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Биыл Абай Құнанбайұлының 
туғанына 175 жыл толады. 
Халқымыздың ұлы перзентінің 
мерейтойын лайықты атап өту 
үшін арнайы құрылған комиссия 
дайындық жұмыстарын бастап 
кетті. Мемлекет көлемінде және 
халықаралық деңгейде ауқымды 
іс-шаралар ұйымдастыру жос-
парланып отыр. Бірақ мұның 
бәрі той тойлау үшін емес, 
ой-өрісімізді кеңейтіп, руха-
ни тұрғыдан дамуымыз үшін 
өткізілмек.

Абай Құнанбайұлы ғұлама, 
ойшыл, ақын, ағартушы, 
ұлттың жаңа әдебиетінің негізін 
қалаушы, аудармашы, компози-
тор ретінде ел тарихында өшпес 
із қалдырғаны сөзсіз. Оның 
өлеңдері мен қара сөздерінде 
ұлт болмысы, бітімі, тұрмысы, 
тіршілігі, дүниетанымы, мінезі, 
жаны, діні, ділі, тілі, рухы көрініс 
тауып, кейін Абай әлемі де-
ген бірегей құбылыс ретінде 
бағаланды.

Өткен жылы Абайдың 
шығармаларынан үзінді оқу 
эстафетасы өтті. Ләйлім 
атты оқушы қыз ұсынған бұл 

елдік шараға мен де қатысып, 
қолдау көрсеттім. Мектеп 
оқушыларынан ел азаматта-
рына, тіпті әлемдік деңгейдегі 
танымал тұлғаларға дейін зор 
қызығушылық танытып, лезде 

іліп әкеткен бұл бастама бірнеше 
айға ұласты.

Соның арқасында бүкіл 
Қазақстан Абай мұрасын тағы 
бір зерделеп шықты. Бұл – 
Абайға деген құрмет әрі ұрпақты 

АБАЙ ЖӘНЕ XXI ҒАСЫРДАҒЫ ҚАЗАҚСТАН
Қасым-Жомарт ТОҚАЕВ - Қазақстан Республикасының Президенті:

тәрбиелеудің тиімді тәсілі. 
Абай жырларын оқу челленджі 
биыл, ақын мерейтойы тұсында 
жаңаша жанданады деп сенемін.

Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы 
Назарбаев «Болашаққа бағ-

дар: рухани жаңғыру» атты 
мақаласында қоғамдық сананы 
қайта түлетудің маңыздылығы 
туралы айтты. Ұлттық сананы 
сақтау және оны заман талабына 
бейімдеу мемлекеттік маңызы 
бар мәселеге айналды. Өйткені 
сананы жаңғырту арқылы ХХІ 
ғасырда еліміздің тың серпінмен 
дамуына жол ашамыз.

Осы орайда Абай мұра-
сының тигізер пайдасы зор 
деп есептеймін. Ұлы ақын-
ның шығармалары бүгін де 
өзектілігін жоғалтқан жоқ. 
Абайдың ой-тұжырымдары бар-
шамызға қашанда рухани азық 
бола алады.

Сондықтан ұлтымызды жаң-
ғырту ісінде оның еңбектерін 
басшылыққа алып, ұтымды пай-
далану жайын тағы бір мәрте ой 
елегінен өткізген жөн.

Мен бұл мақалада Абай 
сөзінің бүгінгі заманымыз үшін 
көкейкестілігі, ақын шығар-
маларынан халқымыз қандай 
тағылым алуға тиіс екендігі 
жөнінде жұртшылықпен ой 
бөліскім келеді.

(Жалғасы 4-5 беттерде).

Қоғамдағы заңның орны ерекше заң – адамзаттың өзара қатынасын 
реттейтін, түрлі қылмыстық әрекеттерді тізгіндейтін аса маңызды 
қағидаттар жинағы десек, елдің дамуы үшін де аталған заңның алар орны 
ерекше. Сол үшін жыл сайын заңнамаға өзгертулер мен толықтырулар 
енгізіліп отырады. Кейбір баптар ескірсе, кейбірі толықтыруды қажет 
етеді.

Осыған орай ауданымызға, Қазақстан Республикасы Парламентінің 
Сенат депутаты Сүлеймен Ляззәт Жаңылысқызы арнайы іс-сапармен 
келді. Мақсаты заңнамаға енген өзгерістер мен толықтыруларды жеткізу 
және ұсыныстарды тыңдау.

Сенат депутаты aлдымен Сарқан қаласы Н.Островский атындағы 
мектеп-лицейіне барып, мектеп ұжымымен кездесті. «Педагог мәртебесі 
туралы» заң талқыланып, ұстаздар қауымы өз ұсыныстарын жеткізді. 
Білім саласына қатысты бірнеше өзекті мәселелер көтеріліп, өзгерістер 
енгізуге ұсыныстар жолданды.

Сапар барысында халық қалаулысы 30 жылдай қаңырап бос тұрған  
аудандық орталық аурухананың жаңа кейіпке еніп, санаулы күндері есігін 
айқара ашқалы отырған денсаулық мекемесінде болды. Қазіргі уақытта 
толық күрделі жөндеуден өтіп, заман талабына сай жабдықталған жаңа 
аурухана ғимаратымен жақын танысты.

Сапар соңын Сарқан политехникалық колледжінде аяқтады. Колледж 
жұмысымен танысу барысында колледж директоры Нұрахмет Маткари-
мов тозығы жеткен студенттер жатақханасын көрсетіп, күрделі жөндеуден 
өткізу үшін қаражат бөлінуіне көмек сұрады.

Сонымен қатар, Сенат депутаты ауданның құқық қорғау органдарының 
басшылары және кәсіби, кәсіби емес медиаторлармен кездесіп, ҚР 
Заңдарында орын алып жатқан өзгерістермен таныстырып, сауалдарға 
жауап берді.

Сенат депутаты Ляззәт Жаңылысқызы сол күні қоғамдық қабылдау 
өткізді. Қоғамдық қабылдауға Сарқан қаласы және Екіаша ауылының 
тұрғындары келіп, өз сұрақтарын қойды. Көтерілген сауалдарын мұқият 
тыңдаған депутат тиісінше жауап берді.

Өз тілшіміз.

Қала және ауылдық округтердің 
әлеуметтік-экономикалық дамуының  
кешенді бағдарламасынан ту-
ындайтын міндеттерді негізге 
алып, тұрғындарды әлеуметтік – 
экономикалық кешенді бағдарламаға 
сәйкес іс-шараларды орындауға 
жұмылдыруда. Бағдарламаны іске 
асыру мақсатында халықтың тұрмыс 
жағдайын жақсартуға бағытталған 
шаралар кеңінен қамтылып,   білім 
беру сапасын арттыруға,  сапалы 
медициналық қызмет көрсетуге, 
рухани қажеттіліктерді өтеуге 
бағытталған жағдайлар жасалуда. 

Біз Алмалы ауылдық округіне 
қарасты Абай елді мекенінде 
өткен есепті жиынға қатысып, 
ауылдық округ әкімі Асқар 
Тұрғамбековтың елде жүргізіліп 
жатқан реформалардың іске асы-
рылу барысы туралы баяндама-
сымен таныстық. Тасарық орта 
мектебінің жиынжайында өткен 
есепті жиналысқа келген ауыл 
тұрғындарының өкілдері баяндамада 
атап көрсетілген нақты жұмыстарды 
қанағаттанарлық деп бағалады.  

Алмалы ауылдық округінде 
мемлекеттік қызметте 4 бас маман, 3 

жетекші маман және 1 спорт әдіскері 
мен 1 жастар ісі жөніндегі әдіскер 
қызмет етеді.    Округте екі орта мек-
теп, 1 балабақша, 1 өнер мектебі, 1 
ауылдық  дәрігерлік амбулатория, 
Абай ауылында 1 фельдшерлік 
пункт, 2 байланыс бөлімшесі,  1-тех-
ника жөндеу орны,    13  дүкен, 1 
наубайхана, 2 кафе, 1 шаштараз, 
1 жылыжай бар.  Халық саны 4552 
адам, оның ішінде  Алмалы ауы-
лында    3851 адам, Абай ауылын-
да   701 адам тұрады. Округ бойын-
ша барлық оқушы саны  778,  оның 
ішінде  Алмалы орта мектебінде   669  
оқушы, Тасарық орта мектебінде   
109   оқушы білім алуда. Округтегі  
жұмыс жасындағы халық саны 2649 
адамды құрайды, оның ішінде 1408 
адам өзін-өзі қамтамасыз етсе,  10 
адам  жұмыссыздар   сапында. 

Ауылдық округ әкімі есепті ба-
яндамасында бюджет қаржысының 
жұмсалуы, көшелерді жарықтандыру 
және жөндеу жұмыстарына, қыс 
мезгілінде жолдарды тазалауға 
бөлінген қаражаттың игерілуі ту-
ралы атап көрсетті. Сонымен 
қатар  егін шаруашылығы са-
ласынан түсетін түсім саралан-

ды,  мал шаруашылығы бойынша 
мемлекеттік бағдарламалардың 
орындалуы жұртшылық назары-
на ұсынылды.  Инвестиция тарту, 
оны дамыту,  ветеринария саласы, 
салық тапсырмасының орында-
луы,  кәсіпкерлік саласы, медицина, 
әлеуметтік сала, атаулы әлеуметтік 
көмек баяндаманың негізгі арқауына 
айналды. 

Тұрғындардан түскен сауал-
дардың арасындағы интернет 
желісінің баяулығы, көшелерді 
жарықтандыру мәселелері, пошта 
қызметіндегі оралымсыздықтар 
ауылдық округ әкімінің тұрақты 
назарындағы жүзеге асырылатын 
міндет болып табылады.  Есепті 
баяндамада жаңа жылда  инвести-
ция көлемін жоспарланған деңгейге 
жеткізу,  қант қызылшасы жоспарын 
100 пайызға орындау, минералды 
тыңайтқышты пайдалану көлемін 
арттыра отырып, суармалы жердің 
өнімділігін арттыру, жоғары сапа-
лы тұқым себу, ветеринариялық 
қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
мақсатында бруцеллезбен ауырған 
мал санын азайту, санитарлық та-
зарту, көгалдандыру, көркейту 
жұмыстарына, ауыл көшелеріне тас 
төгіп түзету және түнгі жарық шам-
дармен қамтамасыз ету міндеттелді. 

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың 

депутаты.

●Ауыл әкімдерінің есебі

Елдің жүгін арқалағандар

Әлеуметтік сала басты назарда 

●Депутат ел ішінде

Қаңтардың 14-інен бастап Сарқан қаласы және ауылдық 
округтердің  әкімдері жұртшылық алдында өткен жыл-
ды қорытындылап, жаңа жылда елді мекендерді одан 
әрі дамытудың міндеттері мен негізгі бағыттары туралы  
есеп берді. 

Сүйікті досыңыз, тілекшіңіз, сырласыңыз, аудан айна-
сы - "Сарқан" газетіне жазыла алмай қалған адамдарға 
мүмкіндік мол. Жазылым үдерісі еш толассыз жүргізіле 

береді. Әр айдың 20-ына дейін жазылсаңыз келесі айдың 
басынан бастап қолыңызға тиеді. 

Баспасөз - 2020
Газетімізге жазылу жалғасады
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Сарқан аудандық қазынашылық 

басқармасы бойынша 2019 жылы 
барлығы 50 мемлекеттік меке-
меге қызмет көрсетіледі, оның 
ішінде республикалық бюджет-
тен қаржыландырылатын ме-
кеме 2, облыстық бюджеттен 
қаржыландырылатын мекеме 6, 
аудан бюджетінен 27 мекеме, 
аудандық маңызы бар қала, ауыл, 
кент, ауылдық округ бюджетінен 13 
мекеме, сонымен қатар қосымша 
48 бюджеттен тыс (2 ақылы қызмет, 
39 ақшаны уақытша орналастыру, 
7 өзін-өзі басқару) есеп шот бойын-
ша және 2 квазимемлекеттік сектор 
субъектілеріне қызмет көрсетіледі. 
Жергілікті аудандық бюджет  2019 
жылдың кірісі 7647796,0 мың теңге, 
шығыстары 7119681,8  мың теңгеге, 
ол орындалудың  99,7 пайызын 
құрайды.

  Басқарма бойынша  2019 жылда 
барлығы 41378  құжат қабылданып, 
оның 40249 орындалып, 1129 құжат 
орындаусыз қайтарылды немесе 

ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНЫҢ ДАМУЫНДА 
ҚАЗЫНАШЫЛЫҚТЫҢ ҮЛЕСІ

қабылданған құжаттың 2,73% пайы-
зын құрайды. 

2019 жылда аудандық қаржы, 
экономика бөлімдері, мемле-
кеттік мекемелердің жауапты 
орындаушылардың қатысуымен 
заңнамаларға өзгеріс және толық-
тырулар енгізілген мәселелер 
бойынша, 2019 жылдың 1 жарты-
жылдығының қорытындысы және 
жергілікті өзін-өзі басқарудың 
4 деңгейдегі дербес бюджетіне 
ауысу туралы (екінші кезең) бой-
ынша 5 мәрте семинар-кеңес 
өткізілді. Аудандағы мемлекеттік 
мекемелердің жіберген кемшіліктері 
мен қателері  туралы аудан әкіміне 
ақпарат жолданып, аудандағы 
мемлекеттік мекемелердің басшы-
ларына түсініктеме және талдау 

жүргізу нәтижелерін ұсына отырып 
47 хат жолданды. 2020 жылдың 
1 қаңтарынан екінші кезеңмен ау-
дан бойынша қалған 7 ауылдық 
округтарға дербес бюджет енгізіледі. 
Осыған орай, дайындық  жұмыс 
ретінде әр округке орналасқан 
өңірінің коды, мемлекеттік мекеменің 
коды, қолма-қол ақшаны бақылау 
шоттары ашылды.

2019 жылда Қазынашылық 
жүйесіне 25 жыл толуына орай Нұр-
Сұлтан қаласында өткен респуб-
ликалық маңызы бар іс-шараға 
Сарқан аудандық қазынашылық 
басқармасының өкілі де қатысып 
қайтты. Аталған шара аудан 
көлемінде жалғасын тауып,  2019 
жылдың 14 ақпанында Сарқан 
ауданы әкімдігінің ғимаратында 

қазынашылық басқарманың қызметін 
атқару барысында қарым-қатынаста 
болатын ұйымдардың басшылары 
мен жергілікті атқарушы органдардың 
уәкілдерінің, ардагерлердің, қызмет 
көрсетілетін барлық мемлекеттік 
мекемелердің және квазимемлекеттік 
сектор субъектілерінің басшыла-
ры мен есепшілерінің қатысуымен 
«Қазынашылық жүйесіне 25 жыл» 
атты салтанатты іс-шара өткізілді. 
Бұл туралы ауданның қоғамдық – 
саяси апталық «Сарқан» газетінің 
бетіне 2019 жылдың 22 ақпан 
күні «Қазынашылықтың қарышты 
қадамы» атты мақала жазылды. 
Басқарма қызметкерлері ауданның 
қоғамдық жұмысына ат салысу-
да, қала күніне арналған «Аспаз-
дар конкурсына» қатысып жүлделі 

орынға иеленді. Жылда «Мек-
тепке жол» қамқорлық акциясын 
қолдап, Ы.Алтынсарин атындағы 
орта мектебінің әлеуметтік жағынан 
қорғалмаған отбасы  оқушыларына 
материалдық көмек көрсетілді. 
«Жасыл ел» акцияларына қолдау 
көрсетіп,  бірнеше рет қаламызға 
көшет отырғызылды. 2018 жылда 
қазынашылық басқармасы ауданның 
қоғамдық – саяси апталық «Сарқан» 
газетінің бетіне өзінің тыныс-
тіршілігін халыққа көрсету  және 
сыбайлас жемқорлықтың алдын алу 
мақсатында  мақалалар жариялады.

