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Жеке  
жазылушылар 
үшін индексі 

65202, жылдық 
бағасы - 

3021,72 теңге. 

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

түсті форматта  жарық көруде.

Аудан тынысын жаздырып алуға асығыңыздар!

Сарқан ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің ұжымы аудан айнасы – «Сарқан» 
газетіне бір адамдай жазылды.  

Мекеме-ұйымдар 
үшін индексі 

15202, 
жылдық 
бағасы - 

3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер 
үшін индексі 

35202, 
жылдық 
бағасы - 

2225,08 теңге.

Төтенше жағдайға - тыңғылықты дайындық
Қытымыр мінезімен адам-

ды сынның астына алатын 
қыс мезгілі де келіп жетті. Жал-
пы, қыстың қабағы қалай боларын 
ешкім де, ешнәрсе де дөп басып 
айта алмайды. «Қамданған қапы 
қалмайды» дейді ертеден жеткен 
есті сөз. Сондықтан әрқашан сақадай 
сайлық табиғаттың «тосынсыйынан» 
сақтануға себеп болмақ. Осы орай-
да бір-бірімен жалғасқан жүйедей 
мекеме-ұйымдардың апатты жағдайда 
үндестікте, үйлесімді жұмыс жасауы 
аса маңызды. 

Апта  басында аудандық балалар мен 
жасөспірімдер спорт мектебінің жанындағы 
алаңда «Қыс-2019» Республикалық 
командалық-штабтық оқу-жаттығуы өткізілді. 
35 дана әр түрлі техника және 119 адам «Да-
был» бойынша көтеріліп, жоғары әрекет 
деңгейіне келтірілді.  Азаматтық қорғау 
мемлекеттік жүйесін ұйымдастыруды 
жетілдіру, сондай-ақ басқару органдарын, 
күштер мен құралдарды талапқа сай ұстау 
мақсатында өткен ауқымды шараға аудан 
әкімі - аудандық азаматтық қорғаныс бастығы 
Марат Разбеков арнайы қатысып, ауданның 
жедел әрекет ету жасағының жеке буындары 
және командаларының саптық түзілуін ара-
лап, осы буын құрамындағы біраз мекемелер 
жұмысына сын айтып, оны жоюға бағытталған 
нақты тапсырмалар жүктеді. Сонымен бірге 
саптық тексеріс кезінде Марат Мелісұлы әрбір 
құрам және буындардың төтенше жағдайлар 
кезіндегі негізгі міндеттері мен қимылдарын 
сұрап, мүлікпен, арнайы киім және техникамен 
жабдықталуымен жақын танысты. Сондай-ақ  
аудандық азаматтық қорғаныс бастығы қыс 
кезінде  төтенше   жағдайлардың   зардаптарын   
жоюдың   бейбіт уақытқа  арналған  Азаматтық  
қорғаныс   жоспарын   және   әрекеттестік жос-
парлары   мен  оларға   берілген  түсінік хат-

тарын, апатты  жағдайда энергиямен,  газбен, 
сумен   және  көлік  коммуникацияларымен 
қамтамасыз ету, хабарландыру және байланыс 
жүйелерінің дайындығын, қыс кезінде болуы  
мүмкін төтенше  жағдайлардың     зардаптарын    
жоюға    арналған    авариялық   –   құтқару  
қызметтерінің күштері  мен  құралдарының  
есебі  мен олардың  дайындығын және адам-
дар жаппай жүретін нысандарда  энергиямен    
қамтамасыз   етудің   жекелеген   көздерінің,    
материалдық-техникалық, азық - түлік, 
медициналық және де басқа қажеттіліктердің 
жеткілікті  мөлшерде болуын қатаң тапсыр-
ды. Шараға аудандық төтенше жағдайлардың 
алдын алу және зардаптарын жою жөніндегі 
комиссия мүшелері, аудандық эвакуациялық 
комиссия, жедел әрекет ету жасағы және т.б. 
қатысты. 

Өз тілшіміз. 

Жуырда Сарқан аудандық 
Қоғамдық кеңесінің кезекті 6–шы 
отырысы өтті. Күн тәртібінде бір 
мәселе жоспарланып, Сарқан ауданы 
бойынша тұрғындарға көрсетілетін 
мемлекеттік қызметтер сапа-
сын арттыру, қадағалау бойын-
ша ағымдағы жылдың 9 айында 
атқарылған жұмысы туралы ау-
дан әкімі аппаратының басшысы 
Б.Абибековтың есепті баяндамасы 
тыңдалды. 

Тоғыз айдың қорытындысы бойынша 
Сарқан ауданының мемлекеттік орган-
дарымен 72680 қызмет көрсетілді, оның 
ішінде қағаз түрінде – 7142,  Халыққа 
қызмет көрсету орталығы арқылы – 2215, 
электронды нысанда – 63323 мемлекеттік 
қызмет көрсетілген. Көрсетілетін мем-
лекеттік қызметтердің сапасын арттыру 
мақсатында, мемлекеттік қызметтерді 
көрсету мерзімдерінің бұзылмауын 
қадағалау, күнделікті мониторингілеу, тал-
дау шараларын жүргізу, аудандық және 

Аудандық Қоғамдық кеңестің кезекті отырысы
құрылымдық қызмет көрсетушілермен 
бекітілген стандарттарға сай мемлекеттік 
қызметтерді көрсету қатаң бақылауға 
алынғаны туралы баяндалды.

Кеңес мүшелері тарапынан түскен 
сұрақтарға жауаптар беріліп, Қоғамдық 
кеңестің шешіміне сәйкес Б.Абибековтың 
есебі  қанағаттанарлық деп бағаланды.

Сонымен қатар, Қазақстан Респу-
бликасы Үкіметінің 2019 жылғы  30 
қыркүйектегі №726 Қаулысына сәйкес, 
«Тұрғылықты жерінен мекенжай 
анықтамаларын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызметі 1 қарашадан бастап 
қолданыстан алынатындығы туралы ха-
барлама жасалды.

Халыққа көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтер сапасын арттыру – бұл сы-
байлас жемқорлыққа қарсы әрекет етудің 
және азаматтардың мемлекеттік орган-
дары жұмысына сенімділігін арттырудың 
маңызды бір бөлігі.

Өз тілшіміз. 
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Қазақстан Республикасының 
Президенті Қ.Тоқаевтың сай-
лауалды бағдарламасын іске 
асыру жоспарының шеңберінде 
мемлекеттік қызметтердің сапа-
сын арттыру және мемлекеттік 
қызметтерді электрондық ны-
санға көшіруі бойынша нақты 
міндеттер қойылды. 

Осыған байланысты, Ал-
маты облысының тұрғындарын 
мемлекеттік қызметтерді 
электронды түрде алу тәртібін 
оқыту мақсатында Қазақстан 
Республикасының Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің Алматы 
облысы бойынша Департаменті, 
Алматы облысы әкімі аппараты 
және «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы бірлесіп үш жақты желілік оқу 
кестесін бекітті. Қазіргі таңда, желілік кестеге сәйкес ауылдық округтерге, ауруханаларға, мектеп-
терге, мемлекеттік мекемелерге 1 653 оқу шығыстары ұйымдастырылды. 

Өткізілген іс-шаралар нәтижесінде 573 817 адам оқытылып, азаматтарға 56 809 электрондық 
сертификат берілді. Бүгінгі күні облыс көлімінде 551 141 электрондық цифрлық қолтаңба 
берілді.Бұған қоса, Қазақстан Республикасы Президентінің жанындағы мемлекеттік басқару 
Академиясының облыстық филилалымен Алматы облысы бойынша  мемлекеттік қызметкерлерді 
«Электронды үкімет порталын» қолдану арқылы мемлекеттік қызметтер алуы, «Мемлекеттік 
саясатта ақпараттық технологияны қолдану», «Мүмкіндіктері шектеулі адамдарға мемлекеттік 
қызмет көрсету» тақырыптарында  оқыту курстары жүргізілуде. 

Ж.КАЛЬПЕБАЕВА,
 Қазақстан Республикасының  мемлекеттік қызмет істері агентігінің  Алматы облысы 

бойынша департаментінің бас маманы. 

Қазақстан Республикасы Денсаулық 
сақтау министрлігі «Success K» 
Стратегиялық коммуникациялар агенттігімен 
бірлесе отырып, үстіміздегі жылдың 
30 қазан күні Талдықорған көпсалалы 
клиникалық ауруханасының мәжіліс за-
лында МƏМС жүйесін ілгерілету бойынша 
медицина қызметкерлеріне арналған оқыту 
семинар-кеңес  өткізді. Аталған семинарда 
баяндалған МƏМС жүйесін ілгерілету бой-
ынша мәліметтерді қатысқан қызметкерлер 
өздерінің медициналық ұйымдарында 
талқылауы тиіс. Семинарды тренер Брим-
жанова Маржан ашып, МƏМС туралы баян-
дама жасап, медициналық ұйым өкілдерінің 
қойылған өзекті сұрақтарына жауап берді.
Кеңес отырысын КеАҚ Міндетті әлеуметтік 
сақтандыру Қоры Алматы облысы бойын-
ша филиалының директоры Отаргалиев 
Нұрлан Таңжарықұлы қорытындылай келе, 
МƏМС жүйесіне дайын болуды тапсырып, 
нақты тапсырмалар берді. 

 "Əлеуметтік медициналық 
сақтандыру қоры" КЕАҚ Алматы об-

лысы бойынша филиалының Халықты 
ақпараттандыру және өтініштерді қарау 

бөлімі.

«Оралман» 
мәртебесін ұзарту 

туралы
Мемлекет басшысының тап-

сырмасына сәйкес (2019 жылғы 16 
наурыздағы № 20-137 қ-8) "Орал-
ман" мәртебесі мерзімі өтіп кеткен 
этникалық қазақтарға Қазақстан 
Республикасының азаматтығын 
оңайлатылған тәртіппен беру 
мақсатында "Оралман" мәртебесін 
ұзарту жөніндегі "бір жолғы акция" 
деген тапсырмасы ағымдағы жылдың                 
31 желтоқсанына дейін өткізіледі. 

Акциямен  ауданда тұратын орал-
ман мәртебесінің мерзімі өткен барлық 
этникалық қазақтар қамтылуы тиіс. 

Осыған орай, аталған азаматтар  
аудандық көші-қон қызметі тобы по-
лициясына өтінім білдіруге болатынын 
хабарлаймыз. 

Сарқан ауданы жұмыспен қамту  
және әлеуметтік бағдарламалар 

бөлімі.

МƏМС жағдайында 
медициналық көмекті 
ұйымдастыру туралы 

семинар өтті

На сегодняшний день, ведущая роль 
в сфере противодействия  коррупции от-
водится системным мерам превентив-
ного характера, способным коренным 
образом сократить уровень коррупции, 
искоренить причины и условия, порож-
дающие ее в разных сферах жизни госу-
дарства и общества.

Главой государства в Плане нации 
«100 конкретных шагов по реализации 
пяти институциональных реформ» была 
поставлена  задача по внедрению новых 
этических норм путем разработки ново-
го Этического кодекса государственной 
службы, а также введения должности 
уполномоченного по этике.

Итогом реализации данной задачи 
стало принятие нового Этического ко-
декса государственных служащих Ре-
спублики Казахстан и Положения об 
уполномоченном по этике, утвержден-
ного Указом Президента Республики Ка-
захстан от 29 декабря 2015 года № 153 
«О мерах по дальнейшему совершен-
ствованию этических норм и правил по-
ведения государственных служащих Ре-
спублики Казахстан», который вступил в 
действие с 1 января 2016 года.

Институт уполномоченного по этике 
введен в центральных госорганах (за ис-
ключением правоохранительных и спе-
циальных органов) и в аппаратах акимов 
областей, городов республиканского 
значения, столицы.

Уполномоченный по этике — это 
государственный служащий, осущест-
вляющий деятельность по обеспечению 
соблюдения норм служебной этики и 
профилактики нарушений законодатель-
ства о государственной службе, про-
тиводействии коррупции и Этического 
кодекса, а также в пределах своих функ-
ций консультирующий государственных 
служащих и граждан.

Необходимо отметить, что функции 
уполномоченного по этике должны воз-
лагаться на государственного служаще-
го, снискавшего признание и уважение в 
коллективе.

Вместе с тем, уполномоченный по 
этике осуществляет мониторинг соблю-

дения норм служебной этики, состояния 
морально-психологического климата в 
коллективе, не менее одного раза в пол-
года проводит анонимное анкетирова-
ние по утвержденной форме.

Кроме того, уполномоченный по эти-
ке оказывает помощь, в т.ч. по вопро-
сам соблюдения установленных огра-
ничений и запретов государственными 
служащими, рассматривает обращения 
физических и юридических лиц, фор-
мирует культуру взаимоотношений в 
коллективе. В то же время, в случаях 
нарушения прав служащих принимает 
меры, направленные на их защиту и вос-
становление.

Стоит отметить, что уполномоченный 
по этике может действовать  самостоя-
тельно, если имеются обоснованные 
сомнения о беспристрастности руково-
дителя государственного органа в раз-
решении соответствующего вопроса, к 
примеру, конфликта интересов.

Главой государства Н.А. Назарбае-
вым перед государственными служащи-
ми поставлены большие задачи. Эти за-
дачи как отметил Лидер нации, требует 
от всех слаженности действий, настой-
чивости, креативности и упорства.     

Профессионализм государственных 
служащих должен сопровождаться без-
укоризненным этичным поведением, что 
во многом определяет имидж органов 
государственного управления.

Установление основных стандартов 
поведения государственных служащих и 
системный контроль за их соблюдением 
будет способствовать формированию 
культуры взаимоотношений на государ-
ственной службе, а также предупрежде-
нию нарушений норм антикоррупционно-
го законодательства и норм служебной 
этики государственными служащими.

М. БЕККУЛОВ,
главный специалист Управления 

контроля в сфере государственной 
службы Департамента Агентства 

Республики Казахстан по делам госу-
дарственной службы по

 Алматинской области.                                                 

Роль уполномоченных по этике в 
формировании антикоррупционной культуры

Жаќсыныњ жаќсылыѓын айт 
н±ры тасысын

Қарғалы ауылының тумасы, "Ақниет" мешітінің имамы Карамулдинов Талғат Қастайұлы 
өткен аптада облыс орталығы Талдықорған қаласына барып, облыс әкімі А.Баталовтың 
қолынан "Үздік діни қызметкер" номинациясы бойынша марапатталып келді.

Талғат аға Қарғалы ауылының дамуына бірқатар жұмыстар жасады десек артық емес. 
Ауылдағы мешіт құрылысын ұйымдастырып, халық қолданысына беріп, діни сауаттылықты 
дамыту жолында шәкірт тәрбиелеуде. 2018 жылы ауыл тұрғындарымен бірлесе отырып, 
қоғамдық асхана (қатымхана) құрылысын бастап, биыл халық қолданысына берді. Ауыл 
тұрғындарына қай салада болсын көмек қолын созатын, білімді имам Талғат ағамыздың 
еңбегі бағаланып жатқанына ауыл тұрғындары дән риза.

Д.АВГУМБАЕВ,
Черкасск ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушысы. 

ҚазҰУ Электрисите де Франс (EDF) ком-
паниясымен бірлесе ақылды кампус жобасын 
қолға алады. Бұл ұсынысты ҚазҰУ ректоры 
Ғалым Мұтанов EDF Еуропалық Энергетикалық 
зерттеулер институтының директоры Паскаль 
Террьенмен кездесу барысында айтты.

