұрпаққа 
қалдырған өсиеті. Халықтың денсаулығы мен ұрпақ болашағына оң әсерін тигізіп,  туған 
ауылының көркеюіне  үлес қосып, қалыс қалмау- әрбір азаматтың борышы. 

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

Бiрiккен iсте бiрлiк бар
Біздің елімізде табиғатты қорғау және оның жан-жануарлар дүниесіне қамқор болып, 

жанашырлық танытуға, оларды дала өрттері мен басқа да апаттардан қорғаудың қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету, заңсыз аң аулап, табиғат байлығын орынсыз пайдалануға жол бермеу — ба-
сты назарда. Еліміздегі орман шаруашылық мекемелері жоғарыда айтып өткеніміздей бағытта 
жұмыс жасап, көгал алқаптарын кеңейту мен жануарлардың, аң-құстардың қорғалуына атсалы-
сып келеді. Ұшы-қиырына көз жетпейтін орман алқаптарына алыс сапарларға шығып, жауапты 
жұмыстарды атқарып жүрген орманшылар қажетті көлік құралдарымен, агротехникалармен, ар-
наулы киімдермен қамтылған. Сондықтан олар өздеріне тиісті орман алқабының о шеті мен бұ 
шетіне сақадай сай дайындықпен, күздің ызғырық желі мен қыстың суығына, жаздың ыстығына 
қарамастан жол тартып жатады. Табиғатты қалай болса, солай пайдалану оның тепе-теңдігін 
бұзып, экологиялық тұрақтылыққа кері әсер етеді. Сол үшін мемлекеттің баға жетпес байлығы – 
табиғатты қорғап, көгалдандыруда орманшының алар орны қашан да  бөлек. 

ҚР Үкіметінің 2017 жылғы 31 қазандағы «ҚР мерекелік күндердің тізбесін бекіту туралы» 
қаулысына сәйкес, қазан айының 3 – ші жексенбісі «Орман шаруашылығы қызметкерлерінің кәсіби 
мерекесі күні» болып белгіленген. Осыған орай Ерекше қорғалатын табиғи аумақтың бірегейі бо-
лып табылатын «Жоңғар – Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» РММ – де 18 қазан күні 
басқарма дирекциясында айтулы мереке «Орман шаруашылығы қызметкерлері күні» аталынып 
өтті. Аталған мерекелік іс – шараға аудан әкімінің орынбасары Даулен Ешмуханбетұлы, аудандық 
мәслихат хатшысы Қадыр Сәкенұлы, аудандық кәсіподақ төрайымы Гүлнар Тұрсынқызы, 
"Нұр Отан" партиясы Сарқан аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Аслан 
Нұрахметұлы, сондай – ақ орман шаруашылығының зейнеткерлері бастаған топ төрағасы Қадыл 
Кужуспаев қатысып, орманшылардың мерекелік қуаныштарына ортақтасты. 

Мерекелік шара «Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ мекеменің ұйымдастыруымен «Табиғатты 
қорғау - адамзаттың парызы» атты мәдени көпшілік салтанатты жиынмен басталды. Жиынға 
қатысып отырған орманшыларды парктің бас директоры Марат Нұрғазыұлы кәсіби мере-
кемен құттықтап, қара ормандарыңның қатары өсе берсін деген ақжарма тілегін арнады. 
Ерекше қорғалатын табиғи аумақта орманшы күніне орай Орман шаруашылығы жануарлар 
дүниесін қорғау комитетінің 1,2,3 дәрежелі төс белгілерімен және құрмет грамоталарымен ма-
рапатталса, Сарқан ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуына үлес қосып келе жатқан бір 
қатар парк қызметкерлері Сарқан аудандық кәсіподақ атынан грамоталарымен  сондай – ақ 
шаруашылықтарда еселі еңбек етіп, тер төгіп жүрген бір қатар орманшыларға алғыс хаттарын 
табыс етті. Салтанатты жиында Сарқан ауданының мәдениет үйінің күміс көмей, жезтаңдай 
әншілері мерекелік ән-шашуларын арнап, әсем әуендерімен тербетті. Мәдени көпшілік шаралар 
спорттық ойындарға жалғасты.  Жарыстарда тамаша ойын өрнегін көрсеткен спортшылардың 
жеңіске жеткендері "Жоңғар Алатауы" МҰТП РММ  басқармасының алғысымен, әртүрлі дәрежелі 
грамоталарымен, бағалы сыйлықтармен  марапатталды.

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы»  МҰТП РММ  Орман қорғау инженері. 

Орманшы к‰нi

Ќария-сарќылмас дария
«Қариясы бар ел-қазыналы ел» дейді дана халқымыз, ұрпақтар сабақтастығын жалғастыра 

отырып өскелең ұрпаққа халқымыздың үлкенге құрмет көрсету, сыйлау біздің туа біткен болмы-
сымыз іспеттес дүние екендігін үлгі ретінде көрсетіп, насихаттаудан біз еш уақытта да шаршаған 
емеспіз. Әр шаңырақтың қазынасына айналған, ұйытқысы болып отырған біздің ақ жаулықты 
әжелер мен кемеңгер қарияларымыздің орны әр уақытта бөлек. Биыл да Алмалы «Нұр Отан» 
БПҰ төрағасы және партия мүшелері-әкімшілік аппараты мамандары және «Қоғамдастық 
кеңесінің» ұйымдастыруымен 1-қазан «Қарттар күні» орай ауыл қариялары мен әжелері «Ақ 
құдық» кафесінде 3-қазан күні мерекелік дастарханда бас қосты. Осы орайда кафе иесі Майра 
Темірханқызына алғысымызды білдіреміз. Ауыл әкімі Тұрғамбеков Асқар Жүнісұлының құттықтау 
сөзінен кейін, дастарханға Уанов Рысбек ақсақал бата берді. Мерекелік жиынға жиналғандар 
ауыл өнерпаздары Стамбеков Сәрсембек, Жақсыбаев Нұрлан және Рыспекова Гүлбахардың 
өнерін тамашалады. «Баталы құл арымас» демекші ауыл ақсақалдарының батасы біз үшін баға 
жетпес алғыс.

                 Баян АҚЫПБЕКОВА, 
Алмалы БПҰ мүшесі.

АСЫЛ МҰРА
Тарихта “жаңа кезең” деп саналатын кезең бо-

лады. Ондайда белгілі бір саяси құрылыстардың 
ғана емес, күллі қоғамдық тіршіліктің тұтастай түгел 
өзгеруі талап етіледі. Біздің бүгінгі кезеңдеріміз 
сондай құбылыстардың жақындағанын сездіреді. 
Осыдан туындайтын ұлттық мемлекет идеясы 
ұлттың дәстүрі мен салт-санасына, әдет-ғұрпына 
келіп тіреледі. Кейбір азаматтарымыз жаһандану 
дәуірі басталды, ұлттық мемлекеттер тарих сах-
насынан кетеді деп сәуегейлік айтады. Ал, екінші 
ойшылдар керісінше кейінгі өзгерістер ұлттық 
мемлекеттің салт-санасының, дәстүрінің өшуі 
емес, өршуінің айқын көрінісі екенін дәлелдеп 
отыр. Ендеше адамзат қоғамында болып жатқан 
әлгіндей құбылыстарға байланысты біздің өз 
ұлттық болмысымызда, ұлттық санамызда 
қандай өзгерістер болуы ықтимал? Бұған жауап 
табу үшін өзіміздің өткен жолымызға, ұстанып 
келген салт-дәстүрімізге көз жүгіртпей болмай-
ды. Ұлттық сана дегеніміздің өзі де әр адамның 
жеке азаматтық санасы сияқты, әр ұлттың өз 
тіршілігін өзі бағдарлауы, өзінің барар жерін, 
шығар биігін өзі белгілеуі, өзінің алдына өзі мақсат 
қоя білуі деп түсінеміз. Осыған орай Ә.Кекілбаев 
айтқандай, “дәстүр-әдеппен, әдет-ғұрыппен, мың 
жылдап қалыптасқан дағдымен күресу есуастық. 
Бірақ оның бәрін жаңа жағдайға лайықтамай, 
жаңғыртпай, сол қалпында ұстануға тырысу-өз 
аяғыңды өзің тұсап, өз қолыңды өзің кісендеумен 
бара-бар”-деген еді

Қазақтың салт-дәстүрі мен мәдениетінің үш 
мың жылдық тарихының барлығына, оның түрлі 
жалғастық пен сыбайластық нәтижесінде кейінгі 
ұрпаққа, бүгінгі кезеңге қандай деңгейде келіп 
отыр деген ой кім-кімді де мазалайтын болуы 
керек. Мәдениетті ұлттық салт-дәстүр мен әдет-
ғұрыптан бөлек алып қарау, ол үлкен қателікке 
ұшыратады. Мәдениеттің көзі болып келген ата-
бабаларымыз бірін-бірі өте жоғары сатыда сый-
лап, соның арқасында рухани құндылықтарды 
бойларына жинап, тұқымнан тұқымға дары-
та білді. Бізге жетіп жүрген ұлттық дәстүр мен 
әдет-ғұрыптың бәрі де осыны аңғартады. Қазіргі 
кезеңде өз ұлтымыздың мәдени деңгейін алып 
қарасақ көңіл толыңқырамайды. Мәдениетіміздің 
асыл мұраларын жәдігер (экспонат) түрінде 
ғана көріп шын мәнінде жастарымыз түсінбей 
таңданатын сияқты. Ата-бабадан қалған өшпес 
мұра мен қазынаны қабілеті жоғары ұрпақтың бой-
ына дарыту-менің және әрбір маманның міндеті. 
Мысалы, мектеп педагогикасында ғасырлар бойы 
екшеленіп, өмір сынынан өтіп келген халықтың 
дәстүрлі қолөнер үлгілері жастар үшін өткеннің 
елесі болып, оқу-тәрбие жұмысында пайда-
ланбай қалып жатыр. Осыған орай жастардың 
жат елдік мәдениетке еліктеушілігі рухани 
кедейшілікке әкеліп соқтыруда. Сондықтан жалпы 
білім беретін қазақ мектептерінде оқушыларды 
халқымыздың рухани байлығымен, мәдениетімен, 
қолөнері, салт-дәстүрімен терең таныстырып, 
педагогикалық тәжірибені оқу-тәрбие ісінің тірегіне 
айналдыру, яғни адамгершілік-эстетикалық 
тәрбиенің жаңарған жүйесін жасау бүгінгі күннің 
ең өзекті мәселесі болып отыр.

Ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезов «Ел бола-
мын десең, бесігіңді түзе» деп өсиет еткен. Бесік-
ұлттық тәрбиенің негізі. Салтымыз мықты болса, 
халқымыз да мықты болмақ. Қасиетті қазақ елінің 
рухы халықтың салт-дәстүрінде, наным-сенімінде, 
әдет-ғұрпында сақталған. Халқымыздың өмір 
сүруі де осы рухани байлығымыздың күш-қуатына 
байланысты. Елдің салт-дәстүрі әлсіресе, рухани 
орталықсыз, бағыт- бағдарсыз қалатын болса, 
онда ол ел өз сипатынан бірте-бірте айырылып, 
жойылып кетуі де мүмкін. Осы қауіптен сақтану 
үшін халқымыздың барынша бай рухани қазынасы 
болып саналатын салт-дәстүрімізді берік ұстау 
болмақ.

Кулчат БОЛАТ,
Сарқан ауданының тарихы 

музейінің экскурсия
 жүргізушісі.
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адам, менің клиентім.  Мен одан аз-
дап қорқамын, өзімнің ішкі жан дүниемнің 
тереңдігінен қорыққаным секілді, оның да 
ішкі жан дүниесінің тереңдігінен қорқамын. 
Дегенмен де ол сөйлей бастағанда, өзімнің 
онымен жан дүниемнің жақындығын және 
оған деген құрметімді сезінемін.  Мен оның 
ішкі әлемі өзі үшін қаншалықты қорқынышты 
екендігін және сол қорқынышты әлемдегі 
оның өзіндік ұстамдылығын түйсінемін. Мен 
оның сезімдерін сезініп, ой елегінен өткізгім 
келеді және  оның сезімдері туралы жақсы 
түсінетіндігімді білгенін қалаймын.  Мен оның 
тар қапастағыдай сырға толы кішкене ішкі 
әлемін онымен бірге қабылдайтынымды және 
сол кішкене әлемге қорықпай қарай алатыным-
ды білемін... Мүмкін мен оның кішкене әлемінің 
өзі үшін қауіпсіз болуына ықпал ете алатын 
шығармын. Онымен қарым-қатынастағы менің 
сезімдерімнің мейілінше ашық және айқын 
болғанын, сондай-ақ ол оның шынайылығы мен 

Психолог монологы
айқындылығын сезінгенін, өзі қалаған уақытта 
қайта-қайта айналып келуіне болатындығын 
білгенін қалаймын. Мен оның ішкі әлемінің ең 
тереңінде қорқыныш, махаббат, жек көрушілік 
секілді сезімдері бар әлемге онымен бірге осы 
қиын «саяхатқа» бірге шығуды қалаймын.  Бұл 
«саяхат» мен үшін де, ол үшін де күтпеген 
жайттарға, тіпті мен өзімнің қорқыныштарымды 
білместен оның өзі үшін жаңа сезімдерді 
ашуына да көмектесуім мүмкін. Мен оның 
жаңадан сезінген сезімдерін қаншалықты 
түйсіне алсам, менің оған көмектесу сезімім 
соншалықты шектеулі болады. Мен оның 
бойындағы қорқыныштары кейбір уақыттарда 
мені өзін жақсы көрмейтін, қабылдамайтын, 
оның өміріне килігіп, араласатын, жан 
дүниесін түсінбейтін адам ретінде көретінін 
түсінемін. Мен оның сезімдерін толықтай 

қабылдағым келеді, дегенменде, менің оған 
деген өзіндік сезімдерімнің  шынайылығын 
ашық, айқындығын көре алады. Бәрінен бұрын 
ол менің бойымнан тірі шынайы адамды 
көргенін қалаймын. Сондықтан да маған менің 
сезімдерім қаншалықты «психотерапиялық» 
болды деп мазасызданудың қажеттілігі жоқ. 
Егер мен өзімнің шынайы кім екенімді және кім 
болғым келетінін, өзімнің сезімдерім мен ойла-
рымды қатынастарда ашық көрсете алатын 
болсам, онда бұл психотерапияның негізі бола 
алады. Сонда мүмкін, ол ешқандай үрейсіз, 
ашық түрде өзінің ішкі жан дүниесіне сәйкес 
адам бола алады» (Роджерс, 1994).

М.ДОЛДАНОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 
мектептің педагог-психологы. 

Денсаулық фестивалі 
аясында

Ақын Сара атындағы орта мектеп-
те  «Денсаулық фестивалі» болып өтті. Бұл 
атаулы іс шараға дене шынықтыру пәні 
мұғалімдері білек сыбана ат салысты.Ең ал-
дымен оқушылардың таңғы жиынында дене 
шынықтыру пәні мұғалімі Е.Разбеков сөз 
сөйлеп жиынға қатысушыларды айтулы ме-
рекемен құттықтады. «Денсаулық фестивалі» 
аясында денешынықтыру пәндерінің онкүндігі 
басталғанын айтып, онкүндіктің жоспарымен 
таныстырды.Мереке күніне орай оқушылар ән 
айтып би биледі.

Онкүндіктің барысында түрлі іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Атап айтсақ, футбол 
ойыны, армрестлинг,  эстафеталық  жарыс, 
турникке тартылу, арқан тартыс, волей-
бол, туристік жорық, баскетбол т.б. жары-
стар ұйымдастырылды. Аталған іс-шараға 
1-11 сынып оқушылары белсене қатысып, 
өз мүмкіндіктерін көрсете алды. Осындай 
шаралар оқушыларды салауатты өмір сал-
тын ұстануға және мектептен тыс аудандық, 
облыстық, республикалық жарыстарға 
да қатысып жүлделі орын алуларына зор 
мүмкіндік береді. Дене шынықтыру пәні 
мұғалімдері де оқушыларға салауатты өмір 
салтын ұстануға үлгі болып әртүрлі жарыстарға 
белсене қатысып жүреді. Мысалға, аудандық 
мұғалімдер арасындағы туристік слетке бел-
сене қатысып жүлделі орындар алды. Жо-
спар бойынша белгіленген іс-шараға қатысып, 
жүлделі орын алған оқушылар мадақтама гра-
моталармен марапатталды. 

С.СМАГУЛОВ,
Ақын Сара атындағы орта мектебінің 

дене шынықтыру пәні мұғалімі.

Үштілділік мемлекеттік деңгейде ынталан-
дырылуы керек... Бұл сөздерді президентіміз 
Нұрсұлтан Назарбаев «Қазақстан-2050» стра-
тегиясында айтады. Сонымен қатар, ол: «Орыс 
тіліне және кириллицаға біз қазақ тіліне қандай 
қамқорлықпен қарасақ, сондай қамқорлықпен 
қарауымыз керек. Орыс тілін білу - біздің 
ұлтымыздың тарихи артықшылығы екені 
баршаға белгілі. Дәл осы орыс тілі арқылы 
қазақстандықтар бірнеше ғасыр бойы қосымша 
білім алып, ел ішінде де, шет жерлерде де өз 
дүниетанымдары мен араласатын ортасын 
кеңейтіп келе жатқанын жоққа шығармауға 
тиіспіз. Біз ағылшын тілін игеруде серпіліс 
жасауымыз керек. Қазіргі әлемнің осы «линг-
ва франкасын» меңгеру біздің еліміздің әрбір 
азаматына өмірдегі шексіз жаңа мүмкіндіктерді 

Үш тілді меңгеру-заман талабы  
ашады» - дейді. Расында, ағылшын тілін білген 
адам шексіз мүмкіншіліктерге ие болады.

Ағылшын тілі әлемдегі ең кең тараған 
тіл. Шамамен бұл тілде жер бетінде бір 
миллиардтан астам адам сөйлей алады. 
Әлемдегі экономикасы дамыған мемлекет-
тер - Ұлыбритания мен АҚШ-тың мемлекеттік 
тілі. Сонымен қатар, ондаған мемлекеттердің 
ресми тілі. Дүниедегі барлық аударма 
шығармалардың, ақпараттардың 33%-ы 
ағылшын тілінен аударылса, 15 % – француз 
тілінен, ал 1%-ы ғана неміс тілінен аудары-
лады. Бұл статистикалардан-ақ, ағылшын 
тілін меңгерудің қаншалықты маңызды екенін, 
ақпарат пен білімнің барлығы да сол тілде 
екенін түсінуге болады. Ағылшын тілін білетін 
адам, жер жүзінде бір миллиард адаммен еркін 

коммуникацияға түсе алады деген сөз.
Шет тілдердің арасында ағылшын тілі 

ешкімге шаң жұқтырмай, алғашқы орынды 
бермей келеді. Бизнес, туризм, ғылым, білім 
беру жүйесі, интернет, кинемотограф т.б. 
әлемнің түрлі саласында дәл осы ағылшын тілі 
қолданылып, көптеген әлемдік жобалар, саяси 
кездесулер мен жиындар, спорттық жарыстар 
мен олимпиадалар ағылшын тілінсіз өткен 
емес. Біздің президентіміз Н.Назарбаев бостан 
босқа бұл тілге көңіл бөліп жатқан жоқ, әлемдік 
деңгейде мойындалған елбасымыз ағылшын 
тілінің қаншалықты маңыздылығын бізден 
әлдеқайда жақсы біледі. Сондықтан, еліміздегі 
білім мен ғылымды т.б. саланы дамытамын 
деген әрбір жас, әрбір патриот ағылшын тілін 
білуі міндетті.  

М.ЖОНДЕЛБАЕВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның 

ағылшын тілі пәні мұғалімі.

Ұстаздық 
еткен жалықпас...

 
Шындығында  мұғалім -  барлық  

мамандық   иесін  тәрбиелейтін,  оқытып  
үйрететін аяулы, абзал  жандар.  «Мұғалім  
мамандығы – барлық  мамандықтың  ана-
сы»  демекші,  ұстаз  алдынан  тәрбие  ал-
майтын  жан  жоқ. Ұстаз  берген  тәрбие  
әрбір  адамның өміріне  жол  сілтер  
шамшырақ,  жарық шырақ болатындығы  
барлығымызға айдан анық. Мен 2010 
жылы Қойлық ауылындағы М.Жұмабаев 
атындағы орта мектебіне ағылшын тілі 
пәні мұғалімі ретінде жұмысқа орналасып, 
ұстаз ретінде алғашқы рет еңбек жолымды 
бастадым. Мен  өзімнің  ұстаздарыммен  
бірге қатар  еңбек  етіп, баланың  бойы-
на  ақыл мен білім  дәнін  сеуіп,  аялап,  
көңілін  табуды,  ешбір баланы алала-
май  сүйе  білуді  үйрендім. Сонымен 
қатар, өзім М.Жұмабаев атындағы орта 
мектептің түлегімін және осы мамандықты 
таңдауыма  мектебімнің ағылшын тілі  пәні  
мұғалімдері Қалабаева Анар, Ардақ апай  
мен Сағынбаева Алия апайларымның, 
сынып жетекшілерім Бану апай мен Роза 
апайымның  еңбегі  де үлгі  болды. Дана  
халқымыз «Ұядан  не  көрсең,  ұшқанда  
соны  ілерсің»  демекші,  «Ұстаздар  
жанұясы»  болғаным  мен  үшін  үлкен 
бақыт. 

Қазіргі кезде 2019-2020 оқу жылы-
нан бастап мен Сарқан ауданындағы 
Абай атындағы мектеп-гимназиясында 
жұмыс істеймін.  Мектепке кірген сәттен 
бастап,  мен дәл осы ұжымның мүшесі 
болғаныма өте ризамын. Ұжымда еңбек 
етуімнің барысында мектептегі әрбір  
ұстаздың, әрбір әріптесімнің  бойында  
кездескен  төзімділік, сыпайылық, тазалық, 
адамгершілік, еңбексүйгіштік сияқты жақсы  
қасиеттерін көріп бойыма  сіңіріп келемін.  
XXI ғасыр мұғалімі ізденімпаз болуы қажет, 
деп ойлаймын. Қазіргі заман талабына сай 
мұғалім «Ел бүгіншіл, менікі ертең үшін»  
деген мақсатта жұмыс істеуі тиіс. Ал, бұл 
көп ізденуді, үнемі білімді жетілдіруді, 
білікті және жан-жақты болуды талап етеді. 
Осындай іздену мен біліктілік мұғалім 
жұмысын түбегейлі өзгертеді. Оқушының 
білім алуға деген қызығушылығын ояту 
үшін әрбір ұстаз көп ізденіп, сабақтың 
тиімді, әсерлі, әрі қызықты өтуі үшін жұмыс 
жасауы қажет. Мұғалімнің бірден-бір 
мақсаты өз ойын еркін ашық жеткізе ала-
тын ұрпақ тәрбиелеу. Мұғалім осы мақсатқа 
сүйене отыра жұмыстар жүргізгені жөн. 
Мақсатқа жеткісі келген адам оны жақсы 
білуі керек екенін ұмытпауы тиіс. Сонда 
ғана мұғалім өз мақсатына жете алады. 
Демек, мұғалімнің әр сабағы ашық сабақ 
ретінде қызықты, мазмұнды өткені абзал. 
Қазіргі заманда барлығымызға мұғалімнің 
сабағы түрлендіруді және өзгерісті қажет 
ететіні анық. Сондықтан білім саласындағы 
өзекті мәселенің бірі–білім сапасы. Яғни, 
жаһандану  заманында  ұлттық  бәсекеге  
қабілетті  болудың  көрсеткіші – білім  
деңгейімен  өлшенеді.  Демек, менің ұстаз 
ретіндегі өмірдегі негізгі ұстанымым - ба-
ланы тұлға деп тану, оның  пікірімен  сана-
су,  оқушының кішкентай  ғана қуанышын,  
табысын  бағалай  білу.

А.МАЛАЕВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның 

ағылшын тілі пәні мұғалімі.

Бала тәрбиесі - жауапты іс
Отбасы - адамзат қоғамының ең шағын бейнесі. Дүниеге келген сәбиді 

тәндік жағынан дамуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан 
жетілдіріп, оны тұлға ретінде қалыптастырады. Отбасы тәрбиесі қоғамдағы 
өзгерістермен тығыз байланысты. Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін 
жетілдіретін жағдайдың бірі - отбасыішілік және отбасынан тысқары 
атқарылатын еңбек. Отбасындағы күнделікті тұрмыс қажеттігін қамтамасыз 
етуден туындайтын еңбек баланы әлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ересек 
өмірге тәрбиелейді. Сондай еңбектің барысында баланың жауапкершілігі ар-
тып, еңбек ету қажеттігін түсінеді. А. С Макаренко «Ата - аналарға арналған 
кітабында» «Бала тәрбиесінде сіздің іс қимылыңыздың өзі шешуші рөл 
атқарады. Сіз тәрбиені сөз арқылы немесе үйрету, бұйыру арқылы іске асы-
рамын деп ойламаңыз. Тәрбие өмірдің әр сәтінде іске асады. Тәрбие сіздің 
қалай киінетініңіз, сөйлейтініңіз, қалай күлгеніңіз, осы іс әрекеттің барлығы 
бала үшін өте маңызды. Ал отбасында сіз дөрекілік көрсетіп, жұбайыңызды 
жәбірлесеңіз осы ісіңізбен сіз балаға жаман тәрбие бересіз», - дейді. Жақсы 
перзент ата - ана қолындағы аманаты. Отбасында баланың жан дүниесін 
рухани пәктігіне тәрбиелеген абзал. Отбасында ата - ананың ықыласына 
бөленіп, тәрбие көріп өскен бала балабақшада да мектепте де өз ісіне жауап 
бере алады. 

Ұлт тәрбиесі - ұлт болашағы. Егеменді еліміздің ертеңгі болашағы жас 
ұрпақ тәрбиесі. Білімді денсаулығы мықты азамат өсіру үшін, мектеп болып 
ынтымақтасып та ат салысуымыз қажет. Кейін опық жеп бармақ тістемеу 
үшін баланы қаршадайынан дұрыс тәрбиелеуге, бала бақытының шынайы 
бағбаны болуға атсалысқан жөн. Бала бақытының кепілі - ата – ананың 
өнегелі тәрбиесінде.

Баланы жанұяда дұрыс тәрбиелеу, оның мектепте жақсы оқуына, 
болашақта жақсы азамат болып шығуына үлкен ықпалын тигізеді. Үйде 
балаларды жазу сызуға, ауызша есепке машықтандыру, оларға қызықты 
әңгімелер айтып беру сияқты істермен қоса оларды бір мезгіл үй шаруа-
сымен айналыстырып отырса, бала үшін оның маңызы зор. Бұл ретте бала 
біріншіден білімге құштар болса, екіншіден ол еңбекке дағдыланады. Ал 
еңбек пен білім егіз екенін естен шығармауымыз керек. Жас жеткіншекке 
жанұяда дұрыс тәрбие берілсе, болашақта одан үлкен нәтиже күтуге бола-
ды. Дұрыс тәрбие алған бала ата - анасын қуантып отырады. Балаға дұрыс 
тәрбие берудің өзекті бір саласы жас жеткіншекті еңбекке деген әлеуметтік 
көзқарасын қалыптастыру болып табылады. Бұны тек мұғалімдер ғана 
емес әрбір ата - ана қолға алып, өз балаларының гүл, ағаш егіп, ауланы 
көгалдандыру сияқты игілікті іске қатысуын қадағалап отыруы керек. Сонда 
ғана еңбексүйгіштік қасиет берік дағдыға айналады. Еліміздің болашағы - 
ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. Сол тәртіпті, тәрбиелі ұрпақ 
өсіру - баршаға ортақ, әрі міндет.

Замзагүл ЖАҚАЕВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның мектепалды даярлық 

сыныбының жетекшісі.

ЖАҢАРТЫЛҒАН БІЛІМ МАЗМҰНЫ- 
ЖАҢАШЫЛДЫҚҚА БАСТАМА

Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің 
алға түсіп, бәйгеден озып келетін заманы енді туды. Жаңартылған 
білім берудің маңыздылығы – оқушы тұлғасының үйлесімді 
қолайлы білім беру ортасын құра отырып сын тұрғысынан ойлау, 
зерттеу жұмыстарын жүргізу, тәжірибе жасау, АҚТ-ны қолдану, 
коммуникативті қарым-қатынасқа түсу, жеке, жұппен, топқа жұмыс 
жасай білу, функционалды сауаттылықты, шығармашылықты 
қолдана білуді және оны тиімді жүзеге асыру үшін қажетті тиімді 
оқыту әдіс-тәсілдерді (бірлескен оқу, модельдеу, бағалау жүйесі, 
бағалаудың тиімді стратегиялары) курс барысында ұғындық.

