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Рас екен, «Sivers juice» атауымен 
әдіптелген өзіміздің төл өнімді қолымызға 
ұстап, қуанышымыз қойнымызға сый-
май, «Сарқан жеміс консерві зауыты» 
ЖШС-нің басшысы Ринат Калиуллинді 
сауалдың астына алып тұрмыз. - Өзім 
осы өңірдің тумасымын,-дейді кәсіпкер 
біздің сұрағымызға орай. – Бұл іс көп 
жылғы ойдың жемісі. Жалпы, Алматы 
облысын алып қарасақ, Шеңгелді өзінің 
сарымсағымен аты шықса, Қызылағаш 
ауылының қауын-қарбызы талайлар-
ды мойындатып үлгерді. Аймағымызды 
басып өткен жолаушы біздің алманың 
дәмін жақсы біледі. Бірақ біз алқызыл 
алманы сатудан ары аса алмадық. 
Сондықтан неге осынау көл-көсір жемісті 
тиімді пайдаланбасқа деген ой мені осы-
нау іске алып келді. Нәтижесінде сөз 
бен істі қабыстырып, Ресей және Қытай 
елдерінен қажетті құрал-жабдықты алды-
рып, қыркүйек айынан жұмыс жасап жа-
тырмыз. 

Алғашында атақты Сиверс алмасы-
нан шырын сығуды жоспарлаған кәсіпкер 
биылғы тау бөктерінде жүрген үсік бұл 
жоспарға кесірін тигізді дейді. Содан Ал-
малы ауылдық округінен өзінің ауқымды 
бағы бар азаматты тауып, алманың «Ли-
монка» және «Кандел» сорттарынан шы-
рын сығуды бастаған. Биыл болмаса да 
келер жылы алма атасы-Сиверстің өзінен 
өндірілген бал сусынды жерлестеріне 
ұсынбақшы жігерлі азамат іске белді бе-
кем буынып. 

Өндіріс барысын көзімізбен көріп көп 
жайтқа қанықтық. Жуылып, тазаланған 
алма арнайы жабдықтарда туралып, 
сығылып, арнайы сүзгіден өтеді екен. 
Көлемді ыдыста 95 градуста қайнап, 
суытылған соң шырын ыстық бумен 
залалсызданған шыны ыдыстарға 
бірдей мөлшерде құйылып, вакуумды 

аппараттың көмегімен іште ауа қалмауы 
қамтамасыз етіледі екен. Осындай 
жүйеден өткен сусын өзінің балғын күйін 
бір жылға жуық жоғалтпайтын көрінеді. 
Күніне 500 литр шырын шығаруға 
қауқарлы өндіріс орнының шыны ыды-
сы да, жапсырма қағазы да отандық 
өнімдер. Яғни, жапсырма қағазындағы 
«Қазақстанда жасалған» деген жазуға 
жүз пайыз сай. Қазіргі таңда 5 адам-
ды тұрақты жұмыспен қамтып отырған 
кәсіпкер маусымдық кезеңдерде бұл сан 
15-20-ға дейін жететінін айтады.

-Келешекте жылыжай салып онда 
сәбіз, қызанақ өсірсем, олардан да шы-
рын сығып, өнім түрлерін арттырсам,-
дейді Ринат Әлімханұлы болашақ жос-
парларымен бөлісіп.- Ісіміз өрге басқан 
соң бүгінгідей бейімделген емес, арнайы 
ғимарат салу ойда бар. Аяққа жаңадан 
тұрған соң қиыншылықтар да жоқ емес. 
Дайын өнімдерді сақтайтын кең қойманың 
қажеттілігі, дербес трансформатордың 

болмауынан электр 
қуатының жетіспеушілігі 
іске қолбайлау. Де-
генмен «көш жүре 
түзелетіндігіне» сенім-
діміз. Біздің баста-
мамызға аудан әкімі 
Марат Мелісұлы жан-
жақты қолдау білдіруге 
құлшыныс танытып 
отыр. 

Құнарлы қара то-
пырағымыздан қуат, 
күлімдеген күнімізден 
шуақ алып, бар дәру-
менді бойына жиған 
саялы өңіріміздің мақ-

таны - өзіміздің алқызыл алмадан ғана 
өндірілген 100 пайыз табиғи шырын-
шәрбаттан дәм татып, біз де таңдай 
қақтық, тамсандық. Тамсана отырып 
шіркін, Алматы облысы, Сарқан ауданы, 
Сарқан қаласы, Тәуелсіздік 92 «А» де-
ген мекен-жайда шығарылатын шырын 
еліміздің түкпір-түкпіріне жол тартып, 
өңіріміздің атын әйгілесе ғой, дейміз 
іштей. Сонда ауыл шаруашылығына 
байланған экономикамыз әртараптанып, 
қаншама жан өз нәпақасын осындай 
істерден айырар еді. Әзірше «Жібек 
жолы», «Арай», «Алтын дән» сияқты ірі 
сауда дүкендерінің сөрелеріне қойылған 
отандық өнімді тұтынып, кәсіпкерге 
қолдау білдірейік ағайын!  

П.ЖЕҢІСХАН.

●Кәсібің-нәсібің
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Өңірімізде кезекті бір өндіріс ошағы ашылса балаша қуанатынымыз 
бар. Тағы бір кәсіпкер қатарға қосылып, қоластында қаншама жан екі 
қолға бір күрек тапты деп шаттанамыз. Ауданның әлеуеті осындай 
іспен артып, экономикасы нығая түсетіндігі өз алдына бір тақырып. 
Міне, жуырда Сарқан қаласында алма шырыны шығарылады екен 
дегенді естіп, жақсыны көрмекке асықтық. 

-Марат Мелисович, мы с вами беседу-
ем в начале ноября, когда за окном выпал 
первый снег и практически весь урожай 
уже в закромах. Каким выдался год для 
тружеников традиционно аграрного ре-
гиона?

-Сельское хозяйство было и остается глав-
ным занятием жителей нашего района. Благо-
даря постоянной поддержке отрасли увели-
чили посевы сахарной свеклы до 2850 га. На 
Аксуский сахарный завод планируем сдать 
свыше 80 тысяч тонн сладкого корня. Это все 
стало возможным благодаря поддержке акима 
области Амандыка Баталова, уделяющего са-
мое пристальное внимание развитию сахарно-
го производства. Только в этом году создали 
еще два сервисно-заготовительных центра.

Укрепляем в районе и экспортный потенци-
ал. Так в этом году мы отправили 232,8 тонн 
лекарственных трав в Россию и Турцию, 229,3 
тонн проса реализованы в Германию и также 
в Российскую Федерацию, куда реализовано 
17,7 тонн овощей и фруктов.  350 тонн сои и 
416 тонн соевого шрота продали в Таджики-
стан. Всего в ближнее и дальнем  зарубежье 
экспортировано 1 245,8 тонн аграрной продук-
ции.

Пополняется машинно-тракторный парк 
крестьянских хозяйств. В лизинг и на собствен-
ные средства ими закуплено 80 единиц техни-
ки на 1,8 млрд. тенге. Считаю, это также хоро-
шие инвестиции в будущий высокий урожай.

-Насколько активно развивается в 
районе малый и средний бизнес? Получа-
ет ли население финансовую помощь в 
рамках программы «Дорожная карта биз-
неса-2020»?

-Мы стараемся поддержать открытие каж-
дого бизнес-объекта в регионе. Для нашего 
отдаленного от областного центра региона это 
очень важно. Пусть это небольшая сапожная 
мастерская, швейный цех. Главное, что чело-
век открывает собственное дело, обеспечивая 
свою занятость и ближайшего своего окруже-
ния. Так по итогам девяти месяцев текущего 
года в районе действует 2649 субъектов биз-
неса, где трудятся 9310 человек. Налоговые 
поступления увеличились до 183,3% по срав-
нению с аналогичным периодом 2018 года. В 
рамках программы «ДКБ-2020» поддержано 
пять проектов на сумму 92 млн. тенге.

-А в целом, какие планы по развитию 
промышленности? Будут ли новые про-
изводства?

-Ежегодно мы наращиваем объем про-
мышленности. В Лепсинском сельском округе 
планируется строительство ветряной электро-
станции (ВЭС), в Черкасском сельском окру-
ге презентовали строительство ГЭС, «АЗИЯ 
ГОЛД», выращивающая лекарственные сред-
ства, планирует строительство перерабаты-
вающего предприятия и расширение площади 
посевов. В этом году запущен плодоконсерв-
ный завод и выпущена первая продукция, тру-
доустроены 11 человек. В сфере энергетики 
планируется открытие цеха по производству 
контакторов и пеноблоков.

Важнейшее место занимает торговля и 
оказание услуг населению, контролируем стои-
мость социально значимых товаров. По срав-
нению с прошлым годом увеличился и объем 
привлеченных инвестиций, который составил 
5900,1 млн. тенге.

-Туризм становится еще одним из 
приоитетных направлений в развитии 
региона?

-Конечно, наш край удивительный. Столько 
красивых мест, которые могут посещать тури-
сты. Разрабатываются новые маршруты пеших 
и конных прогулок по горам, все больше людей 
узнают и приезжают, чтобы отдохнуть на лоне 
природы, подышать свежим воздухом. Регион 
обладает большим потенциалом по развитию 
агро и зтнотуризма, горнолыжного спорта, лет-
него отдыха на озере Балхаш, где в этом году 

Там, где цветет 
яблоня Сиверса

отдохнули свыше 25 тысяч человек. Для разви-
тия инфраструктуры побережья озера Балхаш 
подготавливается проектно-сметная докумен-
тация. Среди всех мероприятий особое место 
занимает фестиваль цветения яблони Сивер-
са. Думаю, у него большое будущее. Верю, что 
этот фестиваль, который проводит акимат рай-
она совместно с управлением туризма, станет 
такой же яркой страницей в жизни района, как 
цветение сакуры в Японии.

Жонгар-Алатауский природный парк по-
сетили уже тысячи туристов из дальнего и 
ближнего зарубежья. При завершении строи-
тельства республиканской трассы «Талдыкор-
ган- Оскемен» поток туристов вырастет в разы.

-Дороги... Именно инфраструктура 
оставляет желать лучшего. К сожале-
нию, качество автомобильных дорог не 
добавляет оптимизма. Как поставлена 
эта работа?

-Ежегодно из местного бюджета выделя-
ются средства на развитие инфраструктуры, в 
том числе и дорог. Только в этом году на со-
держание и текущий ремонт дорог районного 
значения выделили 336,6 млн. тенге. В городе 
Саркан провели средний ремонт внутренних 
дорог на более чем 10 улицах. Многие годы 
улицы города не ремонтировались, на сегодня 
около 90% внутренних дорог города покрыто 
гравием. В селе Алмалы отремонтировали две 
улицы. В селах Бирлик, Черкасск, Шатырбай, 
Алмалы, Екиаша и районном центре на не-
скольких улицах положили гравийное покры-
тие. В Бакалы провели текущий ремонт улиц 
в рамках программы «Развитие регионов». В 
селе Лепсы ремонтируется центральная ули-
ца. На эти цели выделено 740 млн. тенге.

Строим и централизованные водопроводы 
в аулах. На сегодняшний день обеспеченность 
чистой питьевой водой населения района со-
ставляет 95%. Работа в этом направлении про-
должается.

-Марат Мелисович, важнейшее направ-
ление в работе с населением - это приемы 
граждан по личным вопросам. Насколько 
легко попасть к Вам на прием? Как часто 
проводите встречи с населением? Какие 
основные проблемы у людей?

-Ко мне можно попасть в любое время, 
есть сайт акимата Сарканского района, где 
можно оставить запрос, и обязательно полу-
чите ответ. Есть утвержденные приемные дни, 
я регулярно выезжаю в сельские округа. Веду 
страницы и в социальных сетях, чтобы знать, 
чем живет и дышит население. Люди приходят 
по самым разным вопросам, например, во вре-
мя последней встречи ко мне пришли жители 
города Саркан, сел Караултобе, Абай, Бакалы, 
Бирлик. Они поднимали проблемы обеспечен-
ности жильем, хотели узаконить имеющиеся 
земельные участки. Много обращается жен-
щин по получению адресной социальной помо-
щи. Мы вместе со специалистами стараемся 
решить все проблемы в рамках действущего 
законодательства. Наиболее острые сигналы 
берем на заметку и обязательно контролируем 
их исполнение.

Беседу вела Ж.МЫКТЫБАЕВА.

Сарканский район вносит посильный вклад в развитие области. Важнейшие 
направления экономики, такие как земледелие и животноводство, малый и 
средний бизнес и туризм постепенно занимают все большее место в жиз-
ни населения. О сегодняшнем дне региона, о планах и результатах работы 

наше интервью с акимом района Маратом Разбековым.
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Бүгінде ақша бірліктері әрбір  мемлекеттің 
дамуында маңызды рөл атқарады. Егемен 
елдің рәмізі болатыны секілді өз валютасының 
болуы да заңды. Қазақстан Республикасы – 
егеменді, тәуелсіз демократиялық мемлекет. 
Оның өз Ата Заңы, мемлекеттік рәміздері, 
ұлттық валютасы бар.

Тәуелсіздік алған елдің ең бірінші айрықша 
белгісі – ұлттық валюта. Ол – Қазақстан Рес-
публикасы көлемінде пайдаланылатын заңды 
төлем құралы. 

Ұлттық валюта – біздің дербес ел бол-
ғанымыздың белгісі. Ұлттық валюта – еліміздің 
даму көзі, әлемдік деңгейге теңелудің алғашқы 
факторларының бірі. Ол барлық уақытта тәуелсіздігімізді қамтамасыз етеді.1993 жылдың 15 
қарашасында тәуелсіз Қазақстан тарихының жаңа парағы ашылды. Осы жылы Елбасының 
Жарлығымен ұлттық валюта – теңге қаржы айналымына енгізілді. Тәуелсіз еліміздің міндетті 
нышандарының бірі ретінде ұлттық валютаны енгізу қоғам өмірінде елеулі оқиға болғаны 
сөзсіз. Бұл Қазақстанның  дербес даму жолына түскенін айғақтаған іс еді.

Ұлттық валютаның айналымға енгізілуінің арқасында Қазақстан өз еркімен қаржы сая-
сатын жүргізу және қалыптастыруда нақты қаржы тетігіне ие болды. Елімізде қысқа мерзім 
ішінде негізін банктік жүйе құрайтын қаржы саласы қайтадан құрылды. Байыпты жүргізілген 
реформаның нәтижесінде төл теңгемізге деген сенімділік арта түсті.

Қаржы саласында негізінен тәжірибелі, өз ісіне берілген біліктілігі жоғары мамандар жұмыс 
істейді. Олар алда тұрған міндеттерді шешуге өздерінің қомақты үлестерін қосуда. Осы са-
лада елеулі еңбек атқарып келе жатқан Сарқан аудандық Қазынашылық басқарма басшысы 
Орынова Ғалия Төлеуғалиевна, бас маман-бас қазынашы Тлеуберлина Гүлназ Өміржановна 
және Қазынашылық басқармасы ұжымын, қаржы саласының қызметкерлерін  Ұлттық валюта 
– Теңге  күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз! Ел игілігі жолында жаңа  жетістіктерге 
жете беріңіздер!