Аудандық қазынашылық басқар-
масы ауданымыздың қаржысын 
мақсатты да сапалы жұмсалуы,  4 
деңгейдегі бюджетті уақытылы 
енгізіп игерілуіне  аянбай қызмет ету-
де.

Г.ОРЫНОВА,
аудандық қазынашылық  

басқармасының басшысы.                                                                  

Ана тiлiм – 
баѓа жетпес м±ра

Туған тіліміз – халқымыздың кешегі жүріп өткен жолын, бүгінгі жалғасқан 
ғұмырының ертеңге апарар мүддесін бейнелейтін ең басты қазынамыз, әйтсе 
де біздер оны құрметтеп, қолдап, аялау керектігі жөнінде көп ой толғаған 
емеспіз.

Ежелден, атам заманнан тіл – елдің мәдениеті, әдебиеті өсіп – өніп, 
отбасындағы үй тіршілігінен бастап, қоғам, халық, ел-жұрттың, жалпы 
мәдениетінің арнаулы құралы – ғылымның атауы санасы екендігі даусыз. 
Сұлтанмахмұт Торайғыров айтқандай Біз қазақ деген ұлы халықпыз, тіліміз 
де, дініміз де тек қана өзімізге тән. Еліміздің іргесін шайқалтпай, босағасын 
берік ұстап тұрған осы біздің тіліміз бен  ұлттық салт-дәстүріміз. Менің 
ойымша, әрбір патриот жан елі, жері, тілі, ұлты үшін тер төксе, адал болып, 
құрметтесе, біздің елдігіміз баянды болмақ. Əр халықтың, ұлттың құрмет 
тұтар өз ана тілі бар. Əрбір адам өз тілінде, анасының ақ сүтімен дарыған 
туған тілінде сөйлеуі тиіс. Бұл қазіргі таңның басты мәселелерінің бірі де, 
бірегейі, көңіл толғандыратыны болып отыр.

Қазіргі қазақ тілі – небір керемет философиялық толғаныстарды да, 
күрделі терең ойларды да, қылдан нәзік, жібектен биязы, аяулы сезім-
тебіреністерін де емін-еркін әсерлі жеткізетін көсілмелі, кең құлашты көркем 
тіл, «толқынын жүрегінің хаттай танытар» ғажап тілдердің бірі. Бұған барша 
қазақ баласы мақтана алады.

Менің ана тілім - шексіз бай, шұрайлы, тегеуріні мықты тіл. Өйткені 
өмірдің алмастай қырын, абзал сырын түсіне білуіме басты себепкер – сол 
ана тілім! Мынау жарық дүниеге келгеннен бастап, ананың әлдиімен бойыма 
сіңіріп келе жатқан тілім мен үшін ең қастерлі, ең қымбат тіл.

Ана тілім – ата-бабамыздан мирас болып келе жатқан баға жетпес мұра. 
Демек, әр адам ана тілін көз қарашығындай  қорғауға, оның тазалығын 
сақтауға тиіс. Амал не, туған тілімізді шұбарлап, басқа тілдің сөздерін ара-
ластырып сөйлейтіндерді жиі көреміз. Қазақша сөйлеуге ұялатындарды 
көргенде, белгілі орыс жазушысы К.Г.Паустовскийдің «Туған тіліне жаны 
ашымаған адам – жәндік» деген сөзі ойыма еріксіз оралады.

Əрбір жүрегі елім деп соққан адамның өзінің халқына, тіліне деген ерек-
ше сезімі болатыны сөзсіз. Ұлттық санасы ояу ғана адамның өз елінің шын 
жанашыры екені белгілі. Халқымыздың халықтығының басты белгісі – тілі 
болса, оның көркеюі үшін әлі де талай жұмыстар жасалуы қажет.    

Тілдің көмегімен өнер-білімге, мәдениет-ғылымға жетіп, өткен-кеткенмен 
әлемді танып, өзімізді жұртқа-әлемге танытамыз, сөйлейміз, оқимыз, ел-
жұртты, мемлекетті меңгереміз. Сондықтан «Өнер алды - қызыл тіл» деген-
дей, адам баласының байлығында тілден артық не бар...

 Е.БАЙБОЛОВ,
Сарқан аудандық сотының төрағасы.

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ  
ПОЖАРЕ?

Каждый гражданин при обнару-
жении пожара или признаков горения 
(задымления, запах гари, повышение 
температуры и т.п.) обязан: немед-
ленно сообщить об этом по телефону 
«101,112» в государственную противо-
пожарную службу (при этом необхо-
димо назвать адрес объекта, место 
возникновения пожаров, а также сооб-
щить свою фамилию); принять по воз-
можности меры по эвакуации людей, 
тушению пожара и сохранности това-
ро - материальных ценностей.

Руководитель объекта (другое 
должностное лицо), прибывший к ме-
сту пожара, обязан: продублировать 
сообщение о возникновении пожара 
в государственную противопожарную 
службу; в случае угрозы жизни людей 
немедленно организовать их спасе-
ние, используя для этого имеющиеся 
силы и средства; при необходимости 
отключить электроэнергию; удалить 
за пределы опасной зоны всех людей 
не участвующих в тушении пожара; 
осуществить общее руководство по 
тушению пожара (с учетом специфи-
ческих особенностей объекта) до 
прибытия подразделения государ-
ственной противопожарной службы; 
организовать встречу подразделений 
государственной противопожарной 
службы и оказать помощь в выборе 
кратчайшего пути для подъезда к оча-
гу пожара и противопожарного водо-
снабжения.

 А.ТИЫНОВ,
начальник  ОЧС 

Сарканского района, 
майор гражданской

 защиты.                       

Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ), экологиялық салдарлар туралы өтініш 
ЭБЖ бөлімімен «Қатты пайдалы қазбаларды Алматы облысы  L-44-37-(10 а-5б-
16,17,18,21,22),  блоктарында барлау жоспары»   жобасы бойынша Алматы облы-
сы Сарқан ауданының Сарқан әкімдігінің ғимаратында, Тәуелсіздік №111 үйде  2020 
жылы 17 ақпан сағат 17:30-да ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Қоғамдық тыңдауды өткізуге жауапты орган: «Алматы облысы табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу Басқармасы»  ММ-і. Мемлекеттік экологиялық сараптама 
жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган:  «Алматы облысы бойынша  экология департаменті».

Мүдделі қоғамдардың ескертулер мен ұсыныстары, e-mail: 1122xx89@mail.ru қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады. Жоба 
жөніндегі құжаттама қоғамдық тыңдаулар бөлімінде  https://priroda.zhetisu.gov.kz/ сайтында 
орналастырылған.

Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде мына мекенжай 
арқылы таныса алады: 010000, Нұр-Сұлтан қ/сы, Достық к., 13 үй, 168 пәтер және 
ескертулер мен ұсыныстар  e-mail 1122xx89@mail.ru  поштасына қабылданады. Тап-
сырыс беруші: «STS Astana NS» ЖШС, тел: 8-777-099 31 22. Жобаны әзірлеуші: «НПЦ 
Экология» ЖШС тел 8(7282) 41-39-42.

Қоршаған ортаға әсерді бағалау (ҚОӘБ), экологиялық салдарлар туралы өтініш 
ЭБЖ бөлімімен «Қатты пайдалы қазбаларды Алматы облысы  L-43-48-(10в-5в-19,20), 
L-43-48-(10в-5г-16) блоктарында және  L-43-48-(10в-5а-12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 
23, 24) блоктарында  барлау жоспары»   жобасы бойынша Алматы облысы Сарқан 
ауданының Сарқанд әкімдігінің ғимаратында, Тәуелсіздік №111 үйде  2020 жылы 17 
ақпан сағат 17:00-де ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдау өткізіледі.

Қоғамдық тыңдауды өткізуге жауапты орган: «Алматы облысы табиғи ресурстар және 
табиғат пайдалануды реттеу Басқармасы»  ММ-і. Мемлекеттік экологиялық сараптама 
жүргізу жөніндегі мемлекеттік орган:  «Алматы облысы бойынша  экология департаменті».

Мүдделі қоғамдардың ескертулер мен ұсыныстары, e-mail: 1122xx89@mail.ru қоғамдық 
тыңдаулар өткізілетін күнге дейін үш жұмыс күнінен кешіктірмей қабылданады. Жоба 
жөніндегі құжаттама қоғамдық тыңдаулар бөлімінде  https://priroda.zhetisu.gov.kz/ сайтында 
орналастырылған.

Жұртшылық өкілдері жоба материалдарымен қағаз түрінде мына мекенжай 
арқылы таныса алады: 010000, Нұр-Сұлтан қ/сы, Достық к., 13 үй, 168 пәтер және 
ескертулер мен ұсыныстар e-mail 1122xx89@mail.ru  поштасына қабылданады. Тап-
сырыс беруші:  «Aksenger ltd» ЖШС, тел: 8-702-427 32 41. Жобаны әзірлеуші: «НПЦ 
Экология» ЖШС тел 8(7282) 41-39-42.

Проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «План 
Разведки твердых полезных ископаемых на блоках L-44-37-(10а-5б-16,17,18,21,22), Алма-
тинской области» с разделом «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). Заяв-
ление об экологических последствиях (ЗЭП) в Сарканском районе, Алматинской области. 
Место и дата проведения: Алматинская область, 041500, Сарканский район, здание Акима-
та Сарканского района, ул. Тауелсиздик, №111, дата: 17 февраля 2020 года в 17:30.

Ответственный за проведение общественных слушаний: ГУ «Управление природных ресур-
сов и регулирования природопользования Алматинской области». Ответственный за проведение 
государственной экологической экспертизы:  «Департамент экологии по Алматинской области».

Прием замечаний и предложений заинтересованной общественности прекращается за три 
дня до даты начала слушаний на e-mail: vip.wintera@mail.ru. Документация по проекту размещена 
на сайте https://priroda.zhetisu.gov.kz/ в разделе «Общественные слушания».

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проекта в бумаж-
ном виде по адресу: 010000, г. Нур-Султан, ул. Достык 13, кв. 168 и предоставить замечания 
и предложения на e-mail 1122xx89@mail.ru. Заказчик: ТОО «STS Astana NS», тел: 8-777-099 
31 22. Разработчик проекта: ТОО «НПЦ Экология» тел: 8(7282) 41-39-42.

Проводятся общественные слушания в форме открытого собрания по проекту «План 
Разведки твердых полезных ископаемых на блоках L-43-48-(10в-5в-19,20), L-43-48-(10в-
5г-16) и на блоках L-43-48-(10в-5а-12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24)в Алматинской об-
ласти» с разделом «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС). Заявление об 
экологических последствиях (ЗЭП) в Сарканском районе, Алматинской области. Место и 
дата проведения: Алматинская область, 041500, Сарканский район, здание Акимата Сар-
канского района, ул. Тауелсиздик, №111, дата: 17 февраля 2020 года в 17:00.

Ответственный за проведение общественных слушаний: ГУ «Управление природных ресур-
сов и регулирования природопользования Алматинской области».

Ответственный за проведение государственной экологической экспертизы:  «Департамент 
экологии по Алматинской области». Прием замечаний и предложений заинтересованной обще-
ственности прекращается за три дня до даты начала слушаний на e-mail: 1122xx89@mail.ru

Документация по проекту размещена на сайте https://priroda.zhetisu.gov.kz/ в разделе «Обще-
ственные слушания».

Представители общественности могут ознакомиться с материалами проекта в бумаж-
ном виде по адресу: 010000, г. Нур-Султан, ул. Достык 13, кв. 168 и предоставить замечания 
и предложения на e-mail 1122xx89@mail.ru. Заказчик: ТОО «Aksenger ltd», тел: 8-702-427 32 
41. Разработчик проекта: ТОО «НПЦ Экология» тел: 8(7282) 41-39-42.

Аудан т±рѓындарыныњ назарына! Вниманию жителей района!

В АРМИИ НЕТ МЕСТО КОРРУПЦИИ
«Коррупция не просто правонарушение. Она подрывает веру в 

эффективность государства и является прямой угорзой национальной 
безопасности».

Проявление коррупции в воинской среде, способствует падению 
авторитета священного понятия «Воин, защитник» и престижа Армии. 
Только всеобщие усилия в противодействии коррупции, в том числе 
посредством совершенствования антикоррупционного законодатель-
ства даст возможность достичь нашей конечной цели – искоренения 
коррупции как явление. Профилактика коррупции, устранение при-
чин и условий ее создающих, создание атмосферы нетерпимости к 
любым проявлениям коррупции и формирование антикоррупционной 
культуры выступают ключевыми направлениями в общей концепции 
обеспечения безопасности и стабильности государства. Проведенным 
уполномоченными органами анализом в Казахстане отмечается по-
ступательный прогресс и положительная динамика в противодействии 
коррупции, о чем свидетельствуют показатели медународных рейтин-
гов. Правовой предпосылкой для создания эффективного правового 
механизма в деле противодействия коррупции и определения право-
вых ориентиров дальнейшей деятельности центральных государствен-
ных органов стал План «100 конкретных шагов», с учетом лучшего ми-
рового опыта разработаны и приняты Закон РК «О противодействии 
коррупции» и Антикоррупционная стратегия РК на 2015-2025 годы.

Деятельность подразделений Министерства обороны РК отлича-
ется существенной спецификой, не предполагающий высокий уровень 
открытости, основной упор в деятельности по противодействию кор-
рупции сделан на внутренний контроль, направленный на постоянный 
мониторинг и принятие мер по превенции коррупции.

В 2019 году подразделением по противодейтвию коррупции отде-
ла военной полиции Талдыкорганского гарнизона совместно с коман-
дованием воинских частей и учреждений организованы и проведены 
ряд профилактических и превентивных мероприятий направленных на 
противодействие коррупционных проявлений в воинской среде.

В 2019 году коррупционных правонарушений военнослужащими 
Талдыкорганского и Уштобинского гарнизонов не совершено. «Проти-
водействие коррупции в пределах своей компетенции обязаны вести 
все государственные органы, организации, субъекты квазигосудар-
ственного сектора и должностные лица». Государственные служащие 
должны противостоять проявлениям коррупции, не допускать корруп-
ционных правонарушений либо деяний, сопряженных с коррупцией 
или создающих условия для коррупции, пресекать факты коррупцион-
ных правонарушениий со стороны других государственных служащих, 
не должны использовать свои должностные полномочия и связанные 
с ними возможности для получения личной имущественной не имуще-
ственной выгоды». Реализация в воинских коллективах принципа нуле-
вой терпимости к коррупционным проявлениям и другим нарушениям 
законности позитивно отразиться на качестве формирования правовой 
культуры как самого военнослужащего, так и общества в целом.

Ю. СКОРЫХ,
старший офицер по противодействию коррупции 

Отдела военной полиции Талдыкорганского гарнизона.  

ÓZEKTІ
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Внесены изменения 

и дополнения в некоторые 
законодательства в Уголов-
ные и Административные  

Кодексы 
Главой государства 27 декабря 2019 года 

подписан Закон  «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам со-
вершенствования уголовного и уголовно-
процессуального законодательства и усиле-
ния защиты прав личности» (далее - Закон).

Закон официально опубликован в пе-
чатном издании «Казахстанская правда» от 
31.12.2019 г. № 250 (29127).

Законом внесены поправки в Уголовный 
и Административный  Кодексы (далее – УК 
и КоАП), значительно ужесточающих ответ-
ственность лиц за управление транспортными 
средствами в состоянии опьянения, лишенных 
права управления и не имеющих такого права.

Данные поправки вступают в действие с 
11 января т.г. Так, в административном законо-
дательстве за управление впервые ТС води-
телем, находящимся в состоянии опьянения, 
увеличен срок лишения права управления ТС 
с 3 до 7 лет и введен административный арест 
на 15 суток (часть 1 статьи 608 КоАП).