«ҚазҰУ бүгінде БҰҰ-ның тұрақты 
даму бойынша «Академиялық ықпал» 
бағдарламасының жаһандық хабы ретінде 
экологияны және қоршаған ортаны қорғауға 
белсене атсалысады, тұрақты даму идея-
ларын алға жылжыту жұмыстарын жүргізіп, 
энергияның альтернативті және жаңартылатын 
көздері бойынша  зерттеулер жасап, жобалар 
дайындайды. Жаңартылған энергия көздерін 
пайдалану бүгінгі қоғам қажет ететін және 
келешегі бар бағыт. Бұл бір ғана мемлекеттің 
өмір сүру дәрежесін арттырып қана қоймай, 
ғаламның дамуына тікелей әсер етеді. Осы 
ретте біз бұл саланы жетілдіру мақсатында 
Электрисите де Франс (EDF) компаниясы-

мен бірлесе жұмыс жасауға дайын-
быз», – деді ректор Ғ.Мұтанов. EDF 
Францияның ең ірі мемлекеттік энергия 
өндіруші компаниясы және әлемдегі ең 
ірі атом электр станцияларының опе-
раторы. EDF 25 млн. үйді электрмен 
қамтамасыз ете отырып, АЭС 59 энер-
гия блогын басқарады.

«Қазіргі таңда жаңартылған 
энергетикалық ресурстарды пайдалану-
да Германия мемлекеті алдыңғы қатарда 
тұр. Біздің компания осы бағытта 
тәжірибе алмасуда Германияның ірі 
институттарымен бірлесе әріптеседі. 
Жаңартылған энергия көздері қоршаған 
ортадағы көмірқышқыл газының үлесінің 
төмендеуіне, зиянды қалдықтардың аза-
юы, өзен-көл суларының ластануының 
бір қалыпқа келуі мен жер қыртысының 
құнарлануы осы энергия көздерінің 

көмегімен бастапқы қалпына келіп жатыр. Осы 
бағытта компания ақылды қала, тұрғылықты 
энергетикалық жүйе арқылы бақылау жасап 
баламалы энергия көздерінің жаңа қызмет 
түрлерін дамытуда және қала тұрғындарына 
жайлы жағдай жасауға қызмет етеді», - деді 
EDF Еуропалық Энергетикалық зерттеулер 
институтының директоры Паскаль Террьен.

Кездесу барысында тараптар жаңартылған 
энергия көздері саласынан бөлек білім, ғылым 
саласында ынтымақтастық бағыттары бойын-
ша да өзара пікір алмасты.

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

магистранты.
Қ. ҚАРАЖАН, 

әл-Фараби атындағы
 ҚазҰУ-дың профессоры.

АҚЫЛДЫ КАМПУС ЖОБАСЫ
В Республике Казахстан за последние годы 

для снижения уровня коррупционных правонару-
шений принимаются комплексные меры, включая 
совершенствование законодательной базы, а 
также всей системы государственного управле-
ния в части прозрачности экономических и фи-
нансовых отношений.

Основы антикоррупционной политики госу-
дарства на предстоящие годы определены в 
Антикоррупционной стратегии РК на 2015–2025 

годы, утвержденной в декабре 2014 года Указом Главы государства, и в Пла-
не нации «100 конкретных шагов по реализации «Пяти институциональных 
реформ».
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Атаулы әлеуметтік көмек (бұдан әрі - АƏК), 
бұрынғыдай, табысы аз отбасыларға төленеді. 
Алайда, АƏК тағайындаудың жаңа тетіктері 
әр отбасына жеке тәсілді ұсынады. Негізгі 
принцип - мемлекет шынымен көмекке мұқтаж 
адамдарға көмектеседі.

Атаулы әлеуметтік көмек – бұл жәрдемақы 
емес, табысы аз отбасылардың қаржылық 
жағдайын жақсартуға және дағдарысты еңсеру 
үшін олардың ресурстарын ынталандыруға 
бағытталған қиын жағдайға тап болған 
азаматтарға мемлекет тарапынан қолдау 
көрсету.

Қазақстан Республикасы Еңбек және 
халықты әлеуметтік қорғау министрлігі (бұдан 
әрі - ҚР Еңбекмині) Мемлекет басшысының 
ағымдағы жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан 
халқына Жолдауында айтылған тапсырмасына 
сәйкес АƏК ұсынудың жаңа тетіктерін әзірледі, 
олар мыналарды көздейді:

- АƏК көрсетуге арналған қолданыстағы 

шекті өлшемді сақтау, яғни, жан басына 
шаққандағы орташа табысы өңірлік күнкөріс 
деңгейінің 70% -дан аз отбасылар атаулы 
әлеуметтік көмек алуға жүгіне алады;

- АƏК отбасының барлық мүшелері 
үшін жан басына шаққандағы табыстар мен 
кедейлік шегі арасындағы айырмашылық 
ретінде анықталады. Осылайша, табысы 
аз отбасылардың балаларына төленетін 
бекітілген ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70% 
мөлшеріндегі төлемдерден алшақтау жоспар-
ланып отыр;

-АƏК алатын отбасылардың еңбекке 
қабілетті мүшелері жұмыс істеуге тиіс. Олардың 
жұмысқа орналасуы үшін Нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
«Еңбек» мемлекеттік бағдарламасының 
барлық тетіктері қолданылады. Егер отбасының 
еңбекке жарамды мүшесі ұсынылған жұмыстан 
және жұмыспен қамтуға жәрдемдесу шарала-
рынан бас тартса, онда АƏК төлеу тек оған 
ғана емес, бүкіл отбасына тоқтатылады;

-АƏК-тің әділдігі мен ашықтығын 
қамтамасыз ету мақсатында атаулы әлеуметтік 
көмек тағайындау үшін азаматтардың 
тоқсан сайынғы өтініштерін қайтадан енгізу 
ұсынылады. Бұл қосымша құжаттарды жи-

науды талап етпейді. АƏК тағайындау үшін 
мемлекеттік органдардың деректер қорында 
толық мәліметтер болған жағдайда тек жеке 
куәлігін көрсету қажет;

-отбасының материалдық жағдайына 
тексеру жүргізу мерзімін 3 күннен 7 күнге 
дейін ұлғайту. Қазіргі уақытта ҚР Еңбекмині 
мұқтаждықты анықтау критерийлерін 
әзірлеуде. Отбасы белгіленген критерийлерге 
сәйкес келмеген жағдайда учаскелік комиссия 
АƏК көрсетуге мұқтаждықтың жоқтығы тура-
лы қорытынды шығарады, бұл уәкілетті орган 
тарапынан оны тағайындаудан бас тарту үшін 
негіз болады.

Қолданыстағы заңнамаға тиісті түзетулер 
ҚР Парламенті Мәжілісінің қарауына жіберілді.

Естеріңізге сала кетейік, Мемлекет 
басшысының атаулы әлеуметтік көмек 
көрсетудің жаңа тәсілдерімен қатар, АƏК 
төлеу тетіктерін түзету жөніндегі тапсырмасын 
орындау мақсатында 2020 жылғы 1 қаңтардан 
бастап Қазақстанда барлық көпбалалы отба-
сылар үшін олардың табысына қарамастан 
мемлекеттік жәрдемақы мен табысы аз от-
басылардан шыққан балаларға арналған 
кепілдендірілген әлеуметтік пакет енгізілетін 
болады.

2020 жылғы 1 қаңтардан бастап атаулы 
әлеуметтік көмек  қалай көрсетіледі?

Инвалиды Казахстана 
смогут заказывать 

средства реабилитации и 
спецсоцуслуги

Лица с инвалидностью смогут са-
мостоятельно заказывать технические 
средства реабилитации (далее – ТСР) 
и специальные соцуслуги через Портал 
социальных услуг уже с 1 января 2020 
года. 

Обеспечение лиц с инвалидностью 
средствами реабилитации включа-
ет в себя предоставление протезно-
ортопедических, сурдотехнических, тиф-
лотехнических и гигиенических средств, 
а также кресел-колясок. К специальным 
социальным услугам относятся услуги 
индивидуальных помощников, специ-
алистов жестового языка и санаторно-
курортное лечение. 

На сегодняшний день ТСР и выше-
перечисленные услуги предоставляются 
посредством государственных закупок. В 
целях модернизации системы социаль-
ного обслуживания, повышения каче-
ства и доступности услуг с 1 января 2020 
года на всей территории страны будет 
внедрен Портал соцуслуг. 

Сегодня на получение технических 
средств и услуг реабилитации с момента 
установления инвалидности уходит до 8 
месяцев. Это связано с длительностью 
проведения процедур государственных 
закупок. Получатели услуг говорят, что 
тендерная система совершенно не под-
ходит инвалидам. С каждым годом они 
все чаще жалуются на ухудшение ка-
чества услуг и медицинских изделий. 
Внедрение Портала позволит исключить 
фактор непрозрачности учета потреб-
ности на услуги реабилитации. И, самое 
главное, решит проблемы несоответ-
ствия услуг и средств реабилитации ин-
дивидуальным потребностям их получа-
телей, поскольку лица с инвалидностью 
смогут самостоятельно выбирать необ-
ходимый вид товара и услуги. 

В результате внедрения портала сро-
ки бизнес-процессов предоставления 
ТСР и оказания специальных социаль-
ных услуг сократятся от 8 месяцев до 
1–2 недель посредством проактивного 
формата их назначения. В соответствии 
с пожеланиями граждан с инвалидно-
стью предусмотрен механизм возмеще-
ния установленной стоимости техниче-
ских средств и услуг реабилитации. Это 
означает, что на портале будет доступна 
функция осуществления доплаты при 
выборе более дорогих товаров и услуг.

Кроме того, будет доступен более 
широкий круг сертифицированных спе-
циалистов, а в едином реестре медико-
социальных учреждений (далее – МСУ) 
будет учитываться оснащенность и за-
груженность всех МСУ.

Внедрение портала обеспечит рав-
ный доступ к средствам и услугам реа-
билитации, своевременную соцпомощь 
через «одно окно», не выходя из дома, 
а также учет индивидуальных потреб-
ностей, сведений о поставщиках, соцра-
ботниках и специалистах. Это позволит 
повысить добросовестную конкуренцию 
и обеспечит прозрачность участия по-
тенциальных поставщиков в реализации 
средств и услуг реабилитации.

Как сообщалось ранее, портал в 
пилотном режиме запущен и успешно 
реализуется г. Актобе. К нему уже под-
ключены несколько медико-социальных 
учреждений. 

Напомним, внедрение автоматизиро-
ванной информационной системы «Пор-
тал социальных услуг» предусмотрено в 
рамках Национального плана по обеспе-
чению прав и улучшению качества жизни 
лиц с инвалидностью. 

Планируется, что ресурсом смогут 
пользоваться жители всех городов Ка-
захстана, который охватит более 400 
тыс. пользователей и 200 тыс. постав-
щиков. 

На сегодня проводится работа по 
интеграции информационных систем 
«База мобильных граждан», «Социаль-
ный реестр», «Единое хранилище дан-
ных», АО «Казпочта», «Единая система 
трудовых договоров», «Регистр движи-
мого имущества».

Мемлекеттік қызметтерді жеңіл және 
жедел ұсыну – басты міндет

Ел Президентінің  жыл сайынғы Қазақстан халқына арнаған Жолдауларында  тұрғындарға 
мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру арқылы азаматтардың мемлекеттік 
органдардың қызметіне деген сенімін көтеру  маңыздылығын ерекше атап көрсетіп келеді. 
Мемлекеттік қызмет көрсету сапасы – мемлекеттік қызметшілер жұмысы тиімділігінің басты 
көрсеткіші болатынын және ол мемлекеттік тұтынушы ретінде халыққа тікелей бағдарлануы 
тиістілігін айқындап берді.  Елбасының  айқындап берген  тапсырма, міндеттеріне сәйкес, 
2013 жылдың 15 сәуір күні «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» Заңы қабылданды.  
Қабылданған Заң  талаптары көрсетілетін мемлекеттік қызметтер бойынша жаңа көзқарастарды 
қалыптастырып, негізінен қызмет алушы  және азаматтардың құқықтары мен мүдделерін 
қорғауға бағытталған тәртібіне қатысты нормалар енгізілген. Мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді оңай алу тәсілі қазіргі уақытта әрбір мекемелерде қарастырылған. Бақалы 
ауылының қызметкерлері мен тұрғындары жүз пайыз электронды цифрлы қолтаңбамен(ЭЦҚ) 
қамтылған. Кез-келген уақытта әкімшілікке келіп өздеріне қажетті (жолдастарына,балаларына) 
EGOV порталы арқылы анықтама алады. Əкімшілік ғимаратында EGOV бұрышы бар. EGOV 
бұрышы компьютермен, картридермен және принтермен жабдықталған. Бақалы ауылдық 
округі әкімі аппаратының жұмыс уақыты сағат 9.00-ден 13.00-ге дейін, түскі үзіліс 13.00-ден- 
14.30-ға дейін. 14-30-дан-18.30-ға дейін жұмыс уақыты.

Ж.ТЕРЛИКБАЕВА,
Бақалы ауылдық округі әкімі аппаратының бас маманы.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Центр занятости населения акимата Сарканского райо-

на через государственную программу развития продуктив-
ной занятости и массового предпринимательства на 2017 
– 2021 годы "Еңбек" принимает в г.Талдыкорган на краткос-
рочное профессиональное обучение на 3 месяца по про-
фессиям и навыкам, востребованным на рынке труда по 
следующим специальностям:   

В связи с этим, желающие безработные могут обра-
титься в центр занятости. Адрес: г. Саркан, ул. Тауел-
сиздик 117, контактные телефоны 2-22-65, 2-22-26.

Орманды қорғау - өзекті
Орманды қорғау мен күзету – орман 

өрттерінің алдын алу, орман ағаштарының 
заңсыз кесілуіне және ҚР басқа да орман 
заңдарын бұзушылықтарға қарсы күрес 
жөніндегі іс-шараларды жүзеге асыру, сондай-
ақ орман аурулары мен зиянкестерінен, табиғи 
сипаттағы қолайсыз факторлардан қорғау бо-
лып табылады. Алайда орман қорына үлкен 
залалын тигізетін орман өрттері туралы айт-
пай кетуге болмайды. Міне, осы ретте мем-
лекет тарапынан өрттің алдын алу және оны 
болдырмау шаралары қолға алынып, бірқатар 
жұмыстар жүргізілуде. Орман өрттерінің ал-
дын алу мақсатында көктемгі және күзгі 
кезеңдерде мемлекеттік орман қорына іргелес 
аумақтардағы шөптерді өртеу және шабу 
жұмыстары атқарылды. Жалпы өрт қаупі 
маусымы сәуір айынан қараша айына дейін 
белгіленген. Осы орайда орман өрттерінің 
алдын алу мақсатында дайындық кезінде 
мемлекеттік инспекторларға техникалық 
сабақтар жүргізіліп, өртке қарсы құрал-
жабдықтар жинақталып, жаңартылады. 

Ж. УМАРОВ,
Алматы АООШ және ЖДАИ бас маманы.

Смогу ли я или члены моей семьи, 
воспользоваться ОГНЕТУШИТЕЛЕМ 

в нужный момент?
Огнетушитель не является сложным техническим устройством, 

к нему есть инструкция (рисунок и текст на поверхности баллона), 
прочитав которую, можно легко уяснить, как его применяют.

Если ты готов серьезно отнестись к вопросам пожарной безо-
пасности – своей и окружающих, то важно знать назначение огнету-
шащих средств и уметь правильно ими пользоваться.

Баллон имеет два рычага— верхний и нижний, посередине, 
между рычагами, вставлена специальная защитная чека и пломба. 
Для переноски огнетушителя его берут за нижний рычаг и пере-
носят. Для использования огнетушителя вынимают чеку, при этом 
срывается пломба, и совмещают (нажимают) верхний и нижний ры-
чаги— огнетушитель начинает работать.

