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Жеке  жазылушылар үшін 
индексі 65202, жылдық 

бағасы - 
3021,72 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін 
индексі 

15202, жылдық бағасы - 
3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер үшін 
индексі 

35202, жылдық бағасы - 
2225,08 теңге.

Ауданның қоғамдық-
саяси "Сарқан" газетіне 

келесі жылға жазылу 
науқаны басталды. 
Газеттің мерекелік 

нөмірлері түрлі-түсті 
форматта  жарық 

көруде.

Аудан тынысын 
жаздырып алуға 
асығыңыздар!

Ерлан АРЫН, экономика 
ғылымының докторы, 
профессор:

 ӘКЕМДІ ӨЗІМЕ 
ҮЛГІ ТҰТТЫМ

Өтпелі қоғамның саяси және даму мәселелерін ғылыми жұмысына 
арқау еткен Ерлан Арынның мемлекет пен қоғамның өркендеуіне 
қосқан еңбегін санамалап жату артық болар. Жауапты қызметтер 
атқара жүріп, өзінің негізгі саласынан бөлек, руханият пен 
мәдениеттің жандануы үшін бірталай жұмыс атқарғанын өзі «әкеден 
қонған қасиет» деп біледі. Ал сұхбаттасымыздың әкесі кім еді? Ол 
– қазақтың ардақты азаматы, елге танымал ғалым Мұхтар Арын 
болатын. Ерлан Арынмен әңгімемізде бүгінгі қазақ қоғамындағы 
толғауы бөлек тақырыптарды арқау еттік…

– Ерлан Мұхтарұлы, бұрын-
дары «дәрігерлер әулеті», 
«ұстаздар әулеті» деген ұғым 
өте қадірлі еді. Сіз де сондай 
құрметті ортадан – «ғалымдар от-
басынан» шықтыңыз. Экономика 
ғылымының докторы атанған сіз 
де, медицина ғылымының док-
торы, сыңарыңыз Нұрлан Арын да 
ғылымнан алыстаған жоқсыздар. 
Бұл о бастан ата-ананың салып 
берген жолы ма еді, әлде өздеріңіз 
осы ғылым саласын әуелден 
ұнаттыңыздар ма?

– Әр адамның тағдыры, өмірі 
ата-анаға байланысты деп ой-
лаймын. Әкем бала кезімізден 
қолымыздан жетелеп кітапханаға, 
мұражайға, театрға апаратын. Де-
мек үлкен, қадірлі ұғымдарды әкем 
сіңірді. Кітапқа, кітап оқуға деген 
ынтызарлық та ғылымға деген 
сүйіспеншілікті оятатыны белгілі. Ал 
ол кітапты баланың қолына әуелі 
ата-ана ұстатуы керек деп ойлай-
мын. «Осыны оқып шықшы» деп 
әкем кішкене күнімізден қолымызға 
кітап берді, оқытты, көкейге тоқытты. 
«Ғылыммен айналыссаңдар таза 
жүресіңдер» деген әке сөзі де әлі 
жадымда.

Ғалымның болмысы әртүрлі 
келеді ғой. Әкемнің осы орай-
да айтқан сөзі, өсиеті былай еді. 
Кандидаттық диссертациямды тез 
қорғадым. Мұныма, әрине, әкем 
қатты қуанды. Докторлық диссер-
тациямды жаза бастағанда, әкем: 
«Осы сөзімді ешқашан жадыңнан 
шығарма. Шалғай ауылда отырған, 
еш жерде оқымаған, сақалы бе-
луарына түскен ақсақалға өзіңнің 
ғылыми идеяңды түсіндіре алсаң 
ғана сен нағыз ғалым атанасың» 
деді. Біздегі бүгінгі ғылымның үлкен 
дерті – «Ғылым – ғылым үшін» 
дейміз. Жоқ, ғылымның өзгелерге 
сәуле шашатын қызметін де ұмытып 
кетпейік. Нағыз ғалым қоғамның ты-

нысын өзгертуге үлес қосып отыруы 
керек. Тек қана өз кітабын шығарып, 
атағын алып қана жүргендерді ғалым 
деуге келмес, олардың жұмысы да 
ғылыми бола қоймайтын шығар.

Бізді осы жолға бастарда әкем 
ғылымның жазылған, жазылмаған 
жайттарымен таныстырды. Бұл 
бағыттың ұңғыл-шұңғылын әбден 
біліп алған соң ғана ғылымға 
қызығып, саналы түрде осы саланы 
таңдадық-ау деп ойлаймын.

– Қазір, Құдайға шүкір деп 
айту керек шығар, ғалым көп. 
Бірақ олардың еңбектерін, 
ашқан жаңалықтарын, Қазақстан 
ғылымының дамуына қосқан 
үлесін сараласақ, көбі өзіңіз 
айтқандай, түсініксіздеу, бұлың-
ғырлау. Тіпті бір ғылым саласын 
мысалға алсақ, сол саланың өз 
ғалымдары да бір-бірін түсінбей 
жүретін сәті көптеу секілді көрінеді 
сырт көзге. Бұл ненің әсері?

– Ғылым да біртұтас жүйе. Оны 
ретке келтіру үшін бірнеше жаңа 
бағытты қозғау керек. Ең алдымен, 
ғылым тек Ұлттық академияда ғылым, 
басқа жерде ғылым емес деген қасаң 
көзқарас қалыптасып қалғанын мой-
ындап алайық. Қазір ғылым әр са-
лада да ғылым болуға тиіс. Ғылым 
– әр қызметкердің жұмысына ара-
ласып кеткенін ұғуымыз қажет. Мы-
салы, әр сала өз жұмысына қатысты 
бірнеше бағдарлама дайындайды. 
Ол бағдарламаның ғылыми негізі 
болуы өте маңызды. ЖОО-да стан-
дарттар өзгеруі керек дейміз. Ол да 
ғылыми-сараптамалық жұмыстарды 
талап етеді. Демек алдыңғы қатарға 
ғылыми бағыттарды шығарайық. 
Өзім де ректор болдым ғой, ең 
қарапайым мысал, бір кафедрадағы 
ғалымдардың, ізденушілердің басын 
біріктіретін тақырып жоқ. 

(Жалғасы 5-бетте).

Кездесуге қала мектептерінің 
жоғарғы сынып  оқушылары 
қатысты. Ел тарихын білуге, елімізді 
өркендетуге үлес қосуға ынталы 
оқушылар тарапынан қаламгерге 
көптеген сұрақтар қойылды.  
Өздерінің ойларында жүрген ой-

Ежегодно растет число потре-
бителей. Три водогрейных котла 
способны обогреть полностью на-
селенный пункт.  Но необходимо 
поменять устаревшие трубы на но-
вые, более широкого диаметра, что 
даст возможность подключить  до-
полнительно дома в микрорайонах 
«Аэродром», «Химчистка». Обнов-
ление трассы на улице Чепрасова 
в центре города позволит подавать 
полноценное  тепло в среднюю 
школу имени Н. Островского и со-
седние дома. Продолжение маги-
страли от комендатуры по улице 
Бугыбай батыра до Жанабаева 
разгрузит ветку школы имени Акын 
Сара, куда также придут дополни-
тельные ГК тепла.

пікірлерімен бөлісті. Кездесу бары-
сында оқушылар ақынның өмір жо-
лынан ой түйіп, жақсы әсер алды. 

Алтынасық ТИЛЕУБАЙ,
аудандық жастар ресурстық

орталығының психолог 
маманы.
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Главная печь Саркана
Многоэтажные жилые дома, больница, детские сады, 

ряд государственных учреждений, около ста частных до-
мов подключены к центральному отоплению в Саркане. Это 
стало возможным  благодаря вводу новой котельной мощно-
стью 27 300 Гкал/год в 2015 году. 

 При выполнении всех этих за-
дач количество потребителей тепла 
увеличится в несколько раз, пока 
же услугами центральной котельной 
пользуются почти пятьсот. 

На сегодняшний день предпри-
ятие работает в штатном режиме. 
Проведена плановая подготовка к 
зиме, закуплено необходимое ко-
личество твердого топлива и мазу-
та. На день нашего посещения на 
предприятии  было 4300 тонн угля. 
Оставшийся объем постепенно за-
возится поставщиком. Всего на ото-
пительный сезон необходимо  свыше 
семи тысяч тонн твердого топлива.

- На котельной трудоустроено 
52 человека. Среди лучших  работ-
ников - водители Канат Тукумбеков, 

Кайрат Бейспеков, Усен Колбаса-
ев, Андрей Гончаров, мастера по 
котельной Рустем Иманберлинов, 
Тлекен Комекбаев, - информирует 
журналистов директор предприя-
тия «Сарканжылу» Рахат Рахметов. 

Вместе с ним и главным ин-
женером Сабитом Мукановым 
проходим по  производственным 
площадкам, заходим в водогрей-
ный зал. Везде чисто и красиво. В 
операторской  за приборами учета 
строго наблюдают Женис Картамы-
сов, Дуйсен Казбеков, которых поз-
же сменит Даурен Турсынбеков. Мы 
увидели, что главная печь района 
ровно и планомерно подает тепло, 
чтобы сотни людей жили в уюте и 
комфорте. 

Отметим, что котельная постро-
ена при поддержке руководства об-
ласти, полностью укомплектована 
кадрами, имеется специализиро-
ванная техника.

Жанар МЫКТЫБАЕВА.

Ой-пікірлерімен бөлісті

«Алматы облысының жастар 
ресурстық орталығы» КММ-нің филиалы 
«Сарқан ауданының жастар ресурстық 
орталығының» ұйымдастыруымен ау-
дандық мәдениет үйінде жастарды жарқын 
азаматтардың өмір жолдарына үңілдіріп, 
дұрыс бағытта жол көрсету, ел тарихын 
білуге, отанымыздың байлығын қорғауға, 
елімізді өркендетуге үлес қосатын білімді 

ұрпақ тәрбиелеу мақсатында "Сарқан" газетінің бас редакто-
ры, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, Қазақстанның 
Құрметті журналисі Жомарт Мақатұлы Игіманмен кездесу 
өтті.  
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Газ баллондарынан 
сақ болыңыздар
Қауіпсіздік ережелерін сақтау барлы-

ғымыздың міндеттеріміз:  1) Тұрғын үйлер 
мен пәтерлерде 10 л. артық ТЖЗ және ЖЗ 
және 12 л. артық ЖГ сақтауға болмайды. 
Лоджияларда газбаллондарды сақтауға бол-
майды. 2) Баллонды газ қондырғыларын ас 
үйлердің газды жағатын отын ретінде және 
басқа да жағдайда қолдану кезінде:- егер 
қондырғының құрамында екі баллоннан 
артық болмаса, екі қабат үйдің сыртынан 
немесе ішінен;- қондырғының құрамында 
екі баллоннан артық болса, онда үйдің сыр-
тынан орнатады. Екі қабат үй-жайларда газ 
жүргізу кезінде баллонды үйдің ішіне мына-
дай жағдайда: - жаңа салынған үйде төрт 
пәтерден артық болмағанда; - бұрыннан 
салынған үйлерде сегіз пәтерден артық 
болған жағдайда орнатуға болады. 3) 
Саяжайлардағы үйлерді ұзақ уақытқа жапқан 
кезде электр жүйелерін сөндіріп, газы бар 
баллондардың клапандарын тығыздап жабу 
керек.

Ақауы бар газ аспаптарын пайдалануға, 
газ аспаптарын және газ құбырларын ашық 
қалдыруға, жиһаз бен жанғыш заттарды және 
материалдарды газ аспабынан 0,2 м. жақын 
қоюға рұқсат берілмейді. 

Е.ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданы ТЖБ бас маманы, 

азаматтық қорғау капитаны.                                                    

Өткен жұмада «1 желтоқсан – Тұңғыш Президент күніне» орай аудандық ба-
лалар және жасөспірімдер спорт мектебінде бокстан облыстық турнир жа-
лауын көтерді. 2004-2010 жылдар аралығында туылған ұлдар және қыздар 
арасындағы аудандық ашық турнирді Nur Otan партиясы Сарқан аудандық филиа-
лы төрағасының бірінші орынбасары Аслан Күбентаев құттықтау сөзімен ашып, 
жасөспірімдерге жеңіс тіледі. Сайысқа арнайы келген мейман, ауданда ұзақ жылдар 
спорт саласында жемісті еңбек еткен Жұмагелді Есболатов жылы лебізін білдірді.

Алматы және Қапшағай қалалары, Жамбыл, Еңбекшіқазақ, Панфилов, Ақсу, Алакөл 
және Сарқан аудандарының 112 жас боксшылары қолғап түйістірген сайыс үш күнге созы-
лып, ауданымыз үшін жеңісті аяқталды. Атап айтқанда өңіріміздің спортшылары 15 алтын, 
7 күміс, 4 қола медальға ие болып, жиынтық нәтижемен тұғыр биігі І орынға көтерілді. Ал ІІ 
орынға Панфилов ауданы қол жеткізсе, ІІІ орынға қапшағайлық өрендер жайғасты. Былғары 
қолғап бәсекесінде айрықша көзге түскен Сарқан ауданының боксшысы Мұқатай Әбілқайыр 
үздік боксшы атағын иеленді. Балғындарымызды бокстың қыры мен сырына баулып жүрген 
жаттықтырушылар Р.Клышев пен Н.Аюбаев екендігін айта кеткеніміз жөн.

Өз тілшіміз.

Балғын «жүректер» 
былғары қолғап түйістірді

Азаматтардың барлық сындарлы өтініш-тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын «Халық 
үніне құлақ асатын мемлекет» тұжырымдамасын іске асыру – бәрімізге ортақ міндет деп атап 
өтті мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына жолдауында.

Қоғамдық диалог, ашықтық, адамдардың мұң-мұқтажына жедел әрекет ету мемлекеттік 
органдар қызметінің негізгі басымдықтары болып саналады. Осы арада, облысымыздың 
мемлекеттік мекемелерімен көрсетілетін мемлекеттік қызметтер сапасын арттыру, 
азаматтардың барлық сындарлы өтініш-тілектерін жедел әрі тиімді қарастыратын «Халық үніне 
құлақ асатын мемлекет», яғни кәсіби мемлекеттік аппарат құру мақсатында ҚР мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментінің бастамасымен Алматы об-
лысы бойынша Құқықтық статистика және арнайы есепке алу жөніндегі басқармасымен бірлесе 
облыс аумағында мемлекеттік қызметшілер үшін арнайы оқыту семинарлары өткізілуде. Оқыту 
семинарлары мемлекеттік көрсетілетін қызметтер саласында қызмет атқаратын, өтініштерді 
қарастыратын және азаматтармен тікелей жұмыс істейтін қызметкерлердің жұмысын қамтиды. 
Аталған іс-шараларда мемлекеттік қызметтерді жоғары деңгейде көрсету, өтініштерді дер 
кезінде әрі сапалы қарастыру сияқты көкейкесті мәселелер көтерілді.

САПАЛЫ ҚЫЗМЕТ ҰСЫНУДАҒЫ  
НАҚТЫ ҚАДАМДАР

14 қарашада осындай семинар Сарқан ауданында өтті.   Ұйымдастырылған семинар ба-
рысында мемлекеттік қызметшілер тарапынан өзекті мәселелер көтеріліп, олардың тиісті 
шешімдері ұсынылды.

БИЗНЕС ЖОЛЫН К¤РСЕТТI
2019 жылы қаңтар айында «Тәуелсіздіктің ұрпақтары» Жастар жылының ашылуы салтана-

тында Мемлекет басшысы «Бастау» жобасының тиімді тәжірибесін атап айтқан болатын.
Бизнеспен айналысу үшін адамға ең әуелі білім керек. Осыны ескерген жұртшылық «Ба-

стау» жобасымен облыс, аудан, ауылдарда жұмыссыз жүрген жастарды бір айға жуық тегін 
тренингтен өткізіп, білімдерін жетілдірді. Жобаға қатысушылар әр саланы меңгерген. Лепсі 
ауылында 17 адам тренингке қатысып, өздерінің жобаларын ақтап, қайтарымсыз жарты 
миллионға ие болды.  Сондай-ақ қатысушыларға бір ай көлемінде 20 мың теңгеге жуық сти-
пендия тағайындалған. «Жас кәсіпкер» бағдарламасы жастардың өз бизнестерін ашуға және  
грантпен жеңілдетілген несие алуға мүмкіндік берді.

Батыр аналарѓа ‰й берiлдi
Осыдан біраз жыл бұрын төртем тапқан келіншектер туралы газет беттерінен оқып отырып, 

бір баланың өзін қатарға қосудың өзі ана үшін аз уайым емес екенін ойлағанбыз. Әке-шеше 
әрбір перзенті үшін шыбын жанын шүберекке түйіп жүріп, тілекші, тәрбиеші, асыраушы бола-
тынын айтудың өзі артық. Дүниеге әкелген балаларының санын көбейтіп, «Алтын алқа», «Күміс 
алқа» тағып отырған аналарымызды Алла жарылқасын!

Сондай батыр аналарымыз Сарқан ауданына қарасты Лепсі ауылында да бар. Көп бала-
лы батыр аналарымызға мемлекет тарапынан үй берілді. Батыр аналар: Жанар Акишева 6 
баланың анасы, Қарақат Жадикова 5 баланың анасы, Асель Жаилова 6 бірдей періштелердің 
анасы. Мемлекет тарапынан көрсеткен көмектеріне, батыр аналарымыз өздерінің үйлерін 
көріп дән риза. 

Мадина АЙТОВА.
Лепсі ауылы.

Жүлдеге қол жеткізді
2019 жылдың 1-3 қараша күндері 

аралығында «Қазақстан Республикасының 
Тұңғыш Президенті» күніне арналған джиу-
джитсу күресінен 2010-2011, 2012-2013, 2008-
2009, 2006-2007, 2004-2005, 2002-2004 жыл-
дары туылған ұлдар мен қыздар арасындағы  
аудандық ашық турнир  өтіп, Талдықорған, 
Алматы қалаларынан, Талғар және Алакөл ау-
дандарынан командалар қатысты.  Жарыс өте 
қызықты да тартыс-ты өтіп, Сарқан ауданының 
спортшылары командалық есепте жүлделі 
І-орынға ие болды. Жаттықтырушысы Ж. Хаб-
дулин. 

