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Жол көрсетер 
шамшырақ 

Жуырда    аудандық   пар-
тия  филиалының   партиялық  
бақылау  комиссиясының      
отырысы   өтті.  

Жиынға  аудандық  мәслихат 
депутаттары, аудандық партия 
филиалы төрағасының бірінші 

орынбасары Аслан Кубентаев және партиялық 
бақылау комиссия мүшелері мен мекеме бас-
шылары қатысты. Комиссия отырысын  «Nur 
Otan» партиясы аудандық партия филиалының  
партиялық бақылау комиссиясының мүшесі 
Жомарт Игіман жүргізіп,  Сарқан ауданы әкімі 
аппаратының басшысы Бауыржан Абибеков  
«Мемлекеттік қызметтер мониторингі» бойын-
ша 2019 жылы атқарылған іс-шаралар туралы   
есеп берді. Комиссия отырысында мемлекеттік 
қызмет көрсету бойынша Черкасск және Қойлық 
ауылдық округ әкімдері Мақсат Айтжанов пен Ер-
бол Қахарманұлының  есептері тыңдалды.  Күн 
тәртібіндегі қаралған мәселелерге орай депутат-
тардан түскен сауалдар  мен ұсыныс-пікірлер 
ескеріле отырып, шешім қабылданды.

Өз тілшіміз. 

Алдаспан жырдың ақсұңқары 
Қасым Аманжолов данышпан 

ақынның қалдырған мұрасына сүйсініп 
"Айтпағаның қалмапты-ау, қайран Абай!" деген екен. Президентіміз Қасым-
Жомарт Тоқаевтың "Абай және ХХІ ғасырдағы Қазақстан" атты мақаласын 
оқу барысында Қасым ақынның айтқанымен толық қосылатыныма көзім 
жетті. Абайдың әр бір өлеңінің мағынасы, әр бір қара сөзінің мазмұны қазақты 
ғана емес, жалпы адамзатты өркениетке бағыттап тұрғандай. Өзі өмір сүрген 
заманда-ақ қазіргі қоғамның мақсат-мүддесін көре білген, келешек ұрпаққа 
жол көрсетіп өткен ұлы Абай данышпандық пен кемеңгерліктің түп қазығы. 
Мемлекет басшысының мақаласында осы мәселе жік-жігімен, жүйелі түрде 
атап көрсетілгеніне риза болдым. 

Кеңес одағы кезінде жоғарғы оқу орындарында "Атеизм", "Саяси эконо-
мика", "Марксизм-Ленинизм ілімдері " деген түсініксіз пәндердің орнына Абай 
ілімдерін оқытқанда біз көп жағдайда ұтысты болар ма едік? Амал не?! Ұлы 
Абайша айтқанда "Қолымды мезгілінен кеш сермедім" деген осы болар. Бір 
басына қаншама қасиетті тұндырған  сөз патшасы адамзаттың санасына 
жол көрсетер шамшырақ! Сол шамшырақтан көкірегімізге, жүрегімізге сәуле 
түсіре білейік. 

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы. 

ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ 
КОМИССИЯСЫНЫҢ 

ОТЫРЫСЫ

ӘЛ -ФАРАБИ : 
Ақыл -парасат -адамның ойлауына, пай-

ымдауына, ғылым мен өнерді ұғынуына 
және жақсы қылық пен жаман қылықты айы-
руына көмектесетін күш. 

                      ***
Мінез - құлық міні рухани кеселге жата-

ды. Адамға тән бір жақсы қасиет - қоршаған 
әлемнің әсемдік сырларына үңілу, содан ру-
хани нәр алу. 

Даналық мектебі

«Біз салауатты өмір сал-
тын қолдаймыз» атауымен өткен 
шараны аудан әкімі Марат Раз-
беков құттықтау сөзімен ашып, 
салауаттылықты серік еткен 
сарқандықтардың қатары жыл са-
нап артып келе жатқандығын тілге 
тиек етті. Өңірдің географиялық 
ерекшеліктері туризм саласының 
қарқынды дамуына оң серпін 
бергендігін атап өткен аудан басшы-
сы саялы өңірге сапар шегушілердің 
саны алда еселеп арта беретіндігіне 
сенім білдірді. 

Шара барысында музыкалық 
байқау, әр түрлі тағамдар дайын-
даудан байқау ұйымдастырылды. 
Сонымен қатар гір тасын көтеру, 
қол күрес, шаңғы жарыстары сын-
ды спорттық ойындар жиылған 
қауымға айрықша әсер, көтеріңкі 

көңіл-күй сыйлады. Білек күшін 
байқасқандар арасында сарқандық 
Ербаев Керімбекке тең келер 
жан табылмаса, арқан тарты-
суда Н.Островский атындағы 
мектеп-лицей ұжымы өздерінің 
табандылықтарын дәлелдеп, 
жүлделі І орынды жеңіп алды. 
Гір тасын көтеруде Жұмаділов 
Бақытжан есімді азамат 24 келілік 
гір тастарын 44 рет әуелетіп, тұғыр 
биігінен көрінді. Жанды дауыста ән 
шырқағандар музыкалық байқауда 
бақ сынасып, нәтижесінде Абай 
атындағы мектеп-гимназия аты-
нан сынға түскендер жүлделі 
болды. Ал әр түрлі тағамдардан 
ұйымдастырылған конкурста 
аудандық орталық аурухана 
ұжымының бай дастарханы үздік 
деп танылды.

Өз тілшіміз. 

Қыс қызығы таусылмайды
Бойды сергіткен таңғы саф 

ауа, көз қарықтырған күміс қар, 
күлімдеген күн, көңілді әуен, 

ашық-жарқын дауыстар. Мұның 
барлығы өткен сенбі күнгі 

«Денсаулық фестивалі» арнайы 
шарасына тән көріністер. 

