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Жеке  
жазылушылар 
үшін индексі 

65202, жылдық 
бағасы - 

3021,72 теңге. 

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне 
келесі жылға жазылу науқаны басталды. Газеттің 

мерекелік нөмірлері түрлі-түсті форматта  
жарық көруде.

Аудан тынысын жаздырып алуға асығыңыздар!

Сарқан аудандық пошта байланыс торабының 
қызметкері Байсеитова  Аймен Жақсымбайқызы 
төрт мыңға жуық жазылымы бар аудан тыны-
сы – «Сарқан» газетін  оқырманына жеткізуге 
асығулы. 

Сәулелі ғұмырын туған 
халқының мүддесіне арнаған, 

бар қабілет-қарымын, күш-жігерін  
ұлтының өркендеуі жолына 

сарп еткен нағыз біртуар тұлға 
Мұхамеджан Тынышбаевтың 
туғанына биыл 140 жыл. «Өз 
елі өз ерлерін ескермесе, ел 

тегі қайдан алсын кемеңгерді» 
дейді поэзия құлагері Ілияс 

Жансүгіров. Расында да, 
ұлықтауға лайық ұлт ұлдарының 

қатарында сан қырлы саңлақ, 
мемлекет және қоғам қайраткері, 
қазақтан шыққан тұңғыш кәсіби 

инженер-теміржолшы, тарихшы-
өлкетанушы М.Тынышбаевтың 

аты аталуы заңдылық. 
Тау тұлғаның өмірі мен қызметі, 

шығармашылығы өткен аптада Талдықорған 
қаласында екі күнге созылған «Мұхамеджан 
Тынышбаев және оның заманы» атты 
Халықаралық ғылыми-практикалық конферен-
цияда кеңінен сөз болды. Алдымен Мұхаңның 
көзге жылы көрінетін таныс және бұрын 
біз көрмеген үлкейтілген бейнелері ортаға 
шығарылып, көпшілік назарына ұсынылды. 
Салтанатты М.Тынышбаев атындағы қордың 
төрағасы, тұлғаның жиен немересі Жүнісова 
Нұршәкен қажы құттықтау сөзбен ашып берді.

Атаулы шараға бауырлас Өзбекстан 
Республикасынан арнайы келген тарих 

ғылымдарының докторы, профессор Кахра-
мон Раджабов «Мухаммаджон Тынышбаев-
Премьер-министр правительства Туркистон 
Мухторияти», И.Арабаев атындағы Қырғыз 
Мемлекеттік университетінің доценті, тарих 
ғылымдарының кандидаты Жұмағұл Байдил-
деев «М.Тынышбаев және қырғыз интелли-
генциясы» тақырыбында баяндама жасап, 
мерейтойлық тұлғаның бейнесі арқылы сол 
кезеңдегі күрделі тарихи жағдайға үңілді. 
Л.Н.Гумилев, Е.А.Бөкетов, Ш.Ш.Уәлиханов 
және Абай атындағы еліміздің іргелі жоғары 
оқу орындарынан келген тарихшы ғалымдар 
ұлттық тарихнаманың қалыптасуындағы қазақ 
зиялыларының рөлі, ХХ ғасыр басындағы 
қазақ ағартушылығы және Тынышбаевтың 
өнегелі өмірі мен ұлттық бірегейлікті сақтау 
жолындағы қызметін турасында кеңінен сөз 
қозғады. Ш.Уәлиханов атындағы тарих және эт-
нология институтының аға ғылыми қызметкері 

Рашид Оразов Верный ерлер гимназиясын 
1876-1917 жылдар аралығында толық бітірген 
қазақ балалары жайлы слайд көрсетіп, бұл 
тұрғыдағы танымымызды тереңдете түсті. 
Олардың қатарында аталмыш оқу орнын он 
бір жыл өте үздік бағамен оқып, алтын медаль-
мен аяқтаған Тынышбаев Мұхамеджан есімі 
мен мұндалайды. Ал білімін ары қарай Санкт-
Петербург қаласындағы Александр І атындағы 
Жол қатынастар институтында жалғаған 
жерлесіміз сол жылдары орыс әлемінің 
мәдени астанасында оқыған исі мұсылман 
қауымының жалғыз өкілі болғандығы тағы 
да зор мәртебе. 20-30 жыл Мұхаңның мол 
мұрасынан сусындаған ғалымдар әлі зертте-
лер, зерделенер дүниенің мол екендігін айту-
мен болды. Түске дейін тарих саласының та-
лай қатпарын қағып, көз майларын тауысқан 
оншақты ғалымдар тау тұлға арқылы сол 
кезеңдегі қазақ елінің қоғамдық өмірін, саяси-

●М.Тынышбаевтың туғанына – 140 жыл
мәдени ахуалын сипаттады. Қазақ, өзбек, 
қырғыз және орыс тілдерінде жасалған баян-
дамалар асыл ердің есімін асқақтата түсті. Ма-
мандар сондай-ақ қазақ тарихындағы түйткілді 
түйіндерді де өз баяндамаларында тілге тиек 
етіп, ұсыныстарын ортаға салды. 

Жиын соңында М.Тынышбаев атындағы 
қоғамдық қордың шешімімен бірқатар 
тұлғаларға мерейтойлық медальдар табыс 
етіліп, көпшілік алдында өңірлеріне қадалды. 
Солардың қатарында  ақын-жазушы Жомарт 
Игіманның аты аталды. Халықаралық шара 
түстен кейін секциялық мәжілістерге ұласты. 

Қазақ халқының ғана емес күллі Түркі 
әлеміндегі ірі тұлға Мұхамеджан Тынышбаев 
қалам тартпаған сала кемде-кем. Әсіресе ұлы 
дала тарихын ұғыну үшін жерлесіміз ертеректегі 
деректерге айрықша мән беріп, бірқатар өте 
құнды ғылыми еңбектер жазып қалдырған. «Ал-
тын Орданың күйреуі және Қазақ хандығының 
құрылу тарихы», «Қазақ руларының шежіресі», 
«Қазақтың шығу тегі», «Қазақ этнонимі тура-
лы», «Ақтабан шұбырынды» сияқты дерек 
көздерге бай, нақты түйіндер жасалып, батыл 
байламдармен бекіген зерттеулері тамырлы 
тарихымызды танудың тағы бір бастау бұлағы 
іспеттес. Ғалымның тарихи еңбектері мен 
құнды мұрасындағы көкжиегі кең көзқарастары 
оқырманын таңғалдырып, тамсандырумен 
келеді. Конференцияға қатысқан біз осыны 
терең сезініп, өзімізше ой түйіп, қайттық.

Халқымыз алып таулар алыстаған сай-
ын асқақтай түседі деседі. Рас, артына 
өлмейтін сөз, өшпейтін мұра қалдырған жақсы 
адамдардың есімі әсте аласармақ емес. Ұлты 
үшін қалтқысыз қызмет еткен Мұхаңның мұзарт 
бейнесі жыл сайын көз алдымызда асқақтап, 
аспандап бара жатқандай. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Адам өмірінде кіндігі кесілген мекен 
киелі саналады. «Туған жер - тұғырың» 
дейді халық даналығы. Оның қадір-қасиеті 
туралы айтып тауыса алмайсың. Ауыл 
– әр адамның бесігі, арқасүйері, балалық 
шақтың мекені. Атамекенге деген махаб-
бат, атамекенге деген сағыныш ауылдан 
басталса керек.

Жексенбі. Тарихи күн. Олай дейтін 
себебіміз, Сарқан ауданына қарасты Лепсі 
ауылында үлкен той. Ауылдан шыққан 
азаматтар, жерлестер, ауыл азамат-
тары ауылымызға шағын спорт алаңын 
тарту етті. Бұл шараға Сарқан ауданы 
әкімінің орынбасары Дәулен Меденов, 
ауыл әкімі Гүлнар Серікбаева, аудандық 
мәслихат депутаты, Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы Мұрат Түсіпов және ауыл 
тұрғындары мен қонақтары қатысты. 

Спорт кешенінің ашылу салтанатында жаңа 
нысанның көрме жібін қиған аудан әкімінің орын-
басары өз құттықтау сөзінде жастардың спортта 
жетістікке жетуіне бұл алаңның септігі тиерін, бұған 
әр тұрғынның ұқыппен қарау керектігін сөз етті. 

Спорт алаңының көлемі 1000 шаршы метрді 
құраса, қоршауының биіктігі 6 метр. Спорт алаңының 
құрылысына 6,5 млн теңге жиналып,  187 ауыл аза-
маттары атсалысты. Футбол ойыны үшін арнайы жа-
бын төселген. Енді жазғы уақытта балалар жасанды 
жабынмен жабдықталған жаңа кешенде уақыттарын 
тиімді өткізе алады.

Бұл спорт алаңының бастамасы осыдан үш жыл 
бұрын жоспарланған. Жоспар құрып, ақылдасып, 
асар құрдық. Бәрі адамның ниетіне байланысты екен. 
Шүкір, жерлестеріміздің ауылға деген сүйіспеншілігі, 
махаббаты осы істі қолға алуға еш күмән келтірмеді. 
Бауыржан Момышұлы: «Тәуекелге бел бумасаң, өз 
қабілетіңді ешқашан біле алмайсың», - дегендей 
тәуекел етіп бұл істі бастап кеттік. Ең басты жаны-
мызда болып, демеу көрсеткен өзіміздің ұстазымыз, 
әлі де ұстаздық етуден жалықпаған Мұрат Сады-

Ашық аспан астындағы  
«BÓRLI SPORT

Мекеме-ұйымдар 
үшін индексі 

15202, 
жылдық 
бағасы - 

3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер 
үшін индексі 

35202, 
жылдық 
бағасы - 

2225,08 теңге.

баев ағамыз. Осы ауылдың азаматтары Ринат 
Талтүсов, Мереке Өмірбеков, Мерхат Аубакиров, 
Марат Ерназаров, Айдын Каримов және де кеше 
ғана ауылымыздың кіре берісіне арка тарту ет-
кен ауылымыздың жанашырларының бірі Рус-
лан Сәттібеков және де барлық ауыл тұрғындары 
бел шеше кірісті. Ауылда өсіп-өнген, бірақ басқа 
қалаларда тұратын жерлестер де бей-жай қарамай 
өз көмектерін көрсеткенін Марат Ерназаров кезекті 
өз сөзінде баса айтты. 

Енді бұл футбол алаңы ауыл жастарының спорт-
пен айналысып, салауатты өмір салтын ұстанатын 
орны болмақ.

Қуандық ӨМІРЗАҚ, К.Ушинский атындағы 
орта мектебінің 11 «А» сынып оқушысы: -Біз жаңа 
ашылған спорт алаңына өте қуаныштымыз. Бұған 
дейін футболды сазда, қара жерде ойнайтын едік. 
Енді міне, үлкен аға-әпкелеріміз жақсы алаң салып 
беріп жатыр. Жастардың атынан үлкен рақмет 
айтамыз және осы алаңды жақсылып ұстауға, 
спорт биігінен көрінуге сөз береміз. Алаң жасыл 
болғандықтан ұнап тұр, сырты да қоршалған, 
доп сыртқа шығып кетпейді. Жарықтар қойылып, 
түнде де ойнауға мүмкін-шілік бар. Мектептің жа-

нына жақын. Енді достарымызбен 
бірге келіп ойнайтын боламыз.

Алғашқы күні-ақ командалар 
арасында футболдан жарыс жалауы 
желбіреді. Үздік шыққан командалар 
марапатталып, сыйлықтар табыс-
талды. Игі бастаманың шарапатын 
көрген ауыл жұртшылығы дән риза. 
Жиын соңы 13-шақырымдағы атша-
барда ұйымдастырылған бәйгеге 
ұласты.

Мадина АЙТОВА.
Лепсі ауылы.

Тынышбаев тағылымы
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УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
В социальных сетях организацией «Демократический выбор Казахстана» (ДВК), 

признанной судом экстремисткой, и ее сторонниками распространяются призывы к ор-
ганизации и участию в очередной незаконной акции 26 октября 2019 года.

Члены указанной организации, скрываются от правосудия за рубежом за совершен-
ные особо тяжкие преступления.

Они подстрекают население к противоправным действиям, чем создают угрозу для 
безопасности людей, их жизни и физическому здоровью, причинения ущерба их имуще-
ству, нарушения нормальной жизнедеятельности общества.

Действия данных лиц, угрожающие общественной безопасности и общественному 
порядку, недопустимы и подлежат ограничению, поскольку противоречат нормам Кон-
ституции и законам страны, статьям 19, 20, 21 Международного пакта о гражданских и 
политических правах. В соответствии со статьей 13 Закона «О противодействии экс-
тремизму» не допускается проведение мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и 
демонстраций с привлечением экстремистских организаций, использование их симво-
лики, распространение экстремистских материалов.

В этой связи, государственные органы в установленном законом порядке будут при-
нимать строгие меры к организаторам и участникам несанкционированных акций про-
теста.

В случаях подтверждения фактов участия в незаконных акциях, в отношении право-
нарушителей будет ставиться вопрос об ответственности по статье 488 Кодекса Респу-
блики Казахстан об административных правонарушениях (штраф до 50 МРП, арест до 
15 суток).

Если эти действия причинят существенный вред правам и законным интересам 
граждан, организаций, общества или государства, то наступает уголовная ответствен-
ность (ст.400 Уголовного кодекса – организация либо участие в несанкционированной 
акции, если они причинили существенный ущерб).

Генеральная прокуратура в целях предупреждения правонарушений, защиты прав 
и свобод человека призывает граждан не поддаваться на провокационные призывы и 
воздержаться от участия в незаконных акциях экстремистских организаций.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер ОЧС  Сарканского района, старший лейтенант гражданской защиты.

Город Саркан и акиматы сельских округов 
Сарканского района перешедшие на 4 уровень 
самоуправления (Алмалы, Койлык, Екиаша, 
Черкасск, Лепсы),  согласно пункту 8, статьи  
39-3 Закона Республики Казахстан  от  23 ян-
варя  2001 года « О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республики 
Казахстан» оповещают что 12 ноября 2019 
года в 10:00 часов в зданиях акиматов сельских 
округов будут проводиться собрания местного 
сообщества :

Повестка дня: 1) Планирование бюджета 
города Саркан и сельских округов Сарканского 
района на 2020-2022 год.  2) Разное.

Облыста жыл басынан бері "Жетісу адалдық 
алаңы" жобалық кеңсесінде 50-ге жуық қоғамдық 
қабылдау өткен. 200-ден аса азамат өтініш беріпті. 

Бүгінде оның 30 пайызға жуығы оңтайлы 
шешімін тапқан. Біз мұнда халықтың түйіткілді 
мәселелерін шешіп қана қоймай, түрлі жағдайларға 
байланысты кеңес береміз, - дейді жоба жетекшісі. 

Аманжол Жазықбаевтың айтуынша, 
тұрғындардың басым бөлігі - мемлекет тұрғын үй қорынан үй алу, жер телімін рәсімдеу сынды 
өтініш білдіреді. Жалпы, бұл мәселелер адалдық алаңы жобасы аясында кестеге сай жүргізіліп 
келеді. Осы орайда ҚР әділет министрлігінің кадр қызметі департаменті директорының 
орынбасары Мақсат Жақсыбаев пен әдеп жөніндегі уәкілі Алма Сыдықова атаулы жобалық 
кеңседе қоғамдық қабылдау өткізді. Жиында өңірдегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы жүргізіліп 
жатқан жұмыстар туралы бірқатар сұрақтар қойылды. Сондай-ақ, мемлекеттік қызметші эти-
касын қалай сақтау қажеттігі жайлы ақпараттандырды.

«Жетісу аймағына келгендегі басты себебіміз, Алматы облысы Әділет департаментінің  
мемлекеттік қызметшілер арасында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл аясында іс-
шаралар жүргізу болып табылады. Қазіргі кезде агенттік екі тарапқа бөлініп, күшейту 
жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл бір адамның ғана емес, қоғам болып күресетін жағдай. 
Сондықтан бұл індетпен күресу әрбір азаматтың борышы деп есептеймін»,-деді ҚР Әділет 
министрлігінің  әдеп жөніндегі уәкілі Алма Сыдықова.

Сарқан ауданының өзін-өзі басқарудың 4 
деңгейіне өткен ауылдық округтердің әкімдері 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару ту-
ралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан 
Республикасы  Заңының   39-3 бабының  8 
тармағына сәйкес,  2019 жылы  12 қараша 
күні, сағат 10:00-де, Сарқан қаласының және 
ауылдық округ әкімдіктерінің ғимаратында 
(Алмалы, Қойлық, Екіаша, Черкасск, Лепсі) 
жергілікті  қоғамдастық мүшелерінің жиналысы 
өткізіледі:

Күн тәртібі: 1) «Сарқан ауданының Сарқан 
қаласы және ауылдық округтерінің 2020-2022 
жылға арналған бюджетін бекіту туралы». 2) Әр 
түрлі.