 Ал 13-15 қараша күндері аралығында 
Талдықорған қаласы «Жастар» спорт сарай-
ында Сарқан ауданы Қарабөгет ауылының ту-
масы, грек-рим күресінен КСРО спорт шебері  
Б.Қапсаламовті еске алуға арналған Алматы 
облысының ашық турнирі өтті. Турнирде ауда-
нымыздан 22 кг салмақ дәрежесінде Аментай 
Марғұлан, 41 кг салмақ дәрежесінде Жанұзақ 
Мәрлен жүлделі ІІ-орынға ие болды, 44 кг 
салмақ дәрежесінде  Нұртай Руслан жүлделі 
ІІІ-орынға ие болды. Жаттықтырушысы М. Ма-
гамбетов. 

Р. КЫЗАЙБАЕВ,
БЖСМ әдіскері.

Сарканский район богат природными ре-
сурсами, где есть пески для отгонного живот-
новодства, жайлау на летний период, озера, 
горы, знаменитые яблоневые горные сады 
рожденные от яблоки Сиверса, горными река-
ми, богарным и поливным земледелием. Рай-
он знаменит своими тружениками рожденными 
на этой земле и вложившими большой вклад 
своим трудом в развитие района. Об одном из 
этих людей Почетном гражданине Алматин-
ской области Бабенко Иван Сергеевиче хочу 
поведать молодому поколению и освежить 
память ветеранов работавших с этим замеча-
тельным человеком.

Иван Сергеевич Бабенко родился в с. 
Черкасское Сарканского района в 1928 году 
в семье крестьян. Будучи школьником, в 1942 
году 14 летним мальчишкой, вынужден был 
оставить учебу в школе и заменить главу се-
мейства ушедшего на фронт. Работать начал 
помощником кузнеца в колхозе, чтобы про-
кормить семью. После Победы над Германи-
ей вернулся с фронта отец и Иван Сергеевич 
смог окончить школу и институт. Так сложилось 
в жизни что Иван Сергеевич после ряда руко-
водящих должностей в 1970 году был избран І 
секретарем Сарканского райкома партии и до 
1982 года 12 лет руководил родным районом.

Несмотря на погодные условия, засуха, не-
достаточность средств финансирования, рай-
он в этот период начал активно развиваться. 
Умелое руководство людьми подбор и расста-
новка кадров на важных участках работы дава-
ли свои плоды. За 12 лет руководством района 
было сделано очень многое, построен мемори-
ал героям Черкасской обороны, с. Карабугет 
обустроен по городскому типу, установлена 
Телевышка и жители района одними из пер-

вых в Талдыкорганской области смогли вос-
пользоваться телевидением. Построены ФАП 
на отгонных участках, участковые больницы в 
совхозах Пограничник, Бакалинский, колхозе 
Черкасская оборона, типовые школы в с. Бака-
лы, Карабугет, Антоновка, торговый центр в с. 
Антоновке, торговый центр в г. Саркан, пивза-
вод, хлебзавод, ПАТП, жилые дома.

Иван Сергеевич много уделял вниманию 
росту кадров из молодых людей, жителей Сар-
канского района, он твердо был уверен что на 
своей земле от земляков отдача будет полной. 
Стали руководителями Макетов Б., Калиаска-
ров М., Ахметов Н., Есимов Т., Исабеков К., 
Литвин В., Даутов О., Разбеков М., Маманба-
ев К., Савинов В., Кубентаев А., Сембаев Ж., 
Филатов М., Курмаев А., Кривенцов Н., Бей-
сембаев С., Койшибаев М., и др. На своем при-
мере хочу показать поддержку и воспитание 
молодых людей со стороны первого секретаря 
райкома партии.

Мне, механику Сарканской РИВС (район-
ная информационная вычислительная стан-
ция) статуправления по окончании института 
предложили работу инструктором Сарканского 
райкома партии, где я впервые встретился с 
Иван Сергеевичем. На собеседовании я вы-
разил сомнение, смогу ли я рабочий парень 
выполнять кабинетную работу, работать с 
людьми. На что первый секретарь задал во-
прос о моей биографии. Я ему рассказал, что 
родился в с. Тополевка, жил в с. Новая Жизнь, 
окончил среднюю школу в г. Саркан. Работу 
начал физруком в Черкасской средней школе, 

отслужил  армию и работаю механиком по ре-
монту счетных машин. Внимательно выслушав 
меня он сказал, ты же работал в моем родном 
селе Черкасске, значит получил заряд энергии 
от героических партизан Черкасской обороны. 
Конечно это была шутка, но это воспринял я 
как высокое доверие на будущее. После ра-
боты в райкоме партии меня направили на 
должность начальника Сарканской РИВС – это 
сбор, обработка информации о хозяйственной 
деятельности всех предприятий района и сво-
евременное предоставление статистических 
данных руководству района и в областное ста-
тистическое управление, а также обработка 
бухгалтерских документов на счетных маши-
нах. Затем председателем Сарканского рай-
потребсоюза, одной из крупнейших организа-
ций района, более 2000 работающих, в состав 
которого входили два хлебзавода, пивзавод, 
заготконтора, объединение общепита с ре-
стораном, столовыми и буфетами, три хозрас-
четных торговых объединения, сеть автолавок 
для каждого колхоза и совхоза с магазинами 
на участках отгонного животноводства – зада-
ча стояла обеспечить жителей района, вклю-
чая отдаленные участки продовольственными, 
промышленными, хозяйственными товарами и 
товарами первой необходимости.

Работая в этих организациях, а затем и 
в областных, начальником Талдыкорганоб-
лмашинформ – директором вычислительного 
центра облстатуправления, заместителем на-
чальника областного управления торговли, в 
областном комитете по поддержке и развитию 

предпринимательства малого и среднего биз-
неса, заместителем акима Коксуского района и 
г. Текели, в настоящее время директором Теке-
лийского гормолзавода, я старался следовать 
установкам   Ивана Сергеевича, быть доступ-
ным для людей, стараться поставить себя на 
их место, чтобы понять проблемы и найти воз-
можность их решения, принимая решение хо-
рошо обдумать, быть хлоднокровным, учиты-
вать совет и опыт специалистов и ветеранов.

Все эти годы Иван Сергеевич был для меня 
примером руководителя с его умением убеж-
дать, воздействовать на совесть и разум, быть 
выдержанным, ценить и беречь кадры, специ-
алистов, достигать поставленной цели. В 2013 
году к 85 летию  Ивана Сергеевича выпущена 
книга «Судьбы неизгладимый след». Около 
200 учеников, соратников, коллег Иван Сер-
геевича описали жизнь этого замечательного 
человека, отметили его неизгладимый вклад в 
развития нашей области и Сарканского райо-
на. Многие из них воспитаны в духе установок 
нашего Первого, на этом фундаменте воспита-
ли своих детей, передают жизненный опыт вну-
кам и правнукам. В моей семье двое сыновей, 
пятеро внуков, два правнука идут к своей цели 
руководствуясь принципами этого человека.

Я с гордостью и высокой благодарностью 
называю  Иван Сергеевича «Учителем», так 
его считают многие земляки которым он дал 
путевку в жизнь.

Геннадий САВИНОВ.        

Он был для меня примером
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Всемирный день борьбы с диабетом (World 
Diabetes Day) был учрежден Международной диабети-
ческой федерацией (МДФ) совместно с Всемирной ор-
ганизацией здравоохранения (ВОЗ) в 1991 году в ответ 
на обеспокоенность возрастающей частотой случаев 
заболевания сахарным диабетом в мире. Всемирный 
день борьбы с сахарным диабетом проводится ежегод-
но 14 ноября - в этот день родился канадский врач и 
физиолог Фредерик Бантинг, который совместно с кол-
легами открыл инсулин (гормон, регулирующий содер-
жание сахара в крови, или глюкозы), за что ему была 
присуждена Нобелевская премия.

Каждый год утверждается определенная тема Дня. 
В 2019 году она звучит как «Семья и диабет». Символ Дня борьбы с диабетом - синий круг, 
который означает «Объединимся в борьбе с диабетом». 

Диабет - хроническая болезнь. Возникает в тех случаях, когда поджелудочная железа не 
вырабатывает достаточно инсулина или когда организм не может эффективно использовать 
вырабатываемый им инсулин. Это приводит к повышенному уровню содержания глюкозы в 
крови (гипергликемии). И хотя сахарный диабет все также считается неизлечимым, успехи уче-
ных в области диабетологии последних лет позволяют оптимистически смотреть на решение 
проблем, вызываемых диабетом. 

Диабет делят на четыре основных типа: два хронических - первого и второго типов, а также 
гестационный и другие формы диабета.  В Алматинской области сахарным диабетом стра-
дают 34 121 человек, в том числе - 33 768 взрослых и 353 детей. Почти 6 тысяч больных 
диабетом казахстанцев страдают от катаракты, а 3 тысячи человек столкнулись с инфарктом 
миокарда. Одной тысяче пациентов в Казахстане ампутировали конечности.

«В целях улучшения качества и усиления профилактической работы было бы целесоо-
бразным повсеместно в амбулаторно-поликлинических условиях качественно вести «Диабет-
школы», где наряду с эндокринологами с больными занимались бы и психологи, которые 
помогут «не страдать», а привыкнуть к новому образу жизни» - отметил директор филиа-
ла по Алматинской области НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлан 
Танжарықұлы. 

В Казахстане лечение сахарного диабета доступно бесплатно. В рамках гарантированного 
объема бесплатной медицинской помощи диабетикам предоставляют 48 видов лекарств и 
медицинских изделий, в том числе шприцы, тест-полоски, глюкометры, инсулиновые помпы 
и 22 вида инсулина. В качестве профилактики диабета некоторые страны вводят налоги или 
запреты на некоторые пищевые продукты. С этого года в казахстанских школах запретили 
продавать газировку и шоколадки. По словам министра здравоохранения Елжана Биртанова, 
новые стандарты питания для детей должны ограничить их в доступе к вредным продуктам. К 
тому же министр попросил общественность сообщать о нарушениях в Комитет охраны обще-
ственного здоровья. Снизить шансы попадания в группу риска поможет: здоровый образ жиз-
ни, правильное питание, отказ от чрезмерно сладких или жирных продуктов, занятия спортом, 
отказ от курения, регулярные походы к врачу и ежегодные проверки уровня сахара в крови.

А.ШУАКБАЕВ, 
главный эксперт отдела по информированию населения и рассмотрению 

обращений филиала по Алматинской области 
НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Отбасы мүшелерінің алименттік 
қатынастары Неке (ерлі-зайыптылық) және 
отбасы туралы Кодексінің бесінші бөлімімен 
реттеледі.

Алимент дегеніміз - ол бір адам оны алуға 
құқығы бар екінші адамға беруге міндетті 
ақшалай немесе материалдық қаражат.

Атап айтқанда қаражат кәмелетке толмаған 
балаларға, қамқорлықсыз қалған және еңбекке 
жарамсыз кәмелетке толған балаларға, 
еңбекке жарамсыз көмекке мұқтаж ата-
аналарға және ерлі-зайыптыларға, жүктілігі 
кезеңінде және бала туған күннен бастап үш 
жыл бойы зайыбына қамтамасыз етілу үшін 
арналған. 

Ата-аналардың арасында алимент төлеу 
туралы келісім болмаған кезде, алимент сот 
тәртібімен өндіріп алынады, ол өз кезегінде 
сот орындаушының мойнына түседі. Алиментті 
өндіру, оның ішінде балаларға арналғаны, 
халықтың әлеуметтік осал топтарының 
мүдделерін қозғайды және әлеуметтік маңызы 
бар істердің бірі болып табылады.

Статистикалық мәліметке сүйенсек 
ағымдағы жылдың 9 айындағы есептік кезеңнің 
аяғындағы атқару құжаттарының қалдығы 16 
мыңнан астамды құрады. Оның ішінде 1 мың 
161 құжат 848 млн. теңге қарыз мөлшерімен 
проблемалық алиментке жатады. Себебі, 813 
борышкер 594 млн. теңгеге қарызын мүлдем 
өтемейді, 348 борышкердің 254 млн. теңгеге 
қарызы үш айдан астам, олардың қарыздары 
ішінара төленеді.

Осы санаттағы проблемалық атқарушылық 
құжаттардың едәуір саны борышкерлердің 
өндіріп алуға болатын ресми табысы мен 
тіркелген мүлкінің болмауына байланысты. 
Мемлекеттік органдардың тиісті емес өзара іс-
қимылға байланысты іздестіру борышкерлерді 
анықтау, көлік құралдарын ұстау және сот 
қолданылуын тоқтатқан жүргізуші куәліктерін 
алып қою бойынша шаралар қабылданбауы. 
Алимент төлеуден қасақана жалтарып жүрген 
адамдарға қатысты сотқа дейінгі тергеу тиісті 
деңгейде жүргізілмеуі. Сот орындаушылары-
на сот орындаушысына келуден жалтарған 
адамдарды алып келу бойынша, оның ішінде 
әкімшілік жауапкершілікке тарту үшін, сондай-
ақ борышкерлерді жұмысқа орналастыру үшін 
жәрдем көрсетілмеуі.

Проблемалық алименттердің санын 

төмендету мақсатында ағымдағы жылдың 
18 қазанда Алматы облысы жеке сот 
орындаушыларының өткен жиналысында Ал-
маты облысының Әділет Департаментімен 
бірге «Әкесінің балаға қамқорлығы – Забота 
отца о ребенке» атты акциясы жарияланды.

Акция аясында жұмыс жоспары бекітіліп 
бірқатар іс-шаралар «Атқарушылық іс жүргізу 
және сот орындаушыларының мәртебесі тура-
лы» Заңына сәйкес жоспарланды.

Жұмыс жоспарын орындау барысында 
«Nur Otan» партиясымен, қоғамдық кеңестің 
мүшелерімен, мемлекеттік органдардың 
өкілдерімен және бұқаралық ақпарат 
құралдарының қатысуымен «Проблемалық 
алименттердің санын төмендету жолы» 
тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізу, 
алиментке қатысты проблемалық мәселелерді 
талқылау және олардың оң шешімін табу 
қарастырылған. Сонымен қоса халықты 
жұмыспен қамту орталығының қатысуымен 
жұмыссыз борышкерлерді жұмысқа орна-
ластыру мақсатында бос жұмыс орындары 
жәрмеңкесі әр ауданда өткізіледі. Полиция 
органдарының қатысуымен іздестіруде жүрген 
борышкерлерді табу және тыйым салынған 
автокөліктерді ұстау рейдтері жүргізіледі.

Сондай-ақ борышкерлермен атқарушылық 
құжатты уақытылы орындамағаны үшін сот 
арқылы мүліктерінен өндіріп алу, әкімшілік 
және қылмыстық іске тарту, іздестіру жариялау 
ұсынулары уәкілетті органдарға және сотқа 
жолданады. Қатыгез борышкерлерді заңға 
сәйкес әкімшілік және қылмыстық іске тарту 
кезінде қалыптасқан нәтижелі тәжірибе үлгі 
ретінде аудандық полицияларда және сотта 
қолданылады.

Адамдар көп жиналатын жерлерде 
жарияланған акция аясында ата-ананың ба-
ласына деген жауапкершілік сезімін ояту 
мақсатында билбордтар және алиментті 
өндіруге байланысты заң нормаларына 
түсіндірмелік стендтер орналастырылады. Со-
нымен қатар ата-аналарға алиментті өндіру 
мәселесі бойынша кеңестер алу, балаларға 
арналған қайырымдылық акциясын өткізу 
ұсынылады.

Мұхтар БАЙКУЛОВ,
Алматы облысы жеке сот 

орындаушыларының өңірлік палатасы 
басшысының орынбасары.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және 
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 25 наурыздағы 
№165 Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде 
қызмет көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет 
көрсету стандарты қызмет алушылардың тұрғылықты 
жері бойынша үйде қызмет көрсету жағдайында арнау-
лы әлеуметтік қызмет көрсетуге арналған мемлекеттік 
және мемлекеттік емес меншік нысанындағы үйде 
қызмет көрсету ұйымдарында арнаулы әлеуметтік 
қызмет көрсетудің шарттары мен тәртібінің көлемі мен 
талаптарын белгілейді, үйде қызмет көрсету мыналарға: 
1) психоневрологиялық ауытқулары бар мүгедек 
балаларға; 2) тірек-қимыл аппараты бұзылған мүгедек 
балаларға; 3) психоневрологиялық аурулары бар он 
сегіз жастан асқан мүгедектерге көрсетіледі.          

 Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілді көлемін 
ұсыну үшін өмірлік қиын жағдайда жүрген адам (от-
басы) тұрғылықты жері бойынша ауданның жергілікті 
атқарушы органына мынадай құжаттарды беру жолы-
мен жүгінеді: 1) қызмет алушының жазбаша өтініші, ал 
кәмелетке толмаған және әрекетке қабілетсіз адам-
дар үшін – заңды өкілінің (ата-анасының біреуінің, 
қамқоршының, қорғаншының, асырап алушының, па-
тронат тәрбиешінің және Кодекске сәйкес қамқор болу-
ды, білім беруді, тәрбиелеуді, баланың құқықтары мен 
мүдделерін қорғауды жүзеге асыратын басқа да алма-
стыратын адамдардың, он сегіз жастан асқан адамның); 
2) қызмет алушының жеке сәйкестендіру нөмірі (бұдан 
әрі – ЖСН) бар жеке басын куәландыратын құжат; 3) 
мүгедектік туралы анықтама;  4) мүгедекті оңалтудың 
жеке бағдарламасынан үзінді көшірме; 5) медициналық 
карта; 6) балалар үшін – психологиялық-медициналық-
педагогикалық консультация қорытындысының 
көшірмесі.