Туған жерді түлетуге ұмтылған 
азаматтардың бастамасымен 

былтыр іске қосылған «Теректі» 
тау шаңғы курорты бүгінгі таңда 

тұрғындардың сүйікті орны-
на айналып үлгерген. Көңілді 

уақыт өткіземін деушілерге 
аталмыш демалыс аймағы 

сапалы қызмет көрсететіндігін 
мұнда келушілер бұл күні айқын 

аңғарды.

Екіаша ауылына ат басын бұрған жанның назарын жолайрықтағы 
ауқымды билборд аударады. Кеңес әскерінің Ауған жерінен 
шығарылғанына 30 жыл толуына орай ілінген билбордта осынау он 
жылға созылған соғыс куәгерлерінің кескіндері. Жастық шақтарын 
от пен оққа ораған жергілікті ерлердің есімі арқылы өскелең ұрпақты 
отансүйгіштікке баулу, ауғандықтарды ардақтау ниетінен туындаған 
ауыл әкімшілігінің ісі құптарлық шаруа. 

Жақында аудандық Ауған локальдық соғыс ардагерлері және 
мүгедектері ұйымының төрағасы Ерболсын Тоқжігітов бастаған топ 
аталмыш ауылда болып, ауылдық округ әкімі Мұратбек Естеуовқа  
мерейтойлық медалді табыс етті. 

– Патриотизм қашанда тәрбие өзегі,-дейді ауыл басшысы Мұратбек 
Қасымбекұлы - Шекара шебіндегі аймақ болғандықтан шекарашылар-
мен үнемі байланыстамыз. Жастарымыз арнайы шаралар аясында 
шекара бекеттеріне тұрақты түрде саяхаттап, солдат өмірімен жақын 
танысады. Өз кезегінде 2484 әскери бөлім қызметкерлері ауылдық 
мәдениет үйінде тұрғындарға концерттік бағдарлама ұсынып,  бай-
ланысты бекемдей түседі. Осындай мүмкіндіктер бұл бағыттағы 
жұмыстардың жемісті болуына өзіндік оң әсерін тигізуде.

Кешегі ерлерді бүгінгі жасқа үлгі етіп, келешек буынға аманаттау 
ұрпақтар сабақтастығындағы алтын арқау іспеттес. Ауылдық округтегі 
ілкімді істер осындай ой түйгізеді. 

Өз тілшіміз.

Ардагерлерді ардақтау - абыройлы іс

Өткен аптада жұмыс жоспарына  сәйкес аудандық 
партия филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес отырысы бо-
лып өтті. 

Жиынға аудандық мәслихат депутаттары, Nur Otan пар-
тиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбаса-
ры А.Кубентаев, партия филиалы жанындағы сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңесінің 
төрағасы Е.Дармышев және комиссия мүшелері, бастауыш 
партия ұйым төрағалары мен мекеме басшылары қатысты. 
Күн тәртібінде «Қарабөгет», «Көктерек», «Төлебаев» баста-
уыш партия ұйымдарында сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл жөніндегі атқарған жұмыстары және «2015-2025 
жылдарға арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 
бағдарламасының» орындалу барысы туралы партия 
ұйымы төрағаларының есептері тыңдалды. Кеңес соңында 
қойылған сұрақтар мен айтылған ұсыныс-пікірлер ескеріле 
отырып, шешім қабылданды.

Өз тілшіміз.

Кеңес талқысында - 
жемқорлықпен күрес мәселесі
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О внесении изменений и дополнений в постановление 
акимата Сарканского района за № 160 от 12 июня 2018 года

В соответствии со статьей 26 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 
года «О правовых актах», статьями 31, 37 Закона Республики Казахстан от 23 ян-
варя 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Ре-
спублике Казахстан», пунктом 2 статьи 63 Закона Республики Казахстан от 1 марта 
2011 года «О государственном имуществе» акимат района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление акимата Сарканского района за  № 160 от 12 июня 
2018 года «О принудительном отчуждении земельных участков для государствен-
ных нужд» следующие изменения и дополнения, в пункт 1 в связи с проведением 
работ по реконструкции автодороги республиканского значения «Талдыкорган-
Калбатау-Усть-Каменогорск» на км 287-1073, по автодороге 325-410 и 410-480 
относящейся к Сарканскому району в связи с накладкой земельных участков соб-
ственников и землепользователей, указанных в приложении к настоящему поста-
новлению начать принудительное отчуждение для государственных нужд с 03 мая 
2020 года.

2. Место обращения для осуществления порядка согласования с землеполь-
зователями: Алматинская область, Сарканский район, город Саркан, улица Ты-
нышбаева № 8 кабинеты №5, № 8

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя акима района А. Муханова 

Аким района                                                                           М. Разбеков 
№25, 5 февраля 2020 г.