Обращение заместителя Генерального Прокурора РК
 Дембаева Б.Б. в порядке статьи 31 Закона «О прокуратуре»

Сыбайлас жемқорлыққа жол жоқ!
Сыбайлас жемқорлық-заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және қоғамдық 

бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған ең 
басты мәселенің бірі болып табылады. Бұл мәселе дамушы елдердегідей, біздің де мемлекетке 
де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.

Заң талабының аясында жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. 
Соған орай, Сарқан ауданының Төтенше жағдай бөлімінің қызметкерлері халық арасында ау-
дан әкімдігі ғимаратының кіші мәжіліс залында  «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» туралы 
ағымдағы жылдың маусым айының 21-ші жұлдызында жиналыс өткізді. Жиналыс барысының 
ең басты мақсаты кез келген ортада пара беру мен пара алудың жолын кесу, Қазақстан 
Республикасының Конституциясын және заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, 
бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін құрметтеуді гарнизон бастығы түсіндіріп өтті. 

Елбасы өзінің жолдауында айтқандай: «Заңды бұзған екенсің, оның баптарына сәйкес 
жауапқа тартыласың» деген нақты ереже бар. Ендеше жемқорлықты жоюды мақсат етіп, 
заңнамаларды талапқа сай орындауда мүдделік танытайық.

Е.ОМАРОВ,
Сарқан ауданы  27-ӨС бекетінің бастығы, азаматтық қорғау майоры.

Жетісу адалдық алаңы аясындағы кездесу

Работа  клуба «Адал ¦рпаќ»-
требование современного общества

 Современное об-
щество развивается по 
давно определенным  
учеными закономер-
ностям. С момента воз-
никновения института 
власти появилась и его 
спутница-коррупция. С 
ней  в разные времена 
боролись, но искоре-
нить ее невозможно. Не-
обходима целая систе-
ма мер по уменьшению 
числа коррупционных 
проявлений, пропаганда  антикоррупции во всех слоях общества и конечно законодатель-
ство, которое пресекает проявление коррупции.

Логичным является в этой связи ведение антикоррупционного  воспитания в школе. Эф-
фективной формой антикоррупционного воспитания является создание школьных добро-
вольных клубов «Адал Ұрпақ». В школе-гимназии №1 такой клуб создан в 2016 году. В его 
составе  лучшие ученики старших классов ,которые своим примером и убеждениями    про-
водят антикоррупционную пропаганду. Руководят работой клуба   заместители директора по 
воспитательной работе Нуриева А.С. и Дубээн Е.Д.   Целью создания клуба является форми-
рование антикоррупционной культуры в школьной среде в контексте духовно-нравственного 
и гражданско-патриотического воспитания. 

Ежегодно в районе проводится конкурс  агитбригад клубов «Адал Ұрпақ».В нем ребята 
занимают призовые места. 8 октября 2019 в нашей школе был проведен межрегиональный 
конкурс агитбригад клубов «Адал Ұрпақ».Участвовало три района : Аксуйский, Алакольский 
и Сарканский. Жюри работало под предводительством  Данияр Муканулы Турганбаева.
По итогам  выступлений команда нашей  школы, которая защищала честь района, заняла 
первое место и получила приглашение для участия в областном конкурсе агитбригад клу-
бов «Адал Ұрпақ».Успех  команды обусловил состав команды: Канатова Амина, Шарипова 
Дана, Касымжанов Абылқайыр,Ізделеу Аружан,Сағымбай Мадина,Құдабай Сабина,Әлетай 
Ақнұр,Жанатаев Руслан,Советкали Ернар,Ерденбекова Анеля.Ребята ,подготовленные Ну-
риевой А.С.,смогли показать на высоком художественно-эстетическом уровне необходи-
мость борьбы с коррупцией ,как настоящие артисты. 

18 октября 2019 года  наша команда представила свое выступление на  III областном  
слете агитбригад  среди школьников ,показала свое выступление и видеоролик, получив  
высшую оценку . Выступало 9  сильных команд, лидеров в своих районах . Команде  школы 
была присвоена номинация  «Парасатты клуб», она  была награждена грамотой и денежным  
призом.

Ж. БЕРШИМБЕКОВА,
директор школы-гимназии №1. 

«ЖАС ОТАУ» 
БАЙЌАУЫНЫЊ 

ЖЕЊIМПАЗДАРЫ
Ағымдағы айда Алматы облысы жа-

стар саясаты мәселелері басқармасы, Жа-
стар ресурстық орталығының ұйымдас-
тыруымен облыс орталығында «Жас Отау» 
облыстық жас отбасылар байқауы өтті.  
Жастарды отбасылық құндылықтарды 
құрметтей білуге шақыру, қазақ халқының 
салт-дәстүр, әдет-ғұрыптарын және бірлігі 
мен тірлігі, достығы ұйыған отбасыларды 
жан-жақты насихаттай отырып, болашақ 
жастарға патриоттық тәлім-тәрбие беру мақсатында өткізілген рухани тәлімі мол байқауға 
облысымыздың аудан-қалаларында өткен іріктеу кезеңінен бас жүлде иеленген 20-30 жас 
аралығындағы отбасылар қатысты.

Байқауға ауданымыздан «Жас Отау» - жас отбасылар байқауының жеңімпаздары 
Семейғалиевтер отбасы барып, облыстық байқауда үшінші орынға ие болды.

Білек күші мен білім күші, өнер мен бірлік қатар сыналған дода 4 кезеңнен тұрды. Жүйрік 
болсаң, шауып көр кезеңі – Спорттық ойын түрлерінен жарыс. Бұл кезең отбасы мүшелерінің 
барлығының қатысуымен «Толағай» отбасылық ойыны түрінде өткізілді. Келесі «Ата көрген оқ 
жонар, Ана көрген тон пішер» кезеңі. Бұнда отбасы мүшелеріне үй шаруасына байланысты 
жеке тапсырмалар берілді. Отаналары қамыр илеп, бауырсақ пісірсе, отағалары ат ерттеп, қол 
күресіп, қошқар көтерді. Сондай-ақ, аталған тапсырмаларды орындау барысында Семейғалиев 
Дәурен қошқар көтеруден 20 ауданның ішінен үздік атанды. Арнайы дайындалған сұрақтарға да 
жауап берді. Ақтық сын «Өнерліге өріс кең» деп аталды. Отбасы мүшелері өз бірлігін танытып, 
өнерлерімен шашу шашты.

Семейғалиевтер отбасы Алматы облысы жастар саясаты мәселелері басқармасының бас-
шысы Жомарт Қаратас пен Жастар ресурстық орталығының директоры Жайық Тазабекұлының 
арнайы алғыс хаттары мен сыйлықтарына ие болды. Отбасы – мемлекетіміздің ең маңызды 
құндылығы. Аталған шара осы құндылығымыздың ұлықталған күні болды.  

Дастан ҚАЛИЕВ,
аудандық жастар ресурстық орталығының  жетекшісі. 

25 қазанда "Алматы облыстық білім 
және ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ 
ұйымы" қоғамдық бірлестігінің Сарқан 
аудандық филиалының төрағасы Ер-
мек  Шапиянұлы кестеге сәйкес  ардагер 
ұстаздармен кездесті.

Сарқан ауданында 30-40 жыл мек-
тепте ұстаздық қызмет атқарып, бүгінгі 
күні құрметті зейнеткер атанып  отырған 
ұстаздар әлі де өз үлестерін қосып, ұрпақ 
тәрбиесін шыңдауға араласып отыр. Оқу 
жылының басында ауданымызда облыстық 
мәслихат депутаты, "Сарқан ауданының 
құрметті азаматы" Құлахметова Жамал 
Ағабдолдақызының бастауымен "Сенім" 
білім орталығы ашылды. Басты мақсаты 
1-4 сынып оқушыларының үй тапсырма-
сын орындауына көмектесу, тіл дамыту, 
логикалық есептер шығару арқылы мектеп-
те алған білімдерін тиянақтау. Орталықта 
үш оқу кабинеті, бір робототехника кабинеті 
бар. Төрт зейнеткер ұстаздық қызмет 
атқарады. Ж.Құлахметова ұйымдастырушы, 
Б.Жакупова орыс тілі маманы, Ш. Баймол-
динова, С.Құдайбергенова бастауыш сы-
нып мұғалімдері. Құрметті демалыста бол-
са да өз тәжірибелерімен бөлісіп, болашақ 
ұрпаққа қызмет жасауда. Жақсы адамдарға 
алғысымыз шексіз.

С.СМАИЛОВА,
"Алматы облыстық білім және 

ғылым қызметкерлерінің кәсіподақ 
ұйымы"  қоғамдық бірлестігінің Сарқан 

аудандық филиалының есепшісі.

Т±рѓындар назарына!

К сведению жителей!

Ұстаздармен кездесті



31 қазан  2019 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 3арқанС ҚОҒАМ 
Сарқан ауданы Қарашыған  ауылдық округі әкімін 

тіркеу туралы аудандық       
сайлау комиссиясының ШЕШІМІ

Қазақстан   Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық 
округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары  әкімдерін қызметке сайлау, өкілеттігін 
тоқтату және қызметтен босату өткізу қағидаларының 57, 59-тармақтарына сәйкес және 2019 
жылғы «25» қазанда өткен Қарашыған  ауылдық округі  әкімін сайлаудың  қорытындылары тура-
лы аудандық сайлау комиссиясының хаттамасы негізінде  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы 
шешті:

Токтасынов Бектлеу Тезекбаевич  Сарқан ауданы Қарашыған  ауылдық округінің әкімі болып 
тіркелсін.

                
                   Комиссия төрағасы                                                  О.Ш.Тертюбаев

РЕШЕНИЕ Сарканской  районной   
   избирательной  комиссии  о регистрации избранного акима 

 Карашыганского  сельского округа Сарканского района 
В соответствии с пунктами 57, 59  Правил избрания на должность, прекращения полномочий 

и освобождения от должности акимов городов районного значения, сельских округов, поселков 
и сел Республики Казахстан, не входящих в состав сельского округа, и на основании протокола 
районной (городской) избирательной комиссии об итогах состоявшихся «25» октября 2019 года 
выборов акима Карашыганского сельского округа Сарканского района районная   избирательная 
комиссия решила:

Зарегистрировать   Токтасынова Бектлеу Тезекбаевича акимом  Карашыганского сельского 
округа Сарканского района.   

           
          Председатель комиссии                                               О.Ш.Тертюбаев 

САЛЫҚ   ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ   
НАЗАРЫНА

Сарқан ауданы бойынша  Мемлекеттік 
кірістер басқармасы  (бұдан әрі - МКБ) 
келесіні хабарлайды.

Мемлекеттік қызметті көрсеткенде 
бизнес-үдерісті тиімдеу мақсатында «Элек-
трондық салық төлеуші ретінде тіркеу есебін» 
жойып, Ұлттық куәландырушы орталығының  
электрондық цифрлық қолтаңбаны қолдану 
және пайдалануға өту жолдары ұсынылды. 
Мемлекеттік қызмет көрсету функциясының 
жойылуы, бірнеше уәкілетті органдарда 
қайталап болғызбауына мүмкіндік береді 
(Қазақстан Республикасы Цифрлық даму, 
инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі 
министрлігі және Қазақстан Республикасы 
Қаржы министрлігінің Мемлекеттік кірістер 
комитеті).

Атап өткенде, «Салық және бюджетке 
төленетін басқа да міндетті төлемдер ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 
(Салық кодексі) 74-бабы 3-тармағына 
сәйкес 2020 жылдын 1 қаңтардан бастап 
Салық органының электрондық цифрлық 
қолтаңбаны берген нәтижесінде төлеушінің 
тіркеу есебіне электрондық салық төлеушi 
ретінде тіркеу жүргізілмейді.

ВНИМАНИЮ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Управление  государственных доходов 
по Сарканскому району  (далее – УГД ) со-
общает следующее.

В рамках оптимизации бизнес-процесса 
при оказании государственной услуги «Реги-
страционный учет в качестве электронного 
налогоплательщика» предложено упразд-
нить государственную услугу путем пере-
хода на применение и использование ЭЦП 
Национального удостоверяющего центра 
(НУЦ).

Упразднение государственной услуги 
позволит исключить дублирование функций 
нескольких уполномоченных органов (Ми-
нистерство цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности РК, 
Комитета государственных доходов Мини-
стерства финансов РК). Следует отметить, 
что согласно пункту 3 статьи 74 Кодекса 
Республики Казахстан «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налого-
вый кодекс) с 1 января 2020 года регистраци-
онный учет налогоплательщика не содержит 
постановки на учет в качестве электронного 
налогоплательщика, в результате которого 
выдается ЭЦП налогового органа.

Г.АЯЗБАЕВА, 
есепке алу, талдау, құқықтық  және 

ұйымдастыру жұмысы бөлімінің  бас 
маманы. 

Соңғы жылдары дүние жүзі бойынша әрбір 
мемлекеттің тұрақты дамуға қол жеткізу үшін 
қоғамда гендерлік теңдік орнату және төзімділік 
мәселелері өзектілене түсті. Әйелдер 
қозғалысы барлық елдерде қоғамдық-саяси си-
пат алып, өз ықпалын күшейтуге бағыт алды. 
Олар гендерлік әділеттілік қағидасын басты 
ұстаным ретінде басшылыққа ала отырып, мем-
лекет пен қоғам өміріндегі әйелдер мен ерлер 
ролінің арақатынасын теңестіруді мақсат етеді. 
Бұл, әсіресе, билік саласындағы қатынастарды 
қамтиды. Сол себепті, саяси билік жүйесінде 
гендерлік теңдікті қалыптастыру мәселесі 
әйелдерге деген дәстүрлі көзқарастарды қайта 
қарап, прогрессивті заңдылықтарды ескеруді 
талап етеді.

Гендерлік саясат - өмір құндылықтарының 
барлық саласына қатысты ер мен әйел 
арасында теңдікті орнатуға бағытталған 
мемлекеттік және қоғамдық іс-әрекеттер. 
Қазақстан Республикасының Конституциясы-
мен кепілдік берілген әйелдер мен ерлердің 
тең құқығы мен еркіндігін белгілеу гендерлік 
саясаттың негізгі қағидалары болып табыла-
ды. Қазақстан Республикасының Конституция-
сында жарияланған, ерлер мен әйелдердің тең 
құқықтары мен тең мүмкіндіктерін іске асыру 
үшін жағдай жасау, сондай-ақ, олардың қоғам 
өмірінің барлық салаларына тең жағдайда 
қатысуы.

Гендерлік саясатты дамытудың мақсатында 
«Қазақстан Республикасында 2006-2016 
жылдарға арналған Гендерлік теңдік страте-
гиясын бекіту туралы» Қазақстан Республика-
сы Президентінің 2005 жылғы 29 қарашадағы 
№ 1677 Жарлығы қабылданған. Бұл Жарлық 
– әлем елдерінің көпшілігі қол қойған Біріккен 
Ұлттар Ұйымының мыңжылдық деклара-
циясында (2000 ж.) ерлер мен әйелдердің 
теңдігін көтермелеу, әйелдердің құқықтары мен 
мүмкіндіктерін кеңейту үшінші мыңжылдықтағы 
адамзат дамуының негізгі мақсаттары ретінде 

айқындалған.
Гендерлік теңдік стратегиясы 2006-2016 

жылдар аралығындағы кезеңде еркектер мен 
әйелдердің құқықтары мен мүмкіндіктерінің 
теңдігіне қол жеткізу жөніндегі міндеттердің 
шешілуін көздейді.

Тең құқықтар мен тең мүмкіндіктерге 
қол жеткізу мақсатында Елбасымыз мына-
дай міндеттер қойды: билік органдарында 
шешімдер қабылдау деңгейінде мүмкіндігінше 
әйелдердің көп болуына ұмтылу; заңнаманы 
жетілдіру және гендерлік теңдікті қамтамасыз 
ету институттарын қалыптастыру, "Ер-
лер мен әйелдердің тең құқықтары мен тең 
мүмкіндіктері туралы" Қазақстан Республикасы 
Заңының қабылдануын жеделдету, әйелдерді 
қорғаудың құқықтық тетіктерін қамтамасыз ету 
жөніндегі жұмысты жалғастыру; әйелдердің 
экономикалық өмірге белсенді араласуы үшін 
жағдайлар жасау; әйелдер үшін экономикалық 
жеңілдіктер мен артықшылықтар жасау, ана 
мен баланың денсаулығын жақсарту жөнінде 
шаралар қабылдау, әйелдер үшін құқықтық 
және әлеуметтік кепілдіктердің елеулі түрде 
артуын қамтамасыз ету;

Ерлер мен әйелдердің мүмкіндіктерінің 
теңгерімділігін қамтамасыз ету үшін Мемле-
кет басшысының  Жарлығымен 1998 жылы 
Қазақстан Республикасының Президенті жа-
нынан Отбасы және әйелдер істері жөніндегі 
ұлттық комиссия құрылды.