Какой огнетушитель мне нужен? Наиболее распространёнными 
являются порошковые и углекислотные. Они могут работать в диа-
пазоне температур от – 40 до + 50 С. Техническое обслуживание 
этим огнетушителям необходимо только один раз в 5 лет.

Огнетушители различаются по объему (массе) заряда огнету-
шащего вещества. Рекомендуем приобретать огнетушители с мас-
сой огнетушащего вещества не менее 5 кг и до 8 кг (огнетушители 
с большей массой тяжелы для перемещения). Масса огнетушащего 
вещества указывается в индексе обозначения огнетушителя.

Например, ОП-2 –огнетушитель порошковый с объемом заряда 
2 л имеет общую массу баллона 4,5 кг, а ОУ-5 – огнетушитель угле-
кислотный с объемом заряда 5 л весит 13,5 кг.

Огнетушитель порошковый (ОП). Внутри порошкового огнету-
шителя находится специальный порошок, который покрывает очаг 
пожара и предотвращает приток кислорода к нему. Они очень эф-
фективны при тушении горючих жидкостей и газов. Порошковые ог-
нетушители чаще используют в складских помещениях, в гаражах, 
автомобилях и т.п. При использовании такого (ОП) огнетушителя 
необходимо быть внимательным, что бы порошок не попал в дыха-
тельные пути и глаза.

Огнетушитель углекислотный (ОУ). В жилых зданиях, где много 
оргтехники, телевизор, компьютер, электроприборы, электроуста-
новки и другое ценное оборудование, стоит использовать углекис-
лотные огнетушители. Они отличаются более чистым действием 
при использовании, так как огнетушащее вещество (углекислота) 
после тушения испаряется, не оставляя следов ни на мебели, ни 
на оборудовании. При эксплуатации, для охлаждения зоны горения 
температура углекислоты в виде снегообразной массы выпускного 
раструба может снижаться до -70°С. При использовании (ОУ) реко-
мендуется применять перчатки, – чтобы не обморозить руки.

Сколько огнетушителей нужно? Ключевым моментом при ис-
пользовании огнетушителя является его доступность. Размещать 
огнетушитель необходимо так, чтобы ограничить доступ маленьким 
детям и в тоже время, было удобно им быстро воспользоваться. 
Огнетушителем нельзя потушить уже разгоревшийся пожар. Важно 
приступить к тушению как можно быстрее, поэтому мы рекомендуем 
иметь огнетушитель в каждой постройке.

А.ТИЫНОВ,
начальник ОЧС Сарканского района, 

майор гражданской защиты.Центр занятости.
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«Егер ұялмасаң, білгеніңді істей 
бер!»

Бұл әуелгі Адам (ғ.с) әрі соңғы 
ақыреттік Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбарға 
дейін өзгеріссіз жеткен бірқатар ұлағаттар 
ішіндегі адамды кілт тоқтататын ерек-
ше оқшау хадис. «Асыл сөзге өлім жоқ» 
демекші, құны ес жидыртатын өсиет. 
Білгенін істеу деген - хайуан тірлік. Ал, 
одан жоғары тұру – адамилық. Адам ойын-
да бір ғана өтірік пен санада сәл қиянат 
болса, кеудедегі жүректің кірленуіне жетіп 
артылады. Ал, қол ұрлыққа, аяқ арамға 
жүгіре берсе, онда бойдан ұят кетті деген 
сөз. Жалпы, ұят деген не, оны кім қалай 
пайымдап жүр, пайызы қанша? 

Қазақтың кеңдігінде абырой, ар-
намыс, қадір-қасиет ұяттың туыста-
ры. Алайда, ұят күннің көзінен көлеңке 
іздеген Күнікей қыздай, адам табиғатына 
өлшеусіз жасырынған қысымды күш 
екенін көбісі біле бермейді. Ол әркімге 
әрқалай емес, барша адамзатқа бірдей 
егілген табиғи екпе. Рухты таза ұстайтын 
иманмен тамырлас тұқым. Адамилықтың 
қазығы, адамгершіліктің атасы, ізгіліктің 
анасы.  

Бір адамды ұяттылыққа шақырып 
отырған сахабаны Мұхаммед (с.ғ.с) 
пайғамбар тоқтатып «Ұят сөзбен 
сіңдіретін дүние емес, ол иманнан» дегені 
бар. Ал, «Расында, әрбір діннің өзіне 

тән мінезі бар. Исламның мінезі-ұят. Ұят 
пен иман тығыз байланысты» деген ха-
дисте мұсылманның болмысы жатыр. 
Бұдан бой мен ауыз қуысты таза ұстау, 
некелесу, ұят сақтау тәрізді жан мен тән 
тазалығы пайғамбарлар дәстүрі болып 
қалыптасқан.   

«Əдептілік, арлылық пен махаббат-
қабірден әрі өткендегі үш жолдасың» 
дегенді білген аталарымыз ар-ұятпен 
туылып, абыроймен дүние салған 
тәуірлеріміз. Олар пұлға арын сатқан, 
бұлданған, кекірейген, түрлі-түсті 
антұрғаннан сабақ ала білген ақылдылар. 
Ұятсызбен ұстаспаған, оны тыңдап, 
тілін тәрбиелеген, оған қарап қылығын 
түзеген. Алдына атойлап келген жөнсізді 
жұмсақ тілімен жөнге келтірген, әдепсізді 
әдемі сөзімен шығарып салған. Шіркін-ай, 
сағындырып сағым болған сол кезеңнің 
ұяты ұлтымыздың мінезі еді ғой. Ұяттан 
аттап өту, өзін жауға беру саналатын. 
Əріден ұят санаға сақтық, Құдайдан 
қорқудың шегесі-тін. Дегенмен, «Сырты 
сұлуға көз, іші сұлуға жүрек қызығады» 
деген халықпыз. Ол дәуірдің арлы 
аналарымыз өз алдына бір өмір еді. 
Өйткені, қазақтың кез-келген келіншегі 
күйеуіне жас көңілін білдіре алмайтын. 
Он шақты ұрпағын шұбыртып, ел алдын-
да ақ жаулықты ана атанғанымен, үйдегі 
отағасыға ләм деуге батылы жетпейтін. 
Немерелеріне кимешекті әже болса 

да, қарт қариясына тіктеп қарамайтын. 
Иманның күштілігі сонша, сол жан-
дар имене төмен қараған жүздерімен, 
қадірін өсірген қастерлі ұятын кебін етіп, 
жұмағының іргетасын осы өмірден бастап 
өріп кетті. Алайда, бұдан артық болмаса, 
олар ешкімнен кемімеді, еш жасымады, 
бірде-бір өкінбеді. Себебі, өз өмірлеріне 
өздері қайшы болып, Алланың берген 
жақсы қасиетін санасымен қимады. Сон-
да, олар ұялшақ болған ба? Əлбетте, 
ұяңдық ұяттың бір бұтағы. Тек, ұялу 
ұятты мінез емес. Керісінше, ұяттылық-
мәдениеттілік, инабаттылық, көрегенділік, 
ибалылық! Ал, қазіргі аңыраған қазақ 
ненің ұятты, ненің ұятты емесін ажырата 
алмай қалғандай. 

Адамның түйсік қызметін жүйелеуші 
әдеп. Ал, ұят осы әдептің бір мүшесі. Ол 
санаға шек, тілге тиек, жүріске тоқтам. Үш 
түрлі ұят яғни Алладан, адамнан, өзінен 
ұялу бар. Ұяттың Ұлы Иесі Жаратушыдан 
адамның ұялуы тиісті. Жаны мұрын ұшына 
жеткенде, саудасы тығырыққа тірелгенде, 
отбасы қиындыққа ұшырағанда, Оған 
алақанын тосып, екі қолын ұялмастан 
жаяды, жылана сұрайды. Ал, Оның 
бұйрықтары мен тыйымына келгенде, 
бойын не ойын ұсынбақ түгілі, ұмытып 
кетеді. Міне, осы тұста адамның ұяты 
өлшенеді. Алладан ұялу - Жаратқанға 
құрмет, Оның назарын әркез сезіну, Оның 
алдында абыройын сақтау деген мән. 
Алайда, бұл мән екінің бірінен табыла 
бермейді. Ал, адамдардан ұялу - өзгеге 
құрмет. Өзінен ұялу - өзін сыйлағаны, 
ұятымен үндескені. Мәселен өмірде «Өзін 
танығысы келген адам жалғыз қалғандағы 
ахуалына қарасын» деген ғұламалар бар. 
Тіптен «Адамдардан ұялғанша, өзіңнен 
өзің ұял» деп, «Ұяты жоққа дәріс жоқ» 
дейді де.  Өткен заманнан үш жақсы бар. 
Олар: 

«Ердің ұяты жақсы, әйелдің ұяты 
одан жақсы»; «Əр адамның әділ болғаны 
жақсы, басшының әділдігі одан да жақсы»; 
«Қарттың тәубелілігі жақсы, жастардың 
тәубелі болуы тіптен жақсы». 

Əлбетте адамды «Бетсіз» деп жүзінен, 
«Ұяты бар» деп ісінен танитын халықтың 
көзі турашыл. Бір ойшылдың «Ұятсыз 
адам иттен де жаман» дегенін оқып, ит-
тен ұят іздегеніне таң қалдым. Алайда, 
қазанның қақпағын сол аңдушыда мына-

дай бір әдеп бар екен. Ала бөтен жерге 
барып, нәжісін шығарады да, топырақты 
бұрқырата отырып, төрт аяғымен көмеді, 
сосын орнынан жылжиды екен. Ал, 
күні кеше Елордамыздың қақ ортасын-
да нәжісін тастап жүре беретін небір 
адамдардың барын естігенде «Ең болма-
са ит екеш иттен де өнеге алмаған екен» 
деген шаққа жеттім. Осы біз ар-ұятты 
әрбір жерге тастап жүрген жоқпыз ба?  

Біздер сүйіп қосылған жұбымызды 
таза шынайы жүрекпен жақсы көру, 
қарым-қатынасты құрметтеуде Мұхаммед 
(с.ғ.с) пайғамбардан бастап, кешегі баба-
лар өнегесіне еліктейміз. Алайда, бүгінгі 
таңда осы құрмет пен махаббат адасып 
барады. Өйткені, қаражаты бар қалталы 
әйелдерді аңдыған, оларды әдейілеп 
арнайы іздеген, жолдарына шаршанды 
«жаным» сөзімен тұзақ құрып, ұятсыз 
тірліктерін бір түннен асырмайтын, өтірік 
қылымситын ерлер, оның ішінде жастар 
көбейді. Егер де, бұл зина орта жол-
дан тоқтап, әрі қарай отбасы құрумен 
жалғасқан күнде, көбінесе ерлердің 
өкшеқұлдар мен жорғаларға айналуы-
на бір себеп болуда. Осы біз өр рухты, 
қайсар мінезділіктен шығып, ұятсыздыққа 
көшкен жоқпыз ба?   

Əр үйдің қос әулиесіне шаңырақтың 
босағасы шаттанып, қуаныштан шалқиды 
екен. Өкініштісі, олардың көздері кет-
се, ұрпағы мұраға балқитын болды. Əке 
мен ананың өмір бойы тірнектеп жинаған 
дүниесіне таласып, белдері бүгіліп өздері 
жинағандай, бет жыртысып, ақырында 
ағайын мен ағайын, абысын мен абысын, 
бала мен баланың ара жігі ашылып, бірін-
бірі соттың алдына сүйрелеу көбейді. Осы 
біз бауырымызды шеттетіп, ағайындықтан 
ажырап, ұятсыз болған жоқпыз ба?

Мұсылман ұлылығына көсем болған 
Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбарымыз «Ұят 
кетсе, екіншісі де кетеді» деп, ұят пен 
иманды егіздесе, ұлтының кемеңгерлігіне 
дана болған Абай атамыз «Кімнің ұяты 
жоқ болса, оның иманы да жоқ» деп 
мақұлдайды. Ал, қазақтың қарапайым 
шекарасы бір ғана «Ұят боладысы». 
Ендеше, ұяты бардың иманы тірі, ұяты 
жоқтың иманы өлі. Ұяттылық беттің оты, 
ұятсыздық рухтың өшкен шоғы!

Нұрлан қажы БАЙЖІГІТҰЛЫ,
дінтанушы имам.

  
   

ОТ 
ПЕН 

ШОЌ 

К‰йеуiњiздi сатыњызшы ...

Спектаклді толыққанды күйінде 
көрерменге ұсынатын – режиссер. Те-
атрды драматургиядан, актерден және 
режиссурадан тұратын ағза десек осы 
үшеуі бір-бірімен қабыспаса өлі дүние 
болмақ. Аты аңызға айналған Асқар 
Тоқпановтың мектебінен өтіп, әйгілі 
режиссер Əзербайжан Мәмбетовтың 
қойылымдарында басты рольдерді сом-
дап, айтулы актер әрі режиссер Асанәлі 
Əшімов сынды майталмандармен бірге 
өнердің қара шаңырағында қабілет-
қарымымен танылған жерлесіміздің жыл-
дар бойы жинақталған тәжірибесінің бұл 
жолы да өз жемісін бергені бірден көзге 
түседі. 

...Көп қабатты үйдің сән-салтанатты 
пәтері.  Ашық терезеден биік–биік 
ғимараттары бой түзеген үлкен қаланың 
көрінісі менмұндалайды. Сыры да, 
сыны да кете қоймаған байсал тартқан 
келіншек дастарханын жабдықтауда. Бүгін 
отағасымен қосылғандарына 20 жыл то-
лыпты. Осы атаулы күннің құрметіне тәтті 
бәліш пісіріп, дегбір таппай жүр. Оны біз 
есіктің қоңырауын шалып, үйге енген бей-
таныс қызбен әңгімесінен бағамдаймыз. 

Бейтаныстың бұйымтайы да то-
сын. Бұл әйелдің күйеуімен курортта 
бірге болыпты. Ақылына, парасатына 
таң қалыпты. Аз ғана уақытта бір-бірін 
бағалап, айырылыспасқа серт берісіпті. 
Күйеуінің айтуымен сыртынан жақсы 

Ауданда халық театрын қалыптастыруды мақсат тұтқан М.Əуезов атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық драма театрының артисі, Қазақстанның Еңбек сіңірген  қайраткері Саят Мерекеұлы 
көрермендерге өзінің режиссерлігімен Ф. Болековтың «Төрт кемпір, бір шал» спектаклін ұсынған бола-
тын. Көпшілікті күлдіріп әрі ойландырған осы қойылымнан соң туған жеріне ат арытып келіп жүрген 
өнер шебері бұл жолы М. Задорновтың Т. Əлімбекұлы, О. Кенебаев аударған  «Күйеуіңізді сатыңызшы» 
комедиясын дайындапты.  «Махаббат үшбұрышы». Бірақ, жаңа заманның нарық қарым-қатынасының 
заң шеңберінде, дәлірек айтқанда, «ҮШБҰРЫШЫНДА». Егер де, сізге жас сүйкімді қыз күйеуіңізді сатуға 
ұсыныс жасаса, не істер едіңіз? Расында, қызық, ерекше жағдай! Барлығы шынайы өмірдегідей, күлкі мен 
қайғының арасы – бір  қадам, махабаттан өшпенділікке дейін – бір  қадам.

таныс күндесіне жас қыз «Күйеуіңізді 
сатыңызшы» деп қиылады. Тіпті оның 
құнын да 20 мың долларға бағалап 
қойыпты.

Бұдан әрі оқиға шиеленісе түседі. 

Қойылымның қызығын бір мақаламен та-
уысып алмау үшін комедияның барысын 
тамашалауды көрермендердің еншісіне 
қалдырғанымыз жөн болмақ. 