«Еліміз жаңа 
тарихи кезеңге 
аяқ басты... Біз 
қайта түлеудің 
айрықша маңызды 
екі процесі – сая-
си реформа мен экономикалық 
жаңғыруды қолға алдық. Біздің 
мақсатымыз айқын, бағытымыз 
белгілі, ол – әлемдегі ең дамыған 
30 елдің қатарына қосылу». Бұл 
еліміздің қоғамдық-саяси өміріне 
өзгеше леп сыйлаған Елбасы-
мыз, егемен еліміздің тұңғыш 
Президенті Н.Назарбаев жария 
еткен «Болашаққа бағдар: ру-
хани жаңғыру» бағдарламалық 
мақаласынан үзінді. Мәйекті 
мақала жарық көргелі мәдени, ру-
хани дүиелеріміз қайта түгенделіп, 
оларға деген көзқарасымыз ба-
рынша айқындала түскендей. 
Жалпы, жаңғыру деген сөз 
негізінен қайта өркендеу, қайта 
жаңару деген мағынаны береді. 
Мақала аясында қолға алынған 
«Қазақстанның киелі география-
сы» атты жоба еліміздің тарихи-
мәдени және символикалық 
киелі негіздеріне сүйенеді. Бұл 
жобаға жататын қасиетті орын-
дар – елде туризм индустрия-
сын дамытуға, сөйтіп халықты 
киелі жерлерге тартуға арнала-
ды. Өлкесін жеті өзен өрнектеген 
Жетісу, оның ішінде саялы өңір-
Сарқан да киелі жерлерден кен-
де емес. Қарт Қаялық (Қойлық) 
қаласы, Қарауылтөбе, киелі Көтен 
тәуіп кесенесі, әйгілі Əулиетас. 
Бұлардың әрқайсысы  өңірдің, 
еліміздің тарихында ойып тұрып 
орын алатын қасиетті орындар. 
Тарихымызды тану өзімізді тану 
деген сөз. Сананың жаңғыруы 
тарихымызды тану арқылы 
жүзеге асады. Сондықтан осы-
нау тарихымызбен тілдестіретін 
киелі жерлерді дәріптеуіміздің 
маңызы зор. Бұл келешекте ұлт 
боп сақталып қалуымызға әсер 
етеді. Өйткені адам өз тарихын 
білмей ұлт болып қалыптаса 
алмайды, ал ата-баба тарихын 
білмеу надандық! Ертеңгі ел тірегі 
- балаға ерте жастан бастап, та-
рихты танытып, қазақтың қалай ел 
болғанын әрбір отбасы санасы-
на сіңіріп отырса, жау алмайтын 
мықты, рухты ел боламыз!

Э.ЖАҚСЫБЕКОВА,
Абай атындағы мектеп-

гимназияның бастауыш сынып 
мұғалімі.

Біздің басты мақсатымыз, жастарға әскери-патриоттық тәрбие беріп, 
әскер қатарына даярлау. Осыдан екі-үш жыл бұрын азаматтардың әскерге 
баруға ынтасы әртүрлі себептерге байланысты төмендеу еді. Қазіргі 
таңда жылдан – жылға әскерге барғысы келетін азаматтар саны артуда. 
Мұның себебі, заңның күшейтілгендігінде болар. Өйткені, мерзімді әскери 
міндетін өтегеннен кейін келісімшарт бойынша әскери қызметке немесе 
құқық қорғау органдарына жұмысқа қабылданады. Қолында әскери билеті 
бар азамат болашағына жолдама алғандай, басқа да жұмыс орындары-
на орналаса алады, яғни әскери билет – тағы бір мамандық иесі атануға 
мүмкіндік береді.

Жастар арасында әскерге деген құлшыныс басым. Олардың дайындығы 
да жаман емес. Сондықтан болар, әр әскерге шақыру жасындағы азама-
тымыз әскери киімді киіп, жауынгерлік рухты сезінгісі келеді.

Олар әскери қызметінің алғашқы күндерінен бастап, әскери өңірдің қыры 
мен сырын үйренуге үлкен ынта білдіріп, Отанға деген жоғары патриоттық 
сезіммен қарулас достарына үлгі-өнеге бола біледі. Өзіне жүктелген 
міндеттерді атқару кезінде белсенділік танытып, жауапкершілікпен орын-
дайды. Жас сарбаздың осындай жетістіктері, жетістіктерге қол жеткізуінің 
себебі, ең алдымен отбасында алған өнегелі тәрбиесі, мектеп ұжымының 
және білім алған оқу ордасының берген сапалы тәлім-тәрбиесінің нәтижесі. 
Бұндай азаматтар келешек әскер қатарына шақырылатын жастарға үлгі 
болып, әскери – патриоттық сезімдерін оятарына сенім білдіреміз.

Əскер қатарында болып келген жастың бойында шыңдалып – 
шыныққаны көрініп тұрады. Саналылық, ұқыптылық, жауапкершілік, от-
басына және Отанына берілгендік қасиеттері қалыптасқанын байқаймыз. 
Əскерде өзін-өзі ұстай білу, талап қоя білу, тәртіпке бағыну, нағыз ер аза-
матша табандылық таныту сезімі – ерлікті тудырады.

Т.АЛЬСЕИТОВ,
Сарқан ауданының ҚІЖБ бастығы, подполковник.  

Құқықтық статистика органда-
рымен мемлекеттік қызметтің 4 түрі 
көрсетіледі: соттылықтың болуы 
туралы анықтама, әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы анықтама, 
мұрағаттық анықтама және проку-
ратура органдарынан, тергеу және 
анықтау органдарынан шығатын рес-
ми құжаттарға апостиль қою туралы 
анықтама беру. 

Мемлекет басшысының мем-
лекеттік қызметті электрондық 
форматқа көшіру бойынша тапсыр-
масын іске асыру шеңберінде Коми-
тет мемлекеттік қызметтің үш түрін 
автоматтандыру және оңтайландыру 
жөнінде бірқатар іс-шаралар жүргізді. 

Сонымен, "Соттылықтың болуы 
немесе болмауы туралы анықтама 
беру" мемлекеттік қызмет толық ав-
томаттандырылды. 

Құжаттарды қабылдау және 
мемлекеттік қызметтерді көрсету 
нәтижесін беру www.egov.kz «Элек-
трондық үкімет» веб-порталы (әрі 
қарай – портал) арқылы альтер-
нативті түрде де, сонымен бірге 
анықтаманы қағаз үлгісінде алу 
қажет болған жағдайда Мемлекеттік 
корпорация арқылы жүзеге асыры-
лады. Сонымен бірге, қызметтерді 
оңтайландыру шеңберінде аза-
маттарға жылжымалы жүйенің 
абоненттік қондырғысы арқылы, 
яғни mGov порталының мобильдік 
қосымшасы арқылы электрондық 
анықтама алу мүмкіндігі берілген. 