Халықаралық дәрежедегі Қазақстанның ор-
нын айтып кететін болсақ, 1998 жылы Қазақстан 
БҰҰ-ның Әйелдерге қатысты кемсітудің 
барлық нысандарын жою туралы  конвенция-
сына қосылды. БҰҰ-ның «Әйелдердің   сая-
си құқықтары туралы» және «Тұрмыс құрған 
әйелдің  азаматтығы туралы» конвенциялары 
да бекітілді. Жалпы, Қазақстан адам құқықтары 
туралы барлығы 60-тан астам халықаралық 
шартқа қосылды.

Әрине, аталған гендерлік саясатты 

жақсарту мақсатында құрылған Жарлығының 
оң және теріс жақтары бар. Оң жақтарын 
қарастыратын болсақ, оның келесідей сал-
дары анықталды: ҚР Үкіметінің әйелдердің 
мүдделерін мемлекеттік саясатқа енгізуге деген 
ниеттілігі; ҚР Президенті жанынан Отбасы және 
әйелдер істері жөніндегі ұлттық комиссияның 
құрылуы, ҚР-да әйелдердің жағдайын 
жақсарту жөніндегі іс-қимылдардың ұлттық 
жоспарының және ҚР-ғы гендерлік саясат 
тұжырымдамасының қабылдануы; гендерлік 
теңдік мәселелері бойынша халықаралық 
ұйымдармен ынтымақтастық және Ұлттық 
заңнамаға гендерлік сараптаманың басталуы.

Алайда, әрбір құрылған заңнама тәрізді, 
оның да әлсіз жақтары бар. Олар: гендерлік 
теңдіктің қажеттілігін қоғамның жеткілікті 
түсінбеуі; мемлекеттік мекемелердің және 
ерлер мен әйелдердің құқықтары мен заңды 
мүдделерін қорғау мәселелерімен айналы-
сатын үкіметтік емес ұйымдардың өзара іс-
қимылының жеткіліксіздігі; мемлекеттік монито-
ринг жүйесінің, сондай-ақ гендерлік талдаудың 
және гендерлік көрсеткіштердің болмауы. 
Осындай әлсіз жақтардың орын алуы белгілі 
бір мемлекеттік қызметті жүзеге асыру бары-
сында өзінің салдарын көрсетуі мүмкін. Мыса-
лы, биліктің шешімдер қабылдау деңгейіндегі 
әйелдердің көрінеу азшылығы олардың әділетті 
әлеуметтік қоғам құруға қатысу мүмкіндіктерін 
азайтады. Алайда, осыған қарамастан қазіргі 
уақытта әйел мен ерлер арасындағы теңдік 
құқығын дамыту тез қарқынмен дамып жатыр.

Жалпы нәтижелей келе, Елбасымыздың 
гендерлік саясатқа көңіл бөлуі жақсы 
көрсеткіштерге алып келетіні сөзсіз. Әйелдер 
өздерінің жеке басының әлеуеті мен ада-
ми әлеуетін іске асыра отырып, әлеуметтік 
дамудың барлық процесстеріне тең дәрежеде 
қатысатын болады. Осының бәрі елдегі 
азаматтық қоғамның одан әрі жетілуіне және 
«паритеттік демократияның» қалыптасуына 
ықпал ететін болады.

Г.БАУБЕКОВА,
аудандық соттың судьясы.

Гендерлік тењдік

«Жануарлар дүниесін қорғау және 
өсімін молайту бөлімі» «Жоңғар Алатауы» 
республикалық мемлекеттік мекемесінің 
жануарлар дүниесін қорғау бөлімі болып 
табылады. Өз құзіретінің шегінде жануар-
лар дүниесін қорғау, өсімін молайту және 
пайдалану бойынша келешек ұрпақтың 
мүдделерін ескере отырып, адамзаттың 
экологиялық, эстетикалық және өзге де 
қажеттерін қанағаттандыру мақсатында 
жануарлар дүниесін биологиялық әр 
алуандығын сақтай отырып жануар-
лар дүниесін орнықты пайдалануды 
қамтамасыз ету мақсатында «Жоңғар-
Алатауы  МҰТП» РММ-нің  Сарқан, 
Лепсі, Алакөл филиалдарында жануар-
лар дүниесін көбейту мақсатында №199 
19.09.2006 жылғы Қазақстан Республикасы  Ауыл шаруашылығы  
Министрлігінің Орман шаруашылығы және Жануарлар дүниесі 

Жануарлар дүниесін  қорғау мақсатында
комитетінің бұйрығына сәйкес 2018-2019 
ж. төмендегідей биотехниялық жұмыстар 
істелді.  

Дайындалған шөп 64 тонна 165 кг., бұта 
бумасы 29625 дана, 285 тұз жалақтарға 8 
тонна 650 кг тұз салынды. Жасалған және 
жөнделген шөп салатын науалар 137 дана, 
39 дана тұма көздері тазартылды. 60 де-
малатын және темекі шегетін орындар жа-
салды.  Биылғы жылға санақ барысында 
тұяқты аңдардың көбеюіне байланысты 
жоспардан тыс биотехниялық іс-шаралар 
жүргізіліп жатыр, мысалы тұз жалақтар 
10-ға, бұта бумалары 300-ге, шөп салатын 
науалар 7 данаға артты және басқа да 
дайындықтар жүргізіліп жатыр.  

М. ОТУНЧИНОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ 

бас аңшылықтанушы биологы.

Государство оплачи-
вает взносы за отдель-
ные категории граждан 
– в 2020 году 1,4% от 

среднемесячной заработной платы, предше-
ствующей двум годам текущего финансового 
года, определяемый уполномоченным орга-
ном в области государственной статистики:  
1) дети; 2) лица, зарегистрированные в ка-
честве безработных; 3) неработающие бере-
менные женщины; 4) неработающие лица, 
фактически воспитывающие ребенка (детей) 
до достижения им (ими) возраста трех лет; 
5) лица, находящиеся в отпусках в связи с 
рождением ребенка (детей), усыновлением 
(удочерением) новорожденного ребенка (де-
тей), по уходу за ребенком (детьми) до до-
стижения им (ими) возраста трех лет; 6) не-
работающие лица, осуществляющие уход за 
ребенком-инвалидом; 7) получатели пенси-
онных выплат, в том числе участники и инва-
лиды Великой Отечественной войны; 8) лица, 
отбывающие наказание по приговору суда в 
учреждениях уголовно-исполнительной (пе-
нитенциарной) системы (за исключением 
учреждений минимальной безопасности); 9) 
лица, содержащиеся в следственных изоля-
торах; 10) неработающие оралманы; 11) мно-
годетные матери, награжденные подвесками 

За кого государство платит взносы 
в Фонд медицинского страхования

"Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие 
ранее звание "Мать-героиня", а также награж-
денные орденами "Материнская слава" I и II 
степени; 12) инвалиды; 13) лица, обучающие-
ся по очной форме обучения в организациях 
среднего, технического и профессионального, 
после среднего, высшего образования, а также 
послевузовского образования; 14) неработаю-
щее лицо, осуществляющее уход за инвали-
дом первой группы с детства; 15) Неработаю-
щие получатели государственной адресной 
социальной помощи. Лица, не попадающие в 
вышеуказанные категории, могут оформить 
страховку, оплатив 5% от одного МЗП, что со-
ставляет 2125 тенге или стать плательщиком 
Единого совокупного платежа.

Плательщиками ЕСП могут быть физиче-
ские лица, которые осуществляя предприни-
мательскую деятельность, не используют труд 
наемных работников. ЕСП применяется только 
для следующих видов деятельности: оказа-
ние услуг исключительно физическим лицам; 
реализация исключительно физическим лицам 
сельскохозяйственной продукции личного под-
собного хозяйства собственного производства. 
Размер платежа. Ежемесячный размер едино-
го совокупного платежа составляет: 1 МРП – 
для физических лиц, проживающих в городах 
республиканского значения, столице и област-

ного значения и составляет 2525 тенге; 0,5 
МРП - для физических лиц, проживающих 
в других населенных пунктах и составляет 
1263 тенге. 

ЕСП объединяет четыре вида платежа: 
индивидуальный подоходный налог - 10%; 
социальные отчисления - 20%; обязатель-
ные пенсионные взносы - 30%; обязатель-
ное социальное медицинское страхование 
- 40%.  Как сообщил директор филиала по 
Алматинской области НАО «Фонд социаль-
ного медицинского страхования» Отаргали-
ев Нурлан Танжарыкұлы: «Для того, чтобы 
оплачивать ЕСП   не надо регистрироваться 
в налоговых органах».

Система медицинского страхования в 
Казахстане носит обязательный характер. В 
этой связи уплата взносов является обяза-
тельным. В случае неуплаты, для работода-
телей и индивидуальных предпринимателей 
предусмотрены финансовые (начисление и 
взыскание неустойки) и административные 
меры взыскания (предупреждение, штра-
фы).

Отдел по информированию населения и 
рассмотрению обращений  филиала по 
Алматинской области НАО «Фонд соци-

ального  медицинского страхования».    

2019 жылдың 2-6 қазан  күндері 
аралығында,  волейболдан Ұзынағаш кентінде,  
2005-2006 жылы туылған ұлдар арасында Ал-
маты облысының күзгі  чемпионаты өткен бо-
латын. Сарқан ауданының командасы жүлделі  
ІІІ-орынға ие болды,  құрама команда мүшелері 
Е.Болатұлы. А. Жұмағазы. Р. Өмірсерік.  П. 
Ручкин. Р. Серікжан. Н. Құлжабай. А. Жұмаш. 
А. Асылхан.   Жаттықтырушысы О.Амиргалиев 
және Э. Ахметкалиев. 

Сондай-ақ 3-6 қазан күндері аралығында 
Үштөбе қаласында ауыр атлетикадан Алматы 
облысының чемпионаты өтті. Осы чемпионатта 
Құрманбай А., Әскербай А. жүлделі І-орынды 
жеңіп алды.  Батырбек Қ. ІІ-орынға тұрақтаса, 
Алпысбаев Б. және Ерденқызы А. ІІІ-орынға ие 
болды. Жаттықтырушысы Н. Жаманқыз.

Ал 26 қазан  күні Алакөл ауданы, Қабанбай 
ауылында 5-8 сынып оқушылар арасында во-
лейболдан өңірлік ұлдар және қыздар ара-
сында (Алакөл, Ақсу, Сарқан аудандарының) 
біріншілігі өтті. Осы біріншілікте Сарқан 
ауданының ұлдар  және қыздар командасы 
жүлделі І-орынға ие болды. Командалар кубок-
пен, медальдармен марапатталды. Үздік шабу-
ылшы атағына ие болған Б. Доспаева және О. 
Мусинов марапатталды. Жаттықтырушылары 
О. Амиргалиев және Э. Ахметкалиев  үздік 
төреші атағына ие болды. 

Р. КЫЗАЙБАЕВ, 
БЖСМ әдіскері.                                                        

Сенім ақталды
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«Қазақ даласы ерекше мәдени, 
әлеуметтік – саяси және қоғамдық –
экономикалық жағдайларға ие, ерекше 
заңдар негізінде басқарылады,-дейді ол саяси 
бағдарламасының кіріспесінде. –Сондықтан 
да қыр еліндегі қазіргі қозғалыстың жалпы 
сипатын түсіндіру үшін, одақ мүшелерін оның 
өкілдерімен жұмыс істеуге тура келетін және 
Ресейде оларды өте аз білетін халықпен 
таныстыру үшін қазақтар жөнінде, басқару 
жүйесі және саяси, әдет-ғұрып, дін жөнінде, сол 
сияқты қырдағы қалыптасқан жағдайдың ба-
сты себепшісі болып отырған экономикалық 
қысым туралы қысқаша мәлімет беру қажет 
деп есептеймін. Қазақтар 1897 жылғы 
жалпыға бірдей санақта  4.100.100 тұрғын 
халқымен Ресейде 6 орынға шықты. Бірақ бұл 
санның дұрыс еместігі талассыз: қазақтарда 
соңғы кездерге дейін метркелік жазбалар 
болған жоқ, ал көптеген жерлерде әлі күнге 
дейін де енгізілмеген. Санақ кезінде қазақтар: 
үкімет әскери міндеттілікті енгізгелі жатыр 
екен –деп ойлап, балаларын жасырып қалған 
(қазақтар әскери міндеттен босатылған). 
Торғай облыстық басқармасының бұрынғы 
кеңесшісі И.Крафт оларды 6 миллион деп 
есептейді, қазақтар тарихы мен тұрмысын 
өте жақсы білетіндердің бірі  Я.Я.Полферов 
оларды 5,5 миллион дейді, біз де шындыққа 
жақындау сан осы ғой деп ойлаймыз. 1730 
жылға дейін қазақтар өзіндік саяси тәуелсіз 
өмір сүрді және үш ордадан тұратын одақ 
(үнемі болмаса да) құрды. Оларды шығыс 
монғолдар тегінен шыққан сұлтандар 
биледі. Қазақтар өзі монғолдар тегінің әріден 

Ќазаќтар жəне азаттыќ ќозѓалысы
1879 жылы Мақаншы – Садыр болысында бүгінгі Сарқан ауданы Қарғалы ауылында дүниеге келген Мұхаметжан 

Тынышбаевтың Верный гимназиясын, Петроградтағы байланыс қатынастары институтын бітіргені, 1905 
жылғы революциялық қозғалыстарға белсене қатысқаны белгілі. Ол Жетісу қазақтарының арасынан тұңғыш 
рет азаттық пен бостандық идеясын насихаттап «Сын отечества», «Радикал», «Речь» және «Русский Турке-
стан» газеттерінің тілшісі болған. Профессор Бодуен де Куртенмен (поляк), А.Кусовпен (украин), журналист  
В.Жаботинскиймен (еврей) және басқалармен бірігіп  1905 жылы автономияшыл – федералшылардың одағын 
құрды. «Русский Туркестан»  газетінде жарияланып, тәркіленген төмендегі «Қазақтар және азаттық қозғалысы» 
атты мақаласы революцияға дейінгі қазақ өмірінің шынайы шындығын бейнелеуімен біз үшін құнды.  Ол осы 
мақаласын  1905 жылғы 19 қарашадағы автономиялардың І съезінде жасаған баяндамасына арқау етіп алған. 1907 
жылы Жетісу қазақтары атынан Мемлекеттік Думаға сайланған жас депутаттың туған халқының мүддесін  тал-
май  көтергенін тарих ешқашан ұмытпайды. Біз бұл жазбамызда  жазушы – ғалым Тұрсын Жұртбайдың «Ұраным 
–Алаш» атты кітабынан нақты деректерді пайдаландық. 

қосылатын бір бұтағы болып табылады 
және бәрінен де Қазан татарларына, әсіресе, 
қырым татарларына жақын. Ең жоғары 
билік ақсақалдар жиналысының қолында. 
Сұлтандар соғыста қол бастады және 
оларға орындаушылық билік берілді. Жан-
жағынан жаулары – қытайлар, жоңғарлар, 
қалмақтар, башқұрттар мен орыс казакта-
ры қыспаққа алған қазақтар 1730 жылдан 
орыстың қоластына кіре бастады, ал 1865 
жылы Қоқан хандығы аймағында көшіп жүрген 
ең соңғы еркін көшпенділер де бағынды. 
Нақтысында ешқандай соғыс болған жоқ, 
өйткені қазақтар бұдан әрі өзінің тәуелсіздігін 
сақтап қала алмайтындығын жақсы 
түсінді, сезінді. Осының нәтижесінде орыс 
өкіметіне тұтастай 5,5 млн. адамды кәдімгі 
адамгершілік праволарынан айырып қосып 
алу еш қиындыққа түскен жоқ. Қаншалықты 
ауыр, қаншалықты мұңды болса да, қазақтар 
еркін өмірмен еріксіз қоштасып, қасіретті кең 
даланың тынысындай бостандықтарынан 
бас тартуға мәжбүр болды». 

Кіріспесінде алдыда айтылатын ой –
пікірлерінің алғышартын жасаған жас инже-
нер бұдан әрі басқарудың ақылға сыйымсыз 
тұстарын қатты сынға алады: 

«Қазақтар орыстың қол астына кірген 
кезде ешқашан да орыс халқының әулеті 
ішінде аналық қамқорлыққа және Ресей та-
рапынан жылы лебізге титтей де құқы жоқ 
өгей бала секілді боламыз деп ойлаған да 
жоқ. Үкімет саясаты мен қазақтардың қазіргі 
кездегі жай-күйі қазақтардың қаншалықты 
алданғанын анық көрсетеді. Қазақ даласын-
да түрлі Ережелер енгізудің тарихын жайы-
на қоя тұрып, мен сіздердің алдарыңызда 
бейбітшілік пен тыныштықты қамтамасыз 
ету үшін өзінің бостандығы мен саяси 
тәуелсіздігін көрсеткісі келген халықтың, 
орыс үкіметі бейнесінде әділеттілік пен 
заңдылықты көргісі келген халықтың шын 
мәнінде қандай жағдайға жеткендігін айтып 
бергім келеді. Бюрократтық өкімет қазақтар 
жөнінде өте жабайы және ойға келмейтіндей 
ережелер жасады». 

