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Аманатқа 
адалдық 
► 1,4 беттерде

Өнерпаз 
болсаң 

арқалан...
► 5 бет

Бәріне белгілі, 1991 жылғы 
16 желтоқсанда Қазақстан 
Республикасының Жоғарғы 
Кеңесі Қазақстан Республика-
сының мемлекеттік Тәуелсіздігін 
жария етті. 1993 жылғы 28 
қаңтарда Республика егемен-
дігінің қалыптасуын заң 
жүзінде  аяқтаған және шынайы 
конституционизмнің орнығуын 
жалғастырған Қазақстанның 
Кеңестен кейінгі алғашқы Кон-
ституциясы қабылданды. Соның 
негізінде республикада ұлттық 
қауіпсіздікті, азаматтық құқықтар 
мен бостандықтардың нақты 
кепілдіктерін, демократиялық 
қоғам мен құқықтық мемлекет 
құруды қамтамасыз етудің жаңа 
сапалы кезеңіне көшу басталды.

Әлеуметтік бағдарланған 
нарықтық экономикаға көшудің 
өтпелі кезеңінде Негізгі Заң Рес-
публиканы дүниежүзілік қоғамдас-
тықтағы тәуелсіз мемлекет ретінде 
заңдастырды. 

1993 жылғы 10 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасының 
Жоғарғы Кеңесімен жергілікті 
мемлекеттік органдардың құра-
мын және атауларын өзгерт-
кен «Жергілікті өкілетті және 
атқарушы органдар туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңы 
қабылданып, облыс, аудан, қала 
(аудандық бағыныстағы қаладан 
және қаладағы ауданнан, поселке-
ден, ауылдан (селодан), ауылдық 
(селолық) округтен басқасы) 
аумағындағы халықтың өкілді ор-
ганы Мәслихат-депутаттардың жи-
налысы болып табылды. 

(Жалғасы 4-бетте).

●Сарқан аудандық 
мәслихатына  - 25 жыл

манатқа 
далдықА

Қ.АБДРАХМАНОВ,
Сарқан аудандық 

мәслихатының хатшысы.                                         

Аудан әкімі Марат Мелісұлы Разбековтың 
1 желтоқсан - Тұңғыш Президент күнімен құттықтауы

Құрметті жерлестер! Тұңғыш Президент күнімен 
шын жүректен құттықтауымды қабыл алыңыздар!

Өтпелі кезеңде ел тізгінін ұстаған Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаев халқын арайлы азаттыққа бас-
тады. Сол арқылы арқауы үзіліп қалған елдік дәстүр 
жалғанып, төрт құбыласы түгел мемлекеттің 
негіздері орнықты. Күн астында алтын қыраны 
қалықтаған аспан түсті көк байрақ асқақ желбіреді. 
Ұлт ұйысып, қаймағы бұзылмаған берекелі бірлік орна-
ды. Төрт тарапқа сауын айтып Құрылтай шақырды, 
тағдыр тәлейімен дүние жүзіне шашылған қандастар 
атажұртқа қайта жиналды, қай қияда жүрсе де арқасүйер 
Атамекені, аңсап келсе бауырына басар Атажұрты 
бар екенін ұғынды. Бұғауда болып, есесі кеткен, еңсесі 
түскен елдің ертеңге деген сенімі еселенді.  «Руха-
ни жаңғыру», «Ұлы даланың 7 қыры» сынды ауқымды 
бағдарламалар арқылы ой отарсызданды, сана сілкінді, 
тілдің тұсауы шешіліп, жады жаңғырды, құндылықтар 
қайта оралып, ұлт оянды. Осы оңды жетістіктерді 
бүгінгі Мемлекетіміздің Басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев сабақтастырып келеді.

Болашағымыз баянды болсын, отбасыларыңызға 
береке, еңбектеріңізге табыс тілеймін!

Нұрсұлтан Назарбаев прези-
денттік қызметіне алғаш кіріскен 
күні экономикасы құлдырау 
алдында тұрған мемлекетке 
басшылық еткен болатын. Елде 
капитал жетіспеушілігі, өндірістің 
тоқырауы, жұмыссыздық пен 
жоғары инфляция болашаққа 
сеніммен қарауға кедергі 
болғаны белгілі. Кеңес Одағы 
ыдырағаннан кейін тарих сахна-
сында пайда болған мемлекеттің 
еркін нарық экономикасы сала-
сында тәжірибесі жоқ еді.

Нұрсұлтан Назарбаев осын-
дай тығырықтан шығар жол 
тауып, бірлігі жарасқан елді, 
жетістігі мол елдің жаңа тари-
хын қалыптастыруға мәжбүр еді. 
Әртүрлі мәселе төңірегінде ту-
ындайтын қиындықтарды жеңу 
үшін білімді де білікті, қырағы да 
алғыр болуға күш салды. Оның 
үлгі алатын көшбасшыларының 
бірі – Түркия Республикасының 
Тұңғыш Президенті Мұстафа Кемал 
Ататүрік еді. Ататүрік – әскери адам. 
Түркияны ұлт-азаттық соғысынан 
кейін құрған, алайда барлық уақытта 
бейбіт өмір туралы сөз еткен. «Елде 
тыныштық – әлемде бейбітшілік» 
дейтін. Сондықтан Түркияның аза-
маттары бейбітшілікті ту еткен 
Нұрсұлтан Назарбаевтың ұстанған 
саясатын қолдап, мақтаныш етеді. 
Оның ұстанған саясатын Ататүріктен 
қалған мұра ретінде қабылдаймыз.

Бедел мен жетістік бастауы
Н.Назарбаевтың «бітімгер», «ға-

ламдық мәселені шешуші» атты 
рөлі сөзсіз әртүрлі салада атқарған 
қызметтерінің тәжірибесінен ту-
ындайды. Алайда, «Көреген көш-
басшының» бітімгерлік қасиетін 
мыңдаған жыл бұрын Алтай 
мәдениетінде сақталған генетикалық 
кодтан байқауға болады.

Осылайша Елбасының бітім-
герлік қасиетін, ғаламдық мәселені 
шешуші қабілетін мыңдаған жыл 
бұрынғы ата-бабадан қалған мұра 
ретінде қабылдаймыз. Алтай да-
ласында ғасырлар бойы тарихта із 
қалдырған халықтар тек қана соғысқа 
қатысқан батырлық қасиетімен емес, 
дипломатиялық қасиетімен де 
ерекшеленеді. Түркі мәдениетінің 
негізі болып саналатын «бір-бірін 
қолдап қорғаштайтын бауырмалдық» 
салты да – ежелгі Алтай мәдениетінің 
мирасы. Елбасының «Ұлы даланың 
жеті қыры» атты мақаласында да 
бұл мәселеге назар аударылған.

Түркітілдес елдердің мемлекет 
басшылары саммиті

Ұлы Түркі әлемін қалыптастыру 
мақсатында 1992 жылы Елбасының 
бастамасымен ұйымдастырылған 
Түркітілдес елдер мемлекеттері 
басшыларының саммиті нәтижесінде 
2009 жылы Түркі кеңесі құрылды. 
Бүгінгі таңда Түркі кеңесі, Түркітілдес 
елдердің Парламенттік Ассам-
блеясы (ТүркПА), ТҮРКСОЙ және 
Халықаралық Түркі академиясы 
сынды беделді ұйымдар қызмет етіп 
келеді.

Стратегиялық ынтымақтастық 
келісімдері мен экономикалық 

жетістіктер
2009 жылдың 22 қазанында 

Н.Ә.Назарбаев Түркиямен Страте-
гиялық серіктестік келісіміне қол 
қойып, болашаққа қатысты маңызды 
мәселелерге назар аударды. Сол 
кездегі Елбасы көтерген мәселелер 
бүгінгі таңда әлемдік қоғамдастық та-
рапынан талқыланып, күн тәртібінде 
тұр. Сондай-ақ Таяу Шығыс энергети-
ка орталығының талас-тартыстары, 
Сирия дағдарысы, әлемдік сауда 

Тарихтың бағыт-бағдарын 
өзгерткен дана көшбасшы

Кемал САЛЛЫ,
"Өнже Ватан" (Önce Vatan 
газетінің тілшісі.

соғысы және Қытайдың «Жаңа Жібек 
жолы» (Бір жол, бір белдеу) сынды 
мәселелер тілге тиек етілген еді.

Түркия мен Қазақстанның өткен 
ғасырларда қалыптасқан ортақ та-
рихы мен мәдени құндылықтары 
арасында жүргізген келісімдер 
арқылы қысқа уақытта стратегиялық 
серіктестік деңгейіне айналып отыр.

Түркияның Президенті Режеп 
Тайип Ердоған 2012 жылы Премьер-
министр болған уақытта Қазақстанға 
жасаған ресми сапары кезінде 
жоғары деңгейдегі стратегиялық 
ынтымақтастық кеңесінің жұмысы  
басталып, бауырлас екі ел 
арасындағы қарым-қатынас одан әрі 
дами түсті.

Түркия Қазақстанды Азия 
аймағының көшбасшы елдерінің 
қатарынан көреді. Қазақстан мен 
Түркия арасындағы мәдени және 
экономикалық ынтымақтастық 
күннен-күнге дамып келеді.
«Астана процесі», Нұрсұлтан На-
зарбаев және Нобель сыйлығы

Нұрсұлтан Назарбаевтың Түркия 
-Ресей қарым-қатынасын жақсартып, 
«Астана процесін» жүргізуіне үлес 
қосуымен қатар Таяу Шығыстағы 
тарихтың бағыт-бағдарын өзгерткені, 
көпполюсті ғаламдық бейбітшілікке 
үлес қосып, ғаламдық саясатқа 
өзгеріс енгізгені мәлім.

«Астана процесі» тек қана үш 
мемлекетке қатысты емес. «Астана 
процесі» – Таяу Шығыста орын алған 
трагедияны тоқтату мақсатымен 
тарихи жағдайды ескере отырып 
жасалған тарихи қадам және 
қайраткерлікпен жасақталған жүйе. 
Адамзат бұл тарихи күресті бір күні 
міндетті түрде түсінеді. Сол кезде 
осы процесті бастаған және негізін 
қалаған Елбасын танитын болады.

Түркия мен Ресей арасындағы 
қарым-қатынасты жақсартқан Түркі 
әлемінің Ақсақалы атанған Елбасы-
ның атқарған рөлі бауырмалдықтан 
туған деп ойлауыңыз мүмкін, 
алайда оның осы кездегі талабы 
мен талпыныстарын әлемдік та-
рих пен бейбітшілік тұрғысынан 
саралағанымызда, адамзат тарихы-
на жасалған бейбітшілік қадамы деп 
бағаланары сөзсіз.

Биыл Бакуде өткен жиында Түркі 
кеңесінің Құрметті төрағасы болып 
сайланған Қазақстанның Тұңғыш 
Президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа 
Нобель сыйлығының берілуіне 
міндетті түрде атсалысуымыз керек. 
Өйткені Қазақстан тәуелсіздігінің 
алғашқы жылдарында ядролық по-
лигонды жаптырып, ядролық қарудан 
бас тартып, бейбітшілікке негізделген 
жұмыстарға септігін тигізген. Сондай-
ақ әлемдік дәстүрлі дін лидерлерінің 
басын қосқан Елбасы Түркия мен 
Ресейді жақындастырып, басқа 
да мемлекеттердің жақындасуына 
мұрындық болды. Сондықтан біз Ел-
басын Нобель сыйлығына лайықты 
деп білеміз.

Осылайша, 2010 жылы менің 
қызмет атқарып отырған «Өнже 
Ватан» газетінде «Нұрсұлтан 
Назарбаевқа Нобель сыйлығын беру 
керек!» деген акция жүргізіп, әлі де 
жалғастырып келеміз.

ТАҒЫ ДА АЛҒЫС!
Біздер, Анадолу түріктері ретінде 

1920 жылдары Түркияда ұлт-азаттық 
соғыстың жүріп жатқан кезінде 
мыңдаған шақырым қашықтықта 
«Алыстағы бауырыма» деп жырлаған 
қазақ ақыны Мағжан Жұмабаевты, 
одан жүз жылдан кейін сындарлы 
саясат жүргізе білген Нұрсұлтан 
Назарбаевтың бауырмалдығын 
ешуақытта ұмытпаймыз. Сол себеп-
тен мың да бір алғыс айтамыз!

"Егемен Қазақстан".
№223, 18-қараша 2019 жыл.

Бүгінгі санда:

●Мен білгенде, мына 
дүниенің дидарында "Жа-
ным - арымның садағасы" 
деген сөзден артық сөз жоқ. 
Соны айтқан - қазақ.

●Дамыған елдердегі ең 
басты қағидат мынандай 
- жұмыс адамды емес, адам 
жұмысты іздейді.

●Ғасырлар бойы қазақ-
тың ұлт ретіндегі мәдени 
тұтастығына ең негізгі 
ұйтқы болған - оның ға-
жайып тілі.

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ:
●На мой взгляд в этом 

мире нет более великой мак-
симы, чем "Жизнь превыше 
всего, но моя честь превыше 
жизни!". И это сказано казаха-
ми.

●Главный принцип в этом 
мире - не работа идет за че-
ловеком, а человек идет за 
работой. 

●На протяжении многих 
веков главный источник куль-
турной целостности казах-
ской нации - ее уникальный 
язык.

27 қараша күні 
аудандық әкімдікте 
аудандық Қоғамдық ке-
ңестің кезекті 7-ші оты-
рысы болып өтті. Атал-
мыш кеңес төрағасы 
С.Садықов ашқан 
басқосуда «Сарқан 
аудандық экономика 
және бюджеттік жос-
парлау бөлімінің «Ди-
пломмен ауылға» бағдарламасы бойынша көрсетілген қызметі туралы» 
бөлім басшысы Т.Аязбаевтың есебі тыңдалды. Бағдарлама аясында 
жасалып жатқан жұмыстарды есепті баяндамасына арқау еткен Талғат 
Тоқтасынұлы сондай-ақ бюджеттік несиеге ие болғандар туындатып 
отырған бірқатар түйткілдерді де ортаға салып, бұған қатысты өз пікірін 
білдірді. Жиын соңында кеңес мүшелері бөлім басшысына сауалдарын 
қойып, ұсыныстарын ортаға салды. Хаттамалық шешім негізінде есеп 
қанағаттанарлық деп есептелінді.

Өз тілшіміз.

Кеңес талқысында -  «Дипломмен ауылға»
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О проведении  переписи 
населения 2020 года

Перепись населения – статистическое на-
блюдение, включающее в себя процесс сбора, 
обработки демографических, экономических и со-
циальных данных, характеризующих респондента 
по состоянию на определенный момент времени, 
анализа и распространения агрегированных дан-
ных. 

Согласно  Постановления  Правительства РК 
№419 от 19 июня 2019 года   проведение очеред-
ной национальной переписи населения в Респу-
блике Казахстан запланировано на октябрь 2020 
года. С 1 по 30 октября опрос будет проводиться 
интервьюерами путем заполнения переписных 
листов с использованием планшетов и параллель-
но с 1 по 15 октября на Sanaq.gov.kz  респонден-
тами самостоятельно посредством сети интернет, 
далее с 31 октября по 7 ноября 2020 г .будет про-
водиться выборочный (10%) контрольный обход 
респондентов.

Основными задачами являются:   информи-
рование населения о целях и задачах переписи 
населения РК 2020 года, сроках и способах про-
ведения, вопросах, которые будут заданы в ходе 
опроса населения, безопасности участия в пере-
писи; снятие фобий и негативных стереотипов на-
селения по отношению к переписи населения РК 
2020 года; повышение мотивации участия в пере-
писи; формирование положительного отношения  
к интервьюеру переписи населения РК 2020 года, 
понимание ее важности как для каждого жителя, 
так и страны в целом.

Утвержден логотип, где изображение символи-
зирует единство народа и семейные ценности под 
шаныраком, поднятые вверх руки «изображений 
людей» подтверждают открытость, безопасность и 
важность переписи. Девиз переписи "Қазақстанда 
әркім маңызды!  В Казахстане каждый важен!"

С.АБДЕСОВА,
главный специалист Сарканского РУС.                                                   

Қойлық ауылдық округінде 
М.Жұмабаев атындағы орта 
мектебінде "Жастарды жат 
ағымнан сақтайық!" атты дөңгелек 
үстел өткізілді. Сарқан ауданының 
имамы Асқар Серікбек, ауыл 
имамы және учаскелік полиция 
қызметкері арнайы шақырылып, 
жастармен кездесу өткізілді. 
Діннің шығу тарихымен жастар-
ды таныстырып, мәнін және оның 
қоғамда алатын орнын ұғындыру, 
діни экстремизмнің алдын алу бойынша жастардың діни сауаттылықтарын ашу, рухани-
адамгершілік тәрбие беру, оқушыларға діни тәрбие берумен қатар бір Аллаға сенімдерін арт-
тыру, дінді уағыздау арқылы балаларды тазалыққа, имандылыққа тәрбиелеу, оқушыларды 
адалдыққа, қайырымдылыққа, мейірімділікке, ізгілікке тәрбиелеу мақсатындағы жиында жас-
тар өз көкейлеріндегі жүрген сұрақтарын қойып, қанағаттандырарлық жауап алды. Ұлттық 
сана сақталған жерде діни сана дұрыс қалыптасады. Діни сана дұрыс қалыптасқан жерде 
діни фанатизмге, адасушыларға, теріс пиғылдыларға жол жоқ. Ел ертеңі жастардың қолында, 
жас ұрпақтың сауатты болуына, тарихын, салт-дәстүрін құрметтеуіне ел болып ұйысып еңбек 
етейік. Ата-бабаларымыз қазақ елін, салт-дәстүрін, тілін, дінін көзінің қарашығындай сақтап, 
бізге қалай аманаттаса, келешекке кіршіксіз таза күйінде жеткізу бүгінгі ұрпақ қолында екенін 
сезінейік!

Ұрпақ тәрбиесі бірқатар қиыншылықтарға тап болып отырған қазіргі кезде тәрбиенің 
маңыздылығын оның ішінде діни тәрбиені атап өту керек. Себебі дін тақырыбы қоғамымызда 
күрделі мәселелердің біріне айналып отыр. Елімізде түрлі ағымдардың белең алғаны, дін 
мәселесінің өткір болып тұрғаны жасырын емес. Сондықтан да жат ағымдармен күрестің ең 
тиімді жолы, өз асыл дінімізді дұрыс үйрену болып табылады.

Кездесуге жиналғандар, бүгінгі әлемде, қоғамда болып жатқан террорлық әрекеттер мен 
дінаралық қақтығыстар туралы, сондай-ақ, қазіргі уақыттағы дәстүрлі емес діни ағымдардан 
қалай сақтану керектігі жөнінде көптеген мағлұматтар алды.  