Азаматтарға арналған жаңа 
енгізулердің бірі мемлекеттік кор-
порация филиалының мекенжай-
ын таңдаумен шетелге шығу үшін 
анықтама алуға электрондық сұрау 
беру мүмкіндігі болып табылады, 
ол жерде қағаз түрінде жауап алуға 
болады. Бұрындары мемлекеттік 
корпорацияға міндетті бара отыра 
қағаз вариантын ғана жіберу мүмкін 
болатын. 

Электрондық анықтаманы 
« E g o v K z B o t » Te l e g r a m - б о т а 

көмегімен алуға болады. 
Анықтама алу үшін «Мобильді 

азаматтар базасына» (МАБ) тіркелу 
қажет. Бұл үшін eGov.kz порталында 
Жеке кабинетке өзінің деректерін 
енгізу қажет.  Анықтама алу үшін 
Telegram мессенджерді көшіру 
керек, «EgovKzBot» іздеу жолы-
на енгізу, енгізу/қайта енгізу. Əрі 
қарай «Қызметтер» бағанында 
"Соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы анықтама беру" 
атты сервисті таңдау, содан кейін 
азаматқа растау коды көрсетілген 
SMS – хабарлама келеді, кодты 
енгізгеннен кейін соттылықтың бо-
луы немесе болмауы туралы ақпарат 
берілетін болады.  Сондай-ақ, пор-
талда электрондық анықтаманы ЭЦҚ 
қоймай-ақ «Бір реттік SMS паролінің 
сервисінің» көмегімен алуға болады. 

Сонымен қатар, порталда 
«Үшінші тұлғалармен анықтама алу 
сервисі» жүзеге асырылған. Енді, 
жұмыс берушілердің өздері он-лайн 
қызметін қолдана отыра «жеке ка-
бинет» және (немесе) sms-растау 
арқылы сұрау жіберілетін адамға 
қатысты, адамдардың келісім шар-
ты болған кезде басқа адамдарға 
қатысты соттылықтың болуы немесе 
болмауы туралы электрондық сұрау 
жібере алады. 

Осындай қызметті алудың негізгі 
шарты МАБ-на тіркеу болып табы-
лады. МАБ-не тіркелу үшін қызмет 
алушыға порталдағы «жеке кабинет-
те» «телефон» деген бағанда теле-
фон нөмірін көрсету керек немесе 
ЖСН-ді мемлекеттік корпорацияның 
кез келген фронт-офисіне тіркеу 
қажет. 

«Комитеттің және оның 
аумақтық басқармаларының мұра-
ғаттары шеңберінде мұрағаттық 
анықтамаларды және мұрағаттық 
құжат көшірмелерін беру» мем-
лекеттік қызметі ішінара автомат-
тандырылған. 

Қызмет алу үшін электрондық 

сауалдарды жіберу сервисі пор-
тал арқылы іске қосылды. Қазіргі 
уақытта, қызметті портал арқылы 
немесе мемлекеттік корпора-
ция арқылы тапсыруға болады. 
Қызметтің нәтижелерін мемлекеттік 
корпорациясы арқылы ғана алуға 
болады. Қызмет көрсету мерзімі 
30 күнтізбелік күннен 10 күнтізбелік 
күнге дейін қысқартылған. 

«Прокуратура органдарынан, 
тергеу және анықтау органдарынан 
шығатын ресми құжаттарға апо-
стиль қою» мемлекеттік қызметі 
автоматтандырылмаған, ол мемле-
кеттік корпорация арқылы қағаз 
түрінде көрсетіледі. Қызмет көрсету 
мерзімі 5 жұмыс күні.  Прокуратура 
органдарынан шығатын апостиль 
қоятын құжаттардың 99%  есепке 
ала отыра, соттылықтың болуы не-
месе болмауы туралы анықтаманы 
құрайды, мынадай мүмкіндік 
іске асырылады:  - композиттік 
қызметке электрондық өтініш беру 
–соттылықтың болуы немесе бол-
мауы туралы апостиль қойылған 
анықтама; - мемлекеттік бажды 
онлайн режимінде электрондық 
үкіметтің төлем шлюзі (ЭҮ ТШ) 
арқылы төлеу; - қызмет алушының 
филиалдың мекенжайын порталда 
таңдау.

Қызметтердің нәтижелерін қағаз 
түрінде алу үшін қызмет көрсететін 
мемлекеттік корпорациялар. 

Комитеттің қызметін электрондық 
форматқа 100% көшіру мақсатында, 
ҚР ƏМ «Е-Апостиль» сервисін іске 
асыру шеңберінде апостильдендіру 
бойынша қызметтерді электрондық 
форматқа толық көшіру жұмысы 
жүргізілуде. 

Т.ОМАРХАНОВ,
ҚР БП ҚСжАЕАЖК-нің                                                                                                                                     

Алматы облысы бойынша                                                                                                                                          
Сарқан, Алакөл және Ақсу                                                                                                                                            

аудандарының аға прокуроры.

Әскери билет – 
мамандыққа мүмкіндік

Құқықтық статистика органдарымен көрсетілетін 
мемлекеттік  қызмет алу тәртібіндегі оң өзгерістер

Сарқан ауданының әкімдігінің 2018 жылғы 12 маусымдағы 
№ 160 қаулысына өзгерістер мен толықтырулар  енгізу туралы

2016 жылғы 6 сәуірдегі Қазақстан Республикасының «Құқықтық актілер тура-
лы» Заңының 26-бабына, 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының 
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының 31, 37-баптарына, Қазақстан Республикасының 
2011 жылғы 1 наурыздағы «Мемлекеттік мүлік туралы» Заңының 63-бабының 
2-тармағына сәйкес, аудан әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Сарқан ауданы әкімдігінің 2018 жылғы 12 маусымдағы «Мемлекет мұқтажы 
үшін жер учаскелерін мәжбүрлеп иеліктен шығару туралы»  №  160 қаулысының 
1 тармағына келесідей өзгерістер мен толықтырулар енгізілсін, Республикалық 
маңызы бар 287-1073 шақырымдағы «Талдықорған-Қалбатау-Өскемен» 
автожолының жаңарту жұмыстарының жүргізілуіне байланысты Сарқан ауданы-
на қарасты 325-410 және 410-480 шақырымдағы автожолына осы қаулысының 
қосымшадағы жер экспликациясында көрсетілген меншік иелерінің және жер 
пайдаланушылардың жер учаскелері кіріп тұруына байланысты 2020 жылдың 12 
мамыр айынан бастап мемлекет мұқтажы үшін мәжбүрлеп иеліктен шығарылсын.