Бұл арада баяндамашы орыстың «бөліп 
ал да, билей бер» деген саясатының ішкі 
мәнін ашуға ұмтылады. Айтылған Ережеде 
«Орал, Торғай облыстары – әскери губернатор 
арқылы Ішкі істер министрлігіне; Ақмола мен 
Семей облыстары – әскери губернаторлардың 
үстінен қарайтын генерал-губернаторларға; 
Сырдария, Жетісу, Самарқан, Ферғана, Аму-
дария облыстары – әскери министрлікке 
бағынатындығы айшықталып жазылған. 
Мұндағы басты мақсат – тұтас ұлттың ұлттық 
мүддесі мен экономикалық тұтастығын, тіл 
мен дәстүр сабақтастығын, рухани мәдениетін 
ыдыратып телім-телім  ету еді. Іс жүзіндегі 
заң бойынша генерал-губернаторлар  кез 
келген қазақты жер аударуға құқы бар. Бұл 
заңсыздықты  М.Тынышбаев аталмыш баянда-
масында күйіне әшкерелейді:

«Орыс өкіметінің пікірінше, қазақтар – 
адам емес, өмір сүруге ешқандай да құқы жоқ 
зиянды тіршілік иелері, сондықтан да олар 
қазақтарға ойына келгенін істейді. Халыққа 
террор жасау әбден шегінен шыққан: 
адам төзгісіз заңсыздық пен қысымнан қан 
қақсайды... Қала түрмелері бастықтардың 
бұйрығы бойынша отырғызылған қазақтарға 
толы: бастықпен кездесіп қалғанда бас 
киіміңді алмасаң болды, түрмеге отырдым 
дей бер... Қазақтар орыстың қол астына 
кіргеннен бері бір де бір шуақты жарқын күн, 
бақытты сәт болған емес! Содан бері ешкім 
де, шын мәнінде ешбір адам қазақтар үшін 
сәл де болсын игілікті іс, немесе сол игі іске 
ұқсас бірдеңе істеу туралы ойланған жоқ».  

Бұдан әрі М.Тынышбаев үкімет тарапынан 
қазақтардың өз дінін пайдалану еркіндігіне 
жасалып отырған қысымды, экономикалық са-
лада да үлкен зұлымдықтарды бастан кешіріп 
отырғанын айтады. Бұдан әрі жерді тартып алу 
арқылы қазақтың мүдделері аяқасты болатын 
болса қазақ даласындағы тыныштыққа ешкім 
де кепілдік бере алмайды дейді ол. 

«Үкімет, біріншіден, жабайы, варварлық 
репрессиялармен және тілді, әдеп-ғұрыпты,  
дінді, ұлтқа тән қасиеттің барлық көрінісін 
қуғындау арқылы, жалпы, қазақтарды жеке 

ұлт ретінде құртып жіберіп, аймақты 
орыстандыруға; екіншіден, түрлі әкімшілік 
шаралар, бұйрықтар мен ережелер арқылы 
қазақтарды еріксіз, заңнан тыс тобырға 
айналдыруға; үшіншіден, оларды өздерінің 
қандары сіңіп, сүйектері шашылған 
жерлерінен айырып, жалаңаш қураған жер-
лерге өлім құшағына қуып шығуға ұмтылғаны 
анық. Міне, қазақтар бұрынғы тәуелсіздігі 
мен бостандығының орнына бейбіт және 
қантөгіссіз орыстың қол астына кіргені үшін 
не болды десеңші! Осыдан соң сөзбен орақ 
орып, іс жүзінде ештеңе істемейтін өкіметке 
қалай сенуге болады. Бүкілхалықтық 
қозғалыс кезіндегі үкіметтің іс – әрекеті мен 
бұйрықтары қазақтардың қандай да бол-
сын манифестке, рестскриптерге сенбеу-
ге толық құқы бар екенін анық көрсетті»,-
деген сөзі қазағымның көрмеген қорлығы жоқ 
екен ғой деген ойға жетелеп, жүрегіңе инедей 
қадалады. Отаршыл империяға батыл талап-
тар қойған қазақтың саналы азаматтарының 
пікірлерінде  ұлт –азаттық қозғалыстың 
ұшқындары XIX ғасырдың басында –ақ  осы-
лайша айқын көрініс тапқан болатын. 

Алаш қайраткері осы мақаласында Қоянды 
жәрмеңкесіне жиналғандар арасынан 14,5 
мың адам қол қойған үкіметке қарсылық 
петициясының жолданғандығын орынды деп 
санайды. Бюрократтық зорлық-зомбылыққа 
қарсы түрлі петицияларға Ақмола облысында 
25 мыңға жуық адамның, Лепсі уезінде 1000 
адамның қолы қойылғандығын жалпыхалықтық  
қарсылық ретінде көрсетеді. 

Сол заман үшін батыл әрі объективті 
ұсынысымен басын бәйгеге тіккен Мұхаметжан 
заңғар осы күресін 1916-1921 жылдар 
аралығында жалғастырып, тәуелсіздікке 
ұмтылған қазақ халқының көшбасшысына 
айналды. Орысқа қарсы айқын көзқарасы 
кеңестік орыстың да шымбайына батып, 1927 
-1937 жылдардағы қуғындалғандар тізімінің 
басынан қайраткер М.Тынышбаевтың табылуы 
заңдылық емес пе!

Жомарт ИГІМАН.

Жүремін әркез 
қарайлап

Тілеп ем тілек тәңірден,
Аласартпа деп тауымды.
Сақтай гөр, Алла, кәріңнен,
Балаларымды- барымды.

Көрмейін жүдеп немесе,
Қажыған кезін қажалған.
Алданып опық жемесе,
Жүрісі сұйық аярдан.

Тірлікте мына тарықпай,
Ұшырамаса азапқа.
Жүрсе екен әман жолықпай,
Жүрегі суық кәззапқа.

Көңілін кірбің торламай,
Шуағын төксе арай бақ.
Күндерім өтпес ойламай,
Жүремін әркез қарайлап.

Кездесіп бөгет алдынан,
Уайымға салынбасын деп.
Таяқ жеп қатал тағдырдан,
Тауаны шағылмасын деп.

Түсірмей бағын – бағасын,
Жалаға ұрынбасын деп.
Кіршік шалдырмай жағасын,
Жығасы жығылмасын деп.

Ұрпақпен жолым жалғанған,
Үзілмесінші таң нәсіп.
Жаманаттарын жалғаннан,
Естімей өтсем ... сол бақыт.

Асу 
Көлігіміз асуда жортақтады,
Түксиеді ызғарлы тау шатқалы.

Жолың анау деп нұсқап тұрғандай-ақ,
Жатағандау бұта-тал саусақтары.

Тастақ жол мен төзімің ырғасады,
Қос қапталда жартас пен құз жатады.
Сұп-сұр болып сызданған 

түпсіз құздың,
Суықтығы жаныңды мұздатады.

Тайғақ кешу, болғай да алды құтты,

Жол тізгінші иығын талдырыпты.
Асу жатыр айнадай, кеше жауған,
Қарлы жаңбыр өз ізін қалдырыпты.

Төбемізден көз тігіп мұңлы жарық,
Көлігіміз барады зырғып ағып.
Кәлиманы қайталап ішімізден,
Тежегіштен пайда жоқ, құлдырадық.

Үміт оты көзді арбап қашықтардан,
Еске түсер отбасың тосып қалған...
Жеттік, тәуба ... рульден ажыраттық,
Тізгіншінің қолдарын  қатып қалған.

Ауытқытпай жолымнан таңдап алған,
Адастырмай келеді самғау арман.
Айы туған оңынан азаматты,
Асуларда қорған боп қолдады Аллам.

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

Ұл ержетіп қыз бойжетсе,
Ата-ананың мерейі.
Келін түсіп қыз ұзатса,
Отбасының мерейі.

Сәби келсе дүниеге,
Сол отанның мерейі.
Ана болса көп балалы,
Бірін-бірі жебейді.

Қазағымның қасиеті,
Көп болды ғой демейді.
Рызығын Алла беріп,
Мейірімге бөлейді.

О әлеумет қоғам болып,
Аналарды қорғайды.
Ана тапса көп баланы,
Балалары қорғайды.

Отан содан құралады,
Көп баланы қолдайды.
Адам көптік етпейді,
Оған бөгет болмайық.

Тыйылатын баладан,
Көріп жүрміз кісіні.
Ауылда емес қаладан, 
Бұзылат  деп мүсіні.

Заманымыз осылай деп,
Өзін-өзі шектеген.
Ене жоқ қой бұл қалай деп,
Жаман ырым  тек деген.

Сабырхан ЖАҚЫПОВ.
Алмалы ауылы. 

Отан-отбасынан 
басталады

Адастырмай келеді самғау арман
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«Ауырып ем іздеген-
ше, ауырмаудың жолын 
ізде» деп ата бабамыз 
айтқандай, аурудың ал-
дын алуы көптеп насихат-
талуда. Оны медицинада 
– профилактика дейді. 
Қандай ауру болмасын 
оның біріншілік, екіншілік, 
үшіншілік себебі бола-
ды. Мәселен 2017 жылы 
Қазақстан  бойынша өлім- 

жітім себептерінің 25%-ын жүрек қантамыр 
аурулары алады, ол өте жоғары көрсеткіш. 
Соның ішінде ер адамдар жиі қайтыс болады 
екен. Сондағы  өлім себептерінің біріншілік 
себебі- қан қоюлықтан болады. Қан клетка-
лары 3 ай сайын ауысып, жаңарып отырады. 
Қою қанда – Атеросклероз (қарапайым тілмен 
айтқанда – май тамшылары) дамиды да, қан 
тамырлардың  қабырғаларына жабысып, та-
мырларды бітей береді. Атеросклероз -тамыр 
қабырғаларында 10 жастан жинала бастай-
ды, сол себепті де ауырмай сырқамай кейбір 
кісілердің үйінде ұйықтап жатып, қайтыс бола-
тын себептерінің бірі.

Егер жүрек қан тамырлары бітелсе 
–  инфарктқа. Ми қан тамырлары бітеліп  
жоғарғы қан қысымынан жарылып қан кет-
се  – инсультқа, бүйрек тамырларының бітелуі 
–  бүйрек жетіспеушілігіне ал ол бүйректердің 
істемей қалуымен қауіптілігіне - диализға 
(қалған өмірінде сол аппаратпен қанын сүзіп, 
жасанды бүйрек аппаратына баруға тәуелді 
болады), көз тамырларының бітелуі – көз 
тамырларының ангиопатиясына - көздің көру 
қабілетінің нашарлап, зағиптыққа ұшыратады. 
Ал аяқ тамырларының бітелуі – көбіне 
қант диабетімен ауыратын науқастарда 
диабетикалық табан дамып,  аяқтан айрылу-
мен қауіпті.

Жоғарғы қан қысымының себебі де сол  
қанның қоюлануы мен тамырдың атероскле-

розбен бітелуінде және бүйректің қабыну ау-
руында.

Көрдіңіздер ме, егер қанды сұйылтып, 
құрамын жақсартса, қаншама  аурудан сақтануға 
болатынын? Ал ауруларды алдын алуға, емде-
уге және аурудан кейін тез қайта қалыпқа келу-
ге сіздерге ALIVEMAX компаниясының өнімдері 

көмектеседі! Олар жайлы газеттің №40 (9340) 
27-ші қыркүйектегі тиражында жарияланған 
еді. Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың жолы 
табылды, оған сіздердің күнделікті келіп 
жатқан нәтижелеріңіз дәлел! Адам кешенді 
түрде ем алса, қысқа мерзімде нәтиже 
көреді. Қанның құрамы  3 айда жақсарады, 
сондықтан кем дегенде 3 айдан 5 айға шейін 
пайдалануға тиіс. Сонымен қатар  созылмалы 
ауруларыңызды, және ауру мерзімдеріңізді 
ескеру де қажет. Бір қуантарлығы ALIVEMAX   
өнімдері – табиғи өнім, шөптесін өсімдіктер 
мен жидектерден дайындалған сығынды, 
қайнатуды қажет етпейді, тіл астына себу 
арқылы қолданылады.  Бірнеше аурудан қатар  

арылуға болады! Жаңадан туылған балалар 
мен жүкті келікшектерге де қолдануға болады. 
Тіпті ашып, түгелін бірақ тауысып ішіп қойса 
да балаларға кері әсері болмайды! Ерекшелігі 
сол! Ал сіздің дәріңізді нәрестеге беру қауіпсіз 
бе?

Осы апталарда мен Сарқан қаласында  
компьютерлік диагностика мен дәрігерлік 
кеңес берген едім, сондағы байқауым бойын-
ша кеңес алуға келген кісілердің көпшілігіндегі 
ауруларының себебі – қанның қоюлығынан 
болғандықтан осы тақырыпты  ашуды 
ұйғардым.

Анықтама алу үшін  8 775 996 70 27 –Уатс 
ап. Инстаграмм желісінен    meruert.alivemax

Ютуб желісінен - Сартымбекова Меру-
ерт  деп енгізсеңіздер көптеген нәтижелерді 
көруге болады.

Меруерт САРТЫМБЕКОВА, 
дәрігер терапевт, Халық 

Медицинасының Магистрі.
 
Alivemax  спрейлерін нағашы апам инсульт 

алғаннан кейін пайдаланған еді, тез қайта 
қалпына келіп, жақсы нәтиже көрген, қазір 
денсаулығы жақсы. Кешенді түрде пайдалану 
керек екен!

Мадина САДВАКАСОВА, 
30 жаста Екіаша ауылы.

Alivemax спрейлерін пайдаланғалы бері 
ұйқым жақсарып, 20 күнде 5 кг салмақ қосып, 
денсаулық көрсеткіштерім жақсарды, жақсы 
нәтиже алдым. Әлі де пайдаланудамын, 
сіздерге де пайдалануға кеңес беремін.

Мерей ЕСЕНБАЕВ,
28 жаста Сарқан қаласы.

Баламыз 7 жаста, диагнозы ЗПРР – 
сөйлеудің дамуының тежелуі. Сөздерден тек 
’’Мама” дейтін еді. Дәрігердің ұсынысымен  
Alivemax өнімдерінің 4 спрейін сағат сайын 1 ай 
бойы  пайдаландық, нәтижесінде тәбеті ашы-

лып, ұйқысы жақсарды, салмақ қосты. Жалпы 
жақсы өзгерістер болуда. Сөздердің бірінші 
әріптері мен алғашқы буындарын айтатын бол-
ды. “Папа” деген сөз қосылды! Болып жатқан 
ғажап өзгерістеріне қуаныштымыз, әлі де 
жақсы нәтижелердің болатынына сенімдіміз. 
Әлі де пайдаланудамыз.  

Анар СУЛЕЙМЕНОВА,
36 жаста Сарқан қаласы.

15 жылдық  мастопатия, 10 жылдық ал-
лергия, бір бүйрегімде тас, бір бүйрегімде 
құм болған еді. Alivemax спрейлерін кешенді 
түрде  8 ай пайдаландым, нәтижесінде омы-
рау безі ісігінен отасыз жазылдым. Аллергия 
мазаламайтын болды. Бүйректерімді УЗИ-ге 
түсіргенде  құм мен тас мүлдем жоқ болып 
шықты.

Гүлзада АХМЕТОВА,
54 жаста Сарқан қаласы.

Сіңлімнің баласы 4 жаста диагнозы - ДЦП. 
Осы уақытқа дейін жүрмеген, сөйлемеген, 
аяқтарына тұра алмаған. Басын, аяқ-қолдарын 
жарақаттап не болмаса соғып алса сезбейтін 
еді. Тәбеті өте нашар болған. Көп жерге апа-
рып қараттық, тәтижесі болмады. Дәрігерден 
кеңес алып, спрейлерді  пайдалана бастадық.
Нәтижелерін тізіп айтсам  ұйқысы қалпына 
келді – бұрын әлсіреп ұйықтай беретін. Тәбеті 
ашылды, бұрын бала болып жылап, тамақ 
сұраған емес. Қазір бір жерін соғып алса, оны 
сезініп жылайтын болды. Бұның бәрі 10 күннің 
ішінде болған өзгерістер! Енді бала орнынан тік 
тұра алады, қабырғаны ұстап жағалап  жүретін 
болды . Сөздердің басқы әріптерін,  буында-
рын айтады. Сөздерден – Бар, Жоқ, Папа, 
Ата деп айтатын болды! Бала жүруге ынтала-
нып жүр. 1 айда осындай 4 жылда болмаған 
ғажап өзгерістер болуда! Отбасымызбен өте 
қуаныштымыз!  

Индира.
 Орал  қаласы.

Келесі нәтижелер сіздердікі болсын 
Ағайын! Ауырып ем іздегенше, ауырмаудың 
жолын таңдаңыздар!