А.САПАРОВА,
Қойлық ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушысы, БПҰ мүшесі.

2011 жылдың 28 қаңтарында Қазақстан 
Республикасының «Медиация туралы» 
Заңы қабылданды. Бұл Заң Қазақстан Ре-
спубликасында медиацияны ұйымдастыру 
саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді 
оны жүргізу қағидаттары мен рәсімін, сондай-
ақ медиаторлардың мәртебесін айқындайды. 
«Медиация» сөзі латын тілінен аударғанда 
делдал, екі тарапты мәмілеге келтіруші үшінші 
тұлға деген мағынаны білдіреді. Медиация 
тәсілі сот жүйесіндегі тазалықты, әділ төрелікті 
қамтамасыз етудің бірден-бір жолы болмақ, 
яғни, тарапты қанағаттандыру негізінде 
жүргізілген келіссөз рәсімі. Медиация деген 
сөздің  мағынасын  екі  жақты татуластыру 
рәсімі  деп түсіндіруге болады. 

Аталған заң медиацияны азаматтық-
құқықтық қатынастардан, оның ішінде 
кәсіпкерлік және өзге де экономикалық 
қызметті жүзеге асыруға байланысты туын-
дайтын құқық туралы дауларды, еңбек және 
отбасы құқықтық қатынастардан, жеке және 
(немесе) заңды тұлғалардың өзге де жеке 
құқықтық қатынастарынан, сондай-ақ жеңіл 
және ауырлығы орташа қылмыстар туралы іс 
бойынша қылмыстық-құқықтық қатынастар са-
ласында туындайтын дауларды реттеу кезінде 
қолдануға бағытталған.

Медиацияның қолданылу саласы, егер 
Қазақстан Республикасының заңдарында 
өзгеше белгіленбесе, жеке және заңды тұлғалар 
қатысатын азаматтық, еңбек, отбасылық және 
өзге де құқық қатынастарынан туындайтын, 
сондай-ақ онша ауыр емес және ауырлығы 
орташа қылмыстық істер бойынша қылмыстық 

сот ісін жүргізу барысында қаралатын даулар 
/дау-шаралар/ медиацияның қолданылу сала-
сы болып табылады.

Медиацияны жүргізу кезінде медиация та-
раптары қол жеткізген дауды реттеу туралы 
келісім жазбаша нысанда жасалады және оған 
тараптар қол қояды.

Азаматтық процесс барысында медиация-
ны жүргізу кезінде тараптар қол жеткізген дау-
ды реттеу туралы келісім дереу іс жүргізуінде 
азаматтық іс жатқан судьяға жіберіледі. Дау-
ды реттеу туралы келісімді сот Қазақстан 
Республикасының Азаматтық іс жүргізу 
кодексінде көзделген тәртіппен бекітеді. 

Қылмыстық процесс барысында медиа-
цияны жүргізу кезінде тараптар қол жеткізген 
дауды реттеу туралы келісім жәбірленушіге 
келтірілген залалдың орнын толтыру және 
қылмыс жасаған адамның жәбірленушімен 
татуласуы жолымен дауды реттеу туралы 
келісімді білдіреді. Аталған келісім дереу іс 
жүргізуіндегі қылмыстық іс жатқан қылмыстық 
процесті жүргізетін органға жіберіледі және 
Қазақстан Республикасының Қылмыстық іс 
жүргізу кодексіндегі көзделген жағдайларда 
қылмыстық қудалауды болдырмайтын не оны 
жүзеге асырмауға мүмкіндік беретін мән-жай 

болып табылады және дауды реттеу туралы 
келісім оған тараптар қол қойған күні күшіне 
енеді. Сонымен « Медиация - үшінші бейтарап 
көзқарасты ұстанатын тараптың- медиатордың 
қатысуымен дау-жанжалды шешудің баламалы 
әрекеттерінің бірі, ол тараптарды өзара бітімге 
келуге көмектеседі. Еріктілік, құпиялылық, 
тараптардың тең құқылығы, медиатордың 
бейтараптығы, процедураға араласуға жол 
бермеушілік принциптерімен негізделеді»

Қысқаша айтқанда, медиация кімдікі дұрыс, 
кімдікі бұрыс екенін анықтауға емес, өзара 
тиімді шешімді табуға бағытталған. Яғни, жан-
жалдасушы тараптар сотқа дейін де, сот бары-
сында да кәсіби бітімгерге жүгінеді. Ол дауды 
тыңдаған соң, тиімді шешімді ұсынады. 

Медиатор қызметі кәсіби де, кәсіби емес 
негізде жүзеге асырылады. Жоғары білімі бар, 
25 жасқа жеткен, Қазақстан Республикасының 
Медиаторлар ассоциациясынан /одағынан/ 
арнайы оқығандығын растайтын сертификаты 
бар тұлғалар кәсіби медиатор бола алады. Ал 
40 жасқа толған азаматтар кәсіби емес медиа-
тор бола алады. Кәсіпқойлар тізімін / тізілімін/ 
Ассоциация жасайды, ал кәсіби емес негізінде 
медиатор болғысы келетіндер тұрғындар жиы-
ны хаттамасының негізінде жергілікті атқару 

орындарына келуі тиіс. Әрине, мұндай адамар 
халық алдында кіршіксіз беделге ие болуы тиіс. 

Мұнымен қатар, мемлекеттік қызметкерлер, 
тергеуге алынған қабілеті жоқ адамдар, сондай-
ақ жазасы өтелмеген немесе сотталғандығы 
кешірілмеген тұлғалар медиатор бола алмай-
ды. 

Медиация туралы келісімге қол жеткізгеннен 
кейін, егер іс сотта қаралса, ол сотта бейбіт 
келісім секілді мақұлданады. Дауласушы та-
раптар медиация туралы келісім-шарт және 
сотқа дейінгі тәртіппен жанжалды реттеу ту-
ралы келісім жасаған жағдайда, келісім дау-
ласушы тараптар оны ерікті түрде орындауға 
міндеттеледі дегенді білдіреді. Ауыр емес және 
орташа ауырлықтағы қылмыстар бойынша 
жәбірленуші тарапқа келген залалдың орнын 
толтыру және оларды татуластыру арқылы 
дауды реттеу туралы келісім жасау әрі қарай 
қылмыстық қудалауды тоқтататын жағдай бо-
лып табылады, яғни Қазақстан Республикасы 
Қылмыстық кодексінің 67 бабы бойынша іс 
тоқтатылады. 

Медиатор - бұл бітімгер. Түрмесі болмаған 
іргесі берік қазақ қоғамында небір даулы 
мәселелерді екі ауыз сөзбен шешкен дуалы 
ауыз билер болғанын тарихтан жақсы білеміз. 
Ендеше, сот жүйесіне бітімгерлік тәсілін енгізу 
қазақ халқының бүкіл әлемге үлгі етерлік 
шешендігі мен көсемдігін жаңғыртуға жасалған 
игі қадам деп білеміз.

 Е.БАЙБОЛОВ,
Сарқан аудандық сотының төрағасы.

Сыбайлас жемқорлықпен күрес
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жалпы мемлекеттік міндет болып табылады. 

Оның көріністері азаматтардың конституциялық құқықтары мен мүдделерін бұзады, 
заңдылық қағидаттары, сенім, мемлекеттік басқару институттары мен колледждеріне 
нұқсан келтіреді. 

Сарқан аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау  басқармасында сыбайлас жемқорлықпен күрес кестесі әзірленген, ғимаратқа 
кіре берісте бірінші қабатта камера орналасқан,  жеке және заңды тұлғалардың өтініштері 
мен шағымдарына арналған жәшік орнатылған, бір терезе арқылы қабылдау жұмыстары 
мамандардың және заңгердің қатысуымен жүргізіледі. Басқарма басшысының сенім те-
лефоны кестеге сәйкес жұмыс істейді, жеке және заңды тұлғалардың өтініштерін тіркеу 
журналы жүргізіледі.  Бұқаралық ақпарат құралдарымен жұмыс реттелген: ай сайын 
жергілікті газеттерде сенім телефоны туралы мақалалар жарияланады, сонымен қатар 
кәсіпкерлермен сыбайлас жемқорлыққа қарсы "Сыбайлас - жемқорлық індет, онымен 
күресу міндет", "Жемқорлыққа жол жоқ!" "Жемқорлыққа – жоқ! деп айтуды өзіңнен ба-
ста" және т. б. тақырыпта дөңгелек үстелдер, семинарлар өткізіледі.

Сарқан аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін 
бақылау басқармасының мамандарымен, сыбайлас жемқорлыққа қарсы түсіндіру, жол 
бермеу жөнінде жұмыс жүргізіледі, атап айтқанда: сыбайлас жемқорлыққа жол берме-
уге, қоғамға жат мінез-құлық, жағымсыз қоғамдық резонанс туғызатын, соның ішінде 
заңсыз мүлікті сатып алу, көрінеу қылмыстық жолмен табылған, сондай-ақ басқа ақы 
төленетін қызметпен айналысуға шектеу қойылады. 

Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу негізгі жолдары жұмыстың табандылығы, 
қаттылығы және жүйелілігі. Қорытындылап келгенде, бұл жұмыс барлық қолданыстағы 
заңнамалардың талаптарын орындау нәтижесінде қол жеткізетін іс.

А.КАРИПОВА,
бас маман.

Жиын арқауы - есірткісіз болашақ
Жақында Көкжиде ауылдық клубының қызметкерлерінің ұйымдастыруымен, 

ауылдық кітапханада, ауылдық амбулатория емханасы  және жастар жылына орай 
ауылымыздың жастарымен  бірлесіп «Есірткісіз болашақ»  атты дөңгелек үстел өтті.  
«Есірткісіз болашақ» жайлы Көкжиде ауылдық клубының меңгерушісі Н.Даркембаева 
Нашақорлық - бұл адамзат баласының денсаулығы мен еліміздің ұлттық қауіпсіздігіне 
төнетін қатер. Есірткі - адам ағзасына, денсаулығына  өте зиянды екені туралы шағын 
мағлұмат айтып, түсіндіріп берді.  

Келесі кезекте сөз ауылдық амбулатория медбикесі Г.Құрманғалиеваға берілді. 
Бірінші байлық – денсаулық деп айтылғандай «Қазақстан-2030» бағдарламасында 
көрсетілгендей, әр азаматтың денсаулығы мықты, әл-ауқаты жақсы болу үшін 
нашақорлық, шылым шегуден аулақ болуын, есірткі - адамның қас жауы екенін 
айтты. Медбике жастарға медицина тұрғысынан нашақорлық жайлы түсіндіріп, 
қатысушылардың сұрақтарына жауап берді. Кешке қатысушылар шарадан жақсы 
әсермен тарасты.

Н.ДАРКЕМБАЕВА,
Көкжиде ауылдық клубының меңгерушісі.          

Медиатор ж±мысы – 
дауды шешу кепiлi

Электронды-цифрлық қолтаңба 
және оның мүмкіндіктері

Бүгінгі таңда электрондық мемлекеттік қызметтер халық арасында күннен күнге танымал 
болуда. Күні кеше ғана азаматтар түрлі анықтамалық ақпаратты алу үшін, немесе мүлікке 
құқық беретін әр түрлі сәйкестендіру құжаттарды, мемлекет тарапынан тағайындалатын 
ақшалай әлеуметтік көмекті алу үшін, өтінішті  мемлекеттік органға өздері келіп беруге қажет 
болған.

Сонымен қатар, өтініштер уақытылы және заңда қарастырылған талаптарға сәйкес 
қаралатынына ешкім кепіл бермеген. Жиі азаматтарға жауап алу үшін құжат басымдылыққа 
тап болып, түрлі инстанцияларды аралау қажет болатын.  2013 жылы қабылданған Қазақстан 
Республикасының «Мемлекеттік қызметтер» Заңы, азаматтардың өтініштерін қарастырудағы 
барлық жоғарыда келтірілген мәселелердің шешімі болды. Өтініштерді салаға бөліп, 
«Мемлекеттік қызмет» деп анықтама берілді. Мемлекеттік қызметтердің әр түрі бойын-
ша, келесідегідей қабылдау орны, жұмыс кестесі, көрсету (қарастыру) мерзімдері, қажетті 
құжаттар тізімдемесі, өтініштің нәтижесі және кері қайтару негіздері Заңға сәйкес нақты 
параметрлері бекітілді. «Бір терезе» қағидатын енгізу және мемлекеттік қызметтерді элек-
тронды форматта алу мүмкіндігі, Заңмен қарастырылған азаматтарға ыңғайлы орта жасау 
болып табылады. Мемлекеттік қызметтерді электронды түрде алу үшін, азаматтарға элек-
тронды цифрлы қолтаңбасы-ЭЦҚ болуы керек, яғни электрондық қолтаңба қажет, оны халық 
арасында кілт деп те атайды. 

Цифрлық кеңістікте ЭЦҚ сіздің қағаз құжатыңыздағы қолтаңбаңызды ауыстырады. 
ЭЦҚ қойылған құжаттың заңдылық күші, қаламмен қойылған, кей кезде мөрі бар қағаз 
жүзіндегі құжатқа тең. ЭЦҚ иесі болу үшін «Азаматтарға арналған Үкімет» Мемлекеттік 
корпорациясының халыққа қызмет көрсету орталығына жүгіну қажет.

Электрондық цифрлық қолтаңба өзінің тиімділігімен Цифрлық кеңістікке жол ашу 
кілті болып табылады, кезекте тұру, түрлі инстанцияларды аралау қажеттіліктен, қағаз 
басымдылықтан арылтады.  ЭЦҚ-ңыз болып сіздің персоналды компьютеріңіз немесе 
смартфоныңыз ғаламторға қосылған жағдайда, сізге мемлекеттік қызметтерді алу үшін 
мемлекеттік органға немесе халыққа қызмет көрстету орталығына бару қажет емес, кез кел-
ген жерден электрондық түрде қызметтерді оңай, ыңғайлы және кезекте тұрмай ала аласыз. 

Ж. БАБАШЕВ,
Қазақстан Республикасының  Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облы-

сы бойынша департаментінің мемлекеттік қызметтер басқармасының  бас маманы.

 Дiн – тəрбие дiњгегi

ФСМС с начала 2019 года 
оплатил медицинским 

организациям Казахстана 761 
млрд тенге за оказанные 

медицинские услуги населению

НАО «Фонд социального медицинского стра-
хования» с начала 2019 года оплатило медицин-
ским организациям Казахстана 761 млрд тенге за 
оказанные услуги населению. 

«По состоянию на 15 ноября 2019 года, по-
ставщикам Фонда по Алматинской области опла-
чено 63,5 млрд тенге на оказание медицинской 
помощи в рамках гарантированного объема ме-
дицинской помощи», - сообщил директор филиа-
ла по Алматинской области НАО «ФСМС» Отар-
галиев Нурлан Танжарықұлы.

Общая сумма договоров по РК на оказание 
услуг населению в рамках гарантированного 
объема медицинской помощи в 2019 году состав-
ляет 938,9 млрд тенге. Объем финансирования 
ГОБМП в 2019 году на 14% выше по сравнению 
с 2018 годом. 

В этом году в рамках государственного за-
каза медицинскую помощь населению Алматин-
ской области оказывают 80 медицинских органи-
заций, 35 из которых – частные, что составляет 
43,7%. 

По количеству частных медицинских органи-
заций, готовых оказывать медицинскую помощь 
в рамках госзаказа, лидируют города Шымкент, 
Нур-Султан, Алматы, Кызылординская и Жам-
былская область. 

Напомним, что Фонд с 2018 года является 
финансовым оператором ГОБМП и закупает 
медицинские услуги для населения в пределах, 
установленных Правительством Казахстана. 

Отдел по информированию населения и 
рассмотрению обращений филиала по Ал-

матинской области НАО «Фонд социального 
медициского страхования».    
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Орманды молықтыру - жауапты шара
Табиғатты қорғау-бұл табиғи жер және су ресурстарын ұтымды пайдаланып,сақтауды және 

ұдайы өсіруді қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік, қоғамдық,әкімшілік-шарушылық, 
өндірістік-техникалық,экономикалық және заңды шаралар жүйесі.Табиғат ресурстарының 
маңызды бір бөлшегі орман,олардың өзіндік ерекшеліктеріне – табиғи жаңғыруға қабілеттілігін 
жатқызуға  болады және бұл оларды  тұрақты пайдалануға мүмкіндік береді.Сондықтан да, 
ежелгі орман фитоценозын қазіргі заманға сай жаңғыртудың үлкен тәжірибелік маңызы бар.
Ормандарды қайта жаңғырту екпелерді молықтыру ормандардың биологиялық әр түрлілігін 
және олардың пайдалы функцияларын сақтауды қамтамасыз етуге тиіс.

«Жоңғар – Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» атқарып жатқан жұмыстары орасан 
зор. Ұлттық парктің аумағы негізгі орман түзуші ағаш түрі Сиверс алмасы. Орман екпелерін 
молықтыру табиғатымыздың экологиялық жағдайын жақсарту үшін парк аумағында жыл сай-
ын 30 га жерге Сиверс алмасы көшеттерін отырғызады. Орман екпелерін отырғызудың жақсы 
мерзімі ерте көктем. Бұл кезде топырақта ылғал жергілікті болады, жаңа тамырлардың өсуі 
басталып, жылудың күшеюі бірте бірте жүреді. Өсімдіктердің физиологиялық жағдайы барын-
ша қолайлы. Көктемгі отырғызу өсімдіктердің вегетациясы басталғанға дейін, топырақтың беткі 
қабаты кепкенге және бүршік ату басталғанға дейінгі мерзімде жүргізілуі тиіс. Отырғызуды  
кешіктіру жерсінудің төмендеуіне және отырғызу материалдарының елеулі бөлігінің құлап 
қалуына әкеледі. Отырғызу әдісімен орман екпе ағаштарын отырғызу кезінде оң нәтижелер алу 
үшін мынадай шарттарды сақтау қажет: отырғызу материалы стандартты болуы тиіс; отырғызу 
материалы сондай-ақ қазып алу, тасымалдау, көміп қою және отырғызу материалы отырғызар 
алдындағы өндеу дұрыс жүргізілуі тиіс (сұрыптау, тамырларын кесу, топырақ батпағын аунату) 
топырақ мұқият дайындалуы тиіс; отырғызу және тамыр жүйесін көму сапалы жүргізілуі тиіс.

Көшеттерді күтім мен кейін арам шөптердің өсуіне қарай жүргізіледі. Отырғызғаннан ба-
стап алғашқы екі жылда, әсіресе отырғызған жылы барынша қарқынды және мұқят күтім 
жұмыстарын жүргізген жөн. Бұл екпе ағаштардың өсуі үшін қолайлы жағдайлар туғызуға 
және қатарлар мен қатар араларында олардың бөрік бастарының барынша тез жымдасуын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Кейінгі жылдардағы күтім оның алдындағы күтімнен кейін 
арамшөптердің өсуіне қарай жүргізіледі.