2. Жер пайдаланушылармен келісу тәртібін жүзеге асыру үшін жүгінуге 
«Сарқан аудандық жер қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесінің орналасқан 
орны, Алматы облысы,  Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тынышбаев көшесі, №8 
үй, №5 және №8 кабинет. Телефон: 8(72839)  2-17-93.  

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары     А. 
Мұхановқа жүктелсін.

     Аудан әкімі                                                                     М. Разбеков
№25, 5 ақпан 2020 ж. 

Аудан əкімдігінің қаулысы Постановление районного акимата Рухани жаңғыру 
аясында
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Внимание, услуги!
Национальный центр экспертизы(НЦЭ) является лидирующей авторитетной организацией, 

предоставляющей услуги в сфере обеспечения санитарно – эпидемиологического благополучия 
населения. Любые предметы и факторы окружающей среды могут быть протестированы  нами 
для определения безопасности и качества. НЦЭ имеет более 95 лет опыта, число работающих 
около 7000 человек, 20 филиалов по всей стране, 183 районных отделений. Обслуживают в 
год более 25000 корпоративных клиентов, проводя более 3000 видов исследований, около 17 
млн. исследований в год. 1)  Услуги –основные направления НЦЭ - производственный контроль, 
клинико-диагностические исследования, гигиеническое обучение, мед.осмотр, аттестация рабо-
чих мест, дезинфекция, дезинсекция, дератизация.

Отличительная характеристика - качество услуг, широкий спектр услуг, высокорезультатив-
ные исследования, аттестационные лаборатории, надежность и признание. 2) Производствен-
ный контроль-это комплекс мероприятий,в том числе лабораторных исследований и испытаний 
продукции, работ и услуг выполняемых предпринимателями направленных на обеспечение 
безопасности  и безвредности производства для человека и внешней среды. С помощью про-
изводственного контроля выявляются и ликвидируются риски производственной деятельности, 
соблюдаются санитарные правила, а это производительность, качество продукции, безопасность 
товаров и услуг. Результат -увеличения дохода, освобождение от административной ответствен-
ности. Производственный контроль - обязательная процедура для производителей товаров и 
услуг. Юридические лица и индивидуальные предприниматели обязаны осуществлять производ-
ственный  контроль в соответствии с их деятельностью 4 пп 4 ст. 90 кодекс РК от 18.09.2009 №193 
«О здоровье народа в системе здравоохранения». 3)  Аттестация рабочих мест проводится в 
целях определения состояния безопасности, вредности, тяжести, напряженности выполняемых 
на них работ, гигиены труда и определения соответствия условий производственной среды нор-
мативам в области безопасности и охраны труда. Аттестация обязательна для предприятий и 
проводится 1 раз в 5 лет. 4) Проводится определения безопасности продукции, воды и воздуха. 
Исследование воды более чем на 35 химических, 12 радиологических, 10 бактериологических 
показателей. Анализ на более 50 вредных веществ в воздухе и тд.

Наш главный офис находится  г.Нур-Султан, ул. Достык 18. Филиал в Талдыкоргане 
ул.Сланова 85 а. Сарканское районное отделение НЦЭ ул.Тауелсіздік 124. Наши двери от-
крыты для Вас!

А.СМАГУЛОВ,
начальник Сарканского районного отделения НЦЭ.                                  

«Nur Otan»  партиясы Сарқан аудандық филиалының  қоғамдық 
қабылдау бөлмесінде 2020 жылдың ақпан айына арналған 

жеке азаматтарды қабылдау КЕСТЕСІ
Ағымдағы жылдың 17-19 қаңтар аралығында Талдықорған қаласында дзюдо күресінен 

Алматы облысының ашық турнирі өтіп, Ілежан Гаухар жүлделі ІІІ-орынға ие болды. 
Жаттықтырушысы Т.Адамбеков. 

Сонымен бірге 17-19 қаңтар аралығында Жаркент қаласында джиу джитсу күресінен Алма-
ты облысының ашық турнирі өтіп, біздің спортшылар 6-алтын, 4-күміс, 3-қола медальдармен 
оралды. Байғарым Мағжан чемпион белбеуін ұтып алды. Жаттықтырушысы Ж. Хабдулин.  

Р. КЫЗАЙБАЕВ, 
БЖСМ әдіскері.                                                        

Қар көшкіні қатерлі
Қар көшкіні - бұл таудың тік бау-

райларынан 20-30 м/с жылдамдықпен 
түсетін немесе сырғитын қар масса-
сы. Еңбекшіқазақ, Талғар, Сарқан ау-
дандары және Текелі қаласы Алматы 
облысының көшкін қауіпті ауданда-
рына жатады. Қар көшкінінің түсуіне 
ұзақ қар жаууы, қардың қарқынды 
еруі, жер сілкінісі, жарылыстар, тау 
баурайларының шайқалуына әкелетін 
адамдардың қызмет түрлері әсер етеді. 
Көшкін ғимараттардың, инженерлік 
құрылымдардың бұзылуына, жолдар 
мен тау жолдарының тығыздалған 
қармен көмілуіне әкеледі. 