«Алматы облысының жастар ресурстық орталығы» КММ –нің филиалы «Сарқан ауданының 
жастар ресурстық орталығы» ұйымдастыруымен Сарқан политехникалық колледжінде жа-
стар жылына орай "Айбын" әскери-патриоттық спорттық ойынының аудандық іріктеу кезеңі 
өткізілді. Шараның негізгі мақсаты – Әскери қызметті насихаттау, жастардың әскери қызметке 
даяр болуы үшін жан-жақты тәрбиелеп, қазірден бастап әскери өмірге барынша бейімдеу. 
Олардың физикалық даярлығын жетілдіріп, моральді-психологиялық қасиеттерін арттыру. 
Жастардың әскери-қолданбалы және техникалық дайындыққа дағдылау жүйелі айналысуы-
на ықпал ету, жастар арасында әскери-патриоттық жұмыстарды жетілдіру, жастарды қарулы 
күштердегі әскери қызметке дайындау. Шараға қала бойынша 6 команда қатысып, бақ сына-
сты. Ойынымызға бас төрешілік еткен Сарқан аудандық локальдік соғыс ардагерлер және 
мүгедектер ұйымының төрағасы Тоқжигитов Ерболсын Тоқтасынұлы, аудандық қорғаныс істер 
жөніндегі бөлім бастығының орынбасары, майор Жандос Кеңестайұлы, Сарқан гуманитарлық 
колледжінің АӘТД пәнінің оқытушысы Стамбеков Серкебай. Ойын барысында әскери-
қолданбалы спорттың жеті түрінен сайыстар өтті. Жарыс жолына шыққандар сапта жүру 
дайындығы, пневматикалық ату (воздушка), кермеге тартылу, 100 метрге жүгіру, 3 км жүгіру, 
автоматты шашып-жинау, әскерилендірілген эстафета және әскери қорғаныс жиынтығын кию 
бойынша өз өнерлерін ортаға салды. Шара соңында қатысушылар және жеңімпаз атанған 
командалар алғыс хат, диплом, кубок және бағалы сыйлықтармен марапатталды. Бас жүлдеге 
ие болған команда облыстық "Айбын" әскери-патриоттық спорттық ойынына жолдама алып, 
қаржылай 40 000 теңге сертификатымен марапатталды. Жеңімпаздар: I орын «Қыран» тобы 
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебі, II орын «СПК» тобы Сарқан политехникалық колледжі, 
III орын «Барыс» тобы Сарқан гуманитарлық колледжі.

Ануар САЛИМБЕКОВ,
аудандық жастар ресурстық орталығының маманы.

Жат діни ағымдардың іс-
әрекеттеріне, экстремизмге 
тосқауыл қоюдың ең негізгі 
құралы ол – профилакти-
ка, яғни ақпараттық-насихат 
жұмыстарының тиімді жүр-
гізілуі. Осыған қатысты Елба-
сымыз Нұрсұлтан Назарбаев 
өз Жолдауларының бірінде: 
«Бізге қоғамда, әсіресе жа-
стар арасында діни экстре-
мизмге қарсы профилактика-
ны күшейтуіміз қажет»,-деген 
болатын. 

Демек, экстремизм-
ге қарсы күресте жоғарыда 
айтылған профилактика-
лық шараларды жандан-
дыра түсу керек. Мұндай 
жұмыстар біздің ауылдық округте де жиі 
ұйымдастырылып тұрады. Соның бірі 18-ші 
қазан жұма күні жастар ісі жөніндегі әдіскердің 
ұйымдастыруымен, Қарауылтөбе орта 
мектебінде, ауыл имамы Ж.Шәріпқан, дінтану 
пәні мұғалімі М.Иманқұлов және тәрбие ісі 
жөніндегі меңгеруші С.Тоқтарбаевтың және 
мектеп оқушыларының қатысуымен кездесу 
өтті.

Кездесу барысында тақырыпқа байланы-
сты бейне ролик көрсетілді, бейне роликте 
әлемдегі және Қазақстандағы жат ағымдар 
жайлы толық мағлұмат көрсетілген. Сондай-
ақ  кейбір мәліметтер бойынша өзге ағымның 
жетегіне кетушілердің 80 пайызы 18 бен 29 жас 
аралығындағы азаматтарды құрайтындығын 
айтылды, мектеп оқушылары мен сту-
дент жастардың жат пиғылды ағымдардың 
қармағына тез ілініп, соның әсерінен ата-ана, 
ұстаздары мен елінің ұстанымына, ұлтының 
салт-дәстүріне қарсы шығып жатқаны ашық 
айтылды. Сондықтан біз ұрпағымыз  ұлтының 
рухани тірегі, дінінің қорғаушысы болсын де-

Ќарттарым - асыл ќазынам
2019 жылы қазан айының 11-ші жұлдызында жылдағы 

дәстүр бойынша аталып өтетін қарттар күніне орай, әкімшілік, 
ветеринария, мектеп қызметкерлері және ауыл азаматтарының 
демеушілігімен "Қарттарым - асыл қазынам" атты қарттар 
мерекесіне арналған мерекелік іс-шара өткізілді.

Жастардың бойына халқымыздың асыл қасиеттерін сіңіру, 
үлкенді сыйлау, өз ата-бабасын ұмытпай сақтау үшін және 
салт-дәстүрден нәр алып өсуіне, инабаттылыққа, жақсы мен 
жаманды ажырата білуге аталы сөзден ғибрат алуға тәрбиелеу 
мақсатында ауылдың жастар ісі жөніндегі әдіскерінің және мек-
теп жас мамандарының ұйымдастыруымен рухани танымдық 
«Қарттарым – асыл қазынам» атты мерекелік концерт өтті. 
Мерекелік кешті ауыл әкімі Мейрамхан Төлеуханұлы құттықтау 
сөзбен ашқаннан кейін ауыл ардагерлері сөз сөйлеп, алғыстарын 
білдірді. Ардагерлерге арналған ауқымды концертте Екіаша 
мәдениет үйінің әншілері және өнерпаз мектеп оқушылары 
бірге өнер көрсетті. Күмбірлі күй, әсем әуен төгіліп, қарияларды 
ардақтаған өлең жолдары оқылды. Қарияларға арналған 
мерекелік шара жиналған қауымға, ардагерлерге рухани күш, 
көтеріңкі көңіл-күй сыйлады. Иә, ардагерін ардақтап, қарияларын 
қазына тұтқан елдің берекесі артары анық. 

А.САНДЫБАЕВ,
Аманбөктер ауылдық округінің жастар 
ісі жөніндегі нұсқаушысы, БПҰ мүшесі.

Ауырмаудыњ жолын iзде...

«Айбын» əскери-патриоттыќ, 
спорттыќ  ойыны

сек, оларға мектеп қабырғасынан имандылық 
мәселесінде дұрыс тәрбие беріп, оң бағыт-
бағдар көрсеткеніміз ләзім. Өйткені олай 
болмаған жағдайда жат ағым өкілдері оны өз 
мүддесіне пайдалануы әбден мүмкін. Кезде-
суге қатысқан оқушылар ойларында жүрген 
сұрақтарын имамға қойып, имам сұрақтарға  
керекті жауаптарын бере отырып, жастардың 
діни ағымдардың зияндылығын түсініп, оның 
астарына үңіле білгені дұрыс болатындығын 
жеткізді.

Бүгінгі Қазақ елі берік ынтамағының 
арқасында талай-талай игіліктерге қол жеткізіп 
келеді. Ал егер ел ішінде діни алауыздық туын-
дап жатса, ол елдігімізге нұқсан болары сөзсіз. 
Олай болса дәстүріміз бен дінімізді дәріптеп, 
кереғар ағымдар кесапатынан іргемізді аулақ 
салайық.

Д.ЖАРДАНБЕК,
Амангелді ауылдық округі әкімі 

аппаратының жастар ісі жөніндегі әдіскер-
нұсқаушысы, Амангелді БПҰ мүшесі.

Жат аѓымдардыњ арбауынан аулаќ болайыќ

Ќарты бар ел-
ќазыналы ел

Қария - даналық көзі. Сөзі өмірдің оғындай, 
ақылы терең, жүрегі кең қариялар қашан да 

елдің тыныштығын, ел ішіндегі татулықты сақтай 
білген. Қарты бар ауылдың берекесі, бірлігі бар. 
Себебі елдің ниеті, сөзі, ойы бір болу үшін, елді 
бастай білетін, елі қостай білетін қариялар дәйім 
керек.

«Қарты бар үйдің-қазынасы бар», – деп, 
дана халқымыз айтқандай, үйінде қариясы бар 
жанұя – шынында да, қазыналы, берекелі жанұя. 
Ақсақалы сиреген ауылдан ар-иман қашады», – 
деген қанатты сөз бар. Өйткені, кез келген қазақ 
шаңырағындағы ата-ана өз баласын үлкендерді 
сыйлауға тәрбиелейтіні ақиқат.

"Қарабөгет ауылдық округі  әкімінің аппараты" 
мемлекеттік мекемесінің ұйымдастыруымен ша-
руа қожалықтарының демеушілігімен Қарттар күні 
мерекесіне орай «Қарты бар ел - қазыналы ел» 
атты тақырыпта мерекелік кеш өтті.

 Іс-шараға Сарқан аудандық ардагер-
лер алқасының төрағасы Жанасбеков Қадыл 
Тұрысбекұлы қатысып, мерекемен құттықтады.
Сонымен қатар қарттарымызға, Алматы 
қаласынан келген әнші ағаларымыз әсем 

әндерімен көңілдерін көтерді. Мерекеге 60-қа жуық қариялар 
мен ақжаулықты әжелер қатысып, қарттарға мерекелік 
бағдарлама және дастархан ұйымдастырылды. Мерекелік 
кеште округ әкімі Рабиғұлов Жабайхан Болысбекұлы 
қарттарымызға жылы лебізін білдірді. Жиналған қауым өз 
ризашылығын ақ батасын берді. «Жаңбырмен жер көгереді, 
Батамен ел көгереді» -демекші үлкендердің батасын алған 
ауылымыз өрлеуде. Қарт кісіні құт-береке деп танысақ ол 
ұрпақ көрегендігі. Ұрпағы құрметтеген ата-ана әр кезде де 
бақытты. Қазыналы қарттарымыз аман  болсын!

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

әдіскер нұсқаушы.
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Мүмкіндігі шектеулі жандар да 

өмірге құштар
Елбасы Н.Назарбаевтың "Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, 

бір болашақ" атты халыққа Жолдауында: "Біз оларды белсенді өмірге тар-
тамыз, олар тек жәрдемақы алып қана қоймайды, сонымен бірге өздерін 
қоғамның мүшесі, пайдалы еңбеккер ретінде сезінетін болады", – деп атап 
көрсетіп, оларға барлық жағдайдың жасалу қажеттігін тапсырған-ды. Осыған 
орай жергілікті билік тарапынан мүмкіндігі шектеулі балаларға көмек қолы со-
зылуда.

«Балдәурен» бөбекжай бақшасы да мүмкіндігі шектеулі балаларға көңіл 
бөліп, бақшаға қонаққа шақырды. Бақша балалары өз өнерлерін көрсетіп, 
ойындар ойнады. Мүмкіндігі шектеулі жандар ойын барысында өздерін 
толыққанды адамдармен бірдей екеніне көз жеткізді. Мүмкіндігі шектеулі 
жандар үшін бұл шақырудың  басты мақсаты-өздерінің барлық мүмкіндіктерін 
көрсете отырып, бір жерде бас қосуы. Жиналған көпшіліктің жанарындағы 
жеңіске деген құштарлық пен қуанышы, әрбір қатысушының өз-өзіне деген 
сенімділігі ойынды қыздыра түсті. 

«Балдәурен» бөбекжай бақшасының ұжымының демеушілігімен 
сыйлықтар тапсырылып, мақтау қағаздарымен марапатталды.

“Дені сау адам - табиғаттың ең қымбат жемісі” деп тегін айтылмаған 
ғой, осындай іс-шаралар арқылы – мүгедек балалардың ата-аналары 
балдырғандарының отбасына етене араласуына үміттері қайта оянып, өз ба-
лалары ешкімнен кем еместігін, қоғам бұған бей-жай қарамайтынын түсінеді.

Елімізде мүмкіндігі шектеулі жандар күні өткізіліп келеді. Бұл кәсіби ме-
реке емес. Бұл адамдарға қайырымдылықпен қарау оларға қол созу күні. Ең 
бастысы дәл осы күні барлық балалар бас қосып, өзара әңгімелесіп бір сергіп 
қалады.

Э.ЖАКАНАЕВА,
 «Балдәурен»  бөбекжай бақшасы 

«Балдәурен» ересек тобының тәрбиешісі.

Көкөзек орта мектебінде 2019-2020 оқу жылындағы «Азаматтық қорғау 
туралы» 2014 жылғы 11 сәуірдегі ҚР Заңы 12 бабы 26 тармақшасына және 
Көкөзек орта мектебінің азаматтық қорғаныс бастығы  М.Етекбаев, азаматтық 
қорғаныс  штаб бастығы А.Омаров,тәрбие ісінің меңгерушісі А.Нұржанованың 

төтенше жағдайларды ал-
дын алу, жою жөніндегі 
іс-қимылдар жоспары-
на сәйкес бастапқы «Да-
был» сигналы соғылды.
Дабыл кезінде мек-
теп қызметкерлері мен 
оқушылар қауіпсіз жер-
ге шығарылды. Сынып 
жетекшілер және пән 
мұғалімдері АҚ бастығы 
М.Етекбаевқа оқушылардың 
толық қауіпсіз жерге 
шығарылғаны туралы баян-

дама берді.Іс-шара барысында «Жас құтқарушылар» тобы құрылып,әскери 
жетекші Т.Барлықбаев мектептің Азаматтық қорғанысты ұйымдастыру кестесі 
және АҚ негізгі міндеттері жайлы баяндама оқыды.Баяндама барысында 
химиялық, биологиялық жарылыстан қорғайтын жалпы әскери қорғаныш 
киіммен және радиациялық барлау аспаптарымен /ВПХР, ДП-22В, ДП-5/
таныстырды. Мектеп директорының  шаруашылық  жөніндегі орынбасары 
С.Абильбеков өрттен сақтану, өрт кезінде өрт сөндіру құрылғысын пайдалану 
ережесін көрсетті. Жиын соңында АҚ бастығы М.Етекбаев «қанағаттанарлық» 
деген баға беріп, келесі «Дабыл» сигналына дайын болуды ескертті.

Т.БАРЛЫҚБАЕВ,
Көкөзек орта мектебінің алғашқы әскери дайындық пәнінің

оқытушы-ұйымдастырушысы.
                                                                   

Арифметика математиканың, ал математика ғылымдардың патшасы, де-
гендей, әрбір өскелең жастың ішкі резервін, талантын, дарынын тәрбиелеу, 
еліміздің үлкен тірегі болатын жас ұрпақтың терең білімді, жан – жақты 
дамыған зерек болуы – заман талабы. Осыған байланысты оқушылардың 
шығармашылықпен айналысуына сыныптан тыс пәндік сайыстар өткізудің 
тигізер септігі мол. Міне, мектебімізде жыл сайын өткізілетін, дәстүрге 
айналған «МИФ» апталығы өткізіліп, қорытындыланды. Биылғы жылғы 
ерекшелікке тоқталсам, пән мұғалімдері ашық сабақтарда түрлі әдістер 
қолданды.Атап айтар болсам әр сабақта  интерактивті тақта қолданылып, 
кейбір сабақтарда  Quiziiz.com сайтында тест тапсырмаларын орындатып 
оқушылардың қызығушылығын арттырды. 

Сыныптан тыс іс-шарада 6-10 сыныптар арасында «МИФ әлемінде» 
атты жайдарман ұйымдастырылып, барлығы 5 команда қатысып, жақсы өнер 
көрсеткендері үшін І орынмен 7 «А» сынып оқушыларынан құралған «Көңілді 
қоңыздар» командасы, ІІ орынмен 10 «А» сынып оқушыларынан құралған 
«Арпа ішінде үш бидай» командасы, ІІІ орынмен 8 «А» сынып оқушыларынан 
құралған «Тек қана қыздар» командасы марапатталды.

Тилеген ЖАНУЗАХ,
Абай атындағы мектеп-гимназияның математика  пәнінің мұғалімі.