А. ОРАЗБАЕВ,
«Жоңғар Алатауы МҰТП» РММ орман молықтыру инженері.

ЖОБА
Сарқан  аудандық мәслихатының 2019 жылғы 

«__  » _______ № ____ шешіміне қосымша

Сарқан  ауданының ауылдық елді 
мекендерінде тұратын және жұмыс істейтін 
мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік 

қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, 
спорт және ветеринария ұйымдарының 

мамандарына бюджет қаражаты есебiнен 
коммуналдық көрсетілетін қызметтерге 

ақы төлеу және отын сатып алу бойынша 
әлеуметтік қолдау көрсету тәртібі және 

мөлшері
1. Жалпы ережелер. 1. Сарқан ауданының 

ауылдық елді мекендерінде тұратын және жұмыс 
істейтін мемлекеттік денсаулық сақтау, әлеуметтік 
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт және 
ветеринария ұйымдарының мамандарына бюд-
жет қаражаты есебiнен (бұдан әрі - мамандар) 
коммуналдық көрсетілетін қызметтерге ақы төлеу 
және отын сатып алу бойынша әлеуметтік қолдау 
(бұдан әрі - әлеуметтік қолдау) көрсетіледі.

2. Әлеуметтік қолдау тағайындауды уәкілетті 
орган - «Сарқан аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі жүзеге асырады.

2. Əлеуметтік қолдау көрсету тәртібі. 3. 
Денсаулық сақтау, әлеуметтік қамсыздандыру, білім 
беру, мәдениет, спорт және ветеринария мемлекеттік 
ұйымдарының ұсынған  тізімдерін ауылдық 
әкімдіктерінің  бекітуі  арқылы өтініш талап етпестен 
әлеуметтік қолдау көрсетіледі.

4. Әлеуметтік қолдау заңнамамен белгіленген 
тәртіпке сәйкес жасалған келісімшарттар негізінде 
уәкілетті орган ұсынған тізімдеме бойынша екінші 
деңгейдегі банктер арқылы соманы мамандардың 
дербес шоттарына аудару жолымен жүзеге асыры-
лады.

3. Əлеуметтік қолдау көрсету мөлшері. 5. 
Мамандарға әлеуметтік қолдау жылына бір рет бюд-
жет қаражаты есебінен 5 айлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде көрсетіледі.

4. Көрсетілетін әлеуметтік қолдауды тоқтату 
және қайтару үшін негіздемелер. 6. Әлеуметтік 
қолдау төменгі жағдайларда тоқтатылады: 1) алу-
шы қайтыс болғанда; 2) алушы Сарқан ауданының 
шегінен тыс тұрақты тұруға кеткенде.

Әлеуметтік қолдауды төлеу көрсетілген 
жағдайлар туындаған айдан бастап тоқтатылады. 

Артық төленген сомалар Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген ерікті 
немесе өзгеше тәртіппен қайтаруға жатады.

ПРОЕКТ
Приложение к решению Сарканского район-

ного маслихата  от  «   » _____ 2019 года  №_____
Порядок и размер оказания социальной 

поддержки по оплате коммунальных услуг 
и приобретению топлива за счет бюд-

жетных средств специалистам государ-
ственных организаций здравоохранения, 
социального обеспечения, образования, 
культуры, спорта и ветеринарии, прожи-

вающим и работающим в сельских 
населенных пунктах Сарканского района

1. Общие положения. 1. Социальная поддерж-
ка по оплате коммунальных услуг и приобретению 
топлива за счет бюджетных средств (далее - соци-
альная поддержка) оказывается специалистам госу-
дарственных организаций здравоохранения, соци-
ального обеспечения, образования, культуры, спорта 
и ветеринарии, проживающим и работающим в сель-
ских населенных пунктах Сарканского района (далее 
- специалисты).

2. Назначение социальной поддержки осущест-
вляется уполномоченным органом - государственным 
учреждением « Отдел занятости и социальных про-
грамм Сарканского района».

2. Порядок оказания социальной поддержки. 
3. Социальная поддержка оказывается в беззаяви-
тельном порядке, на основании списков, утвержден-
ных акиматами сельских округов по предоставлению 
государственных организаций здравоохранения, 
социального обеспечения, образования, культуры, 
спорта и ветеринарии.

4. Выплата социальной поддержки производится 
через банки второго уровня, с которыми в установлен-
ном законодательством порядке заключен договор 
для зачисления сумм на лицевые счета специали-
стов, на основании представленных уполномоченным 
органом ведомостей.

3. Размер оказания социальной поддержки. 5. 
Социальная поддержка специалистам оказывается 
один раз в год за счет бюджетных средств в размере 
5 месячных расчетных показателей.

4.  Основания для прекращения и возврата 
предоставляемой социальной поддержки. 6. Со-
циальная поддержка прекращается в случаях: 1) 
смерти получателя; 2) выезда получателя на посто-
янное проживание за пределы Сарканского  района. 

Выплата социальной поддержки прекращается с 
месяца наступления указанных обстоятельств.

Излишне выплаченные суммы подлежат возвра-
ту в добровольном или ином порядке установленном 
законодательством Республики Казахстан.

Правила поведения при снежных заносах
Снегопады, продолжительность которых может быть от 16 до 24 часов, сильно воздейству-

ют на хозяйственную деятельность населения, особенно в сельской местности. Отрицательное 
влияние этого явления усугубляется метелями (пургой, снежными буранами), при которых резко 
ухудшается видимость, прерывается транспортное сообщение, как внутрирайонное, так и между-
городное. Выпадение снега с дождем при пониженной температуре и ураганном ветре создает 
условия для обледенения линий электропередач, связи, контактных сетей электротранспорта, а 
также кровли зданий, различного рода опор и конструкций, что нередко вызывает их разрушения. 
Нарушается связь, прекращается подача электроэнергии, тепла и воды. Нередки и человеческие 
жертвы.

С объявлением штормового предупреждения - предупреждения о возможных снежных за-
носах - необходимо ограничить передвижение, особенно в сельской местности, создать дома 
необходимый запас продуктов, воды и топлива. В отдельных районах с наступлением зимнего 
периода по улицам, между домами, необходимо натянуть канаты, помогающие в сильную пургу 
ориентироваться пешеходам и преодолевать сильный ветер.

Для людей, находящихся далеко от человеческого жилья, занесенные снегом дороги, потеря 
видимости, вызывают полную дезориентацию на местности. При следовании на автомобиле не 
следует пытаться  преодолеть снежные заносы, необходимо остановиться, полностью закрыть 
жалюзи машины, укрыть двигатель со стороны радиатора. Если есть возможность, автомобиль 
нужно установить двигателем в наветренную сторону. Периодически надо выходить из автомоби-
ля, разгребать снег, чтобы не оказаться погребенным под ним. Кроме того, не занесенный снегом 
автомобиль - хороший ориентир для поисковой группы. Двигатель автомобиля необходимо пе-
риодически прогревать во избежание его «замораживание». При прогревании автомобиля важно 
не допустить затекания в кабину (кузов, салон) выхлопных газов, с этой целью важно следить, 
чтобы выхлопная труба не заваливалась снегом.

Если в пути вместе окажется несколько человек (на нескольких автомобилях), целесообраз-
но собраться всем вместе и использовать один автомобиль в качестве укрытия; из двигателей 
остальных автомобилей необходимо слить воду. Ни в коем случае нельзя покидать укрытие - 
автомобиль: в сильный снегопад (пургу) ориентиры, казалось бы  надежные с первого взгляда, 
через несколько десятков метров могут быть потеряны.

В сельской местности с получением штормового предупреждения нужно в срочном порядке 
заготовить в необходимом количестве корм и воду для животных. С отгонных пастбищ скот пере-
гоняется в ближайшие укрытия, заранее оборудованные в складках местности, на стационарные 
стойбища или фермы. Для доставки животноводов к месту предстоящей работы выделяется на-
дежная, технически исправная гусеничная техника.

Х. МИХАЛЕВ,
руководитель Сарканского ПЭО ГУ КСЗ КЧС МВД РК.

Хабарландыру
«Сарқан аудандық сәулет және қала 

құрылысы бөлімі» ММ-і «Сарқан ауда-
ны, Сарқан қаласының бас жоспарына 
түзетулер енгізу» жұмысына қоғамдық 
тыңдау және жоба мәліметтерін қарастыру 
шаралары өткізілетінін мәлімдейді.

Қоғамдық тыңдау 2019 жылғы 20 
желтоқсан сағат 15-00 де Сарқан қаласы, 
Тәуелсіздік көшесі № 111 мекен жайдағы 
аудан әкімдігінің үлкен мәжіліс  залында 
өтеді. Жоба орындаушысы – «Табрис» 
ЖШС. Тел: 8 (72839) 22278, 21869; 

Объявление
ГУ «Отдел архитектуры и градострои-

тельства Сарканского района» доводит до 
общего сведения, включая заинтересован-
ную общественность, о предстоящем про-
ведении общественных слушаний по рас-
смотрению материалов «Корректировки 
генерального плана города Саркан» 

 Общественные слушания состоится 
20 декабря 2019г. в 15-00ч. по адресу: го-
род Саркан, улица Тауелсиздик №111, в 
большом зале районного акимата. Раз-
работчик проекта – ТОО «Табрис». Тел: 
8 (72839) 22278, 21869;

Е л б а с ы м ы з 
Н . Ә . Н а з а р б а е в 
өзінің кезекті Жол-
дауларының бірінде: 
"Біз алдағы уақытта 

да мемлекеттік тілді дамыту бағытындағы 
кешенді жобаларды жүзеге асыруды 
табандылықпен жалғастыра береміз.Қазақ 
алфавитін 2025 жылға қарай латын графика-
сына көшіруге дайындық жұмысын осы бастан 
қолға алу қажет. Бұл қазақ тілін жаңғыртып қана 
қоймай, оны осы заманға ақпараттың тіліне ай-
налдырады "-деген болатын. 

Біз латын әліпбиіне көшу барысында не 
ұтамыз, латын әліпбиі бізге не береді? Латынға 
көшкенімізде ұтатын тұстарымызды былай-
ша жіктеп көрсетуге болады: Ең алдымен,тіл 
тазалығы мәселесі, қазіргі әліпбиіміз бен 
жазуымыздағы халықтың өз еркімен қалап 
алмаған, кешегі бодандық жүйенің өктем 
саясатының әмірімен күшпен таңылған кейбір 
кірме әріптерден арылып, таза қазақ әліпбиін 
қалыптастыру бағытындағы игілікті қадам деп 

Вопрос противодействия коррупции - один из вечных вопросов организации государства. 
Важную роль в борьбе с коррупцией играют конкретные меры, способные уменьшить кор-
рупционные проявления в государстве и обществе, выявить и наказать лиц, замешанных в 
коррупции. Как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию коррупции, 
оно не сможет обойтись без помощи простых граждан в этой борьбе.

ЧТО ТАКОЕ КОРРУПЦИЯ?
Важно ясно понимать суть этого явления и уметь отличать его от других правонарушений.
Но как тогда определить, что является коррупцией, а что нет? На сегодняшний день суще-

ствует четкое определение понятия «коррупция», установленное законом.
Коррупцией считается злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное исполь-
зование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интересам 
общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для третьих 
лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами, а также совершение указанных деяний от имени или в интересах юридического лица.

Если человек принимает участие в незаконном использовании своего или чьего-либо 
должностного положения с целью получения материальной или нематериальной выгоды - он 
становится частью коррупционной системы.

К сожалению, для большой группы людей дача мелких взяток для решения бытовых во-
просов не противоречит собственному мировоззрению, нравственным ограничениям.

Сотрудники ОЧС Сарканского района и ПЧ-22 города Саркан.

түсінеміз. Сондықтан да тіліміздегі жат ды-
быстарды таңбалайтын әріптерді қысқартып, 
сол арқылы қазақ тілінің таза қалпын сақтауға 
мүмкіндік аламыз.

Екіншіден, латын әліпбиіне көшу - қазақ 
тілінің халықаралық дәрежеге шығуына жол 
ашады. Қазақ тіліне компьютерлік жаңа тех-
нологиялар арқылы халықаралық ақпарат 
кеңістігіне кірігуге тиімді жолдар ашылады. 
Қарапайым ғана мысал келтірер болсақ, қазір 
ұялы телефондарымыздың өзінде латын 
қарпінде жазу оңай, ал кириллицада қазақшаны 
тере алмай қиналып жататынымыз бар.Себебі, 
латын әліпбиінің базасы қалыптасқан, әрі 
ауқымы кең.

Үшіншіден, бүгінгі таңда кириллица жазу-
ын әлемнің 12 мемлекеті ғана пайдаланады 
екен.Ал қалған мемлекеттердің көбі толықтай 
латын әліпбиіне көшкен. Түбі бір түркі дүниесі 
негізінен латынды қолданады. Біздерге олар-
мен рухани, мәдени, ғылыми, экономикалық 
қарым-қатынасты, тығыз байланысты 
күшейтуіміз керек. Ол-табиғи іс. Сондай-ақ 

бүгінде әлемнің әр түкпірінде 5 миллионға 
жуық қазақтар тұратынын ескерсек, солардың 
80 пайызы латын әліпбиін қолданатын көрінеді. 
Демек, біз болашақта латын әліпбиіне көшер 
болсақ, сол қандастарымызбен жақындаса 
түсеміз. Түсіне білген қоғам үшін мұның да 
маңызы зор екенін атап көрсеткім келеді.

Тәуелсіз мемлекетіміз жылдан-жылға 
қарыштап, өсіп-өркендеп, отандық ғылым-білім 
саласы дамып келеді. Қуантарлығы бүгінде 
аудандық кітапхана қызметкерлері  Алматы 
облысының «Тіл оқу-әдістемелік орталығы» 
коммуналдық мемлекеттік мекеменің Сарқан 
аудандық филиалының меңгерушісі  Жа-
нар Мұсабаева мен бас маман Назым 
Тултекенованың даярлық сынып сағаттарынан   
үйреніп оқыту курсынан өтіп, тиесілі анықтама 
құжаттарын алдық және осы ұжымға айтар 
алғысымыз шексіз, өте білікті білімді маман-
дар қызмет атқаруда. Жоғары деңгейде сабақ 
қызықты практикалық тәжірибе түрінде өтті.  
Барлық кітапханашыларға осы курстан өткен 
анықтамалар табысталды.                                     

Жастардың көбі ағылшын тілін жақсы 
меңгеруде. Әлеуметтік желілерде де 
ағылшынша жазатын жастардың дені күннен 
күнге артуда. Латын әліпбиі соған ұқсас 
болғандықтан, көп кешікпей көпшілік арасын-
да кең таралып, ауқымы кеңейе түсетініне 
сенімдіміз. Сондықтан да латын әліпбиіне 
көшуден қорқуға еш негіз жоқ деп ойлаймын.

Ал ғалымдарымыз осы қаріпті қолдану 
арқылы әлемдегі ең дамыған өркениетті ел-
дермен тереземізді теңестіре аламыз деген 
пікір айтып, оның тиімді тұстарын дәлелдеп 
бағуда. Ендігі кезекте, сол ғалымдарымыздың 
жан-жақты еңбегі сараланып, түрлі әдістемелік 
жұмыстар жүргізілетінін түрлі ақпарат 
көздерінен оқып-біліп танысып жатырмыз.

Сол ғалымдарымыздың еңбегін бағалап, 
ел болашағы үшін қабылданғалы отырған 
маңызды шешімге қолдау білдіру, жақсыны 
үйренбекке ұмтылу – жүрегі «елім» деп соққан 
әрбір қазақстандықтың абыройлы міндеті деп 
түсінемін!

Айсұлу СЕЙПОЛДИНА, 
аудандық кітапхана әдіскері.           

Латын əлiпбиiне кµшу – 
игiлiктi ќадам

Что такое коррупция?
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(Соңы. Басы 1-бетте).

Осы мемлекетіміз үшін маңызды заңдарды 
қабылдаған Қазақстан Республикасы Жоғарғы 
Кеңесінің XII шақырылым депутаттары бо-
латын.  Сол депутаттардың қатарында 
біздің жерлесіміз Қалиасқаров Мейрамғали 
Мұқанұлы жұмыс атқарды. 

Депутаттарды сайлауға Сарқан ауданында 
келесі сайлау органдары құрылды: Жоғарғы 
Кеңес депутатын сайлайтын Сарқан сай-
лау округі құрылған (округ көлеміне Сарқан, 
Ақсу, Андреевка, Қапал, Бөрлітөбе ауданда-
ры және Текелі қаласы) кірген. Бұл сайлау 
округін аудандық аурухананың сол кездегі 
бас дәрігері Қалибеков Мұрат Қалибекұлы 
талай жыл басқарды. Облыс депутатын сай-
лайтын Сарқан №37 сайлау округі құрылды. 
Оны Сарбасов Мейрамғали Мүслімұлы және 
Ахметқалиев Амантай Сапаұлы басқарды.

№ 38 Лепсі сайлау округін Мақанов Тоқан 
Мақанұлы басқарды. 

Сарқан аудандық аумақтық сайлау комис-
сиясын әр жылы басқарған азаматтар: Айдар-
ханов Мұхтар Есенқұлұлы, Әбдіхамитов Серік 
Әбдіхамитұлы және соңғы 17 жыл бойы Тертю-
баев Оралбек Шәбденұлы басқаруда. 

1994 жылдың 7 наурызында елімізде 
Қазақстанның саяси көзқарасындағы жаңа 
толқынды танытқан жергілікті өкілетті билік 
органдары-мәслихаттарға алғашқы сайлаулар 
өткізілді. Ол елдегі бәсекеге қабілетті алғашқы 
сайлау болып, қоғамда демократияландыру 
үрдістерін жеделдетті. Мәслихаттар нақты заң 
шеңберінде жергілікті халықтың еркіндігі мен 
ерікті іс-әрекет етуін қамтитын мемлекеттік 
органдардың өкілеті ретінде функцияларға ие 
болды. Алматы облысы бойынша облыстық 
мәслихат депутаттарын сайлау үшін 44 сайлау 
округі құрылып, 44 депутат сайланды. Сарқан, 
Бөрлітөбе аудандарынан облыстық депутат 
болып Даутов Оралхан Оразбайұлы,  Ысқақов 
Төлеухан Ысқақұлы сайланған. 