Алдын алу іс-шаралары. 
Көшкін түсу қаупі болған жағдайда 
қауіп бар бағыттарда қар жиналу-
ын бақылау ұйымдастырылады, 
қалыптасқан көшкінді жасанды түрде 
түсіру жүргізіледі. Көшкін қаупі бар 
бағыттарда қорғаныс құрылыстары 
салынып, құтқару құралдары дайын-
далады және құтқару жұмыстары жо-
спарланады.

Егер сізді қар көшкіні басып 
қалғанда не істеу қажет? Ауызды 
және мұрынды қолғаппен, шарфпен, 
жағамен жабыңыз. Көшкін астын-
да қалған жағдайда бет пен кеудеге 
кеңістік құруға тырысыңыз, ол дем 
алуға көмектеседі. Қар толығымен 
дыбыстарды сіңіреді, ал айқайлар 
мен мағынасыз қозғалыстар сізді 
күшіңізден, оттегі мен жылудан айыра-
ды. Сабырлы болыңыз, ұйықтамаңыз, 
сізді іздеп жатқандығын есте сақтаңыз.

Қар көшкіні түскеннен кейін 
не істеу қажет? Егер сіз көшкін түсу 
аймағынан тыс қалсаңыз, жақын 
жердегі елді мекеннің әкімшілігіне кез 
келген тәсілмен оқиғаны хабарлаңыз 
және зардап шеккендерді іздеуге және 
құтқаруға кірісіңіз. Қардың астынан 
өздігінен немесе құтқарушылардың 
көмегімен шығарылғандарға алғашқы 
жәрдем көрсетуге тырысыңыз. Одан 
әрі дәрігердің немесе құтқару жасағы 
басшысының нұсқауы бойынша әрекет 
етіңіз. Туған-туысқандарға және 
жақындарыңызға өз жағдайыңызды, 
орналасқан жеріңізді хабарлаңыз.

Х.МИХАЛЕВ,
ҚР ІІМ ТЖК "Қазселденқорғау"     

Сарқан ӨПУ  ММ басшысы. 

Ж‰лделi орын иегерлерi

БЖЗҚ-да зейнетақы 
жинақтарының сомасы 

10,8 триллион теңгеден асты
Қазақстанның маңызды қаржы 

институттарының бірі – Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қоры 2019 жылды қорытындылады.

2020 жылдың 1 қаңтарына қарай барлық 
көрсеткіштер бойынша даму серпіні оң сипатқа 
ие. Нақты айтсақ, 2020 жылдың 1 қаңтарына 
қарай Қордың зейнетақы жинақтары 10,8 трил-
лион теңгеден асты. Ал жарналардың барлық 
түрлері бойынша жеке зейнетақы шоттарының 
саны 10 миллионнан асып отыр. Дәлірек – 10 
672 567 бірлікті құрап, бір жыл ішінде 3 пайызға 
өсті. Жеке зейнетақы шоттарының (ЖЗШ) ба-
сым бөлігі міндетті зейнетақы жарналары 
(МЗЖ) есебінен ашылған – 9,9 млн бірлік. Бұдан 
кейінгі орында міндетті кәсіптік зейнетақы жар-
налары (МКЗЖ) бойынша ашылған шоттар 
– 0,5 млн бірлік. Ерікті зейнетақы жарнала-
ры (ЕЗЖ) бойынша да өсім байқалады. 2019 
жылдың соңына қарай ЕЗЖ бойынша ашылған 
шоттардың саны – 54 365 бірлікке жетіп, 
2018 жылғы көрсеткіштен салыстырғанда 14 
пайызға көбейді.

Зейнетақы жинақтарының басым бөлігі 
міндетті зейнетақы жарналары есебінен 
қалыптасқан. МЗЖ есебінен жиналған жинақ 
ақша 10,6 трлн теңгені құрап, 2019 жылдың ба-
сынан бері 15 пайызға өсті.

Міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары 
(МКЗЖ) бойынша зейнетақы жинақтарының 
сомасы 246,1 млрд теңгеге (өсім – 25%), ерікті 
зейнетақы жарналары (ЕЗЖ) бойынша 1,9 
млрд теңгеге (өсім – 4%) жетті.

2019 жылдың басынан бері салымшылар 
мен алушылардың зейнетақы шоттарына есеп-
телген таза инвестициялық табыс – 641,8 млрд 
теңге. Зейнетақы жинақтарының табыстылығы 
– 6,57 пайыз. Ал инфляция деңгейі – 5,4 пайыз-
ды көрсетті. Осылайша зейнетақы активтерінің 
нақты табыстылығы оң сипатқа ие.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» 
ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ 
құрылтайшысы және акционері – Қазақстан Ре-
спубликасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік 
мүлік және жекешелендіру комитеті» ММ 
арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. 
БЖЗҚ зейнетақы активтерін сенімгерлікпен 
басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық 
Банкі жүзеге асырады. 2016 жылғы 1 қаңтардан 
бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін 
арттыру бойынша ұсыныстар жасау қызметі 
Қазақстан Республикасының Президенті 
басшылық ететін Ұлттық қорды басқару 
кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына 
сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарнала-
рын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарнала-
рын, ерікті зейнетақы жарналарын тартуды, 
зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары 
мен төлемдерін жеке есепке алуды жүзеге 
асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы 
жинақтарының жай-күйі туралы ақпарат береді 
(толығырақ www.enpf.kz сайтында).

«БЖЗҚ» АҚ баспасөз орталығы.

Қоғам және сыбайлас жемқорлық
Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі мәселесі болып отыр. 

Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын 
әлемдегі барлық елдердің қай-қайсысын да қатты алаңдататыны анық.

Бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп басып «тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» 
деген. Олардың әділдік пен турашылдықты ту еткендігін ғасыр қайраткерлері Төле би, Қазыбек 
би, Əйтеке би және тағы да басқа біртуар билер мен шешендердің өмірі дәлел болатындығын біз 
тарихтан жақсы білеміз.