- за совершение ДТП в состоянии опьяне-
ния, с причинением вреда здоровью, не имею-
щие признаков уголовно наказуемого деяния, 
или нанесением материального ущерба, уве-
личен срок лишения права управления ТС с 5 
до 7 лет и введен административный арест на 
20 суток (часть 3 статьи 608 КоАП);

-  за управление ТС водителем, находя-
щимся в состоянии опьянения, повторно в 
течение года после истечения срока админи-
стративного взыскания, предусмотрен адми-
нистративный арест на 20 суток и лишение 
права управления ТС на 8 лет (новая часть 3-1 
статьи 608 КоАП);

-  в случае невыполнения законного требо-
вания о прохождении освидетельствования на 
состояние опьянения, увеличен срок лишения 
права управления ТС с 3 до 8 лет и введен 
административный арест на 15 суток (часть 4 
статьи 613 КоАП);

-  управление ТС водителем, лишенным 
права управления, наряду со штрафом введен 
административный арест на 10 суток (часть 3 
статьи 612 КоАП), за повторное такое наруше-
ние также введен административный арест на 
15 суток (часть 4-1 статьи 612 КоАП).

По Уголовному Кодексу:
- введена новая статья (345-1 УК), преду-

сматривающая отдельную ответственность за 
совершение ДТП в состоянии опьянения.

- правонарушения, связанные с управле-
нием ТС лицом, лишенным права управле-
ния ТС и находящимся в состоянии опьяне-
ния (статья 346 УК) переведены из категории 
уголовных проступков в преступления, где 
предусмотрено пожизненное лишение права 
управления ТС.  

Наряду с этим, необходимо отметить, что 
за управление ТС водителем, не имеющим 
при себе водительского удостоверения или 
временного удостоверения, выданного вза-
мен водительского удостоверения на право 
управления, регистрационных и иных уста-
новленных законодательством документов на 
ТС, введена альтернативная мера взыскания 
в виде «предупреждения» (часть 1 статьи 612 
КоАП).

К.БАЙКУРИШОВ,
инспектор ГАП ОАП Сарканского РОП, 

капитан полиции.                                                             

Жемќорлыќтыњ алдын алу - 
дµњгелек ‰стел талќысы

Төтенше жағдай гарнизонының қызметкерлері 22-Өрт сөндіру бөлімінің 
ғимаратында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес» туралы ағымдағы жылдың 
қаңтар айының 9-ы күні «Нұр Отан» партиясы Сарқан аудандық филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары А.Күбентаевтың қатысуымен дөңгелек үстел 
өткізілді. Жиналыстың ең басты мақсаты кез келген ортада пара беру мен пара 
алудың жолын кесу, сыбайлас жемқорлық – жауапты мемлекеттік лауазымды 
атқаратын адамдардың, мемлекеттiк міндеттерін орындауға, уәкілеттік берілген 
адамдарға теңестiрiлген адамдардың, лауазымды адамдардың өздерінің 
лауазымдық (қызметтік) өкiлеттiктерін және соған байланысты мүмкiндiктерiн 
жеке өзi немесе делдалдар арқылы жеке өзіне не үшінші тұлғаларға мүлiктiк 
игiлiктер мен артықшылықтар алу немесе табу мақсатында заңсыз пайдалануы, 
сол сияқты игiлiктер мен артықшылықтарды беру арқылы осы адамдарды параға 
сатып алуын болдырмау.  Сыбайлас жемқорлыққа қарсы тәуекелдерін азайтуға, 
қоғамның мемлекеттік органдар қызметіне сенімін арттыруға бағытталған 
құқықтық, әкімшілік және ұйымдастырушылық шараларын жүзеге асырылуы ай-
тылды.  

Е.ЕДІЛХАНҰЛЫ,
Сарқан ауданы ТЖБ аға инженері, а/қ капитаны.   

Напоминаем, что с 1 января 2020 года была 
введена новая модель медицинского страхова-
ния. В этой связи, 10.01.2020 г. был проведен 
региональный штаб по итогам проверки меди-
цинских организаций в Алматинской области. 
На заседании штаба приняли участие Актаева 
Лязат Мейрашевна – вице-министр здраво-
охранения РК, Байжуманов Батыржан Кулай-
мергенович – заместитель акима Алматинской 
области, Отаргалиев Нурлан Танжарыкович 
– директор филиала НАО «Фонд социально-
го медицинского страхования» по Алматин-
ской области, Ыскак Бауыржан Ербозымович 
– руководитель Управления здравоохранения 
Алматинской области, Рахметов Дамир Ерме-
кович  – заместитель генерального директора 
«Республиканский центр электронного здраво-
охранения», Усентаева Наталья Ибрагимовна 
– директор Алматинского областного филиала 
«Республиканский центр электронного здраво-
охранения», Садвокасов Нуркан Олжабаевич 
- заместитель председателя Комитета контро-
ля качества и безопасности товаров и услуг 
МЗ РК,  Баймухамбетов Кайрат Кажиманович 
– руководитель департамента контроля каче-
ства и безопасности товаров и услуг Алматин-
ской области, Кульжанов Максут Каримович 
– научный консультант высшей школы обще-
ственного здравоохранения, Фалеева Марина 
Константиновна – директор департамента ана-
лиза и прогнозирования  НАО "Фонд социаль-
ного медицинского страхования", Ахметов Ва-
лихан Исаевич – руководитель Национального 
Центра общественного здравоохранения.

На заседании штаба с приветственным 
словом выступил заместитель акима обла-
сти Б. Байжуманов. Он подчеркнул важность 
внедрения обязательного медицинского стра-
хования. Одним из главных вопросов эффек-

тивного функционирования обязательного 
медицинского страхования (далее - ОСМС) 
является вовлечение в систему всего населе-
ния области. С целью максимального охвата 
населения системой ОСМС, совместно с заин-
тересованными местными органами требуется 
усилить работу по вовлечению неприкреплен-
ного населения.  

Вице-министр отметила важность решения 
вопросов полного охвата жителей области си-
стемой медицинского страхования, интеграции 
информационных систем всех медучрежде-
ний, определения статуса застрахованности 
каждого жителя области.

По словам Л. Актаевой, определен список 
из 55,9 тысяч жителей области, статус которых 
требует актуализации. На сегодняшний день 
все еще не прикреплены порядка 27,8 тысяч 
граждан (на 06.12.2019г. по данным МТСЗН), 
в числе которых числятся умершие либо вые-
хавшие за пределы страны. Требуется усилить 
работу  в данном направлении.

В своем докладе Н. Отаргалиев отметил, 
что в настоящее время для внедрения ОСМС 
утверждена необходимая нормативная право-
вая база в части планирования, тарифной по-
литики, закупа и оплаты медицинских услуг, 
сформирована база потенциальных постав-
щиков медицинских услуг по всем видам и 
формам медицинской помощи, подготовлены 
информационные системы.   

Также директором филиала НАО «Фонд 
социального медицинского страхования» по 
Алматинской области было отмечено, что с 
учетом изменения социального статуса (пере-
ход в одну из льготных категорий: пенсионеры, 
инвалиды, зарегистрированный безработный 
и т.п.) имеются риски «выпадения» из систе-
мы ОСМС в виду непостоянной уплаты отчис-

лений. Таковых 
«выпадающих» 
работников вви-
ду непостоянной 
уплаты отчисле-
ний – 40 387 че-
ловек.  

Как заявил, 
р у к о в о д и т е л ь 
Управления здра-
воохранения об-
ласти Б. Ыскак в 

настоящее время проводится работа по обе-
спечению 100% доступа к сети интернет меди-
цинских организаций ниже районного уровня. 
До конца января планируется установить в 100 
фельдшерско-акушерских и медицинских пун-
ктах спутниковую связь.

Во всех медицинских организациях, имею-
щих доступ к сети интернет установлены ме-
дицинские информационные системы, завер-
шена интеграция с информационной системой 
«Sagtandyry» НАО «ФСМС», в части получения 
статуса застрахованности, проведена интегра-
ция с информационной системой Единой пла-
тежной системой.

Необходимо подчеркнуть, что в первые 
три месяца 2020 года все жители страны будет 
считаться условно застрахованными. Все па-
циенты могут рассчитывать на услуги, которые 
вошли в гарантированный объем медицинской 
помощи. А до 1 апреля они могут получить все 
необходимые медицинские услуги и по пакету 
ОСМС. 

Всю необходимую информацию по ме-
дицинским услугам в рамках пакетов ОСМС  
ГОБМП можно узнать на сайте Фонда социаль-
ного медицинского страхования (https://fms.kz) 
и в контакт-центре 1406. 

Отдел по информированию населения 
и рассмотрению обращений  Филиала НАО 

"ФСМС" по Алматинской области.

Прошел региональный штаб в связи с новой 
моделью медицинского страхования  

Рухани жањѓыру- ±лттыњ 
±лы м±раты 

Рухани жаңғыру  -  білім мен біліктіліктің қатар да-
муы. Елбасы Н.Ə.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: 
рухани жаңғыру» бағдарламалық мақаласындағы білім 
мен ел бірлігі тақырыбы бүгінгі күні аса маңызды екені 
даусыз. Тәуелсіз еліміз алдына үлкен мақсат қойды. 
Ол барынша дамыған 30 елдің қатарына қосылу. Бұл 
мақсаттың орындалуы қазіргі жастардың, келешек 
ұрпақтың білімі мен ел бірлігіне тікелей байланысты. 

Бүгінгі таңда әлем көз ілмес жылдамдықпен өзгеріп 
жатыр. Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында жер - жерде атқарылып жатқан игі істерді қуана 
қолдап жүрміз.

М.Төлебаев атындағы орта мектебінде жаңа жылдық шырша мерекесін ауылымыздың 1960 
жылғы түлектері «Қуанса, бала қуансын» деген ниетпен 5-7 сынып оқушыларына түгелдей әр түрлі 
ойыншық, сыйлықтар таратып, қуантты. Жүздері бал-бұл жанған оқушыларымыздың қуанышында 
шек жоқ. Бұл игі іс – әр ұрпақ бойында патриоттық сезімдерін оятуға, үлгі боларлық бастама.

Болашақта келер ұрпақ «Елім маған не істейді емес, мен еліме не істей аламын» деген Дж. 
Кеннедидің ұлағатты сөзін  ұран  етіп , барлық күш – жігерін өз еліне, Отанына арнаса алынбайтын 
асу болмас дер едім .

Мәншүк ТУЛЕУТАЕВА,
М.Төлебаев атындағы орта мектебінің педагог – психологы.   

Оның 31-і Сарқан қалалық округі 
аумағынан баспана таңдаса, үшеуі Лепсі, 
енді біреуі Қойлық ауылдық округінен.   

Баспаналы болу - зор баќыт

Жаңа жыл қарсаңында 
үйлі болған бірқатар жанұя-
ларға бас сұғып, хал-

Бұл ұзақ жылдар баспана тауқыметін тартып, өзіне келер пәтер 
кезегін сарыла тосқандардың жүрегінен шығатын қуанышты лепес. 
Мемлекетіміз соңғы жылдары әлеуметтік жағынан аз қамтылған, 
көпбалалы отбасыларға айрықша қамқорлық танытып, қолдау 
көрсетуде. Сан түрлі атаулы әлеуметтік көмектен бөлек тұрғын 
үймен қамту мәселесін де оңтайлы шешуге ықпал етуде. Бұған 
жарқын мысал ауданымызда 2019 жылы ғана көпбалалы 35 жанұяға 
«Нұрлы жер» бағдарламасы аясында екінші санаттағы жалдамалы 
тұрғын үйлер берілді. 

жағдайларын біліп шыққан болатынбыз. 
Наталья Поцукова, Нұргүл Шатырбаева, 
Салтанат Құмарбекова сынды көпбалалы 
аналар осындай      баспаналы болу ба-
қыты бұйырғандар қатарында. Алды 
сегіз, арты төрт баланы бағып-қағып 
отырғандар осынау қамқорлық үшін ау-
дан басшыларына зор алғысын білдірді. 
Жиі жалдамалы пәтер ауыстырып, біраз 
қиыншылық көргендер еңселі, жылы әрі 
кең ең бастысы өз үйлерінің болғанына 
айрықша қуанышты екендіктерін жеткізіп, 
ризашылықтарын ақтарды.

Өз тілшіміз.
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Ұлттық болмыстың үлгісі
Жаңғыру – өткеннен қол үзіп, тек жаңа 

құндылықтарға жол ашу деген сөз емес.
Шын мәнінде, бұл – ұлттық мұраларымызды 

бүгінгі оң үрдістермен үйлестіре дамытуды 
көздейтін құбылыс. Бұл ретте, біз Абайды ай-
налып өте алмаймыз. Себебі ұлы ойшыл осы-
дан бір ғасырдан астам уақыт бұрын ұлтты 
жаңғыруға, жаңаруға, жаңа өмірге бейім болуға 
шақырған.

Елбасымыздың: «Заманалар ауысып, 
дүние дидары өзгерсе де, халқымыздың 
Абайға көңілі айнымайды, қайта уақыт өткен 
сайын оның ұлылығының тың қырларын ашып, 
жаңа сырларына қаныға түседі.

Абай өзінің туған халқымен мәңгі-бақи 
бірге жасайды, ғасырлар бойы Қазақ елін, 
қазағын биіктерге, асқар асуларға шақыра 
береді», – деген өнегелі сөзі ақын мұрасының 
мәңгілік өсиет ретінде бағаланатынын айқын 
аңғартады.

Абайдың шығармаларына зер салсақ, 
оның үнемі елдің алға жылжуына, өсіп-
өркендеуіне шын ниетімен тілеулес болғанын, 
осы идеяны барынша дәріптегенін байқаймыз. 
Ал ілгерілеудің негізі білім мен ғылымда екенін 
анық білеміз. Абай қазақтың дамылсыз оқып-
үйренгенін бар жан-тәнімен қалады. «Ғылым 
таппай мақтанба» деп, білімді игермейінше, 
биіктердің бағына қоймайтынын айтты. Ол 
«Біз ғылымды сатып мал іздемек емеспіз», – 
деп тұжырымдап, керісінше, ел дәулетті болуы 
үшін ғылымды игеру керектігіне назар аудар-
ды. Ұлы Абайдың «Пайда ойлама, ар ойла, Та-
лап қыл артық білуге» деген өнегелі өсиетін де 
осы тұрғыдан ұғынуымыз қажет.

Бұл тұжырымдар қазір де аса өзекті. Тіпті 
бұрынғыдан да зор маңызға ие болып отыр. 
Себебі ХХІ ғасырдағы ғылымның мақсаты 
биікке ұмтылу, алысқа құлаш сермеу екенін 
көріп отырмыз.

Ал біздің міндетіміз – осы ілгері көшке ілесіп 
қана қоймай, алдыңғы қатардан орын алу.

Ол үшін ең алдымен, білім беру саласын 
заманға сай дамытуымыз керек. Сол мақсатта 
ауқымды жұмыстар атқарылғанымен, отандық 
білім беру ісінде әлі де олқы тұстар бар. 
Оны жетілдіру жолдарын сайлау алдындағы 
бағдарламамда және өткен жылғы тамыз кон-
ференциясында нақты атап көрсеттім.

«Педагог мәртебесі туралы» заңның 
қабылдануы – осы бағыттағы игі бастамалардың 
бірі. Бұл – сапалы білім беру ісін жетілдіруге 
арналған қадам. Жалпы кез келген қоғамда 
ұстаздың орны бөлек. Мұғалімдер білімді әрі 
саналы ұрпақ тәрбиелеу ісінде аса маңызды 
рөл атқарады. Ұстазға құрмет көрсетіп, қадірлеу 
– бәріміздің міндетіміз. Сондықтан мемлекет 
мұғалім мамандығының мәртебесін көтеріп, 
алаңсыз жұмыс істеуіне жағдай жасауы керек.

Абай айрықша дәріптеген игілікті істің бірі – 
тіл үйрену. Ақын жиырма бесінші қара сөзінде 
өзге тілдің адамға не беретініне тоқталып: 
«Əрбіреудің тілін, өнерін білген кісі оныменен 
бірдейлік дағуасына кіреді, аса арсыздана жа-
лынбайды», – дейді.