Сарқан аудандық мәслихаттың депутаттық 
корпусына 21 округінің алғашқы құрамына 
келесі халық таңдаулылары енді: Станбе-
ков Серік Сембекұлы, Дузельбаева Баян 
Тлеуғазықызы, Сембаев Жеңісбек Сембайұлы, 
Исабеков Қанатжан Құспанұлы, Маклаков Ва-
силий Ильич, Батраханова Нелля Романовна, 
Менгель Василий Томасович, Иманбаев Ба-
тырбай Иманбайұлы, Захаров Иван Алексее-
вич, Жақыпова Бибіш Төлегенқызы, Бейсем-
баев Сұлтан Сейдахметұлы, Рахметқалиев 
Болат Рахметқалиұлы, Дедиков Николай Ива-
нович, Нұрахметов Болашақ Төлеужанұлы, 
Кайсаров Владимир Дмитриевич, Жақыпбеков 
Еркін Ермекбайұлы, Қалибеков Мұратбек 
Қалибекұлы, Намысбеков Иманбек, Қабасов 
Мырзахан, Жаманбаев Баққожа Таңқыбайұлы, 
Қызайбаев Серік Алпысбайұлы, Евдокименко 
Любовь Петровна.   

I шақырылған Сарқан аудандық мәсли-
хатының бірінші ұйымдастыру сессиясы 1994 
жылғы 5 сәуірде өткізілді, оның барысында 
аудандық мәслихаттың хатшысы болып білікті, 
атқарушы және өкілетті органдарында көп 
жылғы еңбек тәжірибесі бар депутат Стан-
беков Серік Сембекұлы бірауыздан сайлан-
ды.   

Жергілікті өкілді органдарының бірінші 
шақырылым депутаттары жұмыс жасаған уақыт 
егемендік жарияланғанымен еліміз есін енді 
жинап келе жатқан тоқырау кезеңі болатын, 
өндірістер тоқтап, қаржының жетіспеушілігіне 
байланысты білім, денсаулық сақтау, 
мәдениет нысандарының жұмысында көптеген 
қиындықтар туындап, жалпы халық тіршілігінің 
ауырлап тұрған шағы еді. Аудан мәслихатының 
сол кездегі басты міндеті - аудан бюджетіндегі 
көлемі шектеулі қаржының мейлінше тиімді 
және мақсатты пайдалануын қамтамасыз ету, 
халықтың әлеуметтік жағдайының одан әрі 
төмендеуіне жол бермеу, жергілікті жерлерде 
орын алып отырған көптеген проблемалар-
ды қолдан келгенше шешуге тырысу бол-
ды.  I шақырылым депутаттары өз өкілеттік 
мерзімінде 17 сессия өткізіп 182 шешім қабылда-
ды.                                                                                                                                                                                                                 

1999 жылдың 10 қазанында ІІ шақырылған 
Алматы облыстық Сарқан аудандық мәслихат 
депутаттарының кезекті сайлауы өткізілді. 
Облыстық 44 депутаттық мандатқа 80-нен 
астам кандидат тіркелді. Сайлау науқаны бары-
сында, сайлаудың Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы сайлау ту-
ралы»  Конституциялық Заңына сәйкес өтуін 
депутаттыққа кандидаттар, саяси партиялар, 
басқа да қоғамдық ұйымдар тарапынан облыс 
бойынша 3,5 мыңдай бақылаушы жіті бақылап 
отырды.

Сайлау нәтижелерінде Алматы 
облыстық мәслихат депутаты болып «Ақ 
жол» кооперативінің басшысы Бейсен-
баев Сұлтан Сейдахметұлы сайланды. 
Аудандық мәслихаттың ІІ шақырылымының 
13 округінде депутаттары болып: Жәкенов 
Марат Жұмәсілұлы, Мамыраимов Тоқан, 
Қасымбекова Жанар Қапсеметқызы, Чер-
касова  Валентина Тимофеевна, Темірбаев 

Әнуарбек Аханұлы, Өтеншинов Бабақұмар 
Ерғабылұлы, Алиева Роза Хажимқызы, Байт-
леуов Абеуғали Сейдахметұлы, Муқашев 
Жанат Мухамедқалиұлы, Ильясов Серик 
Ильясұлы, Нюсупова Роза Бидахметқызы, 
Самбетов Кенжеғали Мұхаметжанұлы және 
Сопыбаев Аян Асқарбекұлы сайланды.

Аудандық мәслихат депутаттарының 
шешімімен, І ұйымдастыру сессиясын-
да аудандық мәслихаттың хатшысы болып 
Жәкенов Марат Жұмәсілұлы, аудандық 
мәслихаттың тексеру комиссиясының төрағасы 
болып Мамыраимов Тоқан сайланды. 

Осы кезеңде ауданның өкілді органы-
мен қаралған мәселелер ауқымы сапа-
лы түрде өзгергендігін атап өткен абзал, 
екінші шақырылымдағы депутаттық корпус 
жергілікті атқарушы органдарының ұсынымы 
бойынша салық салу және бағдарламалық 
құжаттарды бекіту, аудандағы тұрғын үй-
коммуналдық шаруашылықты дамыту 
кешенді бағдарламасы, ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуының индикативтік жоспа-
ры, шағын кәсіпкерлікті дамытудың іс-шаралар 
жоспары. Өкілеттік мерзімінде 38 сессия 
өткізіліп 225 шешім қабылданды. 

2003 жылғы 20 қыркүйекте ІІІ шақырылған 
Алматы облыстық Сарқан аудандық мәслихат 
депутаттарының  кезекті сайлауы өткізілді. 
Бұл сайлаудың ерекшелігі  сонда, екінші 
шақырылымдағы сайлауға қарағанда 
сайлаушылардың белсенділігі едәуір артып, 
саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар 
әрбір учаскелік, округтік, аумақтық сайлау 
комиссияларының құрамдарына өздерінің 
өкілдерін ұсыну мүмкіндігіне қол жеткізіп, 
оны тиімді пайдалана білді. Осы сайлау 
кезеңінде «Нұр Отан», «Ауыл», «Ақ жол» пар-
тиялары белсенділік танытып, нәтижесінде 44 
облыстық депутаттық мандатқа жүзден астам 
үміткер, аудандық мәслихаттың 13 мандатқа 
40-тан астам адам тіркелді. Сайлау науқаны  
саяси партиялардың, қоғамдық ұйымдардың 
және депутаттыққа үміткерлердің көптеген 
байқаушыларының жіті қадағалауымен 
өткізілді. Сайлау нәтижелерінде, үшінші 
шақырылған Алматы облыстық мәслихат де-
путаты болып: Ысқақов Төлеухан Ысқақұлы 
және Атанов Алмас Алдабергенұлы сай-
ланды. Аудандық мәслихаттың құрамына: 
Жәкенов Марат Жұмәсілұлы, Байжұманов 
Сапа Байжұманұлы, Сасанбаев Жәлел 
Болатханұлы, Рысбаев Қайрат Жексембайұлы, 
Макетов Мейрам Болатұлы, Өтеншинов 
Бабақұмар Ерғабылұлы, Қазанбаев 
Слямғазы Мухаметкәрімұлы, Құлахметова 
Жамал Ағабдолдақызы, Жақыпова Бибіш 
Төлегенқызы, Исімбеков Мухамбек Ахметұлы, 
Душкин Сергей Николаевич, Самбетов 
Кенжеғали Мұхаметжанұлы, Сүбебеков Батыр-
бек Сансызбайұлы енді.

I ұйымдастыру сессиясында аудандық 
мәслихаттың хатшысы болып– Жакенов 
Марат Жұмәсілұлы екінші рет қатарынан 
бірауыздан сайланды, мәслихат тексеру 
комиссиясының төрағасы болып Байжұманов 
Сапа Байжұманұлы сайланды.

Өзінің қызметі барысында III шақырылған 
аудандық мәслихатпен бағдарламалық 
құжаттарды және төлемдер ставкаларын бекіту 
және олардың жүзеге асырылуын бақылау 
жұмысы жалғастырылып, келесі құжаттар 
қаралып, бекітілді: Сарқан ауданының 
әлеуметтік-экономикалық даму жөніндегі 
индикативтік жоспарлары, Сарқан ауданының 
ауылдық аумақтарды дамыту бағдарламасы, 
Сарқан ауданының әлеуметтік-экономикалық 
дамуының кешенді бағдарламасы, Сарқан 
ауданының индустриялды-инновациялық даму 
бағдарламасы, Сарқан ауданының Сарқан 
қаласын дамыту бағдарламасы, Сарқан 
ауданындағы туберкулезге қарсы күресті 
күшейту бағдарламасы, Сарқан ауданының 
әлеуметтік-экономикалық дамытуының 
орта мерзімді жоспары, құқықтықты 
түсіндіру жұмысы, азаматтарды құқықтық 
оқыту және тәрбиелеу бағдарламасы, 
экологиялық бағдарлама, мүгедектерді 
оңалту бағдарламасы, агроөнеркәсіп кешенін 
дамытудың аумақтық бағдарламасы, туризм 
саласын дамыту бағдарламасы. 

Өз кезегінде 44 сессия өткізіліп, 264 шешім 
қабылданды.

2007 жылғы 18 тамызда IV шақырылған 
Алматы облыстық Сарқан аудандық мәслихат 
депутаттарының кезекті сайлауы өткізілді. 
Облыстық 44 депутаттық мандатқа 117 канди-
дат тіркеліп, орта есеппен 1 орынға 2,52 адам-
нан келді. Осы сайлауға саяси партиялар және 
қоғамдық ұйымдар ерекше белсенділікпен 
қатысып, байқаушы болып қатысқандардың 
саны өткен кезекті сайлауға қарағанда еселеп 
өсті. 

Сайлау натижелерінде IV шақырылған 
Алматы облыстық мәслихат депутаты болып: 
Ысқақов Төлеухан Ысқақұлы және Атанов 
Алмас Алдабергенұлы сайланды. Аудандық 
мәслихаттың құрамына келесі депутат-
тар енді: Рахметқалиев Ғалым Болатұлы, 
Жәкенов Марат Жұмәсілұлы, Асқарғалиева 
Шолпан Қабдолдақызы, Тажиева Күлбатима 
Арынқызы,  Құдабаев Төлеубек Оразұлы, 
Нұрғалиев Серікқали Қарағалиұлы, Доғоманов 
Тілеужан Досанұлы, Құлахметова Жамал 
Ағабдолдақызы, Мұқашев Нұртөлеу Төлеуұлы,  
Мадьяров Ержан Мәжікенұлы, Күрішбаев Арын 
Тұрсынханұлы, Оралханов Талғат Оралханұлы,  
Тұрсынбаев Сағатбек Өмірзақұлы, Самбетов 
Кенжеғали Мұхаметжанұлы, Бүркібаев Орал-
бай Бүркібайұлы, Байгенженов Сабыржан 
Жанабайұлы. Алғашқы рет ауыл партиясының 
үміткерлері 6 орынға ие болды. I ұйымдастыру 
сессиясында мәслихат хатшысы болып жасы-
рын дауыс беру нәтижесінде Рахметқалиев 
Ғалым Болатұлы, тексеру комиссиясының 
төрағасы болып Жәкенов Марат Жұмәсілұлы 
сайланды.

Осы құрамдағы аудандық мәслихатпен  
атқарылған нәтижелі еңбектің арқасында, 
бірқатар түрлі бағыттағы маңызы зор 
бағдарламалық құжат бекітіліп, өңірде 
жүзеге асырылды, олардың ішінде: 2008-
2010 жылдарға арналған әлеуметтік-
экономикалық дамуының орта мерзімді жо-
спары, 2007-2009 жылдарға арналған жол 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету туралы аумақтық 
бағдарламасы, 2008-2010 жылдарға арналған 
тұрғын үй бағдарламасы, Сарқан ауданы 
халқын жұмыспен қамту жүйесін жетілдіру 
бойынша 2008-2010 жылдарға арналған іс-
шаралар жоспары, тілдерді қолдану мен 
дамытудың 2009-2010 жылдарға арналған 
өңірлік іс-шаралар жоспары бекітілді.

Өкілеттік мерзімінде 61 сессия өткізіліп, 
354 шешім қабылданды.

2012 жылғы 15 қаңтарда V шақырылған 
Алматы облыстық Сарқан аудандық мәслихат 
депутаттарының кезекті сайлауы өткізілді. 
Сайлау науқаны барысында бір депутаттық 
мандатқа 2,7 адам үміткерден тіркелді. 

Сайлау нәтижелері бойынша Алма-
ты облыстық мәслихат депутаты болып 
Құлахметова Жамал Ағабдолдақызы сай-
ланды. Аудандық мәслихаттың құрамына: 
Абдрахманов Қадыр Сәкенұлы, Сасан-
баев Жәлел Болатханұлы, Өтеншинов 
Бабақұмар Ерғабылұлы, Дармышев Ерлан 
Ерұзақұлы, Темірбаев Әнуарбек Аханұлы, 
Мадьяров Ержан Мажікенұлы, Құрмашев 
Жанатбек Молдабайұлы, Елюбаева Са-
ния Абылайханқызы, Доғоманов Тлеужан 
Досанұлы, Нұрахметов Болашақ Төлеужанұлы, 
Алинов Ермек Шопиянұлы, Кильчабаев Қайрат 
Бимолдаұлы, Серікбаева Гүлнәр Мұратқызы, 
Ахметова Оразхан сайланды. 

Бірінші ұйымдастыру сессиясында 
мәслихат хатшысы болып бірауыздан депу-
тат Абдрахманов Қадыр Сәкенұлы сайланды.  
Құрылған аудандық мәслихаттың екі тұрақты ко-
миссиясы өңірдің әлеуметтік-экономикалық да-
муына қатысты нақты мәселелер қою, жергілікті 
жерлерде туындаған көкейкесті мәселелердің 
шешілуіне бағытталған іс-шаралар жоспарла-
рын бекіту, мәслихат шешімдерінің, бекітілген 
бағдарламалық құжаттардың орындалуы 
жөнінде жергілкті атқарушы органдардың 
есептерін мәслихат сессияларында тыңдау 
тәжірибесін қолданысқа енгізу арқылы өздеріне 
жүктелген міндеттердің жүзеге асырылуына 
белсенді кірісіп кетті. 

Өзінің қызметі барысында V шақырылған 
аудандық мәслихаттың депутаттық корпусы 
жергілікті атқарушы органдарының ұсынымы 
бойынша Сарқан ауданының 2012-2015 
жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық 
дамуының орта мерзімді жоспары, Сарқан 

ауданының әлеуметтік көмек көрсетудің, оның 
мөлшерін белгілеудің, Сарқан ауданының 
жер учаскелері үшін төлемақының базалық 
ставкаларын белгілеу туралы, Сарқан ау-
даны бойынша жайылымдарды басқару 
және оларды пайдалану жөніндегі жо-
спарды бекіту туралы, аудандағы тұрғын 
үй-коммуналдық шаруашылықты дамыту 
кешенді бағдарламасы, ауданның әлеуметтік-
экономикалық дамуының индикативтік жоспа-
ры, шағын кәсіпкерлікті дамытудың іс-шаралар 
жоспары бекітілді. Сонымен қатар Сарқан 
аудандық мәслихаттың регламентіне сәйкес 
жыл сайын мәслихат хатшысы және депутаттар 
сайланған округтердің елді мекендерде сай-
лаушылармен кездесіп, атқарған жұмыстары 
туралы есеп беріп, халықтың ұзақ жылдары 
қордаланып шешілмей жатқан мәселелерді 
талқылап тиісті органдарға депутаттық сауал-
дарды жолдады. 

Өз жұмысы барысында V шақырылған 
депутаттар 66 сессия өткізіп 338 шешім 
қабылдаған.

2016 жылғы 20 наурызда VI шақырылған 
Алматы облыстық Сарқан аудандық мәслихат 
депутаттарының кезекті сайлауы өткізілді. 
Сайлау науқаны барысында бір депутаттық 
мандатқа 2,5 адам үміткерден тіркелді. 

Сайлау нәтижелері бойынша Алма-
ты облыстық мәслихат депутаты болып 
Құлахметова Жамал Ағабдолдақызы сай-
ланды. Аудандық мәслихаттың құрамына: 
Абдрахманов Қадыр Сәкенұлы, Өтеншинов 
Бабақұмар Ерғабылұлы, Жомарт Игіман 
Мақатұлы, Серкебаев Серік Төлеуханұлы, 
Елюбаева Сания Абылайханқызы, Абдрахма-
нов Аслан Төреханұлы, Доғоманов Тілеужан 
Досанұлы, Доланбаева Жамал Айтқалиқызы, 
Омаров Амангельді Әшірбекұлы, Мадьяров 
Ержан Мажікенұлы, Алинов Ермек Шопиянұлы, 
Құрмашев Жанатбек Молдабайұлы, Тусу-
пов Мұрат Төлеуұлы, Өтеншинов Бабақұмар 
Ерғабылұлы сайланды. 

I ұйымдастыру сессиясында аудандық 
мәслихаттың хатшысы болып депутат Абдрах-
манов Қадыр Сәкенұлы екінші мәрте сайлан-
ды. Сонымен бірге, осы шақырылған аудандық 
мәслихатпен 2012-2016 жылдар аралығында 
өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуында, 
сол сияқты халықтық жергілікті жерлердегі 
проблемаларын шешуге үнемі қызмет жасаған 
Құлахметова Жамал Ағабдолдақызы екінші 
мәрте облыстық депутат болып, Өтеншинов 
Бабақұмар Ерғабылұлы төртінші мәрте, 
Доғоманов Тілеужан Досанұлы, Мадьяров Ер-
жан Мәжікенұлы үшінші мәрте, Игіман Жомарт 
Мақатұлы, Елюбаева Сания Абылайханқызы, 
Алинов Ермек Шопиянұлы, Құрмашев Жа-
натбек Молдабайұлы екінші мәрте аудандық 
мәслихат депутаттары болып қайта сайланды.

Бірінші ұйымдастыру сессиясында 
аудандық мәслихаттың екі тұрақты комис-
сиясы құрылды. Олар: «Экономика саласы, 
қаржы, салық және бюджет, шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық мәселелер, 
экология жөніндегі» тұрақты комиссиясы, 
төрағасы- Елюбаева Сания Абылайханқызы 
және «Депутат өкілеттігі, заңдылық, заң 
тәртібін сақтау, әлеуметтік саясат, жастар және 
қоғамдық ұйымдармен байланыс жөніндегі» 
тұрақты комиссиясы, төрағасы- Игіман Жомарт 
Мақатұлы.