А.АЙДАРХАНОВА,
аудандық қазынашылық басқармасының бас маман-бас қазынашысы.

По состоянию на 1 октября 2019 года об-
щая сумма пенсионных накоплений составила 
10,4 трлн. тенге, из них: - по ОПВ (обязатель-
ные пенсионные взносы) - 10,2 трлн. тенге;  - 
по ОППВ (обязательные профессиональные 
пенсионные взносы) - 233,6 млрд. тенге; - по 
ДПВ (добровольные пенсионные взносы) - 1,9 
млрд тенге. Прирост пенсионных накоплений 
с начала года составил 1,04 трлн тенге или 
11%, в том числе за счет поступлений по всем 
видам пенсионных взносов в размере 714,3 
млрд. тенге, за счет чистого инвестиционного 
дохода в размере 481,9 млрд. тенге, при этом 
выплаты составили 154,2 млрд. тенге.

В отчетном периоде открыто 308,5 тыс. ин-
дивидуальных пенсионных счетов в ЕНПФ, из 
них 273,6 тыс. счетов за счет ОПВ. Из них 64% 
ИПС открыты вкладчиками в возрасте до 30 
лет. Средняя сумма ежемесячного обязатель-
ного пенсионного взноса за рассматриваемый 
период составила 17 149 тенге.

Количество активных вкладчиков за 9 ме-
сяцев 2019 года составило 6,1 млн. человек, в 
том числе сделавших 6 и более взносов – 4,6 
млн. человек. (За весь 2018 год количество 
активных вкладчиков составило 6,4 млн. чело-
век, в том числе сделавших от 6 до 12 взносов 
– 4,96 млн. человек).

Чистый инвестиционный доход, зачислен-
ный на ИПС вкладчиков, за январь-сентябрь 
2019 года составил 481,9 млрд. тенге. При 
этом, доходность пенсионных активов за по-
следние 12 месяцев составила 8,4% при ин-
фляции 5,3% за аналогичный период, что в 
свою очередь свидетельствует о реальной по-
ложительной доходности пенсионных активов.

С начала года пенсионные выплаты со-
ставили 154,2 млрд. тенге (что выше аналогич-
ного показателя прошлого года на 23,2 млрд. 
тенге или на 18%), в том числе: - по достиже-
нию пенсионного возраста – 51,0 млрд тенге; 

Ауданның тыныс-тіршілігін бір кісідей 
сезінетін, сөздерінен даналықтың лебі есілетін 
өңіріміздің ардагерлері газет-журналға жазылу 
ісінде қашанда айрықша белсенді. Апта ба-
сында аудандық Ардагерлер үйінде бас қосқан 
қариялардың жиынына арнайы қатысқан біз 
осыған тағы бір мәрте көз жеткіздік. Жиын-
ды ашқан аудандық ардагерлер ұйымының 
төрағасы Қадыл Жанасбеков еліміздегі, 
аймағымыздағы қоғамдық-саяси жағдайлардан 
жан-жақты хабар беретін газет-журналдарға 
әсіресе жергілікті басылымға жазылудың 
маңыздылығына тоқталып, аталмыш істе 
бірқатар үзеңгілестерін көпшілікке үлгі етті. 

Қадыл Тұрысбекұлы сондай-ақ облыстық 
тоғызқұмалақ жарысына ауданнан баратын 
үміткерлерді іріктеу мәселесін көп талқысына 
салып, келер жылғы «Еріктілер» жылының 
елімізге, оның ішінде жалғызілікті, көмекке 
мұтаж қарияларға игілікті тұстарын атап өтті.

Көптен көріспеген көнекөздер жиынды 
өткір әзіл, достық рәуіштегі қалжыңдармен 
өріп, әдемі әңгіме өрбітті. Елдің қамын ойлай-
тын ел ағалары кездесу барысында азық-түлік, 
дәрі-дәрмек, коммуналдық қызмет бағаларына 
қатысты өз алаңдаушылықтарын жеткізді.   

Өз тілшіміз.

Ардагерлер бас қосты

Мемлекеттік қызмет көрсетілетін 
қызметті алушылардың тегiне, әлеуметтiк, 
лауазымдық және мүлiктiк жағдайына, 
жынысына, нәсiлiне, ұлтына, тiлiне, дiнге 
көзқарасына, нанымына, тұрғылықты 
жерiне байланысты немесе кез кел-
ген өзге жағдаяттар бойынша қандай да 
бір кемсітушіліксіз теңдей қол жеткізуі, 
төрешілдік пен сөзбұйдалық көріністеріне 
жол бермеу,  мемлекеттік қызметтер 
көрсетуде  есеп берушілік және ашықтық, 
сапасы мен қолжетімділігі, үнемділік және 
тиімділік секілді негізгі қағидаттар негізінде 
көрсетіледі.

Мемлекеттік қызмет көрсету мәселесі 
елімізде өте өзекті. Қазіргі қоғамның дамуын-
да мемлекеттік қызметтер көрсету мәселесі 
маңызды орын алады. Сонымен қатар, 
мемлекеттік қызмет көрсету сапасының 
деңгейі мемлекетіміздің экономикалық және 
әлеуметтік даму бағытындағы көрсеткіш бо-
лып табылады. 

«Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңына сәйкес қызметті көрсетушілер - 
орталық мемлекеттік органдар, Қазақстан 
Республикасының шетелдегі мекемелер, 
жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ 
мемлекеттік қызметті көрсететін жеке және 
заңды тұлғалар.

Мемлекеттік қызметтер 3 түрлі тәсілмен 
жүргізіледі: - мемлекеттік органдармен; - 
мемлекеттік корпорация арқылы; - электрондық 
нысанда «электрондық үкіметтің» веб-порталы 
арқылы.

Заңда мемлекеттік қызметті берушілер 
мен алушылардың құқықтары да көрсетілген. 
Қызметті алушы көрсетілетін қызметті 
берушіден мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті ұсыну тәртібі туралы толық және 
анық ақпаратты қолжетімді нысанда алуға, 
мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандартына 
сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға, 
сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің 
мемлекеттік қызметтер көрсету мәселелері 
бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне 
(әрекетсіздігіне) Қазақстан Республикасының 
заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен 
шағымдануға құқылы.

Сол секілді Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін 
қызметті қағаз және (немесе) электрондық 
нысанда алуға,  мемлекеттік қызметтер 
көрсету саласында бұзылған құқықтарды, 
бостандықтар мен заңды мүдделерді қорғау ту-
ралы талап арызбен сотқа жүгінуге құқығы бар. 
Көрсетілетін қызметті берушілер мемлекеттік 
қызметтер көрсетуге қажетті ақпарат 
үшін сұрау салумен жүгінуге, сол сияқты 
Қазақстан Республикасының заңдарында 

белгіленген жағдайларда және негіздер бой-
ынша мемлекеттік қызметтер көрсетуден бас 
тартуға құқығы бар. Көрсетілетін қызметті 
берушілердің сондай-ақ міндеттері тура-
лы да айта кетейік. Көрсетілетін қызметті 
берушілер мемлекеттік көрсетілетін қызметтер 
стандарттары мен регламенттеріне сәйкес 
мемлекеттік қызметтер көрсетуге, мүмкіндігі 
шектеулі адамдардың мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді алуы кезінде оларға қажетті 
жағдайлар жасауға, көрсетілетін қызметті 
алушыларға мемлекеттік қызметтер көрсету 
тәртібі туралы қолжетімді нысанда толық 
және анық ақпарат ұсынуға,  мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет стандартында белгіленген 
мемлекеттік қызмет көрсету мерзімі өткенге 
дейін бір тәуліктен кешіктірмей Мемлекеттік 
корпорация арқылы көрсетілетін мемлекеттік 
қызметтердің нәтижесін Мемлекеттік 
корпорацияға жеткізуді қамтамасыз етуге, 
мемлекеттік қызметтер көрсету саласындағы 
жұмыскерлердің біліктілігін арттыруға, сондай-
ақ мүгедектермен қарым-қатынас жасау 
дағдыларына үйретуге, көрсетілетін қызметті 
алушылардың шағымдарын осы Заңда 
белгіленген мерзімдерде қарауға және олар-
ды қарау нәтижелері туралы хабардар етуге, 
көрсетілетін қызметті алушылардың сұрау 
салуы бойынша мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтің орындалу сатысы туралы хабардар 

етуге міндетті.
Одан басқа олардың міндеттеріне  

көрсетілетін қызметті алушылардың бұзылған 
құқықтарын, бостандықтары мен заңды 
мүдделерін қалпына келтіруге бағытталған 
шараларды қолдану, мемлекеттік қызметтер 
көрсету үшін қажетті мәліметтерді қамтитын 
ақпараттық жүйелердің іркіліссіз жұмыс істеуін 
қамтамасыз ету, мемлекеттік қызмет көрсету 
сатысы туралы деректерді мемлекеттік 
қызметтер көрсету мониторингінің ақпараттық 
жүйесіне ақпараттандыру саласындағы 
уәкілетті орган белгілеген тәртіппен енгізуді 
қамтамасыз ету кіреді. 

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің 
сапасын арттыру мақсатында Мемлекеттік 
қызметтер көрсету сапасының қоғамдық 
мониторингі жүргізіледі. Мемлекеттік ор-
гандар, мемлекеттік корпорация, сондай-ақ 
көрсетілетін қызметті берушілер Қоғамдық 
мониторинг қорытындысын ескере отырып, 
мемлекеттік қызметтер көрсету сапасын арт-
тыру жөнінде шаралар қабылдайды. Бұл 
бағыттағы жұмыс тұрақты түрде жүзеге асы-
рылуда.

А. ҚАСЫМБЕРКЕБАЕВ,
Қазақстан Республикасының  

Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Ал-
маты облысы бойынша департаментінің 

бас маманы.

Мақсат – сапалы мемлекеттік қызмет көрсету

ҰЛТТЫҚ ТЕҢГЕ – 
ТӘУЕЛСІЗДІГІМІЗДІҢ  АЙҒАҒЫ

- лицам с инвалидностью 1 и 2 групп – 1,3 млрд 
тенге; - в связи с выездом за пределы Респу-
блики Казахстан – 35,1 млрд тенге; - выплаты 
по наследству – 20,2 млрд тенге; - выплаты на 
погребение – 2,3 млрд тенге; - другим лицам – 
0,1 млрд тенге; - в компании по страхованию 
жизни (КСЖ) – 44,1 млрд тенге.

Средняя сумма ежемесячных выплат по 
графику составила 21 022 тенге, при этом мак-
симальная сумма выплаты составила 514 666 
тенге. Средняя сумма пенсионных накоплений 
по ОПВ составила 1,1 млн. тенге, в том числе 
у мужчин 1,2 млн. тенге, у женщин - 0,92 млн. 
тенге. При этом, мужчины, регулярно осущест-
влявшие накопления в течение 20 и более лет 
имеют средние накопления в размере 5,1 млн. 
тенге, женщины – 3,9 млн. тенге.

ЕНПФ продолжает активную работу с насе-
лением о важности пенсионных накоплений и 
заботе о своем будущем. 

Так, за 9 месяцев 2019 года было осущест-
влено 25,5 тыс. выездных презентаций на раз-
личных предприятиях нашей страны с охватом 
присутствующих 738,5 тыс. человек.

Всего за отчетный период было оказа-
но 13,4 млн. услуг, большая часть из которых 
10,8 млн. (или 80,7%) оказана в электронном 
формате. В офисах ЕНПФ в отчетном периоде 
оказано 2,5 млн. услуг. Ежедневно ЕНПФ ока-
зывает населению порядка 14 тыс. услуг в 215 
офисах, расположенных в областных городах, 
городах республиканского значения, районных 
центрах. Кроме того, частично услуги ЕНПФ 
доступны в 194 населенных пунктах в АО «Каз-
почта».

Посредством различных каналов связи 
(колл-центр, социальные сети, мессенджеры и 
др.) ЕНПФ обработано 508,2 тыс. обращений 
граждан нашей страны по вопросам пенсион-
ного обеспечения.

Обзор ключевых показателей 
АО «ЕНПФ» на 1 октября 2019 года «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару 

туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы  Заңының   39-3 бабының  
8 тармағына сәйкес,  2019 жылы  25  қараша күні, сағат 10:00-де, Сарқан қаласының 
әкімдігінің ғимаратында жергілікті  қоғамдастық мүшелерінің жиналысы өткізіледі:

Күн тәртібі:
1) «Сарқан ауданының 2019-2021 жылдарға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу», 

«Сарқан ауданының Сарқан қаласы және ауылдық округтерінің 2019-2021 жылға арналған 
бюджетіне өзгерістер енгізу туралы».

2)   Әр түрлі.

Акимат города Саркан Сарканского района, согласно пункту 8, статьи  39-3 Закона 
Республики Казахстан  от  23 января  2001 года « О местном государственном управле-
нии и самоуправлении в Республике Казахстан» оповещает что 25 ноября  2019 года в 
10:00 часов в здании акимата города Саркан  проводится собрание местного сообще-
ства :

Повестка дня:
1) Внесения изменения в бюджет города Саркан и сельских округов Сарканского района 

на 2019-2021 год. «О внесении изменений в бюджет города Саркан и сельских округов Сар-
канского района на 2019-2021 год»       

2)  Разное.

Сарқан ауданының өзін-өзі басқарудың 4 деңгейіне өткен ауылдық округтердің 
әкімдіктері «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасы  Заңының   39-3 
бабының  8 тармағына сәйкес,  2019 жылы  25 қараша күні, сағат 10:00-де, ауылдық 
округ әкімдіктерінің ғимаратында (Алмалы, Қойлық, Екіаша, Черкасск, Лепсі) жергілікті  
қоғамдастық мүшелерінің жиналысы өткізіледі:

Күн тәртібі:
1) «Сарқан ауданының 2019-2021 жылдарға арналған бюджетіне өзгерістер енгізу», 

««Сарқан ауданының Сарқан қаласы және ауылдық округтерінің 2019-2021 жылға арналған 
бюджетіне өзгерістер енгізу туралы»

2) Әр түрлі.
Акиматы сельских округов Сарканского района перешедшие на 4 уровень самоу-

правления (Алмалы, Койлык, Екиаша, Черкасск, Лепсы),  согласно пункту 8, статьи  39-3 
Закона Республики Казахстан  от  23 января  2001 года « О местном государственном 
управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» оповещают что 25 ноября 2019 
года в 10:00 часов в зданиях акиматов сельских округов будут проводиться собрания 
местного сообщества:

Повестка дня:
1) Внесения изменения в бюджет города Саркан и сельских округов Сарканского района 

на 2019-2021 год. «О внесении изменений в бюджет города Саркан и сельских округов Сар-
канского района на 2019-2021 год»

2) Разное.