 2019 жылдың басынан 90 мүмкіндігі шектеулі 
балаларға үйде қызмет көрсету жағдайында арнау-
лы әлеуметтік қызмет көрсетілді, әр балаға аптасына 
2 рет жас ерекшелігіне, диагнозына, ойлау қабілетіне 
қарай қажеттілігін ескере отырып әлеуметтік-тұрмыстық, 
әлеуметтік-медициналық, әлеуметтік-психологиялық, 
әлеуметтік - педагогикалық, әлеуметтік-мәдени, әлеу-
меттік-экономикалық, әлеуметтік-құқықтық қызмет 
түрлері көрсетілді.

Р.РЫСБЕКОВА,      
мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде әлеуметтік  

қызмет көрсету  бөлімшесінің меңгерушісі.

Халыќты əлеуметтiк ќорѓау 
саласында ‰йде ќызмет кµрсету 
жаѓдайында арнаулы əлеуметтiк 

ќызмет кµрсету

14 НОЯБРЯ ЕЖЕГОДНО ОТМЕЧАЕТСЯ 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С ДИАБЕТОМ

Атақты француз философы Шарль 
Луи Монтескье: «Қолында билігі бар адам 
қылмыс жасауға бейім тұрады және ол тиісті 
шекке жетпейінше, әрекет жасай береді», 
- деген екен. XVII-XVIII ғасырда жазылған 
бұл тұжырымның бүгінгі күнге дейінгі өмір 
шеңдігіне қоғамда болып жатқан оқиғалар 
дәлел бола алады. Тіпті жемқорлық 
фактілері б.з.д 2, 3 мыңжылдықтарда да кез-
дескен.   

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тиімді іс-
қимылды ұйымдастыру ел үшін тағдыршешті мәселе болып табылады. Сол 
себепті де ең алдымен сыбайлас жемқорлықтың алдын алу бойынша жұмысты 
күшейту керек. Осы орайда өзін елінің патриотымын деп санайтын әрбір аза-
мат өзіне «сыбайлас жемқорлық» туралы көп айтылатынын ескере отырып, 
осыған менің қатысым жоқ па? - деген сауалды қойып жауабын іздесе, қателігін 
тауып, оны жойса біраз мәселе өзгерер еді.

Өкінішке орай, біздің елді де бұл мәселе айналып өткен жоқ. Осы орайда 
адамдардың сыбайлас жемқорлыққа көзқарасын түбегейлі өзгерту маңызды, 
қоғам үшін күрделі және қауіпті проблеманы шешуден ешкім тыс қалмауы 
қажет. Өйткені оған елдің болашағы ғана емес, әрқайсымыздың тағдырымыз да 
байланысты.  Мемлекеттік қызмет саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл шаралары «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» 2015 
жылы 18 қарашада қабылданып және 2016 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа 
енгізілген жаңа заңда қаралған. Бұл заң сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және Қазақстанның 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясатын жүзеге асыруға бағытталған. Осы 
заңмен мемлекеттің сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл субъектілерінің 
қызметін үйлестіретін тиісті уәкілетті орган анықталды. Бұл – мемлекеттік ор-
гандар, квазимемлекеттік сектор субъектілері, қоғамдық бірлестіктер және 
басқа да жеке және заңды тұлғалар болып табылады. Осылайша сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы мониторинг, сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау 
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру сияқты сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы іс-қимылдың жаңа институттары енгізілді. Аталған бұл 
тетіктер сыбайлас жемқорлықтың алдын алу шараларын тиімді іске асыруға 
мүмкіндік береді. Енді, осы заңға сәйкес жыл сайын Мемлекет басшысының 
қарауына сыбайлас жемқорлықтың халықаралық және ұлттық деңгейде нақты 
жай-күйі мен үрдістерін талдау мен бағалау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы сая-
сатты қалыптастыру, іске асыру және жетілдіру жөніндегі ұсыныстар барысы 
айтылатын Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы ұлттық баяндама 
енгізіледі. Сонымен қатар, осы заңға сай қызметкерлердің этикалық норма-
ларды сақтау талаптары, өз қызметінде жеке мүдделер қақтығысына жол бер-
меу жағы да қаралды. Мемлекеттік қызметшілердің адамгершілік қасиеттерін 
арттыру мақсатында Президенттің Жарлығымен Мемлекеттік қызметшілерінің 
әдеп кодексі және Әдеп жөнiндегi уәкiл туралы ереже бекітілді.

Жоғарыда айтылғанның бәрі есеп, ресми ақпараттар және заңдық 
тұжырымдамалар Ұлт көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласында адами капиталдың сапасын 
жақсарту жөнінде айтылған. Адами капитал – ол адами құндылық, еңбек 
адалдығы, басқа да жақсы қасиеттердің жиынтығы. Ал рухани құндылығы ба-
сым адамның ешқашан жаман әрекеттерге бармайтыны айтпаса да түсінікті.

Алмақтың да салмағы бар. Жемқорлықтың жемі ас болмай, түбі қорлықта 
қалатындығын замандастарым білсе деймін. Қорыта айтқанда, алдымен адам 
боп қалайық, ал заман өздігінен түзеледі. 

К.ЖАКАСОВА,
аудандық соттың кеңсе меңгерушісі.

Отбасы м‰шелерiнiњ 
алименттiк ќатынастары

Алмаќтыњ да 
салмаѓы бар

Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы 

не білеміз?
“Сыбайлас жемқорлық” деген түсінік 

мағынасына этимологиялық қарау мұны “параға 
сатып алу”, “пара” ретінде, "corruptio" деген ла-
тын сөзін алып, анықтауға мүмкіндік береді. Рим 
құқығында сондай-ақ "corrumpire" түсінігі болған, 
ол жалпы сөзбен айтқанда “сындыру, бүлдіру, 
бұзу, зақымдау, жалғандау, параға сатып алу” 
деген түсінік берген де, құқыққа қарсы іс-әрекетті 
білдірген.Сыбайлас-жемқорлықпен күрестің негізгі 
қағидаларын сақтау және жүзеге асыру сыбайлас-
жемқорлықпен күресте өте маңызды. 

Қазіргі таңда сыбайлас-жемқорлықпен 
күрес бойынша Мемлекеттік бағдарламаға 
сәйкес, мемлекеттік органдар қабылдаған 
шешімдердің ақпараттық мөлдірлігін қамтамасыз 
ету, мемлекеттік басқару органдарының рұқсат 
ету және әкімшілік құзыреттерін оңтайландыру, 
сондай-ақ мемлекеттік сатып алудың электрон-
ды жүйесіне көшу негізінде мемлекеттік сатып 
алу жүйесін реформалау. Бағдарламада ерекше 
көңіл азаматтық қоғам ұйымдарын сыбайлас-
жемқорлыққа қарсы қызметке тартуға, құқықтық 
сана мен құқықтық мәдениетті қалыптастыруға 
бөлінеді. Нормативтік құқықтық актілерді 
сыбайлас-жемқорлыққа қарсы сараптаудың 
пәрменді тетігін енгізу, бюджеттік қаражаттың 
жұмсалуын қоғамдық бақылау жүйесін құру, жеке 
рұқсат беру міндеттерін азаматтық қоғам инсти-
туттарына беру, ақшалай қаражаттың қолма-қол 
айналымын мейлінше көбірек қысқарту бойынша 
шаралар енгізу, заңға қайшы жолмен ақшалай 
қаражатты заңдастыруға қарсы іс-әрекет жасау 
қарастырылған. 

Сыбайлас жемқорлық – мемлекеттік құрылым-
дардың  экономика аясында қылмысты құрылым-
дармен біте қайнасуы, өзінің қызметтік мәртебесі 
мен өкілеттіктерін жеке, топтық және өзге де 
бейқызметтік мүдделер үшін пайдалану жолымен 
жеке игіліктерді алу әрекетінен көрініс табады. 
1998 жылғы 2 шiлдеде  «Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес туралы» Қазақстан Республикасының 
Заңы қабылданды да, лексикалық қорымызға «сы-
байлас жемқорлық» (коррупция) деген сөз тіркесі 
енді. Бұл қазір бұқаралық ақпарат құралдарынан 
түспейтін болды. 

Ж.МОЛДАХАН,
"Жоңғар Алатауы" МҰТП аға ғылыми 

қызметкері.  
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Мамырда, біздің ауылда

Сағыныштың саздарынан аумаған,
Жыл құсының қанатынан саулап ән,
Аққу-бұлттар алма ағашқа қонақтап,
Гүл боп кетті ақ нөсерлер, жаумаған.

Тастағандай ақ бесікке күй бөлеп,
Сылаң ару- сылқым дала күйде ерек.
Талма түсте тыншымайды қарт әже,
Немересін күн шуаққа сүйрелеп.

Жетпістерге тіреген шал ат басын,
Бұл үйдегі бар бақытқа патша осы.
Мамырдағы сері шағын есіне ап,
Жымияды жерге соғып шақшасын.

Көктем, көктем...
Киік арман, бал арман.
Бақытты ғой жеткен, іздеп таба алған,
Өз-өзінен қызарады бойжеткен,
Ұры сырын ұқтырып ап жанардан...

Шаңқай түс, шілде

Күн исі шыққан көделі белден жырақтап,
Күлкісін шашқан кәусардан ғана суаттап.
Жалбызды бұлақ басына шөккен қойтасқа,
Көгілдір мұнар жантая кетті шуақтап.

Шөкімдей бұлт жоқ көлеңке түспес көгісте,
Мамырлап, қаздар қайта алмай қалды өрісте.
Бақбақтың басын айнала ұшып билейді,
Жұпарға ғашық көбелек-аппақ періште.

Шаңқай түс. Шілде. 
Шаңытқан күнің тым ыстық,

Сағымға батар сарбалақтанған ырыс-құт.
Сабырлы қалпын бұзбайтын салқар даламен,
Жарасым тапқан әу бастан кеңдік, тыныштық.

Жолдағы сыр 

Қауқылдаған қонақжай қалпыменен,
Шежіреші шетінен қартың деген.
Бұр ауылға, әй, досым,  машинаңды,
Қажет емес басқа сөз, артық өлең.

Таныс жоқ деп несіне жасқанасың,
Ақ пейілдің ауыл ғой астанасы?
«Ассалам...» деп шалына көтере айтып,
«Ботам» десең болғаны жас баласын.

Белгілі сыр даланың күйі көптен,
Бауырмалдық еңсеңді биік еткен.
Тосырқама, төрге шық, түс алшаңнан,
Сәбилерін маңдайдан сүйіп өт те.

Ауыл-үйден таңдамай ашып есік,
Қайтайықшы тағы бір тасып, өсіп,
Туған елдің мыңдаған барша ауылы,
Асыл мекен емес пе, алтын бесік?

Макет болмай...

Аудармастан көшелерін шимайлы,
Аспанын да, тастарын да, бидайды.
Жасар едім ауылымның макетін,
Бір ой тағы қинайды.

«Айналайын, айтасың-ау ... 
                                     Ұял да,
Ерік берме мұндай артық қиялға.
Сыйған жерге  ауылыңның бейнесі,
Аңқылдаған ақ пейілі сияр ма?»...

Сондықтан да құмартпайды оған ел,
Қызықпаса  бетім қайсы «қара»,-дер.
Киелі өріс – қасиетті ауылым,
Макет болмай, ауыл болып қала бер.

Мылқау ару 

Жырлайды жүрек, жылайды мұны ойласа,
Қайтетін еді қызыққа қанбай бойласа.
Бейкүнә жанға сұлулық берген шеберлік,
Көңілі шерлі мүсәпір қылып қоймаса?!

Ойласам болды. Қамыға, кәусар шақ дәйім,
Көз алдым мұнар. Мұнардан әрі аттайын:
Жаралы төсі сыздайды ару лашынның,
Тұрады шыңда бұтағы сынған ақ қайың. 

Қайыңның сынып бұтағы,бұлттар аңырап,
Көл – көсір дүние, төгілер тамшы жамырап.
Адамға бітер сұлулық – тілі болмаса,
Даладай екен шөлдеумен жатқан қаңырап.

Ондағы күйді, мендегі күйді түсін тек,
Қадалған жанар ләззатқа балқи түшіркеп.
Сұлулық деген жаратылмаушы ма еді,
Құмарту үшін. Қарамау үшін мүсіркеп.

Көңілім

Өрдегі күйің былқылдақ,
Тамсану емес тым құрғақ.
Іңкәрлік жатар інжудей,
Күлмей ме күндер сылқылдап?

Ұстара жүзді  ылпылдап,
Киіктер самғар жылтылдап.

Құралай –менің көңілім,
Ілесіп кеткен  бұлтылдап.
Осы ғой, осы, күй осы,
Күйімнің өзім - иесі.

Ойдағы күйің қалтылдап,
Қалтырар, бойы салқындап.
Кетпейді бұлттар төбеден,
Төкпейді нөсер аңқылдап.

Қонатын көлге там-тұмдап,
Тамбайды құстар сампылдап.
Найзағай жылу шашқан ба,
Жатса да қанша жарқылдап?
Осы ғой, осы, күй осы,
Күйімнің өзім – иесі.

Оның сен несін сұрайсың,
Күлесің бірде жылайсың.
Көңіл –ай, көңіл, кейде құл,
Көңіл-ай, кейде құдайсың.

Таң ләззаты

Талып атты тамылжыған таң бүгін,
Тұлпар таудың тарғыл басын шалды күн.
Желпінгенде ашып тастап жер –ана,
Ай құлыпты көктің алтын сандығын.

Көркем келбет көріктенер күй үстеп,
Бұлақтардың ерінінде сүйіс көп.
Махабаттың ләззатынан шыңдар мас,
Ақ сәуленің алқымынан иіскеп.

***
Қиялға жүйрік қонсаң кеп,
Қажеті қанша басқа ойдың.
Тезірек жігіт болсам деп,
Теңдестен бұрын шаш қойдым.

Атқарып жігіт міндетін,
Көңілді қайтіп пәс қылам?
Салып –ап мұрттың суретін,
Жіпсіген танау астынан.

Бұған да жеттім асығып, 
Демеймін бірақ «жоқ қайғым».
Балалық шақтар шашылып,
Қалды да.
Соны жоқтаймын.

Шалқар өріс 

Шаққандай балтырдан кеп алакүлік,
Тыпыршып тулап –тулап алады бұлт.
Ойынпаз, ойсыз бұлақ қытықтаса,
Көсіліп жата берер дала күліп.

Дамылдап,  айдын тынған жаға-жайды,
Уәкілдей күн сәулесі аралайды.
Қонаққа қошамет қып концерт бере,
Көк шалғын билеп кетті «Қамажайды».

Шаруақор, епті қолын жасқамайық, 
Келсін деп кеткенінше қас қарайып.
Тастапты жаңа жуған ақ жейдесін,
Жалаңаш сұлу сығып тасқа жайып.

Желіге желпілдетіп күй байлаған,
Аспанға құс қанаты шимайлаған.
Асықтай омпы түскен қарап тұрсам,
Көңілдей кең далама сыймай қалам. 
 

Аќ пейiлдiњ 
ауыл ѓой астанасы

Алмас тілді ақын, талантты журна-
лист, «Жерұйық» газетінде тілші, 

«Сарқан» газетінде бас редактор болған 
жылдары қаламынан оқырман қызыға 
оқитын өрнекті очерктері, сараптамалық 
мақалалары жиі туындаған Жамау 
Бұхарбаевтың екінші өмірінің басталғанына 
ширек ғасырға жуықтап қалыпты. 
Қарашаның 20-сында ақынның туғанына 
70 жыл толуына орай Ақсу аудандық 
кітапханасында «Адалдықтың ақ туындай 
жалын Жамау» атты ғылыми-танымдық 
конференция өтіп, ойлары ұтқыр, қаламы 
ұшқыр қаламгердің поэзиясындағы 
көркемдік, стильдік ерекшеліктері хақында 
мазмұнды әңгімелер қозғалды.  

Жамау ақынның менде оншақты ту-
ындылары жазылған өлең дәптері 
сақталыпты. Сірә, газетке жариялау 
үшін бір келгенде арнайы қалдырған бо-
лар деп ойлаймын. Анда – санда құнды 
қолжазбаларға толы мүкәммал-мүлкімді 
ақтарғанда сол сарғайған блокнот, ондағы 
сиялы автоқаламмен аққағазға анық түскен 
айшықты қолтаңба көзіме оттай басылады. 
Осы жыр дәптеріндегі бірқатар өлеңдерді 
оқырмандар назарына ұсынып отырмын.

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі.

Жамау БҰХАРБАЕВ

...ДЕГЕН ЕКЕН 
¤сiру мен µшiру

Асылмұрат Тұрғанбекұлы бұрынғы 
Талдықорған облысында әртүрлі басшылық 
қызметтер атқара жүріп, іскерлігімен қатар 
орайы келгенде орып түсетін өткір тілімен 
де халыққа танымал азамат. Сол Асекең 
аталмыш облыстың Бөрлітөбе ауданында 
әкім болып тұрғанда аудан орталығында 
тұратын бір маманға шаруашылыққа ди-
ректор болып баруға ұсыныс жасайды. 

Ертеңінде әлгі жігіт әкімге келіп:
-Асылмұрат Тұрғанбекұлы, менің 

совхозға ауысуыма үйдегі келініңіз келіспей 
отыр... -дейді күмілжіп. 

Сонда әкім:
-Бір әйелді бағындыра алмаған еркек 

ертең бір ауыл елді қалай басқармақ?! 
Сырыңды дер кезінде білдіргенің дұрыс 
болды. Бара бер, боссың,-депті. 

Бiрi атып, бiрi ќаѓып...