Демек, өзімізден озық тұрған жұртпен 
деңгейлес болу үшін де оның тілін меңгерудің 
маңызы зор.

Ал қазіргідей жаңа тарихи жағдайда 
бәріміз ана тіліміздің дамуы мен дәріптелуіне 
назар аударып, оның мәртебесін арттыруы-
мыз керек. Сонымен қатар ағылшын тілін 
үйренуге де басымдық беру қажет. Жастары-
мыз неғұрлым көп тілді меңгерсе, соғұрлым 
мүмкіндігі кеңейеді. Бірақ олардың ана тілін 
білуіне баса мән берген жөн. Өскелең ұрпақ, 
Абай айтқандай, ғылымды толық игерсе, өз 
тілін құрметтесе әрі шын мәнінде полиглот бол-
са, ұлтымызға тек игілік әкелері сөзсіз.

Қазір әлем күн сайын емес, сағат сай-
ын өзгеруде. Барлық салада жаңа міндеттер 

мен тың талаптар қойылуда. Ғылымдағы 
жаңалықтар адамды алға жетелейді. Ақыл-
оймен ғана озатын кезең келді. Заман 
көшіне ілесіп, ілгері жылжу үшін біз сананың 
ашықтығын қамтамасыз етуіміз керек. Бұл 
қадам өркениеттің озық тұстарын ұлттық 
мүддемен үйлестіре білуді талап етеді. 
Мұндай кезде өзіміздің таптаурын, жадағай 
әдеттерімізден бас тартуымыз қажет.

Абайдың кейбір қарекеттерге көңілі тол-
май, «Терең ой, терең ғылым іздемейді, Өтірік 
пен өсекті жүндей сабап» деп үнемі сыни 
көзбен қарауының себебі осында.

Ақын ел-жұртын түрлі өнерді игеруге 
үгіттеді. Соның бәрі уақыттың талабы екенін 
ол анық аңғарып, ұлтына ертерек үн қатты. 
Тіпті қазір айтып жүрген интеллектуалды ұлт 
қалыптастыру идеясы Абайдан бастау алды 
деуге болады. Ұлы ойшыл әр сөзімен ұлттың 
өресін өсіруді көздеді.

Сондықтан Абайды терең тануға баса мән 
бергеніміз жөн. Абайды тану – адамның өзін-
өзі тануы. Адамның өзін-өзі тануы және үнемі 
дамып отыруы, ғылымға, білімге басымдық 
беруі – кемелдіктің көрінісі. Интеллектуалды 
ұлт дегеніміз де – осы. Осыған орай, Абай сөзі 
ұрпақтың бағыт алатын темірқазығына айна-
луы қажет.

Абай қазақтың әр баласын ұлтжанды 
азамат етіп тәрбиелеуге шақырды. Оның 
мұрасы – парасатты патриотизмнің мектебі, 
елдікті қадірлеудің негізі. Сондықтан 
азаматтарымыздың көзі ашық болсын де-
сек, Абайды оқудан, ақын өлеңін жаттаудан 
жалықпаған жөн.

Біз елді, ұлтты Абайша сүюді үйренуіміз 
керек. Ұлы ақын ұлтының кемшілігін қатты сы-
наса да, тек бір ғана ойды – қазағын, халқын 
төрге жетелеуді мақсат тұтты.

Абайдың мол мұрасы қазақ ұлтының жаңа 
сапасын қалыптастыруға қызмет етеді. Оның 
шығармаларындағы ой-тұжырымдар әрбір 
жастың бойында халқына, елі мен жеріне деген 
патриоттық сезімді орнықтырады. Сондықтан 
хакім Абай еңбектерінің нәрін өскелең ұрпақтың 
санасына сіңіру және өмірлік азығына айнал-
дыру – ұлтты жаңғыртуға жол ашатын маңызды 
қадамның бірі.

 Мемлекет ісінің мүдделесі
Біз егемен ел ретінде өсіп-өркендеуіміз 

үшін мемлекеттілігімізді нығайтуымыз керек.
Заң үстемдігін және қоғамдық тәртіпті 

сақтау баршаға ортақ міндет екенін ұғынған 
жөн. Халықтың билікке деген құрметі болма-
са – елдігімізге сын. Сондықтан азаматтарға, 
әсіресе, жастарға мемлекетті сыйлаудың мән-
маңызын түсіндіру қажет. Осы ретте тағы да 
Абайдың мұрасына зейін қойған абзал.

Ұлы ақын өзінің шығармаларында елдік 
мұратты асқақтатып, ұлт бірлігін биіктетті.

Ол әділетті қоғам құру идеясын көтерген. 
Демек, Абайдың көзқарастары ХХІ ғасырдағы 
Қазақстан қоғамы және оның береке-бірлігі 
үшін аса құнды. Хакім Абайдың ұстанымдары 
өркениетті мемлекет қағидаларымен үндеседі. 
Заң үстемдігі, биліктің ашықтығы мен халық 
алдында есеп беруі жоғары деңгейде болып, 
мемлекет ісіне азаматтық қоғам өкілдері бел-
сене араласқан жағдайда ғана әділеттілік берік 
орнығады.

Менің «Халық үніне құлақ асатын мемле-
кет» атты тұжырымдамам дәл осы әділетті 
қоғам идеясын дамыту мақсатымен ұсынылды. 
Билік пен қоғам арасындағы сындарлы диа-
лог мемлекетке деген сенімді нығайта түседі. 
Үкімет мүшелері, соның ішінде министрлер мен 
әкімдер мемлекеттік және қоғамдық маңызы 

бар мәселелерге қатысты шешім қабылдаған 
кезде азаматтардың ұсыныстары мен 
тілектерін ескеруі керек. Мұны Абай меңзеген 
әділетті қоғам қалыптастырудың бірден-бір 
шарты деп білемін.

Ұлы ақын «Келелі кеңес жоғалды, Ел сы-
бырды қолға алды» дегенді бекер айтқан жоқ. 
Елге билік жүргізетіндерге жұрттың көңілі тол-
майтынын да аңғартады.

«Сыбырдан басқа сыры жоқ, Шаруаға 
қыры жоқ» замандастарымыз көбеймес үшін 
билік халыққа әрдайым құлақ түріп отырғаны 
жөн. Мемлекет пен қоғам өкілдері түйткілді 
мәселелерді бірге талқылап, шешімін табу 
мақсатында Ұлттық қоғамдық сенім кеңесін 
құрдық. Кеңес формальды сипат алып кетпеуі 
үшін оның мүшелерімен арнайы кездесіп, 
жұмысын жіті қадағалап отырмын.

Абай шығармаларында меритократия 
мәселесіне де айрықша мән берілген. Ол 
адамды мәртебесіне қарай емес, талабы мен 
еңбегіне қарап бағалаған. Ұлы ақын қазақ жа-
старына жөн-жоба көрсетіп, бағыт-бағдар бер-
ген.

Қазір Қазақстанда саяси жаңғыру үдерісі 
жүріп жатыр. Елбасының қолдауымен билікке 
басшылардың жаңа буыны келе бастады. 
Соған қарамастан, елімізде түбегейлі сая-
си өзгеріс керек деген ойлар да жиі айтылып 
жатады. Бірақ бұл мәселе бойынша ұлттық 
мәмілеге келудің, мемлекет мүмкіндіктерін 
шынайы бағалаудың және жүктелген міндетке 
жауапкершілікпен қараудың маңызы зор.

Өзгеріс деп байбалам салатындар 
еліміздің болашағын байыптамайды, жай ғана 
популистік идеяларға табан тірейді.

Популизм теріс тенденция ретінде 
дүниежүзілік сипат алды. Əлемнің түкпір-
түкпірінде нақты стратегиясы жоқ, тек жалаң 
ұрандар арқылы билікке жеткісі келетін 
топтардың дауысы жиі естілуде. Осындай 
даңғазаға құмар адамдар туралы Абай: «Қу 
тілменен құтыртып, Кетер бір күн отыртып», 
– дейді. Расында, бұл – кез келген елдің да-
муын кенже қалдыратын, ұлттың бірегейлігін 
әлсірететін қауіпті үрдіс.

Бізге, Абай айтқандай, артық мақтанға 
салыну, өзгені қор, өзімізді зор санау, дау қуу 
әсте жараспайды. Əр қадамымызды анық 
басып, әлемде және елімізде болып жатқан 
оқиғаларды байыппен сараптай білуіміз 
қажет. Тұрақтылық пен дамуымыздың кепілі 
болған татулық пен бірлікті бәрінен жоғары 
қойған абзал. Мемлекет мүддесін көздесек, 
әуелі сабақтастық сақталып, төгілген тер мен 
атқарған еңбектің далаға кетпеуін ойлайық.

Осындай саясат жүргізген кезде ғана 
барлық стратегиялық мақсаттарымызға 
қол жеткізіп, Қазақстанды озық дамыған 
мемлекеттердің қатарына қоса аламыз.

Жаңа қоғамның жанашыры
Жаңа Қазақстанның өзегін жаңа қоғам 

құрайтыны анық. Бұл ретте, ең алды-
мен, ұлтымыздың қадір-қасиетін артты-
рып, халқымыздың бәсекеге қабілеттілігін 
жетілдіруге баса мән беруіміз керек. Сондай-
ақ қоғамның дамуына кедергі келтіретін, 
береке-бірлігімізге іріткі салатын жағымсыз 
қасиеттерден арылу қажет.

Бүгінде дүние жүзінің бірқатар интеллекту-
алдары классикалық капитализм дағдарысқа 
тап болғанын ескертіп, оның болашағына 
күмәнмен қарайды.

Себебі әлемде бай мен кедейдің, білімді 
мен білімсіздің, қала мен ауылдың арасы 
алшақтап кетті. Бұл үдерістің қарқыны барған 
сайын күшейіп келеді. Бизнес тек пайда 

көздесе, білімділер бөлек орта қалыптастырды, 
әрқайсысы өздері үшін ғана жауапкершілік 
арқалайтын болды.

Қалалар тез өсіп-өркендеп, шағын елді 
мекендердің дамуы тұралады.

Ғалымдар мұның барлығы әлеуметтік 
жауапкершіліктің әлсірегенінен деп есептейді.

Əлеуметтік жауапкершілік қайткенде орны-
на келеді? Əрине, бұл – оңай шаруа емес. Осы 
күрделі мәселенің шешімін Абайдың «Толық 
адам» формуласынан іздеген жөн. «Толық 
адам» деген сөз ағылшын тіліндегі «A man of 
integrity» түсінігіне сай келеді. Бұл – тек өте 
ілкімді, өзіне сенімді, ізгілік пен жақсылыққа 
ұмтылатын адамдарға ғана тән сипаттама. 
Қазір тарап жатқан осы ұғымды Абай сонау он 
тоғызыншы ғасырдың өзінде-ақ түсіндіріп айт-
ты.

Адам өмірі тұтасымен түрлі қарым-
қатынастардан құралады. Онсыз адам 
қоғамнан бөлініп қалмақ. Ал қарым-қатынас 
міндетті түрде өзара жауапкершілікті туғызады. 
Бұл жауапкершілік қара басының қамын биік 
қоятын өзімшілдік араласқан кезде бұзылады. 
Сондықтан Абай: «Ақыл, қайрат, жүректі бірдей 
ұста, Сонда толық боласың елден бөлек», 
деп адамға нұрлы ақыл мен ыстық қайраттан 
бөлек, жылы жүрек керек екенін айтады.

Осы үш ұғымды ол үнемі бірлікте 
қарастырады, бірақ алдыңғы екеуі жүрекке 
бағынуы керек деп есептейді. Бұл – қазақ 
халқының өмірлік философиясы.

Осындай таным-түсінікпен өмір сүрген 
халқымыз өзі қиын жағдайда отырып, өзге 
ұлттарды бауырына басқан. Өзі асқа жарымай 
қиналса да, бір тілім нанын бөлісіп жеуді па-
рыз санаған. Үнемі үлкенге құрмет, кішіге ізет 
көрсетіп, сүрінгенге сүйеу, жығылғанға демеу 
бола білген. Осы құндылықтарды дәріптеп, 
бүгінге жеткізу арқылы халқымыз өзінің ұлт 
ретінде сақталуы үшін барын салған.

Біз Абайдың «толық адам» тұжырымын 
қайта зерделеуіміз керек. Бұл бағытта 
ғалымдарымыз тың зерттеулерді қолға алуы 
қажет. «Толық адам» концепциясы, шындап 
келгенде, өміріміздің кез келген саласының, 
мемлекетті басқару мен білім жүйесінің, бизнес 
пен отбасы институттарының негізгі тұғырына 
айналуы керек деп есептеймін.

Абай шығармашылығына арқау болған 
тақырыптың бірі – масылдықпен күрес. Ақын 
үнемі уайымсыз салғырттыққа, ойын-күлкіге 
салынбай, сергек болуға үндейді. Оны ұдайы 
еңбек арқылы шыңдап отыруды құп көреді. 
Сонымен қатар орынды әрекеттің уайым-
қайғыны жеңетінін дәлелдеп, масылдықпен 
күрестің психологиялық қырларына терең бой-
лайды. Қазір біз көп айтып жүрген эмоционал-
ды интеллектіге де сол тұста назар аударды. 
Мақтан мен масылдық психологиядан арылып, 
қайраттанып еңбек етуді, талаптанып білім 
іздеуді насихаттаған.

Абай өлеңдеріндегі «Еңбек етсең ерінбей, 
Тояды қарның тіленбей», «Тамағы тоқтық, 
Жұмысы жоқтық, Аздырар адам баласын», 
«Өзіңе сен, өзіңді алып шығар, Еңбегің мен 
ақылың екі жақтап» – деген қазыналы ойлар 
бәрімізге жақсы таныс. Əр адам осы түйінді 
тұжырымдарды санасына берік тоқып, өзінің 
тынымсыз, адал еңбегімен айналасына үлгі 
болуы керек.

Халқымыз еңбектің қадірін біледі. Біз 
ата-аналарымыздың тылдағы ауыр еңбегі 
жеңіске жетелеген орасан күшке айналғанын 
ұмытқан жоқпыз. Қазір де қарапайым еңбек 
адамдарының үлгілі істері жетерлік. Жақында 
солардың біразы мемлекеттік наградалармен 
марапатталды.

АБАЙ ЖƏНЕ XXI

Ұлы ойшылдың мерейтойы қарсаңында жарық көрген Мемлекет 
басшысының «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» мақаласы ақынға де-
ген үлкен  құрмет сезімімен жазылыпты. Бір демде оқып шығып, «Ұлттық 
болмыстың үлгісі», «Мемлекет ісінің мүдделесі», «Жаңа қоғамның жанашы-
ры», «Əлемдік мәдениеттің тұлғасы», «Торқалы тойдың тағылымы» атты та-
раушалары арқылы алдымыздағы тойдың жауапкершілігін зерделедік. 

Бізге керегі – Абай жолы. Абай жолында нарық та, демократия да, 
бәсекелестік те, ғылым-білім де бар. Қасым-Жомарт Кемелұлы бүкіл 
қазақстандықтарға  ұлы Абайдың «Пайда ойлама, ар ойла, Талап қыл артық 
білуге» деген өнегелі өсиетін ұстануды ұсынады. Шын мәнінде де ілгерілеудің 
негізі ғылым мен білімде екендігін ерте бастан санамызға дарытқан Абай 
жолының, өсиетінің, жеке бас өнегесінің бағасы біз үшін өте жоғары.   

Ел Президенті Абай мұрасының біздің ұлт болып бірлесуімізге, ел болып дамуымызға 
жол ашатын қастерлі құндылық екендігін айта отырып торқалы тойдың тек ас ішіп, аяқ босату 
еместігін тағы да ескертті. Осы орайда біз үшін қазақ тарихындағы киелі өлкенің бірі Семей 
өңірінің мәртебесін асқақтату бағытындағы іс-шаралар өте маңызды. Мемлекет басшысының 
көкейкесті мәселе көтерген осы мақаласы ел ретінде еңселену, мемлекет ретінде мұратқа 
жетуді мақсат тұтқан Тәуелсіз еліміздің басты бағдаршамы. Абай тұлғасын биіктету - қазақ елін 
асқақтату.  