Жаныңда  жүр 
жақсы адам
Бұл мақалаға арқау болғалы 

отырған адамның есімі Сарқан ау-
данына белгілі өйткені, ол өзінің 
адал еңбегімен, ерекше адамдық 
қасиетімен, халыққа жақындығымен, 
қайсар мінезімен, парасат - пайы-
мымен жұртшылықтың ілтипаты 
мен ықыласына бөленіп жүрген 
жан. Света Ахуалқызы еңбек жолын 
1980 жылдары  Покатиловка орта 
мектебінде пионер жетекшіліктен 
бастаған. Барлық еңбек  жолының 
қызығы мен қиыншылығы қатар 
жүрген күндерін осы Екіаша ауы-
лында өткізіп келеді. Сырттай 
педагогикалық институттың био-
логия пәнінің мұғалімі мамандығын 
тәмәмдап, мамандық бойынша біраз 
жыл еңбек еткен. Өз мамандығының 
шебер иесі бола білген. Еңбегінің 
нәтижесі ретінде биология пәні бой-
ынша Ұлттық Бірыңғай Тестілеуде 
даярлаған оқушылары әр жыл сай-
ын  100% білім сапасын көрсетіп 
отырды, барлығы дерлік грант 
иегерлері болып, жоғары оқу орын-
дарын  бітірген соң, Қазақстанның, 
Ресейдің  әр түкпірінде қызмет жа-
сап жүр. Өзінің теориялық білімін  
қажырлы  еңбегі мен тынымсыз 
ізденісін ұтымды ұштастыра отырып, 
ағартушылық саласында еңбек етіп, 
қызметінде іскерлік танытқан маман 
-  директордың тәрбие ісі жөніндегі 
орынбасары қызметіне дейін 
көтерілді. Ұйымдастырушы ретінде 
осы салаға айтулы үлес қосып,өзіндік 
қолтаңбасын қалдырды. 

Еңбек - адам өмірінің негізі 
демекші еңбекқор - Света Ахуалқызы  
2009 жылы балабақшаның мең-
герушілік қызметіне  тағайындалып, 
абыройлы еңбек етіп келеді.

Басшы ретінде  үлкенге де, кішіге 
де кеңпейілдік мінез танытады, ал-
дына келген адамдардың өтініш 
- арыздарына, талап - тілектеріне 
қашанда жауапкершілікпен қарап, 
мәселені қолма – қол шешіп беруді 
адамгершілік парызы деп санайтын 
білікті де, білгір басшы.

Бүкіл ғұмырын жас ұрпақты  
тәрбиелеуге арнап келе жатқан  
Света Ахуалқызының  өнегелі өмірі 
болашаққа үлгі. Еңбегінің жемісі 
ретінде алған Алғыс хаттары мен 
Мақтау қағаздары да есімінің "100 
жаңа есім" атты кітапқа енуі де 
үлгі тұтарлық тұлға екенінің дәлелі 
іспеттес. Басшы болған біраз жыл 
ішінде қыруар игілікті істердің басын 
қайтарған жайы бар.

"Есімі ел жүрегінде сақталған, ер 
ғана бақытты" - дегендей ер мінезді 
Света Ахуалқызы көптің жүрегінен 
айтулы орын ала білген, бір сөзбен 
айтқанда жанымызда  жүрген жақсы 
адам.

Л. БОЛЫСБАЕВА,   
«Балдәурен» бөбекжай 

бақшасының "Балапан" тобының 
тәрбиешісі.

                                            

Көпті көрген данагөй қарттарымыздың өнегелі өмірін үлгі ете отырып, 
ғибрат боларлық сөздерін бойларына сіңіріп, үлкенге құрмет, кішіге ізет 
ете білетін инабатты, ақылды, ата - баба аманатына адал, ұлттық тәлім - 
тәрбиені бойына сіңірген, еңбекқор, кішіпейіл, мейірімді, төзімді, өнерлі тұлға 
тәрбиелеу.Уақыт деген ұшқан құстай, уақыттың қалай жылдам өтіп кеткенін 
сезбей қаласың?! 1 қазан - Қарттар күні мерекесі де келіп қалды. Осыған 
орай, «Балдәурен» бөбекжай балабақшасында « Қарттарым-асыл қазынам» 
атты іс-шара өткізілді.Қайран, уақыт... Бүгінгі қарт, қарияларымыз бір кезде 
елі, халқы, келешек ұрпағы үшін жасаған игі істері ерекше орын алады. Қазіргі 
кезде біздің мемлекетімізде қарт кісілерге үлкен мән беріп, көңіл аударып, 
жан - жақты үкімет тарапынан қамқорлық жасалуда. Қазақстанның өсіп - 
өркендеуіне, еліміздің бейбітшілікте тыныш өмір сүруіне өз үлестерін қосқан. 
Олардың өмір жолдары бүгінгі ұрпақтарына үлгі, өнеге, таптырмас қазына. 
Қарттар – біздің асыл қазынамыз.  Қазақ халқының әлеуметтік өмірінде 
үлкенді сыйлау ұлттық дәстүрге айналған.Отбасында,балабақшада,қоғамдық 
орындарда үлкенді сыйлау дәстүрін бұзбау және оны қастерлеу әрбір адам-
нан талап етіледі.  Халқымыздың тәлім-тәрбиелік мұрасына үңілсек,ол 
адамгершілікті, қайырымдылықты, мейірбандылықты дәріптейді.  Бүгінгі 
жас,ертеңгі – қария. Мұны әрбір қазақ азаматтары жадында сақтап, көңілге 
түйіп, атасыз үйлері – батасыз, анасыз – үйлері  панасыз қалатынын ескерген 
жөн.

 «Бабаларым, рахмет сендерге!
Балаларым болмасын деп бос кеуде,
Қобызыңмен қосып ән мен тіл бердің,
Өмірге мен мылқау болып енгенде
Бабаларым, рахмет сендерге!»,- деп Мұқағали Мақатаев атамыз 

айтқандай міне, біз өзіміздің ата-әжелеріміз алдында қарыздармыз. Ол 
қарызымызды тек жақсы тәрбие арқылы, адамгершілігі мол, мейірімді болу 
арқылы ғана, оларды көрген жерде құрметтеп сыйлау арқылы ғана қайтара 
аламыз. Қарттарымызды ардақтап өтейік!  

  
«Бөбек», «Балапан» тобының тәрбиешілері.

Мектептегі  «Дабыл» сигналы

АПТАЛЫҚТАН АЛАР КӨП

Қарттарым – асыл қазынам

«Болашақ ұрпағымызды 
тәрбиелегенде  оларға жастай-
ынан  жақсы қасиеттерді сіңіре 
білсек, сонда ғана біз ұлттық 
рухы дамыған, Отанның 
гүлденуіне өз үлесін  қоса ала-
тын азамат өсіре аламыз»

Н.Ə.НАЗАРБАЕВ.

Қазіргі таңда үздіксіз білім беру 
еліміздің ертеңі өсіп келе жатқан 
жас ұрпақтың білімінің тереңдігімен 
өлшенеді. Білімді, жан-жақты 
қабілетті ұрпақ – ұлтымыздың баға 
жетпес қазынасы.

Білім беру балабақша 
табалдырығынан басталады десек 
ешқашан қателеспейміз. Барлық 
білімнің бастауы – балабақшада. 
Мектепке дейінгі мекемелерде 
тәрбие мен білім саласында зама-
науи педагогикалық  технология-
лар қаншалықты маңызды болса, 
мектеп жасына дейінгі балалар-
ды оқыту мен тәрбиелеуде де 

Балабаќша - баќыт баспалдаѓы
педагогикалық технологиялар ұғымы 
кеңінен қолданылатын ұғымның 
біріне айналды. Ендеше мектепке 
дейінгі білім беру саласының басты 
міндеттерінің бірі – өскелең ұрпақты 
оқыту мен тәрбие беру үрдісіне за-
манауи әдістерін енгізу.  Әрине  
бұл үшін мектепке дейінгі білім 
беру мекемелерінде балалардың 
жеке басының қалыптасуы мен да-
муына  педагогтардың заманауи 
инновациялық технологияларды 
қолдана білу сауаттылығына да бай-
ланысты. Тәрбие мен білім – егіз. 
Мектеп жасына дейінгі балалар-
ды дамыту мәселесі мемлекеттік 
саясаттың ажырамас бөлігі болып 
отыр. Егемен еліміздің талабы-
на сай  мектепке дейінгі тәрбие 
мен білім беру, қазіргі заманға сай 
білімді де тәрбиелі ұрпақ тәрбиелеу 
– білімді, жан-жақты тәрбиешілердің 

Оқушыныњ ‰й
 тапсырмасын 
орындауыныњ 
мањыздылыѓы
Үй тапсырмасы сыныптағы 

сабақтардан кейін мұғалімнің тапсыр-
масы бойынша оқу және  тәжірибелік 
жұмысты оқушының өздігінен орын-
дайтын оқу процесінің құрамдас 
бөлігі. Үй жұмысы оқушының бүкіл 
оқу жұмысының бөлінбес бір бөлігі 
болып табылады. 

Үйге берілген тапсырмаларды 
оқушының үнемі орындап, дұрыс 
ұйымдастырып отыруы оның жақсы 
үлгеруіне керекті шарттың бірі болып 
табылады. Мектеп оқушыларының 
оқуды үлгермеуіне әкеліп соғатын 
себептердің көп таралған бір 
түрі үйге берілген тапсырмалар-
ды қанағаттанарлықсыз орында-
луы. Бастауыш мектеп жасындағы 
оқушылардың үй тапсырмасы – өз 
бетімен білім алудың алғашқы 
қадамы. Үй жұмысы оқушы ойының 
және дәлелдемелерінің жолдарын, 
тәсілдерін және құралдарын өзі 
іздеуге мәжбүр ететін болғандықтан 
ол оқушының ойлау іс – әрекетін 
шапшаңдатады. Қасында мұғалім не 
жолдастары болмағандықтан, жұмыс 
барысында өзін – өзі бақылауға 
үйретеді, еңбекті ұйымдастыру білігі 
мен дағдыларын қалыптастырады.
Үй тапсырмасы шағын шығармалар 
жазуға арналып, сонымен қатар 
қоршаған орта туралы байқағандары 
мен бақылағандарын қорытып жазуы 
сияқты  оқушы құзіреттілігін дамы-
татын жұмыс түрімен ерекшеленуі 
мүмкін.

А.БОРАНГАЗИЕВА,
Абай атындағы мектеп-

гимназияның  бастауыш сынып 
мұғалімі. 

еншісінде. Заман өзгерген сайын  
әдіс-тәсілдер көбейіп, жаңарып, 
толығып жатыр. Балалардың тілін 
дамытуды, қызықты үйрету үшін 
жаңа әдістер мен технологиялар-
ды өз тәжірибемізде қолдануға 
ізденеміз. Жаңа технологияны, әдіс-
тәсілдерді тиімді қолдану үздіксіз 
тәрбие беру мен білім сапасын арт-
тырады.  Жаңа заман баласы ертеңгі 
еліміздің болашағы. Жаңа заман 
баласын қалыптастырып, дамыту 
үшін тұлғаның ішкі дүниесі мен оның 
қыр-сырын анықтап, мүмкіншіліктері 
мен қабілетінің дамуына жағдай жа-
сау қажет. Біздің балабақшамызда 
балаларға үздіксіз білім беруде 
барлық жағдай қарастырылған.  
Балабақшада балалардың жеке 
басының қалыптасуы мен дамуы-
на педагогтардың педагогикалық 
технологияларды қолдана білу 

сауаттылығы өте жоғары. Осы 
уақытқа дейін тәрбиеші ретінде 
балаларға үздіксіз тәрбие мен 
білім беруде жаңартылған педа-
гогикалық технологияларды 
кеңінен қолдануға тырысамын. 
Себебі қазіргі заман балала-
рының берілген ақпаратты тез 
қабылдауынан, есте сақтау 
қабілеттері жоғары дамығандығын 
байқауға болады. 

Егемен еліміздің мәңгілік бо-
лып, қазақ елінің мәңгі жасауы 
және «қазақ» атауының ешқашан 
өз тұғырынан түспеуі болашақ 
ұрпақтың қолында. Ал болашақ 
ұрпақты талапқа сай елжанды, 
ел мақтанышы етіп тәрбиелеуде-
бақша өмірінің рөлі зор.

Ə.ЖҰМАҒАЛИЕВА,
әл-Фараби атындағы орта 
мектептің шағын орталық 

тәрбиешісі. 

Нағыз сары алтындай сары 
күз - қыркүйек айы. Ол - еңбек 
айы. Күз маусымының екінші айы 
– қазан. Бұл ай – мереке басы. 
Өйткені дихандар сабантой жа-
сайды. Күздің соңғы айы - қараша. 
Қараша десе дегендей, айнала 
теп - тегіс сүреңсіз. Жапырағынан 
айырылған ағаш қара суыққа 
қалтырап, жүдеу далаға өң бере 
алмай селтиеді.

Табиғаттан бабамыз ала 
берген секілді,

Дархандықты қазаққа 
дала берген секілді.

Алтын к‰з
Еркелікті, ерлікті жерден 

алған секілді,
Мөлдірлікті көгілдір көлден 

алған секілді – деп Қадыр Мырза-
лиев атамыз жырлағандай «Алтын 
күз» мерекесінде табиғатты аялау, 
табиғат сұлулығын сақтау біздің 
қолымызда десек те артық айтпаған 
болар едік.

Табиғат - күлкі тіршілік атаулы-
ның құтты қонысы, алтын ұя бесігі, 
құт берекесі. Осы табиғаттың төрт 

мезгілінің өзіне тән ерекшелігі, 
жақсылығы, әр түрлі мерекесі 
бар. Мысалы, күз адам баласына 
молшылық, береке беретін мезгіл. 
Сондықтан да адамдар күзге 
берекелі, мерекелі күз, алтын күз 
деп баға берген.

Алтын дегеніміздің себебі 
айналаның бәрі сап-сары бояуға 
енген, екіншіден алтын байлықтың 
белгісі. Міне, осы екеуін аттасты-
рып «Алтын күз» деп атаған. Күзде 

егінді жинап болған ағаларымыз 
«Сабан той» өткізіп күз берекесін 
тойлап отырса, әрбір мектептерде 
осы күз мерекесін атап өтеді. «Ал-
тын күз» кештерін өткізу дәстүрлі 
мерекеге айналған. Сол дәстүрді 
жалғастыра отырып «Алтын күз» 
мерекесі М.Төлебаев атындағы 
орта мектептің "Балдырған" бала-
бақшасында  мерекеленді.

Айкен БИМОЛДАНОВА,
М.Төлебаев ауылдық 

Мәдениет үйінің музыка 
жетекшісі.
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 4 қараша

Сейсенбі-Вторник 5 қараша

Сәрсенбі-Среда 6 қараша

Бейсенбі-Четверг 7 қараша

Жұма-Пятница 8 қараша

Сенбі-Суббота 9 қараша

Жексенбі-Воскресенье 10 қараша

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. 

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.

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

Продается квартира в г.Саркан ул.Абая 
№2, квартира 2 возле центральной больни-
цы, рядом школа Ленина, детский сад «Ку-
лыншак» с центральным отоплением горячая 
и холодная вода, евроремонт, частично ме-
белирована. Также продается мягкая мебель 
тахта, платяной шкаф, кухонный шкаф (про-
из.Украина).

Сдается в аренду мини-пекарня, есть 
наработанные точки и пекари. Панфилова 
21. Тел: 87006852062.

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

Құрметті электр қуатының 
тұтынушылары!

2019 жылдың 1 қарашасынан бастап мекен-жай 
туралы анықтамалардың берілуінің тоқтатылуына 
(ҚР ІІМ  баспасөз қызметінің хабарламасы бойынша) 
орай, «Жетысу Энерготрейд» ЖШС  тұтынушылары, 
өзінің үй-жайында  тіркелген тұлғалардың  санын ҚР  
азаматтарына арналған  «электронды үкімет» пор-
талы арқылы растай алады:

1.ҚР  азаматтарына арналған  «электронды 
үкімет» порталында SMS-бот қызметінің көмегімен, 
қызмет көрсетушіге тіркелген тұлғалар (тұратындар) 
жөнінде мәлімет алуға рұқсат беру арқылы.

2.ҚР  азаматтарына арналған  «электронды 
үкімет» порталынан электронды цифрлық қолының 
көмегімен, мекен-жайда тіркелген тұлғалар жөнінде  
анықтама ала алады.

Егер, жоғарыда аталған құжаттарды элек-
трмен жабдықтау келісім-шартын  жасасқан  және  
тіркелгендер  саны өзгерген (көбейгенде неме-
се азайғанда) кезінде ұсына алмаған жағдайда, 
2009 жылғы 20 ақпандағы № 57-НҚ «Энергиямен 
жабдықтаушы ұйымдардың электр энергиясына 
тарифтерді жеке тұлғалардың оны тұтыну көлеміне 
қарай саралау қағидаттарының» 12 бабына  сәйкес, 
тұтынушы  қажет құжаттарды ұсынғанға дейін,  «Же-
тысу Энерготрейд» ЖШС жеке шот бойынша бір 
адам тіркелді деп белгілеуге мәжбүр болады.

«Жетысу Энерготрейд» ЖШС.