Бөрлітөбе ауданы таратылмай 
тұрған кезде аудандық мәслихат хатшы-
сы Болатхан Ахметұлы зейнеткерлікке 
шығып, дастархан жаяды. Бірақ, тойға 
шақырылғандар белгіленген уақытта 
толық жиналмай, көпшілікті күттіріп қояды. 

Тойға осыдан біраз жыл 
бұрын осы ауданда бірінші 
хатшы болып, кейін об-
лыс орталығына қызметке 
ауысқан Қажымұқан Есімханов та 
шақырылған екен. Күте-күте шыдамы 
таусылған Қажекең аудан әкімі Асылмұрат 
Тұрғанбекұлына:

-Асылмұрат-ау, халқыңа ие болмай 
мынауың не, бет-бетімен жіберіп?! -депті 
қалжыңдап. 

Сонда Асекең табан астында:
-Қажеке, олай емес. Бұл сіз қалдырған 

кемшілік. Соны түзетіп үлгермей жатырмын,-
деп жұртшылықты ду күлдіріпті. 

Шыѓыс пен кiрiс

Балқаш көлінің оңтүстік-шығыс 
жағалауындағы Сарыесік өңіріне орналасқан 
балық шаруашылықтарында ұзақ жылдар 
мал дәрігері болған Доғалов Әбсейіт деген 
кісінің жастау кезінде Қайша есімді жұбайы 
қайтыс болған соң араға уақыт салып қайта 
үйленеді. Оның да есімі Қайша  екен. Құсына 
құтты болсын айтуға келгендерге Әбекең:

-Бір Қайша - шығыс, бір Қайша - кіріс, 
менің балансым дұрыс,-деген екен әзілдеп.

Əркiмнiњ бiр ойы бар

Талдықорған облыстық газетінің 
жауапты хатшысы бірде белгілі жур-
налист Уәлихан Шыңғысұлына:

-Қысқа әзірлік жөнінде нөмірге 
бір хабар дайындап жіберіңіз,-
дейді.

Сонда әркімнің үйін бір сағалап 
жүрген Уәкең:
-Ел мал қыстатуды ойласа, мен жан 

қыстатуды ойлап отырмын,-депті. 

Бастыќќа базына

Талдықорған облысы Қаратал аудандық 
газетінің сол кездегі редакторы Әли Ысқабаев 
Уәкеңді редакцияға жұмысқа шақырады. Уәкең 
келіседі. Бірақ тұратын баспананың қисыны 
келе қоймайды. Сонда Уәкең:

-Қызметке кеп Әлиге,
Қонып жүрмін әр үйге,-деген екен.

"Апаќ-сапаќ кешќ±рымда"

Бірде облыстық газеттің бөлім меңгерушісі 
Қанат Асқаров бір ауданға кешке телефон ша-
лып: "Сектор учета" деп айғайлап отырады. 

Мұны аңғарған сол кездегі бөлім тілшісі, 
қазіргі "Егемен Қазақстан" бас редакторының 
орынбасары Талғат Батырхан өлеңмен:

-Осындай апақ-сапақ кешқұрымда,
Кім бар дейсіз есеп-қисап секторында,-

деген екен. 

 ¤зiњде азды шыѓындап

Ақын Әбен Дәуренбеков газетте бұрын 
бірге қызмет істеген Зайда Елғондиноваға бір 
шаруаның жөнін айтып тұрған екен. Бөлмеге 
кірген журналист Светлана Буратаеваға 
Әбекең:

-Зайдаға ақыл айтып тұрмын, саған да 
айтайын ба? - деп әзілдепті.

Сонда Светлана:
-Өзіңізде аз нәрсені шығындай беріп 

қайтесіз,-депті. 

Аќын арманы

Сексенінші жылдардың бірінде 
қуаңшылық болып, жоғарғы басшылардың 
құзырымен Талдықорған қаласы тұрғын-
дары жаппай мал азығын дайындауға 
жұмылдырылады. Облыстық газеттің 
бір топ журналистері де Тентек өзенінің 
жағалауында ағаш бұтақтарын дайындап 
жатады. Бір мезгілде зәулім бәйтеректің 
ортан белінен жоғары өрмелеп шығып, жуан 
бұтаққа жайғасқан Әбен Дәуренбеков:

-Қайжан (зайыбы) маған ылғи: 
"Қорқақсың, қолыңнан жазғаннан басқа түк 
келмейді" деп кекетуші еді, шіркін-ай, қазір 
көрсе ғой! - деп  "армандаған" екен. 

Төлеу-Хан АЯЗБАЕВ,
сатирик-жазушы.
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Ерлан АРЫН, экономика ғылымының докторы, профессор:

 ӘКЕМДІ ӨЗІМЕ ҮЛГІ ТҰТТЫМ
(Соңы. Басы 1- бетте). 

Кезінде Ғылым академиясында жұмыс 
істегенде, ұжымдық монография жазатын, бір 
тақырып бойынша тұтас ұжым бірлесе жұмыс 
істейтін. Қазір министрлік, мемлекет тарапынан 
сала-сала бойынша ұжымдық жұмыстар үшін 
ғылыми тақырыптардың портфелін дайындау-
ды қолға алғаны абзал. Мұның пайдасы, әсіресе 
жас ғалымдар үшін өте зор дер едім. «Ғылым 
жолына түскің келсе, осы тақырыппен жұмыс 
істе» деп көрсетіп отыру үшін керек. Мемлекет 
тарапынан ғылыми тапсырыс болғаны дұрыс. 
Жас ғалым атанып жүрген шағымда, 1990 
жылдардың басында Жапонияға жол түсті. 
Жапондар сол кездің өзінде «бесінші буынның 
чиптерін жасақтау» бойынша IT техологияны 
жетілдіруді қолға алып жатқан еді. Олардың 
ғылыми тақырыптары бірнеше ғалымды 
біріктіретін. Бізде, керісінше әркім жеке-жеке 
жұмыс істейді. Ғалымдардың потенциялын 
дұрыс пайдаланбаймыз. Ғалымдар ғана емес, 
бірнеше ғылыми инститтуттар бірігіп, бір 
тақырып аясында бірлесудің маңызы зор.

– Бізде керісінше, бір ғалымның 
жұмысын екінші ғалым, бір институттың 
жұмысын екіншісі көп жағдайда мойындай 
қоймайды. Мұның барлығын бір мақсатқа 
біріктірудің жолы бар шығар?

– Әрине, бар. Меніңше, қазір іргелі 
тақырыптарды қолға алған жөн. Ұсақтық көбейіп 
кетті. Магистранттардың, докторанттардың 
тақырыптарын қарап көріңізші, қарның ашады. 
Жас ғалымдарды аяймын. Ондай тақырыппен 
ертең қалай ғалым болады деп уайымдаймын. 
Әйтеуір дипломды алып, қалтаға салатын 
шығар, бірақ ғалым болып қалыптаспайды. 
Ғылымда үлкен бір ұғым, үлкен тақырып, үлкен 
ғылыми ұжым болғаны маңызды.

Қажет болса, арнайы кеңес жасап, ғылыми 
бағыттар бойынша тақырыптар белгіленуі 
керек. «Болашақ» бағдарламасы бойынша 
ғылыми тағылымдамаға жас ғалымдарды 
жібереді ғой. Ол ғалымдар шетелге жеке-жеке 
аттанады. Ал сол «Болашақ» бағдарламасымен 
жаңа бір бағыт ашып, бір топ ғалымды жинап, 
мықты ғылыми зерттеу орталықтарына жіберсе 
қандай керемет болар еді! Олар сол зертхана-
да ғылыми ұжым болып бір тақырыпты індете 
зерттеп келсе, Қазақстанға келгенде жақсы топ 
ашып, орта құрып берсе, мықты ғылыми ұжым 
қалыптасар еді. Жеке-жеке адамды жібергенде 
олар ғылыми зерттеуге дендеп үлгермейді, 
екіншіден Қазақстанға келгенде кіммен бірге 
жұмыс істейді? Бабыл мұнарасындағыдай, әр 
ғалым өз тақырыбымен жүріп, өзгелерге көңіл 
бөлуді қойса, одан ғылым дамымайды.

– Ғылыми ұжымдық жұмыстарды қазіргі 
Ғылым академиясы атқарып отырған жоқ 
па?

– Осы күні Ғылым академиясының 
мәртебесі де, Білім және ғылым министрлігінің 
де жұмыстары басқаша. Олар әкімшілік-заң 
шығарушылық жұмыстың астына көміліп 
қалған. Негізінде ғылым және білім беру 
мекемелеріне жаңа мәртебе беріп, бірнеше 
функцияны сеніп тапсырса, тіпті Ғылым 
академиясы президенті мен академияның 
мәртебесін өзгертсе жағдай басқаша өрбитін 
еді-ау деп ойлаймын. Ғылыми-техникалық 
даму мәселелері, қажет болса, президенттік 
дәрежеде қаралып, үкіметтік комиссияның 
жоғары мәртебесімен назарға алынуы ке-
рек. ҰҒА-ны Нұр-Сұлтан қаласына алып ке-
луге де болады. Ғылым академиясының 
интегративтік, жан-жақты талдау жасайтын 
функциясын жаңаша қалыптастыру аса өзекті. 
Институттардың ғылыми ортасының жандануы 
үшін Қаныш Сәтпаевтың академиясы жаңаша 
қалыпта жұмыс істей бастағаны дұрыс.

– Бакалавр болсын, магистратура бол-
сын, болмашы тақырыптарда ғылыми жұмыс 
қорғала беретінін өзіңіз де айтып қалдыңыз. 
Мұны реттеудің жүйесі бар шығар, мысалы 
өз салаңыз бойынша қандай тақырыптарды 
ұсынуға болады? Ғылымға бастап апаратын 
қандай тақырыптар сырт қалып қойды?

– Біріншіден, бакалавриат бітірген балалар 
дипломдық жұмыс, магистранттар – магистрлік, 
докторанттар – докторлық диссертация жаза-
ды. Міне, осы деңгейлерге арналып, әр ғылым 
саласы бойынша нақты тақырыптар белгіленіп, 
бекітілуі керек. Осы тақырып ұнайды деген сөз 
болмауға тиіс. Ол тақырып маған ғана ұнайтын 
шығар, ал мемлекет үшін нендей пайдасы бар?

Тақырыптарды таңдаудың, бекітудің фор-
масын өзгерту керек. Қажет деп тапса, ғылыми 
тақырыптарды стартап ретінде қарастыруға 
болады. Одан қорықпайық. Ғылымды іргелі, 
қолданбалы деп бөлудің де қажеті жоқ. 
Адамзаттық мәселелер қолданбалы ғылымнан 
жоғары тұрады. Докторанттар мен маги-
странттарды жаңа ғылыми мамандықтар бой-
ынша дайындаған абзал. Ал докторанттарға 
келгенде мамандандыруға көп көңіл бөлу 
керек. Не ғалым емес, не педагог емес, 
дүбәра әлдекімдерді даярлап жүрміз бе деп 
алаңдаймын.

– Өзіңіз де мемлекеттік жауапты 
қызметтер атқадыңыз. Дәл қазір сол 

қызметті сәл басқашалау істейтін едім де-
ген ой келе ме?

– Әр заманның желі өзінің ығайына қарай 
соғады ғой. Мен қызмет атқарған уақыттан бері 
ширек ғасыр өтіп кетті. Ол кезде мемлекеттің 
экономикалық жағдайы басқа еді, қазіргімен 
салыстыруға келмейтін. Дегенмен мемлекеттік 
қызметтің функциялары бір екенін мойындай-
ын.

Қазір ойлап қарсам, сол кезде ұйымдастыру 
жұмыстарына көп мән берген екенмін. Осы күні 
ЖОО-ларда коммерциялық емес акционерлік 
ұйым дегенді шығарып жүр ғой. Мүмкіндік бол-
са, соны қарастырып, салыстырып, талдап, 
шешім қабылдар едім. Өзгерту деген қиын 
емес, тек оның нәтижесі қандай болады? Ал 
тікелей өзім қызмет еткен салаға келсем, білім 
саласында жаңа мамандықтар ашуымыз ке-
рек еді деп ойлаймын. Біз оған бара алмадық. 
Дегенмен, сол кезде орта білім саласын 
компьютерлендіруге көп мән бердік.

Конституциялық реформа туралы да 
айтқым келеді. Біздің конституцияда «орта 
білім міндетті» деп жазылған. Ол норма 
бір ғасыр уақыт бұрын Кеңес одағы кезінде 
шыққан. Қазір заман өзгерді. Сондықтан орта 
білім ғана емес, кәсіби білім де міндетті түрде 
берілуі керек деп есептеймін. Әр қазақстандық 
азамат міндетті түрде кәсіби білім алып шығуын 
қарастырғанымыз жөн. Ол колледж бола ма, 
техникалық мектеп бола ма – басқа әңгіме. 
Әрбір адам еңбек ету, табыс табу қабілетіне 
ие болғаны аса маңызды. Қазақстанда осы-
ны әлеуметтік жаңа өлшем ретінде көрсетсек 
деймін. Бұл – сауатты, дамыған елдердің 
адамзаттық құндылықтарына сәйкес келетін 
жаңа заман талабы. Қазір ЖОО тәмамдаған 
балалардың жартысына жуығы өз мамандығы 
бойынша жұмыс істемейді. Қанша ақшаны жел-
ге шашып отырмыз. Меніңше, мектепте арнайы 
курс па, пән бе енгізіп – «кәсіби бағдарды» 
түсіндіріп, оны ұстаз, бала, ата-ана бірлесе 
оқыса қандай жақсы болар еді.

Жолдасым да, мен де – екеуміз де про-
фессормыз. Соның өзінде кәсіби бағдар бе-
руде балаға көмек керегін түсініп жүрміз. 
Конституциялық реформа керек деген сөзіме 
қайта оралайын. Кәсіби бағдар ҚР «Білім ту-
ралы» заңының ең соңғы бабында, бір ғана 
сөйлемде айтылып өтеді. Оның өзінде де 
жеке-дара айтылмайды. Кәсіптік білімді тәрбие 
жұмыстарының ішіне қосарлап қойған. Білім, 
тәрбие, кәсіптік білімнің әрқайсысын жеке-жеке 
атап өту керек. Бұл Қазақстанның болашағына 
ғана емес, балалардың тағдырына да оң 
өзгеріс әкелетін бастама болатынына сенемін.

– Бүгін өзіңіз басқаратын әлеуметтік-
экономикалық жобалар және сараптама 
ғылыми-зерттеу институтының мақсат-
мұратын таныстырып өтсеңіз…

– Әу баста Еуразия интеграциялық 
институт ретінде ашылған едік. Қазір 
интеграциялық жұмыстармен ғана емес, ішкі 
саяси-экономикалық даму мәселелерімен 
де айналысамыз. Бізде айналдырған үш-
төрт стартегиялық институт бар. Ол тұтас 
Қазақстан үшін аздық етеді. Біздің орталықтың 
ғылыми жұмыс формасы – сараптамалық 
талдау жасау, нақты шешімдерге жетелеу. 
Жалпы сараптамалық институттарды әр 
аймақта, әр салада ашу керек деген ойды 
құптаймын. Мәселен, іргеміздегі Ресей, Қытай 
секілді ірі мемлекеттерді зерттейтін бірде-
бір стратегиялық инс–титут жоқ. Ресейге сол 
мемлекеттің өзінің көзімен қарап отырмыз. 
Олардың өздері туралы жазған көзқарасын 
ғана назарға алғандықтан, әрине, сөйтеміз. Ал 
біздің кез келген мемлекет туралы жеке, ішкі 
көзқарасымыз қалыптасуы керек.

Осы күні орталық екі бағдарламаны аяқтап 
қалды. Бірінші бағдарлама – Қазақстанның 
әлеуметтік-саяси даму жолдарына байланы-
сты, мемлекеттік тапсырма ретінде орындал-
ды. Ішкі саясаттың мәселелеріне байланы-
сты, жалпы әлеуметтік саясаттың өзгеруіне 
қатысты, саяси модернизациялау туралы 
ұсыныстарымызды да дайындап жатырмыз. 
Ұлттық кеңеске де пікірімізді білдіріп жүрміз. 
Абайдың туғанына 175 жыл толу мерейтойы-
на байланысты іс-шараларға қатысты да 
пікірлерімізді айттық.

– Мысалы, қандай пікірлер?
– Ол мерейтойы қарсаңында атқарылатын 

іс-шаралардың жоспарымен таныстық. Көбі 
стандартты іс-шаралар жоспары екен. Біз 
Шекспирді қалай танимыз? Туындылары 
арқылы. «Ромео-Джульетта», «Король Лир», 
«Гамлет» деп кете береді. Тіпті сол шығарма 
кейіпкерлерінің сөздерін де жатқа айтып 
береміз. Ал Абай туындыларының мазмұнын 
ше? Абай 1904 жылы өмірден өткен. Яғни Абай-
тану деген ұғымға биыл – 115 жыл. 115 жылдың 
ішінде Абай шығармаларынан бірде-бір 
театрлық туынды қойылған жоқ. Иә, Абайдың 
өзі туралы, оның бірқатар өлеңдерін мысалға 
алған қойылымдар бар ғой. Ал Абайдың өз 
шығармаларын сахналау ше? «Ескендір», 
«Масғұт», «Әзімнің әңгімесі» сынды поэмала-
рынан спектакльдер неге қойылмай жүр? Абай 
шығармаларын экрандау да қолға алынған жоқ. 

Абай шығармаларының мотивімен түсірілген 
қандай кинотуындымыз бар?

Абай дүниеден өткен соң кітаптарын тасқа 
бастық. ХХ ғасырдың басында сол кітаптарға 
Әлихан, Ахмет, Ілияс, Тұрағұл бастаған 
бірқатар шығармашылық зиялы қауым өкілдері 
пікір жазды. Одан бертінде да Абайдың 
кітаптары туралы пікірлер көптеп шықты. Міне, 
осы пікірлердің басын құраған кітап бар ма? 
Осы істі де қолға алатын уақыт жеткен еді ғой.