Білім мазмұнын жаңарту тікелей шығармашылық ізденістегі 
мұғалімнің кәсіби шеберлігіне байланысты. «Мұғалім көп әдісті 
білуге тырысуы керек. Оны өзіне сүйеніш, қолғабыс нәрсе есебінде 
қолдануы керек»,-деп Ахмет Байтұрсынов айтқандай, қазіргі за-
ман талабына сай білім беру мәселесі сол қоғам мүддесіне сай 
болуы керек. Өз ісінің шебері ғана жоғары жетістіктерге жетеді. 
Қазіргі таңда пәнді жақсы, терең білетін, күнделікті сабақтағы 
тақырыпты толық қамтитын, оны оқушыға жеткізе алатын, әр 
түрлі деңгейдегі тапсырмаларды білу іскерлігі, оқытудың дәстүрлі 
және ғылыми жетілдірілген әдіс-амалдарын, құралдарын еркін 
меңгеретін, оқушылардың пәнге қызығушылығын арттыра отырып 
дарындылығын дамытудағы іздену-зерттеу бағытындағы тапсырма-
лар жүйесін ұсыну өмір талабы. Ал оның негізі бастауыш сыныптар-
да қаланбақ. Сондықтан да бастауыш сыныпта әр сабаққа әр түрлі 
тиімді әдіс-тәсілдерді қолдана отырып, оқушылардың білім сапасын 
арттыру ең басты мәселе.

Бұл бағдарламаның дәстүрлі бағдарламадан ерекшелігі — 
пәндер бойынша ортақ тақырыптардың болуы. Жаңадан енгізілген 
пәндер қатарында, ағылшын тілі, жаратылыстану және ақпараттық 
технология сынды заманауи қажеттіліктерге байланысты жүргізілетін 
пәндер бар. Жаратылыстану пәнінде (химия, физика және биология 
пәндері) дүниетану пәнінде (география, тарих, қоғамтану) алғашқы 
ұғымдары қалыптастырылады. Жекеленген пәндерде үш тілділік 
мақсатын жүзеге асыруда тақырыпқа қажетті тірек сөздердің қазақ, 
орыс, ағылшын тілдерінде сабақта қолданылуы жүзеге асады.

 Әлем таныған елде рухани бай және интеллектуалды тұлғалар 
мекендеу қажет. Мемлекетіміздің білім беру үдерісіне енген 
жаңартылған білім беру бағдарламасы — заман талабына сай ке-
лешек ұрпақтың сұранысын қанағаттандыратын тың бағдарлама. 

Меруерт АКИМБАЕВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның мектепалды 

даярлық сыныбының жетекшісі. 

 Учитель – творец 
новой жизни

На Земле несколько тысяч про-
фессий. О каких-то мы не слышали. 
О каких-то  слышали, но не представ-
ляли. О профессии учителя этого не 
скажешь, так как каждый из нас в 
свое время встретился с учителем, 
и чаще всего мы с благодарностью 
вспоминаем  имя первого учителя в 
своей жизни.        

Учитель — это не только чело-
век, обучающий наукам, но еще и но-
ситель духовности и нравственного 
начала. Учителя выполняют особую 
гражданскую миссию — воспитание 
молодого поколения. Их знания и 
опыт, преемственность традиций и 
новаторство лежат в основе каждой 
школы.

Школьный учитель…Его труд за-
служивает всенародной  благодар-
ности. Уважение к нему вечно, как 
вечен процесс знания нового,  неиз-
вестного. Избрав одну из самых по-
четных профессий, учитель стано-
вится творцом новой жизни. 

С.ЖАКСЫЛЫКОВА,
учитель русского

 языка и литературы
Екиашинской средней школы.

 Жылдам оқуға үйрету мүмкіндіктері
Бастауыш сыныптарда оқушылар оқу сабақтарында білім, тәрбие алуына қажетті әртүрлі оқу 

дағдыларын қалыптастырады. Оқу өте күрделі психологиялық процесс. Оқушының жылдам оқуын 
үйретуде тіл дамытумен, оның ішінде әдеби жазба тілімен де, сөйлеу тілімен де тікелей табысып жата-
ды. Оқу барысында көру, есту, сөйлеу мүшелерінің қызметі қатар жүргізіліп, ол түсіну әрекетімен тығыз 
байланысады.  

1. Дұрыс  оқу, саналы түрде түсініп оқу, мәнерлеп оқу бұл үшеуі де бір-бірімен біте қайнасқан, өте тығыз 
байланыстағы компоненттер. Сондықтан бұл үшеуіне оқушыны жаттату әр сабақта қатар іске асырылып 
отыруы тиіс. Сабақ сайын бұл бағытта үнемі үзбей жүйелі жүргізілген жұмыс тұтаса келіп, оқушылардың 
жылдам оқуын қалыптастырады. Бұл жағдайда мұғалімнің сабақта жүргізілетін жұмыстарды дұрыс және 
өз тарапынан ойланып істеуіне бағыт береді. 

2.  Күн ілгері құрылған жоспар бойынша жүргізілген сабаққа түгелдей қатысып, түйінді ойды білу.
Өмір тәжірбиесі аз бала өз айналасындағы дүниемен құбылыстың негізінен кітаптан оқу арқылы 

табиғат құбылыстарына құпя сырларынан хабардар болады.  Бастауыш мектептің оқу сабағында 
оқылатын материалдар әртүрлі тақырыппен бөлініп беріліп, балаға жан-жақты тәрбие беруді көздейді.
Баланың мінез-құлқын қалыптастыруда айрықша роль атқаратын оқу сабағының аттыру үшін сабақ 
үстінде мәтінді қабылдаудан басталатын мәтінді талдау сияқты күрделі жұмыс айрықша ойлануды ке-
рек етеді.  Мәтінді тану, онымен жұмыс істеуді оқу сабағы үстіндегі оқушының ойлауы, ойдың жетіле 
түсуі үшін, мәтінді бөлікке бөлу және әр бөлікке лайықты ат қою жұмысы 1-сыныптан басталады, ол 
бастауыштың сыныптың бәрінде де жүреді.

 Жылдам оқуға үйретуге әдіс, тәсілдерді іздестіру үстінде мынаны ескеру қажет:
 1) Бастауыш сынып оқушыларының оқу жылдамдығын жетілдірудің бір шартты- оқушының дұрыс, 

мүдірмей оқуын қамтамасыз ету. Олай етпеген жағдайда оқушының мәтінді толық түсінуін қамтамасыз 
ету мүмкін емес.

 2) Оқу сабағында оқушының оқу қабілетін, қызығушылығын, бір затты екіншісімен салыстырып 
байқаушылығын, қасиеттерін дамыту керек. 

3) Оқушының творчествалық қиялына әсер ете білу керек.
Жылдам оқу дағдысын жетілдіру жолдары тоқталып көрелік. А) Дұрыс оқу.
Оқушы мәтінді дұрыс оқуға дағдыланбайынша, білімді жеке меңгере алмайды.
Дұрыс оқу дегеніміздің өзіне келетін болсақ, ол: 1)Оқушының оқып тұрғанда сөз ішінен әріпті, 

жеке буынды, жеке сөзді қалдырып кетпей оқуы; 2)Кейбір буынды не сөзді қайталамай оқуы; 3)Кейбір 
дыбыстардың, сөздің орнын ауыстырмай сөзді бұзбай оқуы; 4)Орфоэпиялық талаптар тұрғысынан қате 
жібермей оқуы; 5)Мәтіндегі сөздердің мағынасына қарай лайықты дауыс ырғағын сақтап оқуы;

Егер мәтінді оқуды бұл талаптар орындалмаса, бала мәтіннің сөзін дұрыс қабылдамайды.

Қаламқас ҚАРАБАТЫРОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі.  
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 28 қазан

Сейсенбі-Вторник 29 қазан

Сәрсенбі-Среда 30 қазан

Бейсенбі-Четверг 31 қазан

Жұма-Пятница 1 қараша

Сенбі-Суббота 2 қараша

Жексенбі-Воскресенье 3 қараша

ЕСКЕ АЛУ

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.

ТОО «Канатжан и Ко» (автобусный 
парк) срочно требуются водители на меж-
дугородние пассажирские перевозки с ка-
тегорией  "Д".  Обращаться: бухгалтерия 
2-05-66, директор 8707 7542204.  

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

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

Осынау дүниедегі біз үшін орны бөлек, жамалы ерек жан 
Қартабаева Зияда мына жалғанға қош айтты.  Қашан да қуанышы 
мен қайғысы  қатар жүретін өмір ғой. Анамыз 61 жасына  қараған 
шағында, 24 маусым күні  мезгілсіз дүниеден өтті. Әкемізбен бірге 
4 ұл, 1 қыз  тәрбиелеп, ұлын – ұяға, қызын – қияға қондырған ана 
перзенттерінен 5 немере сүйді. Тірісінде үлкендік ұлағат – үлгісімен, 
аналық ақылымен, асқан мейірбандығымен бәрімізге теңдей қараған 
жан жылы дидарымен жадымызда қалды. Алла жаныңызды жұмақтан 
етіп, пейіште нұрыңыз шалқысын!

Еске алушылар: жолдасы  Ермуханов  Зорбай,   ұл-қыздары  
Нұрберген, Нұрлан, Айнұр,    Ақнұр,  Нұрлыбек.