Қоғамдастық мүшелерінің назарына!
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Бақалы ауылдық округінде 
Сарқан ауданы мемлекеттік 
қызметтер мониторингі және 
ақпараттық технологиялар бөлім-
шесінің ұйымдастыруымен 
Кәкімжан Қазыбаев атындағы 
орта мектебінде мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтер жәрмең-
кесі өтті. Жәрмеңкеге білім бөлімі, 
аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, 
аудандық сәулет және қала 
құрылысы бөлімі мемлекеттік 
мекемелері қатысты. 

Жалпы жәрмеңкенің мақсаты – ауыл тұрғындарының цифрлы сауаттылығын арттыру.  Ауыл 
тұрғындарына электронды мемлекеттік қызметтерді  алу жолдарын және «telegram»  мессен-
джер арқылы EgovBot сервисын пайдалану мүмкіндіктерін кеңінен насихаттау. Аталған шараға 
ауыл тұрғындары және мемлекеттік қызметкерлер қатысты. Көп балалы отбасыларға жаңа 
форматтағы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек көрсету (АӘК) жөнінде түсіндіру жұмыстары 
жүргізілді.  Сонымен қатар «Тұрғылықты жерінен мекен –жай анықтамаларын беру» мемлекеттік 
көрсетілетін қызмет 1 қарашадан бастап қолданыстан алынатындығы туралы хабарланды.

Жансая  ТЕРЛИКБАЕВА,
Бақалы ауылдық округінің бас маманы.

ПРОЕКТ 
Об утверждении норм образования и накопления коммунальных 

отходов, тарифов на сбор, вывоз и  захоронение твердых бытовых 
отходов по Сарканскому району

В соответствии с подпунктами 1) и 2) статьи 19-1 Экологического кодекса Республики Казахстан от 9 января 2007 года, под-
пунктом 15) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении 
и самоуправлении в Республики Казахстан», постановлением акимата Алматинской области от 24 декабря 2015 года № 560 
«Об утверждении Правил расчета норм образования и накопления коммунальных отходов в Алматинской области» (зарегистри-
рованного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3682) и приказом Министра энергетики 
Республики Казахстан от 1 сентября 2016 года № 404 «Об утверждении Методики расчета тарифа на сбор, вывоз и захоронение 
твердых бытовых отходов» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 
14285), Сарканский  районный маслихат РЕШИЛ:

1. Утвердить нормы образования и накопления коммунальных отходов по Сарканскому району согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

2. Утвердить тарифы на сбор, вывоз и  захоронение твердых бытовых отходов по Сарканскому району согласно приложению 
2 к настоящему решению.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на постоянную комиссию Сарканского районнного маслихата обе-
спечивающее земельные вопросы, сельское хозяйство и работы по охране природы.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по 
истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Председатель сессии                                               А.Омаров  
Секретарь районного  маслихата                          К.Абдрахманов

ЖОБА
Сарқан  ауданы бойынша коммуналдық  қалдықтардың түзілу және 
жинақталу нормаларын, тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, 

әкетуге және көмуге арналған тарифтерді бекіту туралы
Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 9 қаңтардағы Экологиялық кодексінің 19-1 бабының 1) және 2) тармақшаларына, 

«Қазақстан Республикасындағы жергiлiктi мемлекеттiк басқару және өзiн-өзi басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 
жылғы 23 қаңтардағы Заңының    6 бабының 1 тармағының 15) тармақшасына, «Алматы облысында коммуналдық қалдықтардың 
түзілу және жинақталу нормаларын есептеу қағидаларын бекіту туралы» Алматы облысы әкімдігінің 2015 жылғы 24 желтоқсандағы 
№ 560 қаулысына (Нормативтiк құқықтық актiлердi мемлекеттiк тiркеу тiзiлiмiнде № 3682 тiркелген) және «Тұрмыстық қатты 
қалдықтарды жинауға, әкетуге және көмуге арналған тарифтi есептеу әдiстемесiн бекiту туралы» Қазақстан Республикасы Энер-
гетика министрiнiң 2016 жылғы 1 қыркүйектегi № 404 бұйрығына (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
14285 тіркелген) сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ: 

1. Сарқан ауданы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзiлу және жинақталу нормалары осы шешiмнің 1 қосымшасына 
сәйкес бекiтiлсiн. 

2. Сарқан ауданы бойынша тұрмыстық қатты қалдықтарды жинауға, әкетуге және көмуге арналған тарифтер осы шешiмнің 
2 қосымшасына сәйкес бекiтiлсiн. 

3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан ауданы мәслихатының жер мәселелері, ауыл шаруашылығы және табиғатты 
қорғау жұмыстарын қамтитын тұрақты комиссиясына жүктелсін.

4. Осы шешiм әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және оның алғашқы ресми жарияланған 
күнiнен кейiн күнтiзбелiк он күн өткен соң қолданысқа енгiзiледi.

Сессия төрағасы                                                     А.Омаров                       
Аудандық мәслихат хатшысы                            Қ. Абдрахманов
Сарқан аудандық мәслихатының 2019 жылғы  «___» _________   №_______ шешіміне № 1 қосымша

Сарқан ауданы бойынша коммуналдық қалдықтардың түзілуі мен жинақталу нормалары

Сарқан аудандық мәслихатының 2019 жылғы  
«___» ____    №_______ шешіміне № 2 қосымша

Сарқан ауданы бойынша қатты тұрмыстық 
қалдықтарды жинауға, әкетуге және  көмуге 

арналған тарифтері

Нормы  образования и накопления коммунальных отходов 
по Сарканскому району Алматинской области

 * Расчетные нормы накопления – м3/год

Приложение 2 к решению Сарканcкого  районного 
маслихата от  «___»  ___________ 2019 года № ____

Тарифы на сбор, вывоз и захоронение твердых бытовых 
отходов по Сарканскому району

Тіл – әр халықтың тыныс - тіршілігінде басты орын алатын қарым-қатынас құралы. Тіл арқылы 
адамдар пікір алмасып, өз ойын еркін жеткізе алады. Әр елдің елдігін айқындап, егемендігін 
асқақтататын, болашағын жарқын ететін басты белгісі – оның мемлекеттік тілі. Мемлекеттік 
тілдің мерейі үстем болуы үшін сол елдің әрбір азаматы оны құрмет тұтуы қажет. Сонымен қатар 
мемлекеттік тіл ел өмірінің түрлі салаларында, түрлі қызмет орындарында еркін қолданылғаны 
жөн. Бұл міндетті жүзеге асыруға жүрегі «елім» деп соққан кез - келген адам атсалысуы тиіс.  
Біздің мемлекеттік тіліміз – қазақ тілінің қолданылу аясы жылдан - жылға кеңейіп келеді. 
Мемлекетіміздің барлық саласында дерлік, сұраныстың көбейгеніне орай, қазақ тілінде қызмет 
көрсетіледі. Қазақ тіліндегі қызметке деген сұраныс та жылдан - жылға артып келеді. Халыққа 
қызмет көрсету бөлімінің  қызметкерлері мемлекеттік тілде сапалы қызмет көрсетуді міндет 
деп санайды. Мемлекеттік тілге деген құрмет, сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеуді әр адам өзінен 
бастағаны жөн. Біз, жастар ата – бабамыз аманат етіп қалдырған тіліміздің тұғыры биік болуы 
үшін белсене атсалысуымыз керек. Келешек ұрпаққа тіліміздің шұбарланбай, мәртебесі асқақ бо-
лып жетуіне тікелей септігімізді тигізу басты міндетіміз болып табылады. «Жұмыла көтерген жүк 
жеңіл» дегендей, мемлекеттік тіліміздің мәртебесі биік болуы үшін ел болып, халық болып бірлесе 
күш жұмылдырайық. 

Ә. ХАМЗА,
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес 

акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша филиалы Сарқан аудандық «Халыққа 
қызмет көрсету» бөлімінің маманы.

Қазіргі кезде сыбайлас жемқорлық 
әлемнің кез келген елінде оның саяси даму-
ына байланыссыз, оның ішінде Қазақстанда 
да, әлеуметтік құбылыс ретінде өмірін 
жалғастырып келеді, ол тек ауқымдылығымен 
ғана ерекшеленеді. Сыбайлас жемқорлық 
әлеуметтік-экономикалық даму үдерісін, 
нарықтық экономиканың құрылуын, ин-
вестициялар тарту процесін тежейді. 
Демократиялық мемлекеттің саяси және 
қоғамдық институттарына кері әсерін тигізеді, 
елдің болашақ дамуына елеулі қауіп төндіреді. 
Қазақстанның мемлекеттік саясатының 
негізгі басымдықтарының бірі сыбайлас 
жемқорлықпен күрес болып табылады.

Қазақстан Республикасының «Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күрес туралы» заңында 
сыбайлас жемқорлыққа мынадай анықтама 
берілген: бұл – «...жеке түрде немесе дел-
далдар арқылы мүліктік игіліктерді заңсыз 
алу және мемлекеттік қызмет атқарушы 
тұлғалардың, сондай-ақ оларға теңестірілген 
тұлғалардың өз лауазымдық өкілеттіктері мен 
өкілеттеріне қатысты мүмкіндіктерін мүліктік 
пайда табу үшін жеке басына пайдалануы, 
сондай-ақ аталмыш тұлғаларға жеке және 
заңды тұлғалардың көрсетілген игіліктер мен 
жеңілдіктерді құқыққа қайшы түрде пара ұсыну 
жолымен сатып алуы».БҰҰ-ның құжаттарында 
қолданылатын жемқорлық терминінің 
халықаралық-саяси анықтамасы мынадай 
деп берілген: сыбайлас жемқорлық – бұл 
мемлекеттік билікті жеке бас пайдасы үшін, 
үшінші бір тұлғалар мен топтардың мақсаты 
үшін асыра пайдалану.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрестің 
негізгі қағидалары мыналар: 1.Заңның және 
соттың алдында баршаның теңдігі, сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы күресте өте маңыздысы 

қағидалардың орындалуы және іске асы-
рылуы. Өкінішке орай бұл заң біреулерге 
дұрыс, біреулерге жұмыс жасамайды. Со-
нымен бірге жеке судьялар,құқық қорғау 
органдарының мемлекеттік қызметкерлері 
де сыбайластық жемқорлыққа ұшыраған;  2. 
Мемлекеттік және қоғамдық бақылаудың 
мемлекеттік органдардың қызметінің 
заңға сүйенетін регламентін, заңдылығын 
және жариялылығын қамтамасыз етуі; 3. 
Мемлекеттік ақпараттың құрылымы, кадрлік 
жұмысты жетілдіру және мәселелердің 
шешімін жеке және заңды тұлғалардың құқық 
және заңды түрде мүдделеріне қатысты заң 
құру.

Осы аталған саладағы қабылданған 
Заңнамалардың басты мақсаты – 
азаматтардың құқықтары мен бостандықтарын 
қорғауға, сыбайлас жемқорлық көріністерінен 
туындайтын қауіп-қатерден республиканың 
ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, 
осыған байланысты құқық бұзушылықтың, 
қылмыстың алдын алу, анықтау, олардың 
жолын кесу және ашу, олардың зардапта-
рын жою және кінәлілерді тиісті жауапқа 
тартумен қатар, демократиялық негіздерді, 
мемлекеттік басқарудағы жариялылық пен 
бақылауды кеңейтуге халықтың мемлекет 
пен оның құрылымдарына деген сенімдерін 
нығайтуға, білікті мамандарды мемлекеттік 
қызметке кіруге ынталандыруға, мемлекеттік 
міндеттерді атқаратын адамдардың рия-
сыз адалдығы үшін жағдайлар жасауға 
бағытталғаны жөнінде атап өту қажет.

Ж. МУХАШЕВ,
«Жоңғар-Алатауы МҰТП» РММ 

«Жануарлар дүниесін қорғау және 
өсімін молайту бөлімінің» басшысы.

Жемқорлықпен күрес - мемлекеттік 
саясаттың басым бағыты

Тілге құрмет – басты міндет

Бүгінгі күнге Қазақстанда заңды түрде  
бюджеттің 4-ші деңгейі енгізілді – бұл 
«100 нақты қадам»  - Ұлт жоспарының 
98-қадамына сәйкес селолық округ, ауыл, 
село, кент, аудандық маңызы бар қала 
деңгейінде жергілікті өзін-өзі басқарудың дер-
бес бюджеті. «Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасының 
2001 жылғы 23 қаңтардағы N 148 Заңында, 
«жергілікті өзін-өзі басқару - халық тікелей 
жүзеге асыратын, сондай-ақ мәслихаттар 
және басқа да жергілікті өзін-өзі басқару ор-
гандары арқылы жүзеге асырылатын осы 
Заңда, өзге де нормативтік құқықтық актілерде 
айқындалған тәртіппен жергілікті маңызы бар 
мәселелерді өзінің жауапкершілігімен дербес 
шешуге бағытталған қызмет» деп айтылған. 
Қазынашылық органдары бюджеттің үш 
деңгейіне қызмет көрсететін, ал 2018 жыл-
дан бастап бюджеттің IV деңгейіне қарасты 
– халқының саны 2000 адамнан асатын 
ауылдық (қалалық) округтеріне  қызмет 
көрсетіле басталды. Алдымыздағы 2020 

жылдан бастап – Аманбөктер, Амангелді, 
Бақалы, Қарабөгет, Көктерек, Қарашыған және 
Шатырбай ауылдық округтары дербес бюджеті 
ретінде бөлінетін болады. Осыған орай қазіргі 
уақытта дайындық жұмыстары жүргізілуде.  

Төртінші деңгейдегі бюджетін құру 
әкімдерге және азаматтарға жергілікті маңызы 
бар елді мекендердің дамуына бағытталған 
мәселелер бойынша шешім қабылдау үдерісіне 
қатысуына мүмкіндік туғызады. Бюджеттің 
бұл түріне ауыспай тұрып ауылдық округтері 
қазынашылықта ашылған жергілікті өзін-өзі 
басқарудың қолма-қол бақылау шоттарына 
өз қаржыларын жинап, жергілікті қоғамдастық 
келісімімен ауыл әкімдері жұмсауға құқылы 
болған. Кірістердің көздері жарнама, жалға 
беру және айыппұлдардан құралатын. Жаңа 
деңгейдегі бюджет салық және салық емес 
төлемдермен толықтырылады, яғни табыс 
көзінен алынбайтын жеке табыс салығы, жеке 

тұлғалардан мүлік салығы, жеке тұлғалар мен 
заңды тұлғалардан көлік салығы, жеке және 
заңды тұлғалардан елді мекендер жерлері үшін 
жер салығы, аудандық маңыздағы қалалар, 
селолар, поселкалар, селолық округтер 
аймағындағы автомобиль жолдары бойындағы 
сыртқы жарнама үшін төлем,  коммуналдық 
меншіктегі мүліктерді жалға бергені үшін 
төлемдер, жеке және заңды тұлғалардан 
ерікті төлемдер, селолық әкімдер салатын 
«Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» ко-
дексте қаралған айыппұлдар, коммуналдық 
объектілерді сатудан түскен кірістер және 
аудандық бюджеттен берілетін трансферттер 
мен субсидиялар болып табылады.