Абай көзі тірісінде қара сөздерін нөмірлеген 
жоқ еді. Мына сөзім бірінші, ал мынаусы қырық 
бесінші екен демеді. Мұхтар Әуезов ыңғайлы 
болсын деп нөмірледі де, содан сол нөмірлеген 
қалпында қалып қойды. Ол сөздердің 
сакральдық мәнін жоғалтып алған секілдіміз. 
Ғарифолла Есім ағамыз бір жұмысты қолға 
алып еді. Абайдың әр сөзінің тақырыбы бар 
деп, әр сөзін тақырыптарға бөліп, реттестіре 
бастаған. «Намыс», «махаббат», «білім», 
«дін» деп кете береді… Міне, Абайдың Қара 
сөздеріне бір-бір сөзбен тақырыпты белгілеп 
шығарсақ, Абайдың 45 ұғымы көз алдымызға 
келе қалмай ма? Абайдың алаң көңілі, 
Абайдың құндылығы, Абайдың ұстанымы 45 
ұғым арқылы жарқырап көзге түседі. Абайды 
елге жақындату үшін жаңа формаларды пайда-
ланудан бас тартпайық.

– Абайды айтқанда руханият туралы 
да сауал ойға келеді. Руханият саласын-
да да бір кісідей еңбегіңіз сіңді. Мәшһүр 
Жүсіп мұрасына қатысты жобаларды 
бастауыңызға не түрткі болды?

– Әкем, әкемнің тәрбиесі түрткі бол-
ды. Баянауылда үлкен ақсақал бар. «Осы 
жұмыстармен айналысуға кім ақыл берді 
десем, Мұхтар әкеңнің Ақтөбедегі бастама-
ларын қайталаған екенсің ғой» дейді. Рас, 
әкемнің өмірлік ұстанымдарын қайталадым. 
Әкем Мұхтар Арын Ақтөбеде үлкен рухани 
қозғалыс жасағанын әлі күнге айтып жүргендер 
көп. Әруақтардың атын тірілту, артына қалған 
мұраларын көпшіліктің назарына қайта ұсыну, 
халыққа ол есімдерді құндылық ретінде, қасиет 
ретінде насихаттау әр азаматтың парызы. 
Әкем жер-су аттарына да қатты зер салып от-
ыратын. Кейде күйініп кететін де кездері бола-
тын. Бірде Ақтөбеде Құдайберген Жұбановтың 
атына көше бергізбек болып іске кірісіпті. Сон-
да облыстық партия комитетінің идеология 
жөніндегі хатшысы: «Бұл Жұбановқа бірнеше 
нысанның, құрылымның атын бердік, не деген 
бітпейтін ұсыныс?» деп таңғалғанын айтып, 
«Обкомның идеология хатшысы Құдайберген 
Жұбанов пен Ахмет Жұбановты бір адам деп 
санайды және онысына беті де қызармайды» 
деп қабағы қату келгені есімде. Әкемнің тағы бір 
мінезі, үлкен тұлғаларды насихаттап кітаптар 
шығартатын. Әбубәкір Кердері ақынның жаз-
баларын сонау Мәскеуден, КСРО-ның Сыртқы 
істер министрлігінің архивінен алдыртып, кітап 
етіп бастыртқаны да бар. Біздікі сол әке жолын 
қайталау ғой. Мәшһүр Жүсіптің шығармаларын 
жинап, 20 томдығын бастырттық. Әлі де 
осы салада іздене зерттейтін дүние көп деп 
білемін. Дамыған ел боламыз десек, тарихы-
мызды, мәдениетімізді ұмытпауымыз керек. 
Жиырма томдықтан ықшамдап, Мәшекеңнің 
шығармаларын екі том қылып ағылшын тіліне 
тәржімаладық. Мұның барлығы «әке көрген 
оқ жонардың» дәлелі шығар. Әкемнен алған 
тәрбие маған да жұққаны болар, барған 
жерімде мен де жер-су аттарына мән беріп, та-
рихи тұлғалардың ұмыт қалмауын ескеріп, ру-
хани байлығымызды насихаттауға тырыстым…

– Руханияттың мәселесіне айна-
лып келдік қой. «Рухани жаңғыру» 
бағдарламасы бойынша да бірқатар 
жобаларға араластыңыз. Ол туралы 
пікіріңізді де білсек…

– «Мәдени мұра», «Тарих толқынында» 
деген бағдарламалар аясында да бірқатар 
жұмыстар атқарылды. Ал жаңа «Рухани 
жаңғыру» бағдарламасының негізгі бағыты 
– қоғамдық сананы өзгерту. «Қасиетті 
Қазақстан», «Жүз жаңа оқулық» жобалары 
қатты ұнайды. Өлкетану жобалары бойынша 
да біраз жұмыс қолға алынды. Әр облыс жеке-
жеке өлкетану оқулықтарын жазды. Негізінде, 
менің ойымша, өлкетану мәселесі басқаша 
қарастырылуы керек секілді еді. Бірде бала-
ларымнан: «Өлкетануды бір сөзбен қалай 
түсіндіре аласыңдар?» деп сұрадым. Үлкен 
қызым: «Әке, өлкетану деген жер-су атаулары 
ғой» деді. Жауабы дұрыс секілді: әр өлкенің 
ерекшелігі сол жердің атына да байланысты 
ғой. Кіші қызым: «Әке, өлкетану деген сол 
өңірден шыққан ұлы тұлғалар емес пе?» деп 
жауап қатты. Оның да жауабы дұрыс еді: Абай, 
Қаныш, Жамбыл десе әр өлке көз алдымызға 
келе қалмай ма? Өлкетануға қатысты бір 
үйде екі пікір айтылды. Ал жан-жақтағы пікірді 
жинасақ, қаншама анықтамаға тура келетінімізді 
ойладық па? Кезінде әкем: «Алматыда туып, 
сонау шалғайдағы еліңнің алақандай өлкесін 
жатсынбасаң, нағыз қазақ болғаның» деп от-
ыратын. Міне, біздегі өлкетану да сол бағытта 
бірқатар жұмыстар атқарса дейсің. Атырау-
да отырып Алтайдың тауын жатсынбайтын, 
оңтүстіктегілер Көкшені туған жеріндей аялай-

тын ұрпақ қалыптастыруда өлкетанушылардың 
атқаратын рөлі орасан. Екінші бір мәселе, 
бізде «Қасиетті Қазақстан» жобасы бойын-
ша тұлғаларымыздың кесенелерін де бір 
топқа жіктеді. Ал Ресейде жатқан Құрманғазы, 
Ташкенттегі Төле би, Шамдағы әл-Фараби 
кесенелері туралы не дейміз? Мазар, кесе-
нелерден басқа, қазақтың материалдық емес 
құндылықтары да бар. Жеке өзім бірінші 
орынға қазақ тілін, дәстүрін қояр едім.

Тағы бір мәселе. Еліміздің әр облыс 
орталықтарында тарихи-өлкетану музейлері 
бар. Салыстырып көріңіз, әрқайсысы әртүрлі 
тарихтан сыр шертеді. Кезеңденулері де 
әртүрлі. Сонда біздің тарихымыз әртүрлі 
болғаны ма, ортақ қазақстандық тарихымыз 
қайда? Ал мектептердегі қазақ тілі кабинетін 
көрген жан бар ма? Әр мектепте әртүрлі. Қазақ 
тілі, қазақ тарихы, қазақ әдебиеті кабинеттері 
әр мектептегі ең мықты кабинеттер болуға тиіс 
еді. Ол үшін модельді нұсқа дайындалуы ке-
рек. Өлкетану мұражайларының да модельдік 
нұсқасы болса, қанеки?

– Əкеңіз Мұхтар Арын қазақ рухания-
тына, ғылымына қосқан үлесі зор тұлға 
ретінде белгілі. Əке өнегесін, тәрбиесін 
перзенттеріңізге сіңіре алдым деп ойлай-
сыз ба?

– Бірде үлкен бір жиынға барған кезімде, 
алдымнан екі кішкентай оқушы қыз жүгіріп 
шығып, мектептің қабырға газетіне сұхбат 
беруімді өтінді. «Жақсы, қандай сұрақтарыңыз 
бар?» десем: «Сіздің жастық шағыңыз бен 
қазіргі жастардың айырмасы не?» деп сұрады. 
«Еш айырмасы жоқ» деп жауап бердім. Қазіргі 
жастар қандай, біздің де олардан көп айыр-
мамыз бола қоймады-ау деп ойлаймын. Біз 
де мектепке барғымыз келмей, әртүрлі сыл-
тау іздеп тұратынбыз, біз де доп қуғанды 
жақсы көрдік, мұғалім сабақ сұрамаса деп 
тілеп отыратын кезіміз де болды. Достыққа 
адал болғымыз келді. Жастық шақта бастан 
өткеруіміз тиіс сезімдерді, көңіл күйді түгел 
бастан өткердік. Демек, жастық сезім, жастар 
өзгерген емес. Ал сонда не өзгерді? Меніңше, 
ата-аналар өзгерді. Мен қазір өзім де әкемін 
ғой. Бірақ өз әкемдей бола алдым ба, алмадым 
ба – ол үлкен мәселе.

Әкемді ерекше үлгі тұттым. Мұражай, 
кітапханаға есік ашып берген мұғалім емес, 
әкем еді. «Осыны оқып шықшы» деп қолыма 
кітап ұстатты. «Мынаны қара» деп музей ара-
латты. Мектепте оқып жүргенде жетелеп Ғылым 
академиясына апарды. «Мына баспалдақтан 
дана тұлғалар көтерілген» деп кімдердің 
жұмыс істегенін таныстырды. Қаныштың 
дәстүрлі академиясын әкемнің айтуымен 
жақсы біліп өстім. Әкемнің жетелеп апаруы-
мен сол ғылым ордасына жастайымнан ғашық 
болып, көзі тірі корифейлерді көріп қалдым, 
экономистің оқуын оқып жүрсем де солардың 
дәрістерінен қалмадым. Әлкей Марғұлан, Ма-
наш Қозыбаев, Өмірзақ Сұлтанғазин, Әбдуәли 
Қайдаров, Салық Зимановтардың алдын көріп, 
сөзін жүрегіме тоқытқан әкеме мың рақмет!

Әкемнің ұстанымы «Балам, ректор тек 
қана кабинетте ректор, мұғалім мектепте ғана 
мұғалім емес, азаматтық, тұлғалық қасиетке 
қашан да мән бер» дейтін. Кейінгі қызмет жо-
лымда әкемнің осы сөзін есімнен шығарған 
емеспін.

«Адамның қалыптасуына екі нәрсе үлкен 
әсер етеді» дейтін әкем. Ол екі дүние – тегі мен 
ортасы. Құдайға шүкір, әкеме, ата-бабаларыма 
рақмет. Тегіміз жаман емес шығар, ол біздің 
еңбегіміз емес, сол бабалардың қаны ғой. 
Тегі жақсы бола тұра жаман ортаға түскен 
қандай болғанын да көріп жүрміз. Ішімдік пен 
есірткінің тұтқынында қалып қойған тектілердің 
ұрпақтары да бар, өкінішке қарай. Жалпы 
ортадан шығып, жақсы ортаға түскендердің де 
мерейі артқанына куәміз. «Жақсы ортаға түсу 
оңай емес, оған сәйкес болу үшін еңбектену, 
тырысу керек. Жеңілдің астымен, ауырдың 
үстімен жүруге дағдыланбаңдар» деген әкем 
бізді жақсы орталарға жетеледі. Иә, жақсы 
ортада өстім, жақсы мектепті бітірдім, жақсы 
оқу орнында оқыдым, жақсы білім алдым. 
Мұның барлығы да әкемнен алған тәлімім, 
тәрбием деп білемін.

Алматыда қазақ мектебі біреу ғана еді, 
орын жоқ болып біз орысшасына бардық. 
«Тілді ұмытпаңдар» деп жаз шыға ауылға 
жібереді. Өзі неміс тілінің маманы ғой, кешкілік, 
үйде басымызды қосып Гете, Гейнені немісше 
оқып шығады, сосын қазақшасын айтады. 
Абайдың аудармаларын майын тамызып тұрып 
мәнерлеп оқып береді. Сол кешкі басқосуларда 
ескінің дәмді әңгімелерін жеткізеді. Менің әкем 
осындай ғазиз жан еді.

Ал мен балаларыма дәл сондай әке бола 
алам ба – оны балалар айтатын болар…

– Əңгімеңізге рақмет!

Əңгімелескен 
Қарагөз СІМƏДІЛ.

KAZGAZET.KZ
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Әр оқушының қабілеті мен талан-
тын, өз-өзіне деген сенімін нығайтуға 
жол ашуда бүгінгі білім беру 
саласының алтын діңгегі – ұстаз. 
Ұстаз міндеті білім берумен шектел-
мей, тұлғаға бағытталған білім бе-
руде әр шәкіртінің интеллектуалдық 
даму деңгейін тани білу қажеттілігі 
туындайды. 

Әр бала – болашақ данышпан 
десек, егеменді еліміздің иелері 
қай уақытта да көңілі ояу, көкірегі 
ашық, кез келген өзгерістерге 
сыни тұрғыдан қарап, өз ойларын, 
көзқарасын білдіріп, шешімін таба 
білуі шарт. Ізденіссіз еңбегің жемісті 
болмайды. «Болмасаң да, ұқсап бақ» 
деп Абай атамыз айтқандай, өз іс – 
тәжірибемде жаңашыл ұстаздардың 
әдіс-тәсілдерін басшылыққа алып, 
оқыту жүйесін түрлендіріп өткізуді 
ұстаздық міндетім деп білемін.

Қоғам дамуында білім берудің 
ең маңызды мәселе екендігі белгілі. 

XXI  ѓасыр м±ѓалiмi
Қазіргі кездегі білім берудегі негізгі 
мақсат – жан-жақты білімді, өмір 
сүруге бейім, ой-тұлғасы бар 
адамгершілігі жоғары, қабілетті жеке 
тұлғаны қалыптастыру.

Еліміздің болашағы көркейіп, 
өркениетті елдер қатарына қосылуы 
бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді. 
Осыдан барып жас ұрпақтың 
бойындағы іскерлік қабілетін ашу 
және оларды шығармашылыққа бау-
лу туындайды.

Әрбір мемлекеттің өсіп - 
өркендеуінің, бәсекеге қабілетті 
болуының ең басты ошағы - ұстаз 
берген білім. Сондықтан да дамудың 
ең биік көкжиегінен көрінгісі келетін 
кез келген мемлекет, ең алдымен, 
білім беру саласын жолға қойып, са-
пасын көтеруді мақсат етеді. Ендеше 
осындай бәсекеге қабілетті, рухы 

биік ұрпақ тәрбиелеу жаңа форма-
ция мұғалімінің еншісіне тиері анық.

ХХІ ғасыр – ғылым ғасыры. 
Сондықтан жас ұрпаққа, жас буынға 
жаңаша білім беру жолында түбегейлі 
өзгерістер жүріп жатыр. Жеке тұлға, 
яғни, дарынды, шығармашылық 
тұлға қалыптастыру білім мен 
тәрбие берудегі мемлекеттік істің 
ең маңыздысы. Мақсатты білім 
беру – тұлға дамуын жүзеге асыра-
тын мәселе. Адамзат баласының өз 
ұрпағын оқыту тәрбиелеудегі ең озық 
тиімді ізденістерін, тәжірибелерін 
жалғастырып, тың жолдар іздеу 
педагогиканың озық үлгілерін 
жаңашылдықпен дамыту жалғаса 
бермек.

Қоғам талабына сай шебер 
мұғалім болу заман талабы бо-
лып тұрғаны анық. Ал жаңа фор-

мация мұғалімі деген кім деген 
сұраққа жауап іздейтін болсақ, 
Қазақстан Республикасының 
жаңа педагогикалық білім беру 
тұжырымдамасында: «Жаңа фор-
мация мұғалімі кәсіби дағды мен 
педагогикалық дарыны қалыптасқан 
жаңалыққа құмар, рухани дүниесі бай, 
шығармашылықпен жұмыс істейтін 
жеке тұлға» деп көрсетілген, яғни ол 
ізгілігі мол, әр іске жаңашылдықпен 
үлкен ізденіспен зерттеуші ретінде 
қарайтын, ақпараттық технологияны 
толық меңгерген, коммуникативті, 
бір сөзбен айтқанда, толыққанды 
құзырлы адам.

Еліміз болашақта көркейіп 
өркениетті елдер қатарына қосылуы 
бүгінгі ұрпақ бейнесінен көрінеді. 
Қазіргі білім беру саласындағы про-
блема – әлеуметтік-педагогикалық 
және ұйымдастыру тұрғысынан 
білім мазмұнына жаңалық енгізудің 
тиімді, жаңа әдістерін іздестіру, 

оларды жүзеге асыру. Қазақстан 
Республикасының «Орта білім беруді 
дамыту» тұжырымдамасында: 
«Әрбір баланың жеке тұлғалық 
қасиеттерін ашу, оның мүмкіншілігін, 
өмірдегі мәнін көрсету арқылы 
білімге тереңірек ұмтылуына, 
сондай-ақ ізденісіне, бейімділігіне 
көмек беру, жағдай туғызу және оған 
өмір сүру үшін  жаңа рухани күш беру 
- білім берудің түпкілікті мақсаты»  
екендігі айқындалған. Осыған орай: 
«Бізге бұрынғы қай кездегіден де 
білім мен ғылымның баға жеткіліксіз 
қорын барынша арттыру, оны қазіргі 
заманға сай ету қажет» - деген сөз 
егеменді елімізде білім мәселесіне 
мемлекет тарапынан қаншалықты 
көңіл бөлініп отырғанын дәлелдейді.

Меруерт МАМЫРБАЕВА,
М.Жұмабаев атындағы орта 

мектептің физика пәні мұғалімі.