Елена Владимировнаны кескіндеген 

Гүлжан Қисабекова, Оксана бо-
лып ойнаған Гауһар Тұралиева, Ан-
дрей Васильевичтің рөліндегі  Əлішер 
Сейденов өз кейіпкерлерінің бітім-
болмысын, ой-өрісін  шама – шарқынша 
жеткізе біледі. Театрда ролді ойнау 
мен кейіпкер сомдаудың ара салмағы 
аспан мен жердей. Бұл қойылымда 
Гауһар Тұралиеваның кейіпкер сомдауға 
ұмтылысы бізді сүйсіндірді. Көрермендер 
көңіліне ұялайтын роль сомдау, әрине, 
келешекте халық театры атағын қорғап, 
әуесқойлықтан кәсіпқойлыққа қарай 
бейімделген ұжымға қоятын көпшіліктің 
талабы болмақ. 

Өнер – халықтікі. Театр – рухани 
деңгейімізді, көрермендердің мәдениетін 
көтеретін орын. Өнерге қамқорлық жасал-
май жақсы өнер тумайды. Демек, өнерге 
құштар көрермендері мол ауданның 
халық театры күні ертең –ақ топшысын 
бекітіп,  шуағын айналасына түсіретін бо-
лады. 

Жомарт ИГІМАН.
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Но начнем все по порядку. В начале ХХ 
века, когда происходило формирование 
общественно-политических взглядов Муха-
меджана, Казахстан представлял из себя от-
сталую колониальную окраину Российской 
империи. Социально-экономическая и поли-
тическая ситуация здесь характеризовалась 
обострением аграрного и национального во-
просов. Угнетен был казахский народ и в ду-
ховной сфере. Возникшее в таких условиях 
общественно-политическое движение среди 
казахов ставило перед собой национально-
демократические задачи. Во главе него стоя-
ла молодая казахская интеллигенция, в том 
числе и Мухамеджан Тынышбаев, чей петер-
бургский период учебы (1900-1906 гг.) со-
впал с событиями первой русской револю-
ции. Один из сподвижников Мухамеджана, 
тоже петербургский студент, а в будущем ли-
дер алашского движения Халел Досмухаме-
дов, в своих показаниях следователю ОГПУ 
в сентябре 1931 года писал об этом периоде 
так: «В Петербург попал накануне первой ре-
волюции, когда демократия и студенчество 
часто роптали. Попал в студенческий водо-
ворот, жадно взялся за свое политико-
просветительское образование, знакомился 
с программами различных политических 
партий. Ни одна из программ не удовлетво-
ряла меня, а также других казахов-студентов. 
Социал-демократы говорили только о рабо-
чих, социалисты-революционеры — о кре-
стьянстве, кадеты — о величии русского на-
рода, а правые только травили инородцев». 
Примерно то же говорил и студент Тыныш-
баев на съезде автономистов, где он высту-
пил с докладом «Казахи и общественное 
движение». Однако молодой политик пошел 
дальше Халела Досмухамедова, напоминая 
властям метрополии о том, что пора поду-
мать об устаревшей с точки зрения демокра-
тии системе управления Казахстаном и дру-
гими колониальными окраинами, о 
земельных притеснениях казахов. Таким об-
разом, голоса Досмухамедова и Тынышбае-
ва перекликались с так называемой Карка-
ралинской петицией осени 1905 года, 
авторами которой были Алихан Букейханов, 
Жакып Акбаев, Ахмет Байтурсынов, Муста-
фа Шокай и другие будущие лидеры партии 
«Алаш» и правительства Алаш-Орды. Цен-
ность этих чудом дошедших до нас докумен-
тов определяется, помимо всего прочего, 
тем, что они помогают нам понять истоки 
взглядов единомышленников Тынышбаева, 
получивших образование в Петербурге, Мо-
скве, Варшаве, Казани, Томске, Омске, Уфе, 
Ташкенте и других городах царской России 
— людей, которые, выступив реформатора-
ми, создали алашское движение. Критиче-
ски оценивая сложившуюся ситуацию и ис-
ходя из опыта создания политических партий 
и движений России, они определяли пути и 
принципы своей, казахской партии. В резуль-
тате в качестве образца в основу ее была 
взята программа партии конституционных 
демократов, то есть кадетов, находившихся 
в оппозиции к царскому правительству. Та-
ким образом, в конце 1905 года в Уральске 
состоялся так называемый съезд представи-
телей пяти областей, участники которого — 
А. Букейханов, Ж. Сейдалин, М. Дулатов, Б. 
Каратаев, М. Тынышбаев и Б. Сыртанов 
предприняли попытку организации «Казах-
ской конституционно-демократической пар-
тии». Но руководителям демократической 
интеллигенции Казахстана понадобилось 
еще 12 лет борьбы и тревог для создания 
общенациональной партии в июле 1917 года 
и определения ее стратегических и тактиче-

ских задач. На этом пути Мухамеджан Ты-
нышбаев и его политические союзники наби-
рались опыта общественно-политических 
деятелей. Особенно ярко это проявилось на 
выборах в первую и во вторую государствен-
ную думу. Если в первую из них от Семипа-
латинской области баллотировался и с боль-
шими трудностями прошел Алихан 
Букейханов, то во вторую уже без особых за-
труднений от различных областей Казахста-
на был избран ряд казахских деятелей, в том 
числе Мухамеджан Тынышбаев — от Семи-
реченской области. Выдвижение и выбор 
Мухамеджана свидетельствует о высоком 
авторитете этого 28-летнего политика и ди-
пломированного инженера, о доверии к нему 
со стороны народа. И хотя вторая Госдума 
просуществовала недолго (она была распу-
щена 3 июня 1907 года), с ее трибуны успели 
прозвучать речи казахских депутатов с кри-
тикой аграрной политики царского прави-
тельства. Но не только высокая государ-
ственная трибуна служила средством 
утверждения и пропаганды своих взглядов. 
С 1913 года и до закрытия ее советской вла-
стью в марте 1918 года в Оренбурге выходи-
ла газета «Казах». Выпуском ее занимались 
Алихан Букейханов, Ахмет Байтурсынов и 
Мыржакып Дулатов. И одним из самых ак-
тивных ее авторов был Мухамеджан Тыныш-
баев. Многие статьи свои он подписывал 
псевдонимом «Казахский инженер». Газета 
эта сыграла значительную роль в политиче-
ском воспитании народа и, конечно же, в соз-
дании общенациональной казахской партии. 
После Февральской революции 1917 года 
Тынышбаев полностью переключился на по-
литическую деятельность. Он принимал уча-
стие в организации уездных и областных ка-
захских комитетов, был членом особого 
Туркестанского комитета Временного прави-
тельства. Одновременно Мухамеджан был 
назначен комиссаром Временного прави-
тельства по Семиреченской области. На 
этих должностях он проводит многотрудную 
работу по возвращению из Китая в Семире-
чье казахов и киргиз, ушедших за кордон во 
время жестокого подавления царскими кара-
телями национально-освободительного вос-
стания 1916 года. В условиях стремительно 
развивающегося политического процесса 
лидеры прокадетски настроенных казахских 
интеллигентов подошли вплотную к созда-
нию своей партии. Провозглашенные 
буржуазно-демократические свободы спо-
собствовали консолидации сил, отражавших 
интересы различных слоев казахского обще-
ства. Воспользовавшись быстро меняющей-
ся ситуацией и ускоренным процессом поля-
ризации политических страстей, они 
объявляют Первый всеказахстанский съезд 
и проводят его в июне 1917 года в Оренбур-
ге. Из 14 вопросов повестки дня его главное 
внимание уделяется проблемам националь-
ной автономии, решению земельного вопро-
са, подготовке к выборам Учредительного 
собрания и образованию казахской полити-
ческой партии. Первый всеказахстанский 
съезд, по существу, конституировался в по-
литическую партию «Алаш». Мухамеджан 
Тынышбаев по решению съезда вошел в 
список из 81 кандидата в депутаты Учреди-
тельного собрания от казахских областей 
Российской империи. Руководителями пар-
тии «Алаш» стали Алихан Букейханов, Ах-
мет Байтурсынов и их сподвижники, в том 
числе Тынышбаев. Абсолютное большин-
ство членов партии не восприняли социали-
стическую программу большевистского тол-
ка и объединились под лозунгом: 

«Освобождение казахского народа из-под 
колониального ига!», а в годы Гражданской 
войны выступили как союзники антисовет-
ских сил в России. Лидеры только что обра-
зовавшегося «Алаша» вели пропаганду сво-
их программных взглядов и до Октября. Ну а 
после выстрела «Авроры» выходящая те-
перь уже в Петрограде газета «Казах» тут же 
опубликовала проект программы партии 
«Алаш», состоявший из 10 пунктов и вклю-
чавший вопросы государственного устрой-
ства, местной свободы, основных прав граж-
дан, религии, суда, науки и просвещения, 
проблемы выработки земельного закона и 
тому подобное. Обнародованный проект 
этот имел большой успех, что сказалось на 
выборах в Учредительное собрание. Он объ-
единил представителей различных слоев 
казахского народа на Втором уже всеказах-
станском съезде, который был проведен че-
рез полгода после первого там же, в Орен-
бурге. Здесь, на этом форуме, было принято 
решение об образовании казахской автоно-
мии и постановление сформировать ее пра-
вительство в лице Временного народного 
совета, дав ему наименование Алаш-Орды, 
оно же — правительство Алашской автоно-
мии. Ему, правительству, было поручено не-
медленно взять в свои руки всю исполни-
тельскую власть над казахским населением. 
Председателем Алаш-Орды был избран 
Алихан Букейханов, а Мухамеджан Тыныш-
баев вошел в состав этого правительства из 
15 видных казахских деятелей. Конец лета и 
начало осени 1917 года стали для Тыныш-
баева периодом особо бурной политической 
активности. Он работал, как говорится, на 
два фронта. В Казахстане по укреплению 
только что созданной с его участием партии 
«Алаш». А в Туркестане (Центральной Азии) 
вместе с Мустафой Шокаем по подготовке 
так называемой Туркестанской автономии — 
Туркестон Мухтарияти. Благодаря их стара-
ниям уже в ноябре в Коканде состоялся IV 
Чрезвычайный съезд мусульман Туркестан-
ского края. На нем и была провозглашена 
эта первая национально-демократическая 
республика народов Туркестана. Мухамед-
жан Тынышбаев был избран ее премьер-
министром. Однако государственное обра-
зование это не просуществовало и трех 
месяцев. Разогнанное большевиками в фев-
рале 1918-го, оно получило в советской 
историографии искаженное название «Ко-
кандская автономия» — по месту проведе-
ния съезда. После разгрома Туркестанской 
автономии большевиками Тынышбаев цели-
ком переключается на Семиречье. Летом 
1918 года, когда здесь началась Граждан-
ская война, он на правах комиссара едет на 
север области и проводит 31 августа в Леп-
сы второй Семиреченский казахский съезд. 
20 дней идет обсуждение дальнейших дей-
ствий и вырабатывается политический курс 
этого отделения Алаш-Орды. Внешне он 
определялся будто бы сочувствием белому 
движению, хотя, скорее, это нейтралитет. В 
то же время поддерживались тайные контак-
ты с советскими представителями, предпо-
ложительно — с людьми Ораза Джандосова 
и Дмитрия Фурманова. Для обеспечения это-
го курса в 1918-1919 годах, как свидетель-
ствуют обнаруженные уже в наше время в 
Архиве КНБ РК документы, Тынышбаев тай-
но ездил в Семипалатинск, где базирова-
лось центральное правительство Алаш-
Орды во главе с Букейхановым, дважды в 
Уч-Арале и один раз на нейтральной полосе 
встречался с атаманом Анненковым. Весной 
1919-го торгайская группа Алаш-Орды во 

Инженер, Ученый, Политический деятель
Мухамеджан Тынышбаев. Имя этого выдаю-

щегося человека очень долго было известно 
лишь узкому кругу лиц. Связано это с тем, что 
он вместе с другими представителями казах-
ской демократической интеллигенции сто-
ял у истоков отвергнутой Советами партии 
«Алаш». «Алаш» добивалась возрождения ка-
захской государственности, и в декабре 1917 
года, когда была провозглашена наконец Алаш-
ская автономия, в состав ее правительства, 
то есть Алаш-Орды, вошел и Тынышбаев. 

главе с Байтурсыновым вынуждена была 
перейти на сторону советской власти. По-
следняя обещала амнистировать участни-
ков алаш-ординского движения, и Тынышба-
ев со своими семиреченцами — Жумаханом 
Кудериным, Садыком Аманжоловым, Базар-
баем Маметовым, Мырзаханом Толебаевым, 
Алдабергеном Умбетбаевым, Билялом Су-
леевым и другими — в конце 1919-го-начале 
1920 года последовал ее примеру. Дальше 
идут пять лет жизни в Ташкенте. Мухамед-
жан едет туда по приглашению Фрунзе и 
председателя ЦИК Туркестанской АССР Ту-
рара Рыскулова. Управляет водным хозяй-
ством Министерства земледелия, консульти-
рует руководство республики по вопросам 
строительства. Преподает физику и матема-
тику в КИНО (Казахский институт народного 
образования в Ташкенте), пишет исследова-
ния по истории и этнографии Казахстана, 
которые и сегодня не утратили своей научно-
познавательной ценности. 1925-1926 годы 
— Тынышбаев главный инженер по благоу-
стройству новой столицы Казахстана — 
Кзыл-Орды; 1927-1930 годы — выполняет 
ответственные работы по строительству 
Турксиба. Но какую бы должность ни зани-
мал Мухамеджан Тынышбаевич, он все вре-
мя находится под пристальным наблюдени-
ем агентов ОГПУ — НКВД. Слежка, открытая 
и тайная, усилилась с конца 20-х годов, ког-
да была арестована группа бывших участни-
ков алашского движения во главе с Ахметом 
Байтурсыновым. Лишь 10 лет после граж-
данской войны занимался Мухамеджан Ты-
нышбаев активной творческой деятельно-
стью и частично по своей специальности 
инженера-строителя железных дорог. Она, 
эта деятельность, была насильно прервана. 
В 1930 году за участие в алашском движении 
и руководство правительством Туркестан-
ской автономии (Туркестон Мухтарияти) Му-
хамеджан Тынышбаев был репрессирован 
агентами ОГПУ как «буржуазный национа-
лист» и вместе со своими единомышленни-
ками сослан в Центральную Черноземную 
(ныне Воронежскую) область РСФСР сроком 
на пять лет. Во время ссылки он как специа-
лист высокой квалификации был привлечен 
к строительству железной дороги Москва — 
Донбасс. Освобождение было недолгим. 21 
ноября 1937 года он был вновь схвачен аген-
тами НКВД и в 1938 году расстрелян в Таш-
кентской тюрьме. Научные труды Тынышба-
ева, политическая публицистика повторили 
его трагическую судьбу: они были запреще-
ны, изъяты из библиотек, рукописи уничто-
жены. Сама тема, связанная с историей пар-
тии «Алаш» и Туркестон Мухтарияти, 
деятельностью их руководителей, была 
официально закрыта. Благодаря усилиям 
ныне покойных профессора Абу Такенова и 
краеведа Бейсембая Байгалиева в 1993 году 
вышел однотомник трудов Тынышбаева под 
названием «История казахского народа». 
Тогда же издательство «Жалын» выпустило 
сборник его же трудов «Великие бедствия 
(Актабан шубурынды)». В том же году на ро-
дине Мухамеджана, в местности Тынышбай-
сайы Сарканского района Талды-Курганской 
области, прошли торжества, посвященные 
115-й годовщине со дня его рождения. В них 
участвовал его старший сын Искандер-ага, а 
также много лет стоявший во главе Казахста-
на Динмухамед Ахметович Кунаев. К сожа-
лению, речь, с которой он выступил, была 
последней в его жизни. 