Жомарт ИГІМАН,
Сарқан аудандық мәслихатының депутаты.

Абай iлiмi ±шан-тењiз
Мемлекет Басшысының "Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан" атты 

мақаласы рухани өміріміздегі ұлы құбылыс. Кемеңгер тұлғаның өз зама-
нында айтқан ғибратты ойлары, сәулелі сөздері бүгінгі Тәуелсіз Қазақстан 
жағдайында  мәнін жойған жоқ. 

Абай ілімінің басты категорияларының бірі - білім. Мақалада білім беру 
ісін заманға сай дамытудың қажеттілігі, бұл мақсатта ауқымды жұмыстар 
атқарылып жатқандығы, әлі де олқы тұстардың барлығы, оларды жетілдіру 
жолдары айқын көрсетіліпті. Өміріме керектінің барлығын кітаптан іздеп, 
кітаптан тауып жүретін кітапқұмарлар сапында мен де ғұмыр бойы ұлы 
Абайға жүгініп келемін. Бүгінгі таңда Абай сөзін жас ұрпаққа осы заманның 
әдіс-тәсілімен өтімді етіп, түсінікті етіп жеткізу өте маңызды. 

"Бізге, Абай айтқандай, артық мақтанға салыну, өзгені қор, өзімізді зор санау, дау қуу әсте 
жараспайды. Əр қадамымызды анық басып, әлемде және елімізде болып жатқан оқиғаларды 
байыппен саралай білуіміз қажет. Тұрақтылық пен дамуымыздың кепілі болған татулық пен 
бірлікті бәрінен жоғары қойған абзал. Мемлекет мүддесін көздесек, әуелі сабақтастық сақталып, 
төгілген тер мен атқарған еңбектің далаға кетпеуін ойлайық",-деп ескертеді Президент осы 
мақаласында. Демек халықтық мінезімізді, ұлттық қалпымызды өзгертіп алмай, бойымыздан та-
лабымыз, еңбегіміз, терең ойымыз, қанағатымыз, рақымымыз табылса алдыда талай ауқымды 
істерді жүзеге асырарымыз анық. 

Жанат МҰҚАШЕВ,
Сарқан ауданының Құрметті азаматы.

Ќазаќ халќы Абайѓа ж‰гiнедi
●Үнқосу
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ЃАСЫРДАЃЫ ЌАЗАЌСТАН
Ең бастысы, бүгінгідей бейбіт кезеңде әр 

азамат өзінің еселі еңбегі еліміздің экономика-
сын ілгерілетуге тікелей ықпал ететінін түсінуі 
қажет.

Абайды өз заманындағы іскерліктің 
ұйытқысы, еңбекқорлықтың мотиваторы деуге 
болады. Ұлы ойшыл шығармаларында кәсіптен 
нәсіп тапқандарды, шаруақорлыққа үйрену 
дағдыларын үлгі етеді. Ол тұрмыс сапасын 
жақсарту үшін еңбек етудің жаңа тәсілдерін 
меңгеруге шақырады. Сонымен қатар ақын 
бастамашылдықты, кәсіптегі адалдықты 
жоғары қояды. Мысалы, өзінің оныншы қара 
сөзінде «Ерінбей еңбек қылса, түңілмей іздесе, 
орнын тауып істесе, кім бай болмайды?», деп 
тұжырым жасайды.

Абайдың ойынша, табыс табу үшін қолөнер 
үйрену керек. Себебі «мал жұтайды, өнер 
жұтамайды» (отыз үшінші қара сөз). Ұлы 
ақынның бұл ойлары бүгінгі Қазақстан қоғамы 
үшін де өзекті деп санаймын. Сондықтан біз 
бүгінгі таңда шикізатқа тәуелділік психоло-
гиясынан арылуды, шағын және орта бизнесті 
барынша өркендетуді негізгі басымдықтың бірі 
ретінде белгілеп отырмыз.

Әлемдік мәдениеттің тұлғасы
Қазіргі өркениетті мемлекеттердің барлығы 

дерлік шоқтығы биік тарихи тұлғаларымен 
мақтана алады. Олардың қатарында саясат-
керлер, мемлекет және қоғам қайраткерлері, 
қолбасшылар, ақын-жазушылар, өнер және 
мәдениет майталмандары бар. Қазақ жұрты да 
біртуар перзенттерден кенде емес. Солардың 
ішінде Абайдың орны ерекше. Бірақ біз ұлы 
ойшылымызды жаһан жұртына лайықты 
деңгейде таныта алмай келеміз.

Мен көп жылғы дипломатиялық қызметімде 
басқа елдердің саясаткерлерімен, түрлі сала 
мамандарымен жиі кездестім. Шетелдіктермен 
адамзатқа ортақ көптеген түйткілді мәселе 
туралы пікір алмасып, ой бөлістім. Жалпы, 
олар Қазақстанның саяси және экономикалық 
жетістіктері жөнінде жақсы біледі. Ал рухани 
және мәдени құндылықтарымызбен жете та-
ныс емес. Осы орайда «Неге қазақтың бітім-
болмысын, мәдениетін Абай арқылы таныт-
паймыз?», деген сұрақ туындайды.

Ғұлама Абай – қазақ топырағынан шыққан 
әлемдік деңгейдегі кемеңгер. Ол күллі адамзат 
баласына ақыл-ойдың жемісін сыйлады.

Абайдың ақындық қуатының терең тамыры-
на үңілген зерттеушілеріміз оның қазақ фоль-
клорынан, Шығыс пен Батыстың сөз өнерінен, 
орыс әдебиетінен, тарихи еңбектерден сарқыл-
мас нәр алғанын айтады.

Абайдың асқан ойшылдығы оның діни 
талғам-танымынан да айқын көрінеді. 
«Алланың өзі де рас, сөзі де рас, Рас 
сөз ешуақытта жалған болмас», дейді. 
Бұл ой-тұжырымға Шығыс пен Батыс 
философтарының еңбектерін терең біліп, зерт-
теп, зерделеп барып жеткені анық. Ал отыз 
сегізінші қара сөзінде Аллаға деген көзқарасын 
толық білдіреді.

Абайдың рухани өресіне баға берген 
дінтанушы философ ғалымдар оның «кәміл 
мұсылман» ұғымына ерекше назар аудара-
ды. «Кәміл мұсылман» ұғымы тек қазаққа ғана 
емес, бүкіл мұсылман әлеміне қатысты айтыл-
са керек. Міне, біздің ойшыл Абай, хакім Абай 
– әлемдік деңгейде осы діни көзқарасы арқылы 
да биіктей беретін тұлға.

Елордада барлық діннің басын қосып, 
дәстүрлі жиын өткізіп келе жатқанымызды 
білесіздер. Мұндай іс-шаралардың мақсаты 
мен ұлы Абай ұстанымының арасында өзара 
үйлесімділік бар.

Ақынның барша адамзат баласының жан 
дүниесінің тазалығын сақтауға деген ниеті 
бәрімізге ой салады.

М.Əуезовтің «Абай жолы» романы арқылы 
Абай бейнесі көркем образ ретінде әлем 
әдебиетінде жоғары бағаланғаны белгілі. 
Бірақ бұл – Абайды танудың бір қыры ғана. 
Нағыз Абайды, ақын Абайды тану үшін оның 
өлеңдері мен қара сөздерінде айтылған ой-
тұжырымдардың мән-маңызы ашылуы ке-
рек. Ол әлемнің кең таралған негізгі тілдеріне 
барлық бояуын сақтай отырып аударылуы тиіс. 
Бұған біз толық қол жеткізе алдық деп айту 
қиын. Нағыз ұлт ақындарын өзге тілдерге ау-
дару – оңай шаруа емес. Аудармашы да сол 
ойшылдың деңгейіндегі талант болуы керек. 
Біздің абайтанушы ғалымдарымыз, тіл маман-
дары мен жанашыр азаматтар осы мәселеге 
ерекше мән бергені жөн.

Елбасы Нұрсұлтан Əбішұлы Назарбаев: 
«Абай – қазақ халқының рухани қазынасына 
өлшеусіз үлес қосқан ғұлама ғана емес, соны-
мен қатар ол қазақ халқының ел болуы жолын-
да ұлан-ғайыр еңбек еткен данагер.

Абай – әлемдік деңгейдегі ойшылдардың 
қатарындағы ғажайып тұлға», деген болатын. 
Шынында да, дана ақын шығармалары тек 
қазақтың ғана емес, бүкіл адамзат баласының 
рухани өмірін жан-жақты байыта алады. 
Өйткені Абай туындыларының мазмұны 
жалпыадамзаттық құндылықтарға толы. Оның 
қара сөздері – әлем халықтарының ортақ 
қазынасы. Бұл – классикалық үлгідегі өнегелі 
ойлар шоғыры. Нақыл сөз, ғибратты сөз, 
ғақлия сөздер деп әрқилы аталғанымен, бұл – 
ерекше жанр.

Абай өзінің қара сөздерінде адамзат бала-
сына ортақ мұраларды дәріптей отырып, руха-
ни биікке құлаш сермеп, алысқа қанат қаққанын 
көрсетеді. Оның қара сөздерінің арқауы – 
кісілік, мәдениет, ізгілік. Хакім Абайдың қара 
сөздеріне балама еңбек іздесек, француз 
ойшылы Монтеньнің жазбалары ойға орала-
ды. Десек те, Монтень өз болмысы мен адам 
тұлғасы жөнінде көбірек ой толғаса, Абай қара 
сөздерінің басты миссиясы – ойлану, өзгеге ой 
салу, мақсатты ұстанымға айналдыру. Демек, 
ұлы ойшылдың қара сөздері – аса құнды еңбек.

Əлемдік мәдениетте Абайды қаншалықты 
жоғары дәрежеде таныта алсақ, ұлтымыздың 
да мерейін соншалықты асқақтата түсеміз. 
Бүгінгі жаһандану дәуірінде, ақпараттық тех-
нологиялар заманында Абай сөзі баршаға ой 
салуы тиіс.

Дүние жүзінде ғылым мен білімнің түрлі 
салаларын дамытуға зор үлес қосып, бүкіл 
адамзатқа ортақ ойшыл ретінде танылған 
тұлғалар баршылық. Мысалы, Қытай дегенде 
Лао-цзы мен Конфуций, Ресей дегенде Досто-
евский мен Толстой, Франция дегенде Воль-
тер мен Руссо бірден ойға келеді. Сол сияқты 
шетелдіктердің бәрі бірдей Қазақстан дегенде 
бірден Абайдың есімін атайтындай дәрежеге 
жетуіміз керек. Өзге жұрт «Қазақ халқы – 
Абайдың халқы» деп бізге ілтипат білдіріп от-
ырса, зор мәртебе болары анық.

Абайды қалай дәріптесек те жараса-
ды. Оның ғибратты ғұмыры мен шынайы 
шығармашылығы – қазақ халқына ғана емес, 
жаһан жұртына да үлгі-өнеге. Абайдың адам 
мен қоғам, білім мен ғылым, дін мен дәстүр, 
табиғат пен қоршаған орта, мемлекет пен 
билік, тіл мен қарым-қатынас туралы айтқан 
ой-тұжырымдары ғасырлар өтсе де маңызын 
жоғалтпайды. Өйткені ақынның мұрасы – бүкіл 
адамзат баласының рухани азығы.

Қазақ елі барда Абай есімі асқақтай береді. 
Оның асыл сөздерін рухани байлығымыз 

ретінде жоғары ұстасақ, туған еліміздің әлем 
алдындағы абыройы арта берері сөзсіз.

Ең алдымен Абайды ұлтымыздың мәдени 
капиталы ретінде насихаттауымыз керек. 
Өркениетті елдер қазақтың болмыс-бітімін, 
мәдениеті мен әдебиетін, рухани өресін әлемдік 
деңгейдегі біртуар перзенттерінің дәрежесімен, 
танымалдығымен бағалайтынын ұмытпайық. 
Сондықтан Абайды жаңа Қазақстанның бренді 
ретінде әлем жұртшылығына кеңінен танысты-
ру қажет. Бұл – бүгінгі ұрпақтың қастерлі боры-
шы.

Торқалы тойдың тағылымы
Біз ұлттық сананы жаңғыртамыз және 

бәсекеге қабілетті ұлт қалыптастырамыз десек, 
Абайдың шығармаларын мұқият оқуымыз ке-
рек. Оның қоғамдағы түрлі үдерістерге қатысты 
көзқарасы бүгінгі Қазақстан үшін аса пайдалы. 
Өз заманының ғана емес, қазіргі қоғамның да 
бейнесін танытқан Абай – елдік мұраттың ай-
нымас темірқазығы.

Əр қазақтың төрінде домбыра тұрсын де-
ген ұғым қалыптасқанын бәріміз жақсы білеміз. 
Сол сияқты әр шаңырақта Абайдың кітабы мен 
Мұхтар Əуезовтің «Абай жолы» романы тұруы 
керек деп санаймын.

Келер ұрпақ Абайдың сара жолын жалғауы 
тиіс. Бұл – ұлы ақын арманының орындалуы. 
Сондықтан біз Абайдың ойынан да, тойынан да 
тағылым алуға тиіспіз.

Биыл Абайдың 175 жылдығына орай 
халықаралық, республикалық және 
аймақтық деңгейде 500-ден астам іс-шара 
ұйымдастырылады. Тамыз айында Семей 
қаласында ЮНЕСКО-мен бірлесіп өткізілетін 
«Абай мұрасы және әлемдік руханият» атты 
халықаралық ғылыми-практикалық конферен-
ция ең басты шараға айналады. Сондай-ақ 
қазан айында Нұр-Сұлтан қаласында «Абай 
және рухани жаңғыру мәселелері» деген 
тақырыпта халықаралық конференция өтеді. 
Бұл жиындарда Абайдың тұлғасы мен мұрасы 
жан-жақты зерделеніп, оның шығармашылығын 
ХХІ ғасырдағы жаңа Қазақстанның игілігіне 
пайдалануға жол ашылады.

Маңызды жобаның бірі – ұлы ақынның 
шығармаларын он тілге аударып, басып 
шығару. Атап айтқанда, Абай еңбектері 
ағылшын, араб, жапон, испан, итальян, 
қытай, неміс, орыс, түрік, француз тілдеріне 
тәржімаланады. Ақынның өмірі, мұрасы, қазақ 
мәдениетін дамытудағы рөлі туралы бірнеше 
деректі фильм және «Абай» телесериалы 
түсіріледі.

Ақын тойынан өнер саласы да тыс 
қалмайды. Республикалық және халықаралық 
деңгейде театр және музыка фести-
вальдары өтеді. Биылғы бәйгелер Абай 
шығармашылығына арналады. Əдебиет 
және өнер саласындағы үздік шығармаларға 
берілетін мемлекеттік сыйлық енді Абай 
атындағы мемлекеттік сыйлық деп аталатын 
болады.

Абайдың тұлғасы мен мұрасын ұлықтау 
шетелдерде де жалғасады. Ресейдегі, 
Франциядағы, Ұлыбританиядағы және басқа 
да мемлекеттердегі Қазақстанның елшіліктері 
жанынан «Абай орталықтарын» құру жо-
спарланып отыр. Бұл мәдени іс-шараларды 
ысырапшылдыққа жол бермей ұйымдастыру 
қажет.

Шығыс Қазақстан облысының Ақшоқы елді 
мекеніндегі Құнанбай Өскенбайұлы әулетінің 
қорымы абаттандырылады.

Сонымен қатар Абай тұлғасын жоғары 
дәрежеде дәріптеу үшін Үкімет мынадай шара-
ларды қолға алуы керек деп есептеймін:

Семей өңірі – қазақ тарихындағы киелі 
өлкенің бірі. Сондықтан елдің рухани даму-
ында ерекше орны бар Семей қаласын тари-
хи орталық ретінде белгілеген жөн. Ұлы Абай 
мен Шәкәрімнің, Мұхтар Əуезовтің кіндік қаны 
тамған өңір айрықша құрметке лайық. Осыған 
орай шаһарды әлеуметтік-экономикалық 
тұрғыдан кешенді түрде дамытып, ондағы 
тарихи-мәдени нысандарды жаңа талапқа сай 
жаңғыртамыз. Үкіметке бұл мәселеге байланы-
сты тиісті шаралар қабылдауды тапсырамын.