Актуальность изучения 
английского языка

Английский язык играет немаловажную роль в жизни людей. 
Роль английского языка в современном мире неоценима. Он 
считается наиболее часто употребляемым языком. Более 450 
миллионов людей считают его родным. Еще 600-650 миллионов 
граждан используют английский в качестве дополнительного 
языка для общения. Он считается востребованным во многих 
странах мира. Знание лексики и грамматики данного языка край-
не необходимо для того, чтобы пройти обучение за границей. 
Путешествие по англоязычным странам будет намного интерес-
нее, если вы знаете и понимаете иностранную речь. Не секрет, 
что сегодня почти каждый человек желает отправиться в отпуск 
за границу. Благодаря знанию английского можно с легкостью 
общаться с людьми не только в англоязычных странах. В лю-
бой точке мира есть определенный процент населения, который 
сможет понять иностранную речь. Английским также хорошо 
владеют люди, работа которых связана с туристами. В том слу-
чае, если вы знаете иностранную речь, вы всегда сможете с лег-
костью обратиться за помощью в чужой стране. Именно поэтому 
вы будете чувствовать себя уверенно за границей.  

Актуальность изучения английского языка можно также объ-
яснить стремительным развитием технологий. Ежегодно спе-
циалисты со всего мира создают новые изобретения. Им дают 
названия, которые наиболее часто являются англоязычными. 
Удивительно, но привычные для нас слова, такие как ноутбук, 
компьютер, сканер, мобильный и другие, пришли в речь из ан-
глийского. Благодаря стремительному развитию интернета пред-
ставители разных наций начали тесно общаться в Сети интерне-
та. Для того чтобы понять друг друга, они используют английский 
язык.

Чтобы превратить себя в человека, свободно говорящего на 
изучаемом языке, потребуется немало времени. Современная 
система образования развивается в условиях возрастающей 
глобализации экономических и социокультурных процессов, 
интеграции в различных областях деятельности. Общепри-
знанным требованием времени является подготовка личности, 
владеющей определенным набором социальных, культурных и 
коммуникативных качеств и способной действовать в условиях 
постоянно меняющейся реальности. В связи с этим важную роль 
в обучении современных школьников играет изучение иностран-
ных языков как важного средства межкультурного взаимодей-
ствия и общего развития личности. Наиболее важным является 
этап изучения иностранного языка в начальных классах, когда 
учащиеся впервые знакомятся с культурой и языком другого на-
рода. Именно в это время формируется отношение к данному 
учебному предмету, на основе которого будет осуществляться 
дальнейшее его усвоение. При изучении иностранного языка в 
начальной школе многие дети и родители сталкиваются с про-
блемами, которые, впоследствии, приводят к снижению интере-
са к изучаемому предмету. 

И чтобы этого не произошло, применяйте интересные мето-
ды  и игры для обучения английскому языку. Этот совет актуа-
лен для родителей самых маленьких учеников. Дети любят петь, 
танцевать, рисовать. Почему бы не использовать это во благо?! 
Ребенок гиперактивный, ему сложно усидеть на месте? Пусть 
учит слова в движении. Например, бегает и говорит слово “run”, 
прыгает и повторяет слово “jump”, танцует и повторяет «dance». 
После получаса такого активного обучения он запомнит 7-10 но-
вых слов и выплеснет накопившуюся энергию. Детям, которые 
любят рисовать, можно предложить зарисовывать новые слова, 
это развивает воображение и облегчает запоминание. Не забы-
вайте об интернет викторинах и играх. Компьютерные игры на 
английском языке тоже будут полезны, если используются не бо-
лее получаса в день. Желательно, чтобы это были развивающие 
игры или специальные обучающие программы, представленные 
в игровой форме. В Интернете можно найти массу подобных 
приложений, они отлично помогают освоить новую лексику, это 
такие интернет викторины, как: Quizlet, QuisUp, Kahoot, Trivia 360 
и другие.

Не забывайте поощрять  и постоянно хвалить своего ребен-
ка, чтобы еще больше повысить его мотивацию.

Помогите своему ребенку учить английский. 
Дети — замечательные ученики, способные и благодарные. 

Почему бы не начать учить английский вместе с ребенком? Учи-
тесь вместе со своим ребенком и тогда будет виден результат. 
Хороший пример заразителен! Прислушайтесь к советам, пусть 
английский для ваших детей станет не мучительной тратой вре-
мени, а веселым и продуктивным времяпровождением.

Галина НИКОНОВА, 
учитель английского языка 

средней школы Теректы. 

Ата-аналар алғысы шексіз
Жуырда Көкөзек орта мектебінің қабырғасында бастауыш сынып-

тар және мектепке дейінгі шағын орталығының қатысуымен "Алтын 
күз" мерекесі өтті. «Алтын» деп айшықталатын күз мезгілінің барлық 

бояуын, адамзатқа беретін берекесін паш етуге ұмтылған шара 
балаларға тиісті тәлім-тәрбие беріп, білім көкжиектерін кеңейтсе, 
оған қатысқан ата-аналарға шаттық сыйлап, өрендерінің өнерлерін 
тамашалап, мерейлерін тасытты. «Жемістер» тобы ортаға шығып, өз 
таланттарымен тамсантты. Балабақша ұжымы, тәрбиешілер осынау 
шараға тыңғылықты дайындалғандығы көзге анық көрінді. Өте жоғары 
деңгейде кішкентай бүлдіршіндерді өнерлерін көрсетуге дайындап, 
көрермендердің ыстық ықыласына бөленді. Әуелете ән салып, әсем 
қимылмен би билеп, жарқын, шат дауыспен өлеңдер оқыды. Осы 
тұста айтпағымыз бір ғана шара аясындағы тәрбиешілердің ерен 
еңбегі. Тек алғысқа лайық осынау жандардың атын атасақ олар, аға 
тәрбиеші Байтлеуова Эльмира Серікқызы, тәрбиеші Қожахметова  
Жұлдыз Жарқымбайқызы. Көмекші тәрбиешілер Абишева Айге-
рим Серікжанқызы, Чокенова Алмагүл Ақышқызы. Аты аталған 
жандарға ата-аналар атынан шексіз ризашылығымызды білдіре 
келе жұмыстарыңыз осындай мәнді, мағыналы шаралармен көркейе 
берсін дейміз!

 Ата-аналар атынан. 

Шынықсаң шымыр 
боласың

Біздің басты мақсатымыз – баланың өмірі 
мен денсаулығын қорғау, балалар денсаулығын 
шынықтыру. Балабақшалар үшін пайдаланатын 
сауықтыру, емдеу, шынықтыру шараларын оқып үйрене 
отырып, өз іс-тәжірибемізбен сауықтыру шараларын 
ұйымдастырдық.

Мектеп жасына дейінгі балалардың көбі суық тиіп, 
жиі ауырады. Бұл бала ағзасына теріс ықпалын тигізіп, 
кейде созылмалы сырқатқа айналуы да мүмкін. Мұндай 
ауруларды болдырмаудың, одан сақтанудың негізгі 
жолы – табиғи сауықтыру факторлары. Ауа, су, күннің 
көзін мақсатты түрде пайдалану – бала бойындағы 
өзгерістегі жағдайларға төселген реакциялардың 
қалыптасуына көмектеседі, яғни оның ағзасын 
шынықтырады. Шыныққан балаларға температураның 
кенет өзгеруі аз әсер етеді, әсіресе көктем, күз 
мезгілдерінде. Олардың тәбеті жақсы, белсенді, 
салмақты, көңілді болып жүреді. Баланы шынықтырмас 
бұрын дәрігермен кеңесіп, оның жас ерекшеліктерін 
ескере отырып, қандай процедураны қолдануға 
болатынын анықтау керек. Мезгілімен дәрігерлік 
бақылаудан өту қажет. Шынықтырудың негізгі шарты – 
шынықтыру процедураларының жүйелілігі. Шынықтыру 
жұмысы күнделікті жүргізілгені дұрыс. Шынықтыруды 
жаз мезгілінен бастаған жөн, онда ауаның температу-
расы да бірқалыпты болады.Біздің шағын орталықта 
денсаулық күнінің ұйымдастырылуы дәстүрге айналып 
отыр. Мереке көбінесе таза ауада ұйымдастырылады. 
Сауықтыру шарасын бір жүйемен күнделікті орын-
дау үшін алдын-ала тәрбиешілер мен ата-аналар 
бірлесе отырып спортық құралдар, «денсаулық жолы», 
көрнекіліктер тігіп әкеледі.

Мұндай мерекені өткізудің жетістігі – бұл шағын 
орталық ұжымымен ата-аналардың ұйымшылдық 
жұмысының нәтижесі.

С. ШАБДЕНОВА,
әл-Фараби атындағы орта мектебі мектепке 

дейінгі шағын орталығының тәрбиешісі. 

Қазіргі білім беру жүйесінде жаңа технологияларды енгізу 
күннен-күнге басты талапқа айналып, осы әдістерді жетілдіре 
түсу қажеттігі күшейіп келеді. Мұғалімнің шеберлігі қандай 
жоғары болса да, мұғалім оқушының өз белсенділігін туғыза 
алмаса, берген білім күткен нәтиже бермейді. Оқушының 
тұлға ретінде қалыптасуы белсенділік арқылы жүзеге асады.
Жаңа бағдарлама бойынша жаңаша көзқарас қалыптасып, 
білім деңгейі биікке көтеріліп келеді. Ұстаздарға үлкен 
жауапкершілік міндеттеледі. Оқушылардың бойына ХХІ 
ғасырда өмірдің барлық салаларында табысты болу үшін, 
қажетті дағдыларды дарыту үшін, мұғалімдер тынымсыз 
еңбектену керек. Жаңартылған оқу бағдарламасы аясында 
тек өз пәнін, өз мамандығын шексіз сүйетін, бала үшін ұстаз 
ғұмырын құдіретті деп санайтын білімді мұғалімдер ғана 
жұмыс істей алады. Осыған орай Н.Островский атындағы 
мектеп – лицейіміздің директоры К.К.Мукашева мен мек-
теп әкімшілігі Г.К.Бекова, Г.Г.Исхакова, Е.А.Ақылбекова 
мен Е.М.Алиеваның ұйымдастыруымен «Жаңартылған 
бағдарлама – қазіргі заман талабы» атты тақырыпта семинар 
өткізілді. Семинардың мақсаты: Жаңартылған бағдарлама 
бойынша жаратылыстану және гуманитарлық бағыттағы 
пәндерді оқытудағы өзекті мәселелерді талқылау өзара 
тәжірибе алмасу, құнды  ақпараттар беру арқылы тәжірибедегі 
проблемалардың шешу жолдарын табуға  әдістемелік көмек 
беру. Міндеттері: жаңартылған бағдарлама аясында жаңа 
инновациялық педагогикалық тәсілдерін сабақта тиімді 
қолдану жолдарын талқылау;инновациялық педагогикалық 

Жаңартылған бағдарлама – білім берудің жаңа мазмұны

тәсілдердің ерекшелігін талдау;жаңартылған бағдарлама 
аясында жаңа инновациялық педагогикалық тәсілдерді 
жетілдіруде мұғалімдердің белсенділіктерін арттыру. Семинар 
үш топқа бөлініп ұйымдастырылды: оқыту тілі қазақ тілінде, 
орыс тілінде және бастауыш сыныптар. Семинарда мек-
теп – лицейіміздің бірқатар ұстаздары іс – тәжірибелерімен 
бөлісті. Семинар тыңдаушылары жаңартылған білім беру 
бағдарламасы, АКТ әлеуеті жайлы пікір алмасып және 
жоғары сапалы білім беруді қолжетімді ету үшін ақпараттық-
білімдік ресурстарының қазіргі жағдайын талдадық. Семинар 
тыңдаушылары арасында өткізілген түрлі тақырыптардағы коу-
чингтер, баяндамалар әріптестердің арасында ынтымақтастық 
орнап, ұстаздардың көзқарасы өзгеріп жаңа инновациялық 
мүмкіндіктерді пайдалануға талпынысы басым болды. «Ауыз-
ша айтсаң – тез ұмыттым, Көрсетсең – есте сақтаймын, Іске 
кіріссең – үйренем» - деген екен қытай даналығында. Қазіргі 
таңда жаңартылған білім беру бағдарламасын іске асыру үшін 
қажетті біліктері мен дағдылары қалыптасып,оқу мақсаттарына 
қол жеткізу мақсатында критериалды бағалау жүйесін түсінді. 
Бүгінгі мұғалімнің еңбегі, тынымсыз ізденуді, үздіксіз кәсіби да-
муды талап етеді. Қоғамның сұранысына лайықты ақпараттық 
-коммуникативтік технологияларды меңгерген мұғалім болып, 
өз бетінше білім алып, шешім қабылдай алатын, болашаққа 
жан-жақты көзқарасы бар, ой-өрісі жоғары дамыған, зерделі, 
жан-жақты тұлғаны қалыптастырайық. 

Е.АЛИЕВА,
директордың ғылыми әдістемелік 

жұмыс жөніндегі орынбасары.

М.Əуезовтың «Халық пен халықты ел мен елді теңестірген білім» деп айтқан сөзі адамзаттың тіршілігінің 
негізгі тұғырнамасы болып табылады. Тәуелсіздік алғалы бері білім жүйесіне енгізіліп отырған реформалар біздің 
болашағымыздың жарқын бейнесі.Себебі қай мемлекет болмасын оның дамуы білімді,білікті азаматтарға иек ар-
тады.

Біздің ауылда, яғни Көктерек 
ауылдық округі бойынша 2019 жылдың  
қараша айының 7-8 жұлдызында 
М.Маметова атындағы орта мек-
тепте жастар ісі жөніндегі әдіскер 
нұсқаушы С.Жармухамбет және мек-
теп әкімшілігінің ұйымдастыруымен 
«Сиқырлы күз – 2019» байқауы өтті. 
Аталған іс шара 5-10 сынып және 1-4сы-
нып оқушыларының аралығында болып, 
мектептің ханзадасы мен ханшайы-
мын, сондай-ақ 1-4сынып аралығында 
көшбасшы сыныпты анықтадық. 5-10 
сынып оқушылары өздерін танысты-
рып, өнерлерін көрсетіп және сурет 
салу кезеңінде өздерінің шеберліктерін 

көрсете отырып, фантазиялық киім 
үлгілерінің де куәсі болдық, сондай – 
ақ ең соңғы ханшайым мен ханзада би 
байқауының қорытындысын жасай келе 
өздерінің өнерлерімен мектебіміздің 
«Ханзадасы мен ханшайымы» атағын 
жеңіп алған Төлеубек Субебек пен 
Болатқызы Мерей болды. 1-4 сынып 
аралығындағы байқауға оқушыларымыз 
«Қарлығаштар», «Бұлбұлдар», «Аққу-
лар» және де «Көгершіндер» тобы 
деген атпен қатысты. Оқушылар 
өздерін таныстырып, өнерлерін 
көрсетіп және қол хөнер кезеңінде 
өздерінің шеберліктерін көрсете оты-
рып, фантазиялық киім үлгілерінің де 

куәсі болдық, сондай-ақ логикалық 
ойындарға келгендер оқушылардың 
ақылды, білімді екендігін аңғара 
отырып, қорытындысын жасап, 
өздерін жан-жақты көрсете білген 
«Қарлығаштар» тобы мектептің «Ең 
үздік сыныбы» номинациясын жеңіп 
алды. «Сиқырлы күз-2019» байқауын 
өткізудегі мақсатымыз оқушылардың 
адамгершілік мәдениетін көтеру, 
қоршаған ортаға сүйіспеншілігін 
тәрбиелеу, еңбек етуге үйрету, 
кәсіптік бағдар беру, көшбасшы 
болуға тәрбиелеу. 

С.ЖАРМУХАМБЕТ,
«Көктерек БПҰ» мүшесі,

жастар ісі жөніндегі әдіскер-
нұсқаушы.

Кµктеректегi  ќызыќты  алтын к‰з!
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 25 қараша

Сейсенбі-Вторник 26 қараша

Сәрсенбі-Среда 27 қараша

Бейсенбі-Четверг 28 қараша

Сенбі-Суббота 30 қараша

Жексенбі-Воскресенье 1 желтоқсан

ШҰҒЫЛ!  Сарқан қаласының Пуш-
кин көшесіндегі №47 төрт бөлмелі 
үй сатылады. Орталыққа,  мектепке 
жақын, үйге қарама-қарсы 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.

Жұма-Пятница 29 қараша

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продается квартира г.Саркан 
ул.Абая №2, квартира 2 возле цен-
тральной больницы, рядом школа 
Ленина, детский сад «Кулыншак» с 
центральным отоплением горячая и 
холодная вода, евроремонт, частично 
меблирована. Также продается мяг-
кая мебель тахта, платяной шкаф, ку-
хонный шкаф (произ.Украина). Тел:                                                                                                                                      
87006852062.

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

Утерянный диплом № 0251445 рег.№ 
1966 выданный на имя Курганской Еле-
ны Петровны по профессии «продавец-
бухгалтер» в 2002 году ПТШ считать недей-
ствительным.

Сарқан ауданының ветеринариялық 
қызметі алдағы уақытта полиция 
қызметкерлерімен бірлесе отырып, 
Алматы облысы мәслихатының 2019 
жылғы 31 шілдесіндегі № 51-257 шешімін 
басшылыққа алып, тұрғындардың 
"Қалада, сондай-ақ ауылдық округ-
терде иттер мен мысықтарды ұстау 
ережелерін" сақтау мақсатында рейд-
тер жүргізілетінін хабарлайды. Иттері     
байлаусыз болған тұрғындар, ҚР Əк. 
Кодексінің 408-бабына сәйкес, 3 АЕК 
мөлшерінде айыппұл төлейді. Жеке 
тұлғалардың денсаулығына немесе 
мүлкiне залал келтiруге әкеп соққан 
дәл сол әрекеттер – 10 АЕК мөлшерінде 
айыппұл салуға әкеп соғады.