Округтің бюджеті, тұрғындар жиналысында 
талқыланғаннан кейін,  аудандық мәслихатта 
бекітіледі, ал бюджетті атқару ауыл әкімінің ап-
паратына жүктеледі. Нақты айтқанда, әкімдерде 
бюджетті жоспарлағанда ауылды абаттандыру, 

жолдарды жөндеу, ауыз сумен қамтамасыз 
ету, тұрғын үй қорын күтіп ұстау, әлеуметтік аз 
қамтамасыз етілген отбасыларға жәрдемдесу 
және ауылдың өмірін жақсартудағы басқа да 
жұмыстарды атқару қажеттіліктерін іске асы-
ру мүмкіндігі туады. Есепшотқа аударылған 
ақша тиісті органдардың қадағалауында 
болады және ауыл қоржынындағы қаржы 
Бюджет кодексімен қарастырылған бағыттар 
бойынша жүргізіледі. Жоспарланған жобалар 
сәтті жүзеге асырылу мақсатында, Сарқан 
аудандық қазынашылық басқармасы тара-
пынан ағымдағы жылдың 19 қыркүйек күні 
Сарқан ауданы бойынша кірістер басқармасы, 
Сарқан ауданының қаржы бөлімі және 
Сарқан аудандық экономика және бюджетті 
жоспарлау бөлімінің уәкілетті тұлғаларының 
қатысуымен, 2020 жылда дербес бюджет бо-
лып бөлінетін ауылдық округтардың әкімдері 
мен есепшілеріне түсіндіру жұмыстарына 
арналған семинар-кеңес өткізілді. 

Б.МАЛДЫБАЕВА,
Сарқан аудандық қазынашылық 

басқарма басшысының орынбасары. 

Жергілікті өзін-өзі басқару - төртінші 
деңгейіндегі жеке бюджет. ІІ кезең

МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗМЕТТЕР ЖӘРМЕҢКЕСІ АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
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Қарашаның сол күнін 
ұмыта алар ма екенмін,

Қарашаның сол күнін ұмыта алмай өтермін.
Қазынамды жоғалтып, қапалы күй кешіп ем,
Қайғы-мұңның салмағын 

қалай ғана көтердім?

Ажал жанды жерімнен түйреп кетті сол күні,
Қарашаның суығы дірдектетті сол күні.
Жапырағы жанымның билеп кетті. Ызғырық
қызыл шоғын кеудемнің үрлеп кетті сол күні.

Кеше ғана бар едің, барымды мен ұрлаттым,
Қия алмайтын жан едің, 

қасиеттім, қымбаттым.
Сіз көмкерген көрпенің сетінер ме жіптері,
Ескіре ме қимастық... оюындай сырмақтың.

Мейірім ең, шуағың айналаңа шашылған,
Қайырым ең, ізгі ісің көп еді ғой шашыңнан.
Жылу төккен жүрек ең, алақан ең ашылған,
Намысты едің, 

жел сөзді асырмаушы ең басыңнан.

Өткір едің, от тілің қайрат берген сырқауға,
Тәніңді енді туған жер топырағы қымтауда.
Әкем жатқан қорымның дәл түбінде орының,
Тәу етеді немере – шөберең кеп, мың тәуба!

Келмес тағдыр қолынан 
ет жақынды айырмау,

Ауыр екен 
«Қамқорың жоқ» дегенді пайымдау.

Кеше ғана бар едің, жоқтығыңа, жан ана,
Үйрене алмай келемін, 

қандай қиын мойындау?!
Жомарт ИГІМАН.

Жылу  
төккен 

жүрек ең...
Анам Шәмшия 

Мәруақызының рухына

ПРИЕМ ВЕДЕТ МОЛОДЕЖЬ

Все чаще молодые медики выбира-
ют местом работы  Сарканскую районную 
больницу. Только в этом году прибыло пять 
новых специалистов. Среди них  хирурги 
Балгын Адамбосынов и Айгерим Санды-
баева, акушер - гинеколог Айжан Оспанова, 
врач общей практики Жанар Калдыбаева, 
онколог Жумабек Тасибеков. Гордятся в 
клинике единственным челюстно-лицевым 
хирургом Талгатом Тунгатовым, талантли-
выми хирургами Ярославом Шульгиным, 
Талгатом и Ернатом Сулейменовыми, лор-
врачом Молдир Мухтарханкызы, терапев-
том Салтанат Кесекбаевой. 

Молодежь понимает, что работать в 
большом и дружном коллективе, -   боль-
шая ответственность и  высокое доверие 
со стороны руководства во главе с главным 
врачом Алтаем  Шулгаубаевым, так и паци-
ентов, которые доверяют врачам самое до-
рогое - жизнь. 

- Мы ценим каждого медицинского ра-
ботника. Без грамотного специалиста не 
будет работать даже самое современное и 
дорогое медицинское оборудование. Обе-
спечение больницы врачами, фельдшера-
ми, медицинскими сестрами – государствен-
ная задача. Мы со всей ответственностью 
относимся к ее решению. Коллектив со сво-
ей стороны оказывает молодежи всесторон-
нюю поддержку, где надо -  поможем, про-
консультируем, - рассказывает заместитель 
главного врача районной больницы Нурия 
Ошаганова, - но все еще больнице нужен 
невропатолог, неонатолог, педиатры, врачи 
общей практики, детский реаниматолог, ги-
некологи.

Привлечь в районную больницу моло-
дежь сложно, а в глубинку практически не-
возможно, поэтому государство помогает 
им с жильем, с решением других социаль-
ных проблем. Только за последние три года 
квартиры получили семь человек. Приез-
жают в аулы молодые специалисты по про-
грамме «С дипломом - в село», получают 
дома, подъемные.

Молодые специалисты уверенно наби-
рают опыт, постоянно учатся, берут дежур-
ства и участвуют в врачебных конферен-
циях, штудируют книги и интернет. Очень 
важно не потерять доверие пациента, пони-
мать, что к врачу люди порой идут не только 
за лечением, а за добрым словом и внима-
тельным отношением.

Кто однажды выбрал путь доктора, зна-
ет, что работать им вполсилы просто нельзя. 
Иначе просто не состоишься в профессии.  
За советом, поддержкой начинающие спе-
циалисты идут к более опытным коллегам, 
среди которых гинеколог Алма Оразбекова, 
терапевт Сагатай Тулегенова, фтизиатр, 
рентгенолог Анапия Тайлакова, фтизиатр 
Рауза Алиева, ветеран труда Туебай Тле-
мисов, педиатр Гульниса Ахметова. У каж-
дого из них за плечами многолетний стаж 
работы, у них есть чему поучиться молодым 
докторам.

Всего в Сарканской районной больнице 
трудятся 64 врача и почти четыреста чело-
век среднего медицинского персонала. За 
их незаметным трудом стоят тысячи спасен-
ных жизней, ежедневная, порой монотонная 
работа, требующая большой отдачи. 

Самый благодарный пациент находится 
в детском отделении, где для малышей и их 
мам созданы хорошие условия. Мы прошли 
по палатам, побеседовали с пациентами. 
Жалоб мы не услышали, а вот благодарно-
стей много. 

Сразу двое деток заболели у Динары 
Дуйсенбаевой из села Карабогет, у Айжан 
Сапиевой простудился сын Азиз. Женщины 
с детьми лежат в чистой и уютной палате, 
получают необходимое лечение у педиатра, 
заведующей отделением Натальи Корни-
ловой. Всего в день нашего посещения в 
отделении получали лечение 15 детей, а в 
целом отделение рассчитано на двадцать 
пять коек. 

 – С детьми работать интересно. Они 

более открытые и благодарные. Но ребе-
нок не всегда скажет, где и что у него бо-
лит. Важно быть предельно внимательным 
к малышу, его состоянию, поведению, сло-
вам мамы, – подчеркивает заведующая. - К 
каждому ребенку у нас особый подход. Мы 
вместе с врачом-ординатором Жаналбеком 
Каналбековым делаем все возможное, что-
бы малыши вышли из больницы полностью 
здоровыми. 

Немаловажная заслуга в этом старшей 
медсестры Манат Акибасовой, медицинской 
сестры Майры Шерубаевой, сестры-хозяйки 
Айжан Нуртазиевой, санитарки Бибигуль 
Мукашевой.

МЫ ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ 
НЕ ЗНАЕМ

Побеседовали в этот день и с заведую-
щим  отделением реанимации и анестезио-
логии Муратом Булегеновым. Это доктор с 
многолетним стажем работы, оставшийся 
верным профессии, несмотря ни на какие 
трудности. Реанимация оснащена современ-
ным оборудованием, проблема лишь в не-
хватке врачей. Второй год Мурат Атмухано-
вич работает один, как говорится, в режиме 
нон-стоп, его телефон не отключается никог-
да. Порой сутками не выходит из отделения. 
Но доктор не жалуется и подчеркивает:

«Медицина - это призвание. Иначе про-
сто не смог бы выдержать такой напряжен-
ный темп работы. Бывают и потери. Самое 
трудное в нашей работе - беседовать с род-
ными безнадежно больных, подготовить их к 
худшему. Такие минуты врач особенно часто 
переживает в реанимации. Рубцы на сердце 
всегда остаются. Говорят, в Америке врачи-
реаниматологи не работают больше десяти 
лет. Мне тоже все советуют: «Уходи, умрешь 
на работе». Но главное, как ты относишься 
к работе.  Было время, уходил, но вернулся, 
потому что по-другому свою жизнь просто не 
представляю».

Он с удовольствием рассказывает о 
своих коллегах, учениках, сегодня работаю-
щих в области и в стране. Надежная опора 
в коллективе - старшая медсестра Каракат 
Саматова, медбрат Даргумбай Курмет, меди-
цинская сестра с более чем 25-летним ста-
жем работы Анар Базарбаева, медсестра-
анестезиолог Дувен Март. Всего в отделении 
трудятся семнадцать человек.

способный коллектив во главе с Айгерим 
Куласбай вместе с невропатологом Жанар 
Бедельхан. В настоящее время  невроло-
гическое отделение оказывает весь объем 
экстренной и плановой помощи жителям 
региона. Внедрены в практику современные 
методы лечения. Оказывать больным более 
квалифицированную помощь в плане диф-
ференцированного лечения инсультов, про-
водить все необходимые диагностические 
исследования помогает открытый в 2011 
году кабинет компьютерной томографии, где 
работает опытный врач Айгерим Орумбае-
ва. Самых добрых слов заслуживают врачи 
Арайлым Карибаева, заведующая терапией.

Конечно, рассказать обо всех специали-
стах больницы просто невозможно. Но мы 
хотим, еще раз подчеркнуть, что главное бо-
гатство районной больницы - кадры. Здесь 
сложился профессиональный коллектив вра-
чей и средних медицинских работников. По-
могают выхаживать больных младшие меди-
цинские работники, они убирают и приводят 
в порядок палаты,  ухаживают за больными: 
умывают, меняют нательное и постельное бе-
лье, кормят, поят, отвлекают от грустных мыс-
лей, вселяют веру в выздоровление. Хочется 
отметить медицинскую сестру почти с пяти-
десятилетним стажем работы Шапигу Ахме-
тову, старших медицинских сестер Алмагуль 
Садыкову, Галию Калиеву, Айсулу Кадырову, 
старейшего акушера Розу Нургапбаеву.

- Мы показали вам, как мы работаем, в 
каких условиях. Результаты нашего труда 
видим каждый день, и это придает нам уве-
ренности и сил. Может быть, наша работа 
порой остается незамеченной, но знаем, что 
коллектив и дальше будет работать во благо 
нашего населения, - подводит итог неболь-
шой экскурсии по лечебному заведению Сау-
ле Бейсебаева, главная медицинская сестра 
района с более чем сорокалетним трудовым 
стажем. 

Мы от всей души благодарим всех, кто 
организовал нам встречу с читателями, рас-
сказали о работе больницы и хотим подчер-
кнуть, что сегодня о людях в белых халатах 
пишут и доброе, и злое. Но когда  становится 
плохо, чувствуют боль и недомогание, люди 
в первую очередь обращаются к  медикам. 
Мы верим, знаем, они помогут и сделают все 
возможное, а порой и невозможное, чтобы 
спасти человеческую жизнь. А это дорогого 
стоит.

Ж.ЖЕКСЕМБЕК.

●ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Их миссия - лечить людей
Командировка позвала в дорогу. Группа журналистов выехала по районам, 

чтобы встретиться с читателями, поговорить о проблемах, рассказать о 
хороших людях нашей красивой земли. Нам выпала удача первыми встретит-
ся с коллективом районной больницы города Саркана, где нас встретили как 
старых добрых друзей. Поговорили немного о газете, поделились планами, и 
в итоге прошли по больнице, увидели, чем живет главное лечебное учрежде-
ние региона. Об этом наш рассказ.

История нейроинсультного отделения на-
чалась несколько лет назад. В связи с его 
открытием появилась возможность  эффек-
тивно лечить больных трудоспособного воз-
раста с заболеваниями сердечно-сосудистой 
системы. Здесь работает молодой и  трудо-

С большим нетерпением коллектив больницы ждет завершения строи-
тельства нового современного корпуса, простаивавшего долгие десяти-
летия прямо на территории клиники. Но, к счастью, благодаря личному 
участию акима области Амандыка Баталова полностью на реконструк-
цию недостроенного здания родильного дома под стационарное отделе-
ния ЦРБ на 105 коек 100 посещений в смену  города Саркана в течение 
трех лет направлено свыше двух миллиардов тенге. Полный ввод объ-
екта с установкой необходимого оборудования планируется на декабрь 
текущего года.

Post scriptum

Алдияр ЕЛКЕҰЛЫНЫҢ есімі  
Жоңғар басқыншыларына қарсы 
соғыстың алғашқы, әрі ауыр кезеңіне 
қатысқан батырлардың алғы сапын-
да аталады. Кейінірек есімі садыр 
ұранына айналды.  

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

Жанат МҰҚАШЕВ, 
«Бабалар рухы» қоғамдық 

қорының төрағасы. 

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

KZ 776010311000083911
SWIFT BIC: HSBKKZKX
БИН/ИИН: 190640010888

"Бабалар рухына" 
үлес қосыңыз!
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....Моя бабушка Бибисара, дочь выдаю-

щегося сына казахского народа, первого 
инженера-железнодорожника Мухамеджана 
Тынышбаева от первого брака. Происхожде-
ние бабушки: Найман - Садыр - Тауымбет - Ал-
деке - Тынышбай - Мухамеджан - Бибисара. 

Мухамеджану было всего пять лет, когда 
он за год овладел арабской графикой у муллы 
медресе г. Лепсинска. Тынышбай понимал, из 
всех его детей самый одаренный - это Муха-
меджан или Мукаш, как по-домашнему лас-
ково его звали. Он также понимал практичес-
кую необходимость знания русского языка и 
культуры, чтобы на равных вести переговоры 
в высоких кабинетах уездных и губернских на-
чальников.