Мерейтой жылы аясында Абайдың 
қастерлі мекені – әйгілі Жидебайды абаттанды-
рып, ұлы ақынның рухына тағзым етуге келетін 
жұртшылыққа қолайлы жағдай жасау қажет.

Сонымен қатар Абайдың «Жидебай-
Бөрілі» мемлекеттік тарихи-мәдени және 
әдеби-мемориалдық қорық-музейіне ерекше 
көңіл бөліп, ғылыми-танымдық жұмыстармен 
айналысатын орталыққа айналдыру керек.

Жидебайда музейге арнайы лайықталған 
«Абай мұрасы» атты жаңа ғимарат салу қажет.

1918 жылы Семей қаласында Мұхтар 
Əуезов пен Жүсіпбек Аймауытов негізін 
қалаған, 1992 жылдан бері қайта шыға 
бастаған «Абай» журналына мемлекет тара-
пынан қолдау көрсету керек.

Осы және басқа да ауқымды шаралар 
ұлы Абайдың рухына тағзым етіп, оның мол 
мұрасын дәріптеу үшін өткізілмек. Ендеше, 
бүкіл Қазақстан халқын осы игі бастамаға бел-
сене атсалысуға шақырамын.

* * *
Біз Абайдың 175 жылдық мерейтойына 

қоғамдық сананы жаңғыртатын, бір ел, тұтас 
ұлт болып дамуымызға серпін беретін іс-шара 
ретінде зор мән беріп отырмыз.

Бұл тойдың тұсындағы басты мақсатымыз 
бүкіл халықтың ұлт ұстазы алдындағы өзіндік 
бір есеп беруі іспеттес болуы тиіс деп білемін. 
Абай сыны – ауыр сын, сындарлы сын.

Елбасы бастап, ел қостап, биік белестерді 
бағындырдық. Озық елулікке кіреміз деп мақсат 
қойдық, ол мақсатқа мерзімінен бұрын жеттік.

Озық отыздыққа қосылуды межеледік. Ол 
межеге де жетеміз. Сол межеге жетуге де бізге 
Абай мұрасы көмек бере алады. Ендігі мәселе 
– біз Абайдың көмегін түсіне алдық па, зерде-
лей аламыз ба?

Ұлылықтың тойы ұлт алдындағы ұлы 
міндеттің үдесінен шығудың жолын іздеуге 
ұмтылдыруы тиіс. Əр азамат осы тойдың ал-
дында еліміз, елдігіміз жөнінде терең ойлан-
са дейміз. Абай бізге нені аманаттады? Абай 
бізден нені талап етті? Абай бізден нені күтіп 
еді? Абай елдің қай ісіне сүйініп еді? Сол 
сүйінген ісінен үйрене алдық па? Абай қазақтың 
қай ісіне күйініп еді? Сол күйінген ісінен жи-
рене алдық па? Басқасын былай қойғанда, 
ақын айтқан бес асыл істі жүзеге асырып, бес 
дұшпанды бойдан қашырып жатырмыз ба де-
ген ойдың төңірегінде толғансақ та талай жайға 
қаныға аламыз.

Абай мұрасы – біздің ұлт болып 
бірлесуімізге, ел болып дамуымызға жол аша-
тын қастерлі құндылық.

Жалпы, өмірдің қай саласында да Абайдың 
ақылын алсақ, айтқанын істесек, ел ретінде 
еңселенеміз, мемлекет ретінде мұратқа 
жетеміз.

Абай арманы – халық арманы. Халық 
арманы мен аманатын орындау жолында 
аянбағанымыз абзал. Абайдың өсиет-өнегесі 
ХХІ ғасырдағы жаңа Қазақстанды осындай 
биіктерге жетелейді.

"Егемен Қазақстан" 
 9 қаңтар 2020 жыл.

Еліміздің Президенті «Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан» 
мақаласын жұртшылық ыстық ықыласпен қабылдады. Бұл мақала 
биыл әлемдік деңгейде аталып өтетін ұлы ақын тойының маңызы мен 
ерекшелігін жан-жақты нақтылап берді. 

Президентіміз бұл мақаласында Абайды әлемдік деңгейдегі ұлы 
қайраткер, ұлттық болмысымыздың үлгісі, мемлекет ісінің мүдделесі, 
жаңа қоғамның жанашыры, әлемдік мәдениеттің таутұлғасы ретінде 
бағалайды. Осы зерделі зерттеуінде Мемлекет Басшысы  ақын 
мұрасын ХХІ ғасырда қай деңгейде пайдаланудың жолын іздестіреді. 
Біздің ғасырымыздағы ұлы Абайдың орны бөлек, бай мұрасының 
әрбір шумағы жүрек түкпіріне сақтауға лайық, өмірде қолдануға қажет 
өсиетнама сынды. Сондықтан да адамшылық, кісілік туралы ұғымды жастардың көкейіне 
ұялатқымыз келсе "Абайды оқы, Абайды зерделе" деп ақын мұрасын ұсынуымызға бола-
ды. Бұл біздің адастырмас құбылнамамыз екендігі айдан анық. 

Ел Президентінің "Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан" мақаласы қоғамдық 
санамыздың, әдебиетіміз бен мәдениетіміздің, әлеуметтік өміріміздің жаңғыруына жаңа 
серпін береді. 

Ғалия ОРЫНОВА,
аудандық қазынашылық басқармасының басшысы.

Парасатты пайымѓа толы
Президенттің "Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан" атты 

мақаласында Абай іліміндегі "Толық адам" концепциясына саяси-
әлеуметтік тұрғыда алғаш рет ресми сипаттама берілді. "Толық 
адам" дегеніміз "тек өте ілкімді, өзіне сенімді, ізгілік пен жақсылыққа 
ұмтылатын адамдарға ғана тән сипаттама" екендігіне анықтама берді. 

"Адам өмірі тұтасымен түрлі қарым-қатынастардан құралады. Он-
сыз адам қоғамнан бөлініп қалмақ. Ал қарым-қатынас міндетті түрде 
өзара жауапкершілікті туғызады. Бұл жауапкершілік қара басының 
қамын биік қоятын өзімшілдік араласқан кезде бұзылады. Сондықтан 
Абай: "Ақыл, қайрат, жүректі бірдей ұста, Сонда толық боласың ел-
ден бөлек",-деп адамға нұрлы ақыл мен ыстық қайраттан бөлек, жылы 
жүрек керек екенін айтады".  Міне, мақаладағы осы үзіндіден қазақ халқының өмірлік фи-
лософиясына айналған Абай қағидасын біз жанымызға жақын санаймыз. Сондықтан біз 
ұлы ақын философиясын зерделей түсіп, Абайды ұлтымыздың мәдени капиталы ретінде 
насихаттауымыз керек. 

Бай мен кедейдің, білімді мен білімсіздің, қала мен ауылдың арасы алшақтап бара 
жатқан бүгінгі заманда Абай мұрасы - үйренерлік үздік үлгі. 

Нұржан АДИЛОВА,
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімінің басшысы.

Жања серпiн бередi
●Үнқосу
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       ЖОБА  
Сарқан ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 

мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін 
бекіту туралы

«Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 6-бабының 
4-тармағының 8-1) тармақшасына сәйкес, Сарқан ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сарқан ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тап-
сырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері осы қаулының қосымшасына сәйкес бекітілсін.

2. Сарқан ауданы әкімдігінің «Сарқан ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға 
мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы» 2019 
жылғы 18 маусымдағы № 207 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде 
№ 5183 тіркелген, 2019 жылдың 11 шілдеде Қазақстан Республикасы Нормативтік құқықтық 
актілерінің эталондық бақылау банкінде жарияланған) қаулысының күші жойылды деп танылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары Маманбаев Галымжан Ка-
натовичке жүктелсін.

4. Осы қаулы әділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді және 
алғашқы ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі. 

   Аудан әкімі                                                                М. Разбеков

ПРОЕКТ  
Об утверждении государственного образовательного заказа на 

дошкольное воспитание и обучение, размера родительской платы 
по Сарканскому району

В соответствии с подпунктом 8-1) пункта 4 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 27 июля 
2007 года «Об образовании», акимат Сарканского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить государственный образовательный заказ на дошкольное воспитание и обуче-
ние, размер родительской платы по Сарканскому району согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление акимата Сарканского района «Об утверждении 
государственного образовательного заказа на дошкольное воспитание и обучение, размера ро-
дительской платы по Сарканскому району» от 18 июня 2019 года № 207 (зарегистрирован в Рее-
стре государственной регистрации нормативных правовых актов № 5183, опубликован 11 июля 
2019 года в Эталонном контрольном банке нормативных правовых актов Республики Казахстан).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
района Маманбаева Галымжана Канатовича.

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

 Аким района                                                          М. Разбеков

ЖОБА
Сарқан ауданы әкімдігінің 2020 жылғы «____» _______ «Сарқан ауданы бойынша мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының 

мөлшерін бекіту туралы» № ____ қаулысына қосымша

Сарқан ауданы бойынша мектепке дейінгі тәрбие мен 
оқытудың мемлекеттік білім беру тапсырысы, 

ата-ана төлемақысының мөлшері

ПРОЕКТ
Приложение к постановлению акимата Сарканского района от «___» ____ 2020 года № 

____ «Об утверждении государственного образовательного заказа на дошкольное вос-
питание и обучение, размера родительской платы по Сарканскому району».

Государственный образовательный заказ на 
дошкольное воспитание и обучение, размера 
родительской платы по Сарканскому району

Екіаша ауылдық округінде 30 желтоқсанда мәдениет 
үйінің қызметкерлері ауылда тұратын мүмкіндігі шектеулі 
балаларға шырша мерекесін ұйымдастырып, балаларды 
бір қуантып тастады. Сонымен қатар осы жолы да тұрақты 
демеушілеріміз «Абдрахимов» жеке шаруа қожалығының  
төрағасы М.Абдрахимов, Екіаша ауылының тұрғындары 
Т.Догаманов, А.Умиралева балаларға тәтті сыйлықтар, 

ойыншықтар беріп қуантты. Ұзақ жылдар бойы демеуші 
болып келген аталған азаматтарға ризашылығымызды 
білдіре отырып, сіздерге Жаңа жылда денсаулықтарыңыз 
мықты, бақыттарыңыз үстем болып, күш-қуаттарыңыз     
таусылмасын, қанаттарыңыз талмасын деп алғысымызды 
айтамыз!

М.ИСАБАЕВА,
 мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде әлеуметтік 

көмек көрсету бөлімшесінің  әлеуметтік қызметкері.

Мейiрiм шуаѓы

Аудан əкiмдiгiнiњ ќаулысы Постановление районного акимата
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Хабарландыру  *  Объявления

Продам комбайн «Нива Эффект» 
2004 г.в. А также двигатель от "ЗИЛ 
130". Обращаться 8702 1849828.  

Қойлық ауылында орталықта 
орналасқан 2 қабатты үй сатыла-
ды. Үйдің жаздық ас үйі, моншасы, 
қора-қопсысы, бау-бақшасы бар, 
су кіргізілген. Бағасы келісімді. 
Хабарласыңыздар: Қойлық ауы-
лы, Жансүгіров көшесі №5, 8 701 
827 7723, 2-25-57. 

ЕСКЕ АЛУ
Сарқан қала-

сында ғұмыр кеш-
кен ардақтымыз 
Тумабаева Сара 
Қабдолдақызы тірі 
болса 70 жасқа то-
лар еді. Бұл күндері 
асылымызды жады-
мызда жаңғыртып, 
өткен күндердің 
тәтті елесімен күн 
кешудеміз. Жарат-
қан иемізге жақы-

нымыздың жанын жұмақтық ете гөр деп 
дұғамызды бағыштаймыз. 

Жаныңыз болып жәннатта,
Иманыңыз болып жолдасың.
Орныңыз болып пейіштен,
Ізіңді ұрпақ жалғасын.

Еске алушылар: жұбайы Аблақат, ба-
лалары, немерелері, шөберелері.

Қ а р а б ө г е т 
ауылдық округі 
әкімі аппаратын-
да бас маман ла-
уазымын атқарған 
А б ы л қ а с ы м о в а 
Келбет Қаныбек-
қызы фәни дүние-
ден бақи дүниеге 
өтпегенде 19 қаңтар 
күні 28 жасқа толып, 
ортамызда жүрер 
еді. Амал қанша, тағдырға не шара?! Жаны 
жайсаң, көңілі дархан болған Келбеттің 
ізгілік пен мейірімге толы асыл бейнесін бір 
сәтке де есімізден шығара алмаймыз. Аяу-
лы әрі сыйлас әріптесімізді еске ала отырып 
«жаны жәннатта болып, жаратқан иеміздің 
шапағатына бөлене берсін, нұры пейіштің 
төрінде шалқысын» деп Алладан рақым 
тілейміз.   

Еске алушылар: Қарабөгет ауылдық 
округі әкімі аппараты ұжымы.

М±ѓалiм мəртебесi – мемлекет абыройы
Тәуелсіз еліміздің жас жеткіншектеріне сапалы білім мен саналы тәрбие беру ісі ең ал-

дымен мектептегі мұғалімдердің білімі мен біліктілігіне байланысты. Халық арасында 
мұғалім беделінің төмендігі сөз болып, мұғалім болуға талпынған жастар қатары сиреп, кейбір 
өңірлердегі мектептерде химия, физика, математика, ағылшын тілі пәндері мұғалімдерінің 
тапшылығына әкелді. Қазақ әліппесінің атасы Ахмет Байтұрсынұлы "Мектептің жаны 
- мұғалім. Мұғалім қандай болса, мектеп те сондай болады",- деген. Алайда, жалақының 
төмендігі, біліксіз мамандар, мұғалімге тән емес жұмыстарды жасату (қағазбастылық, 
сайлауға қатысты үгіт-насихат жұмыстарына, халық санағы кезінде үй аралап тізім жасау, 
жергілікті әкімдіктер тарапынан түрлі жиындарда залды толтыру үшін мұғалімдерді жұмсау 
және т.б. қосалқы тапсырмалар) "ұстаз"  беделінің төмендеуіне алып келді.

Міне, сондықтан да шығар, Елбасының бастамасымен қоғамның жіті талқылауынан 
өткен «Педагог мәртебесі туралы» заң Парламент қарауына түсіп, білім саласының маман-
дарын ғана емес, күллі халықты жақсылықтан үміттендіріп отыр. Өйткені заңның аты – заң. 
Ол ұстаздар қауымына әрі қорған, әрі ынталандыру болмақ. «Педагог мәртебесі туралы» 
заңда ұстаздарды қолдаудың кешенді шаралары қарастырылғанын, соның ішінде мұғалім 
жүктемесін азайту, абыройы мен беделін көтеру, қажетсіз тексерістерді азайту,материалдық 
жағдайын жақсарту қарастырылған. Осыған орай біздің Үкімет 2020 жылды «Мұғалім жылы» 
деп жариялап, «Педагог мәртебесі туралы» Заңды іске асырудың бастамасы ретінде жа-
рияласа дұрыс болар еді. «Алты алаштың баласы бас қосқанда қадірлі орын - мұғалімдікі» 
деп Алаш қайраткері Мағжан Жұмабаев айтқандай болашақта ұстаздарға көрсетілетін сый-
құрмет ерекше болады деп сенеміз.

Н.БАЙЖУМАНОВ,
Ақын Сара атындағы орта мектептің  тәрбие ісінің меңгерушісі.