Ветслужба Сарканского района сооб-
щает что, руководствуясь решением Ал-
матинского областного маслихата №51-
257 от 31 июля 2019 года в ближайшее 
время совместно с сотрудниками поли-
ции будут проводится рейды на предмет 
соблюдения жителями "Правил содер-
жания собак и кошек в городе, а так же 
в сельских округах". Виновные владель-
цы, чьи собаки находятся без привязи, в 
соответствии ст. 408 адм. кодекса РК бу-
дут наказаны штрафом в размере 3 МРП. 
Те же действия, повлекшие причинение 
ущерба здоровью или имуществу физи-
ческих лиц,- влекут штраф в размере 10 
МРП.

ҚАЗАҚСТАН  
06.00, 04.10 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.05, 17.15, 
03.50 «Көңіл толқыны» 06.25 «Мәселе» 
бағдарламасы 07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 
18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00 «Ниет» 
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT 14.10 , 
22.30 Т/х «Гауһар» 15.00, 21.30 Т/х «Жат ме-
кен» 16.00 «Апта» бағдарламасы 16.45,03.00 
«Баланың көңілі» драмасы 20.35, 02.10 «Ашық 
алаң» 23.25 Т/х «Қазақ елі» 00.40«Ниет» 02.10 
«Ашық алаң»  

ХАБАР  
06.00,02.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 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 «Арман-
дастар» 11.10 Д/ф «Цена покоя.Восток» 12.00 
Жаңалықтар 12.30 «Менің тағдырым» 13.00 
Т/с «Любовь  по приказу» 14.40 Т/с «Разия» 
15.00 «Білім» 15.30 «Елбасы  жолы. Отты 
өзен» 17.00, 23.20 Т/с «Листопад» 18.30 Т/х 
«Бәсеке-2» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 
20.45 ,01.45 «Народный контрол» 21.00 Ито-
ги дня 21.40 Т/х «Абдулхамит хан» 00.40 
«Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ   
06.00 Т/х «Махаббатым жүрегімде-2» 06.40, 
03.00  «Той заказ» 07.20, 18.00 «Басты 
бағдарлама» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Муж-
ское/Женское» 12.00 «QALAYYM LIVE» 15.40 
«На самом деле» 16.50 Т/с «Гончие-5» 18.00 
«Басты жаңалықтар» 18.45 «Пусть говорят» 
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.50  Сериал 
«Ворона» (жалғасы) 00.40  Ночной кинотеатр  
«Операция «Мухаббат» 01.30 «П@утіна» 02.15 
Т/х «Махаббатым жүрегімде» 03.30 «П@утіна»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Апта /қаз/ 
10.00 Апта ( рус) 10.50 «Тыңдашы, айналай-
ын» 11.00 «Спорт-тайм»   11.20 «Полицей-
ская служба»  11.40 «Латыннегізді әліпби»  
12.00 «Киноман»  12.55 «Зерделі отбасы»  
14.00 «Тілсақшы»  14.30 «Бағбан»  15.00 К/ф 
«Ақырғы аманат»  16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»  
19.00 «Әдебиет пен адамзат» 19.30 «Ел 
қамы» /тікелей эфир/ 20.30 Жаңалықтар 21.00 
«Туржорық» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 49-бөлім 22.45 «Нет-лайк» 
23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 Әнұран  

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.20 ҚР Әнұраны 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  «Ниет» 14.10 
Т/х «Гауһар» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 
16.00 «Жан жылуы» 16.30 «Аңыздың ізімен» 
17.30 Т/х «Елдің баласы» 20.35 «Ашық алаң» 
22.30 Т/х «Гауһар» 23.25 Т/х «Қазақ елі» 00.40 
«Ашық алаң» 01.30 «Мәдениет жауһарлары» 
01. 50 ФУТБОЛ. УЕФА Чемпиондар лигасы 
«Ювентус»-«Атлетико» Тікелей эфир 04.00 
Жан жылуы  

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұраны 06.00 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 «Дала қырандары» 10.45, 20.10 Т/х «Ар-
мандастар» 11.15, 21.40 Т/х «Абдулхамид хан» 
12.30 «Менің тағдырым» 13.00 Т/с «Любовь по 
приказу» 14.40 Т/с «Разия» 15.00 «Қоғамдық 
талқылау» 16.00 «Ду-думан» 17.00, 23.20 
Т/с «Листопад» 18.30 Т/х «Бәсеке-2» 19.30 
Қорытынды жаңалықтар 20.00 Д/ф «Симфония 
полотики» 20.50 Премьера! Новый курс 21.00 
Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ   
06.00,02.15 Т/х «Махаббатым жүрегімде-2» 
06.40, 03.00  «Той заказ» 07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Муж-
ское/Женское» 12.00 «QALAYYM LIVE» 15.40 
«На самом деле» 16.50 Т/с «Гончие¬-5» 18.45 
«Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ» 20.45, 22.50  Т/с «Ворона» 22.00, 01.30 
«П@УТІNА»  00.40 Ночной кинотеатр.  «Опе-
рация «Мухаббат» 02.15 Т /х «Махаббатым 
жүрегімде» 03.30 «П@УТІNА»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 Туржорық  10.30 «Әдебиет 
пен адамзат»  11.00 «Бірінші ханым» теле-
хикаясы 49-бөлім 12.00 «Ел қамы»  12.45 
«Жетісудың ақын-жыраулары»  13.00 «Шашу»  
13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 «Әсем әуен» 14.30 
Д/ф «Ғажайып мәдениет»  15.00  «Әсем әуен» 
15.55 «Болмыс» ток-шоуы  16.40 «Үшінші көз»   
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»     
19.00 «Диалог» /прямой эфир/ 19.30 Д/ф 
«Батысқа қарай аққан өзен» 20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Экорейд» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші 
ханым» телехикаясы 50-бөлім 22.45 «Әсем 
әуен» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 
Әнұран   

ҚАЗАҚСТАН   
06.00, 04.00 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 мекен» 16.00 Д/ф «Тұлға» 16.30,01.30 
«Ақ сауыт» 20.35,00.40 «Ашық алаң» 23.25 Т/х 
«Қазақ елі» 01.50 ФУТБОЛ.УЕФА чемпиондар 
лигасы. «Ливерпуль»- «Наполи» Тікелей эфир  

ХАБАР 
06.00, 02.00 ҚР Әнұраны 06.00 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 «Дала қырандары» 10.45, 20.10 Т/х «Ар-
мандастар» 11.15, 21.40 Т/х «Абдулхамид хан» 
12.30 «Менің тағдырым» 13.00 Т/с «Неслучай-
ная встреча» 14.40 Т/с «Разия» 15.00 «Елбасы 
жолы. Теміртау» 16.30 Т/с «Пәленшеевтер» 
17.00, 23.20 Т/с «Листопад» 18.30 Т/х 
«Бәсеке-2» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 
20.45, 01.45  «Біздің назарда» 20.50 Премьера! 
Новый курс 21.00 Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ 
06.00, 02.15 Т/х «Зәуре» 06.40,03.00 «Той за-
каз» 07.10,18.00 Басты жаңалықтар 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Мужское/Женское» 12.00 
«ҚалаулымLive» 15.40 «На самом деле» 16.50 
Х/ф «Гончие-5» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
Главные новости 20.45,22.50 Т/с «Ворона» 
22.00,01.30,03.30 «Паутина» 00.40 «Опирация 
«Мухаббат»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Экорейд»  10.30 «Диа-
лог»  11.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
50-бөлім 12.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан 
өзен»  12.45 «Жетісудың батырлары»  13.00 
«Шашу»  13.50 «Ән-тарих» 14.00 «Жетісу зерт-
ханасы»   14.30 Д/ф «Өркениет ғажайыптары»  
15.00  «Әсем әуен» 16.00 «Жүрек сөзі»  16.30  
«Ауылдағы ағайын»  17.00 Жаңалықтар 
17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»  18.00 «Шашу» 19.00 «Ұлт пен рух»  
19.30 «Кең ауқымда»  20.00 «Қателік»  20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Арнайы репортаж»  21.30 
Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
51-бөлім 22.45 «Әсем әуен» 23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран   

 
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, 01.45 «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, Д/ф 
«Беймалым Алаш» 20.35, 03.35 «Ашық алаң» 
21.45 Футбол 23.55 Т/х «Қазақ елі» 00.40 «Нұр 
Тілеу» сұхбат 03.35 «Ақсауыт»  

ХАБАР 
06.00  ҚР ӘНҰРАНЫ 06.00 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 «Дала қырандары» 10.45,20.10 
Т/х «Армандастар» 11.15,21.40 Т/х «Абдулха-
мит хан» 12.25 «Назарбаев моделі» Деректі 
фильм 13.00 Т/с «Неслучайная встреча» 14.40 
Т/х «Разия» 15.00 Кино «Елбасы жолы» 16.40 
«Пәленшеевтер» 17.00,23.20 Т/х «Листопад» 
18.30 Т/х «ШАШУ» 19.30 Қортынды жаңалықтар 
20.50 Открытый диалог 21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз»    

ЕВРАЗИЯ 
06.00,02.15 Т/х «ЗӘУРЕ» 06.40,03.00 «Той за-
каз» 07.10,18.00 Басты жаңалықтар 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Мужское/Женское» 12.00 
«ҚалаулымLive» 15.40 «На самом деле» 16.50 
Х/ф «ГОНЧИЕ-5» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«Главные новости» 20.45,22.50 Т/с «СЛЕД ТИ-
ГРА» 22.00,01.30,03.30 «Паутина»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.25 ролик-
тер 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Арнайы ре-
портаж»   10.30 «Ұлт пен рух»   11.00 «Бірінші 
ханым» телехикаясы 51-бөлім 12.00 «Кең 
ауқымда» 12.30 «Қателік»  12.45 «Тарихна-
ма»   13.00 «Шашу»  14.00 «Тастүлек»  14.30 
«Спорт-тайм»   15.00  «Әсем әуен» 16.00 «Ки-
номан»   17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 
«Шашу»    19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/ 
19.30 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен» 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Тілсақшы»  21.30 Новости 
22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 52-бөлім 
22.45 «Әсем әуен» 23.00 Жаңалықтар 23.30 
Новости 23.55 Әнұран    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.35  Әнұран 06.05, 15.00 Көңіл толқыны 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00,00.45 AQPARAT 07.00  
«TANSHOLPAN»  бағдарлама  10.00, 18.00  
Т/х.  «Шытынаған тағдыр » 12.00, 01.15  NIET 
Әлеуметтік тоқ-шоу 14.10 «Көңілашар» 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»  21.30  Т/х. 
«Жат мекен» 22.30 Т/х. «Гауһар» 23.25 Т/х 
«Қазақ елі» 00.10 «Parasat maidany»   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00 М/с «Юху и 
его друзья»  07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы ха-
бар» 08.00 «Жаңалықтар» 09.00  «Новости» 
10.00 Т/Х «Дала қырандары» 10.45, 20.10 Т/Х 
«Армандастар» 11.15 Т/х «Абдулхамид  хан» 
12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 Патриот  
13.00  Сериал «Неслучайная встреча» 14.40 
Сериял  «Разия» 15.00  Ток-шоу  Давайте  
говорить  с Айгуль Мукей 16.00  Д/ф «Түркі 
әлемінің лидері» 16.30  «Религия. Сегодня » 
17.00  Сериал «Листопад» 18.30 Т/Х «Шашу» 
19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.50 Премьера 
Новый курс 21.00  Итоги дня 21.40 Спец.про-
ект «Эпоха Назарбаева» 22.40 Кино «Балуан 
Шолақ» 00.20 Khabar boxing   

ЕВРАЗИЯ 
06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты 
жаңалықтар 07.45 Жұма уағызы 08.00 До-
брое утро  11.00 «Мужское/Женское 12.00 
«Қалаулым»  15.45 «Давай поженимся» 16.45 

«Жди меня Казахстан» 18.45, 02.15 «Заң 
сөйлесін» 20.00 Главные новости 20.45 Поле 
чудес 22.00, 00.00  «Лабиринты судьбы» 23.00, 
01.30 Паутина 03.15 Той базар   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости  10.00 «Тілсақшы» 10.30 
«Тұжырым»   11.00 «Бірінші ханым» телехикая-
сы 52-бөлім 12.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан 
өзен»  12.45 «Тарихнама»  13.00 «Шашу»  
14.00 «Экорейд»  14.30 «Әдебиет пен адам-
зат»  15.00  «Әсем әуен» 15.50 Мультфильм 
«Құйыршық»  16.00 Д/ф «Таңғажайып табиғат»  
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  17.00 Жаңалықтар 
17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»  18.00 «Шашу» 19.00 «Кең ауқымда»  
19.25 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»   20.10 
«Үшінші көз»    20.30 Жаңалықтар 21.00 «Желі-
KZ» 21.30 Новости  22.00 «Болмыс» ток-шоуы 
22.45 «Әсем әуен» 23.00 Жаңалықтар 23.30 
Новости 23.55 Әнұран  

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 04.20  Әнұран 06.05  Qyzyq eken 
07.00 AQPARAT 07.30  «Сәлем, Қазақстан» 
08.35,17.30, 02.55 Бір күн 09.00 Тұсаукесер 
«Толағай» 09.35 AQSAYYT 10.00,18.00 Т/х.  
«Шытынаған тағдыр» 12.00,01.15 Nur Tiley 
12.35 «Екі жұлдыз» күнделік 12.50 «Рақмет 
саған, туған ел»  «Музарт» тобының концерті 
14.45 «Көңілашар» 16.05 М/ф. «Бал Ара» 
20.00,01.45 MASELE 20.35 «Әзіл әлемі» 21.00 
«Екі жұлдыз» 22.40 «Балуан Шолақ» фильмі 
00.45 «Ауылдастар» 02.20 Parasat Maidany 
03.20 Көңіл толқыны   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 07.30 
Концерт. Қазақстан Футбол Федерациясының 
марапаттау рәсімі  09.15 Өзін өзі тану 09.30 
Тұсаукесер «Әнші балапан» 11.00 Премьера! 
Шоу талантов «Central Asias Got Talent» 12.40 
Кино «Балуан Шолақ» 14.25 Концерт  «Әнім 
сен едің» 16.00,23.00 Т/х. «Бекзат» 18.20 Қызық 
Times 19.20 Новый сезон. Музыкальное шоу 
вокалистов «Topjargan»  21.00 «7 күн» 22.00 
Специальный проект  «Эпоха Назарбаева» 2 
вып. 01.15 Сериал «Черный список»    

ЕВРАЗИЯ 
06.00  Т/х  «Последнее королевство» 
07.00,03.00  Тамаша сити 07.55 Басты 
жаңалықтар 08.40 Ұшқалақ 08.50  Сериал  
«Пластмассовая королева» 12.50 «Фабрика 
грез» 13.15 «Әкемізге қалыңдық» 14.30 Шоу 
«Лучше всех»  15.50 Х/ф. «Роза и чертополох» 
18.00 Сенбілік жаңалықтар 18.35 Кешкі кез-
десу 20.00 «Главная тема» 20.30,23.00 Сери-
ал «Ничто не случается дважды» 22.00,02.15 
«П@утина+» 00.50 Х/ф. «Великолепная» 03.45 
Кешкі кездесу  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.30 
«Таңжарық»   09.00 Жаңалықтар 09.30 Ново-
сти  10.00 «Желі-KZ»  10.30 «Кең ауқымда»  
11.00 «Болмыс» ток-шоуы  11.45 Мультфильм 
«Құйыршық»  12.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан 
өзен»   12.40 «Үшінші көз»   13.00 «Шашу»  14.00 
«Арнайы репортаж»   14.30 Себастьян Бахтың 
шығармалары  15.00  «Әсем әуен» 15.50 Муль-
тфильм «Құйыршық»  16.00 Д/ф «Таңғажайып 
табиғат» 16.30 «Қателік»  17.00 Жаңалықтар 
17.10 «Бала-базар»  17.20 Новости 17.35 
«Единый народ»  18.00 «Зерде»  18.50 «По-
лиция қызметі»19.10 «Құтқару қызметі»   19.30 
«Жүрек сөзі», 20.00 «Ауылдағы ағайын»   20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Жетісу зертханасы» 21.30 
Новости 22.00 «Өмір әні»,  23.00 Жаңалықтар 
23.25 роликтер 23.30 Новости 23.55 Әнұран      

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 07.00 «Сәлем, Қазақстан!» 
07.50 М/ф 09.15. 02.55 Концерт «Ел тірегі - 
Елбасы» 10.00 «Елбасы сүйген ел әні» 10.15 
Концерт 12.10 «Балуан Шолақ» к/ф 14.10, 
02.10  «Дара жол» 15.00 Әзіл әлемі 16.20 «Екі 
жұлдыз» 18.00 «Шытынаған тағдыр» 20.00 
«Арта» 20.45 «Елбасы» Арнайы жоба 21.20 
Қуандық Рахымның ән кеші 23.20 «Елбасы 
жолы. Астана» 03.45 «Бір күн» 04.10 «Аксауыт»  

ХАБАР  
06.00  «Тамаша» 06.50 Концерт 08.40  «Само-
познание» 08.50 М/с 09.20 Тұсаукесер «Жау-
ынгер» 09.40 Топжарған 11.20 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 12.50 Концерт 14.20 Кино 
«Путь лидера. Астана» 16.00, 23.00 Т/х «Бек-
зат» 18.30 Д/ф «Судьба человека – судьба 
страны» 19.20 «Central  Asia`s God Talent» 
21.00 «7 күн» 22.00 «Эпоха Назарбаева» 01.30 
Үздік әндер   

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Последнее королевство» 07.00 
«Тамаша сити» 07.55 «Сенбілік  жаңалықтар» 
08.30  «Ұшқалақ» 08.45 «Воскресные бесе-
ды» 09.00 Х/ф «Бауыржан Момышулы» 11.25 
Д/ф «Первый» 12.50 «Контент»   13.25 «Звез-
ды русского радио» 15.50 Х/ф «Сын» 18.00 
«Басты бағдарлама» 18.35. 03.05 «Әкемізге 
қалыңдық» 20.00  Аналитика 20.55, 23.00 Се-
риал «Ничто не случается дважды» 22.00, 
02.20 «Паутина» 04.05 «Ұшқалақ»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен»  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 «Жетісу 
зертханасы»   10.25 «Единый народ»  10.45 
«Құтқару қызметі» 11.00 «Өмір әні»  11.45 
Мультфильм «Құйыршық»  12.00 «Жүрек сөзі»   
12.30 «Ауылдағы ағайын»   13.00 «Зерде»  13.45 
«Полиция қызметі»  14.05 Д/ф «Көшбасшының 
жасампаз қуаттары» 14.30 «Ұлт пен рух»  
15.00  «Әсем әуен» 16.20 Д/ф «Қазақстанға 
қош келдіңіздер!» 17.15 «Латыннегізді әліпби»  
17.25 Д/ф «Роль Лидера» 18.00 «Зерделі от-
басы»  18.40 «Полицейская служба»  19.00 
«Спорт-тайм» 19.30 «Киноман»     20.30 Апта /
қаз/ 21.30 Апта /рус/ 22.20 К/ф «Жаужүрек мың 
бала» /архив/ 00.20 Әнұран     
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 Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
125 жыл толыпты туғанына,
Қалдырған ұрпағына жырдан мұра.
Ілияс ақын жырларын жаттап өстім,
Көкейіме нұрлы өлең  тұнғаны ма?