Отец Тынышбай, когда Мухамеджану ис-
полнилось десять лет, сказал ему: Тебе испол-
нилось десять лет. Хочешь поехать в город? 
Будешь учиться в русской школе. Я сам тебя 
отвезу в город Верный. Уже есть письмен-
ное направление уездного начальника и во-
лостного управителя. Послезавтра выезжаем 
по воле Аллаха. На другой день состоялась 
жертвоприношение: забиты конь-двухлетка и 
четыре барана. Весь аул собрался на «жола-
як» - проводы в дальнюю дорогу. Почтенные 
старики прочитали молитву и дали свое благо-
словение (бата).

Тынышбай с сыном Мухамеджаном выеха-
ли на двух лошадях. С ночевками в казахских 
аулах через двенадцать суток добрались до 
Верного, покрыв расстояние 500 верст.

Так начался жизненный путь Мухамеджана 
к вершине творчества, чтобы затем, испытав 
муки пыток в застенках НКВД и казнь через 
расстрел, шагнуть в бессмертие.

Спустя три дня, отдохнув с дальней доро-
ги, Тынышбай повел Мухамеджана в интернат 
при мужской гимназии. Интернат был учреж-
ден губернатором Семиречья генералом Кол-
паковским и содержался на казенный счет. В 
нем воспитывались и обучались дети русских 
и казахов вместе. При гимназии были созданы 
специальные двухгодичные подготовительные 
классы для казахских детей из аулов. Здесь и 
обучался русской грамоте Мухамеджан. Пос-
ле успешного окончания этих классов он был 
переведен в гимназию. Любознательность и 
усердие в учебе обеспечили ему блестящие 
успехи. При переходе из класса в класс он 
неизменно награждался грамотой 1- степени, 
где отмечались особые способности по мате-
матике, древним и новым языкам, истории и 
русской литературе.

Мухамеджан активно участвовал в 
культурно-развлекательных программах гим-
назии. Научился бальным танцам. 27 мая 1899 
года на литературно-музыкальном утреннике, 
посвященном 100-летию со дня рождения ге-
ния русской поэзии А.С.Пушкина, Мухамеджан 
выступил с рефератом на тему «Нравствен-
ные черты Петра Великого и Мазепы».

Гимназию Мухамеджан окончил с золотой 
медалью в 1900 году. В этом же году вместе с 
ним окончил гимназию с серебряной медалью 
старший брат Михаила Фрунзе - Константин. В 
честь их окончания гимназии был дан обед в 
доме отца Фрунзе, аптекаря города Верного. 
Имеется выписка из аттестата зрелости Муха-
меджана Тынышбаева от 1 июня 1900 г.

По народным традициям того времени 
родители юноши подбирали ему невесту чуть 
ли не с пеленок. Большое значение придава-
лось материальной стороне сватовства: при-
даное невесты и уплате калыма со стороны 
жениха. Тынышбай строго придерживался этих 
традиций. Пока Мухамеджан учился в Вернен-
ской гимназии, отец присмотрел ему невесту 
- дочку состоятельных родителей, живших по 
соседству, калым, как и положено, Тынышбай 
уплатил сполна. Невесту звали Шахизада. 
Мухамеджан подчинился воле отца. В 1901 
году родилась дочь, которую нарекли именем 
Бибисара. Впоследствии именно она, женщи-
на умная, красивая, мастерица-рукодельница, 
стала родоначальницей первой ветви потом-
ков Тынышбаевых.

Мухамеджан уезжал в город, в гимназию. 
Его молодая жена оставалась в ауле. Понятно, 
что в таких условиях между супругами произо-
шло отчуждение, и развод был неизбежен. Му-
хамеджан согласился дать свободу Шахизаде 
(по ее же настоянию - Г.Х.). Она считала себя 
неровней мужа, образованного, городского че-
ловека. Дочь осталась воспитываться в семье 
родственника Тынышбая Айнолды.

Предположительно в 1914 году в возрасте 
13 лет Бибисару выдают замуж за Заиткали, 
сына Курмангали. Отец Курмангали Измаил, 
молодой юноша, по национальности татарин, 
в свое время был беженцем из Казани, не по-
желавшим служить в царской армии 25 лет.

Дед Бибисары Тынышбай, отец Мухамед-
жана и Курмангали, по рассказам бабушки 
и моего отца Капсимета, были зажиточными 
людьми в Лепсинском уезде и между собой 
были дружны. Сосватали своих детей, как по-
лагается, Бибисара стала женой Заиткали.

Заиткали был участником русско-турецкой 
войны. Духовно образованный человек, гово-
рили, что его звали, кари, что означает, знал 
коран наизусть. Но муллой не был. Вместе с 
женой читали намаз, держали уразу, словом 
вели духовный образ жизни. У них было пя-

вывался, выписывал много газет и журналов, 
имел склонность сочинять стихи, был хорошим 
семьянином. Вырастил, воспитал и дал обра-
зование восьмерым детям. Увидел 26 внуков, 
не дождавшись правнуков, умер в 2003 году в 
возрасте 86 лет. Похоронен он в г. Саркан.

Второй сын Зиада ветеран, инвалид Вели-
кой Отечественной, заслуженный учитель Рес-
публики Казахстан. Природа щедро одарила 
его очарованием, обаянием, мудростью.

Помню его всегда добрым, мягким, отзывчи-
вым, готовым оказать помощь в нужную мину-
ту. Был прекрасным педагогом-организатором. 
Многие его ученики с благодарностью отзыва-
ются о нем.

Молодым лейтенантом ушел на фронт, до-
шел до Берлина. Был ранен, победу встретил 
в госпитале Польши. Вернувшись с победой, 
работал и учился на географическом факуль-
тете КазПИ им Абая (ныне КазНПУ им. Абая). 
Рядом с ним всегда была тетя Хафиза, которая 
родила четверых девочек и троих сыновей. Зи-
ада был большим организатором, поэтом, был 
очень уважаемым в ауле человеком. Большую 
заботу проявлял к детям своих братьев, ра-
довался молодежи, которая стремилась к об-
разованию, по отечески заботился о них. Он 
был местным поэтом, много сочинял, но, к со-
жалению, ни разу не издавался. Остались его 
рукописи со стихами, в надежде когда-нибудь 
увидеть свет. Был большим трудоголиком, в ко-
роткие минуты отдыха с удовольствием читал, 
писал рецензии на прочитанные произведе-
ния. Очень гордился своим знаменитым дедом 
Мухамеджаном Тынышбаевым. Им написано 
несколько стихов и поэма, посвященная жиз-
ни и деятельности М.Тынышбаева, впервые 
прочитанная на открытии первого памятника 
М.Тынышбаеву в с. Каргалы. У него еще много 
было планов и задумок, но тяжелая болезнь не 
дала осуществиться задуманному, в 2001 году 
в возрасте 77 лет ушел из жизни. Похоронен в 
с. Шатырбай. 

Третий сын Жумакан, отслужив в рядах 
Советской Армии, получил образование сель-
ского ветеринара, работал в родном колхозе. 
Создал хорошую семью, женился на юной кра-
савице Култай, воспитал пятерых детей, всем 
детям дал достойное образование. Обладал 
открытым характером, доброжелательный, 
любил много читать, быть в курсе событий. 
Позднее переехал в г. Текели. После тяжелой 
болезни скончался в возрасте 74 лет. По его 
завещанию похоронен возле своих родителей 
в Тынышбай сае, где и родился.

Единственная дочь Наушаруан, в жизни ее 
звали Раушан, росла среди братьев любими-
цей семьи. Получила образование работника 
торговли и долгие годы трудилась в области 
торговли. Отличалась жизнелюбием, была тру-
долюбивой. Ее вклад в торговле был отмечен 
тем, что вновь построенный универсальный 
магазин в селе Антоновка (ныне с. Койлык) 
был назван ее именем. Большую заботу она 
проявляла к своим братьям и их детям. Она 
стала хорошей матерью для своих пятерых 
детей. К великому сожалению, не успев же-
нить сыновей, не определив дочерей, умерла 
от тяжелой болезни в 1984 году. Дети вырос-
ли достойными людьми. Не обрывают связи с 
родственниками матери.

Амангельды самый младший сын Бибиса-
ры и Заиткали родился в 1943 году, когда два 
старших сына были на фронте и чтобы они 
вернулись живыми и невредимыми нарекли 
именем Амангельды, что означает - пришел 
здоровым. Отслужив в Советской Армии дядя 
Амангельды жил и работал водителем в хозяй-
ствах района, позже водил автолавку, обеспе-
чивая товарами народного хозяйства животно-
водов отдаленных отгонных участков. Жил в 
г. Саркан вместе с женой Бахыт, вырастили и 
воспитали троих детей, имеют пятерых внуков. 
Он тоже имеет склонность к чтению, слагает 
стихи. Ныне живет в г. Текели Алматинской об-
ласти.

Как видно из этих кратких заметок о каж-
дом из детей Бибисары и Заиткали можно 
сказать только доброе, именно они вышли с 
инициативой проведения 115-летнего юбилея 
Мухамеджана Тынышбаева, о котором подроб-
но описал журналист Федор Осадчий в своей 
книге «Великий творец добра и света». 

Готовились потомки Мухамеджана Тыныш-
баева к предстоящему мероприятию тщатель-
но. Несмотря, что время было тяжелое, раз-
валился союз, а молодая республика еще не 
могла даже вовремя давать зарплату и пенсии, 
не говоря уж о другом. Благодаря сплоченно-
сти родственников, братья первыми вложили 
деньги в фонд М.Тынышбаева, нашли сред-
ства на проведение большого поминального 
аса.

В с. Каргалы, там, где бурная река Лепсы 
падает с горного ущелья и разливается в до-
лину, раскинулся большой красивый городок из 
белых юрт всех хозяйств Сарканского района, 
в том числе под единой красочной аркой «До-
бро пожаловать к потомкам М.Тынышбаева» 
были расположены четыре юрты братьев Кур-
мангалиевых: Капсимета, Зиады, Жумакана 
и Амангельды. В каждой из юрт был накрыт 
щедрый дастархан. Здесь же гости могли по-
знакомиться с родословной семьи Курманга-
лиевых по материнской линии.

За день до начала торжеств в Сарканский 
район выехали почетные гости. Конечно, са-
мым высоким гостем был Динмухамед Ахмето-
вич Кунаев. Потомки Тынышбаевых безмерно 
благодарны были ему за оказанную честь. Вы-
ступая на торжестве в своей речи Д.А.Кунаев 
проникновенно говорил о том, что глубоко ува-
жал М.Тынышбаева, подражая ему, стал инже-
нером.

Тогда же был открыт памятник Тынышбае-
ву. Его имя присвоено Каргалинской средней 
школе, областному краеведческому музею в г. 
Талдыкоргане,

На торжество приехал сын Мухамеджана 
Тынышбаева Искандер ага с дочерью Аленой 
и съемочной группой, среди, которых был из-
вестный писатель драматург Лаврентий Сон. 
Остановились они в доме моего отца Капсиме-
та, где собрались многочисленные родствен-
ники Курмангалиевых. Волнительная встреча 
продолжалась до поздней ночи. Знакомился 
Искандер ага со своими родственниками, бе-
седовали, вспоминали прошлое. Разумеется, 
много говорили о бабушке Бибисаре, дочери 
М.Тынышбаева и сестре Искандер ага. Вспо-
минали о том, как она дважды приезжала в гос-
ти в Алматы к своему брату Искандер вместе 

с сыном Зиадой, который в то время заочно 
учился в КазПИ им. Абая (ныне АГУ им.Абая). 
По приезду из Алматы, она восторженно рас-
сказывала нам о красоте города, о ее зеленых 
садах, о брате, невестке Александре Дмитри-
евне и их дочерях. Она с благодарностью отзы-
валась о невестке, которая укладывала своих 
девочек спать с ней. Позже, познакомившись 
с Александрой Дмитриевной, я с удивлением 
спрашивала у нее, как же она городская интел-
лигентная женщина укладывала своих детей 
в постель простой аульной женщины. Она с 
удивлением отвечала: «Что ты, Гулечка, и речи 
такого быть не могло, она была такая аккурат-
ная, красивая и добрая, так я и наши дети под-
ружились с ней, видно это зов крови». Здесь 
мне хочется остановиться на воспоминаниях о 
своей бабушке Бибисаре, которая осталась в 
моей памяти.

Она была красивая, благородная, спокой-
ная, статная, среднего роста, белокожая, во-
лосы кудрявые, открытые черные глаза и кра-
сивый прямой нос. Природа наделила её не 
только умом, но и огромным трудолюбием. Ба-
бушка умела делать все: выделывала, дубила, 
красила кожу и шила из них теплые и легкие 
тулупы и полушубки для дедушки и сыновей. 
Из высокого курая, по-моему, кендыря плела 
арканы. С какой любовью и фантазией шила 
она нам красивые платья, штанишки, кофточки. 
Одежду для взрослых, шторы в рюшках, наво-
лочки в вышивках и многое другое в доме тоже 
было ее рук дело. А какие она делала подуш-
ки и перины из пуха гусей, уток и кур, которых 
разводила несметное количество, наверно не 
совру, если скажу, что не давала пропасть ни 
одному перышку. Конечно, нам с сестрой очень 
не нравилось заниматься переборкой пуха 
и перьев птиц, теребить шерсть для вязания   
носков, приготовления кошм, сырмаков, вале-
нок - все это считалось и нашим делом, хотя 
мы еще были совсем детьми. Бабушка летом 
катала кошмы - текеметы с узорами, пригла-
шала для этого на помощь соседей, вырезала 
узоры для сырмаков и других домашних утва-
рей. Все это она делала с большим энтузиаз-
мом, мастерством и самоотдачей, никогда не 
сетовала на усталость, хотя насколько помню, 
была болезненной и уставала. Словом была 
неутомимая рукодельница. А как она умела го-
товить, что бы она не приготовила, все было у 
нее очень вкусно. Она пекла в русской печи вы-
сокие и пышные булки, сладкие пироги, румя-
ные булочки. Умела готовить не традиционные 
для казахской кухни блюда с грибами, тыквой, 
за которые дедушка наш иногда бурчал на нее, 
отказываясь от такой трапезы. А по вечерам в 
семье любили громкие чтения. Читал всегда 
отец красиво, нараспев дедушка, бабушка и 
все мы, удобно расположившись, слушали ге-
роические эпосы «Кобланды батыр», «Манас», 
«Ер-Тарғын», «Алпамыс», «Кыз Жибек», «Ты-
сяча и одна ночь» др. Сопереживая, вместе с 
героями плакали и смеялись, обсуждали про-
читанное. Нам нравилось чтение отца. А когда 
отца не бывало дома, заставляли читать вслух 
нас с сестрой. Мы учились в школе по-русски, 
читать на казахском было трудно, там, где не-
правильно выговаривали казахские слова и 
выражения, нас тут же бабушка поправляла и 
заставляла повторять прочитанное.

 МЫСЛЬ, № 8, 2008 г. С. 83-91.

На снимке потомки М.Тынышбаева: 
Даулет, Аскар и Искандер. 