Депутаттар Сарқан ауданының әлеуметтік-
экономикалық 2016-2019 жылдарға арналған 
даму бағдарламасының, Сарқан аудандық 
елді мекендерінде жұмыс істеуге және тұру 
үшін, денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік 
қамсыздандыру, мәдениет, спорт мамандарына 
көтерме жәрдемақы және тұрғын үй сатып алуға 
немесе салу үшін әлеуметтік қолдау туралы, 
«Сарқан аудандық мәслихатының аппараты» 
мемлекеттік мекемесінің Ережесін бекіту тура-
лы тағы басқа шешімдер қабылданды. Тұрақты 
комиссиясының отырыстарында бірнеше меке-
ме, ұйым басшыларының есептері тыңдалды. 
Облыстық мәслихат депутаттарының 
қатысуымен, Лепсі ауылында 2018 жылдың 
20 шілдесінде Балқаш өзенінің жағалауында 
туристік кластерді дамыту мәселесі қаралып, 
көптеген шешілмей жатқан мәселелер 
бойынша облыс әкімі Баталов Амандық 
Ғаббасұлының қабылдауында болып жағдайды 
түсіндіріп, қомақты қаражат бөлінуіне ықпал  
етті. Облыстық және аудандық мәслихаттың 
депутаттары ауданымызда болып жатқан сая-
си экономикалық, мәдени, спорт және басқа 
да іс-шараларға белсенді қатысады. Соны-
мен қатар, меценаттық және қайырымдылық 
акцияларына атсалысып жүрген депутаттар 
Атанов Алмас Алдабергенұлы, Абдрахма-
нов Аслан Төреханұлы, Доғоманов Тілеужан 
Досанұлы, Мадьяров Ержан Мәжікенұлын 
айрықша атап өткен жөн.  Соңғы жылдары 
ауданның әлеуметтік-экономикалық, қоғамды 
демократияландыруға, патриоттық тәрбие 
беруге, білім, денсаулық саласының  дамуы-
на қосқан зор үлестері үшін  20 депутаты-
мыз «Сарқан ауданының құрметті азаматы» 
атағына ие болды. 

манатқа 
далдықА

Тәуелсіз Қазақстанның іргесін қалап, 
шекарасын шегелеп, болашаққа бағыт-
бағдар беруде Тұңғыш Президенттің халық 
алдындағы еңбегі ұшан-теңіз.

Сәл тарихқа шегініс жасар болсақ, 
1991  жылғы 1 желтоқсанда алғаш рет 
жалпыхалықтық  сайлау өтіп, егемен 
Қазақстанның негізін салушы - Нұрсұлтан 
Назарбаев тұңғыш рет Президент болып сай-
ланды. Бұл жаңа мемлекет  қалыптасуының  
өтпелі кезеңінде  сенімді  басшыға  өз тағдырын  
тапсырған  Қазақстан халқының  жауапты  
таңдауы еді. Шын мәнінде, Елбасы Нұрсұлтан 

Назарбаевтың  салиқалы саясатының 
арқасында  тәуелсіз Қазақ елі  қалыптасып, 
тарихымыз  түгенделіп,  тіліміз, дініміз  
және діліміз қайта оралып, мемлекетіміздің  
ұлттық рәміздері  қабылданды.  «Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік  тәуелсіздігі 
туралы» Қазақстан  Республикасының  заңы 
1991 жылғы 16 желтоқсанда  қабылданды. 

Аталмыш заңның бірінші тарауын-
да: «Қазақстан Республикасы - тәуелсіз, 
демократиялық және құқықтық мемлекет. Ол 
барлық  мемлекеттермен өзара қатынасын  
халықаралық  құқық принциптері  бойын-

ша құрады. Өзінің мемлекеттік тәуелсіздігін 
басқа  мемлекеттердің  тануы үшін  Қазақстан 
Республикасы ашық»,- делінген. Рас, со-
дан бергі  24 жылда елдің іргесі   сөгілген 
жоқ. Ұлтаралық  татулыққа  селкеу  түспеді. 
Яғни, Конституциялық  заңның  дер кезінде  
қабылдануы Қытай, Ресей, Қырғызстан, 
Түрікменстан және Өзбекстанмен шекараны 
реттеуге ықпал етеді.  

Қазақстан тәуелсіздігін алған сәтте 
алғаш болып Түркия елі тәуелсіз ел ретінде 
мойындаған болатын. Бұл туралы Түркияның 
экс-мәдениет министрі, саясаткер Намық 

Кемел: «Қазақстан ең алғаш тәуелсіздігін 
алғанда біз Қазақстан үшін Түркия үлгі 
боларлық мемлекет болады дедік, ал 24 
жыл өткен соң біз Түркия үшін Қазақстан 
үлгі боларлық мемлекетке айналды деп 
мойындауға мәжбүрміз»,- дейді.

Расында да Қазақстанды қазірде әлем 
мойындайды. Найзаның ұшы, білектің 
күшімен ата-бабадан қалған елімізді 
басқарған Елбасы Қазақ елінің туын көкке 
көтеріп, әлем танымастай етіп өзгертті. 
Сондықтан Елімізде тойланып отырған бұл 
мерекенің тарихи маңызы орасан зор. 

М. ЕЛЕУСИЗОВ,
 Сарқан ауданының тарихи музейінің 

аға ғылыми қызметкері. 

Елбасы к‰нi - елдiкке ќ±рмет
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Әркім өз әлемін, өз өмірін өзі 
қалыптастырады. Бәріміздің аңсарымыз ауып 
тұратын бақыт-сол әлемнің бір кірпіші ғана. 
Осы күнгі жастардан «Мен бақытымды іздеп 
жүрмін»,-деген сөзді көп естиміз. Бақытты 
басқа жақтан іздеудің қажеті бар ма? Ұлы 
ғұлама әл – Фараби: «Бақыт –ең алдымен өзің 
үшін жасаған жақсылық»,-дейді. Бұл орайда 
ұлы Абайдың: 

-Әсемпаз болма әрнеге,
Өнерпаз болсаң арқалан.
Сен де бір кірпіш дүниеге,
Кетігін тап та бар қалан,-деген аманаты 

еске түседі. 
Сол өмірлік бақытын таңдаған 

мамандығынан, отбасынан, бала-шағасынан 
тауып, дүниеге бір кірпіш болып қаланған 
адамдар айналамызда жетіп артыла-
ды.  Солардың қатарында есімі аталатын  
Жұманова Шәкен Мұхтарқызы Құрманғазы 
атындағы консерваторияның және Құрманғазы 
атындағы академиялық оркестрдің түлегі. Ұзақ 
жыл мәдениет қызметкерлерін дайындайтын 
оқу орындарында дәріс берген ол Бүкілодақтық 
фестивальдердің, конкурстардың лауреаты,  
Қазақстанның білім саласының үздігі, Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы. 

Өнер халық тарихымен бірге жасап, бірге 
қайнап келе жатқан ұлы құбылыс. Ежелден 
өнерді сүйген, табиғатынан әнге әуес, күйге 
құмар болып өскен Шәкен Жұманова өмірлік 
жолын таңдауына ауданға Роза Бағланованың 
келуі себепкер болғандығын айтып отырады. 
Бұл 1947 жыл болатын. Әйгілі әнші сол жолы 
өнерлі балалардың байқауын ұйымдастырды. 
Өнерпаздар шоғырының ішінде «Қызыләскер» 
ауылынан келіп қатысқан Шәкеннің бағы жан-

¤НЕРПАЗ БОЛСАЊ АРЌАЛАН...

Шәкен апамыз хабарласты. Мәдениет саласының 
ауданымыздағы ардагерін ынта қоя тыңдадым: 

- Биыл Құрманғазы атындағы академиялық оркестрдің 
құрылғанына 85 жыл толып отыр. Осы оркестрде еңбек жо-
лын бастаған бұл апаң да 85 –ке келіп қалыпты,-дейді Шәкен 
Мұхтарқызы. 

Осыдан 85 жыл бұрын, 1934 жылы өнер қайраткері Ахмет 
Жұбанов Құрманғазы оркестрін құрған болатын. Кейіннен 
консерваторияның ректоры, дирижер, профессор, акаде-
мик атанған Ахмет Жұбанұлы қазақ музыкасын осы өнер 
ұжымымен әлемге таныстырды. 1978 жылы осы өнер 
ұжымы Академиялық оркестрге айналды. Оркестрдің бүгінгі 
бас дирижері Абылай Тілепбергенұлының жетекшілігімен 
жеткен жетістігі де аз емес. 

ды. Бірақ әйгілі әншінің шақыруымен арнайы 
өнер саласындағы мектепке оқуға аттануына, 
өнер әлемімен ерте қауышуына анасы қарсы 
болды. Әрине, жаңадан жетіліп келе жатқан 
жас өркеннің алысқа, шалғайға кетуі  анаға 
ауыр тиетіні сөзсіз. 

1954 жылы оныншы сыныпты бітірген 
өнерлі жас консерваторияның ән бөліміне 
түседі. Үш айдан кейін қобыз класына ауы-
су жөнінде ұсыныс түскенде өзіне бейтаныс 
аспапты игеріп кете алам ба деп жүрексінгені 
рас. Сол кезде ұлы ұстаз Ахмет Жұбанов 
қобыздың киелі аспап екендігін түсіндіріп «осы 
аспап сені қорғайды, қолдайды, балам» деп 
әкелік пейілмен жанашыр болғаны әлі күнге 
дейін көз алдында. Үш жылда үздік қобызшы 
атанып, Мәскеуде өткен Бүкіл дүниежүзілік 
студенттердің фестиваліне қатысып, лауре-
ат болғаны күні кеше ғана сияқты еді. Шәкен 
Мұхтарқызының шеберлігі сол жылдары-ақ 
айқындалып, Құрманғазы атындағы оркестрге 
қабылданады. Келер жылы, яғни 1958 жылы 
Қазақстанның мәдениет күндері Москвада 
өткені жұртшылыққа мәлім. Осы мәдениет 
саласындағы ұлы оқиға қарсаңында  күн – 
түнді ұмытып, дайындыққа қатысқаны, сол 
жылдардағы одақ астанасындағы өткен 
онкүндік әлі күнге дейін  есінде. 

Өмірін өнерге байлап қана қоймай Шәкен 
апа отбасын құруды да естен шығармады. 1957 
жылы бала кезден бірге өсіп, өнер жолында 
бірге жүрген Бегімбай Жаркенов деген азаматқа 
тұрмысқа шықты. Консерваторияны бітірісімен 

қазіргі Тараз қаласында ашылған мәдениет 
училищесіне жолдамамен қызметке барып, 15 
жыл осы Жамбыл облысының өнер саласы-
на өзіндік жарқын іздерін қалдырды. Бегімбай 
аға да консерваторияны сырттай оқып бітіріп, 
1973 жылы екеуі Сарқан қаласындағы жаңадан 
ашылған мәдени-ағарту училищесіне қызметке 
келді. Бегімбай аға осы оқу орнының оқу ісінің 
меңгерушісі болып тағайындалып, төрт жыл-
дан кейін Қазақ оркестрін құруға бастамашы 
болды. Домбырадан Сапаржан Торсықбаев, 
примадан Бегімбай Жаркенов, қобыздан 
Шәкен апай сабақ бере жүріп, оркестрдің 
құрамын 60 адамға жеткізгені бар. Сан ғана 
емес сапа да өзгерді, өнер ұжымы бірнеше 
байқауларға қатысып, жеңіс тұғырынан көрінді. 
Фрунзеде (қазіргі Бішкек) өткен  аймақтық 
байқауда топ жарып, Сарқан өнер ұжымының  
халықтық оркестр атанғаны аудан, облыс 
мәдениетіндегі ерекше оқиға болды. Сту-
денттерден құралған осы ұжым сол жылдары 
Талдықорған облысындағы ірі мәжілістерден 
кейін болатын салтанатты концерттерді бас ди-
рижер Бегімбай Жаркеновтың жетекшілігімен 
ашатын. 1985 жылы Құрманғазы атындағы 
оркестрдің 50 жылдығы Сарқан мәдени-ағарту 
училищесінде ұйымдастырылды. Облыстық 
мәдениет басқармасының сол жылдардағы 
басшысы Егеубек Далбағаев, облыстық фи-
лармония басшысы Таңатар Алшабеков келіп, 
аудандағы өнер ұжымының биік деңгейін баян-
дамаларында айтып жүрді. 

Мәдениеті жоғары, әдебиетке жақын 

адамның жүрегі жұмсақ болады. Сатқындық 
пен жауыздыққа тез жұлмаланатыны 
сондықтан. Шәкен апамыз әңгіме айтса 
жүрегін жүдеткен оқиғаларды еске алмай-
ды. Тек шуағы түскен, шұғыласына бөленген 
адамдардың жақсылығын әңгімеге арқау 
етеді. Ахмет Жұбановты аяулы ұстазым дейді. 
Нұрғиса Тілендиев, Шамғон Қажығалиев, 
Фуат Мансуров сынды өнер тарландарының 
өнегесін көргеніне тәуба етеді. Қобыздан дәріс 
берген Фатима Балғаева, Баязитова сияқты 
ұстаздарын ұмытпайды. Алтынбек Қоразбаев, 
Біләл Ысқақов, Әли Алпысбаев және де  тағы да 
басқа шәкірттерін мақтан тұтады. Қазақстанның 
Еңбек сіңірген қайраткері, айтулы актер Саят 
Мерекеұлына Жамбыл топырағында жүріп 
дәріс бергенін де ілтипатпен еске алады. 
Аудандық партия комитетінің кезіндегі хатшы-
сы Күләш Түменбаеваның өнер саласына көңіл 
бөлгенін екі сөзінің бірінде айтып отырады.  

-Құдайдан бала сұра, содан соң балаңа 

сана сұра. Балалы болған – бір бақыт, ал 
баланың саналы болғаны мың бақыт емес пе? 
–дейді Шәкен апа жылы жымиып. – Балала-
рымнан 7 немере, 3 шөберем бар. Шөберемнің 
алды студент, екінші шөберем Мансұрдың 
әнші болатын талабы бар, ол  әлі мектеп 
қабырғасында.

Жәркеновтар отбасын аудан жұртшылығы 
өнерлі отбасы деп таниды.  Тұңғыш қызы Ал-
тын 40 жылдан бері  балалар шығармашылық 
үйінде қызмет атқарып, басшылық жасау-
да. Жақында Астанаға жиынға шақырылып, 
«Үздік директор» деген медальмен марапат-
талды. Күйеу баласы Амантай Ахметқалиев 
шығармашылық үйіндегі жас өнерпаздарға 
домбырадан сабақ береді. Колледж бітіріп, 
шығармашылық мектебінде дәріс берген ұлы 
Нұрланның бақиға ертерек аттанғаны  Шәкен 
апаның жүрегіне ауыр салмақ салғаны рас. 
Бірақ жазмышты мойындап, қалғандарына 
Алладан амандық тілейді. Одан кейінгі 
ұлы Ерлан баянист, келіні Шолпан биші, 
осы шығармашылық мектебінде дәріс бе-
руде.  Немересі Шолпан Амантайқызының 
тәрбиеленушілері де өнерде топ жарып жүр. 

Өмір деген – күрмеуге келмейтін қысқа 
жіп. Мүмкін сонысымен де қымбат шығар. 
Сондықтан оны қысқартуға емес, ұзартуға 
себепші болайық. Бір-біріміздің жақсы ісімізді 
дәріптейік, өнегелі өткенімізді кейінгілерге үлгі 
етейік. Шәкен апа жайындағы толғанысымыз 
осындай ұстаныммен жазылды. 

Жомарт ИГІМАН.

Ей, адамдар!
Ей, адамдар абайла,
Емессің жалғыз тоғайда.
Тасада тұрып тап берсе,
Құтылу одан оңай ма.

Тоғайда бұғып жатқан бар,
Белгісіз жерде қақпан бар.
Құтылу үшін олардан,
Біріңді бірің сатпаңдар.

Зер салыңдар адамға,
Кінә қоймай қоғамға.
Адамды адам жеп жатыр,
Қарамайды обалға.

Кейбіреулер
Біреулер түлкібұлаң,
Бұқараны алдауға.
Аннан-мұннан етіп қылаң,
Момындарды жалмауға.

Біреулер жүр теріп тезек,
Күнкөріске жалданып.
Бар тапқанын жиып беріп,
Алаяққа алданып.

Біреулер жүр тілін безеп,
Сәбилерді сатуға.
Біреулер жүр қару кезеп,
Жазықсызды атуға.

Өсиет!
Аз насихат айтайын,
Тұрғанда жаным саламат.
Он саусақ сау тұрғанда,
Кейінгіге жазып хат.

Саналы жастар сендерге,
Түсінер болсаң аманат.
Ақылдыға өсиет,
Келешегі үшін жастардың,
Аллаға еттім мінәжат.

Ұл-қыздары елімнің,
Естіре көрме жаманат.
Көксейміз деп шетелді,
Кетпеңдер мүлде болып жат.

Өз тілін тепкен өзекке,
Шыға алмас биік белеске.
Шетелден тапқан алтыннан,
Өз еліңнің қоласы,
Мың есе артық емес пе.

«Бәлен жерде бақыр бар»,
Қазақта сондай нақыл бар.
Елінен безген жандардың,
Басында қандай ақыл бар.

Шетелге барсаң кірме дер,
Қалай онда күн көрер.
«Қайыршының сүйген асын»,
Деген сөз бар кім берер.

Кетерсің мүмкін сіңісіп,
Маңайыңа жұғысып.
Мынау өзі қай ұлт деп,
Жүрмесін дұшпан күлісіп.

Жазым болса шырқырап,
Алады оны кім сұрап.
Ата тегі беймәлім,
Жасыра салар топырақ.

Шетелге де барарсың,
Ақшаны күреп табарсың.

Жанартаудай жүректері,
Біздің ауыл жігіттері.
Уәде берсе орындайтын,
Сертке берік семсерлері.
Бойларында ойнап намыс,
Ақыл тыңдап,баспас шалыс.
Ел мүддесін алға қойған,
Игі істен қалмай қалыс.
Бата алып үлкендерден,
Іс бастаған тәуекелмен.
Жалын атып жанарлары,
Өскен олар өр мінезбен.
Шындықты айтар тура бетке,
Жалғандық жоқ сөздерінде.
Қаншама өр болса дағы,
Ізетті олар, мейірімді де.
Көкпар тартып, асау мінген,
Ер,палуан шеттерінен.
Сегіз қырлы және олар,
Жеті өнерді аздық көрген.
Талай сынға төзе жүріп,
Бірлікпенен өрге ұмтылып,
Отбасына қамқор олар,
Шаруасын да дөңгелентіп.
Адал іспен тапқан нанын,
Азаматтар қарапайым.
Жалғыз атын сойып беріп,
Дос көңілін қалдырмайтын.
Көк бөрінің ұрпақтары,
Асқар таудай талаптары.
Біздің ауыл жігіттері,
Әр сұлудың армандары.
Алыс кетпей салт-дәстүрден,
Ата жолын қуып өскен,
Маңдай терін аямайды,
Ауылына олар туып өскен.
Тауға өрлесін талаптарың,
Орындалсын армандарың.
Біздің ауыл жігіттерін,
АЛЛА өзі бек сақтағын!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ,
Абай ауылы.

Бiздiњ ауыл 
жiгiттерi

Жапанда қалған аңдай боп,
Дүниеден қор боп қаларсың.