Жыл толды ататай 
кеткеніңе,

Жұмақтың төріне беттедің бе?
Артыңда қалған балаларың 

жәутеңдеп зар болды,
Әкенің бір құшақтап өткеніне.
Өмірден кеткеніңе күйінемін,
Соңғы сапар шығарып сап 

дүйім елің.
«Қайғыңа ортақпыз» 

деп апамызға,
Шын қамығып, 

құшақтап сүйіп еді.
Орның бөлек ойсырып 

кеткен еді,
Менің де буыным бекімеді.
Құран оқып, шелпек ас бердік,
Одан артық өзіңе не тиеді.
Торқа болсын ататай топырағың,
Әрдайым еске алып отырамын.
Жылап қалған апамыз аман болып,
Өркендесін өзің жайған жапырағың.
Орның сенің бөлекше,
Қылығың ата ерекше.

5 бөлмелі үй сатамын. Үйдің бөлек ас 
үйі, клеті, қорасы, моншасы, бау-бақшасы, 
көлемді жері бар. Сонымен бірге стенка, 
шифонер, жазылмалы диван, тоңазытқыш 
сатылады. Абай ауылы, Досжанов көшесі 
№31/1. Хабарласыңыз ұялы тел: 
87051117056.

Тілдік білім беру орталығы 1-4 
сынып оқушыларын топтық негізде 
қосымша оқуға шақырады. Оқу аясын-
да барлық пәндер бойынша қосымша 
білім, үй жұмысын орындау және 
ағылшын тілі пәнінен жоғары деңгейде 
оқу қарастырылған. Бір айлық оқу ақысы 
15000 теңге. Тел: 8 778 7661533. 

Языковой образовательный центр 
приглашает учащихся с 1-4 классы в рам-
ках группы продленного дня на допол-
нительные занятия по всем предметом, 
выполнение домашнее задания а так же 
обучение английского языка на высоком 
уровне. Стоимость за один месяц 15000 
тенге. Тел: 8 778 7661533. 

Монғолхан Нұртайдың атына тіркелген 
Сарқан қаласы, Шолохов көшесі № 16 
А 1 пәтердің 09.10.2013 жылы (кад. № 
03-267-001-536-1) №1157478  0,0793 га 
көлемді жерінің жер учаскесіне жеке меншік 
құқығын беретін мемлекеттік актісі, үйдің 
инвентарлық іс-қағаздары  және Нұртай Ера-
сыл мен Нұртай Елназардың атына берілген 
шетелге шығу құжаттары жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

Ағайын-туыс достарың,
Жылдыққа қосты бастарын.
Қоңырсып бүгін ашағың,
Қанша жыл тұрған ошағың.
Бір күндей тұрған қосағың,
Зарына мұңын қосады.
Ерте жетті ажалың,
Қамығып мен де барамын.
Халқың берген ықыласы,
Қабыл болсын аташым.
Еске алып сені жүремін,
Өзің едің менің де бар тілегім.
Келмеске кеткеніңді 

білемін ататай,
Қайғырып қан жылайды 

Аятыңның жүрегі.
Апам, ұл-қыздарың, немере, шөбере, 

туған туыстар,
Қан жылайды жүрегі.
Еске алушылар: Жұмабеков Серіктің  

немересі Аяттың атынан.
Туған-туыстарды, дос-жарандарды 

03.11.2019 жылы Лепсі ауылы, «Мирас» 
кафесіне жылдық асқа шақырамыз.

Отбасымыздың 
аяулысы, ауданы-
мыздың денсаулық 
сақтау саласына 
үлкен үлесін қосқан 
анамыз Нүкенқызы 
Əнипаны сағына 
еске аламыз! Сол 
бір 2015 жылдың 25 
қазаны басымызға 
қара бұлт үйірді.  Өз 
басым бұл хабарға 
сенгім келмейді. 
Бірақ кеше ғана өз 
мейірімі мен  жылылығын шашып жүрген 
анамның арамызда жоқтығына бүгін төрт жыл 
толып отыр.   Аяулы анамның өмірден озуы, 
отбасымыздың қабырғасын қайыстырды. 
Ғұмырының бұндай қысқа болғандығын еске 
алсақ, өзегімізді өкініш өртейді. Сізсіз қара 
шаңырақ күңгірт тартып, жанымызда тек қана 
сағыныш пен кешегінің естелігі қалды. Артта 
қалған төрт құлыншақтың жанында мәңгілік 
өкініш күйі орнайды. Өйткені бұл жалғанда 
қаншама адам жиналса да, өз анамыздың 
орнын ешкім толтыра алмайды. Алайда 
тағдырдың жазғанынан ешкім қашып құтыла 
алмас. Бізді қорғап, қоршап жүретін қасиетті 
әруағыңызға  әр оқыған құранымыздың, 
тілеген дұғамыздың шарапаты тиіп,  Алла 
Тағаланың шексіз мейірімімен жұмақтан 
орын нәсіп еткей!

Алып кетті-ау арадан тағдыр оңай,
Меңзеуші еді ақылмен жолды талай.
Маңдайымнан сипаған анашымның,
Ұмытылар тірлікте орны қалай?!
Еске алушылар: жұбайы, балала-

ры, немерелері және барша Алиповтар 
әулетінің атынан ұлы Бекзат.

QAZAQSTAN  
06.00,04.50 ӘНҰРАН 06.05, 17.15, 04.45  «Көңіл толқыны» 
06.25 «Мәселе» бағдарламасы 07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 «Қайран күндер» 12.00, 00.45  «Ниет» 
әлеуметтік ток-шоу 14.00, 17.00, 20.00, 00.15, 04.00 
AQPARAT 14.10,22.30  Т/х «Егіз ғұмыр» 15.00, 21.30 Т 
/х «Жат мекен» 16.00 «Апта» 16.45, 04.30 «Баланың 
көңілі» деректі драма 20.35,02.20 «Ашық алаң»  23.25 « 
Azil time» 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, 22.15 Т/х «Көкжал» 
10.50 , Т/х «Пәленшеевтер» 12.00 Жаңалықтар, Новости 
12.30 , 18.30 Т/х «Өмір жолы» 13.00 сериал «Свадьбы и 
Разводы» 14.40 Сериал «Разия» 15.00, Ток-шоу «Білім»  
15.30, 20.10 «Менің тағдырым»  16.00,00.15 Тұсаукесер! 
«Төрлетіңіз» 17.00, 23.00 Т/х «Листопад»  18.30 Т/х 
«Сүрбойдақ» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.10 Т/х 
«Келінжан» 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 «Майор СОКО-
ЛОВ» 18.00 «Басты жаңалықтар»  18.45 «Пусть говорят»  
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, Т/с «НЕВСКИЙ. 
ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»  22.00, 02.15 «Паутина» 
22.50 сериал «Невский. Чужой среди чужих» 01.00 «Без-
опасность»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Жыр-тамшы» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Апта /қаз/ 10.00 
Апта ( рус) 10.50 «Тыңдашы, айналайын» 11.00 «Спорт-
тайм»  11.20 «Құтқару қызметі»  11.40 «Сильные ду-
хом»   12.00 «Әсем әуен» 12.40 «Полицейская служба»  
13.00 «Әсем әуен»  13.45 «Латыннегізді әліпби»  14.00 
«Тілсақшы»  14.25 «Әлемнің үздік картиналары»  14.30 
«Тұжырым»  15.00 К/ф «КЕК»  16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
16-серия 17.00 Жаңалықтар 17.15 «Жетісудың ақын-
жыраулары»  17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»  18.00 «Шашу»  18.45 «Әлемнің үздік карти-
налары»  19.00 «Әдебиет пен адамзат» 19.30 «Ел қамы» 
/тікелей эфир/ 20.15 «Әсем әуен»  20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Туржорық» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 33-бөлім 22.45 «Нет-лайк» 23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран     

ҚАЗАҚСТАН  
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15 AQPARAT 07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х 
«Қайран күндер» 12.00, 00.50 «Ниет» 14.10, 22.30 Т/х 
«Егіз ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00, 04.05 
«Жан жылуу» 16.30, 04.30 «Мәдениет жауһарлары» 
20.35, 02.25 «Ашық алаң» 23.25 «Әзіл time» 03.15 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 
«Сүрбойдақ» 12.30 Деректі фильм 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 «Листопад» 
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 «До-
брое утро» 11.00 «Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYM 
LIVE» 15.45 «На самом деле» 16.50 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 22.00, 02.15 «П@УТІNА»  01.00 «Безопасность»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Ән-тарих» 07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 
Новости 10.00 Туржорық  10.20 «Әлемнің үздік карти-
налары» 10.30 «Әдебиет пен адамзат»  11.00 «Бірінші 
ханым» телехикаясы 33-бөлім 11.45 «Бала-базар»  12.00 
«Ел қамы»  12.45 «Жетісудың ақын-жыраулары»  13.00 
«Шашу»  13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 «Ел мен жер»  
14.25 «Әлемнің үздік картиналары»  14.30 «Желі-KZ»  
15.00  «Әсем әуен»  15.30 Д/ф «Өркениет ғажайыптары»  
16.00 «Бай-қуатты болайық»  16.40 «Үшінші көз»   17.00 
Жаңалықтар 17.15 «Жетісудың батырлары»  17.20 Но-
вости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 

«Шашу» 18.45 «Әлемнің үздік картиналары»  19.00 «Ди-
алог» /прямой эфир/ 19.30 Д/ф «Батысқа қарай аққан 
өзен»  20.15 «Әсем әуен»  20.30 Жаңалықтар 21.00 
«Экорейд» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 34-бөлім 22.45 «Әсем әуен»  23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран   