Уфа. 1965 год.

Имя его - 
символ добра и света

Из воспоминаний дочери и правнучки 
М.Тынышбаева Бибисары и Гульнар Халыковой

теро детей, которых воспитали достойными 
людьми. Четыре сына и дочь. Старшего сына 
звали Капсимет (1915 г. по документам 1917г.), 
второй Зиада (1924 г.), третий Жумакан (1932 
г.), дочь Наушаруан (1936 г.) и Амангельды 
(1943 г.). О каждом из них можно рассказывать 
отдельно. Судьбы их сложились непросто, им 
приходилось вдвойне трудно: надо было выжи-
вать, слышать упреки «потомки врага народа». 
Малейшая провинность им не прощалась, на-
казывались по полной программе. 

Старший сын Капсимет ветеран Великой 
отечественной войны, был уважаемым и ав-
торитетным человеком среди сельчан. Полу-
чив 4-классное образование, учительствовал 
в сельской школе. В 1939 году был призван в 
ряды Красной Армии, служил в Брестской кре-
пости, вскоре началась Отечественная война, 
воевал на Белорусском фронте. Попал в плен 
и вернулся лишь в 1947 году. Женился на юной 
красавице Кумысжан. Работал на разных ру-
ководящих работах в хозяйстве своего род-
ного колхоза: заведующим молочно-товарной,  
овцеводческой и коневодческой фермой. От-
личался твердостью характера, был строг к 
себе и с окружающими, всю жизнь самообразо-
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Ағарту бастауыш 
мектебі оқушыларының 

шығармашылығынан

 Көктем келді
Қыс кетіп, көктем келді.
Нұрлы күндер енді жетті.
Далаға гүлдер қаптап кетті.
Мұздар еріп,күн жылып.
Барлық елге нұр жетті,
Қуанамыз қатты біз,
Көктем көңіл күндері.

Атақты батырлар,тұлғалар
Қазақтың қадірлі Төле биі,
Төле бидей табылмас төрелері.
Қаз дауысты Қазыбек бидей кім табылар?
Әділеттің әкесі ғой бұл бабалар.
Әйтеке бидей шешендік кімде бар а?
Шешендердің ішіндегі сөзі дара.
Қара қылды қақ жарған әділдігі.
Қиянат келтірмеген ешбір жанға.
Ұлы Отан соғысында ерлік қылған,
Пулеметпен немістің бәрін қырған.
Қазақ қызы Мәншүктей батыр бар ма?
Отан үшін от кешіп шашын қиған.
Батырлардың ішіндегі Бауыржан,
Отан үшін елін қорғап,от басқан.
Батырлардың батыры Наурызбайда,
Басқаларға берілмеген тайсалмай!

  Перизат САМАТАЙҚЫЗЫ.
            4-сынып оқушысы.

Ана
Ол әлемдегі ең қадірлі адам,
Үнемі жан-жағын аялаған.
Анашымды қатты жақсы көремін,
Анама мен көмектесіп жүремін.

Тәуелсіз Қазақстан
Мен-тәуелсіз Қазақстан өркені,
Мен-жаңа күн,жаңа дәуір желкені.
Мен-кешегі арыстардың арманы.
Осы жолды жастарымыз жалғады.
Орындалды ата-баба арманы.

  Назым БЕРІКХАНҚЫЗЫ,
 4-сынып оқушысы.

                                           

«Мектеп үшін ең керегі –жаңашыл мұғалім» 
Ы.Алтынсарин.

Ұстаз болу –жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақылдығы.
Ұстаз болу - мінездің күн шуағы,
Ұстаз болу – адамың асылдығы, деген  Ғафу 

Қайырбековтың өлең жолдарын оқығанда, мен 
өзімді бақытты сезінем.  Осындай қызығы да, 
қиындығы мол мамандықты мен таңдадым. 
Ұстаз болу –бала кезімдегі арманым еді. 
Жылдар өтті... Сол арманға кәзір ұстаздық 
еңбегім арқылы жеттім деп ойлаймын. «Ұстазы 
жақсының ұстамы жақсы » демекші, шәкірт  
бойындағы ұстамдылық пен тәрбиелік көбіне 
ұстазға келіп тіреледі.

Жай мұғалім хабарлайды,
Жақсы мұғалім түсіндіреді,
Керемет мұғалім көрсетеді,
Ұлы мұғалім шабыттандырады,-дейді.
«Қазіргі заманға сай жаңашыл мұғалім 

қандай болуы керек?»-деген сауалға адам-
зат ғұламасы –данышпан Абайдың: «Үш-ақ 
нәрсе адамның қасиеті: жылы жүрек, нұрлы 
ақыл, ыстық қайрат»-деген үнінен жауап 
тапқандаймын. Бойында осы үш қасиеті бар 
адам қай қоғамда еңбек етсе де, қоршаған 
ортаның жаны, жүрегі,ұйқасы. Өз басым, 
жылы жүрегімді, ыстық қайратымды, нұрлы 
ақылымды еліме, аяулы шәкіртіме арнай-
мын. ХХІ ғасыр – бұл ақпараттық қоғам дәуірі, 
технологиялық мәдениет дәуірі. Жаңа техноло-

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

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

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

Конкурсқа қатысушыларға қо-
йылатын біліктілік талаптары:

1) жоғары (немесе жоғары оқу ор-
нынан кейінгі) педагогикалық білім;

2) педагогикалық жұмыс өтілі 
кемінде бес жыл, оның ішінде 
басшылық лауазымдағы жұмыс өтілі 

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

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

4) "Денсаулық сақтау ұйым-
дарының бастапқы медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту 
туралы" Қазақстан Республика-
сы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 

6697 болып тіркелген) бекітілген ны-
сан бойынша денсаулық жағдайы ту-
ралы анықтама;

5) соттылығының жоқ екені тура-
лы анықтама.

Құжаттар төмендегі мекен жай-
да хабарлама жарияланған күннен 
бастап жеті жұмыс күні ішінде 
қабылданады. Құжаттар қабылданып 
болғаннан кейін аталған мекен жай-
да конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін 
ұсынылатын құжаттардың тізбесі:

1) білім беруді басқару органы 
басшысының атына тұрғылықты 
тіркеу орны, нақты тұратын жері, 
байланыс телефондары көрсетілген 
конкурсқа қатысуға өтініш;

2) жеке тұлғаны куәландыратын 
құжаттың көшірмесі;

3) білім туралы мемлекеттік 
үлгідегі құжаттың көшірмесі;

4) еңбек қызметін растайтын 
құжаттың көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу 
жөніндегі жеке парақ және фото;

6) ескертпелер мен көтерме-
леулерді көрсете отырып, бұрынғы 
жұмыс орнынан өндірістік мінездеме;

7) біліктілік санаты және ғылыми 
дәрежесі туралы құжаттың көшірмесі 
(болған жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйым-
дарының бастапқы медициналық 
құжаттама нысандарын бекіту 
туралы" Қазақстан Республика-
сы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 
6697 болып тіркелген) бекітілген ны-
сан бойынша денсаулық жағдайы ту-
ралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі ту-
ралы анықтама;

10) тестілеуден өткендігі туралы 
анықтама (болған жағдайда);

11) мемлекеттік білім беру 
ұйымын дамытудың перспективалық 
жоспары.

Конкурсқа қатысу үшін 

ұсынылатын құжаттардың көшір-
мелері жұмыс орнының кадр қызметі 
немесе білім беру ұйымының 
жауапты қызметкері тарапынан 
куәландырылады және мөрмен 
куәландырылуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топ-
тамасы толық ұсынылмаса, кан-
дидаттың конкурсқа қатысу үшін 
берген құжаттарын қабылдаудан бас 
тартылады.

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

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

П.ИМАНГАЗИЕВА,
бөлім басшысы.  

ЖАҢА ЗАМАН  – ЖАҢАШЫЛ ҰСТАЗ
гияны меңгеру мұғалімнің 
интеллектуалдық, кәсіптік, 
адамгершілік, рухани, 
қалыптасуына әсерін 
тигізеді, әрі өзін – өзі да-
мытып, оқу-тәрбие үдерісін 
тиімді ұйымдастыруына 
көмектеседі. Қазіргі заман 
мұғалімі жаңа технология-
ны меңгеріп, қолданыста 
кең пайдалана білуі ке-
рек. «Ескіден қол үзбей, 
жаңаға қол жеткізгендер 
ғана мұғалім бола алады», 
– деген екен Қытайдың 
дана ойшылы Конфуций.
Сол себепті де мектебімнің 
ұжымымен бірлесе отырып, өз тәжірибесінде 
жетістікке жетуге талпынатын, жаңа ағымнан 
қалыспай білім беруіне де мүмкіндік жасай-
тын, ол туралы ойлауға мүмкіндік тудыратын 
шығармашыл мұғалімдерімен тығыз қарым- 
қатынас жасаудамын. 

«Бүгінгі таңда заманауи жаңашыл  мектеп 
мұғалімінің бейнесі қандай болу керек, оның 
кәсіби біліктілігі қандай жолдармен көрінеді?» 
деген сауалға жауап: Мұғалім –бағыт беруші, 
ойлау әрекетін ұйымдастырудың негізі бо-
лып табылады методологияны меңгерген 
шығармашылық тұлға. Ол 1. Ақпарат техни-
каларын меңгерген; 2. Ізденімпаз; 3. Әділетті; 

4. Ұстамды; 5. Педагогикалық үрдісте жүйелі 
жұмыс жүргізе алады; 6. Педагогикалық 

өзгерістерге тез төселетін; 7. Жаңаша 
ойлау жүйесін меңгере алатын; 
8.Оқушылармен ортақ тіл табыса 
алатын,білімді, іскер шебер болуы тиіс.

Қазіргі техникасы дамыған, тех-
нология күрделенген, компьютерлен-
ген заманда шәкіртінің алдындағы 
мәртебеде жоғары ұстаз үшін жан –
жақты болуы шарт.  «Мұғалім-мектеп 
жүрегі, әдістеме-оның тірегі». Біз 
ұстаздар қауымы, мамандығымыздың 
қасиетті де құдіретті екендігімен 
мақтанамыз.

ХХІ ғасыр – ғылым мен техниканың,  
білім мен тәжірибенің ұштаса ке-
мелденген ғасыры. Жаңа ғасырдағы 
ұстаз шәкіртке  сапалы білім, сана-
лы тәрбие беруші ғана емес, ғылым 

мен техниканың  тілін жетік меңгерген, білікті 
де білгір маман болуы  міндетті. Бүгінгі ұстаз 
– инновациялық технологияларды  пайдала-
нушы, ұстаз-ізденуші, ұстаз -өндіруші, ұстаз- 
ғалым-зерттеуші,ұстаз – рухани демеуші, ұстаз 
–программист, ұстаз-эксперт, ұстаз-режиссер, 
ұстаз-тіл партнеры.

Міне, осындай икемдігі бар ұстаз жаңа 
заманның айнасы.

Мақпал СЕЙТХАН,
 М.Жұмабаев атындағы орта мектептің  

технология, көркем еңбек пәнінің мұғалімі.

Ұстаз – әр оқушының шамшырағы, 
білім нәрін сеуіп, саналы азамат ретінде 
қалыптастыратын маман иесі. Шынайы ұстаз 
әр шәкірттің жетістікке жетуі үшін аянбай 
тер де төгеді. Баланың бағы жанса, балаша 
қуанатын да осынау  ардақты жан. Талапшыл 
болуға талпындыратын ұстаздар бұл жолы 
өздері бақ сынасты.

Жалпы, мемлекет басшысы Қасым-
Жомарт Тоқаев   өз Жолдауында білім саласы-
на айырықша көңіл бөлінетінін атап өтті. Осы 
орайда, өңір педагогтары да биік белестерді 
бағындырып жүр. Мәселен, Республикалық 
«Жылдың жүз үздік директоры» байқауында 
«Балалар шығармашылық үйінің» дирек-
торы А.Б.Жаркенова топ жарса, оқу ісінің 
меңгерушісі Б.Б.Жанибекова Республикалық 
«Жылдың жүз үздік директор орынбасары» 
байқауынан алдан көрінді. Марапаттау рәсімі 
Нұр – Сұлтан қаласында өтіп,  Республикалық 

Табысқа бөлеген шығармашыл еңбек
байқауға әр қала, облыс, 
аудандардан 40 директор, 
70 – директор орынбасар-
лары  марапатталды. Біздің 
«Балалар шығармашылық 
үйінің» директоры А.Жар-
кеноваға «Жылдың жүз 
үздік директоры», Б.Жани-
бековаға  «Жылдың жүз 
үздік директоры орынба-
сары» төсбелгісі  және  І 
дәре-желі республикалық 
дипломдары салтанатты 
түрде табысталды. Соны-
мен қатар республикалық 
материалдар жинағына 
енгізілді. 

Қазіргі таңда  Балалар шығармашылық 
үйінде 1227-ге жуық оқушы оқиды. Оларға 
білім нәрін ұялататын 18-дан астам оқытушы 
қызмет артқарады. Биылғы жылдың өзінде  
шәкірттеріміз сан түрлі дәрежелік  байқауларға 
қатысып, Халықаралық – 28, Республикалық – 
218, облыстық – 11, аудандық – 4, жалпы саны 
– 261- ді құрайтын жетістіктерге жетті. Осының 
өзі  аудандық білім бөлімінің нұсқаулығымен, 
«Балалар шығармашылық үйі» ұжымының 
ауызбіршілігі мен білім сапасының жыл са-
нап артып жатқандығынын анық көрінісі. «Ба-
лалар шығармашық үйінің» ұжымын атаулы 
жетістіктерімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Жетістіктер жеңістерге ұласа бергей!

Өз тілшіміз.

 Жас ұрпақ рухани жаңғыру ісінде 
маңызды рөл атқарады 

Тұңғыш президентіміз 
Н.Ә.Назарбаев «Болашаққа 
бағдар: рухани жаңғыру» атты 
бағдарламалық мақаласында 
тарихтың өткеніне көз 
жүгіртіп, жаңа тарихи 
кезеңдерге жан-жақты баға 
бере отырып, рухани жаңғыру 
арқылы болашаққа деген 
өзінің парасатты пікірлері мен 
көзқарасын білдірген еді. «Екі дәуір түйіскен 
шақта Қазақстанға түбегейлі жаңғыру және 
жаңа идеялар арқылы болашағын баян-
ды ете түсудің теңдессіз тарихи мүмкіндігі 
беріліп отыр… Мен барша қазақстандықтар, 
әсіресе, жас ұрпақ жаңғыру жөніндегі осынау 
ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп 
сенемін. Жаңа жағдайда жаңғыруға деген 
ішкі ұмтылыс - біздің дамуымыздың ең басты 

қағидасы», -деп жастарға 
және ел келешегіне үміт 
артқан еді.