Тілдің жайын 
толғайын!

Қазақтың шебер тілі бар,
Тіл қадірін ұғыңдар.
Қазақтықты көрсетер,
Тіліңнен басқа кімің бар.

Құрметтесең тіліңді,
Таусылмас асыл кенің бар.
Бабадан қалған асылың,
Қазақы дәстүр ділің бар.

Құран кәрім кітабың,
Теңдесі жоқ дінің бар.
Көкке бойын тіктеген,
Бүркітті байрақ туың бар.

Елтаңбамыз айбынды,
Ел таныған түрің бар.
Шарықтаған аспанға,
Әнұранда үнің бар.

Құс қанаты талатын,
Ұлан байтақ жерің бар.
Алакөл, Балқаш, Аралдай,
Айдын шалқар көлің бар.

Игеріп келген ғарышты,
Қаһарман үш ерің бар.
Ұлт тілімен сөйлесең,
Болашаққа сенім бар.

Осыны ойла жастарым,
Түсініп сөздің астарын.
Сендердікі келешек,
Бірлікте болсын бастарың.

Сабырхан ЖАҚЫПОВ,
Алмалы ауылы. 
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Значение английского языка в 
современном мире трудно переоце-
нить. В целом, политическая, эко-
номическая, научная, спортивная 
жизнь всего мира «протекает» на ан-
глийском языке. Английский опреде-
лен официальным и рабочим языком 
Организации Объединенных Наций.

Безусловно, диапазон распро-
странения английского языка в со-
временном мире настолько велик, 
что этот язык не может быть идентич-
ным в различных областях. Несмо-
тря на разнообразные его варианты 
и наличие специфических особен-
ностей для каждой национальности, 
английский язык остается самым по-
пулярным и в  нашей стране.

Подразумевается, что любой об-
разованный человек просто обязан 
владеть английским языком, так как 
именно он является его ключом к 
дальнейшему самообразованию и 
самосовершенствованию. Поэтому 
сейчас существует так много орга-
низаций, предлагающих научить вас 
английскому. И одна из таких обра-
зовательных учреждении в городе 
Саркан, это - Сарканская гуманитар-
но- экономическая школа-лицей им. 
Н. Островского, где учителя англий-
ского языка, не покладая рук дают 
знание по данному языку междуна-
родного общения, с целью получе-
ния детьми новых возможностей в 
будущем. Однако не стоит думать, 
что сделать это так легко. Обучение 
любому языку является долгим про-
цессом, который требует определен-
ных затрат, как умственных, так и 
финансовых.

В октябре 2019 - 2020 учебно-
го года в нашей школе - лицея им. 
Н.Островского проводилась тради-
ционная декада английского языка.

Целью проведения данного ме-
роприятия было совершенствование 
речевой компетенции учащихся по 
всем видам речевой деятельности. 
Так же проведения такого рода ме-
роприятия имеет большое общеоб-
разовательное, воспитательное и 
развивающее значение. Учителями 
английского языка школы-лицея 
им.Н. Островского было разра-
ботано различные виды деятель-
ности, методов и приемов, они же 
предусматривает различные фор-
мы работы (парную, групповую, 

Время знать английский  язык
индивидуальную),в 
соответствии с тре-
бованиями ФГОС, а 
также разнообраз-
ные мероприятия, 
которые не только 
углубляет и расши-
ряет знания ино-
странного языка, 
но и способствует 
также расширению 
культурологическо-
го кругозора школь-
ников, развитию их 
творческой актив-
ности, эстетическо-
го вкуса и, как след-
ствие, повышает 
мотивацию к изуче-
нию языка и культу-
ры другой страны.

В школе - лицея им. Н. Остров-
ского трудятся 7 учителей английско-
го языка,  имеющиеся свойственные 
себе творческие способности, раз-
личные методы и приемы и конеч-
но же разную карьерную лестницу. 
Учитель английского языка - одна из 
самых важных профессий нынешне-
го времени. Объясняется это доста-
точно просто: знать английский язык 
в 21-ом веке считается престижным. 
Поэтому и специалисты, которые 
этому умению обучают, пользуются 
большим спросом. Родители с ран-
него возраста отдают своих детей на 
курсы изучения иностранных языков, 
нанимают репетиторов. Быть хоро-
шим учителем иностранного языка 
не так-то просто. Во-первых, нужно 
получить высшее образование. Во-
вторых, нужно быть очень грамот-
ным человеком. Учитель подает при-
мер всем своим ученикам. 

Одна из самых квалифицирован-
ных и опытных учителей английского 
языка - Калиева Шынар Тореханов-
на,  Айгулакова Индира Бауыржа-
новна, Калимолданова Арай Ержа-
новна, Бирлик Жазира Бирликовна, 
Маликов Ертостик Маликович, Ту-
ралиева Гульназ, Джубаева Анель 
Ерлановна. 

Неделя английского языка про-
ходила на хорошем уровне. К её на-
чалу был составлен план работы, 

который включал различные виды 
деятельности. Учителем английско-
го языка были подготовлены сле-
дующие внеклассные мероприятия и 
открытые уроки:  Интеллектуальное 
шоу "Поле чудес"( Field of Dreams 
)-  (9 -10 кл.); Викторина "Who is the 
best ?"-  (3-5  кл.); Игра - соревно-
вание " Star hour " - (7 - 8 кл.); "Кон-
курс знатоков англоязычных стран" 
- (6 кл.); "Funny English" - (1-2 кл.); 
Конкурс стенгазет "English in action" 
(все классы); Развлекательная игра-
соревнование  "Enjoy English" (7 кл.)

Открытые уроки -"Daily life and 
shopping" (8 кл.), "Natural disaster" 
(10 кл.), "Mobile manners" (7 кл.), 
"Exercise and sport" (9 кл.), Dragons 
and creatures (4 кл.)

В первый день было объявлено 
о начале недели английского языка, 
оформлены кабинеты английского 
языка (3А, 20Б, 27), стенды в школь-
ное фойе, где ребята могли найти 
информацию о плане проведения 
недели и задания к конкурсам. Также 
все желающие могли поучаствовать 
в конкурсах или же быть зрителями. 
Детьми были нарисованы стенгазе-
ты, по теме "Роль английского языка 
в нашей жизни", которые тоже выве-
шивались в фойе. 

Все мероприятия недели прохо-
дили на уроках английского языка, 
с использованием мультимедийных 

презентаций, что 
вызвало гораздо 
больший интерес и 
хорошую активность 
ребят.

С большим ин-
тересом прошла 
игра-соревнование 
в 7 - 8 классах 
«Звездный час». 
Конкурсы проходили 
между тремя коман-
дами этого класса. 
Ученики соревно-
вались в конкурсе 
капитанов, показы-
вали свои знания в 
конкурсе пословиц 
и идиом. Ребята с 
удовольствием от-
гадывали загадки 

в стихах и вспоминали английские 
слова в конкурсе «Составьте слова». 
Неплохие  знания по страноведению 
участники «Звездного часа» показа-
ли, отвечая на вопросы. В результа-
те команда «Winx» выдвинулась на 
первое место, а команды «United 
cool teenagers» и  «World» набрали 
равное количество баллов, а самы-
ми «звездными» оказались Садиева 
Я, Аймурзин А., Айткарим А., Кизи-
лов И., Скрылёва А., Батырханова 
А. Все участники награждены сладо-
стями и грамотами. 

Интересное и познавательное 
интеллектуальное шоу "Поле чудес" 
прошла среди 9-10 классов. Конкурс 
проходил в 2 этапа. На 1-м этапе ре-
бята участвовали в «Своей игре». 
Ученики отвечали на вопросы по 10 
темам, по результатам 3 раундов 
были выявлены победители. 2 эта-
пом была интеллектуальная игра 
«Знаете ли вы страны изучаемого 
языка?» Одна команда представля-
ла США, вторая – Великобританию. 
Ребята показали знания по страно-
ведению, которые они получили на 
уроках иностранного языка и других 
предметах.

Не могу не отметить эту инте-
ресную игру-соревнование - "Enjoy 
English" которая активно прошла в 7 
классе. Конкурсы проходили между 
двумя командами этого класса. Уче-

ники соревновались в конкурсе ка-
питанов, показывали свои знания в 
конкурсе стихотворения и пословиц. 
Обе команды были награждены гра-
мотой и сладостями. 

Предметная   неделя   прошла   
на должном методическом уровне. 
Привлекая учащихся к творческой 
работе, учителя иностранных язы-
ков  обеспечили их увлекательным 
материалом страноведческого, игро-
вого характера. В неделе   приняли  
участие   учащиеся  школы   с 1-го   
по  10-ый   класс. Выбор языкового 
материала для каждого мероприя-
тия определялся возможностями 
учащихся, задания распределялись 
по степени  трудности. В творческую 
деятельность вовлекались не толь-
ко лучшие учащиеся, но и инертные 
школьники. Всем детям была пре-
доставлена возможность разделить 
радость успеха, участвовать самим 
в мероприятиях или, будучи зрите-
лями, сопереживать своим одно-
классникам.

Проведение тематической неде-
ли потребовало большой подготовки 
со стороны учителей и учащихся, но 
было полезно как в языковом, так и в 
общеобразовательном плане.

В итоге, хочется акцентировать 
внимание на позитивных моментах 
проведения недели иностранных 
языков, при разработке данного ме-
роприятия учителя английского язы-
ка старались представить в равной 
степени английский и русский  языки, 
способствуя развитию толерантного 
отношения к иноязычной культуре, и, 
самое главное, чувства патриотизма 
по отношению к своей собственной 
культуре, народу, языку, так как «Не-
деля иностранного языка» была про-
ведена в рамках «Недели Языкозна-
ния». У учащихся была прекрасная 
возможность проявить себя творче-
ски и интеллектуально. При проведе-
нии учебных занятий с использова-
нием современных образовательных 
технологий учителя создавали бла-
гоприятную атмосферу сотрудниче-
ства, применяя дифференцирован-
ный и системно - деятельностный 
подход. Самыми   активными  клас-
сами  были  7-9 классы.

И.АЙГУЛАКОВА,
учитель английского языка 

школы-лицея им. Н.Островского. 

Ағымдағы жылдың 21 қараша күні 
Алматы облыстық білім және ғылым 
қызметкерлері кәсіподақ ұйымына 
қарасты Сарқан аудандық филиалы «Ең 
үздік бастауыш кәсіподақ ұйымы-2019» 
байқауының іріктеу кезеңін өткізді. 

Шара барысында аудандық 
кәсіподақ филиалының төрағасы Ер-
мек Алинов байқау ережесімен таны-
стырып, осыған дейін барлық бастау-
ыш кәсіподақ ұйымдарының құжаттары 
қаралып, кәсіподақ бұрыштарының ба-
рын және кабинеттердің жабдықталғанын 
бақылағанын айтып, қатысушыларға 
сәттілік тіледі. 

Байқауға аудандық білім беру меке-
мелерінен 26 кәсіподақ төрағасы өтініш 
білдіріп, аталған шара барысында ережеге 
сәйкес берілген уақыт ішінде мүшелерінің 
құқығын қорғау, еңбек қауіпсіздігін 
қадағалап, түскен өтінішті заң аясында 
шешу және мәдени-көпшілік шараларды 
ұйымдастыру сынды атқарған жұмыстарын 
слайд түрінде көпшілік назарына ұсынып, 
баяндап берді. 

Бұл шарада аудандық кәсіподақ 
филиалының төрағасы Ермек Шапиянұлы, 
облыстық кәсіподақ ұйымының төра-
ғасының орынбасары  Нариман Естібайұлы, 
Қарауылтөбе орта мектебі бастауыш 
кәсіподақ ұйымының төрайымы Бедилхан 
Ганиевна қазылар алқасының құрамына 
еніп, қатысушылардың өнерін бағалады.

І орынды Бірлік орта мектебі бастауыш 
кәсіподақ ұйымының төрайымы Алтынгүль 
Шопатова иеленіп, облыстық деңгейде 
өтілетін байқауға жолдама алды. 

Ал, ІІ орынды Н.Островский атындағы 
мектеп-лицейінің  бастауыш кәсіподақ 
ұйымының төрайымы Нұргүл Кабдешова, 
ІІІ орынды Екіаша орта мектебі бастау-
ыш кәсіподақ ұйымы төрайымы Бақытгүл 
Жақанаева  еншіледі. 

Жеңімпаздар Сарқан аудандық 
кәсіподақ филиалының алғыс хатымен 
және бағалы сыйлығымен марапатталды.

Е.АЛИНОВ,
Алматы облыстық білім және 

ғылым қызметкерлері кәсіподақ 
ұйымына қарасты Сарқан аудандық 

филиалы төрағасы.

Ең үздік бастауыш 
кәсіподақ ұйымы

Үстіміздегі жылдың қараша айының 4-14 аралығында 
мектебімізде жаратылыстану-математика пәндер бірлестігінің 
онкүндігі өтті. Жаңартылған бағдарлама аясында өткен осынау 
онкүндіктерде оқушы сабақ барысында алған білімін одан әрі ұштай 
түседі.  Мысалы, «Timelimit» сыныптан тыс жұмысында оқушылар 
логикалық есептер шешіп, фигуралар құрастырды. "Физика әлемінде" 
сыныптан тыс жұмысында оқушылар нақты тәжірбиелер көрсетті.  
Ребустар шешті. "ҒылымLand" сыныптан тыс жұмысында оқушылар 
микроскоптармен жұмыс жасады. Жасушаларды анықтап көріп, 
тәжірибелер жасады, логикалық сұрақтар шешті. Теориялық білімді 
тәжірибеде қолданып, оларды нақты нәтижелермен ұштастырды.  
Онкүндіктің қорытындысында үздіктердің аты аталып, өзгелерге 
үлгі етілді. "ҒылымLand" (биология пәні) сыныптан тыс жұмысында 
7-сынып оқушылары І орын, 8-сынып оқушылары ІІ орынды иеленді. 
"Физика әлемінде" (физика пәні) сыныптан тыс жұмысында 9-сынып 

Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты 

Қырандай күштi қанатты.
Мен жастарға сенемiн!

М.Жұмабаев.
Елімізде «2019 жыл – Жастар 

жылы»,- деп белгіленген. Жа-
стар жылына орай түрлі ауқымды 
шаралар ұйымдастырылып, 
нәтижелі игі істер халық наза-
рына ұсынылып жатыр. Биылғы 
жылы дәстүрлі түрде жыл сай-
ын әскери-патриоттық «Ай-
бын» жастар жиыны өткізілді. 
Бұл іс-шараны іске асыру 2020 
жылға дейінгі Жастар саяса-
ты тұжырымдамасының жо-
спарына  енгізілген.«Айбын» 
Халықаралық әскери-патриоттық 
жастар жиынының негізгі 
мақсат-міндеттері мынадай:  1) 
Жастарды әскери-патриоттық 
тәрбиелеу жүйесін іске асыруды 
жоғарылату, әскери-патриоттық 
клубтар қызметі және олардың 
мемлекеттік және жергілікті 
атқарушы органдармен қарым-
қатынасын бақылау; 2) Жастар 
арасындағы халықаралық және 
ұлтаралық достықты нығайту,  
жастарды халықаралық келісім 
және құрметтеу рухында 
тәрбиелеу; 3) Жастарды Қарулы 
Күштерінің әскери қызметіне 
дайындау, әскери қызметін 
өтеуде олардың дағдылары 
мен әрекеттерін қалыптастыру; 
4) Салауатты өмір салтын на-
сихаттау, тұлғалық жетілу, жа-

 ¦ранды елдiњ – ±рпаѓы ќайсар!

старды әскери-қолданбалы және 
техникалық дайындыққа дағды-
ландыру болып табылады.

Осы міндеттерді жүзеге асыру 
барысында аудан көлемінде "Ай-
бын" әскери патриоттық, спорттық 
сайыс ұйымдастырылды.

Сайысқа жалпы білім бе-
ретін мектептердің жоғары сы-
нып оқушылары мен колледж 
студенттері де өтінім білдіріп, 
қатысып, өз өнерлерін ортаға сал-
ды. 

Сайыстың басты мақсаты 
-  әскери қызмет туралы қала жа-
стары арасында оңтайлы көзқарас 
қалыптастыру, жастарды Отанға 
қызмет етуге әркез дайын болуға 
шақыру және отансүйгіштікті 

қалыптастыру болды. Со-
нымен қатар, бұл байқауда 
қатысушы жастардың 
өзін-өзі танытуына жағдай 
жасалды, өзін-өзі көрсету 
арқылы тәжірибесін 
арттыруға мүм-кіндіктер 
берілді және армия 
қызметінің мәртебесін 
асыруға, қиыншылығын 
білуге, қызығын тануға үй-
ретті.

Осы сайысқа 6 
командалық топ қатысып, 
нәтижесінде «Ы.Алтын-
сарин атындағы орта мек-
теп» КММ-нің «Қыран» тобы 

спорттық ойынның іріктеу кезеңінің 
І орын жүлдегері атанып, 40000 
теңге қаржылай сыйлығын жеңіп 
алды. Жалпы сайысқа қазылық 
білгірлігімен танылған азаматтар 
әділ бағаларын беріп отырды. 
Үздік деп танылып, жеңіске жет-
кен қатысушылар әр кезеңдерде 
жинаған топтық есептер бойынша 
арнайы ұйымдастырушылар тара-
пынан алғыс хатпен және  бағалы 
сыйлықтармен марапатталды.

Мектебіміздің дарынды бала-
ларынан жасақталған «Қыран» 
тобы аудан атынан 30 қазан-1 
қараша аралығында Алматы об-
лысы Сарыөзек қалашығындағы 
әскери бөлімінде өткізілген 
облыстық сайысқа қатысып, өзде-

рінің қажырлы әскери өнерлерін паш 
етіп келді. Нәтижесінде «Қыран» 
тобы өз өнерлерін ерекше көрсетіп,  
арнайы Алғыс хатпен және жекелей 
Мақтау қағаздарымен марапаттал-
ды. Қырандай жас ұландарымыздың 
азаматтық борышын ұштап, 
сайыстың қыр-сырын үйретіп,  
әскери қадамдарын нығайтып дай-
ындап жүрген мектебіміздің алдыңғы 
қатарлы ұстаздарының бірі, алғашқы 
әскери дайындық пәнінің мұғалімі 
Байбосынов Ерік Базарбайұлының 
еңбегі зор деп білемін. «Ұстазы 
жақсының – ұстамы жақсы», де-
гендей ұстаздарының үйреткен 
біліктілігін сайыс барысында 
көрсеткен ұландарымыз: 11-сынып 
оқушылары: Ахмет Ақтілек, Мухта-
ров Бейбарыс 10-сынып оқушылары: 
Ақсақал Шалқар, Сайлаубек Елдос, 
Қабдуали Рүстем. Жетекшісі Байбо-
сынов Ерік Базарбайұлы.