Кенес НУРПЕИСОВ, 
«Известия Казахстан», академик. 

28 августа  2004 г.
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Ќыздыњ ќасиетi-ќылыѓында
Қазақ  халқы  «Қыз»  деген  сөздің  өзін  әдеміліктің, инабаттылықтың, 

сұлулықтың белгісі деп таныған.Сондай-ақ  қыз баланың ұқыптылығын, 
шеберлігін, сүйкімділігін, жанының нәзіктігін, өнер, білімге бейім 
тұратынын жоғары бағалап, оның ол қасиеттерін бейнелі сөздер арқылы 
ерекше көрсеткен. Мысалы: «Қыздың жиған жүгіндей», «Қыздың тіккен 
кестесіндей», «Жақсы қыз – жағадағы құндыз», «Қызы бар үйдің қызығы 
бар» т.б.

Қазақ  отбасында басқа ұлттарға қарағанда қыз бала тәрбиесіне  
ерекше көңіл бөлген. Қыз баланы алақандарына салып, еркелетіп жат 
жұрттық деп тәрбиелеген.  Отбасында  қыз балаға үй жинау, ас әзірлеу 
жалпы үйдің ішіндегі жұмыстарды жүктеген. Осы істердің барлығын қыз 
балаға ерте жастан  анасы үйретіп отырған. Қазіргі  бала тәрбиесіне кел-
генде мектеп пен ата-ана тығыз байланыста. Екі жақтан берілген тәрбие 
бірін-бірі толықтыруда.Мектепте  көркем еңбек  сабағында тамақ жасау-
ды, тәтті тағамдар пісіруді, киім тігу мен  құрақ құрауды үйретеді.Үйретіп 
қана қоймай әртүрлі  іс-шаралар  өткізу барысында алған білімдерін 
практикалық тұрғыда көрсетеді.

Мектебімізде эстетика бірлестігінің жұмыс жоспарына сай  қазанның 
18-інде көркем еңбек   пәні мұғалімі Гүлмира Имангазиева  ұйымдастырған 
«Аспаздар патшалығы» атты  9 сыныптардың  қыздар   арасында жа-
рыс өтті.  Жарыс 5 кезеңнен тұрды.  Əр сынып өздерінің тобымен, 
ұранымен  таныстырып өтті. Екінші кезеңде  адам  ағзасына пайдалы 
көкөністерден салат түрлерін жасады. Салаттың құрамы,  пайдалылығы, 
қалай жасалатындығы туралы айтылды.Үшінші кезеңге келгенде топтың 
кондитерлері торт, пицца, чизкейктерді түрлендіріп пісіріп, әділқазыларға 
ұсынды. Қыздар асханада өздерін еркін сезінді, қысқа толқынды және нан 
пештерін қолдана білді. Үй тапсырмасына берілген басқа халықтардың  
ұлттық тағамдарына 9 а сыныбы  корей халқының «Корн-догын», 9 ә сыны-
бы түрік халқының  мантысын дайындаса,  9 б сыныбы корейдің  «Кукси» 
сорпасын әзірледі. Жасалған дәмдерден дастархан жайды.Дастархан жаю 
мәдениетін көрсетті. Жалпы жарыс өте қызықты өтті.Жарысты  тамаша-
лап отырған  әділқазы алқасы, сынып жетекшілер, ата-аналар  қыздардың 
тағамды қалай жасағандықтарының куәсі болды. Ол жерде уақытты тиімді 
қолдану, асханадағы тазалық,   топтың ұйымшылдығы, астың дәмділігі, 
дастарханның  талғамға сай безендірілуі   бағаланды. Жарыс болған соң 
жеңімпаз болады. Бірінші орынды  9 ә сыныбы, екінші орынды 9 а сыныбы, 
үшінші орынды 9 б сыныбы иеленді. Жарыс соңында жақсы тілектер ай-
тылды. Дастарханнан қонақтар дәм татып ризашылықтарын білдірді.

Осындай керемет жарысты  ұйымдастырып отырған Имангазие-
ва  Гүлмираға көптен көп рахметімді  айтып, шығармашылық табыс, зор 
денсаулық тілеймін. Ұстаздық жолында алар асуы көп болсын!   

Б.АЙДАРХАНОВА, 
Абай атындағы мектеп-гимназия эстетикалық  пәндер 

бірлестігінің жетекшісі, музыка пәні мұғалімі.  

Мемлекеттік тіл — аса маңызды 
да өзекті мәселе, тіл — халықтың 
жан дүниесі, рухани негізі, ел 
еркіндігі мен ұлтты танытатын ба-
сты белгі. Ол — ұлт болмысын 
ұғындырып, төңірегіне жұртты топ-
тастырушы, біріктіруші фактор. 
Сондықтан мемлекеттік тілді білу — 
өмір талабы, заман сұранысы, қоғам 
қажеттілігі. Олай болса, тілді өмірдің 
барлық саласында қолданып, аясын 
кеңейту жолында әрбір қазақстандық 
өз азаматтық міндетін атқаруға тиіс. 

Ел тәуелсіздігін тіл тәуел-
сіздігімен астастыра қарап, 
туған тілдің тұғырын биіктету 
қамы қолға алынғалы да біраз 
уақыт болып қалды. «Қазақстан 
Республикасындағы тіл саясатының 
тұжырымдамасы», «Қазақстан 
Республикасындағы Тіл туралы 
заң» сияқты стратегиялық маңызы 
бар құжаттардың дүниеге келуі осы 
бағытта жасалған оң қадамдар. 
Адамның ой-өрісін, мәдени 
дәрежесін, ақыл-парасатын, руха-
ни байлығын көрсететін айна. Тіл 
мәдениетінің өзектілігі әрқашан 
ескеріліп, қай халық болса да, бұл 
мәселені айналып өткен емес. 
Өнер алды — қызыл тіл» деп 
қазақ халқы да сөйлеу шеберлігіне 

үлкен мән берген. Қазіргі таңда тіл 
мәдениетінің көкейкестілігі арта 
түсті. Қазақстан Республикасы 
Президентінің «Тілдерді қолдану 
мен дамыту бағдарламасында»: 
«Тілді дамыту — Қазақстан Респу-
бликасы мемлекеті саясатының аса 
өзекті бағыттарының бірі», сондай-ақ 
«Мемлекеттік тілді оқытудың саны 
мен сапасына көңіл бөлу керек» 
делінген. Елбасы Н.Ə.Назарбаев: 
«Қазақстанның болашағы — қазақ 
тілінде», — деп тұжырымдайды. Ал 
қазақ халқының тіл келешегі — мек-
теп оқушыларында. 

Қазіргі кезеңде білім берудің 
ұлттық моделіне өту оқыту мен 
тәрбиелеудің соңғы әдіс- тәсілдерін, 
инновациялық-педагогикалық техно-
логияларды игерген, технологиялық-
педагогикалық диагностиканы 
қабылдай алатын, педагогикалық 
жұмыста қалыптасқан, бұрынғы 
ескі сүрлеуден тез арада арылуға 
қабілетті және нақты тәжірибелік 
іс-әрекет үстінде өзіндік даңғыл 
жол салуға икемді, шығармашылық 
педагог-зерттеуші, ойшыл мұғалім, 
зерделі оқытушы болуын қажет 

етеді. Бүгінгі таңда қозғалып жатқан 
ең өзекті мәселелердің бірі білім 
беру жүйесінде жаңа электрондық 
технологияны енгізу, халықаралық 
коммуникациялық желілерге шығу, 
білім беруде ақпараттық техноло-
гияларды қолдану, жетістіктері мен 
жеке тұлғаларды қалыптастыру 
және қазіргі заман талабына сай 
білім алуға қажетті жағдайлар жа-
сау. Білім берудің жаңа жүйесі жа-
салып, оның мазмұнының түбегейлі 
өзгеруі, дүниежүзілік білім кеңістігіне 
енуі бүкіл оқу әдістемелік жүйеге, 
оқытушылар алдына жаңа талаптар 
мен міндеттер қойып отыр.

Көптеген ғылыми-педагогикалық 
әдебиеттерді, мерзімді баспасөз 
ақпараттарын талдап-зерттей келе, 
бүгінгі күнгі оқушылардың сөз сап-
тауы көңіл аударарлық көпшілігінің 
тіл мәдениеті төменгі деңгейде деген 
қорытынды жасауға болады. Олар өз 
ойларын дұрыс, түсінікті етіп жеткізе 
алмайды, басы артық бос сөздерді 
көп қолданып, ойын шашыратып 
жібереді. Кейбірі орысша сөздерді 
қосып, араластыра сөйлесе, бірі жар-
гонмен, диалектілермен сөйлегенді 

МЕМЛЕКЕТТIК ТIЛДI БIЛУ — ¤МIР ТАЛАБЫ
сән көреді. Бұл мәселе туралы 
көптеп айтылып та, жазылып та жа-
тыр. Бүгінгі таңда қазақ мектептерінің 
өзекті мәселелерінің бірі — 
оқушылардың тіл мәдениетін көтеру, 
сауатты жаза алатын, өз ойын айқын 
жеткізе алатын азамат тәрбиелеу. 
Қазіргі заманымызда қойылған ба-
сты талаптардың бірі — өмірден өз 
орнын таңдай алатын, өзара қарым-
қатынаста өзін еркін ұстап, кез кел-
ген ортаға тез бейімделетін, белгілі 
бір ғылым саласынан білімі мен 
білігін көрсете алатын, өз ойы мен 
пікірін айта білетін мәдениетті жеке 
тұлға қалыптастырып, тәрбиелеу. 
Оқушының жеке тұлға болып да-
муы мен алған білімін іске асы-
руда сөйлеу тілін, әрекетін, тіл 
мәдениетін, әдебін қалыптастыру 
педагогиканың қазіргі кезеңдегі 
өзекті мәселелерінің бірі болып та-
былады. Осы мәселелерді назардан 
тыс қалдырмай, кәсіби бағдар бере 
отырып оқыту — тіл үйренушінің мек-
тепте алған білімін тереңдетіп, өзі 
таңдаған мамандыққа сай лексиканы 
меңгеруіне, өз көзқарасын танытуға, 
бейнелі, астарлы қазақ тілінің 

байлығын меңгеруіне жол ашады. 
Тіл үйренушінің ой-пікірін белгілі бір 
тақырып бойынша жүйелі түрде өз 
мамандығына негіздеуге жұмыстар 
жүргізіледі. Осы арада жоғарыда 
айтып өткен жаңа технологияның 
түрлері кеңінен қолданылады, яғни 
оқытушының шеберлігі аса қажет 
етіледі. Оқытушы таңдаған техно-
логияны түрлендіріп, аса шеберлік 
көрсетсе, соғұрлым сабақ мақсатына 
жетеді деп ойлаймыз. Осы тұрғыдан 
алғанда, оқытушыға білім берудің 
тиімді жолдарын қарастыру, таңдай 
білу еркіндігі тиіп отыр. Кез келген 
оқыту технологиясы іс-әрекеттің 
қарқындылығы мен белсенділігін 
арттырады. Тіл үйренушінің оқуға де-
ген ынта-ықыласын, қызығушылығын 
жойып алмау мақсатында, алдымен 
ұғымға сәйкес түсінікті болуын еске-
ру қажет, берілетін тапсырманың 
тәрбиелік мәніне көңіл бөлініп, 
сезімді, қызығушылықты оятатындай 
құрылуы керектігі ескерілуі қажет.

М.БЕЛГИБАЕВА,
Н.Островский атындағы  

мектеп-лицейінің  бастауыш 
сынып мұғалімі. 

Қазақстаның тұңғыш президенті 
- Елбасы өзінің «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» атты мақаласында 
«Туған жер» бағдарламасын ұсынып, 
жас ұрпақтың бойына сүйіспеншілік, 
патриоттық сезімді қалыптастыру 
керектігін атап өтті. Мақаланың 
басты бөлігі туған жердің ұлттық 
құндылықтарын қадірлеуге арналған. 
Иә, туған жерге деген сүйіспеншілік 
туған тарихыңды тереңнен білуден 
басталады. «Туған жер» деген кез-
де әрбір азаматтың, әрбір адамның 
жүрегінде тулаған шабыт пен сезім 
ұялайтыны анық. Себебі, адам өзінің 
туған жерінің перзенті, сол даланың, 
сол жердің, сол мекеннің бір бөлшегі.

Осы бір ерекше шексіз 
патриоттық сезімді әрбір азамат пен 

жастардың бойына етене сіңіріп, 
қанға дарыту үшін, сөздің ұғымын 
кең мағынасында түсіну үшін, Ел-
басы «Болашаққа бағдар: рухани 
жаңғыру» мақаласында орындалу 
керек міндеттердің ішіне «Туған жер» 
бағдарламасын ұсынды. Ал осы 
бағдарламаның мәні неде?  

Елбасы бұл бағдарламаның мәні 
деп үш ерекшелікті атап көрсетеді.  
«Бірінші, бұл білім беру саласын-
да ауқымды өлкетану жұмыстарын 
жүргізуді, экологияны жақсартуға 
және елді мекендерді абаттандыруға 
баса мән беруді, жергілікті деңгейдегі 
тарихи ескерткіштер мен мәдени 
нысандарды қалпына келтіруді 
көздейді.

«Екінші, басқа аймақтарға көшіп 
кетсе де туған жерлерін ұмытпай, 
оған қамқорлық жасағысы келген 
кәсіпкерлерді, шенеуніктерді, зия-
лы қауым өкілдері мен жастарды 
ұйымдастырып, қолдау керек. Бұл – 
қалыпты және шынайы патриоттық 
сезім, ол әркімде болуы мүмкін. Оған 

тыйым салмай, керісінше, ынталан-
дыру керек».  

 «Үшінші, жергілікті билік «Туған 
жер» бағдарламасын жинақылықпен 
және жүйелілікпен қолға алуға тиіс».  
«Бұл жұмысты өз бетімен жіберуге 
болмайды, мұқият ойластырып, 
халыққа дұрыс түсіндіру қажет.  Туған 
жеріне көмек жасаған жандарды 
қолдап-құрметтеудің түрлі жолдарын 
табу керек».  

Қысқаша айтқанда, «Туған 
жер» бағдарламасы жалпыұлттық 
патриотизмнің нағыз өзегіне айнала-
ды. «Туған жер» бағдарламасының 
жаппай халық арасында үлкен 
күшке ие болуы, жастардың бойы-
на патриоттық тәрбие ұялату үлкен 
міндет. Берілген тапсырманың 
үдесінен шығу ғана емес, оны бүгінгі 
күнмен өлшемей, ертеңгі ұрпаққа 
жеткізу үшін еңбек ету – басты па-
рыз.

Н. ИМАНАЛИНА,
Абай атындағы мектеп-

гимназияның ағылшын тілі 
пәнінің мұғалімі.

23 қазан күні, Лепсі ауылдық 
мәдениет үйі қызметкерлері мен 
кітапхана ұжымы бірлесіп ұлы ақын 
Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына 
арнап «Асыл сөзді іздесең, Абай-

Асыл сөзді іздесең, Абайды танып оқы
ды танып оқы» атты әдеби сазды 
кеш өткізді. Мақсаты  жастарды 
адамгершілікке, табиғат әсемдігін 
түсінуге, қасиетті нәрселерді қадір 
тұтуға тәрбиелеу. Ұлы ақынның 

өнегелі өмірімен таныстыру, 
шығамаларына шолу жасау. Іс –
шара барысында  Ушинский орта 
мектебінің 7 «а» сынып оқушылары 
ақынның өлеңдерін мәнерлеп оқып, 
кітапхана қызметкері   Г. Бекбосы-
нова  қара сөздеріне тоқталып өтіп, 
ақынға арналған кітап көрмесімен 
таныстырды. Мәдениет үйінің 
қызметкерлері «Көзімнің қарасы», 
«Айттым сәлем, Қаламқас», «Желсіз 
түнде жарық-ай» әндерін айтып саз-
ды кешті одан әрі әрледі. Сағынғали 
Сейітовтың «Кім?» өлеңімен іс-шара 
аяқталды. Ақынға арналған әдеби 
сазды кеш жоғары деңгейде өтті. 
Көрермендер жақсы көңіл-күймен 
тарқасты.