Біз, жастар сол 
Елбасымыздың артқан 
үкілі үмітін ақтап, аталмыш 
бағдарламаның негізгі қыз-
меті мен ерекшеліктеріне 
ой жүгіртіп, бұл жаңғырудың 
маңыздылығына тоқталуы-

мыз керек.  Жастар  бұрынғыдай тарихи 
тәжірибе мен ұлттық дәстүрлерге немқұрайлы  
қарамауға тиіспіз.  Керісінше, замана сыны-
нан сүрінбей өткен озық дәстүрлерді табысты 
жаңғырудың алғышарттарына айналдыруымыз 
керек. Сонымен бірге, рухани жаңғыруда ұлттық 
сананың түрлі полюстерін қиыннан қиыстырып, 
жарастыра алуымызда өте маңызды. Біз 
жастар рухани жаңғыруға, руханиятқа, 

білім, ғылымға аса назар аударып - үлкен 
көрегендік пен ұлттың алға ілгерлеуін жыл-
дам қарқынмен жылжытамыз деген ойда-
мын. Әр алға басқан қадамымызды  тәуелсіз 
еліміздің бақытты болашағы мен алаңсыз 
келешегі үшін арнауымыз кажет. Өйткені, 
рухани байлықтың кемел болғаны бұл жеке 
азаматтарымыз үшін де, әрбір жеке тұлғадан 
құралған қоғам, туған еліміз үшін де өте 
маңызды үдеріс.

Сондықтан біз жастар Елбасының үмітін 
ақтап  ел дамуының жарқын үлгісі мен нақты 
қадамдарын көрсететін келелі ой, салиқалы 
пікір, батыл шешімдерге құрылған нағыз па-
триот болуымыз керек. Сонда ғана ата-баба 
аңсаған мәңгілік елге айналарымыз анық.

Үміт АЙҚЫН, 
Сарқан гуманитарлық колледжінің 

304 ДО топ білімгері. 



Хабарландыру  *  Объявления
7e-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 15 қараша 2019 жыл

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 18 қараша

Сейсенбі-Вторник 19 қараша

Сәрсенбі-Среда 20 қараша

Бейсенбі-Четверг 21 қараша

Сенбі-Суббота 23 қараша

Жексенбі-Воскресенье 24 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 жатын бөлме, ас бөлме, ко-
ридор, 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 айыр-
бастаймыз. Хабарласыңыздар тел. 
87009931061, 872839-2-04-95.

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная 
вода, душевая кабина, Аристон. Ча-
стично с мебелью, Летняя кухня (вто-
рой дом). Гараж, баня, все хоз. по-
стройки. Сдвоенный участок (14 соток, 
хороший сад). Полив отличный. Обра-
щаться ул. Жамбыла № 18 (3 кварта-
ла выше полиции), тел. 2-13-54, сот. 
8701 4616485.

Продается плуг ПН-335 навесной, 
3-х корпусный а также опрыскива-
тель ОВТ. Обе в хорошем состоянии. 
Цена договорная. Обращаться сот. 
8777 2417217.

Жұма-Пятница 22 қарашаВыезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продается дом в центре под биз-
нес. Обращаться ул. Жамбыла № 64, 
телефон 8705 1603755.

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

Продается 2-х этажный дом. Об-
ращаться ул. Г. Жубанова № 39, теле-
фон 8705 1603755.

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

Үй сатылады. 4 бөлмелі, суы, ас 
бөлмесі, автотұрақ, мал, тауық қора, 
моншасы, бақшасы бар. 2 мектеп, 
гуманитарлық колледж, аурухана, 
балабақша жақын. Хабарласыңыздар 
ұялы. 8702 9403050.

Кадырбекова Гульнара Болатпеков-
наның атына тіркелген Қойлық ауылы, 
Ақын Сара көшесі № 22  үйдің № 1146331 
(кад.№ 03-263-017-517) 0, 4266 га  көлемді 
жерінің мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына 
байланысты жарамсыз деп танылсын.

Утерянный гос.акт № 008302 кад.№ 03-
263-016-234 с зем.площадью 32,6 га заре-
гистрированный в Амангельдинском с/о на 
имя Ожарова Каната Ауелбековича   счи-
тать недействительным.

Утерянные диплом № ТКБ 1194663, 
рег.№ 115, свидетельство тракториста-
машиниста № 000123, рег.№ 2996 вы-
данный Сарканским политехническим 
колледжом на имя Петрова Михаила Ана-
тольевича считать недействительным.

ҚАЗАҚСТАН  
06.00, 04.25 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.05, 17.15 
«Көңіл толқыны» 06.25 «Мәселе» 
бағдарламасы 07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 
12.00, 00.40 «Ниет» 14.00, 17.00, 20.00, 
00.10 AQPARAT 14.10 Т/х «Егіз ғұмыр» 
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 «Апта» 
бағдарламасы 16.45,04.10 «Баланың 
көңілі» драмасы 17.30 Т/х «Елдің бала-
сы» 20.35, 02.10 «Ашық алаң» 23.25 Т/х 
«Қазақ елі» 03.00 Т/х «Жүрекке жол»  

ХАБАР  
06.00 «Қызық times» 07.00 М/с «Юху и 
его друзья» 07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы 
хабар» 08.00,12.00 Жаңалықтар 09.00 
Новости 10.00, 22.30 Т/х «Кебенек» 10.45, 
20.10 Т/х «Армандастар» 11.15, «Тай-
ны, Судбы, Имена» 12.00 Жаңалықтар 
12.30 «Менің тағдырым» 13.00 Т/с «Та-
тьянина ночь» 14.40 Т/с «Разия» 15.00 
«Білім» 15.30 «Бір туынды тарихы» 16.00 
«Ду-думан» 17.00, 23.20 Т/с «Листопад» 
18.30 Т/х «Бәсеке-2» 19.30 Қорытынды 
жаңалықтар 20.45 ,01.45 «Народный кон-
трол» 21.00 Итоги дня 21.40 Т/х «Абдул-
хамит хан» 00.40 «Төрлетіңіз»  

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 пра-
вил» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50  Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение» 22.00, 
02.15 «П@УТІNА»  01.00 Кино «Опера-
ция «Сатана» 03.15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»    

ҚАЗАҚСТАН  
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.30, 
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT 
07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 
Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00, 00.40 
«Ниет» 14.10 Т/х «Егіз ғұмыр» 15.00, 
21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 «Жан жы-
луы» 16.30 «Ақсауыт» 17.30 Т/х «Елдің 
баласы» 20.35, 02.10 «Ашық алаң» 22.30 
Т/х «Гауһар» 23.25 Т/х «Қазақ елі» 03.00 
Т/х «Жүрекке жол» 04.05 «Мәдениет 
жауһарлары»  

ХАБАР  
06.00 «Қызық times» 07.00 М/с «Юху и его 
друзья» 07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 
08.00,12.00 Жаңалықтар 09.00 Новости 
10.00, 22.30 Т/х «Кебенек» 10.45, 20.10 
Т/х «Армандастар» 11.15, 21.40 Т/х «Аб-
дулхамид хан» 12.30 «Менің тағдырым» 
13.00 Т/с «Татьянина ночь» 14.40 Т/с «Раз-
ия» 15.00 «Қоғамдық талқылау» 16.00 
«Ду-думан» 17.00, 23.20 Т/с «Листопад» 
18.30 Т/х «Бәсеке-2» 19.30 Қорытынды 
жаңалықтар 20.50 Новый курс 21.00 Ито-
ги дня 00.50 «Төрлетіңіз»  

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 пра-
вил» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВ-
НЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50  Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение» 22.00, 
02.15 «П@УТІNА»  01.00 Кино «Опера-
ция «Сатана» 03.15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»    

ҚАЗАҚСТАН  
06.00, 04.45 Әнұран 06.05, 17.15 «Көңіл 
толқыны» 06.30,14.00,17.00,20.00,00.45 
AQPARAT 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 
18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр»  12.00, 
00.40 «Ниет» ток-шоуы 14.10, 22.30 
Т/х «Гауһар» 15.00, 21.30 Т/х «Жат ме-
кен» 16.00 «Келбет» 16.30, «Мәдениет 
жауһарлары»  20.35, 02.45 «Ашық алаң» 

23.25 Т/х «Қазақ елі» 03.35 Т/х «Жүрекке 
жол» 04.10 «Ақсауыт»  

ХАБАР 
06.00  «Қызық times» 07.00 М/с «Юху и его 
друзья» 07.30,08.10,09.10 «Таңғы хабар» 
08.00,12.00 Жаңалықтар 09.00 Новости 
10.00,22.30 Т/х «Кебенек» 10.45,20.10 Т/х 
«Армандастар» 11.15,21.40 Т/х «Абдулха-
мит хан» 12.00 Жаңалықтар 12.30 «Менің 
тағдырым» деректі драма 13.00 Т/с «Та-
тьянина ночь» 13.50 Т/х «Разия» 15.00 
«Қарақатпен шай» 16.00 «Ду-думан» 
17.00,23.20 Т/х «Листопад» 18.30 Т/х 
«Бәсеке-2» 19.30 Қортынды жаңалықтар 
20.45 Біздің назарда 21.00 Итоги дня 
00.50 «Төрлетіңіз»   

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 
«ҚалаулымLive» 15.45 «На самом деле» 
16.50 Х/ф «Майор Соколов. Игра без пра-
вил» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «Глав-
ные новости» 20.45,22.50 Т/с «Лютый» 
22.00,02.15 «Паутина» 01.00 Т/х «Опе-
рация «Сатана» 03.15 Т/х «Махаббатым 
жүрегімде»   

ҚАЗАҚСТАН   
06.00, 04.45 Әнұран 06.05, 17.15 «Көңіл 
толқыны» 06.30,14.00,17.00,20.00,00.45 
AQPARAT 07.00 «Таңшолпан» 10.00, 
18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр»  12.00, 
01.15 «Ниет» ток-шоуы 14.10, 22.30 Т/х 
«Гауһар» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 
16.00 «Жүз жаңа есім» 16.30, 00.10 «Нұр 
Тілеу» сұхбат 20.35, 02.45 «Ашық алаң» 
23.25 Т/х «Қазақ елі» 03.35 Т/х «Жүрекке 
жол»  

ХАБАР 
06.00  «Қызық times» 07.00 М/с «Юху и его 
друзья»  07.30,08.10,09.10 «Таңғы хабар» 
08.00,12.00 Жаңалықтар 09.00 Новости 
10.00,22.30 Т/х «Кебенек» 10.45,20.10 Т/х 
«Армандастар» 11.15,21.40 Т/х «Абдулха-
мит хан» 12.30 «Менің тағдырым» деректі 
драма 13.00 Т/с «Любовь по приказу» 
14.40 Т/х «Разия» 15.00 «Тарих.Тағдыр.
Тұлға» 16.00 «Ду-думан» 17.00,23.20 Т/х 
«Листопад» 18.30 Т/х «Бәсеке-2» 19.30 
Қортынды жаңалықтар 20.50 Открытый 
диалог 21.00 Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»  

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  «Қалаулым 
Live» 15.45 «На самом деле» 16.50 Х/ф 
«Майор Соколов. Игра без правил» 18.45 
«Пусть говорят» 20.00 «Главные ново-
сти» 20.45,22.50 Т/с «Лютый» 22.00,02.15 
«Паутина» 01.00 Т/х «Операция «Сата-
на» 03.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде»    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.30  Әнұран 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, 01.15  NIET Әлеуметтік тоқ-шоу 
14.10, 22.30 Т/х. «Гауһар» 15.00, 21.30  
Т/х. «Жат мекен» 16.00 Иман өзегі 16.25, 
03.35  «Менің Қазақстаным» 17.15, 04.05 
Ауылдастар 17.45 «Екі жұлдыз» күнделік 
20.35, 02.45   «Ashyq alan» 23.25 «Қазақ 
елі» 00.10 «Parasat maidany» 03.25 Т/х. 
«Жүрекке жол»  

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00, 00.35  
Қызық Times 07.00 М/с «Юху и его дру-
зья»  07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 
08.00 «Жаңалықтар» 09.00  «Новости» 
10.00 Т/Х «Кебенек» 10.45, 20.10 Т/Х 
«Армандастар» 11.15 Т/х «Абдулхамид  
хан» 12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30, 
01.15 Патриот  13.00  «Любовь по прика-
зу» 14.40 Сериял  «Разия» 15.00  Ток-шоу  
Давайте  говорить  с Айгуль Мукей 16.00  
«Дневник. Шоу талантов» 16.30, 01.40  

«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 «Ромовый  днев-
ник» 23.40 khabar boxing  

ЕВРАЗИЯ 
06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты 
жаңалықтар 07.45 Жұма уағызы 08.00 
Доброе утро  11.00 «Мужское/Женское 
12.00 «Қалаулым»  15.45 «Жизнь  других» 
16.45 «Жди меня Казахстан» 18.45, 03.00 
«Заң сөйлесін» 20.00 Главные новости 
20.45 Поле чудес 22.00, 00.00  «Лютый-2» 
23.00, 02.00 Паутина 04.00 Той заказ   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 04.15  Әнұран 06.05  Qyzyq 
eken 07.00 AQPARAT 07.30 Д/ф. «Киелі 
Қазақстан» 07.50 «Сәлем, Қазақстан» 
09.00,17.30, 02.50 Бір күн 09.25 
Тұсаукесер «Толағай» 10.00,18.00 Т/х.  
«Шытынаған тағдыр» 12.00,01.10 Nur 
Tiley 12.35 «Екі жұлдыз» күнделік 12.50 
«Алашұлы»  концерт 14.00 Фильм «Әли» 
16.05 М/ф. «Кунг-фу Панда» 20.00,01.40 
MASELE 20.35 «Әзіл әлемі» 21.00 «Екі 
жұлдыз» 22.40 «Ағасы бардың» коме-
дия 00.40 «Ауылдастар» 02.15 Parasat 
Maidany 03.15 Көңіл толқыны    

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 
07.40 Ержан Максимнің жеке концерті  
09.30,01.50 Өзін өзі тану 09.45 Д/ф. «Исто-
рия в кадрах» 10. 15 М/с. «Нильс Хольгер-
сон» 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 Мегахит. «Пеле: Рождение леген-
ды» 23.45 Сериал «Черный список» 00.35 
National Geographic 01.25  Символы на-
шей родины   

ЕВРАЗИЯ 
06.00  Т/х  «Последнее королевство» 
07.00,03.45  Тамаша сити 07.55 Басты 
жаңалықтар 08.40 Ұшқалақ 08.50  Х/ф.  
«Если ты не со мной» 12.50 «Фабрика 
грез» 13.15 «Әкемізге қалыңдық» 14.30 
Шоу «Лучше всех»  15.50 Х/ф. «Распла-
та за любовь» 18.00 Сенбілік жаңалықтар 
18.35 Кешкі кездесу 20.00 «Главная тема» 
20.30 Сериал «Ничто не случается дваж-
ды» 00.50 Х/ф. «Великий уравнитель»   
Жексенбі   

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 07.00 «Ұлы дала 
дүбірі» д\ф 07.30 «Сәлем, Қазақстан!» 
08.10  М\ф 09.35. 03.25 «Ақсауыт» 10.00, 
18.00  Т\х «Шатынаған тағдыр» 12.00, 
02.40 «Дара жол»  12.50 «Көңілашар» 
14.20 Комедия «Ағасы бардың - 2» 16.20 
«Екі жұлдыз» 20.00 «Арта» 20.45 «Сен 
де бір кірпіш дүниеге» 21.10 Концерт 
«Сағындырған әндер-ай» 22.30 «Көңілді 
тапқырлар алаңы» 03.50 «Көңіл толқыны» 

 ХАБАР  
06.00  «Тамаша» 06.50 Концерт 08.50  
«Самопознание» 09.00 М/с 10.00 
Тұсаукесер «Жауынгер» 10.20 Топжарған 
12.00 Тайны, судьбы, имена 12.45  Т/х 
«Кебенек» 16.00 Пеле: рождение легенды 
17.50 «Central  Asia`s God Talent» 19.30 «7 
күн» 20.30, 21.00, 23.00 «Junior Eurovision 
Song Contes 2019» 23.15 Большая неделя  
00.15 Сериал «Черный список» 01.05 На-
циональная география   

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Последнее королевство» 
07.00, 01.50 «Тамаша сити» 07.55 
«Сенбілік  жаңалықтар» 08.30  «Ұшқалақ» 
08.40 «Воскресные беседы» 08.55 Сери-
ал «Расплата» 13.00 «Контент»   13.35, 
22.00, 01.05 «Паутина» 14.35 КВН 18.00 
Басты бағдарлама 18.35. 02.35 «Әкемізге 
қалыңдық» 20.00  Аналитика 20.55, 23.00 
Сериал «Ничто не случается дважды» 
03.35 «Паутина +»     

Продам дом по ул. О. Боранбае-
ва №27, на участке имеются все хоз.
постройки, гараж, баня. Участок 13 со-
ток, дом 9 на 9, частично меблирован. 
Обращаться тел. 8708 2516720, 8777 
1713021.
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 Сен туған күн, мерекеңмен!