Аудан, облыс көлемінде өткі-
зілетін осындай әскери-патриоттық 
шаралар еліміздің жас ұландарына 
азаматтық рух, жүректеріне жа-
лау, көңілдеріне күш беретіні анық. 
Қадамдарын нығайтып, патриоттық 
тәрбиеге бағыттайды. Алдағы 
уақытта «Қыран» тобының жас 
ұландарына жолдарының ашық, 
болашақтарының жарқын болуына 
тілектеспін!

Ж.МАМРАЕВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта 

мектептің қазақ тілі мен әдебиет 
пәнінің мұғалімі.

Онк‰ндiктегi оњды iстер
оқушысы Ауданбек Айсана І-орын, 8-сынып оқушысы Айып Баным ІІ-
орын, 8-сынып оқушысы Бутаева Нұрай ІІІ-орынды иеленді. "Timelimit" 
(математика пәні) сыныптан тыс жұмысында І-орынды 10-сынып 
оқушылары, ІІ-орынды 9-сынып оқушылары иеленді. Аталмыш 
онкүндікте оқушылар өздеріне керекті көптеген ақпараттарға қанығып, 
шеберліктерін шыңдай алса, қатысушы ұстаздар да тәжірибелерін бай-
ыта түскендігі анық. Сондықтан аталмыш онкүндіктердің маңызы зор.   
Білімді ұрпақ-болашағымыздың кепілі дегенді жиі айтамыз. Міне, осы 
тектес іс-шаралар  ізденімпаз, тапқыр, талапты, өз алдына мақсат қоя 
білетін, оны орындай алатын, мақсатына жете білетін шәкіртті шыңдау 
ісін жүзеге асырады. Жаратылыстану-математика пәндер әдістемелік 
бірлестігі ұйымдастырған шара осындай тиімді тұстарының көптігімен 
ерекшеленді. 

Төлеубек СЕЙТҚАЗЫ, 
Көкөзек орта мектебі информатика пәнінің мұғалімі.
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 2 желтоқсан

Сейсенбі-Вторник 3 желтоқсан

Сәрсенбі-Среда 4 желтоқсан

Бейсенбі-Четверг 5 желтоқсан

Сенбі-Суббота 7 желтоқсан

Жексенбі-Воскресенье 8 желтоқсан

Жұма-Пятница 6 желтоқсан

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті (ҚазҰУ) - Қазақстан Респуб-
ликасының жоғары оқу орны. Университет 
180 сала бойынша мамандар дайындайды. 
QS World University Rankings Results 2011 
және Top Universities сайтының келтірген 
деректеріне қарағанда университет 2009 жылы 
600 орыннан төмен болған, ал 2010 жылы 
501-550 аралығында болса, 2011 жылы 401-
450 аралығына дейін көтерілген. 2012 жылғы 
әлемдік үздік 390-шы университет. Сонымен 
қатар, 72 ірі компания жетекшілері мен кадр 
бөлімі мамандары арасында жүргізген сауал-
нама негізінде жасалған «Рейтинг.kz» зерттеу 
орталығы жүргізген зерттеудің қорытындысы 
бойынша әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті – 41,7 пайыз жинап, 5-орында 
тұр.

Қазақ ұлттық университеті өзінің негізін 
1934 жылы 15 қаңтарда қалағаннан бастап 
Қазақстандағы білім беру жүйесінің бетке 
ұстар көркі, университеттік дәстүрлердің, 
кәсіби, білікті, ғылыми және педагогикалық 
мектептердің бастау - көзі болды.

Ұлы Отан соғысы жылдарында Қазақстанға 
КСРО-ның Еуропалық бөлігінен: Мәскеу, 
Ленинград, Киев, Минск және т.б. ғылыми 
орталықтардан ірі ғылыми ұжымдар мен ла-
бораториялар көшірілді. Бұл жылдары уни-
верситетте КСРО Ғылым Академиясы (КСРО 
ҒА) академиктері И.Мещанинов, Н.Акулов, ко-
респондент–мүшелер В.Догель, А.Думанский, 
профессорлар А.Михлин, М.Розенберг, 

Н.Пакуль сияқты көптеген ғалымдар еңбек ете 
бастады.

КазҰУ-дың қабырғасында Қаныш Сәтбаев, 
Мұхтар Әуезов, Ермұхан Бекмаханұлы, Әлкей 
Марғұлан, Д.Сокольский тәрізді аса көрнекті 
ғылым мен мәдениет қайраткерлері дәріс 
оқыды.

1933 жылдың 20 қазанында КСРО Халық 
Комиссарлар Кеңесі Алматы қаласында Қазақ 
мемлекеттік университетін құру жөнінде ар-
найы қаулы қабылдады. 1934 жылдың 15 
қаңтарында университеттің ресми ашылу 
салтанаты өтіп, 19 қаңтарда бұрынғы Верней 
гимназиясының ғимаратында биология және 
физика-математика факультетінде 54 сту-
дент оқытыла бастады. Оқудан бос уақытта 
студенттер қала тұрғындары арасында саяси 
және мәдени жұмыстар жүргізді. 1935 жылы 
университет студенттерді егістік жинауға 
қатыстыру туралы «Қазақстан» колхозымен 
келісімге отырады. Олар колхозда ағарту 
жұмыстарын жүзеге асырды: сауатсыздықты 
жою мақсатында газет пен әдебиеттерді 
бұқара арасында дауыстап оқып, қабырға 
газеттерін шығарды. Кейіннен студенттер 
колхоз жұмысына жыл сайын қатысып отыра-
тын болды. Университет жастары қоғамдық 
жұмыстарға белсенді түрде қатысып отыр-

ды. Соның ішінде студенттердің Қазақ КСР-і 
Жоғарғы Кеңесінің сайлау компаниясына 
белсенділік танытып, қатысқандарын ерекше 
атап өтуге болады. Үгіт жұмыстарын жүргізген 
ұжымның құрамына 139 студент қатысты. 
Олар 4 аумақта қызмет етті. Көркемөнерпаздар 
үйірмесінің қатысушылары тұрғындарға ар-
нап концерттік бағдарлама ұйымдастырды. 
1937 жылы халықтық Бүкілодақтық санағын 
жүргізу үшін арнайы дайындалған 130 студент 
бөлінді. Кезекті санақта университет 3 аумақта 
қызмет етті. Сондай-ақ Алматы қаласының 
тұрғындары арасында сауатсыздықты жою 
жұмыстарын кеңінен насихаттады. 1939 жылы 
республиканың мәдени өмірінде маңызды 
оқиға болды. Университеттің биология, хи-
мия, физика, математика факультеттерінің 
ең алғаш түлектері дайындалып шығарылды. 
87 жоғары білікті маман КСРО ғылым 
академиясының Қазақ бөлімшесіне, ғылыми 
және педагогикалық жұмыстары бойынша 
республиканың түкпір-түкпіріндегі жоғары оқу 
орындары мен мектептеріне жіберілді. Осы-
лайша, ҚазМУ құрылғаннан кейін көп ұзамай 
қазақ жастарының арасында үздік дәстүрлер 
қалыптаса бастады.

Қазіргі кезде университет 37 мамандық 
бойынша кадрлар даярлайтын жоғары оқу 

Қазақ аттың құлағында ойнаған жігітті 
ортекеге теңеген. Сол ортекеміз қазір 
халыққа таутеке деген атпен мәлім. Кей кез-
де ғалымдар тау ешкісі деп те атайды. Ре-
сейде Сібір тауешкісі деген атқа ие.

Тау шатқалдарында жиі кездесетін бұл 
аңның құрметіне Алматы облысындағы үлкен 
елді мекен Текелі деп аталады. Таутеке 
Оңтүстік Сібір, Орта және Орталық Азия тау-
ларында, оның ішінде Қазақстанның Жоңғар, 
Кетпен, Теріскей, Күнгей, Іле Алатауларында 
2500-5000 м биіктікте кездеседі. Таутеке – 
ешкі тұқымдасына жататын аша тұяқты жа-
нуар. Денесінің ұзындығы – 160 см, биіктігі 
– 100 см, ал салмағы 100 кг-ға дейін жетеді. 
Мүйіздері қылыш тәріздес қайқы. Текесінің 
мүйізі жуан әрі ұзын – 130-150 см, ешкісінің 
мүйізі 40 см-ге жуық. Денесінің алдыңғы 
бөлігі, мойын тұсы қоңырқай, екі бүйірі мен 
баурайы ақшыл сұр түске боялған. Аша 
тұяқтылардың ішіндегі ең биікке көтерілетін 
жануардың ұзын, сүйрік сақалы бар. Небір 
табан тұрмас тайғанақ құздарда тастан тасқа 
3-3,5 м биіктен емін-еркін секіреді. Өздері 
өте ақылды және сақ келеді. Таудың биік 
жартасты, аса қиын жерлерін мекендейді. 
Көкек, мамыр айларында лақтайды. Әдетте 
бір не екі лақ туады. Лақтары сүтпен де, 
шөппен де қоректеніп, бір айдан соң ана-
сымен жайылымға шығады. Саны азайып, 
Қызыл кітапқа енген, ерекше қамқорлықты 
қажет ететін жануар.

Т. ТАЙЖАКОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП 

РММ инспекторы.

Срочно продам или меняю участок с 
недостроенным домом, варианты, обмен 
на КРС или авто, в городе Саркан район 
«Шанхай», 400 000 тенге. Обращаться сот. 
8778 9140186. 

Закен Оралбек Армияұлының аты-
на тіркелген Амангелді ауылдық округіндегі 
№ 1510858 (кад.№03-263-016-226) 22,400 
га көлемді жердің мемлекеттік тіркеу актісі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп та-
нылсын.

Ахметжанов Толеужан Ержахано-
вичтің атына тіркелген Лепсі ауылдық округі 
Қазыбек би №14  үй, 01.09.2005 жылғы 
№1143083 (кад.№03-263-069-125) 250 га 
көлемді жайылымдық жердің мемлекеттік 
тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарам-
сыз деп танылсын.

Əл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетімен бірге болашаққа сенімді  қадам!

орны және ғылыми-зерттеу орталығына ай-
налды. Университетте екі мыңнан астам 
жоғары білікті оқытушы жұмыс істейді, соның 
ішінде 1000-нан астам ғылым докторы мен 
кандидаты, 100 академик пен елу философия 
докторы бар. Сонымен қатар, заң факультеті 
мемлекет пен құқықтың өзекті мәселелері 
бойынша республикалық және халықаралық 
конференциялардың, Қазақстан студенттері 
арасында жыл сайынғы республикалық 
құқықтық олимпиаданың тұрақты ұйым-
дастырушы болып табылады. Факультет 
құрамында ғылыми және оқу әдебиетінің бай 
қоры, соның ішінде мұрағат материалдары бар 
көне кітапхана бар. 

Университеттің жаңа даму кезеңінде Әл–Фа-
раби атындағы ҚазҰУ–дың жаңа Академиялық 
саясаты іске асырылды, білім тексерудің 
қуатты корпоративтік Интернет жүйесі жолға 
қойылды. Заң факультетіне Қазақстан СОРОС 
қорының қолдауымен Студенттік заң клини-
касы ашылып, үздік студенттер халыққа заң 
кеңесін беру арқылы табысты жұмыс жасауда. 
Заң факультетінде студенттік өмір қызықты әрі 
мазмұнды. Әрдайым спорттық жарыстар және 
конкурстар ұйымдастырылып тұрады.                                                                        

А.ЕСЕКЕЕВА,
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ Заң 

факультетінің (Кеден, қаржы және 
экономикалық құқық кафедрасының) аға 

оқытушысы.

ҚАЗАҚСТАН  
06.00, 04.00 ҚР ӘНҰРАНЫ 06.05, 02.25 
«Көңіл толқыны» 06.25, 01.50  «Мәселе» 
бағдарламасы 07.00  Қуандық Рахымның 
концерті 08.55 «Ер Төстік және айдаһар» Муль-
тфильм 10.00, 19.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 
12.00 «Көңілашар» 12.50  Қазақ күресі. «Әлем 
барысы»  Халықаралық турнирі. Тікелей 
трансляция 20.00 «Әнім сен едің...» Шәмші 
Қалдаяқовтың шығармашылығына арналған 
кеш 21.30 Т/х «Жат мекен» 22.30 Т/х «Гауһар» 
23.25 Т/х «Қазақ елі» 00.20«Ниет» әлеуметтік 
ток-шоу  

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, 
22.30 Т/х «Дала қырандары» 10.40, 20.10 Т/х 
«Армандастар» 11.10 Д/ф «Судьба челове-
ка– судьба страны» 12.00 Жаңалықтар. Но-
вости  12.30 Кино «Той любой ценой»  14.15 
«Дос-Мұқасан» ансамблінің «50 жыл елмен 
бірге» атты  концерті 16.00 «Ду-Думан» 17.00, 
23.20 Т/с «Листопад» 18.30 Т/х «Шашу» 19.30  
Қорытынды жаңалықтар 20.45, 01.45«Народ-
ный контроль» 21.00 Итоги дня 21.40 Т/х «Аб-
дулхамид хан» 00.40«Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ   
06.00, 02.25  «Махаббатпен, Астана»  концерті 
08. 20 «Басты бағдарлама» 09.00 Шоу Макси-
ма Галкина «Лучше всех» новый сезон 10. 45  
«Поле чудес» 15.40 «На самом деле» 12.00  
«Қалаулым» 15. 45  Х/ф« Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 22.45  Сериал «Чужая 
кровь»  22.00 ,01.45«П@утіна» 22.50 «Чужая 
кровь» продолжение  00.45  Ночной кинотеатр  
«Операция «Мухаббат»  

ҚАЗАҚСТАН 
06.05, 04.15 «Көңіл толқыны» 07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.10 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 11.00 «Кездер-ай!». Ретроконцерт 
12.00, 01.00  «Ниет» ток-шоу 14.00, 17.00, 
20.00, 00.30 AQPARAT 14.10, 22.30 Т/х «Гауһар» 
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 «Жан жы-
луы» 16.25, 03.20 «Нұр Тілеу». Сұхбат 17.15,  
23.25 Т/х «Қазақ елі» 20.35, 02.30 «Ашық алаң» 
03.55 «Жан жылуы»  

ХАБАР 
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 «Армандастар» 11.15, 21.40 
Т/х «Абдулхамид хан» 12.30 «Менің тағдырым» 
13.00 Т/с «Неслучайная встреча» 14.40 Т/с 
«Разия» 15.00 «Қоғамдық талқылау» 16.00 
«Ду-думан» 17.00, 23.20 Т/с «Листопад» 18.30 
Т/х «Шашу» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 
20.50 Премьера! Новый курс 21.00 Итоги дня 
00.50 «Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.40 Т/х «Зәуре» 06.40, 03.15  «Той за-
каз» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Мужское/Женское» 
12.00 «QALAYYM LIVE» 15.45 «На самом 
деле» 16.50 Т/с «Гончие-5» 18.45 «Пусть гово-
рят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50  
Т/с «Чужая кровь» 22.00, 01.55, 03.45 «П@
УТІNА»  00.45 Ночной кинотеатр.  «Операция 
«Мухаббат»  

ҚАЗАҚСТАН  
06.05, 04.10 «Көңіл толқыны» 06.30, 
14.00,17.00, 20.00, 00.30 AQPARAT 07.00 
«Таңшолпан» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр»  12.00, 01.00 «Ниет» ток-шоуы 14.10, 
22.30 Т/х «Гауһар» 15.00, 21.30 Т/х «Жат ме-

кен» 16.00, 03.20 «Kelbet» 16.35 «Елбасы ша-
рапаты» 17.10, 23.25 Т/х «Қазақ елі» 20.35, 
02.30 «Ашық алаң» 23.25 Т/х «Қазақ елі» 03.50 
«Ақ сауыт»  

ХАБАР 
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 «Армандастар» 11.15, 21.40 
Т/х «Абдулхамид хан» 12.30 «Менің тағдырым» 
13.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 14.40 Т/с 
«Разия» 15.00 «Қарақатпен шәй» 16.00 «Ду-
думан» 17.00, 23.20 Т/с «Листопад» 18.30 Т/х 
«Шашу» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.45, 
01.45  «Біздің назарда» 21.00 Итоги дня 00.40 
«Төрлетіңіз»  

ЕВРАЗИЯ 
06.00, 02.40 Т/х «Зәуре» 06.40, 03.15 «Той за-
каз» 07.10, 18.00 Басты жаңалықтар 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Мужское/Женское» 
12.00 «Қалауым Live» 15.45 «На самом деле» 
16.50 Х/ф «Гончие-5» 18.45 «Пусть говорят» 
20.00 Главные новости 20.45, 22.50 Т/с «Чужая 
кровь» 22.00, 01.55, 03.45 «Паутина» 00.45 
«Опирация «Мухаббат»  

  
ҚАЗАҚСТАН  

06.05 «Көңіл толқыны» 06.30, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.05 AQPARAT 07.00 «Таңшолпан» 
10.00, 18.10 Т/х «Шытынаған тағдыр»  12.00, 
01.35 «Ниет» ток-шоуы 14.10, 22.30 Т/х 
«Гауһар» 15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00, 
03.55 «Жүз жаңа есім» 16.30 Д/ф «Беймалым 
Алаш» 17.10, 23.25 Т/х «Қазақ елі» 20.35, 03.05 
«Ашық алаң» 00.30 «Нұр Тілеу». Сұхбат 21.45 
Футбол 23.55 Т/х «Қазақ елі» 00.40 «Нұр Тілеу» 
сұхбат  

ХАБАР 
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 «Абдулхамит хан» 12.30 «Олжалы отба-
сы» 13.00 Т/с «Свадьбы и разводы»» 14.40 
Т/х «Разия» 15.00 Тарих. Тағдыр. Тұлға 16.00 
«Ду-думан» 17.00, 23.20 Т/х «Листопад» 18.30 
Т/х «ШАШУ» 19.30 Қортынды жаңалықтар 
20.50 Открытый диалог 21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз»    

ЕВРАЗИЯ 
06.00,02.40 Т/х «ЗӘУРЕ» 06.40,03.15 «Той за-
каз» 07.10,18.00 Басты жаңалықтар 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Мужское/Женское» 12.00 
«ҚалауымLive» 15.45 «На самом деле» 16.50 
Х/ф «Гончие-5» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«Главные новости» 20.45, 22.50 Т/с «Чужая 
кровь» 22.00, 01.55, 03.45 «Паутина» 00.40 
Ночной кинотеатр. «Операция «Мухаббат» 