Уважаемые потребители 
электрической энергии!
                                         
В связи с отменой выдачи адресных справок с 

1 ноября 2019 года (по сообщению пресс-службы 
МВД РК) потребителям ТОО «Жетысу Энерготрейд» 
количество зарегистрированных лиц (прописанным) 
в своем домостроении  возможно подтвердить  с 
помощью портала электронного Правительства  РК 
для граждан:

1.Путем предоставления доступа услугодателю 
о зарегистрированном лице (проживающем) с помо-
щью  SMS- бота  на портале электронного Прави-
тельства для граждан;

2.С помощью электронной цифровой подписи 
можно получить справку о лицах, зарегистрирован-
ных по адресу на портале электронного Правитель-
ства для граждан.

В случае не предоставления вышеуказанных 
документов в момент заключения договоров элек-
троснабжения и при изменении (увеличении или 
уменьшении) количества зарегистрированных (про-
писанных) лиц,     в соответствии с требованиям ста-
тьи 12 «Правила дифференциации энергоснабжаю-
щими организациями тарифов на электрическую 
энергию в зависимости от объемов ее потребления 
физическими лицами» за № 57-ОД от 20 февраля 
2009 года, наша компания будет вынуждена устано-
вить одного проживающего по лицевому счету, до 
предоставления потребителем  необходимых доку-
ментов.  

       
ТОО «Жетысу Энерготрейд».

Продается дом в центре под бизнес. 
Обращаться ул. Жамбыла № 64, телефон 
8705 1603755.

Орталықтан бизнеске қолайлы үй 
сатылады. Хабарласыңыздар Жамбыл 
көшесі № 64, телефон 8705 1603755.

Продается 2-х этажный дом. Обра-
щаться ул. Г. Жубанова № 39, телефон 
8705 1603755.

2 қабатты үй сатылады. Хабарла-
сыңыздар Ғ. Жұбанова көшесі № 39, теле-
фон 8705 1603755.

 QAZAQSTAN
06.00,04.45 ӘНҰРАН 06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 
06.25 «Мәселе» Әлеуметтік-сараптамалық 
бағдарламасы 07.00 «TANSHOLPAN»  10.00, 
18.00 Т\х «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 17.30 Т\х 
«Елдің баласы»19.00 Т\х «Шытынаған тағдыр» 
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 
Т/х «Көкжал» 10.45 ,18.30 Т/х «БӘСЕКЕ» 11.30 
Спасатели 12.00 Жаңалықтар, Новости 12.30 
«Менің тағдырым» деректі драмасы 13.00 Сери-
ал «Семейный альбом» 14.40 Сериал «Разия» 
15.00, Ток-шоу «Білім»  15.30, 20.10 «Бір туын-
ды тарихы» циклінен деректі фильм 16.00,00.40 
Тұсаукесер! «Төрлетіңіз» 17.00, 23.20 Сериал 
«Листопад»  19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.10 
Т/х «Келінжан» 20.45 Народный контроль 21.00 
Итоги дня 21.40 Т/х «Абдулхамид хан» 22.30 Т\х 
«Кебенек» 01.40 «Әсем әуен»      

ЕВРАЗИЯ 
06.00,03.15  Т/х «Махаббатым жүрегімде» 06.40 
04.00 «Той заказ» 07.20 «Басты бағдарлама» 
08.00 10.00 «Доброе утро» 09.00 «Модный 
приговор» 11.00 «Мужское/Женское»  12.00 
«Қалаулым live»  15.45 «На самом деле» 16.50 
Сериал «Майор СОКОЛОВ» 18.00 «Басты 
жаңалықтар»  18.45 «Поле чудес»  20.00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20.45, Т/с «НЕВСКИЙ.ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИК»  22.00, 02.15 «Паутина» 22.50 
сериал «Невский. Чужой среди чужих» 01.00 
Ночной кинотеатр «Безопасность»

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 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 
«Единый народ»  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 «Әурелең»  16.10 «Әсем әуен» 16.30 
Д/ф «Кең ауқымда»  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 «Әдебиет пен адам-
зат» 19.30 «Ел қамы» /тікелей эфир/ 20.15 «Әсем 
әуен» 20.30 Жаңалықтар 21.00 «Туржорық» 
21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехикая-
сы 37-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, 00.10 AQPARAT 07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 Т/х «Қайран күндер» 11.00, 19.00 
«Шытынаған тағдыр» 12.00 «Ниет» 14.10, 22.30 
Т/х «Егіз ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 
16.00 «Жан жылуу» 16.30 «Ақсауыт» 17.30 Т/х 
«Елдің баласы» 20.35, 00.40 «Ашық алаң» 23.25 
«Әзіл time» 01.25 «Мәдениет жауһарлары» 01.50 
Футбол 04.00 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, 21.40 Т/х «Аб-
дулхамид хан»  10.50, 18.30 Т/х «Бәсеке» 12.30 
«Менің тағдырым» 13.00 Т/с «Семейный альбом» 
14.40 Т/с «Разия» 15.00 «Қоғамдық талқылау» 
16.00, 00.40 «Төрлетіңіз» 17.00, 23.20 Т/с «Ли-
стопад» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.00 Т/х 
«Келінжан» 20.50 Новый курс 21.00 Итоги дня 
22.30 Т/х «Кебенек» 01.40 «Әсем әуен»     

ЕВРАЗИЯ   
06.00, 03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 
06.40, 04.00  «Той заказ» 07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Муж-
ское/Женское» 12.00 «QALAYYM LIVE» 15.45 
«На самом деле» 16.50 Т/с «Майор Соколов. 
Игра без правил» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45  Т/с «Невский. 
Чужой среди чужих» 22.00, 02.15 «П@УТІNА»  
22.50 Т/с «Пять минут тишины» 01.00 «Безопас-
ность»    

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 Туржорық  10.20 «Әлемнің 
үздік картиналары  10.30 «Әдебиет пен адамзат»  
11.00 «Бірінші ханым» телехикаясы  11.45 «Бала-
базар»  12.00 «Ел қамы»  12.45 «Жетісудың 
ақын-жыраулары»  13.00 «Шашу»  13.50 «Жыр-
тамшы» 14.00 «Желі-KZ»  14.25 «Әлемнің үздік 
картиналары»  14.30 Д/ф «Ғажайып мәдениет»  
15.00  «Әсем әуен» 16.00 «Бай-қуатты болайық»   
16.40 «Үшінші көз»   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 «Диалог» /
прямой эфир/ 19.30 Д/ф «Батысқа қарай аққан 
өзен»   20.15 «Әсем әуен» 20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Экорейд» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші 
ханым» телехикаясы 38-бөлім 22.45 «Әсем 
әуен» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 
Әнұран  

QAZAQSTAN  
06.00, 04,35 Әнұран 06.05, 17.15 «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, «Ниет» ток-шоуы 14.00, 22.30 Т/х«Егіз 
ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 
«Келбет» 16.30 «Мәдениет жауһарлары»  17.30 
«Елдің баласы» 20.35, 00.45 «Ашық алаң» 23.25 
«Azil time» 01.30 Ақсауыт 01.50 Футбол 04.00 
«Қалампыр»

ХАБАР
06.00,02.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00  «Қызық times» 

07.00 М/ф «Тобот»  07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар» 08.00, Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00, 
21.40 Т/х «Абдулхамит хан» 10.50,18.30 Т/х 
«Бәсеке» 12.00 Жаңалықтар «Новости» 12.30 
«Менің тағдырым» деректі драма 13.00 сери-
ал «Семейный альбом» 14.40 «Разия» 15.00 
«Қарақатпен шай» 16.00, 00.40 Тұсаукесер 
«Төрлетіңіз» 17.00, 23.20 «ЛИСТОПАД» 19.30 
Қортынды жаңалықтар 20.10 Сериал «Келінжан» 
20.45 Біздің назарда 21.00 Итоги дня 22.30 Теле-
хикая «Кебенек» 01.40 Әсем әуен    
 

ЕВРАЗИЯ
06.00, 03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 
06.40,04.00 «Той заказ» 07.10, 18.00 Басты 
жаңалықтар 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Муж-
ское/Женское» 12.00  «Қалаулым Live» 15.45 
«НА САМОМ ДЕЛЕ» 16.50 Х/ф «Майор Соколов» 
18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР 18.45 «Пусть гово-
рят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 22.00,02.15 
«Паутина» 22.50 сериал «Пять минут тишины» 
01.00 Т/х «Безопасность»  

ЖЕТІСУ   
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 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 38-бөлім 11.45 «Әсем әуен»   
12.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен» 12.45 
«Жетісудың батырлары»  13.00 «Шашу»  13.50 
«Ән-тарих» 14.00 «Бағбан»   14.25 «Әлемнің 
үздік картиналары»  14.30 «Жетісу зертханасы»   
15.00  «Әсем әуен» 16.00 «Жүрек сөзі»  16.30  
«Ауылдағы ағайын»  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 «Ұлт пен 
рух»  19.30 «Денсаулық» 20.00 «Қателік»  20.15 
«Әсем әуен» 20.30 Жаңалықтар 21.00 «Арнайы 
репортаж»  21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 39-бөлім 22.45 «Әсем әуен» 23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран 

QAZAQSTAN
06.00, 04,35 Әнұран 06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.15,03.45 AQPARAT 
07.00 «Таңшолпан» 10.00, 18.00 Т/х «Қайран 
күндер»  11.00,19.00 Т/х«Шытынған тағдыр» 
12.00, «Ниет» ток-шоуы 14.10, 22.30 Т/х«Егіз 
ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00,04.15  
«Жүз жаңа есім» 16.30 «Нұр Тілеу» сұхбат 17.30 
«Елдің баласы» 20.35, 02.20  «Ашық алаң» 23.25 
«Azil time» 00.50 « Ниет» ток-шоуы 01.50 Футбол 
04.00 «Қалампыр»   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00  «Қызық times» 
07.00 М/ф «Тобот»  07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар» 08.00, Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00, 
21.40 Т/х «Абдулхамит хан» 10.50,18.30 Т/х 
«Бәсеке» 12.00 Жаңалықтар «Новости» 12.30 
«Менің тағдырым» деректі драма 13.00 сери-
ал «Семейный альбом» 14.40 «Разия» 15.00 
«Тарих, тағдыр, тұлға» 16.00, 00.40 Тұсаукесер 
«Төрлетіңіз» 17.00, 23.20 «ЛИСТОПАД» 19.30 
Қортынды жаңалықтар 20.00 Сериал «Келінжан» 
20.45 откыритый диалог 21.00 Итоги дня 22.30 
Телехикая «Кебенек» 01.40 Әсем әуен    

ЕВРАЗИЯ 
06.00,03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 
06.40,04.00 «Той заказ» 07.10, 18.00 Басты 
жаңалықтар 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Муж-
ское/Женское» 12.00  «Қалаулым Live» 15.45 
«НА САМОМ ДЕЛЕ» 16.50 Х/ф «Майор Соколов» 
18:00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР 18.45 «Пусть гово-
рят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 22.00,02.15 
«Паутина» 22.50 сериал «Пять минут тишины» 
01.00 Т/х «Безопасность» 

ЖЕТІСУ  
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости  10.00 «Арнайы репортаж»   
10.20 «Әлемнің үздік картиналары   10.30 «Ұлт 
пен рух»   11.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
39-бөлім 11.45 «Әсем әуен»   12.00 «Денсаулық»  
12.30 «Қателік»   12.45 «Тарихнама» (қазақ хан-
дары)  13.00 «Шашу»  13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 
«Ұлылық ұясы»  14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары»  14.30 «Спорт-тайм»  15.00  «Әсем әуен» 
16.00 «Ән шырқайық»16.40 «Құтқару қызметі»  
17.00 Жаңалықтар 17.15 «Әсем әуен»  17.20 
Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  
18.00 «Шашу» 18.45 «Әлемнің үздік картина-
лары»  19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/ 19.30 
«Зерделі отбасы»  20.15 «Әсем әуен» 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Тілсақшы»  21.30 Новости 
22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 40-бөлім 
22.45 «Әсем әуен» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Но-
вости 23.55 Әнұран    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.45  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» 11.00, 19.00 Т/Х «Шытынаған 
тағдыр»  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. «Жүрекке жол» 

ХАБАР
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00, 00.35  Қызық 
Times 07.00 М/с «Тобот»  07.30, 08.10, 09.10 
«Таңғы хабар» 08.00 «Жаңалықтар» 09.00  «Но-
вости» 10.00 Т/х «Абдулхамид  хан » 10.50, 18.30  
Т/Х «Бәсеке» 12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 
Патриот  13.00  «Родные люди» 14.40 Сериял  
«Разия» 15.00  Ток-шоу  Давайте  говорить  с Ай-
гуль Мукей 16.00  «Дневник. Шоу талантов 16.30 
«Религия. Сегодня » 17.00  «Листопад» 19.30 
Қорытынды жаңалықтар 20.00 «Келінжан» 20.50 
Премьера Новый курс  21.00  Итоги дня 21.40 
«Три часа на побег» 23.00 khabar boxing 01.35 
Әсем әуен  

ЕВРАЗИЯ
06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты жаңалықтар 
07.45 Жұма уағызы 08.00 Доброе утро  11.00 

«Мужское/Женское 12.00 «Қалаулым»  15.45 
«Жизнь  других» 16.45 «Жди меня Казахстан» 
18.45, 03.00 «Заң сөйлесін» 20.00 Главные но-
вости 20.45 Поле чудес 22.00, 00.00  «Вторая 
первая любовь» 23.00, 02.00 Паутина 04.00 Той 
заказ  

 ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 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 40-бөлім 
11.45 «Әсем әуен»   12.00 «Зерделі отбасы»   
12.45 «Тарихнама»   13.00 «Шашу»  13.50 «Ән-
тарих» 14.00 «Туржорық»  14.25 «Әлемнің үздік 
картиналары»  14.30 «Әдебиет пен адамзат»  
15.00  «Әсем әуен» 15.50 Мультфильм «Кен-
же батыр» 16.00 Д/ф «Таңғажайып табиғат»  
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  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 Д/ф 
«Өркениет ғажайыптары»  19.30 «Бай-қуатты 
болайық»  20.10 «Үшінші көз»    20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Желі-KZ» 21.30 Новости  22.00 «Болмыс» 
ток-шоуы 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 Д/ф. «Киелі Қазақстан» 07.50 
«Сәлем, Қазақстан» 09.00,17.30 Бір күн 09.25 
Тұсаукесер «Толағай» 10.00,18.00 Т/х. «Қайран 
күндер» 11.00,19.00 Т/х. «Шытынаған тағдыр» 
12.00,01.35 Nur Tiley 12.35 «Екі жұлдыз» күнделік 
12.50 «Береке бірлігіңде елім» айтыс 15.25 
Қ.Рахымның концерті  16.15 М/ф. «Тәуекелшіл 
тышқандар» 20.00,03.20 MASELE 20.35 «Әзіл 
әлемі» 21.00 «Екі жұлдыз» 22.40 «Алмас қылыш» 
тарихи драма 01.05 «Ауылдастар» 02.10 Т/х. 
«Жүрекке жол» 03.55 Parasat Maidany    

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 07.30 
Концерт «Аралым, айдын шалқарым»  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 вокали-
стов «Topjargan»  21.00 «7 күн» 22.00 Мегахит. 
«Побеждая время» 23.30 Сериал «Черный спи-
сок» 00.20 National Geographic 01.10 Әсем әуен 

ЕВРАЗИЯ 
06.00  Т/х  «В розыске» 06.50 Тамаша сити 07.45 
Басты жаңалықтар 08.30,04.10  Ұшқалақ 09.00  
Х/ф.  «Веское основание для убийства» 12.50 
«Фабрика грез» 13.15 «CONTENT» 14.00 «Ягод-
ка» концерт Н.Королевой 15.45 Х/ф. «Люблю 
тебя любую» 18.00 Сенбілік жаңалықтар 18.35 
Кешкі кездесу  20.00 «Главная тема» 20.30,23.00 
Сериал «Отчим» 22.00, 03.25 Паутина+ 01.25  
Кино «Снайпер-2»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 
«Таңжарық»   09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  
10.00 «Желі-KZ»  10.20 «Әлемнің үздік карти-
налары  10.30 Д/ф «Өркениет ғажайыптары»  
11.00 «Болмыс» ток-шоуы  11.45 Мультфильм 
«Кенже батыр» 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 «Кім патша 
болады?» 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 Но-
вости 22.00 «Өмір әні» 22.45 «Әсем әуен» 23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран  

ҚАЗАҚСТАН
06.05 «Қызық екен» 07.00 «Ұлы дала дүбірі» 
д\ф 07.30 «Сәлем, Қазақстан!» 08.20 М\ф 09.35 
«Ақсауыт» 10.00, 18.00 Т/х «Қайран күндер»  
11.00, 19.00  Т\х «Шатынаған тағдыр» 12.00, 03.45 
«Дара жол»  12.50 Айтыс 16.15 «Екі жұлдыз» 
20.00 «Арта» 20.45 «Жұсан. Оралу мен оңалу» 
д\ф 21.10 Л. Жолдасовтың  концерті 22.15 КТА 
23.45 Кино  «Троя»  02.45 Т/х «Жүрекке жол» 
04.30 «Көңіл толқыны»  