Қазақстан Республикасының заңнамаларына сәйкес, сыбайлас жемқорлық қылмыстарға 
негізінен лауазымды қылмыстар жатады. Өмір көрсеткендей, қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, 
билікті не қызметтік өкілеттікті асыра пайдалану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, 
қызметтік жалғандық жасау, көрінеу жалған сөз жеткізу, сеніп тапсырылған бөтен мүлікті иеленіп 
алу немесе ысырап ету, көрінеу жалған жауап беру, сарапшының жалған қорытындысы немесе 
қате аудару, жалған жауап беруге немесе жауап беруден жалтаруға, жалған қорытынды беруге 
не қате аударуға сатып алу, лауазымды адамдардың сот үкімін, сот шешімін немесе өзге де сот 
актісін орындамау, осындай қылмыстардың барлығы жемқорлық сыбайластық байланыстарды 
пайдалану арқылы жасалады.

Сыбайлас жемқорлық әлеуметтік – экономикалық даму, нарықтық экономиканы құру инве-
стициялар тарту процесін баяулататын және демократиялық мемлекеттің саяси және қоғамдық 
институттарына кері әсер ететін, елдің даму болашағына айтарлықтай қауіп төндіретін құбылыс. 
Елбасы биыл да «Қазақстан халқының әл-ауқатын арттыру – мемлекеттік саясаттың басты 
мақсаты» атты өзінің Қазақстан халқына Жолдауында «демократиялық қоғам жағдайында 
қылмыс пен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ерекше мәнге ие болады» деп атап көрсетті. 
Яғни бұл мемлекеттің осы жағымсыз құбылысты жою бағытындағы кешенді және жүйелі күрес 
жүргізу саясаты жанданып, әрі қарай жалғасын табады деген сөз.

Сонымен қатар сыбайлас жемқорлықпен пәрменді күресу үшін халықтың құқықтық 
сауатсыздығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмысының деңгейі мен сапасын арттыру керектігінің 
маңызы зор. 

Кез-келген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселелердің бірі 
болып табылады. Сыбайлас жемқорлық мемлекетті ішінен жоюдың бастамасы мен жетістіктерді 
жоққа шығаратын, ұлттық қауіпсіздікке қауіп-қатер әкелетіндігі күмәнсіз. Сондықтан да Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік саясатының негізгі басымдылықтарының бірі болып осы 
зұлымдықпен күресу болып табылады.

К.ЖАКАСОВА,
аудандық соттың кеңсе меңгерушісі.

Халатность – трагична!
Пожар, произошедший из за короткого замыкания электропроводов в квартирах, хозяй-

ственных постройках и административных зданиях, всегда опасен. В результате короткого 
замыкания электропроводов  от высокого электрического разряда происходит загорание по-
толочных перекрытии и других быстро возгораемых предметов.

Все чаще и чаще происходят пожары в жилом секторе при монтаже и эксплуатации элек-
тросетей по халатности граждан. По проведенному анализу Департаментом по чрезвычай-
ных ситуаций можно сказать, что жители Алматинской области всячески нарушают правила 
пожарной безопасности, как в быту, так и в производстве. Ведь жители всегда забывают о 
том, что пожар, произошедший из-за короткого замыкания электропроводов не проходимых 
профилактику годами в квартирах, складских и подвальных помещениях всегда опасен. Всего 
единственный раз, но какая неисправимая беда может за этим последовать. Об этом и стоит 
задуматься.

Г. КАНАПИЯНОВА,
инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант гражданской защиты.

Главное - потушить  
За текущий год личным составом отдела по чрезвычайным ситуациям Сарканского райо-

на проделано определенная работа по обеспечению пожарной безопасности объектов дис-
лоцирующих на территории района. 

Чтобы уберечься от огненной стихии, люди должны знать и выполнять требования пожар-
ной безопасности.  В случае обнаружения первых признаков пожара немедленно звоните по 
телефону 101, затем попытайтесь самостоятельно потушить возгорание. Однако в случаях, 
когда дым и температура препятствуют подходу к очагу пожара, немедленно покиньте по-
мещение. Не забудьте закрыть окна и двери в квартире, чтобы уменьшить приток свежего 
воздуха в помещение. И самое главное, не забудьте проверить, остался ли кто-нибудь в по-
мещении, особенно пожилые люди и маленькие дети, их надо спасать в первую очередь! 

Е.ИСАГАЛИЕВ,
ст. инженер ОЧС Сарканского района, ст.лейтенант гражданской защиты.
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қолдауымен жүзеге асатын бұл жоба озық 
технологиялар мен инновацияларды дамыту 
орталығына айналады деп жоспарланып отыр.

Ұлы ойшылдың мерейтойы қарсаңында 
университет студенттері Əл-Фарабидің 
қайырымды қоғам туралы ілімін елімізде 
және әлемде тарату ниетімен «QAIYRYMDY 
QOǴAM» деп аталатын заманауи челленджді 
бастап кетті. Фараби мерейтойы ашы-
лу салтанатының соңы театрландырылған 
сахналық көрініс пен үлкен концертке ұласты.

 
"Егемен Қазақстан" газеті, 30 қаңтар.

Қайырымды қаладан – 
қайырымды қоғамға

Қаңтардың 29-ында Алматыда «Əлемнің 
екінші ұстазы» атанған Əбу Насыр əл-Фараби 
бабамыздың 1150 жылдығы салтанатты түрде 
бастау алды. Биыл ЮНЕСКО-ның қолдауымен 
халықаралық ауқымда аталып өтетін ғалымның 
мерейтойы əлемнің əр қиырынан келген мəртебелі 
қонақтардың басын қосты. 