 
ҚАЗАҚСТАН 

06.00,04.25  Әнұран 06.05 Көңіл толқыны 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00,01.05 AQPARAT 07.00  
«TANSHOLPAN»  бағдарлама  10.00, 18.10  
Т/х.  «Шытынаған тағдыр » 12.00, 01.35  NIET 
Әлеуметтік тоқ-шоу 14.10, 22.30Т/Х  «Гауһар» 
15.00, 21.30  Т/х. «Жат мекен» 16.00 Иман өзегі 
16.30 «Ұлы дала ұлағаты» 17.10, 23.25 Т/х 
«Қазақ елі» 20.35, 03.05 «Ashyq alan»  00.30 
«Parasat maidany» 03.55 Ауылдастар    

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 «Жаңалықтар» 09.00  «Новости» 10.00 
Т/Х «Дала қырандары» 10.45, 20.10 Т/Х «Ар-
мандастар» 11.15 Т/х «Абдулхамид  хан» 12.00 
Жаңалықтар. Новости 12.30 Патриот  13.00  
Сериал «Свадьбы и разводы» 14.40 Сериял  
«Разия» 15.00  Ток-шоу  Давайте  говорить  с 
Айгуль Мукей 16.00  Дневник  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 
«Рождение легенды» 23.30 Khabar boxing 
01.00 Төрлетіңіз   

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, 03.00 «Заң 
сөйлесін» 20.00 Главные новости 20.45 Поле 
чудес 22.00, 00.00  «Чужая кровь» 23.00, 02.15 
Паутина 04.00 Той заказ   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 04.20  Әнұран 06.05  Qyzyq eken 
07.00 AQPARAT 07.30  «Сәлем, Қазақстан» 
09.00,17.30 Бір күн 09.25 Тұсаукесер 
«Толағай» 10.00,18.00 Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр» 12.00,00.40 Nur Tiley 12.35 «Екі 
жұлдыз» күнделік 12.50 «Қазақтың қара ба-
ласы»  «Серілер» тобының концерті 14.40 
«Көңілашар» 16.05 М/ф. «Етік киген мысық» 
20.00,01.10 MASELE 20.35 «Әзіл әлемі» 21.00 
«Екі жұлдыз» 22.40 «Бақыттың кілті әйелде» 
комедия 00.10 «Ауылдастар» 01.45 Parasat 
Maidany 03.05 Көңіл толқыны   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 07.30 
Концерт «Беу, туған жер»  08.45 Өзін өзі 
тану 09.00 М/с. «Нильс Хольгерсон» 09.30 
Тұсаукесер «Әнші балапан» 11.00 Премьера! 
«Не туристы» 11.30 «Жұлдызды жекпе-жек 
13.15 «Қарақатпен шай» 14.00 Шоу талантов 
«Central Asias Got Talent» 15.40 Т/х. «Арман-
дастар» 18.15 Қызық Times 19.20 Новый се-
зон. Музыкальное шоу вокалистов «Topjargan»  
21.00 «7 күн» 22.00 Мегахит   «Дети Хуанг Ши»  
00.00 Сериал «Черный список» 00.50 National 
Geografi c «Марс» 01.35 Тұсаукесер «Патриот»   

ЕВРАЗИЯ 
06.00  Т/х  «Последнее королевство» 07.00 
Тамаша сити 07.55 Басты жаңалықтар 
08.40,04.15 Ұшқалақ 08.50  Мелодрама   «Вер-
ни мою любовь» 12.50 «Фабрика грез» 13.15 
«Әкемізге қалыңдық» 14.30 Шоу «Лучше всех»  
15.50 Х/ф. «Седьмой гость» 18.00 Сенбілік 
жаңалықтар 18.35, 03.35 Кешкі кездесу 20.00 
«Главная тема» 20.30,23.00 Х/ф. «Чужое 
счатье» 22.00,02.30 «П@утина+» 23.00 Х/ф. 
«Великолепная» 00.30 Кино «Максимальный 
удар»   

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 07.00 «Сәлем, Қазақстан!» 
08.10  М\ф 09.35. 03.05 «Ақсауыт» 10.00, 18.00  
Т\х «Шытынаған тағдыр» 12.00, 01.55 «Дара 
жол»  12.50 Концерт 14.40 Комедия «Бақыттың 
кілті әйелде»  16.20 «Екі жұлдыз»  20.00 «Арта»  
20.45, 04.15 «Сен де бір кірпіш дүниеге» 21.10 
Ақылбек Жеменейдің шығармашылық кеші 
23.30 «Жайдарман» 02.40 «Бір күн»  

ХАБАР  
06.00  «Тамаша» 07.00 Бокс 08.30  «Самопо-
знание» 08.40 М/с 09.30 Тұсаукесер «Жау-
ынгер» 09.50 Д/ф «Абіш Кекилбаев» 10.35 
«Не туристы» 11.10 «Топжарған» 12.50Т/х 
«Дала қырандары» 15.50 Бокс 17.20 Ұлттық 
олимпиадалық комитетінің марапаттау рәсімі 
19.20  «Central  Asia`s God Talent» 21.00 «7 
күн» 22.00 Большая неделя  23.00 Қызық таймс 
00.00 Черный список 00.50 Национальная гео-
графия 01.40 Тұсаұкесер«Жауынгер»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Последнее королевство» 07.00, 03.30 
«Тамаша сити» 07.50 «Сенбілік  жаңалықтар» 
08.25, 04.15 «Ұшқалақ» 08.50 «Верни мою лю-
бовь» 12.50 «Контент»   13.40 Мужики 15.50 
Х/ф «Синдром недосказанности» 18.00 Басты 
бағдарлама 18.35. 02.30 «Әкемізге қалыңдық» 
20.00  Аналитика 20.55, 23.00 Сериал «Чужое 
счастье» 22.00, 01.40 «Паутина +»  00.45 Тео-
рия заговора 02.30 «Әкемізге қалыңдық»        

Ерекше 
қамқорлықты 

қажет етеді
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 Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

Но все же главным 
украшением нашего горо-
да по-прежнему являются 
замечательные люди, ко-
торые и создают всю эту 
красоту. Одним из таких 
людей является Кривен-
цов Николай Дмитриевич-
замечательный человек, 
мудрый руководитель, от-
ветственный дедушка.

В центре города есть 
много многоэтажных зда-
ний. Нам кажется, что они 
сто лет стоят на своих ме-
стах, серые, одинаковые, 
ничем не отличающиеся  
друг от друга. Но у них  ока-
зывается, как и у людей ,есть свои особенно-
сти.

Я хочу рассказать об одной «пяти этажке», 
вернее об истории ее создания. Этот дом на-
ходится на улице Тәуелсіздік  104, который 
был  сдан в эксплуатацию 21 ноября 1989 году. 
Обыкновенный  дом, но история его появления 
очень интересна.

Есть руководители, которые обеспокоены 
лишь тем, чтобы его подчиненные выполняли 
план, такие, которые беспокоятся о том, чтобы 
условия труда его работников были достой-
ными, а есть такие, которые думают обо всем 
вместе, и для них все является важным: в каких 
условиях работает человек, где и как живет его 
семья, есть ли у него возможность нормально 
отдыхать. И таким  руководителем является  
Николай Дмитриевич Кривенцов, я не хочу пи-
сать о нем в прошедшем времени-являлся.Он 
есть и остается мудрым руководителем, хло-
потами и стараниями которого и был построен 
и этот дом, и здание Казахтелекома. Что для 
этого ему пришлось  сделать ,мало кто знает. 
Скажу лишь о том, что Николай Дмитриевич 
побывал на приеме у самого министра связи 

СССР. И добился строительства нового зда-
ния, и нового дома. Ну, строительство здания- 
понятно. Маленькое старенькое здание уже не 
вмещало новое оборудование. А зачем пятиэ-
тажный дом? Сам руководитель говорит так: 
«У нас большой коллектив, огромная очередь 
на получение жилплощади. Я решил добивать-
ся строительства этого дома для того, чтобы 
обеспечить всех своих нуждающихся жильем-
это, во-первых (в очереди было более 30 чело-
век), во-вторых, дом должны были построить 
рядом со зданием Казахтелекома, это было бы 
очень удобно, ведь у нас есть ночная смена, 
много работающих женщин. А в-третьих, дом 
- благоустроенный, значит меньше бытовых 
проблем.» И этот дом построили, всех работ-
ников Николай Дмитриевич обеспечил благоу-
строенным жильем. Вот пример руководителя, 
который смог сделать свое предприятие пере-
довым, а жизнь своих работников достойной. 
Честь и хвала таким руководителям!

Дарья САДЧИКОВА, 
ученица 10 «Б» класса КГУ 

«Школа-гимназия №1.

ДОМ  ДЛЯ  СЧАСТЬЯ    
который  отмечает 30-летний юбилей

Мәңгілік өлмес мұра
21 қараша күні М.Төлебаевтың мемо-

риалды музейінде «Музейлер шеруі» атты 
жалпыреспубликалық акцияны іске асыру негізінде  
"Мәңгілік өлмес мұра" атты музей түні акциясы өтті. 

«Музей түні» жобасының негізгі мақсаты –му-
зейге жұртшылықтың назарын аударту, тарихи-
мәдени мұраларға арналған бірегей шаралар 
мен бағдарламаларды ұйымдастыру арқылы 
музейдің беделін арттыру. «Музей түні» - бұл 
музейдің ауыз толтырарлық мәдени дәстүрлерінің 
бірі. Ол жастардың шығармашылығын дамытуға, 
ауылымыздың мәдени ортасын құруға үлкен септігін 
тигізеді. Лепсі ауылының тұрғындары мен қонақтары 

үшін аталмыш шара музей әлемімен танысуға, музей коллекциялары мен экспозициясын 
көруге, мәдени бағдарламаларға қатысуға және көңілді демалып қайтуға зор мүмкіндік береді.

Шара бағдарламасы кешкі сағат 9-да басталып түнгі 2-ге дейін жалғасты. Бұл жолы 
ауыл тұрғындары мен қонақтарына музейдің қор коллекциясы негізінде құрылған көрмелер 
ұсынылды: «Біржан – Сара операсы – ұлы композитордың ұлы еңбегі» атты тақырыпта көрмесі 
композитор Мұқан Төлебаевтың ұлы шығармасы туралы кең көлемде мағлұмат берді;  «Ұлттық 
музыка – ұлт мұрасы» атты тақырыптағы көрмеде ұлттық музыка аспаптары таныстырылды.
Келушілер түрлі бағдарламаға қатысып, деректі фильмдер көріп, квест ойындарына қатысты.
Музей түні акциясы барысында келушілерге  – «М.Төлебаевтың отбасы мен балалық шағы», 
«М.Төлебаевтың өнер жолы», «Әлемдік деңгейдегі классиктер»атты залдарына тегін кіріп, экс-
курсия тыңдау мүмкіндігі берілді.

Шара аяғында ауылдық мәдениет үйінің қызметкерлері орындауындағы концерттік 
бағдарлама тамашаланды. Бұл кеште келушілер музейдің тарихымен танысып қана қойған 
жоқ, оны көзбен көріп, жүрекпен сезінді деуге толық негіз бар.

С.ДЖАПАРОВ,
М.Төлебаевтың мемориалды музейінің қор сақтаушысы.

Бейсембаевтар әулеті қадірлі 
құдалары Захановтар отбасына 
ұлы

Қанат Жұмаханұлының
мезгілсіз қайтыс болуына байла-
нысты қайғыларына ортақтасып, 
көңіл айтады.

Ауған соғысының ардагері, біздің қарулас жолдасымыз Егізбаев Дәурен Ғалиұлын 5 
желтоқсан күні 51 жасқа толатын туған күнімен құттықтаймыз. Жаныңа шуақ төгер жақсылық 
пен шалқар шаттық тілейміз! 

Ақ жүректің арнадық шашу жырын,
Таң түріліп көгіңе ашылды күн.
Әрқашан мағыналы ғұмыр сүріп,
Жүз жасаңыз, көтеріп ғасыр жүгін.
Құттықтаушылар: Ауған локальдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

Ұзақ жылдарын денсаулық сақтау саласына арнап, білімі мен білігін, қажыр-қайратын 
осы ардақты іске жұмсаған асыл әкеміз Тәжиев Əлмұрат Əбдікәрімұлы желтоқсанның 
1-ші жұлдызында 63 жасқа толады. Алпыс үшінші асуы ардақтымызды сонымен қатар зей-
нет жасына жеткізіп отыр. Мамандығының майталманы, ақ жүректі, жарқын жүзді, асыл 
ниетті қамқорымызға мына дүние дидарындағы бар жақсылық атаулыны тілеп, жүрегімізді 
жылытқан төмендегі жыр шумақтарын арнаймыз!

Жан болған соң бауырмал да, жайдары, 
Ынтымақтың Сіз ұйытқысы, қайнары. 
Алпыс үшің құтты болсын жан әке, 
Бұл әулеттің Сізсіз алтын Айдары!
Деніңіз сау, аман болып басыңыз,
Тек жоғары домаласын тасыңыз!
Ел-жұртыңның ортасында аман-сау,
Күліп-ойнап, жүзге келсін жасыңыз.
Ең ізгі тілекпен: жұбайы Мира, балалары Əйгерім-

Санат, Айнұр-Ержан, немерелері Əли, Əмір, Сұлтан, 
Мұстафа, Алина, Ерке.  

Пограничник ауылының тұрғыны, білікті басшы, дәрігерлік амбулаторияның бас дәрігері, 
терапевті Тәжиев Əлмұрат Əбдікәрімұлын желтоқсанның 1-ші жұлдызында 63 жасқа то-
лып, зейнеткерлік жасқа жетуімен құттықтаймыз. 40 жыл тұрғындарға шипалы қолымен, 
шырайлы сөзімен қалтқысыз қызмет еткен әріптесімізге деніне саулық, басына амандық, 
жанұясына бақыт тілейміз! 

Көрген кезде 63 жас мәресін,
Ақ тілектер періште боп жебесін.
Немерелер балдай тәтті тілімен,
Жаныңызды рахатқа бөлесін.  
Құттықтаушылар: дәрігерлік амбулаторияның, 

Қарауылтөбе мед.пунктінің, Көкөзек ФАП-нің ұжымдары.

Пограничник ауылының тұрғыны, ұзақ жылдар денсаулық 
сақтау саласында қызмет жасаған ауылдық емхананың бас 
дәрігері Тәжиев Əлмұрат Əбдікәрімұлын 1 желтоқсан туған 
күнімен және зейнетке шығуымен шын жүректен құттықтаймыз! 
Жан жары Мейрамбала екеуі немерелерінің қызығын көріп, 
ұзақ өмір сүрсін. Денсаулығыңыз мықты, ғұмырыңыз ұзақ, 
көрер қуанышыңыз көп болсын!

Бәйтерексіз жапырағы жайқалған,
Барша жұртқа жақсылығың байқалған.
Есен болсын ұрпағыңыз көрінген,
Ән қалықтап, күй төгілсін төріңізден.
Бақ орнасын әрдайым басыңызға,
Жас қосылсын жасыңызға.
Отбасына қуаныш сыйлап талай,
Амандықпен жетіңіз жүзге қарай.
Құттықтаушылар: Еркін-Ұлжан, Əбілғапар-Нұрсұлу, Естай-Шолпан, Жәнібек-

Эльмира.  

Пограничник ауылында туып өскен Ожарова Бинура 
Талғатқызын және Ожар Ернар Талғатұлын туған күндерімен 
құттықтаймын.  Бинура көк аспанды 
бағындырып стюардесса болып қызмет 
етсе, Ернар Ұлттық қауіпсіздік академия-
сын бітіріп, қазіргі күнде Қостанайда қызмет 
етуде. Қос құлындарымыздың қуаныш 
құрдасы, жақсылық жолдасы болып, әлі та-
лай биіктерді бағындыруына ізгі ниетімізді 
қосамыз!

Өмірлеріңнің ұзақтығын тілеймін,
Аспандарыңның шуақтығын тілеймін.
Қуаныштарыңның тұрақтылығын 

тілеймін,
Дендеріңнің қуаттылығын тілеймін.

Ізгі тілекпен: анасы Қайырхан және Дакеевтер әулеті.

Екіаша ауылы «Балдәурен» бөбекжай 
бақшасында «Алтын күз келді бақшама» атты 
ертеңгілігімізді барлық топ балалары атап 
өттік. Молшылық пен берекелі, мерекелі күз 
мезгілі де өзінің қызықты  сәттерімен ерекше 
құбылыстарымен балабақша бүлдіршіндерінің 
естерінде мәңгі сақталып қалды. Балалар би 
билеп, ән айтып, түрлі  қызықты ойындар ой-
нап, өз өнерлерін көрсетіп,  осы сәтті тамаша 

көңіл-күймен өткізді.
Сондай-ақ, ата-аналар мен балалардың 

бірлесіп ұйымдастырылған «Астыққа бай ал-
тын күз» атты көкөністер мен жеміс және түрлі 
өсімдіктерден жасалған түрлі қолөнерінен 
көрме  ұйымдастырылып қойылды. Жомарт 
күзіміз бәрімізге өзінің молшылығын, кеңшілігін, 
шуағын төгіп, қуантып жүре берсін.

Саналы тәрбие арқылы болашақ 

балаларымыздың көптеген жетістіктерге жету 
мүмкіндіктері зор. Әрбір маман өз еңбегін 
айқын етіп көру үшін алдымызға асқақ арман 
мен мақсат қоямыз. Арман мен мақсат  адам-
ды алға жетелеп, өмірімізге күш-қуат береді.  
Балалар болашағына сапалы білім, саналы 
тәрбие беруге міндеттіміз. 

К.БАГДАЛИНА,
Екіаша ауылының «Балдәурен» 

бөбекжай бақшасының тәрбиешісі.

Алтын к‰з келдi баќшама

Пограничник ауылының тұрғыны, қадірлі жездеміз 
Тәжиев Əлмұратты 1 желтоқсан 63 жасқа толған күнімен 
және зейнеткерлікке шығуымен құттықтаймыз. Аса қадірлі 
жезде! Сізді бүгін алпыстың төрінен, абыройдың биігінен 
көріп отырғанымызға бек қуаныштымыз. Алла тағала осы 
абыройыңыздан айырмасын, елім, Отаным деп соққан 
жүрегіңіз қартаймасын. Апайым екеуіңіз көпке жасаған игі 
істеріңіздің, балаларға жұмсаған бейнеттеріңіздің жемісін көре 
беріңіздер. 

Үзілмесін өміріңнің жыр – әні,
Бақытыңның өрге тартып бұлағы.

Еңбегіңнің тек зейнетін көре бер,
Келер күннің сәулелі боп шуағы.
Ізгі ниетпен: балдыздары Кадеш, Назгүл, Сезім.

С каждым годом наш город становится  красивее и удобнее для жизни. По-
является много новых зданий, как административных, так и для жилья и 

отдыха наших жителей. Ремонтируются старые здания, принимая современный 
вид. Мы с радостью замечаем, как меняется облик нашего города к лучшему: 
новые дороги, освещение, чистые улицы, появляются уютные скверики и парки.