ҚАЗАҚСТАН  
06.05, 17.15, 04.25 «Көңіл толқыны» 06.30, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 AQPARAT 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 18.00 
Т/х «Қайран күндер»  12.00, 00.50 «Ниет» ток-шоуы 
14.10, 22.30 Т/х«Егіз ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат ме-
кен» 16.00 «Келбет» 16.35, 04.00 «Ақсауыт» 20.35, 02.25 
«Ашық алаң» 23.25 «Azil time» 03.30 «Қалампыр» 04.15 
«Aqsaуyt»    

ХАБАР  
06.00  «Қызық times» 07.00 М/ф «Тобот»  07.30, 08.10, 
09.10 «Таңғы хабар» 08.00 Жаңалықтар 09.00 Новости 
10.00, 22.15 Т/х «Көкжал» 10.50, 18.30 Т/х «Сүрбойдақ» 
12.00 Жаңалықтар «Новости» 12.30, 01.25 Тұсаукесер 
«Патриот» 13.00, сериал «Семейный альбом» 
14.40 «Разия» 15.00 «Қарақатпен шай» 16.00, 00.15 
Тұсаукесер «Төрлетіңіз» 17.00, 23.00 «ЛИСТОПАД» 
18.30 Т/х «Сүрбойдақ» 19.30 Қортынды жаңалықтар 
20.10 Сериал «Келінжан» 20.45 Тұсаукесер! Prime time 
21.00 Итоги дня 21.40 Т/х «Мәдениет үйі»     

ЕВРАЗИЯ  
06.00,03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 06.40,04.00 
«Той заказ» 07.10, 18.00 Басты жаңалықтар 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Мужское/Женское» 12.00  «Қалаулым 
Live» 15.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16.50 Мериал «Майор 
Соколов. Игра без правил» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Невский» 
22.00, 02.15 «Паутина» 01.00 Кино  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Жыр-тамшы» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Экорейд»  10.20 «Әлемнің үздік 
картиналары»  10.30 «Диалог»  11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 34-бөлім 11.45 «Әсем әуен»   12.00 Д/ф 
«Батысқа қарай аққан өзен»  12.45 «Жетісудың батыр-
лары»  13.00 «Шашу»  13.50 «Ән-тарих» 14.00 «Бағбан»   
14.25 «Әлемнің үздік картиналары»  14.30 «Жетісу зерт-
ханасы»   15.00  «Әсем әуен»  15.40 «Сильные духом»  
16.00 «Жүрек сөзі»  16.30  «Ауылдағы ағайын»  17.00 
Жаңалықтар 17.15 «Тарихнама»   17.20 Новости 17.35 
Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»  18.45 
«Әлемнің үздік картиналары»  19.00 «Ұлт пен рух»  19.30 
«Денсаулық»  20.00 «Қателік»  20.15 «Әсем әуен»  20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Арнайы репортаж»  21.30 Ново-
сти 22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 35-бөлім 22.45 
«Әсем әуен»  23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 
Әнұран     

 
ҚАЗАҚСТАН 

06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.15, 04.00 AQPARAT 07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 
18.00 «Қайран күндер» 12.00, 00.50 «Ниет»  14.10, 
22.30 Т/х «Егіз ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 
16.00, 04.30 «100 жаңа есім» 16.30 «Nur Tiley». Сұхбат 
20.35, 02.20 «Ашық алаң»  23.25  «Әзіл time» 03.10 Т/х 
«Қалампыр»  

 ХАБАР  
06.00 «Қызық таймс» 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/с «Сүрбойдақ» 
12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 Народный контроль 
13.00, Т/с «Семейный альбом» 14.40 Т/х «Разия» 15.00 
«Тарих. Тағдыр. Тұлға» 16.00, 00.15 «Төрлетіңіз!» 17.00, 
23.00 Т/с «Листопад» 19.30, Қорытынды жаңалықтар 
20.10 Т/х «Келінжан» 20.50 Открытый диалог 21.00 Итоги 
дня 21.40  Т/х «Мәдениет үйі» 01.25 «Менің тағдырым»     

ЕВРАЗИЯ   
06.00,03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 06.40, 04.00 
«Той заказ» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Мужское/Женское» 12.00  «QALAYYM 
LIVE» 15.45 «На самом деле» 16.50 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Невский. Чужой среди 
чужих» 22.00, 02.15 «П@УТІNА»    01.00 «Безопасность» 

 ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Ән-тарих» 07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Но-
вости  10.00 «Арнайы репортаж» 10.20 «Әлемнің үздік 
картиналары  10.30 «Ұлт пен рух» 11.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 35-бөлім 11.45 «Әсем әуен»   12.00 
«Денсаулық»  12.30 «Қателік»   12.45 «Тарихнама»   13.00 
«Шашу»  13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 «Ұлылық ұясы»  14.25 
«Әлемнің үздік картиналары»  14.30 «Спорт-тайм»15.00  

«Әсем әуен»  15.30 Д/ф «Ғажайып мәдениет»  16.00 «Ән 
шырқайық»   16.40 «Құтқару қызметі»  17.00 Жаңалықтар 
17.15 «Тарихнама»   17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»   18.45 «Әлемнің үздік 
картиналары»  19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/ 19.30 
«Қазақ әні»  20.15 «Әсем әуен»  20.30 Жаңалықтар 21.00 
«Тілсақшы»  21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 36-бөлім 22.45 «Әсем әуен»  23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.30  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  «Менің Қазақстаным» 17.15 Ауылдастар 17.45 «Екі 
жұлдыз» күнделік 20.35, 02.50   «Ashyq alan» 23.25 «Azil 
time» 00.15 «Parasat maidany» 03.40 Т/х. «Қалампыр»  

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00, 00.45  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 «Сүрбойдақ» 12.00 Жаңалықтар. Но-
вости 12.30 Біздің назарда  13.00  «Семейный альбом» 
14.40 Сериял  «Разия» 15.00 «Религия. Сегодня » 15.30 
«Дневник. Шоу талантов 16.00 Ток-шоу  Давайте  гово-
рить  с Айгуль Мукей 17.00  «Листопад» 18.30 «Бәсеке» 
19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.10 «Келінжан» 20.50 
Премьера Новый курс 21.00  Итоги дня 21.40 «Три часа 
на побег» 23.00 khabar boxing 01.45 Әсем әуен  

ЕВРАЗИЯ 
06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты жаңалықтар 
07.45 Жұма уағызы 11.00 «Мужское/Женское 12.00 
«Қалаулым»  15.50 «Жизнь  других» 16.50 «Жди меня 
Казахстан» 18.45, 03.00 «Заң сөйлесін» 20.00 Главные 
новости 20.45 Поле чудес 22.00, 00.00  «Огненный ан-
гел» 23.00, 02.00 Паутина 04.00 Той заказ   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Жыр-тамшы» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости  10.00 «Тілсақшы»   10.20 «Әлемнің үздік 
картиналары» 10.30 «Тұжырым»   11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 36-бөлім 11.45 «Әсем әуен»   12.00 «Қазақ 
әні»   12.45 «Тарихнама»  13.00 «Шашу»  13.50 «Ән-
тарих» 14.00 «Туржорық»  14.25 «Әлемнің үздік карти-
налары»  14.30 «Әдебиет пен адамзат»  15.00  «Әсем 
әуен»  15.50 Мультфильм «Шырғалаң» 16.00 «Ел қамы»  
17.00 Жаңалықтар 17.15 «Әсем әуен»   17.20 Новости 
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»                      
18.45 «Әлемнің үздік картиналары»  19.00 «Желі-KZ» 
19.30 «Бай-қуатты болайық» 20.10 «Үшінші көз»    20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Ел мен жер» 21.30 Новости  22.00 
«Зерделі отбасы» 22.45 «Әсем әуен»  23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.30  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» 12.00,03.55 Nur Tiley 
12.35 «Тәтті ару» Әбдіжаппар Әлқожаның концерті 
13.55 М/ф. «Мегами» 15.20 «Ұры қалыңдық» коме-
дия 17.30,01.25  «Мәдениет жауһарлары» 20.00,02.45 
MASELE 21.00 «Екі жұлдыз» 22.40 «Қазақ хандығы. Ал-
тын тақ» тарихи драма 00.55 «Ауылдастар» 01.55 Т/х. 
«Қалампыр»  03.20 Parasat Maidany    

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 07.30 Концерт 
«Күзгі әуен»  09.15 Өзін өзі тану 09.30 Шебер аспаз 10.00 
Д/ф. «История в кадрах» 10. 30 М/с. «Юху и его друзья» 
11.30 «Жұлдызды жекпе-жек» 13.15 «Қарақатпен шай» 
14.00 Премьера! Шоу талантов «Central Asias Got Talent» 
15.40 Т/х. «Келінжан» 18.15 Қызық Times 19.20 Новый 
сезон. Музыкальное шоу вокалистов «Topjargan»  21.00 
«7 күн» 22.00 Мегахит. «Человек ноября» 23.50 Сериал 
«Черный список» 00.40 National Geographic 01.30 Әсем 
әуен   