Қазіргі Ақсу аудан туған жері,
Құт дарып, үлкен арман қуған жері.
Дарынды жаратылған зерек бала,
Бар асылды бойына жиған еді. 

Жастайынан ананың зарын тартып, 
Жетімдік - жоқшылықты біліп өсті. 
Әкесінен жақсы үлгі көрген перзент, 
Көкірегіне өлең, күй түйіп өсті.

«Күй», «Күйші», «Құлагердей» шығармасы,
Оқырманға қуат пен  шабыт берді.

Өзі өлсе де сөзі өлмей ұлы ақынды,
Бүгінгі жас ғасырға алып келді. 

Бірнеше мектеп, көше, елді мекен,
Атамыздың атымен аталады.
Жетісу тұрғындары  мұражай мен,
Жоғарғы оқу орнымен мақтанады.

Атамыздың қалдырған тұнық жырын,
Оқып, зерттеп шөлімді қандырамын.
Шабыт берген нәр берген  сезіміме,
Басымды ием алдында мол мұраның.

Арай ƏМІРТАЙ,
Лепсі ауылдық мәдениет үйінің 

қызметкері. 

Салауатты өмір салтын қалыптастыру 
мақсатымен округ әкімінің ауыспалы кубогіне 
арналған түрлі жарыстар ұйымдастырылып 
өткізілуде, соның бірі футболдан әкім кубогі өз 
мәресіне жетіп, ауа-райының салқындауына 
байланысты волейбол ойындарымен өз 
жалғасын табуда. 

Қарашаның 8-ші жұлдызы «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасы ая-
сында, ауыл жастарын спортқа жан-жақты 
тарту мақсатымен «Салауатты өмір салтын 
сақтайық» тақырыбымен Амангелді ауылдық 
округіне қарасты мекемелер мен ауыл жастары 

Отбасы — адамзат қоғамының ең 
шағын бейнесі. Дүниеге келген сәбиді тәндік 
жағынан дамуды қамтамасыз етіп, өмір 
бойы рухани жағынан жетілдіріп, оны тұлға 
ретінде қалыптастырады. Отбасы тәрбиесі 
қоғамдағы өзгерістермен тығыз байланысты. 
Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін 
жетілдіретін жағдайдың бірі — отбасы ішілік 
және отбасынан тысқары атқарылатын еңбек. 
Отбасындағы күнделікті тұрмыс қажеттігін 
қамтамасыз етуден туындайтын еңбек ба-
ланы әлеуметтік қатынасқа түсіріп, оны ере-
сек өмірге тәрбиелейді. Сондай еңбектің 
барысында баланың жауапкершілігі артып, 
еңбек ету қажеттігін түсінеді. А.С.Макаренко 
«Ата-аналарға арналған кітабында» «Бала 
тәрбиесінде сіздің іс қимылыңыздың өзі 
шешуші рөл атқарады. Сіз тәрбиені сөз 
арқылы немесе үйрету, бұйыру арқылы іске 
асырамын деп ойламаңыз. Тәрбие өмірдің 
әр сәтінде іске асады. Тәрбие сіздің қалай 
киінетініңіз, сөйлейтініңіз, қалай күлгеніңіз, 
осы іс әрекеттің барлығы бала үшін өте 
маңызды. Ал отбасында сіз дөрекілік 
көрсетіп, жұбайыңызды жәбірлесеңіз осы 
ісіңізбен сіз балаға жаман тәрбие бересіз», — 
дейді. Жақсы перзент ата — ана қолындағы 
аманаты. Отбасында баланың жан дүниесін 

Бала µмiрiндегi отбасыныњ мањыздылыѓы
рухани пәктігіне тәрбиелеген абзал. Отбасын-
да ата-ананың ықыласына бөленіп, тәрбие 
көріп өскен бала балабақшада да мектепте де 
өз ісіне жауап бере алады. 

Ата-аналардың балалары алдында 
олардың денсаулығының дұрыс жетіліп өсуін 
қамтамасыз ету, тәрбие беру, білім беру, үй бо-
лып аяққа тұрып ел қатарына қосылып кетуін 
қамтамасыз ету сияқты міндеттерін орындауы, 
ал балалары алдында ата-анасын қамқорлыққа 
алып, сүйеніш болуы секілді міндеттері 
ұштасып жатады. Бүгінгі таңдағы отбасы 
тәрбиесінде қоғам ата-аналар алдына үлкен 
жауапкершілікті жүктеп отыр. Бүгінгі тәрбие 
берудің негізгі міндеттерінің өзі «ең алдымен 
дені сау, ұлттық сана-сезімі оянған, рухани ой-
лау дәрежесі биік, ар-ожданы мол, мәдениетті, 
парасатты, еңбекқор, іскер, бойында басқа да 
ізгі қасиеттер қалыптасқан адамды тәрбиелеу» 
деп көрсетілген Қазақстан Республикасының 
тәлім-тәрбие тұжырымдамасында. Отбасы 
тәрбиесінің негізгі мәні отбасындағы өзара 
ынтымақтастық пен түсіністік болып табылады. 
Еліміздің өркендеуі, дамуы, болашағы қазіргі 
жас ұрпағымыздың тәрбиелі, жан-жақты білімді 

болуына көп байланысты. Жас жеткіншекке 
жанұяда дұрыс тәрбие берілсе, болашақта 
одан үлкен нәтиже күтуге болады. Дұрыс 
тәрбие алған бала ата — анасын қуантып 
отырады. Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті 
бір саласы жас жеткіншекті еңбекке деген 
әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып 
табылады. Бұны тек мұғалімдер ғана емес 
әрбір ата — ана қолға алып, өз балаларының 
гүл, ағаш егіп, ауланы көгалдандыру сияқты 
игілікті іске қатысуын қадағалап отыруы ке-
рек. Сонда ғана еңбексүйгіштік қасиет берік 
дағдыға айналады. Еліміздің болашағы 
— ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені 
даусыз. Сол тәртіпті, тәрбиелі ұрпақ өсіру 
— баршаға ортақ, әрі міндет. Құрметті ата 
— аналар, балаларыңыздың бойынан жат 
қылық көрсеңіздер, мұғалімдерді, жолдаста-
рын, қоғамды кіналаудан гөрі, «мен балам-
ды тәрбиелеуде қай жерінен ағаттық кетті, 
баламның бойына жақсы әдет сіңіруде, жақсы 
тәрбие беруде қай жерден жаңылдым» деген 
ой түйсеңіздер екен. Тәрбиенің отбасынан ба-
сталатыны сөзсіз. Күнделікті «беті-қолыңды 
жу, тісіңді тазала, өтірік айтпа, біреудің за-

тын рұқсатсыз алма т.б.» деген сияқты 
сөздерді айтуға жеңіл болғанмен, осы 
сөздердің тәрбиелік мәні зор екенін естен 
шығармау керек. Осыдан бала тазалыққа, 
шыншылдыққа, ұқыптылыққа үйренеді. 
Адам баласының шыр етіп өмірге келгенде 
көретіні ата-ана, ал ата-ана өмірінің жалғасы 
— бала. Өмірінің жалғасы баласының ке-
ремет ғалым болмаса да, тәрбиелі, үлгілі, 
ақылды, кішіпейіл, бауырмал, мейірімді бо-
лып өсуін ата – ана қадағалайды. «Тәрбие 
басы тал бесік», «Ұяда не көрсең, ұшқанда 
соны ілерсің» деп айтылған дана сөздер тек-
ке айтылмаса керек.

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие 
берілуі керек, тәрбиесіз берілген білім 
адамзаттың қас жауы, ол келешекте оның 
барлық өміріне апат әкеледі»- дейді әл-
Фараби. Сонымен қорыта келе, жас ұрпаққа 
тәлім-тәрбие беруді қоғам болып, ұстаздар 
қауымы болып, ең бастысы ата — аналар 
болып қолға алсақ болашағымыз жарқын 
болмақ. Балаларымызды отансүйгіштікке, 
ата-баба салт-дәстүрін құрметтейтін ұрпақ 
тәрбиелеу баршаға бірдей міндет.

А.АППАСОВА,
Н. Островский атындағы мектеп-

лицейінің тәрбие ісінің меңгерушісі.

Жарық дүние деп аталатын 
әлемде Исламның ізгілігі мен ұлы 
мұраттарын түсіну үшін, адам-
зат ұрпағы адал жолдан адаспау 
үшін ибалы адам, иманды қоғам 
құруымыз қажет. Қасиетті дініміз со-
нау Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.ғ.с) заманнан бергі он төрт ғасырға 
жуық ешбір өзгеріске түспей, әлем 
мұсылмандарына сара жол салып, 
келе жатқаны белгілі.

Алла Елшісі (с.ғ.с)-ның туылған 
күніне орай, әрбір жылы мәуліт мерекесін тойлайды. Бұл мереке хақ Елшісіне деген ерекше 
сүйіспеншіліктен туындағаны белгілі. Мәуліт мейрамына орай, Черкасск ауылдық мәдениет үйінде 
«Мәуліт мейрамы құтты болсын» атты округ имамдары жиналып, Пайғамбарымыз Мұхаммед 
(с.ғ.с)-тің құрметіне құран оқылып, салауат айтылды.  Ақ дастархан жайылып, ас берілді. Мәуліт 
мерекесі Пайғамбарымыз (с.ғ.с)-дың дәуірінде дәстүрлі тойланбағанымен, сахабалар екі дүниенің 
сәруары дүниеге келген күннің құрметіне ауыз бекітіп, қаза намаздарын оқып,  Пайғамбарымызға 
салауат айтып, құлшылықпен өткізген. 

Айгерім КУЖИСБАЕВА,                                                    
Черкасск ауылдық мәдениет үйінің көркемдік жетекшісі.

Мəулiт мерекесiн тойлады

Жоба Smart Almaty концепция-
сын іске асыру аясында Алматы 
қаласының Төтенше жағдайлар 
департаменті мен Алматы 
қаласының даму Орталығы және 
қазақстандық әзірлеуші- компа-
ния «I2NIK» ЖШС-і арқылы іске 
асырылған.

Мобильді қосымшаны ОС 
Android және IOS базасында 
смартфондар мен планшеттер 
иеленушілері мемлекеттік, орыс 
және ағылшын тілдерінде жүктей 
алады, қазіргі уақытта қосымшаны 
2000 желі пайдаланушылары 
өздеріне жүктеген.

«Darmen» қосымшасын өңдеу үшін Жапо-
ния мен АҚШ-ың ұялы қосымшалар арқылы 
халықты хабарлау тәжірибесі қолданылды. 
Бұл ретте, біздің қосымша бірнеше секундтың 
ішінде Алматы қаласының маңайында орын 
алған төтенше жағдайлардың /дауылды 
ескерту, жер сілкіну және т.б./ туындау қаупі 
мен пайда болуы туралы халықты хабар-
дар етуге мүмкіндік береді. Қаланың ТЖД-і 
«Қазгидромет» және Сейсмологиялық 

«Darmen» iске ќосылды Аманбөктер негізгі орта мектебі музыка және технология пәнінің мұғалімі Мусайф 
Бақытбергенді 50 жастық  мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз! Ердің жасы – елуді 
еңсеріп отырған ардақты әріптесімізге  мерейің осындай мерейтойлармен тасып, алпыс, 
жетпіс, сексен, тоқсан, жүз деген белестерге аяқ басып аман-есен жүре бер дейміз.

Дуылдатып дулы ортаның дүрмегін,
Бір ғанибет жарқ - жұрқ етіп жүргенің.
Елу деген – ердің жасы ең кемел,
Арысым деп арқаланар нұрлы елің.
Қызмет еттің әріптес елге күнде,
Еңбегіңмен биікке өрледің бе.
Зор денсаулық, мол бақыт тілейміз біз,
Ердің жасы – елуге келгеніңде.
Құттықтаушылар: Аманбөктер негізгі орта мектебі ұжымы.

Ауған соғысының ардагерлері Дүйсембеков Қайрат Бектасұлын 22 қараша күні 
57 жасқа, Кашкенов Əлім Əбілұлын 28 қараша күні 57 жасқа толатын туған күндерімен 
құттықтаймыз. Ардақты да асыл қос құрдастарға  Алла амандық беріп, ортамызды жарқын 
жүздерімен, берекелі істерімен толтырып жүре берулеріне игі ниетімізді қосмыз. Өздеріңе 
деген ақ тілекті мына бір өлең шумақтарымен жалғаймыз. 

Көкірекке мейірім толып нұрлы,
Жандарыңды жақсылық қоныс қылды.
Кеңпейіл, ашық жарқын мінездерің,
Кейінгі жас өренге болыпты үлгі.
Тілейміз бақытты өмір, ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан.
Аман боп туған-туыс, бауырларың,
Жалғансын ақ таңдарын нұрын шашқан! 
Құттықтаушылар: Ауған локальдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

Нашего уважаемого товарища и соратника  Андреева Андрей Анатольевича поздрав-
ляем с днем рождения. Желаем мира в семье, гармонии в душе и главное крепкого здо-
ровья. Пусть удача будет всегда в вашей стороне. А также желаем успехов реальных в 
достижениях творческих и материальных. 

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть греют душу каждый раз
Счастливые мгновения!
Пусть жизнь несет удачи свет,
Награду и везение!
Желаем впереди - счастливых лет,
Здоровья, вдохновения!
С поздравлениями: организация ветеранов и инвалидов Афганской локальной 

войны. 

Кµкірегіне µлењ, к‰й т‰йіп µскен

Біздің анамыз Курманалина Ақмарал Темірғалиқызы 
осы жылдың 25 қараша күні 51 жасқа келеді. Бүкіл өмірін ба-
лаларына арнап, өмірлік серігіне адал жар, ардақты ана бола 
білген, бүгінде қызын-қияға, ұлын-ұяға қондырып, немерелерінің 
сүйікті Әжесі (апака) болып отырған асыл Анамыз, сізді бүгінгі 
мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймыз!

Ардақты ана, сізге қажымас қайрат, зор денсаулық тілей 
отырып, айналаңызға шуағыңызды шашып ұзақ өмір сүріңіз 
демекпіз.

Осы қуанышты күні Сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға 
ырыс байлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге 
сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым осы тыңғылықты 
да тындырымды қалпыңыздан танбай, табыстан табысқа жете 
беріңіз. Отбасымыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын! 
Көңіліңіз ғұмыр бойы көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғы-
мұңды білмей, еркін жүзе беріңіз. Дос-жаран мен туған – туыс 
алдында абыройыңыз әрдайым артып, аңсаған арманыңыздың асуларына жете беріңіз! 
Әкем екеуіңізге барлық жақсылықты тілейміз!

 Ізгі ниетпен: ұл-қыздарыңыз Əлібек, Айдана, Азамат, Салтанат.

эксперименттік-әдістемелік экспеди-
ция қызметтерінен жедел деректерді 
алғаннан кейін хабарландырулар 
жасайды. Ары қарай, Төтенше 
жағдайлар департаментінің жедел 
кезекші деректерді жүйеге енгізіп, 
push қосымшасын қолданатын желі 
пайдаланушыларына тез арада ха-
барландыру арқылы жібереді.

Ұялы қосымшалар сынақтан 
өтілді және алдында қолданылған 
SMS-хабарламамен салыстырғанда 
хабарландыруларды тез жеткізу бой-
ынша жоғары тиімділікті көрсетті. 
Сонымен, 2019 жылдың 15 сәуірінен 
бастап ТЖД-і қала тұрғындарын 

төтенше жағдайлар туралы құлақтандыруды 
SMS-хабарламамен бірге «Darmen» 
қосымшасы арқылы хабарлайтын болады. 
Аталған қосымшаны  App Store, PIay Market 
мобильді телефондар қосымшасы үшін 
«Darmen»  атпен жүктеуге болады.

Нұрсұлтан ҚАРЫШ,
аудандық ұйымдастыру бөлімшесінің 

бас маманы.

Салауатты µмiр салтын саќтайыќ
арасында волейболдан әкім кубогіне арналған 
жарыс өткізілді. Жарысқа мекемелер мен ауыл 
жастары арасынан 7 адамнан тұратын 5 ко-
манда қатысты.  Жарыс қорытындысы бойын-
ша кубоктың алғашқы жеңімпазы «Көкөзек» 
командасы, 2-орынды «Қарауылтөбе» коман-
дасы және 3-орынды «Әкім аппараты» коман-
дасы иеленді. 

Д.ЖАРДАНБЕК,
Амангелді ауылдық округі әкімі 

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