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

Сарқан ауданы әкімдігінің үлкен 
мәжіліс залында 2020 жылдың  22 
қаңтар күні сағ. 10:00 - де «Тұрғын үй 
жинақ банкі» өкілдерімен «Бақытты 
отбасы» бағдарламасы бойынша 
жиналыс өтеді, осыған орай тұрғын 
үй кезегінде тұрған көп балалы отба-
сылар, толық емес отбасылар және 
мүгедек баласы бар немесе оларды 
тәрбиелеуші отбасылар аталмыш 
жиналысқа келіп қатысуларыңызды 
сұраймыз.

22 января 2020 года в 10.00 часов 
в зале заседаний здания акимата 
Сарканского района состоится со-
брание с участием представителей  
«Жилстройсбербанка» по програм-
ме «Бақытты отбасы», в связи с чем 
просим принять участие многодет-
ным семьям, неполным семьям и 
семьям имеющих или воспитываю-
щих детей - инвалидов состоящих в 
очереди на жилье.

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 20 қаңтар

ШЖҚ «Сарқанжылу» МКК-не жедел 
түрде электрик маманы қажет. Талап 
бойынша жұмыс өтілі 3 жылдан кем 
болмауы қажет. Мекен жайы: Сарқан 
қаласы, Мұнайтпасов көшесі 1 «А» 
тел.2-54-89. 

В ГКП на ПХВ «Сарканжылу» сроч-
но требуется электрик со стажем ра-
боты не менее 3-х лет. Обращаться по 
адресу г. Саркан, ул. Мунайтпасова 1 
«А» тел: 2-54-89.

Сейсенбі-Вторник 21 қаңтар

Сәрсенбі-Среда 22 қаңтар

Бейсенбі-Четверг 23 қаңтар

Жұма-Пятница 24 қаңтар

Сенбі-Суббота 25 қаңтар

Жексенбі-Воскресенье 26 қаңтар

Жарамсыз деп танылсын...
Ерубаева Кульгайша Жакупбеков-

наның атына тіркелген Петропавл ауылы, 
Тузов көшесі № 96 үйдің № 1153030 (кад.№ 
03-263-027-409) 15 сотық көлемді жерінің 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 02.40 Əнұран 06.05, 02.15 
«Көңіл толқыны» 06.25 «Мәселе» 07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 12.00 «Ниет»  13.30 М/ф «Алдар Көсе» 
14.00, 17.00, 20.00, 00.10 AQPARAT 14.10, 21.30 
Т/х «Жат мекен» 15.05, 22.30  Т/х «Көсем»  
16.00 «Апта» ақпараттық бағдарламасы 16.45 
«Баланың көңілі» 17.15 «24 сағат табиғат 
құшағында» 20.35 «Ашық алаң» ток-шоуы 
00.40 «Ниет»   

ХАБАР 
06.00, 03.00 ҚР Əнұран 06.00 «Тамаша» 
07.30,16.30 «Қызық таймс» 08.40, 14.50 
«Тракторшының махаббаты» 09.30, 20.00 
Т/х «Көкжал» 10.20, 21.40 Т/х «Листопад» 
12.00 «Жаңалықтар» 12.30 Т/х «Рәзия» 13.00 
Т/с «Между нами, Девочками» 17.45,23.15  
Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 «Қорытынды 
жаңалықтар» 20.50  «Народный контроль» 
21.00 Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз» 01.50  Сери-
ал «Черный список» 02.30 «Менің тағдырым»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 06.55, 
03.25 «Той заказ» 07.25 «Басты бағдарлама» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYM  LIVE» 
15.15 «На самом деле» 16.25 « Мужская рабо-
та» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45 «Пусть 
говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50  Т/с «Улицы разбитых Фонарей-14»» 
22.00, 01.35, 03.50 «П@УТІNА»  00.35 «Учени-
ца Мессинга» 02.20 «Когда зовет сердце»  

 
ҚАЗАҚСТАН 

06.00, 02.40 Əнұран 06.05 Д/ф «Мәңгілік  аспан 
астында» 06.30, 14.00, 17.00, 20.00, 00.10 
AQPARAT 07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 
Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00 «Ниет»  14.10 
Т/х «Жат мекен» 15.05, 21.30  Т/х «Көсем»  
16.00 «Менің Қазақстаным» 16.25 « Нұр Тілеу». 
Сұхбат 17.15 «24 сағат табиғат құшағында» 
20.35 «Ашық алаң» ток-шоуы 23.25 Т/х 
«Бізбен бірге» 00.40 «Ниет»  02.15 «Менің 
Қазақстаным»  

ХАБАР 
06.00, 03.00 ҚР Əнұран 06.00 «Қортынды 
жаңалықтар» 07.15 «Көрімдік» 07.40,16.30 
«Қызық таймс» 08.40, 14.50 «Тракторшының 
махаббаты» 09.30, 20.00 Т/х «Көкжал» 10.20, 
21.40 Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». 
Новости. 12.30 Т/х «Рәзия» 13.00 Т/с «Между 
нами, Девочками» 17.45,23.15  Т/с «Абдул-
хамит хан» 19.30 «Қортынды жаңалықтар» 
20.50  «Новый курс» 21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз» 01.50  Сериал «Черный список» 
02.30 «Менің тағдырым»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45, 
03.25 «Той заказ» 07.15 «Басты бағдарлама» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYM  LIVE» 
15.15 «На самом деле» 16.25 « Мужская рабо-
та» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45 «Пусть 
говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50  Т/с «Улицы разбитых Фонарей-14»» 
22.00, 01.35, 03.50 «П@УТІNА»  00.35 «Учени-
ца Мессинга»   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.40 Əнұран 06.05 Д/ф «Мәңгілік  
аспан астында» 06.30  14.00, 17.00, 20.00, 
00.10 AQPARAT 07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 
18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00 «Ниет»  
14.10,21.30  Т/с «Көсем» 16.00 «Тұлға»деректі 
фильм 16.30, 02.15 «Сен де бір кірпіш дүниеге» 
17.15 «24 сағат табиғат құшағында» 20.35 

«Ашық алаң» ток-шоуы 23.25 «Бізбен бірге» 
Телехикая 00.40 «Ниет»   

ХАБАР 
06.00, 03.00 ҚР Əнұран 06.00 «Қортынды 
жаңалықтар» 07.15 «Көрімдік» 07.40,16.30 
«Қызық таймс» 08.40, 14.50 «Тракторшының 
махаббаты» 09.30, 20.00 Т/х «Көкжал» 10.20, 
21.40 Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». 
Новости. 12.30 Т/х «Рәзия» 13.00 Т/с «Между 
нами, Девочками» 17.45,23.15  Т/с «Абдул-
хамит хан» 19.30 «Қортынды жаңалықтар» 
20.50  «Біздің назарда» 21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз» 01.50  Сериал «Черный список» 
02.30 «Менің тағдырым»  

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45, 
03.25 «Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYM  LIVE» 
15.15 «На самом деле» 16.25 « Мужская рабо-
та» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45 «Пусть 
говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50  Т/с «Улицы разбитых Фонарей-14»» 
22.00, 01.35, 03.50 «П@УТІNА»  00.35 «Учени-
ца Мессинга»    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.40 Əнұран 06.05 Д/ф «Мәңгілік  аспан 
астында» 06.30  14.00, 17.00, 20.00, 00.10 
AQPARAT 07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 
Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00,00.40 «Ниет»  
14.10,21.30  Т/с «Көсем» 16.00 «Бір күн» 16.25, 
«Қазыналы Қазақстан» 17.15 «24 сағат табиғат 
құшағында» 20.35 «Ашық алаң» ток-шоуы 
23.25 «Бізбен бірге» Телехикая 00.40 «Ниет»  
02.15 «Ауылдастар»  

ХАБАР 
06.00, 03.00 ҚР Əнұран 06.00 «Қортынды 
жаңалықтар» 07.15 «Көрімдік» 07.40,16.35 
«Қызық таймс» 08.40 «Тракторшының махаб-
баты» 09.30, 20.00 Т/х «Көкжал» 10.20, 21.40 
Т/х «Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». Ново-
сти. 12.30 Т/х «Рәзия» 13.00 Т/с «Между нами, 
Девочками» 15.00 Т/х «Келінжан» 17.45,23.15  
Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 «Қортынды 
жаңалықтар» 20.50  «Открытый диалог» 21.00 
Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз» 01.50  Сериал 
«Черный список» 02.30 «Менің тағдырым»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45, 
03.25 «Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYM  LIVE» 
15.15 «На самом деле» 16.25 « Мужская рабо-
та» 18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45 «Пусть 
говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50  Т/с «Улицы разбитых Фонарей-14»» 
22.00, 01.35, 03.50 «П@УТІNА»  00.35 «Учени-
ца Мессинга»  

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.25  Əнұран 06.05, 17.45  Көңіл толқыны 
06.30,14.00,07.00, 20.00, 00.20 Ақпарат  07.00 
«Таңшолпан» 10.00, 18.00  Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр» 12.00. 00.50 Ниет  14.10, 21.30 Т/Х 
«Көсем» 16.00 Иман өзегі 16.20 Д/Ф «Азамат» 
16.40 «Қазақтың Қаркені» 17.15 Ауылдастар  
20.35 Ашық алаң 23.25 Бізбен бірге  23.50 Па-
расат майданы   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Əнұраны 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня  07.15 Көрімдік 07.40  
«Қызық times» 08.40 Т/Х «Келінжан » 10.20, 
21.40  Сериал «Листопад» 12.00 Жаңалықтар. 
Новости 12.30 Патриот  13.00  Сериал «Семей-
ный альбом» 14.50  Ток-шоу  Давайте  говорить  
с Айгуль Мукей 16.00  «Религия. Сегодня» 

16.20 Тікелей эфирде «Қоғамдық талқылау» 
17.20 Т/Х Пәленшеевтер 17.45, 23.15 Т/х «Аб-
дулхамид  хан» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 
20.00 Т/Х «Көкжал» 20.50 Премьера Новый 
курс 21.00  Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз» 01.50 
Черный список 02.30 Менің тағдырым   

ЕВРАЗИЯ 
06.00, 02.30  «Той базар» 06.45, 03.15  Той за-
каз 07.10, 18.00 Басты жаңалықтар 07.45 Жұма 
уағызы 08.00 Доброе утро  11.00 «Ералаш»  
11.10 «Мужское/Женское» 12.00 «Қалаулым»  
15.10 «Воспитание и выгул собак и мужчин » 
17.00 «Жди меня Казахстан» 18.45, 02.50 «Заң 
сөйлесін» 20.00 Главные новости 20.45 Поле 
чудес 22.00, 00.00  «Виражи судьбы» 23.00, 
01.45 Паутина     

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 02.55  Əнұран 06.05  Qyzyq eken 07.00 
AQPARAT 07.30  «Сәлем, Қазақстан» 09.00 
Тұсаукесер «Толағай» 09.30 М/х. «Сиқырлы 
сақшылар» 10.00,18.00 Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр» 12.00, 02.20 Nur Tiley 12.35 М/ф. «Ма-
дагаскар-2» 13.55 Комедия  «16 қыз»  15.45 Кон-
церт   «Құс қанат ғұмыр» М.Бесбаев 20.00,01.15 
MASELE 20.35 Д/ф.«Əл-Фараби 1150 өркениет 
шырақшысы» 21.00 Д.Құдайбергеннің Нью-
Йорктегі концерті  23.40 «Екі жұлдыз жарыста 
жарқырайды» 01.50 Ауылдастар  

ХАБАР 
06.00,03.00 ҚР Əнұраны 06.00  Тамаша 07.30 
Концерт «Əндер мен жылдар» 09.45,01.20 
Көрімдік 10.45 Премьера! «Дорогая Кымбат» 
11.15 Премьера! «Не туристы» 11.45 М/с. 
«Нильс Хольгерсон» 12.45 М/ф. «Алиса в стра-
не чудес» 14.00 Концерт «Сырнаймен егіз сыр-
лы әнім» 16.00 Т/х. «Тракторшының махабба-
ты» 19.20 Концерт «Биле» 21.00 «7 күн» 22.00 
Сериал «Шерлок»  23.40 Сериал «Черный спи-
сок»   

ЕВРАЗИЯ 
06.00 Т/х  «Мистер Хутен и Леди» 06.45,03.25  
Тамаша сити 07.35 Той заказ 08.05 Басты 
жаңалықтар 08.50  Ұшқалақ 09.00 Сериал 
«Жемчужная свадьба» 12.45  «Фабрика грез» 
13.10,18.35 «Super Qala.kz» 14.25 «Лучше 
всех» 16.10 Х/ф. «Двенадцать чудес» 18.00 
Сенбілік жаңалықтар 20.00 «Главная тема» 
20.30,23.00 Х/ф. «Юрочка» 22.00,02.40 «П@
утина+» 00.20 Кино «Человек-паук-2» 04.10 
Ұшқалақ 

  
ҚАЗАҚСТАН  

06.05 «Қызық екен» 07.00 «Сәлем, Қазақстан!» 
08.10, 09.30 М\ф 09.45. «Ақсауыт» 10.00, 
18.00  Т\х «Шатынаған тағдыр» 12.50 Димаш 
Құдайбергеннің Нью-йорктегі концерті  15.30 
«Гарри Поттер Азқабан тұтқыны » фильм 
20.00, 01.20 «Арта» 20.45, 02.05 «Журналистік 
зерттеу» 21.10 «Əзіл әлемі» 23.00 К\ф «Құрыш 
адам»   

ХАБАР  
06.00  Тамаша 07.45 Концерт 10.00 Тұсаукесер 
«Жауынгер» 10.30 «Сенат аксакалов» 11.00 
Х\ф  «Зачарованная» 14.45 Х\ф «Көкжал» 
18.45 Мәжіліс КЗ 19.15 Жұлдызды жекпе-жек 
21.00 «7 күн» 22.00 «Большая неделя» 23.15 
«Қызық таймс» 00.30 «Черный список» 01.20 
«Көрімдік»  

ЕВРАЗИЯ  
06.00, 03.45 Т/х «Мистер Хутен и леди» 06.45, 
03.05 «Тамаша сити» 07.35 «Той заказ» 08.00 
«Сенбілік  жаңалықтар» 08.35 «Ұшқалақ» 08.45 
«Воскресные беседы» 09.00 Х/ф «Слезы на по-
душке» 12.45 Контент 13.15 «Кто хочет стать 
миллионером» 14.25 Премьера «Своя ко-
лея» 16.05 «Колдовское озеро» 18.00 Басты 
бағдарлама 18.35 Кешкі кездесу 20.00  Ана-
литика 20.55, 23.00 «Моя идеальная мама» 
22.00, 02.20 Паутина 00.45 Ночной кинотеатр 
«Другой мир: войны крови»    
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көзқарасын білдірмейді.
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Жањартылѓан білім беру - заман талабы 
Тәуелсіз елдің негізгі тірегі - білімді ұрпақ. Қазіргі таңда білімдінің алға түсіп, бәйгеден озып 

келетін заманы енді туды. Мемлекет болашағының кепілі- жастарға білім мен тәрбие беру 
мәселесінен өткір мәселе жоқ екені белгілі. Қазақтың ұлы ұстазы Ахмет Байтұрсынов: «Елді 
түзетуді бала оқыту ісін түзетуден бастау керек», -деген. Қазақстан Республикасының білім беру 
реформаларының негізгі мақсаты- білім беру жүйесін жаңа экономикалық ортаға бейімдеу. Бұл 
тұрғыда ел Президенті Н.Ə.Назарбаев еліміздің әлемдегі бәсекеге қабілетті 30 елдің қатарына 
қосылуы туралы міндет қойғаны мәлім. Білім беру жүйесін жетілдіру осы мақсатқа қол жеткізуде 
маңызды рөл атқарады. Болашақта өркениетті, дамыған елдер қатарына ену үшін заман та-
лабына сай білім қажет. Ал, дамудың негізі білім мен ғылымға келіп тіреледі. Сондықтан да, 
әлемдегі дамыған елдер сияқты Тәуелсіз елімізде білім жүйесі сапасын жетілдіру ең негізгі өзекті 
мәселелердің бірі болып отырғаны белгілі. Осыған орай, білім беру жүйесінде жастарға сапалы 
білім беріп, олардың үйлесімді дамуы мен тұлға ретінде қалыптасуында ұстаздың кәсіби шеберлік 
көрсеткіштерінің бірі - жалпы педагогикалық, ғылыми- теориялық, әдістемелік жаңалықтар мен 
озық тәжірибені жетік меңгерудің маңызы зор. Қазіргі ұстаздар алдындағы міндет: ғылым мен 
техниканың даму деңгейіне сәйкес оқушының білімі терең, іскер және ойлауға қабілетті, әлемдік 
стандарттар негізінде жұмыс істей алатын құзырлы тұлғаны қалыптастыру. Мұндай талапқа сай 
қызмет істеу үшін ұстаз үздіксіз ізденісте кәсіби білікті болуы тиіс.