ЕВРАЗИЯ 
06.00  Т/х  «В розыске» 06.50,03.45 Тамаша сити 07.45 
Басты жаңалықтар 08.30  Ұшқалақ 09.00  Х/ф.  «В тесно-
те, да не в обиде» 10.55 Х/ф. «Любовь на выживание» 
12.50 «Фабрика грез» 13.15 «CONTENT» 14.00 Шоу Мак-
сима Галкина «Лучше всех» 15.45 Х/ф. «Дорога ведущая 
к счастью» 18.00 Сенбілік жаңалықтар 18.35 Кешкі кезде-
су  20.00 «Главная тема» 20.30,23.00 Сериал «Бабушка 
на сносях» 22.00, 03.00 Паутина+ 00.30  Кино «Отпетые 
напарники»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  07.25 «Ән-тарих» 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости  10.00 «Ел мен жер»  10.20 «Әлемнің 
үздік картиналары»  10.30 «Желі-KZ»  11.00 «Зерделі 
отбасы»  11.45 Мультфильм «Шырғалаң» 12.00 «Бай-
қуатты болайық»   12.40 «Үшінші көз»   13.00 «Шашу»  
13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 «Экорейд»14.25 «Әлемнің 
үздік картиналары»  14.30 «Диалог»  15.00 «Әсем әуен»  
15.50 Мультфильм «Шырақ» 16.00 Д/ф «Таңғажайып 
табиғат» 16.30 «Қателік»  17.00 Жаңалықтар 17.15 
«Әсем әуен» 17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»18.00 «Әсем әуен»18.40 «Полиция қызметі»  
19.00 «Жетісу зертханасы»  19.30 «Жүрек сөзі»  20.00 
«Ауылдағы ағайын»   20.30 Жаңалықтар 21.00 «Бағбан»   
21.30 Новости 22.00 «Өмір әні» 22.45 «Әсем әуен»  23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран  

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 07.00 Кәсіпқой бокс. С. Ковалев 
(Россия) – С. Канело Альварес (Мексика) Прямой эфир 
10.00, 18.00 Т/х «Қайран күндер»  12.00, 02.55 «Дара 
жол»  12.50 Концерт 14.25 «Әзіл әлемі» 16.00 «Екі 
жұлдыз» 17.30, 03.40 «Бір күн»  20.00 «Арта» 20.45 
«Жұсан. Оралу мен оңалу» д\ф 21.15 «Мұзарт» тобының 
концерті 22.30 КТА 00.00 Кино  «Бақыт жолында»  02.05 
Т/х «Қалампыр» 04.05 «Ақсауыт»  

ХАБАР  
06.00  Концерт 07.50  «Самопознание» 08.00 Профес-
сиональный бокс  С. Ковалев (Россия) – С. Канело Аль-
варес (Мексика) Прямой эфир 11.30 Топжарған 13.00 
Тайны. Судьбы. Имена. 13.45 Мегахит «Человек ноября» 
15.35  Т/х «Көкжал» 17.40 Концерт 19.20 «Central  Asia`s 
God Talent» 21.00 «7 күн» 22.00 «Большая неделя» 23.00  
Қызық таймс 00.00 Профессиональный бокс    

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «В розыске» 06.50, 03.45 «Тамша сити» 07.45 
«Сенбілік  жаңалықтар» 08.15  «Ұшқалақ» 08.40 «Вос-
кресные беседы» 08.55 Х/ф «Каменное сердце»   12.50  
«Контент» 13.30 «Точь в точь» 15.50 Фильм  «Вселен-
ский заговор » 18.00 Басты бағдарлама 18.35, 02.45   
«Кеш қалмайық» 20.00  Аналитика 20.55, 23.00 Сериал 
«Рябины гроздья алые» 22.00, 02.00 «Паутина +»  01.10 
«Теория заговора»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Жетісу» телеарнасына 20 жыл» 
концерттік бағдарламасы 09.00 Жаңалықтар 09.30 Но-
вости 10.00 «Бағбан»   10.20 «Тыңдашы, айналайын»                    
10.30 «Жетісу зертханасы»  11.00 «Өмір әні»  11.45 Муль-
тфильм «Шырақ» 12.00 «Жүрек сөзі»   12.30 «Ауылдағы 
ағайын»   12.50 «Полиция қызметі»  13.10 «Әсем әуен»  
13.50 «Ән-тарих» 14.00 «Арнайы репортаж» 14.25 
«Әлемнің үздік картиналары»  14.30 «Ұлт пен рух»  15.00  
«Әсем әуен»  15.50 Мультфильм «Күлтегін» 17.00 «Нет-
лайк» 17.15 «Әсем әуен»   17.20 «Латыннегізді әліпби»  
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Единый 
народ»  18.20 Д/ф «Байтақ елдің Балпығы»     18.40 «По-
лицейская служба»  19.00 «Спорт-тайм» 19.30 «Әсем 
әуен»  20.10 «Құтқару қызметі» 20.30 Апта /қаз/ 21.30 
Апта /рус/ 22.20 К/ф «Әурелең»  23.35 «Әсем әуен»  
23.55 Әнұран     
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 Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

Ағаш отырғызу акциясы
Әрбір азамат өз туған жерін, өскен 

ортасын бірінші орынға қоюы керек. Шама- 
шарқынша өз туған ауылының көркейіп, 
гүлденуіне көмектесуі керек. Рухани 
жаңғыру мақаласын қолдай отырып,  қазан 
айының 12 күні жалпы облыстық ағаш 
отырғызу акциясы өтті.

Аталмыш ағаш отырғызу акциясы-
на М.Төлебаев ауылдық мәдениет үйі 
қызметкерлері қатысып, көшет отырғызды. 

«Атадан мал қалғанша, тал қалсын...», 
бұл бабаларымыздың кейінгі ұрпаққа 
қалдырған өсиеті. Халықтың денсаулығы 
мен ұрпақ болашағына оң әсерін тигізіп, 
туған ауылының көркеюіне үлес қосып, 
қалыс қалмау- әрбір азаматтың борышы.

А. БИМОЛДАНОВА,
М.Төлебаев ауылдық мәдениет 

үйінің музыка жетекшісі.
. 

Менің атам Дүйсенбай, не себептен екенін 
білмеймін, інісі Қонысбек пен қарындасы 
Тәжікүлді ертіп, 1890 жылдардың соңында 
бұрынғы Әулиеата, қазіргі Жамбыл облысы 
Байзақ ауданының жеріне қоныс аударып-
ты. Әкем Бөрібек осы Әулиеата жаққа кел-
ген соң, шамамен 1902 жылдары, дүниеге 
келген. Содан 1930 жылдардың шамасында 
бізді, бұрынғы елде қалған туыстарымыздан 
екі адам, атпенен іздеп келіпті. Мақсаттары 
ағайындарын, яғни әкемді (мен ол кезде 
туылмағанмын да) қайта елге көшіріп алып кету 
болса керек. Атам Дүйсенбайдың сол уақытта 
бар жоғын білмеймін, бірақ әкем Бөрібектің ол 
кезде екі әйелі болған, совет заңының орнап 
қалған кезі, ол шешелерім жергілікті жердің 
қыздары болғандықтан болар, елге қайта 
көшпей қалып қойыпыз. 1928 жылы туылған 
үлкен әпкемнің  айтуы бойынша келген кісілер 
Алматы облысынанбыз, өстік, өндік, Алматы 
қаласында да тұратындарымыз да бар десе 
керек. Тұрған жерлерінің аты Көктерек, Көктал, 
әйтеуір талмен байланысы бар. Дүйсенбай 
атамның бұрынғы тұрған жерлері таудың етегі, 
құмды жер болса керек. Ары қарай 1933 жылғы 
ашаршылық басталды, соғыс болды, одан 
әрі әкем істі болып түрмеде отырады. Солай 
ағайындарымен байланыс үзіліп, олардан көз 
жазып қалады. Бар білерім, тарихым  осылар  
ғана.

Мен өзім әкемнің кіші әйелінен, 1958 жылы 
туылғанмын. Әкем, құлағымда қала берсін 
дейтін болу керек, Абақ Керей екенімізді жиі 
қайталап отыратын. Әкем 1965 жылы қайтыс 
болды.  1985 жылдары әкемнің ауылдағы 
досының айтуы бойынша Дүйсенбай атамның 
әкесінің аты Бәзілбай, оның әкесі Түмен, оның 
әкесі Сәмен, арғы аталары Қазанғап деген 
ақын адам болса керек. Бірақ Сәмен мен Түмен 
аталарымның орындарын ауыстырып алуым 

да мүмкін. Өзім ес білгелі, жоғарыда айтылған 
мәліметтер бойынша, «Бармысың бауырым» 
бағдарламасына жаздым, Алматы және Шығыс 
Қазақстан облысының біраз жеріне бара жүріп 
(мен бұрындары Алматы облысынан іздестіріп 
жүрсем, кейін білдім, Ұлы Отан соғысының 
алдында Семей облысы Алматы облысының 
құрамында болған екен), Абақ керейлердің 
шежіресін жазып жүрген Нәдір аға мен Клим 
ағаларға айта жүріп, ағайындарды іздестіріп 
келем, бірақ әлі күнге дейін еш хабар болмай 
тұр.

Осы жақында керейлердің тарихы мен 
шежіресін жасап жатқан «Тұғұрұл хан» 
тобындағы Сламбек ағаның айтуынша, мен 
Абақ керейдің ішіндегі Жастабанның «Бес 
қасқасына» жататын сияқтымын. Сол Слам-
бек ағаның әкесі ілгеріде Дүйсенбай де-
ген кісіні іздестіріп отырады екен, бірақ ол 
қай Дүйсенбай екенін білмедім деді және 
ары қарай өзімнің  Үлгі, Мұқан Төлебаев, 
Красный рыбак, Қарашыған деген елді 
мекендерінен іздестіргенім жөн екенін айт-
ты.  Туысқандарымыздың бізді 1930 жылдары 
іздеп келгеніне әлі жүз жыл да болған жоқ, бізді 
әлі де іздестіріп жүрген ағайындардың болуы 
мүмкін ғой. Бұл әңгіме мен сияқты басқа да 
бауырлардың құлағында қалуы әбден мүмкін! 
Сондықтан қымбатты бауырлар, сіздерге ха-
барландыру жіберіп менің үлкен аталарым 
Бәзілбай,  Сәмен (Түмен), Түмен (Сәмен), арғы 
атам Қазанғаптан тарайтын туыстарымды 
тауып беруге ат салысуларыңызды сұраймын! 
Әрине, дәл тауып берген адамға сүйіншім бар!