7 қараша күні, Лепсі ауылдық  
Мәдениет үйінде  мәдениет 
үйінің қызметкерлерінің 
ұйымдас-тыруымен терро-
ризмге қарсы күреске арналған  
«Ислам және үрей»  атты 
ауыл имамы Досмұрзаев Серік 
Қыдырмаұлының қатысуымен  
көпшілік шара өтті. Мақсаты: 
Жастардың діни сауаттылығын 
арттыру, бойындағы қорқыныш 
сезімін жеңе білуге баулу. 
Жастарға қазіргі кездегі діни 
ахуалдың қалыптасуы және дін 

мен салт - дәстүрдің ара қатынасы, жат діни ағымдардың қоғамға ықпалы туралы түсіндіру, діни 
наным - сенімдерді ажырата білуге, жат діни ағымдардан аулақ жүруге үйрету, Ислам діні тура-
лы түсініктерін кеңейту.Шара барысында №54  орта мектебінің тарих пәнінің мұғалімі Кәріпбай 
Мөлдір- « Негізінен, ислам діні тек жалаң сенімнің ғана емес, ол – адамгершілік пен ғылымға 
негізделген биік мәдениет, өркениеттің діні. Ислам өркениеті он төрт ғасырдан бері бүкіл адам-
затты сенім мен нанымына, тегі мен нәсіліне қарамай бейбітшілік пен ынтымаққа, сабырлылық 
пен тазалыққа шақырып келеді »-деп, болашақ жастарға түзу жолдан таймай білімді болуға 
шақырды. Ауылымыздың имамы С.Досмұрзаев дініміз жайлы толық мағлұмат беріп, жат ағымның 
жетегіне ермеуге шақырып, оқушылардың қойған сұрақтарына толыққанды жауап берді. Лепсі 
ауылдық кітапхананың қызметкері Г.Бекбосынова  осы тақырыпқа байланысты өз пікірін білдіріп, 
шағын кітап көрмесімен таныстырып өтті. Іс-шара жоғары деңгейде өтті.Келген қатысушылар 
көкейлерінде жүрген сауалдарын қойып, мардымды жауаптарын алып, рухани азық алып қайтты. 

А.ӘМІРТАЙ,
Лепсі ауылдық мәдениет үйінің қызметкері.            

Шыр етіп сәби дүниеге келген сәттен бастап ата-ана алдында нәзік те қиын, қыр-сыры мол, 
күрделі  міндет тұрады. Ол — бала тәрбиесі. Сөзсіз бала тәрбиесіндегі алғашқы ұстаз — ата-
ана. Болашақ тұлға үшін үй ішінен, ата-анадан артық тәрбиеші жоқ. Адамгершілік, бауырмалдық, 
татулық, қайырымдылық, әдептілік, инабаттылық қатарлы қасиеттер — жанұяда балаға құр 
сөзбен емес, үлкендердің үлгісімен сіңеді. Сондықтан ұлы ойшылдарымыз  ең бірінші балаңды 
емес өзіңді тәрбиеле дегенді тәмсілдейді. Дана халқымыз бекерден бекер «Әкеге қарап ұл 
өсер, шешеге қарап қыз өсер» демейтіндігі сол себепті. Бала кішкентай кезінен-ақ әр нәрсеге 
әуестеніп үлкендерге көмектескісі келеді. Бұған кейбір әке-шеше «жұмысымды бөгейсің, істеп 
жатқан ісімді бүлдіресің» деп ұрысып жіберуі мүмкін. Бұл қате түсінік. Керісінше, өзің жұмыс 
істеп жүргенде баланың қолынан келетін ісіне жағдай туғызып, оның үйренуіне көмектескен 
орынды. Қосымша сөзбен көтермелеудің де өзіндік әсері мол болады. Сонда жас өскін 
қанаттанып, қуаттанып ілгері ұмтылуға талпынатын болады. Өстіп баланың бірте-бірте еңбекке 
деген болашағына жол ашылады. Әрі істеген ісін ұқыпты да тындырымды орындауына бағыт 
бересіз. Әр баланың ішкі жан дүниесіне үңіліп, мінез-құлқындағы ерекшеліктерді жете біліп, оны 
тәрбиелеуде орынды ескерген жөн. 

Ж.ҚОЖАХАНОВА,
Абай атындағы мектеп - гимназияның бастауыш сынып мұғалімі.

Алматы қаласында тұратын, "Құрметті құрылысшы" 
атағының иегері, ардақты да асыл ағамыз Сарыбаев Ке-
мелбек Разбекұлын 70 жасқа толған мерейтойымен 
құттықтаймыз. Ардақты аға сізге қажымас қайрат, зор 
денсаулық тілей отырып балаларыңыз Гауһар, Спартак, 
Әлияның, немерелер Әлен, Диана, Зеренің қызығына той-
май, жеңешем Бақытпен бірге ұзақ ғұмыр кешуге жазсын.  
Өміріңіз жақсылықпен өріліп, көңіл көкжиегіңіз тек қуанышпен 
көрініп, аман-есен жүре беруіңізге ізгі ниетімізді қосамыз!  

Іні болған аға сендей асылға,
Бақ бар екен басымда.
Мен өзімді хан ұлындай сезінем,
Аға сенің қасыңда.
Бүкіл жұрт мәрттігіңді қылған аңыз,
Алтынмен жазылыпты жылнамаңыз.
Құрметтеп, хан көтеріп төбемізге,
Ағажан, өзіңізден үлгі аламыз.

Құттықтаушылар: інісі Әлибек, Әлімбек, Кенжебек, Аятбек, қарындасы Оралхан. 

20 ноября исполняется 75 лет Бояриновой Раисе Родионовне – Отличнику образова-
ния РК, Почетному жителю Сарканского района, члену районного совета ветеранов.

После окончания КазПИ им. Абая она все свои знания, 
опыт передавала молодому поколению нашего города в ка-
честве преподавателя культпросветучилища, школы-лицея 
им. Н. Островского, главного специалиста районного отдела 
образования. До сих пор является наставником молодых учи-
телей химии.

Мы, друзья, благодарны судьбе за дружбу с Раисой Ро-
дионовной. Она – заботливая и верная жена и дочь, любящая 
мать и бабушка, чуткая и внимательная коллега, примерная 
хозяйка, надежная подруга.

От всей души поздравляем юбиляра с днем рождения, 
желаем удачливой, здоровой быть, желаем чаще улыбаться, 
мы будем Вами восхищаться. Счастья, гармонии и добра Вам 
во всем!

Пусть звучат от души в юбилей
Пожелания самые лучшие:
Ярких, светлых, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия,
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет
Замечательно, радостно, счастливо!
С любовью и пожеланиями: Курмаевы, Рафикова Р.Г., Киреева Р.Н., Калиева К.М., 

Самсоненко Г.И., Будон В.И.

Ислам және үрей

АБАЙЛАҢЫЗ! ЖҰҚА МҰЗ!
  

Біздің облысымыз-дың көлдері 
мен өзендерінде күннің суытуына бай-
ланысты мұз қатты. Алайда мұздың 
қалыңдығы жұқа. Бұл мезгілде су ай-
дындарында адамдар суға кетіп жа-
тады, жұқа мұз құрбандары болады. 
Су айдындарындағы мұз өте қауіпті 
екендігін ұмытпау керек. Жұқа мұз өте 
қауіпті. Мұзға шығып, балаларыңызды 
сырғанақ тептіруге асық-паңыздар, ол 
орнықты болып көрінгенмен, мұз жұқа, 
ересек адамды ғана емес кішкентай 
бүлдіршінді де көтере алмайды. Берік 
мұз қара түсті және біркелікті қармен 
қапталғанымен ерекшеленеді. Көл 
және су бетіндегі мұзда өте абай 
болуларыңызды есте сақтаңыздар. Су 
айдынында мұздың қалыңдығы барлық жерінде бірдей емес. 

Құрметті ата-аналар! Балаларды үлкендердің қарауынсыз өзеннің жанына 
жібермеңіз, оларға өзен, көлдердің үстінде жүру қауіпті екенін ескертіңіз, балаларға 
мұз үстінде сақтық шараларын түсіндіріңіз. Мұз үстіне шықпаңыздар, жарылған және 
шайылған жағалауларда тұрмаңыз.

Сарқан ауданы Төтенше жағдайлар бөлімі су айдынында ересек адамдардың 
балық аулау кезіндегі қауіпсіздік шаралары мен қауіпсіздік ережелерін сақтау керектігін 
ескертеді.

Е.ЕДІЛХАНҰЛЫ,
Сарқан ауданы ТЖБ аға инженері, азаматтық қорғау капитаны.

Арайлы алтын күз
Жақында  Алмалы  ауылында « Ер Төстік» балалар балабақшасында  дәстүрлі  «Алтын күз»  

мерекесі өтті.  «Қызғалдақ»   атты  екінші кіші  топтың  2 жастан  енді асқан  кішкентай бөбектері де  
қалыс қалмады, шараны биылғы  жылы  ерекше өткізуді көздедім. Тәрбиенің негізі бірінші кезекте 
әрбір отбасында қаланатынын ескере отырып, «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» деген қазақ 
халқының даналық қағидасын ұстанып, осы  ұйымдастырылған іс- шара   ата-аналардың  тікелей 
қатысуымен өткізілді. Өйткені, жеке тұлғаның қалыптасуы ең алдымен отбасындағы үлгі-өнеге 
мен тәлім-тәрбиеге байланысты екенінде дау жоқ.   Балалардың орындауларында әндер айты-
лып, билер билетілді. Ата –аналармен ойындар ойнатылды,  көбі жастар болғандықтан белсенді 
қатысты, балалардың  үстіне  мерекеге сай киім үлгілерін  дайындап, көкөністер мен жемістерден 
түрлі  қолөнерлерін  паш еті. Ата-аналарды, балаларды  балабақша  басшысы Мұхамеджанова 
Мөлдір Жомартқызы құттықтады.   Бұл бір балалармен бірге өткізген   есте қаларлық   кеш  болды. 

Баланың   ең  керемет  кезеңі сәбилік шақ екенін  жақсы білеміз,  кішкентай бала ата-анасымен  
бірге  осындай  ойындарда, саяхаттарда,   отбасылық  мерекелерде  шаттанып, ойнап –күліп 
жүрсе, баланың болашағына да керемет әсер, ұмытылмайтын естеліктер  қалдыратыны анық. 
Осындай іс-шаралар арқылы кішкентай бүлдіршіндердің жауапкершілікті сезіне жүріп,оларды  
ептілікке, жылдамдыққа, шыдамдылыққа және батылдыққа тәрбиеленіп келе жатқандығын 
айқындай түседі, балалардың бір-біріне деген жанашырлығы, көмек қолын созуы олардың ада-
ми асыл қасиетті бойларына сіңіріп өсуде екендігін көрсетеді.  Біздің  мақсат, тәрбие мен білім 
беруде отбасыларды, ата-аналарды бірлесе жұмылдыру, баланы тәрбиелеу мен оқытудағы 
мәліметтерін кеңейту, өзара сыйластық, түсінушілік, бір-біріне деген шынайы сенімділік, терең 
қарым- қатынастарды арттыру.Балабақша ұжымы  келешекте де ата-аналарды ұйымдастырып, 
балаларының балабақшадағы өмірінің тәрбиесіне белсене қатысуларына арналған іс- шаралар 
жиі өткізіп  тұратыны анық. Ата-аналар оқу әрекетіне қатыса отырып, өз балаларын жан-жақты 
зерттеп танып, не толғандырып жүргенін, не қажет екенін біле алады. 

Ата-аналармен бірігіп өткізетін іс –шаралар  арқылы, балабақша мен ата-ана  бірлестігі  орнап, 
балаларды  жан –жақты осы заманға сай,  физиологиялық, психологиялық   жағынан белсенді, 
білімді, тәрбиелі ұрпақ болып  өсетініне   нық сенеміз! 

Г.КУСАИНОВА,
«Ер Төстік» балалар балабақшасының 

«Қызғалдақ»   IІ-кіші тобының тәрбиешісі. 

Тысқа шықсам,

Күн шыңылтыр, қар жауған.

Ызғар, аяз атырылып бар маңнан,

Асып анау асқар-асқар таулардай,

Қыс жетіпті тонын теріс аударған.

Қыс жетіпті,

Сол баяғы кезіндей,

Қуырып жүр дүниені көз ілмей,

Күн нұрынан еш жылылық сезілмей,

Әйнектенген маскүнемнің көзіндей.

Шуылдаған шау қарғадай жар салып,

Қыс келген күні

Өнегелі ұрпақ өсірейік

Сәбилер жүр кәрі атасын қарсы алып.

Махаббаттан ұмыт қалған ұстаз қыз,

Терезеге қарап отыр тамсанып.

Терезеге қарайды да, тамсанып,

Мұңая ма, қуана ма ән салып?!

Жібір емес терезеге қатқан мұз,

Жылуымен жылытса да қаншалық.

Аттанасың аяқтамай арманды,

(Рас екен жалған десе, жалғанды!)

...Қыз жанарын оқулыққа аударды,

Шешпек болып көп белгісіз сандарды...

М.МАҚАТАЕВ.