ХАБАР 
06.00  «Тамаша» 07.20 Концерт 09.20  «Само-
познание» 09.30 Тұсаукесер «Жауынгер» 09.50 
М\ф 10.20 Топжарған 12.00 Тайны. Судьбы. Име-
на. 13.45 Мегахит «Побеждая время» 14.30  Т/х 
«Кебенек» 17.30 Концерт 19.20 «Central  Asia`s 
God Talent» 21.00 «7 күн» 22.00 «Большая неде-
ля» 23.00  Қызық таймс 00.00 Сериал «Черный 
список» 00.50 Национальная география 01.40 
Әсем әуен  

ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х «В розыске» 06.50, 03.40 «Тамша сити» 
07.45 «Сенбілік  жаңалықтар» 08.15  «Ұшқалақ» 
08.40 «Воскресные беседы» 08.55 Х/ф «Чужие и 
близкие»   13.30 КВН 15.50 Фильм  «Война и мир 
супругов Торбеевых » 18.00 Басты бағдарлама 
18.35  «Әкемізге қалыңды» 20.00  Аналитика 
20.55, 23.00 Сериал «Отчим» 22.00, 02.55 «Пау-
тина +»  01.50 «Теория заговора»    

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 «Бағбан»   
10.20 «Тыңдашы, айналайын» 10.30 «Жетісу 
зертханасы»  11.00 «Өмір әні»  11.45 Мультфильм 
«Кім патша болады?» 12.00 «Жүрек сөзі»   12.30 
«Ауылдағы ағайын»   12.50 «Полиция қызметі»  
13.10 «Әсем әуен» 13.50 «Ән-тарих» 14.00 «Ар-
найы репортаж»   14.25 «Әлемнің үздік картина-
лары»  14.30 «Ұлт пен рух»  15.00  «Әсем әуен» 
16.00 Мультфильм «Қошқар мен теке»  16.30 Д/ф 
«Кең ауқымда»  17.00 «Нет-лайк» 17.15 «Әсем 
әуен»  17.20 «Латыннегізді әліпби»  17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Сильные 
духом»  18.20 Әсем әуен»   18.40 «Полицейская 
служба»   19.00 «Спорт-тайм» 19.30 «Киноман» 
20.10 «Құтқару қызметі» 20.30 Апта /қаз/ 21.30 
Апта /рус/ 22.20 К/ф «Көксерек»  23.55 Әнұран 
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 Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
Еліміздің мақтанышы, Абай 

ауылының тумасы, қолкүрестен 
бірнеше дүркін Азия чемпионы 
Қадырбаев Қуаныш Хаметсапаұлы 
спорттың осы түрінен үстіміздегі 
жылдың 28-10-06.11 аралықтарында 
Румыния мемлекетіндегі Кон-
стантинополь қаласында өтетін 
әлем чемпионатына еліміздің на-
мысын қорғау үшін аттанып кетті. 
Жауапкершілігі жоғары осы сапарға 
Қуанышты шығарып салу рәсімі 
ауылдастарының ұйымдастыруымен 
ауыл сыртындағы Көкпартөбеде 
өткізілді. Қуаныштың иығына ша-
пан жабылып, дастархан жайылып, 
үлкендер батасын беріп, заманда-
стары ізгі тілектерін айтып шығарып салды. Ата-дәстүр салтымен қоржынына жол азығын салуды 
да ұмытпады.

Осындай және басқа да ауыл өміріне қатысты игі істерді ұйымдастырып, басы-қасында 
жүретін Секеманов Дидар, Жамантаев Бекен, Өмірханов Рауан, Мұқашов Жанұзақ, Бұхаров Ол-
жас сынды т.б. ауыл жігіттерінің іс-әрекетіне сүйсінбеске болмайды! Осындай азаматтарымызбен 
мақтанамыз!

Қуаныштың осы сапар барысындағы жол шығынына қаржылай демеушілік көрсеткен 
ауданымыздың ізгі ниетті, таза жүректі, қолдары ашық, жомарт азаматтарына газет беті арқылы 
алғысымызды жеткізбекпіз! Атап айтқанда Қарабөгет ауылының тұрғыны Әбілқасымов Балташ, 
сарқандық кәсіпкерлер Иманбаев Талғат, Атанов Алмас, ауыл азаматтары Блескелдинов Қанат, 
Шонкенов Сәкен т.б. Аудандық спорт бөлімінің басшысы Құдабаев Асхат мырзаға ерекше алғыс 
айтамыз!

Қуанышымыздың жеңіспен оралуын тілей отырып, аты аталған азаматтарымызға зор 
денсаулық, істеріне сәттілік, жанұяларына береке тілейміз! Осындай атпал азаматтар тұрғанда 
еліміздің болашағы зор екеніне сеніміміз нығая түспек! Аман болыңыздар! Сіздерге тағы да зор 
алғыс!

Алғыс білдірушілер Абай ауылының тұрғындары.
    

Ісім  оңсын  десеңіз,
Сол  істің  маманы  

болыңыз.
Даңқым  шықсын  

десеңіз,
Көпшіліктің   адамы   

болыңыз!
        (Əл-Фараби).

Осы  айтылған   
Әл-Фараби  бабамыз-
дың  асыл  сөздері  
нағыз өз ісінің ма-
маны  Сарсенова Роза Лесовнаға арнап 
айтылғандай. Сарсенова Роза Лесовна  
Алматы облысы, Сарқан ауданы, Абай   
Құнанбайұлы атындағы орта мектептің 
логопеді. Қазір таңда логопед мамандарға 
деген сұраныс жоғары болып отыр.   Лого-
пед маманның негізгі міндеті-уақытында ди-
агностика жүргізу, тіл кемшіліктерін түзету. 

Логопед маман  жұмысының қыр-сырын 
күнделікті өмірде  байқай бермейді екенбіз. 
Менің өз ұлым   қатты  қорқыныштан кейін 
дұрыс сөйлей алмай қалған. Апармаған 
жерім, көрсетпеген  маманым  қалмады. 
Сол кезде Роза   Сарсеноваға баруға  таныс-
тарым кеңес берді. Алғаш  барғаннан ба-
стап Роза Сарсенова өз ісінің шебері екенін   
көрсете білді.  Бірінші  кездесуден  ата-ана  
ретінде  алған  әсерім керемет болды. 
Ұлыммен   өткізген   сабақтарда үнемі мен 
де қатысып отырдым.   Роза апай  ұлыма  
артикуляциялық жаттығулар жасатып, ды-
быстарды  қойғызып, арасында демалу 
жаттығуларын  жасатып  жұмыс  жүргізді.  
Бізге ата-ана ретінде баланың сөйлеу тілін 
дамыту үшін арнайы  үйге тапсырма беріп 
отырды.

Айтпағым,   Роза  Сарсенованың  еңбе-
гінің  оң нәтижесін көріп, ұлым бірнеше 
сабақтан соң дұрыс сөйлей  бастады. Қазіргі 
таңда ұлым мектепте жап-жақсы оқып жа-
тыр. Роза апайымыз тек қана   мықты ло-
гопед маман ғана емес, адамгершілігі  мол  
адам.  Ұлыммен  жұмыс жасауын тоқтатса 
да, үнемі бізбен  хабарласып,  ақыл-кеңесін 
айтып,  ұлымның мектептегі ұстазына да 
менің ұлыммен қалай жұмыс жасау керектігі 
жайлы ұсыныстар айтып отырады. Осын-
дай   Роза Сарсенова сияқты мамандардың 
біздің ауданда болғаны  қуантады.  Шексіз 
алғысымды Роза  апайға айта отырып,  
жұмысына табыс, денсаулық  пен қажымас 
қайрат тілеймін.  Өз ісінің майталманы  Роза  
Сарсенова, ісіңіз оңға баса берсін!

 Айгүл НАУШИБАЕВА,
Қойлық ауылының тұрғыны. 

Жұрт қауырт жұмыстан кейін 
кең тыныс алып бір жасап қалсын 
деп 27 қазан күні Көктерек ауылдық 
округі  және Лепсі ауылының  
азаматтарының ұйымдастыруымен 
Лепсі ауылының 13-шақырымында 
«Шабан»   той өтті. Тойға аудан 
әкімінің орынбасары Д.Меденов 
және аудандық спорт бөлімінің бас-
шысы А.Құдабаев, Көктерек және 
Лепсі ауылдық округінің әкімдері 
қатысып, салтанатты шарада 
құттықтау сөз сөйледі. «Шабан 
той» - ұлттық салт-дәстүр ішінде 
жомарт, қайырымды, ынтымақты, 
еңбексүйгіш елдің тағы бір қырын 
көрсететін еңбек мерекесі әрі той. Бұл тойды қазақ елі ертеден тойлайды. Әрине, мұнда да кең 
дастархан жайылып, ақсақалдар бата береді, ұлттық ойын түрлері өткізілді. Шабантой- төрт 
түлік малы өсіп-өндіруге, сондай-ақ халықтың туған тілін, төл мәдениетін, қонақжайлылығы мен 
кішіпейілділігін сақтаға деген талпыныс, түрлі ұлт өкілдерінің басын қосатын ерекше мейрам.Бұл 
тойда жағалау алаңы шаттық пен қуанышқа кенелді. Салтанатты шарада Көктерек ауылының 
тұрғыны Аталыков Боран, Құрман Бегзат ән айтып шараның сәнін кіргізді.  Ән соңынан ұлттық 
спорттық ойындарға кезек келді. Атап айтсақ аударыспақ ойынынан Көктерек ауылынан 3 жігіт 
қатысып 1,2 орын иеленді. 3-орын Лепсі ауылының қанжығасына бұйырды.Тай жарыс, құнан 
бәйге, аламан бәйге ұйымдастырылып, орын алған ат иелері қаржылай сыйлықтармен мара-
патталды. Бәйге соңынан  қазақтың ұлттық ойыны - көкпар ұйымдастырылып, салымға 140 мың 
теңге тігілді. Көкпар ойынына Лепсі, Көктерек, Көкжиде, Қызылағаш ауылдарынан командалар 
қатысып, Көктерек ауылы 1-орынды иеленді. 

Рауан ҚАЗЕЗОВ,
Көктерек БПҰ мүшесі, Көктерек ауылдық округ әкімі аппаратының 

спорт ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушысы. 

Алѓыс айтамыз

Айтар алғысым 
шексіз

26 qazan kúnі qalamyzdaǵy balalar 
men jasóspіrіmder sport mektebіnde  
Ábdіhamıtov Serіk Ábdіhamıtulyn eske 
alýǵa arnalǵan ústel tennısіnen 21-shі ashyq 
týrnır ótkіzіldі. Jyl saıyn kúzde turaqty 
túrde ótkіzіlіp kele jatqan atalmysh jarysqa 
qatysýshylar qarasy kóbeıýde. Saltanatty 
quttyqtaý sózіmen aýdan ákіmіnіń 
orynbasary Ǵalymjan Mamanbaev ashyp, 
salaýatty ómіr saltyn nasıhattaýda jaqsy 
dástúrge aınalǵan saıystyń mán-mańyzyna 
toqtalsa,  týrnır ıegerіnіń jary Jansaıa 
Danııarqyzy, oblystyq máslıhattyń depýtaty 
Jamal Qulahmetova jyly lebіzderіn bіldіrіp, 
sportshylarǵa sáttіlіk tіlestі. 

Jyldamdyq pen eptіlіk synǵa túsken týrnır 
2 deńgeıde ótkіzіldі, aýdandyq sportshylar 
jáne oblys, qala sportshylary arasynda. Jarys 
qorytyndysyna saı negіzgі týrnır boıynsha- 1 
oryndy (300 myń teńge) Óskemen qalasynyń 
sportshysy Jolýdev Denıs, II oryndy (150 myń 
teńge) Qostanaı qalasynyń sportshysy Tleýbaev 
Aslan, III oryndy (75 myń teńge) Almaty 

ВНИМАНИЕ  
РОЗЫСК!

ИСАТАЙҰЛЫ  ЖАСЛАН
24.06.1991 г.р.

Разыскивается  уго-
ловный преступник Сар-
канским РОП уроженец 
Сарканского района, 
Алматинской области, 
ранее судимый по особо 
тяжкому преступлению 
(УБИЙСТВО). В данный 
момент разыскивается за 

совершение преступления ст. 24 ч 3, 99 ч 1 УК 
РК (ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО),прописан 
по адресу: Алматинская область, Саркан-
ский район, г.Саркан ул.Саттарханова дом 
№8., РД №19196003410010 от 17.09.2019 
г. Мера пресечения «Содержание под стра-
жей».

Всех кто знает о место нахождений 
уголовного преступника Исатайұлы Ж., 
просим позвонит по тел: 8-708-189-23-00, 
8-776-666-81-66, 8(7283)92-15-30.

О.МЫНБАЕВ,
старший оперуполномоченный ОКП 
Сарканского РОП, капитан полиции. 

Лепсі кентіндегі Сердалиновтар әулетінің үкілі үміті 
болып өсіп келе жатқан Кеңес Гүлім Серікқызы 16 
жасқа, Кеңес Аружан Серікқызы 13 жасқа толады. Бірі 
қаламгерлік жолын, екіншісі спорт саласын таңдаған Гүлім 
мен Аружанның денсаулығы мығым болып, алар асулары 
биіктей берсін!

Қам сүт іштің пейіл деген тұмадан,
Зеректігің айналаңа ұнаған.
Туған-туыс ниетіне Гүлімжан,
Гүлдей жайнап жүр аман!
Күліп атсын тыныштықтың ақ таңы,
Аружанның ашық болғай аспаны.
Мүшел жасқа толған бүгін қызғалдақ,
Қазақтың бол мақтаны!
Ізгі ниетпен: Сердалиновтар әулеті.

qalasynyń sportshysy Maksımov Aleksandr, 
IV oryndy Amangeldіuly Qanat Taldyqorǵan 
qalasynyń sportshysy ıelendі. Aýdandyq jarysta 
I orynǵa (100 myń teńge) Bahtııarov Danııar, II 
orynǵa (50 myń teńge) Seısenbekov Ómіrhan, 
III orynǵa (25 myń teńge) Aýbakırov Tımýr,  

IV orynǵa Ýsenov Qanat ıe boldy. Kórermen 
kózaıymy júldesіmen Taldyqorǵan qalasynyń 
sportshysy Dıýsembınov Nýrlan  jáne Terektі 
aýylynyń qyz balalary belsendі qatysqany úshіn 
aqshalaı syılyqtarmen marapattaldy.

Óz tіlshіmіz.

Týrnır jeńіmpazdary anyqtaldy

Қарауылтөбе орта мектебінде ұзақ жыл қызмет атқарған аяулы ана Доламбаева 
Райгүл Төлеутайқызын 2 қараша күні туылған күнімен әрі зейнеткерлікке шыққан күнімен 
құттықтай отырып, өміріңіз қашанда көктемдей жарқын әрі шуақты жаздай жылы жайма-
шуақты болсын, көңіліңіздің аспаны ашық, кешегі мақсатыңыз бүгінгі күн шындыққа айнал-
сын, сізге таусылмас бақыт, арманның ажарын, бақыттың самалын, өзендей өмір, көлдей 
көңіл, басыңыздан бақ пен ырыс арылмасын, немере, шөберелеріңіз көп болсын деп 
тілейміз.

Құрметтеп ұл-қыздарың жарылқасын,
Аспанда жұлдызыңыз жарқырасын.
Бақ-дәулет өзіңізге жұпты болсын,
Денсаулығыңыз мықты болсын.
Ізгі тілекпен: Қарауылтөбе орта мектебінің ұжымы.

Өмір сізге жылы сөзін арнасын,
Қайғы-мұңға жүректе орын болмасын.
Жанарыңнан күн күлімдеп әрқашан,
Ай мен жұлдыз кеудеңізге кеп орнасын.

Сарқан қаласының тұрғыны, Ақын Сара атындағы орта 
мектептің қызметкері Серікболова Əсем Темірғалиқызын  
2 қараша күні болатын туған күнімен құттықтаймыз. 
Шаңырағымыздың шаттығы мен берекесі, отбасымыздың жана-
шыр отанасы бірімізге асыл жар, енді бірімізге ардақты ана бола 
білген туған күн иесіне меншікті мерекең әрдайым мерейіңді 
өсірсін, әрқашан амандығыңмен бізді қуантып жүре бер дегіміз 
келеді. Туған күн қашанда  армандар мен жарқын үміттерге толы. 
Осынау бар армандар-тілектерің орындалсын! Тағы да туған 
күніңмен құттықтап, мына бір жыл жолдарын жолдаймыз!

Тілейміз бақытты өмір ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан.
Аман боп жан жолдасың, балаларың,
Жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан!
Құттықтаушылар: жолдасы және балалары.

Оймақтай 
ой

Адамның басына қонған бақыт-
тың тұрақты болуы - жақсы мінез-

құлыққа байланысты. 
Əл-Фараби.

Шаттыққа толы шабан той