Іздеу салушы: Дүйсенбаев Сержан 
Бөрібекұлы.

Қалта телефоным: 8 777 463 13 49
Электронды поштам: s.duisenbaev@

miid.gov. Kz, s.duisenbaev58@mail.ru.

●Іздеу саламын

Туыстыњ орны бiр бµлек 
Қазіргі күні еліміздің жүрегі - Нұр-Сұлтан қаласының тұрғыны, қадірменді жерлесіміз, 

ауданның білім саласында өзіндік үлесі бар, ұлағатты ұстаз 
Қайролданова Үміт Қожаханқызын қазан айындағы 65 жасқа 
толған туған күнімен құттықтаймыз! Мерей шыңына шығып 
отырған сізді жерлестеріңіз ғұмырын ел болашағына арнаған 
зиялы азаматша ретінде таниды, құрметтейді. Өзіңізге және 
отбасыңызға зор денсаулық, ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, 
бақыт пен береке тілеймін! Шығар шыңдарыңыз әрқашанда биік 
болғай!

Үлгі болған үлкенге де жасқа да, 
Сыйлар сізді туған-туыс, басқа да. 
Бақытты боп бұл өмірде мәңгілік, 
Қуатыңыз таусылмасын 100 жаста да!
Құттықтаушы: әріптесі Мықтыбекова Самал.

Сарқан ауданы М.Төлебаев ауылдық мәдениет үйінің 
жұмысшысы Ақылбеков Қабидолланы туған күнімен шын 
жүректен құттықтаймыз! Отбасыңызға бақыт, еңбегіңізге 
табыс, деніңіздің саулығын тілейміз. Абыройыңыз асқақтай 
берсін дей отырып, төмендегі өлең жолдарын арнаймыз.

Өрге өрлейтін өмір,
Ұлы өмірді жеңетін уақыт.
Ешкім, ешқашан көрмеген бақыт,
Әрқашан орындалатын арман тілейміз.

Құттықтаушылар: М.Төлебаев ауылдық мәдениет 
үйінің ұжымы.

Жалғыз басты қарттар мен мүгедектерге үйде әлеуметтік көмек көрсетушілердің бірі 
Күдеринова Ләззатты және осы бөлімшенің меңгерушісі Мұқатаева Күнсұлу Биғалиқызын 
кәсіптік мейрамдарымен құттықтаймын. Қолдан келген бар көмегін аямайтын жандарға айтар 
алғысым шексіз. Сіздердің көмектеріңіз біз сияқты жандардың жүрегін жылытып, өмірге де-
ген құштарлығымызды арттырады. Сол үшін тек ризашылығымды білдіремін. Жұмыстарыңыз 
жемісті болсын! 

Болат РАЙКЕНОВ.
Сарқан қаласы.

Қамқорлықтарымен жүрегімізді жылытқан

Улы газ – қауіпті
Сарқан ауданының аумағында жылыту маусымы басталғалы тұрғын үй секторда адам өлімі 

мен жарақаттану жағдайы орын алмауы басты мақсатымыз. Жылыту маусымы – өрттердің туын-
дау мен улы газбен уланудың әдеттегіге қарағанда анағұрлым көп болатын кезеңі. Пештер, қолдан 
жасалған жылыту электр аспаптары, саяжайларда, жылыту трассаларында, жертөлелерде, нақты 
тұрғылықты орны жоқ адамдардың жиналу орындарында, басқа да орындарда  от жағу себеп бо-
лады. Өрттердің туындау мен улы газбен уланудың себебі пештерді орнату қағидасын бұзудан 
болуы мүмкін. Бұл түтін құбырларының өту орындарын жеткіліксіз бөлу, пеш және қабырға ара-
сында бос орындардың  аз болуы, пеш алдында отқа төзімді темір табанның болмауын жатқызуға 
болады. Тағы бір зардап – пешті бензин, керосин немесе басқа да тез тұтанатын сұйықтармен  
жағу кезінде және пешті шамадан тыс қыздыру өртпен аяқталады. Осыны болдырмау үшін, жана-
тын отынның көлемін қатаң қадағалау қажет. 

Барлық материалдардың (синтетикалық, пластикалық, лак, маталардың кейбір түрлері) іс 
жүзінде жануынан бөлінетін улы газдан да адамдардың әр түрлі ауыр дәрежеде улануына әкеп 
соғады. Улы газдың түсі, дәмі болмағанымен уландырғыш болып табылады және тітіркендірмейді, 
оны тек иісінен сезуге болады. Улы газбен уланудың алғашқы белгілері: бастың ауруы, басқа 
салмақ түсуі, құлақтың шулауы, жүрек айнуы, бас айналуы мен жүрек соғуы болып табылады. 
Улы газбен улану кезіндегі алғашқы көмек: - бәрінен бұрын зардап шеккенді таза ауаға шығарып 
арқасымен жатқызу қажет (жылдың күн жылы уақытында далаға, ал салқын кезде желдетілген 
бөлмеге, баспалдақ торына); - жігерлі қимылмен зардап шеккеннің барлық денесін сипау; - ба-
сына және төсіне суық компресс қойылады; - егер зардап шеккен ес-түсінде болса оған жылы 
шай беру ұсынылады; - егер адам ес-түссіз болса мұрнына мүсәтір спиртпен дымқылданған 
мақтаны апару қажет; - егер демі болмаса өкпесіне жасанды демалдыру жасап, тез арада «Же-
дел жәрдемді» шақыру қажет.

Құрметті Сарқан ауданының тұрғындары, үй-жайларыңызда өрт қауіпсіздік ережелерін 
сақтауларыңызды сұраймыз. 

Гүлнар ҚАНАПИЯНОВА,
Сарқан  ауданының ТЖБ инженері,

азаматтық қорғау лейтенанты.

Анашым
Анашым менің тірегім,
Бақытты болу тілегім.
Қасымда жүрсең әрқашан,
Мен күлімдеп жүремін.

Әрдайым сипап басымнан,
Ақылың қымбат асылдан.
Алғысым шексіз өзіңе,
Табылған әркез қасымнан.

Аяла АУДАНБЕКҚЫЗЫ.

К‰з
Айналамыз сарғайды,
Күрең басып шалғайды.
Құстар бірге жиналып,
Жылы жаққа самғайды.

Қамба астыққа толады,
Күз кетіп, қыс болады.
Суық келіп, шық түсіп,
Гүлдеріміз солады.

Шаһ-Керім ƏШІРБЕК.

Қай елдің болсын өсіп-өркендеуі, 
әлемдік қауымдастықта өзіндік орын алуы 
оның ұлттық білім жүйесінің деңгейіне, 
даму бағытына тікелей байланысты. Міне, 

сондықтан көптеген елдер ең бірінші білім са-
ласына баса назар аударып, оның дамуына ба-
рынша қолдау білдіреді. Осы орайда болашақ 
ұрпақтың дүниежүзілік сапа деңгейінде дамуы-
на ықпал ететін мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың мазмұны жаңартылған білім берудің 
мазмұнына қойылатын талаптар мен күтілетін 
нәтижелерге байланысты екендігі айтпаса да 
түсінікті жайт. Мысалы, сөйлеу әрекетінің төрт 
түрінде тыңдалым, айтылым, оқылым және жа-
зылымда балаларды жас кезінен халқымыздың 
дәстүрлі дүниетанымы мен әдет - ғұрпына бау-
литын, отаншылдыққа және адамгершілікке 
тәрбиелейтін мәтіндер, жаттығулар, тапсырма-
лар қамтылды.

Iзденiс табысќа жетелейдi
Ұйымдастырылған іс-әрекет нәтижелі 

болуы үшін оқытылу мақсаттары, күтілетін 
нәтиже, тілдік мақсаттар байланыста болу 
керек. Өмірлік тәжірибені маңыздандыру 
бөлімі негізгі тақырыпқа көшу көпірі 
тәрізді, балалардың бұрын меңгергеніне, 
өмірден көрген, білген білімі, біліктілігі мен 
дағдысына, қабілеттеріне сүйеніп жаңаны 
табуға бағытталады. Сондықтан жаңа та-
лаптар жаңашыл тұлғаны тәрбиелеу ісінде 
үнемі ізденіске жетелейді.

Х. ДУВИЕН,
Абай атындағы мектеп-гимназияның 

мектепалды даярлық сынып мұғалімі.
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Я, Журба Вера Николаевна, инвалид   ІІ 
группы хочу поздравить с праздником со-
циального работника Саутбаеву Баян и вы-
разить ей благодарность за отзывчивость и 
открытое сердце. Спасибо за терпение. В 
любой ситуации она находится возле меня. А 
также отдельное спасибо за помощь Кунсулу 
Бигалиевне.

В. ЖУРБА,
г. Саркан.

Спасибо за терпение!

Оймақтай 
ой 

●Ақыл-парасат – адамның 
ойлауына, пайымдауына, ғылым 

мен өнердің қыр-сырын ұғуына, жақсы 
қылық пен жаман қылықтың ара жігін 
ашуына көмектесетін күш.

●Ғақлия көзбен қарасаң, Дүние 
– ғажап, сен – есік. Жаһлы көзбен 
қарасаң, Дүние – қоқыс, сен – 

меншік. 

Əл-Фараби.