Б.РАХМАНОВА,
Лепсі ауылдық мәдениет 

үйінің көркемдік жетекшісі.

Н.Островский атындағы мектеп-лицейінде қазақ тілі 
мен әдебиеті  пәнінен ұстаздық жасап, зейнетке шыққан, 
қазіргі таңда ортамызда жоқтығы үлкен өкініш тудыратын 
ұлағатты ұстазымыз - Хасенова Ғалия Хасенқызының 
есімі әрдайым есімізде.

Менің ойымша, адам пәндесі өмірде екі ұлы есімге 
мәңгі қарыздар. Олар «Ана» мен «Ұстаз», осы кісілердің 
бізге берген тәлім - тәрбиесін ақтау үшін, Меккеге үш 
мәрте арқалап апарсақ та, қарыздарымызды өтей ал-
маймыз.

Өткенімізге назар  аударсақ, қасиетті ата-
ана мен ұстаздарымыз біздің азамат ретінде 
қалыптасуымызға, болашақ тағдырымызға, бүгінде 
игерген мамандығымызға негіз және бастау болған. Осы 

ұстаздар бізді ана тілімізде ойлап қана қоймай, сол тұстағы қазақ әдебиетінің 
үздік туындыларымен терең танысуға және қазақ тілінің шұрайлы да бай, 
құнарлы да өрісті тіл екендігін түсінуімізге ықпал жасады.

Ғалия Хасенқызы апайымыз жігерлі де, белсенді,  бойында  әрқашан күш-
қуаты тасып тұратын ұстаздардың бірі еді. Сабақты түсіндірген кезде оның осы 
мінез-құлқы шәкірттерін ерекше баурап алатын. Соның арқасында мектепті 
бітірген көптеген азаматтар әртүрлі жоғарғы оқу орындарының түлектері бо-
лып, біразы кейініректе ел басқарып, мектеп директоры болып ұстазымыздың 
сенімін ақтады. Ғалия Хасенқызы апайымыздың сол бір қоғамда орыс тілі 
айқын басымдыққа ие болған заманда ана тілімізге деген сүйіспеншілікті өзге 
ұлт өкілдерінде де  оята білген, шәкірттері қазақ тілін жан-жақты меңгерген, 
сол тілде өзінің ой-пікірлерін емін-еркін айта алатын, тіптен ғылыми тілде  
еңбектер жаза алатын азамат етіп қалыптастырды.  Азамат ретінде рухани 
тазалығы, білім берудегі зор жауапкершілігі, қазақ тіліне деген жеке басының 
орасан зор ынтасы мен құмарлығы және құштарлығы күні бүгінге дейін бізге 
ұстаздықтың шынайы үлгісіндей бағдар беріп отырады. Ғалия Хасенқызымен 
жұмыс барысында  рухани жақындасып, апайыздың шыншылдыққа, ақиқатқа 
ғана емес, әзілдесуге бейім, дархан да аққөңіл мінезді адам екендігін  түсіндім.

Бүгінде  Ғалия Хасенқызының   кіндігінен тараған ұрпақтар ел сенімін 
ақтаған азаматтарға айналды. Оның ұл-қыздары анасының көптеген тамаша 
қасиеттері - әзілқойлығы, қарапайымдылығы, адамды жатсынбайтын, ақ ниет 
бауырмал мінезі жалғасын тапқан. Соған іштей разы болып, шүкірлік етемін.

Қазіргі таңда  өзім де көптеген шәкірттер дайындап, білім жолында белсенді 
қызмет жасап жүрсем де, осы абырой-дәрежеге Ғалия Хасенқызы сияқты 
ұстаздарымыздың арқасында қол жеткізгенімді әрқашан есте ұстаймын.  
Қазақтың қазақ болғаны өзінің бұрынғы бабаларын, ұстаздарын, бауыр-
лас туыстарын әрқашан да жадында сақтап, олардан алған тәлім-тәрбиені 
қастерлеп, солардың қасиетті жолдарын жалғастырып отырғандығында емес 
пе? Өзім осындай ұстанымды басшылыққа алғандықтан осы бір ұстаз тура-
лы мөлтек сырды кейінгілерге ой салар деген ізгілікті ниетпен естелік ретінде 
ұсынып отырмын.

Н.Осровский атындағы мектеп-лицейінің
қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі

Ардақ Тукушева және мектеп ұжымы.

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев-
тың «Болашаққа бағдар: руха-
ни жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласы аясында жүзеге асып 
жатқан жобалардың қай-қайсысы 
да өзінің мазмұн ауқымдылығымен, 
идеологиялық маңыздылығымен 
құнды. Соның ішінде, әсіресе «100 
жаңа есім» жобасының алар орны 
айрықша.

Тәуелсіздік жылдарында еліміз-
дің дамуына елеулі үлес қосып, 
адамдардың табыстылығы мен 
бәсекеге қабілеттілігін олардың 
өмір тарихы арқылы жас ұрпаққа на-
сихаттауды мақсат тұтқан имидждік 
бірегей жоба бүгінде халықтың 
бірауыздан рухани қолдауына ие 
болып үлгерді. «Қазақстанның 100 
жаңа есімінде» – тәуелсіздік жыл-
дарында табысқа жеткен, еліміздің 
әр өңірінде тұратын түрлі жастағы 
азаматтар бар. Сол     «100 жаңа 
есімнің» бірі Елдос Баялышбаев 
Талдықорғанда тұрады. 19 жасында 

Мотивация маңыздылығы
жол апатынан жарақат алып, 1 жыл 
төсек тартып, арбаға таңылған. 

Қайсар мінезі, келешекке сенімі 
қиындықтан алып шықты. Бүгінде 
мүмкіндігі шектеулі жандар-ға 
арналған спорттық оңалту орталығын 
басқарады.   Осы орайда  Абай 
атындағы мектеп гимназияның 
6 «а» сынып оқушы-ларымен 
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» 
жобасының жеңімпазы Е.Баялыш-
баевтың жеңіс жолындағы күш-
жігерін дәріптеу барысында мотива-
ция керек пе, жоқ па деген тақырыпта  
қызықты  дебат өтті. Осы орайда бір 
топ  Елдосқа мотивация көмектесті 
десе, келесі топ мотивация емес, 
әке-шеше, достарының арқасында 
осындай дәрежеге жетті деп пікір 
білдірді. Əр топ нақты пікірлер 
мен деректер келтіре білді. Айтар 

ойлары нақты. Дебат соңында 
төрешілер  топтардың айтқан 
сөздері мен келтірген дәлелдеріне 
тоқтала отырып, деректері нақты, 
мысалдармен дәледей алды деп І 
орынды «Өз ойым» тобына  берді. 

Бұл дебатта әр оқушы өз ой-
ларын еркін, нақты жеткізіп, бел-
сене қатысып, өздерін көрсете 
білді. Сыныптың ішінде үнемі 
осындай дебаттар өтіп тұрсыншы 
деген ұсыныс тастады. Қызықты 
әрі көңілді өткен дебаттан 
оқушылардың алары мол болды. 

Кез келген қиыншылықты са-
бырмен көтере біліп, тек соны 
шешудің жолдарын іздеу керектігін 
оқушылар  ойларына түйіп кетті.

А.ТОЛЕУЛИНА,
Абай атындағы мектеп- 

гимназияның қазақ тілі мен 
әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

Ботадай мөлдір көздері,
Жұмақтай жылы сөздері.
Қарсы алып бізді жетектеп,
Алтынай апай жетелеп.

Кіргізді бізді сыныпқа,
Өмірлік мына сынаққа.
Дайын бол, қалқам қашанда,
Деуші еді, апай сөздері.

Саѓындым сол бiр кездердi

Болсақ та қанша дөрекі (бұзық,)
Мінезің қандай көркем-ді,
Ерекше сәттер болды ғой.
Сағындым сол бір кездерді.

Бастауыш сынып оқыған, 
Алаңсыз кездер құлпырған.
Ойнаймыз әр кез ұрсысып,
Резеңке секіріп қырылып.

Өлеңімді алғашқы ұстазым Туканова Алтынай Сәкенқызына арнаймын!

Кей кезде ұлдармен жарысып,
Гонка да ойнаймыз жабысып.
Қимастық сәттер сол кезгі
Сағындым сол бір кездерді.

Марал ТАЛҒАТҚЫЗЫ,
Екіаша орта мектебінің

11-сынып оқушысы.

"Туған жер" - Отансүйгіштік өзегі

Ұстаз есімі - жадымызда
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 11 қараша

Сейсенбі-Вторник 12 қараша

Сәрсенбі-Среда 13 қараша

Бейсенбі-Четверг 14 қараша

Сенбі-Суббота 16 қараша

Жексенбі-Воскресенье 17 қараша

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.

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.

Ертең, қарашаның 8-інде досымыз Қаһарман Тілемісовтың 40 
күндік асы берілмекші. Қапияда көз жазып қалған асыл жарының 
соңынан асығып аттанған,  Сарқан және Ақсу аудандарында  
басшылық қызметтер атқарып, жарқын ізі қалған азаматтың соңында 
өмірден өз орындарын тапқан ұл-қыздары, немерелері бар. «Орнын-
да бар оңалар» деп тәубе ете отырып, бірге жүрген досымызға де-
ген сағынышымызды іркіп қала алмадық. 

Сен кеткен күн... көк тұнжыр, салқын ғалам,
Мейір қанбас шуаққа там-тұмдаған.
Ет жақынның жүрегі қан жылайды,
Жанға медеу ұрпағың артыңда аман.
Күні кеше сырласып, ән тыңдағам,
Ой-арманың  көкейде таусылмаған.
Естілмейді күлкің де емен-жарқын,
Көрінбейді жүзің де жарқылдаған...
Амал қанша! Жаның жәннатта, тәнің рахатта болғай!
Еске алушылар:достары.

Продам или меняю участок с недо-
строенным домом, варианты, срочно в 
городе Саркан, обмен на КРС, 400 000 тен-
ге. Обращаться сот. 8778 9140186.

Продается плуг ПН-335 навесной, 3-х 
корпусный а также опрыскиватель ОВТ. 
Обе в хорошем состоянии. Цена договор-
ная. Обращаться сот. 8777 2417217.

Жунисов Есенгелды Тулегеновичтың 
атына тіркелген Қарашыған ауылдық 
округіндегі № 1564767 (кад.№ 03-263-094-
154) 5.0 га,  № 1564768 (кад.№ 03-263-094-
155) 5.0 га көлемді жерлердің мемлекеттік 
тіркеу актілері жоғалуына байланысты жа-
рамсыз деп танылсын.

Бекбосынов Айдын Нурлановичтің 
атына тіркелген Лепсі ауылы, Əуезов көшесі 
№ 22 А үйдің № 1511105 (кад.№ 03-263-058-
912) 0, 1500 га  көлемді жерінің мемлекеттік 
тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп танылсын.

Кабдулдинова Меруерт Бериков-
наның атына тіркелген Лепсі ауылы, Əуезов 
көшесі № 22 Б үйдің № 1511104 (кад.№ 03-
263-058-911) 0, 1500 га  көлемді жерінің 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

Жарамсыз деп танылсын

ЕСКЕ АЛУ

Қара суығымен келетін күз мезгілі қашан 
да жанымыз бен жүрегімізді ызғарға толтыра-
ды. Өйткені 2012 жылдың қараша айының 7-сі 
әкеміз Дауылбай дүние салса, 1996 жылдың 
4 қарашасы анамыз  Күнғали өмірден озды.  
Қос бәйтерегіміздің рухына төмендегі өлең 
жолдары арналады:

7 жыл өтті асқар тауым құлағалы.
23 жыл өтті анам өмірден өткеніне.
Əр күніміз сағынышпен өткенімен,
Жүрегіміз «Əке-Ана» деп соғады әлі.

Алла салды басымызға сынақты,
Жиі еске алсын деп пе жылатты.
Қайғысы мен қызығы көп өмір-ай,
Бірде көтеріп, бірде жығып құлатты.

Қорғамасаң жүрегіңде тоңады,
Біреу тым кеш, біреу ерте солады.
Десек-тағы өмір шатқал, өмір тау,
Əр адамның өз биігі болады.
Еске алушылар: Келгенбаевтар  әулеті  

ұл-қыздары  Мұрат- Ляйла,  Серік –Сәуле, 
Ерік- Толқын, Майра, Салтанат және неме-
ре- шөберелері.

1949 жылы 
дүниеге келген 
әкеміз Қилышев 
Жетпісбай Ахмади-
ұлының тірліктегі 
көрер жарығы тау-
сылмағанда қа-
рашаның  7-сі  70 
жасқа толар еді. 
Жаратқанның жа-
зуы осы шығар. 
Бұл күндері ар-
дақтымызды өткен 
шақпен еске алып, 
егілеміз.

Сағындым Əкемді...
Сағындым әкемді сағындым,
Бәрінен ардақты, сабырлым.
Кешегі бақытты шағымды,
Қай жерде қалдырды сағым күн?!
Білмеймін түсім бе, өңім бе,
Кім болар жұбаныш көңілге?!
Əкелік дауысы жанымда,
Бейнесі жүректің төрінде.
Жанымда жоқ деуге жайдарлым,
Сенбеймін жазмышқа қайранмын.
Қорғасын кеудеме құйғандай,
Қорғансыз пендеге айналдым.
Кім мені сол жандай қорғайды,
Кім мені сол жандай қолдайды.
Əрине әкесіз жүргенге,
Əкенің орыны толмайды.
Еске алушы: жұбайы  Қанипа,  ұл-

қыздары Нұркен, Нұрлан, Əсем, Əсел, 
Толқын. Күйеу балалары-келіндері: Қуат, 
Саят, Ерік, Ардақ, Назира және немере-
шөберелері.