Қазіргі таңда еліміздің түкпір-түкпірінде Қазақстан Республикасы орта білім беру мазмұнын 
жаңарту шеңберінде бірқатар пәндер бойынша педагогикалық кадрлардың біліктілігін артты-
ру курстары жүргізілуде. Жаңартылған білім беру бағдарламасының ең негізгі мақсаты-білім 
алушылардың оқу нәтижелерін жетілдіру болып табылады. Орта білім мазмұнын жаңартудың 
көптеген компоненттері, соның ішінде мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасы осы 
мақсатқа бағытталған.

Жаңартылған оқу бағдарламаларының ерекшеліктері 10 бөлімнен тұратын жаңа құрылымы 
болып табылады:  Пәннің маңыздылығы; Пән бойынша оқу бағдарламасының мақсаты; 
үштілділік саясатты іске асыру; Оқыту үдерісіне ұйымдастыруға қойылатын талаптар;  Пәнді 
оқытуда қолданылатын педагогикалық әдіс- тәсілдер; Түрлі мәдениет пен көзқарастарға 
құрмет; Ақпараттық- коммуникациялық технологияларды қолдану құзіреттілігі; Оқушылардың 
коммуникативтік дағдыларын дамыту; Оқу нәтижелерін бағалау жолдары; Оқудың мазмұны, 
ұйымдастырылуы мен бірізділігі.

Жаңартылған білім беру бағдарламасы бойынша мұғалімдердің біліктілігін арттыру курсынан 
алған әсерім өте көп. Ондағы жүргізілген тиімді әдіс-тәсілдер - педагогтардың оқытудың әмбебаб 
үлгісін және тиімді әдістер жүйесін қолданып, оқушыларға тәуелсіз болуға, сыни тұрғыдан 
ойлауға, оқуға жауапкершілікпен жәнешығармашылықпен қарауына көмектесетін сыни тұрғыдан 
ойлауға бағытталған. Жаңартылған білім беру бағдарламасы - озық технологиялардың барлық 
қыр-сырларын білуге жетелейді.

А.МАРАТХАНҰЛЫ,
Екіаша орта мектебінің мұғалімі. 

Балабаќшадаѓы  Жања  жылдыќ  кеш
П о г р а н и ч н и к  

ауылының  «Бөбек» 
балабақшасында  сиқыр-
ға  толы «Жасыл  Шыр-
ша»  кеші  өтті. Кешке  
балабақшаның  барлық  
кішкентай  бүлдіршіндері  
карнавалдық  киімдері-
мен  келіпті.  Осы  бүлдір-
шіндердің  өнерін  тама-
шалау  үшін шанасын  
сүйреп,  Ақшақарын  
ертіп  Аяз  Атамыз  келді. 
Шанасы  тәттілер  мен  
сыйлыққа  толы  бол-
ды. Аяз  Атаны  көрген  
бүлдіршіндер  таңырқап  

қарап,  оған  дайындаған  тақпақтарын  айтып,  шырша  айналып  әсем  әндерін  шырқады. 
Балабақша  тәрбиешісі Алмагүл  Төлеулиева  кішкентай  балалармен  «Паровоз» биін қимыл  
арқылы  орындатқаны  өте  әсерлі  болды.  Балалар  бір-бірінен  қалыспай  тамаша  би-
леп  шықты.  Бидің  ырғағын жоғары  деңгейде  Алмагүл  апайы  үйреткені  көрініп  тұрды.  
Осымен  қызықты  көріністер  жалғасын  таба  білді.  Балапандардың ертегі  әлеміне  саяхат  
жасағаны керемет  болды.  «Үйшік» ертегісінде 6 кейіпкердің  киімдері, шығарған дыбыстары, 
іс-қимылдары  тамаша  орындалды. Қорбаңдаған аюдың (Ерхан), қаһарлы қасқырдың (Ералы), 
қылмыңдаған түлкінің (Қазбек), секеңдеген қоянның (Сезім), бақылдаған  бақаның (Аспандияр), 
тықырлаған тышқанның (Санжар) шынайылықтары  байқалды.  Сондай  өз  рөлдерін  жоғары  
деңгейде  сомдатуға  үлес  қосқан  тәрбиеші  Оразгүл  Серікбаеваның  еңбегі  зор  екенін  әр  
ата-ана  растай  білді. Сонымен  қатар ата-аналармен, бүлдіршіндермен Аяз  Атамыз  қызықты  
ойындар  жүргізді. Жеңімпаздарға  сыйлықтар  таратты. Ата-аналар   тәрбиешілерге, барлық  
балабақша ұжымына  алғыстарын  білдірді. Төлеулиева Алмагүл  апайымыз сурет байқауының  
қорытындысын  шығарды.  Абай атамыздың 175-жылдығына  орай «Абай  жаққан  бір сәуле» 
атты  балабақша бүлдіршіндеріне  арналған ІІІ республикалық  байқауына  қатысып, 1,2,3 
дәрежелі  дипломдарға  ие  болған  Нұртілеу  Ералы, Абдулла Сезім және  Мусабеков  Казбек. 
Суретке  баулыған  тәрбиешісі  Оразгүл  Серікбаева  Алғыс  хатпен  марапатталды.  Осындай  
керемет  жаңалықтарға  толы  Жаңа  жылдық  кеш  күшті  өтті.  Ата-аналар  комитетінің  атынан  
«Бөбек» балабақша  ұжымына  алғысымызды  білдіріп,  шығармашылық  табыстар  тілейміз!!!

 
Пограничник   ауылы, ата-аналар  комитеті.

Еліміз өркениетті елдер қатарынан орын алып, ұрпағымыз 
қоғам қажеттілігіне сай болып жатса – бұл ұстаздардың еңбегі. 
«Мұғалім – мектептің жүрегі» демекші, оқушыға білім нәрін 
себуші ұстаздың қызметі сапалы болса, жемісі де шырынды 
болмақ.

Алматы облысы,Сарқан ауданы,Абай атындағы мектеп-
гимназияның логопед маманы Сарсенова Роза Лесовнаға 
айтар алғысымыз шексіз.  Роза Лесовна - Астана қаласынан 
өз мамандығы бойынша тәжірибе жинақтаған білікті ма-
ман. Қазіргі  таңда логопедтерге сұраныс жоғары болып 
отыр.Бүгінде мектеп жасындағы балаларда тіл кемістіктері  
көбейіп,сабақты меңгеруде  кедергілер тудырып отыр.Себебі 
балаларымыз қалай  айтса,солай сөздерін дәптерге түсіреді.
Бұрынғы  кезде үлкен кісілердің өздерінен де р-дыбысын 
айта алмайтын,тұтығып,тілдерін төсеп сөйлейтін кісілерді жиі 
кездестіретінбіз.Қазіргі заман талабына сай логопед маман-
дары бала-бақша,мектеп қабырғасынан балалармен түзете-
дамыту сабақтарын жүргізеді.Біздің атаулы мектебімізге осындай өз ісінің шебері  Роза Лесовнаның 
келгеніне біз өте қуаныштымыз.

2018-2019 жылдар аралығында балаларымызды түзету-дамыту сабағына қабылдады. Біз ата-
аналар түзете-дамыту сабағына күнделікті қатысып, ақыл-кеңестер аламыз.Апайымыз «Whatsapp» 
желісінде ата-аналарға топ ашып, сабақтан тыс уақытта өз уақытын бөліп,үй тапсырмаларын 
күнделікті қадағалайды. Балаларымызға өте қысқа мерзімде әр түрлі таңқаларлық  әдіс тәсілдерді 
қолданып дыбыстарды қойды. Тіпті бір айдың ішінде бір балаға бірнеше дыбыстарды қойған 
сәттеріне де куә болдық. 

Құрметті Роза Лесовна, біздің балаларымыздың осындай дәрежеге жеткені сіздің 
еңбегіңіздің жемісі.Сізге айтар алғысымыз мол.Шығармашылық табыстар тілейміз.Әрдайым 
мерейіңіз үстем болсын! Барша ата-аналардың атынан  мың алғыс!

Алғыс білдірушілер Сарқан қаласының тұрғындары: 
Смагулова Бақытгүл, Камидолдина Айнұр, Мырзағали Айгүл тағы басқа ата-аналар.                                      

Қарауылтөбе орта мектебінің тарих пәні мұғалімі Иманқұлов 
Мақсат Ермековичті 30-жасқа толған туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз!  Сізді туған күніңізбен  құттықтай отырып,  әріптестеріңіздің 
ізгі көңілінен шыққан ақ тілектерін жолдаймыз! Ұжымыңыз Сізді білікті 
де білгір, тәжірибелі де озық, сыйлы да беделді маман ретінде құрмет 
тұтып сыйлайды. 

Осы қуанышты сәтте Сізге ұзақ өмір, зор денсаулық, баянды 
бақыт тілейміз. Көңіліңіз ғұмыр бойы көтеріңкі болып, өмір айдынында 
қайғы-мұңды білмей, еркін жүзе беріңіз. Отбасыңыздан береке-бірлік, 
басыңыздан бақ-дәулет таймай, аңсаған армандарыңыздың асуына 
жете беруіңізге тілектеспіз!

Ізгі тілекпен: Қарауылтөбе орта мектебінің ұжымы.

Роза апайымызѓа алѓыс айтамыз

Қарауылтөбе ауылының  «Күншуақ» шағын орталығында Жаңа жылға арналған «Біздің 
көңілді шыршамыз» атты ертеңгілік болып өтті. Ертеңгілігімізді мектебіміздің басшысы 
К.Кыдырманова, оқу ісінің меңгерушісі Т.Досжанов, тәрбие ісінің орынбасары С.Тоқтарбаев, ата-
аналар мен шағын орталық бүлдіршіндерін 
жаңа жыл мерекесімен құттықтап сөз сөйледі. 
Бүлдіршіндеріміз шыршаны айнала жүріп Аяз 
ата мен Ақшақарды шақырды. Көптен күткен 
Аяз ата мен  Ақшақарымыз сыйлықтарын 
шанаға салып, шағын орталығымызға ақбоз 
атпен келді.  Мерекемізді бүлдіршіндеріміз 
көтеріңкі көңіл-күймен қарсы алды. 
Бүлдіршіндер кезекпен тақпақтарын айтып, 
тәттілерін алды. Ұлдарымыз қонжықтар 
биін, қыздарымыз ақ ұлпалар биін билеп 
берді. Ақшақарымыз балаларға қар жинау 
ойынын ойнатты. Ертеңгілігіміздің соңында 
ата-аналарымыз кейіпкерлер киімін киіп 
«Мақтақыздың бастан кешкен қызықтарынан» үзіндіні сомдады. Ата-аналардың сомдаған 
ертегілері өте көңілді болды. Аяз атамыз бен Ақшақар балалар мен ата-аналарға сыйлықтарын 
беріп, бізбен қоштасып орманға жол тартты. Ата-аналар атынан Доланбаева Рая татеміз сөз 
сөйлеп шағын орталық ұжымын құттықтады! Осындай ұйымшылдықпен ұйымдасқан және шырша-
мызды түрлі-түсті ойыншықтармен безендіруге атсалысқан тобымыздың белсенді ата-аналарына 
мың да бір рахмет айтқым келеді. Жаңа жылда әр шаңыраққа береке-бірлік,татулық, молшылық, 
дендеріңізге саулық тілеймін! 

Т.КЕМЕРБАЕВА,
«Күншуақ» шағын орталық тәрбиешісі.

Сыйлас замандасымыз, Ауған соғысының ардагері Оспанов Серік Нүсіпбекұлын 15 
қаңтар күні 63 жасқа толатын туған күнімен құттықтаймыз. Сондай-ақ келіп жеткен тағы 
бір қуаныш – зейнет жасыңыз құтты, қайырлы болсын. Əрдайым осындай тың, сергек 
қалпыңызды сақтап, ортамызда аман-есен жүре беріңіз!

Өз жолын әрқашанда анық басқан,
Елі үшін еңбек еткен жалықпастан.
Білеміз жүрегінде оның берік, 
Ізгілік қасиеттер қалыптасқан
Құттықтаушылар: Ауған локальдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

Нашего уважаемого соратника и товарища, ветерана Афганской войны Поцебина Иван 
Дмитриевича поздравляем с днем рождения. Желаем стабильного дохода, мира в семье, 
гармонии в душе и, главное, здоровья — лишним оно никогда не бывает. 

Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!

С поздравлением: организация ветеранов и инвалидов Афганской локальной войны.

Дана халқымыз «Үй сатып алма, көрші сатып ал» деп тағылымдапты. Осы орай-
да жақсы ісімен, жайдары мінезімен көрші-қолаңдарға қадірлі де 
құрметті, Қойлық ауылының тұрғыны Жұмабеков Нұрбекті туған 
күнімен, 60 жастық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз. 
Өмірлік алтыншы асқарға аяқ басып, қуаныштан жүзі жарқын құдайы 
көршімізге тек шуақты күндер, айшықты айлар, жан жадыратар жыл-
дар тілейміз. Алпыс деген алтын кезең абыройыңызды асқақтатып, 
мерейіңізді үстем еткей! Өзіңізге деген шынайы ықыласты мына бір 
жыр жолдарын қабыл алғайсыз! 

Алдыңнан атсын дейміз таң күліп,
Өмір мынау жаңаруда жаңғырып.
Тойланатын қуанышқа ортақпыз,
Бақыт берсін, ғұмыр берсін мәңгілік.
Мерейіңді туған-туыс, дос көрсін,
Жемісіңді, жеңісіңді хош көрсін.
Шын жүректен құттықтаймыз біз сізді,
Жан жылытар шуақты күн көп болсын!
 Ізгі тілекпен: бір топ көршілер.

Қарауылтөбе орта мектебінің    ұлағатты ұстазы Досжанова Салта-
нат  Қалиевнаны 15 қаңтар күнгі туған күнімен құттықтаймыз! Сізді туған 
күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып,  кіршіксіз көңілден шыққан 
ізгі тілектерімізді жолдаймыз! 

Ұжымда адал еңбеккер, ортасына сыйлы әріптес, отбасында 
мейірбанды ана, асыл жар, аяулы әже  бола білген өзіңіздей абзал жанға  
осындай қуанышты күні ғұмырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз мо-
лынан болсын деп тілейміз. Жүзіңіз күндей күлімдеп, жүрегіңіз жаздай 
жайнасын, жанарыңыздан әрдайым нұр себелеп, жаныңыз шаттыққа 
кенелсін демекпіз. Шаңырағыңызға шаттық ұялап, босағаңыздан қызық-
қуаныш арылмасын!

Ізгі тілекпен: Қарауылтөбе орта мектебінің ұжымы.

Утерянный гос.акт № 012645 (кад.№ 03-263-042-102) с зем.площадью 341,0 га и типовой 
договор № 413 от 11.09.2012 г. зарегистрированный на имя Кузубаева Галымжана Хакимжа-
новича считать недействительным.

Рақыметхан Бақыт ШҚ-ның атына тіркелген Амангелді ауылдық округы Көкөзек 
ауылындағы № 1511153 (кад.№ 03-263-003-139) 991,0000 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу 
актісі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Жарамсыз деп танылсын...

Бiздiњ кµњiлдi шыршамыз