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.30  ƏНҰРАН 06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 
06.25 «Мәселе» Əлеуметтік-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 AQPARAT 14.10,22.30  
Т/х «Егіз ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 
«Апта» 16.45, 04.15 «Баланың көңілі» деректі драма 
17.30 Т\х «Елдің баласы» 20.35,02.15  «Ашық алаң»  
23.25 « Azil time» 03.05 Телехикая «ЖҮРЕККЕ ЖОЛ»

ХАБАР
06.00,02.00 ҚР ән ұраны 06.00  «Қызық times» 07.00 
М/с «Юху и его друзья» 07.30, 08.10. 09.10  ТАҢҒЫ 
ХАБАР 08.00, Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00 Тай-
ны. Судьбы. Имена  10.45 ,22.30 Т/х «КЕБЕНЕК» 
11.30, 18.30 Т\х «БƏСЕКЕ» 12.00 Жаңалықтар, 
Новости 12.30 «Менің тағдырым» деректі драма-
сы 13.00 Сериал «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 14.40 Сериал 
«Разия» 15.00, Ток-шоу «Білім»  15.30  «Бір туынды 
тарихы» циклінен деректі фильм 16.00  «Ду-думан» 
17.00, 23.20 Сериал «Листопад»  19.30 Қорытынды 
жаңалықтар 20.10 Т/х «АРМАНДАСТАР» 20.45 Народ-
ный контроль 21.00 Итоги дня 21.40 Т/х «Абдулхамид 
хан» 00.40 Т\х «Төрлетіңіз» 01.40 «Меяты сбываются»

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» 11.00 «Мужское/Женское»  12.00 
«Қалаулым live»  15.45 «На самом деле» 16.50 Се-
риал «Майор СОКОЛОВ» 18.00 «Басты жаңалықтар»  
18.45 «Пусть говорят»  20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20.45, Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»  22.00, 02.15 «Паутина» 22.50 сериал «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 01.00 Ночной 
кинотеатр «Операция «САТАНА» 

ЖЕТІСУ
Дүйсенбi 11 қараша     07.00 Əнұран 07.05 «Əсем 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 «Силь-
ные духом»  12.00 «Киноман»  12.55 «Əсем әуен»   
13.25 «Полицейская служба»  13.45 «Латыннегізді 
әліпби»  14.00 «Тілсақшы»  14.25 «Əлемнің үздік кар-
тиналары»  14.30 «Тұжырым»  15.00 К/ф «Көксерек»  
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  17.00 Жаңалықтар 17.15 
«Əсем әуен»   17.20 Новости 17.35 Д/ф «Əлемнің 
мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»                       18.45 
«Əлемнің үздік картиналары»  19.00 «Əдебиет пен 
адамзат» 19.30 «Ел қамы» /тікелей эфир/ 20.15 
«Əсем әуен»  20.30 Жаңалықтар 21.00 «Туржорық» 
21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
41-бөлім 22.45 «Нет-лайк» 23.00 Жаңалықтар 23.30 
Новости 23.55 Əнұран  

ҚАЗАҚСТАН
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.30, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 AQPARAT 07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 
18.00 Т/х «Қайран күндер» 11.00, 19.00 «Шытынаған 
тағдыр» 12.00, 00.45 «Ниет» 14.10, 22.30 Т/х «Егіз 
ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 «Жан 
жылуы» 16.30 «Ақсауыт» 17.30 Т/х «Елдің баласы» 

20.35, 02.15 «Ашық алаң» 23.25 «Əзіл time» 03.05 Т/х 
«Жүрекке жол» 04.10 «Мәдениет жауһарлары»  

ХАБАР
06.00 «Қызық times» 07.00 М/с «Юху и его дру-
зья» 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» 10.45, 22.30 Т/х «Кебенек» 11.30, 
20.10 Т/х «Армандастар» 12.30 «Менің тағдырым» 
13.00 Т/с «Родные люди» 14.40 Т/с «Разия» 15.00 
«Қоғамдық талқылау» 16.00 «Ду-думан» 17.00, 23.20 
Т/с «Листопад» 18.30 Т/х «Бәсеке» 19.30 Қорытынды 
жаңалықтар 20.50 Новый курс 21.00 Итоги дня 00.40 
«Төрлетіңіз» 01.40 «Мечты сбываются»    

ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х «Махаббатым жүрегімде-2» 06.40, 04.00  
«Той заказ» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Мужское/Женское» 12.00 
«QALAYYM LIVE» 15.45 «На самом деле» 16.50 Т/с 
«Майор Соколов. Игра без правил» 18.45 «Пусть 
говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50  
Т/с «Пять минут тишины.Возвращение» 22.00, 02.15 
«П@УТІNА»  01.00 Кино «Операция «Сатана» 03.15 
Т/х «Махаббатым жүрегімде» 

ЖЕТІСУ
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости 
10.00 Туржорық  10.20 «Əлемнің үздік картиналары  
10.30 «Əдебиет пен адамзат»  11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 41-бөлім 11.45 «Бала-базар»  12.00 
«Ел қамы»  12.45 «Жетісудың ақын-жыраулары»  
13.00 «Шашу»  13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 «Əсем 
әуен»  14.25 «Əлемнің үздік картиналары»  14.30 
Д/ф «Ғажайып мәдениет»  15.00  «Əсем әуен»  16.00 
«Бай-қуатты болайық»   16.40 «Үшінші көз»   17.00 
Жаңалықтар 17.15 «Əсем әуен»   17.20 Новости 17.35 
Д/ф «Əлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»                       
18.45 «Əлемнің үздік картиналары»  19.00 «Диалог» 
/прямой эфир/ 19.30 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»             
20.15 «Əсем әуен»  20.30 Жаңалықтар 21.00 «Эко-
рейд» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехика-
ясы 42-бөлім 22.45 «Əсем әуен»  23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Əнұран    

ҚАЗАҚСТАН
06.00,04.35 Əнұран 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»  
11.00,18.00  Т/х «Шытынған тағдыр» 12.00, 00.45 
«Ниет» ток-шоуы 14.10, 22.30 Т/х«Егіз ғұмыр» 
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 «Тұлға» 16.30 
«Мәдениет жауһарлары»  17.30 «Елдің баласы» 
20.35, 02.15 «Ашық алаң» 23.25 «Azil time» 03.05 Т/х 
«Жүрекке жол» 04.15«Ақсауыт»    

ХАБАР
 06.00,02.00 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.00  «Қызық times» 
07.00 М/ф  07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 08.00, 
Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00, 21.40 Т/х «Абдул-
хамит хан» 10.45,22.30 Т/х «Кебенек» 11.30,20.10 Т/х 
«Армандастар» 12.00 Жаңалықтар «Новости» 12.30 
«Менің тағдырым» деректі драма 13.00 сериал «Род-
ные люди» 14.40 «Разия» 15.00 «Қарақатпен шай» 
16.00, «Ду-думан» 17.00, 23.20 «ЛИСТОПАД» 18.30 
Т/х «Бәсеке-2» 19.30 Қортынды жаңалықтар 20.45 
Біздің назарда 21.00 Итоги дня 00.40 «Төрлетіңіз» 
01.40 «Мечты сбываются»    

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

ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.25 роликтер 
07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Экорейд»  10.20 «Əлемнің үздік 
картиналары  10.30 «Диалог»  11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 42-бөлім 11.45 «Əсем әуен»   12.00 Д/ф 
«Батысқа қарай аққан өзен»                       12.45 
«Жетісудың батырлары»  13.00 «Шашу»  13.50 «Əн-
тарих» 14.00 «Бағбан»   14.25 «Əлемнің үздік карти-
налары»  14.30 «Жетісу зертханасы»   15.00  «Əсем 
әуен»  16.00 «Жүрек сөзі»  16.30  «Ауылдағы ағайын»  
17.00 Жаңалықтар 17.15 «Əсем әуен»   17.20 Ново-
сти 17.35 Д/ф «Əлемнің мәдени қазынасы»  18.00 
«Шашу»                       18.45 «Əлемнің үздік кар-
тиналары»  19.00 «Ұлт пен рух»  19.30 «Денсаулық»                 
20.00 «Қателік»                20.15 «Əсем әуен»  20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Арнайы репортаж»  21.30 Но-
вости 22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 43-бөлім 
22.45 «Əсем әуен»  23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 
23.55 Əнұран   

ҚАЗАҚСТАН
06.00,04.35 Əнұран 06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.35 AQPARAT 07.00 
«Таңшолпан» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынған тағдыр»  
12.00, 00.45 «Ниет» ток-шоуы 14.10, 22.30 Т/х«Егіз 
ғұмыр» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 «Жүз жаңа 
есім» 16.30 00.00 «Нұр Тілеу» сұхбат 17.30 «Елдің 
баласы» 20.35, 02.35 «Ашық алаң» 23.25 «Azil time» 
03.25 Т/х «Жүрекке жол»    

ХАБАР
 06.00,02.00 ҚР ƏНҰРАНЫ 06.00  «Қызық times» 
07.00 М/ф  07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 08.00, 
Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00, 21.40 Т/х «Абдул-
хамит хан» 10.45,22.30 Т/х «Кебенек» 11.30,20.10 Т/х 
«Армандастар» 12.00 Жаңалықтар «Новости» 12.30 
«Менің тағдырым» деректі драма 13.00 сериал «Та-
тьянина ночь» 14.40 «Разия» 15.00 «Тарих, тағдыр, 
тұлға» 16.00, «Ду-думан» 17.00, 23.20 «ЛИСТОПАД» 
18.30 Т/х «Бәсеке-2» 19.30 Қортынды жаңалықтар 
20.40 открытый диалог 21.00 Итоги дня 00.40 
«Төрлетіңіз» 01.40 «Мечты сбываются»     

ЕВРАЗИЯ
06.00,03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 06.40,04.00 
«Той заказ» 07.10, 18.00 Басты жаңалықтар 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Мужское/Женское» 12.00  
«Қалаулым Live» 15.45 «НА САМОМ ДЕЛЕ» 16.50 
Х/ф «Майор Соколов» 18.00 БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР 
18.45 «Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 
20.45,22.50 сериал «Пять минут тишины» 22.00,02.15 
«Паутина» 01.00 Т/х «Операция - Сатана»  

ЖЕТІСУ
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  
10.00 «Арнайы репортаж»   10.20 «Əлемнің үздік 
картиналары  10.30 «Ұлт пен рух»   11.00 «Бірінші 
ханым» телехикаясы 43-бөлім 11.45 «Əсем әуен»   
12.00 «Денсаулық»  12.30 «Қателік»   12.45 «Тарих-
нама»   13.00 «Шашу»  13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 
«Ұлылық ұясы»  14.25 «Əлемнің үздік картинала-
ры»  14.30 «Спорт-тайм»         15.00  «Əсем әуен»  
16.00 «Киноман»   17.00 Жаңалықтар 17.15 «Əсем 
әуен»   17.20 Новости 17.35 Д/ф «Əлемнің мәдени 
қазынасы»  18.00 «Шашу»                       18.45 «Əлемнің 
үздік картиналары»  19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/ 
19.30 «Зерделі отбасы»  20.15 «Əсем әуен»  20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Тілсақшы»  21.30 Новости 22.00 

«Бірінші ханым» телехикаясы 44-бөлім 22.45 «Əсем 
әуен»  23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Əнұран  

ҚАЗАҚСТАН
06.00,04.30  Əнұран 06.05 Көңіл толқыны 06.30, 14.00, 
17.00, 20.00,00.35 AQPARAT 07.00  «TANSHOLPAN»  
бағдарлама  10.00, 18.00  Т/х.  «Шытынаған тағдыр 
» 12.00, 01.05 NIET Əлеуметтік 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 Ауылда-
стар 17.45 «Екі жұлдыз» күнделік 20.35, 02.35   «Ashyq 
alan» 23.25 «Azil time» 00.00 «Parasat maidany» 03.25 
Т/х. «Жүрекке жол» 

ХАБАР
 06.00,02.00 ҚР Əнұраны 06.00, 00.35  Қызық Times 
07.00 М/с «Юху и его друзья»  07.30, 08.10, 09.10 
«Таңғы хабар» 08.00 «Жаңалықтар» 09.00  «Новости» 
10.00 Т/х «Абдулхамид  хан » 10.45 Т/Х «Кебенек» 
11.30, 20.10 Т/Х «Армандастар» 12.00 Жаңалықтар. 
Новости 12.30 Патриот  13.00  «Татьянина ночь» 
14.40 Сериял  «Разия» 15.00  Ток-шоу  Давайте  гово-
рить  с Айгуль Мукей 16.00  «Дневник. Шоу талантов 
16.30 «Религия. Сегодня » 17.00  «Листопад» 18.30 
Т/Х «Бәсеке -2» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.50 
Премьера Новый курс 21.00  Итоги дня 21.40 «Огра-
бление в ураган» 23.15 khabar boxing 00.50 Төрлетіңіз  

ЕВРАЗИЯ
 06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты жаңалықтар 
07.45 Жұма уағызы 08.00 Доброе утро  11.00 «Муж-
ское/Женское 12.00 «Қалаулым»  15.45 «Жизнь  дру-
гих» 16.45 «Жди меня Казахстан» 18.45, 03.00 «Заң 
сөйлесін» 20.00 Главные новости 20.45 Поле чудес 
22.00, 00.00  «Московские тайны» 23.00, 02.00 Паути-
на 04.00 Той заказ  

ЖЕТІСУ
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 «Таңжарық» 
/тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  
10.00 «Тілсақшы»   10.20 «Əлемнің үздік картина-
лары  10.30 «Тұжырым»   11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 44-бөлім 11.45 «Əсем әуен»   12.00 
«Зерделі отбасы»   12.45 «Тарихнама»   13.00 
«Шашу»  13.50 «Əн-тарих» 14.00 «Туржорық»  14.25 
«Əлемнің үздік картиналары»  14.30 «Əдебиет пен 
адамзат»  15.00  «Əсем әуен»  15.50 Мультфильм 
«Аймен жарысқан пошташы Жаманқұл» 16.00 Д/ф 
«Таңғажайып табиғат» 16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  
17.00 Жаңалықтар 17.15 «Əсем әуен»   17.20 Ново-
сти 17.35 Д/ф «Əлемнің мәдени қазынасы»  18.00 
«Шашу»                       18.45 «Əлемнің үздік карти-
налары»  19.00 Д/ф «Өркениет ғажайыптары»  19.30 
«Бай-қуатты болайық»                         20.10 «Үшінші 
көз»    20.30 Жаңалықтар 21.00 «Желі-KZ» 21.30 Но-
вости  22.00 «Болмыс» ток-шоуы 22.45 «Əсем әуен»  
23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Əнұран  

 

ҚАЗАҚСТАН
 06.00, 04.30  Əнұран 06.05  Qyzyq eken 07.00 
AQPARAT 07.30 Д/ф. «Киелі Қазақстан» 07.50 
«Сәлем, Қазақстан» 09.00,17.30, 03.45 Бір күн 09.25 
Тұсаукесер «Толағай» 10.00,18.00 Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр» 12.00,01.00 Nur Tiley 12.35 «Екі жұлдыз» 
күнделік 12.50 Көңілашар 14.10 Фильм «Супер 
келіншек» 16.15 М/ф. «Жасыл қоршау» 20.00,01.30 
MASELE 20.35 «Əзіл әлемі» 21.00 «Екі жұлдыз» 22.40 
«Ағасы бардың» комедия 00.30 «Ауылдастар» 02.05 
Т/х. «Жүрекке жол» 03.10 Parasat Maidany 04.10 Көңіл 
толқыны     

ХАБАР
 06.00,02.00 ҚР Əнұраны 06.00  Тамаша 07.30 Концерт 
«Туған ел»  09.15 Өзін өзі тану 09.30 Шебер аспаз 
10.00 Д/ф. «История в кадрах» 10. 30 М/с. «Нильс 
Хольгерсон» 11.30 «Жұлдызды жекпе-жек» 13.15 
«Қарақатпен шай» 14.00 Премьера! Шоу талантов 
«Central Asias Got Talent» 15.40 Т/х. «Армандастар» 
18.15 Қызық Times 19.20 Новый сезон. Музыкальное 
шоу вокалистов «Topjargan»  21.00 «7 күн» 22.00 Ме-
гахит. «Иностранец» 23.45 Сериал «Черный список» 
00.35 National Geographic 01.25  Əсем әуен    

ЕВРАЗИЯ
 06.00  Т/х  «В розыске» 06.50,03.45  Тамаша сити 
07.45 Басты жаңалықтар 08.30 Ұшқалақ 08.50  Х/ф.  
«Дом малютки» 12.50 «Фабрика грез» 13.15 «Əкемізге 
қалыңдық» 14.30 Х/ф.«Служебный роман»  18.00 
Сенбілік жаңалықтар 18.35 Кешкі кездесу 20.00 
«Главная тема» 20.30,23.00 Сериал «Отчим» 22.00, 
03.00 Паутина+ 01.25  Кино «Финансовый монстр»

 ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 «Таңжарық»   
09.00 Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Желі-
KZ»  10.20 «Əлемнің үздік картиналары  10.30 Д/ф 
«Өркениет ғажайыптары»  11.00 «Болмыс» ток-
шоуы  11.45 Мультфильм «Аймен жарысқан пошта-
шы Жаманқұл» 12.00 «Бай-қуатты болайық»   12.40 
«Үшінші көз»   13.00 «Шашу»  14.00 «Экорейд»  
14.25 «Əлемнің үздік картиналары»  14.30 «Диалог»                  
15.00  «Əсем әуен»  15.50 Мультфильм «Жекпе-жек» 
16.00 Д/ф «Таңғажайып табиғат»  16.30 «Қателік»  
17.00 Жаңалықтар 17.15 «Əсем әуен»   17.20 Ново-
сти 17.35 Д/ф «Əлемнің мәдени қазынасы»  18.00 
«Əсем әуен»  18.40 «Полиция қызметі»  19.00 «Жетісу 
зертханасы»  19.30 «Жүрек сөзі»,  20.00 «Ауылдағы 
ағайын»   20.30 Жаңалықтар 21.00 «Бағбан»   21.30 
Новости 22.00 «Өмір әні» 22.45 «Əсем әуен»  23.00 
Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Əнұран     

ҚАЗАҚСТАН 
 06.05 «Қызық екен» 07.00 «Ұлы дала дүбірі» д\ф 
07.30 «Сәлем, Қазақстан!» 08.20 М\ф 09.35. 00.55. 
«Ақсауыт» 10.00, 18.00  Т\х «Шатынаған тағдыр» 
12.00, 00.10 «Дара жол»  12.50 Концерт 14.35 Коме-
дия «Ағасы бардың» 16.20 «Екі жұлдыз» 20.00 «Арта» 
20.45 «Сен де бір кірпіш дүниеге» 21.10 Концерт «Ұлы 
дала баласы» 22.00 «Жайдарман» 01.20  «Бір күн»  

ХАБАР 
 06.00  «Тамаша» 07.20 Концерт 09.20  «Самопозна-
ние» 09.30 Тұсаукесер «Жауынгер» 09.50 М\ф 11.05 
Топжарған 12.45 Мегахит «Иностранец» 14.30  Т/х 
«Кебенек» 17.30 Концерт 19.20 «Central  Asia`s God 
Talent» 21.00 «7 күн» 22.00 «Большая неделя» 23.00  
Қызық таймс 00.00 Сериал «Черный список» 00.50 
Национальная география 01.40 Əсем әуен  

Евразия  
06.00 Т/х «В розыске» 06.50, 02.30 «Тамаша сити» 
07.45 «Сенбілік  жаңалықтар» 08.15  «Ұшқалақ» 
08.40 «Воскресные беседы» 08.55 Фильм «Больше, 
чем врач» 12.50 «Контент»   13.30 КВН 15.50 Фильм  
«Тихий омут » 18.00 Басты бағдарлама 18.35. 03.15 
«Əкемізге қалыңдық» 20.00  Аналитика 20.55, 23.00 
Сериал «Отчим» 22.00, 01.45 «Паутина +»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Бағбан»   10.20 «Тыңдашы, ай-
налайын»10.30 «Жетісу зертханасы»  11.00 «Өмір әні»  
11.45 Мультфильм «Жекпе-жек» 12.00 «Жүрек сөзі»   
12.30 «Ауылдағы ағайын»   12.50 «Полиция қызметі»  
13.10 «Əсем әуен»  14.00 «Арнайы репортаж»   14.25 
«Əлемнің үздік картиналары»  14.30 «Ұлт пен рух» 
15.00  «Əсем әуен»  16.00 Мультфильм «Толағай»  
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  17.00 «Нет-лайк» 17.15 
«Əсем әуен»   17.20 «Латыннегізді әліпби»  17.35 Д/ф 
«Əлемнің мәдени қазынасы» 18.00 «Единый народ»              
18.20 Əсем 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 
«Гаухартас»  23.55 Əнұран    

Жұма-Пятница 15 қараша
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арқанС

 Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
Арамыздағы текті ағаларымыз 

Сағындық Қалиұлы қарашаның 6-сын-
да 82 жасқа, Мейрамғали Мұқанұлы 
қарашаның 12-сінде 79 жасқа толады. 
Туған күндері қарайлас келетін құдай қосқан 
құдаларды туған күндерімен құттықтап, 
бала-шағаларының қызық-қуанышына 
ортақтасып, ұзақ ғұмыр сүруіне шын ниет-
пен тілектеспіз! 

Жылжыған жыл соңынан күндер ерді,
Еңбегімен еленіп кіл көгерді.
Сәкең аға сексеннің екеуінде,
Сүйсіндіріп келеді іргелі елді.
Сын айтар кім талап пен талғамыңа,
Шуақ шашып жүресіз жан-жағыңа.
Жетпіс тоғыз - Мекеңнің бір белесі,
Ұзақ ғұмыр тілейміз ел бағына. 

Ізгі тілекпен: аудандық ардагерлер ұйымы.

Көкжиде ауылының тұрғыны Жетібаев Құмаш Мұқашұлын  
10 қараша 63 жасқа толған зейнеткерлік жасымен құттықтаймыз. 
Еңбегіңіз еленіп құрметті демалысқа шыққан қуанышты күніңіз құтты 
болсын! Еткен еңбегіңіз бен төккен теріңіз аз емес. Ендігі сол еңбектің 
зейнетін көріп, ауырмай - сырқамай немере, шөберенің ортасында  
жүре беріңіз! Құрметті демалысыңыз 100 жасқа дейін ұлассын!

Зейнет жас та құтты болсын, Ағайым,
Мына өмірде көрдің қиын талайын.
Қиын белдер артта қалып бақ келсін,
Қара шаштың ақ шалмасын самайын.
Тілеймін бақытты өмір ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан.
Аман боп жанұяң мен бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан!
Тілек білдіруші:  бауырлары Құдыш – Лена, Ануар-Баян, 

Ақбота, Мерей.  

Шатырбай ауылында туып өсіп, қазіргі 
таңда Сарқан аудандық орталық ауруха-
насында неврология бөлімінің медбикесі 
Ботагөз Садбаеваны туған күнімен 
құттықтаймыз.

Əдемі Ботаға
Білесің бе, желдің қалай есерін,
Тамған тамшы, тасты тесіп кетерін.
Уақыт шіркін, тоқтамайды орнында,
Білеміз ғой жылжып алға кетерін.
Гүл көктемде, гүл көмкеріп бөктерді,
Əсем түрге бояп кетер шөптерді.
Қыз көңілің қызықтырып кетті ме,
45 жас жетіп кепті-ау өтпелі.
Гүл өмір ғой 40-50 арасы,
Сенбейсің бе, айналаңа қарашы.

Сарқан қаласының тұрғыны, алатаудай асқарымыз, қадірлі 
әкеміз Сакимов Абеуғалиды 8 қараша күні 70 жасқа толатын ме-
рейтойымен құттықтаймыз. Өмірдің сан түрлі соқпағында әрдайым 
бізді демеп, қолдап отыратын ардақтымызды төл мерекесімен 
құттықтай келе өмір көгіңіз ашық, жүзіңіз жарқын, отбасыңыз 
берекелі, әр күніңіз мерекелі болсын дейміз.

Өзіңсіз ұйытқысы шаңырақтың,
Түлетіп ұл-қызыңды жамыраттың.
Шаттықтың шалқар әні шалқи берсін,
Сөнбесін аулаңызда шамы Бақтың. 
Құттықтаушылар: жұбайы Күләш, ұл-келіні Досан-Əсел, 

қыз-күйеубаласы Жазира-Марат, немерелері Мөлдір, Арай-
лым, Сұңқар, Айзере.

Құрметті Қайрат Бимолдаұлы! Сізді барша шәкірттеріңіздің атынан туған күніңізбен 
шын жүректен құттықтаймыз! Сіздің еңбек жолыңыз сан қырлы. Шәкірт тәрбиелей жүріп, 
ұстаздығыңызды шығармашылық жұмыспен ұштастыра білдіңіз. Сізді туған күніңізбен 
құттықтай отырып, өзіңізге зор денсаулық, қажымас қайрат, ұзақ ғұмыр, жаңа шығармашылық 
табыстар, отбасыңызға амандық тілейміз!

Шәкірттердің тірегісіз қашан да,
Өнегеңнен өркен жайған жас арман.
Ізгі тілекпен: 11 сынып оқушылары.

Нашего уважаемого товарища и соратника Фарафонова Валерия Григорьевича по-
здравляем с днем рождения. Желаем, чтобы не убавлялись силы и выносливость, чтобы 
не исчезали желания и мечты. Чтобы не только день рождения, но и каждый последующий 
день приносили удовлетворение от жизни, вдохновение к свершениям и желание жить, лю-
бить, творить.

От всей души мы поздравляем,
Счастья и радости желаем
Без неудач и хмурых дней,
Чтоб на душе было светлей,
С поздравлениями: организация ветеранов и инвалидов Афганской локальной 
войны.

Өзіңдей боп, сән жасарып кетіпті,
Сарқаныңның сұлу әсем даласы.
45-ің гүл емес пе иіскейтін,
Əдемілігі өн бойыңнан көшпейтін.
Əсем кезең, сұлу кезең, сән кезең,
Кез бұл емес сұлулыққа кеш дейтін.
Балғын болып, көркем болып жүр еркін,
Гүл жайнасын тілегім сол сән көркің.
Əсем өмір, қымбат өмір бітпейді,
Қызығы көп бола берсін, дер шіркін.
Тауға қара қызыл-көгі аралас,
Дәл сондай бол, сұлулықпен жағалас.
Өмірдегі бар жақсыны тілеймін,
Менің ойым өз ойыңмен шамалас.
Тілек білдіруші: Қауысовтар отбасы, 

Ақсу ауданы.

Əулетіміздің киесі, барлығымыздың ақылшымыз, 
шаңырағымыздың берекесін кіргізіп отырған асыл жан, 
бүкіл өмірін балаларына арнап, өмірлік серігіне адал 
жар, ардақты ана бола білген, бүгінде қыздарын -қияға, 
ұлын — ұяға қондырып, немерелерінің сүйікті әжесі бо-
лып отырған Жексенбаева Бибісара аяулы апамыз, сізді 
қараша айының жетінші жұлдызында  толып отырған 70 
жас  мерейтойыңызбен  шын жүректен  құттықтаймыз! 
Ардақты ана, сiзге қажымас қайрат, зор денсаулық тiлей 
отырып, айналаңызға шуағыңызды шашып ұзақ өмір 
сүріңіз демекпiз! Алла сізге ең алдымен мықты денсаулық 
берсін! Əрқашан жүзіңізден мейірім нышаны кетпей, 
айналаңызға нұрыңызды шашып, Аналық бақытқа кенеліп 
ұл-қыздарыңыз бен немере-шөберелеріңіздің ортасында 
әрдайым жүзіңізден шуақ шашырап, қызығына тоймай 
жүре беріңіз!

Ізгі тілекпен: немерелері, ұл-қыздары.

Пограничник орта мектебінде ұстаздық қызмет атқарған 
анамыз Рахимбаева Күлпан Құмарбекқызын 11 қараша 
күні 65 жасқа толатын туған күнімен құттықтаймыз. Асыл ана, 
бізге деген барлық қамқорлығың мен мейірімің үшін өзіңе 
деген ризашылығымызды ақтарып мына бір жүрекжарды 
тілектерімізді өлеңмен өреміз: 

Өсіріп адам бол деп құлыныңды,
Перзентпен биіктеттің тұғырыңды.
Немере-шөберелер жалғастырып,
Ұзартсын бақытпенен ғұмырыңды.
Жасыңыз жүзді сергек алқымдасын,
Біз үшін бәз баяғы қалпыңдасың.
Əулетіміз сізбенен өркен жайып,
Берері жаратқанның сарқылмасын.
Құттықтаушылар: ұлы Саят, қыздары мен 

күйеубалалары Сая-Айдос, Самал-Бағдат, Сымбат-
Мақсат, жиен немерелері Диана-Ақжол, Ерлік, Əділ, Əмір, Аделя, Аруна. 

Ќ±ттыќтаймыз!

Мұқалмасын мәртебеңіз ешқашан,
Бәйгелі боп жарыстарда аламан.

Чтобы беззаботно улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
И в общем - жить, и не жалеть!

«Алматы облысының жастар ресурстық 
орталығы» КММ-нің филиалы «Сарқан 
ауданының жастар ресурстық орталығы» 
ұйымдастыруымен Алмалы ауылдық округінде 
жастардың денсаулығын нығайту және өскелең 
ұрпақты отансүйгіштік рухта тәрбиелеу, жарысқа 
қатысушылардың спорттық шеберлігін көтеру 
және салауатты өмір салтын қалыптастыру, 
спортпен жүйелі түрде айналысуға ықпал ету, 
ауданның барлық аймақтарында жастардың 
спорттық шеберліктерін және жан-жақты 
дайындықтарын арттыру мақсатында «жа-
стар жылына» орай шағын футболдан жа-

Дүниежүзілік Денсаулық сақтау ұйымының шешімімен 1984 жылы Франция азаматы Валентин 
Гаюидің туған күні 13 қараша - Зағиптар күні болып белгіленді. Себебі В. Гаюи алғашқы болып 
зағиптар мектебін және көру қабілеті нашар жандар үшін өндіріс мекемелерін ұйымдастырды. 13 
қараша азаматтардың назарын зағиптардың мәселелерін шешуге, көмек қолын созуға шақырады. 
Қазіргі уақытта жер жүзінде 120 млн. адам мөлшерінде көз мүгедектері тіркелген. Зағип жандар 
мереке құтты болсын, мойымаңыздар, рухтарыңыз жоғары болсын, дендеріңіз сау болып, көрер 
жақсылық сәттеріңіз көп болсын деп тілеймін.

С. ƏЛІПБАЕВ,
Сарқан аудандық зағиптар қоғамының төрағасы. 

13 ќараша - Заѓиптар к‰ні

Əр жыл мезгілінің өз ерекшеліктері бар. Табиғат қай кезде болмасын тамаша дүние. Күз 
келсе біз сары, қызыл жапырақтарды тамашалаймыз, қыс түссе аппақ қарда алысып ойнай-
мыз, көктемде қабат-қабат тонымызды шешіп, күнннің сәулесіне қыздырынып, жаңадан бүршік 
атқан талдарды, ұшып келген құстарды көріп, жаңа өмір бастағандай боламыз, ал жазда – 
көлге барып, суға түсіп жазғы демалысымызды ерекше өткізуге тырысамыз.

Қазір жылдың күз мезгіліне орай «Ақбота» бөбекжай-бақшасында «Берекелі алтын күз» 
ертеңгілігі өткізілді. «Қарлығаш» тобы мен «Құлыншақ» тобының балалары би билеп, ән ай-
тып, көрініс қойып, күз мезгілінің ажарын бүлдіршіндеріміз одан әрі көркейтіп жібергендей бол-
ды. Біз бүлдіршіндердің жоғарғы жетістікке жететініне сенеміз.

Анар ТИШТЫБАЕВА,
«Ақбота» бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі. 

Берекелi алтын к‰з

рыс өтті. Жарысқа аудан орталығынан және 
ауылдық округтерден спортшылар қатысты. 
Жалпы жарысқа қатысқан команда саны – 
10. Ойын қызықты да тартысты өтті. Жарыс 
қорытындысы бойынша жеңімпаз атанған ко-
мандалар диплом, кубок, медаль және бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

Д.БАЙДУАЛИЕВ,
Алмалы ауылдық округінің жастар ісі 

жөніндегі әдіскері, 
«Алмалы» БПҰ мүшесі.

ШАҒЫН ФУТБОЛДАН ЖАРЫС ӨТТІ