Айтулы шараға дүние жүзінде 
Əл-Фарабидің атын иеленіп отырған 
жалғыз университет – Əл-Фараби 
атындағы Қазақ ұлттық университеті 
ұйытқы болды. Сонымен қатар Қазақ 
ұлттық университетінде Əл-Фарабидің 
1150 жылдық мерейтойының баста-
луына орай Əл-Фараби орталығы-
кітапханасы  ашылды. 

Cалтанатты жиында Мемлекеттік 
хатшы Қырымбек Көшербаев ғұлама 
ғалым кезінде жауап беруге тырысқан 
– қайырымды қоғам, бақыт, адамның 
жетілуі туралы мәселелер қазіргі заман 
үшін де аса өзекті екенін тарата отырып, биыл 
Үкіметтің, ЮНЕСКО, ТҮРКСОЙ және ИСЕСКО 
халықаралық ұйымдарының қолдауымен түрлі 
елдердің ғалымдары Нұр-Сұлтан қаласында, 
әл-Фарабидің отаны – Түркістан облысында  
және Парижде өтетін ірі халықаралық кон-
ференцияларда бас қосып, ұлы ойшылдың 
мұрасы жөнінде ой бөлісетінін айтты.

Мемлекеттік хатшы мәлімдегендей, 
Əл-Фараби атындағы Қазақ  ұлттық 
университетінде әлемдік талаптарға сай 
әл-Фараби ғылыми-технологиялық алқабы 
құрылмақ. Ислам Ынтымақтастығы Ұйымының 

Атақты найман Боранбай би Қабанбай 
батырға мінгізетін тұлпар іздеп өзінің за-
мандасы атақты бай Бұланбайға хат жазып, 
Үмбетай жырауды жібереді. Сондағы Бо-
ранбай айтқан жүйріктің сыны:

 Ат болсын, ат болғанда елден ерек,
Мүсін-сыны ерекше болсын бөлек.
Биіктігі өзіңдей болсын,
Местігі мендей болсын.
Шапқанда екпінінен жел есіп,
Жүрісі Қазыбек бидің сөзіндей болсын.
Құлағы қамыстай болсын,
Еріні талыстай болсын.
Екі көзі ботаның көзіндей болсын,
Екі шекесінің арасы қарыстай болсын.
Қабағы бүркіттің қабағындай болсын,
Шықшыты бураның сағағындай болсын.
Жылқыңызда осындай 

бір тай бар шығар,
Мүсіні менің талабымдай болсын.
Жалы жібектей болсын,
Қасқа тісі күректей болсын,
Мойыны сұңғақ қаздай болсын,
Жігері бабына келген түлектей болсын.
Белдемесі қанатты болсын,
Жаясы жалпақ алапты болсын,

Бір көргендер үш көрерлік,
Ерекше сұлу жарақты болсын.
Сауыры құлындай болсын.
Кекілі балаға қойған тұлымдай болсын,
Егесте ердің серігі болар,
Өңі-түсі бірыңғай болсын.
Құйрығы төгіліп тұрсын,
Талданып сөгіліп тұрсын.
Тілерсегі төмен,

Екі бұты алшақ болсын,
Артынан қарағанда,
Алдыңғы төс сүйегі көрініп тұрсын, – деп 

хат жазады.
Хатты алған Бұланбай бай бас 

жылқышыны шақырып алып, осы айтылған 
тұлпарды тап дейді. Жылқышысы «он-
дай тұлпар бар» дейді. Байды ертіп әкеліп 
екі жыл арда емген құнаншығар сәурікті 
көрсетеді. Оны қайдан білдің деген-
де жылқышы: бірінші дәлелім – бұл таң 
қылаңда туып, төрт аяғымен дік түсті де, 
сілкініп жүріп кетті. Сол кезде барлық жылқы 
бір сәтте дүрк етіп басын жерден көтерді. 
Жылқы үйірі теңдессіз тұлпар туғанда со-
лай құрмет көрсетеді. Екінші дәлелім – 
құлын күнінде желіге байлағанда жеті күн 
астын қазып жатпай тұрып алды. Тұлпар 
екенін білдім де, енесін қысыратып екі жыл 
арда еміздім дейді. Бұл атақты – Қубас 
тұлпар екен.

●Ел аузынан

Т±лпардыњ сыны

Өмір өтіп барады ...
Жастық – бақыт ... осы ғой басты баға,
Сағынышым қайтеді, асқына ма?
Бекетінен жастықтың өтіп кеткем,
Жайлауынан көңілдің көшіп кеткен,
Сол бір көктем бізге енді таптыра ма?!

Жастық – жігер, қайратың жаныңдағы,
Таныта алмай жүресің барыңды әлі.
Босқа өтті деп уақытым қысылмастан,
Кезім аз ба түн қатып, түсім қашқан,
Ұмыт бүгін, сенсеңіз, соның бәрі.

Ашылмаған тылсымы сырлы аралдай,
Жас күнді аңсап көңілім мұңданардай.
Қимасынан айырылған жанға ұқсадым,
Алысқа ұзап кетіпті албырт шағым,
Жылы жаққа бет алған тырналардай.

Құс болсам ғой, адам боп жаралғанша,
Мен де ұшар ем, бөлмеме қамалғанша.
Көкейіме кептелген мұңды кешіп,
Жырақтаған жанымнан күнге ілесіп,
Өмір өтіп барады-ау ... амал қанша!

Бара жатыр 
бұтақтарым биіктеп

Өніп – өсіп маң далаға таралғам,
Қарағашпын, шөл – шөлейтте саялы.
Тамырласым, тағдырласым сан алуан,
Орман – тоғай қанатын кең жаяды.

Көрдің бе, әне, биікқұмар шынарды,
Сымбатына тәнті болған тал-терек.
Көкке ұмтылып жақсы атын шығарды,
Даңқ-дақпыртқа  қолы жетті ертерек.

Қысы-жазы қолай көрген бір түсті,
Мәңгі жасыл шырша менен қарағай.
Басқа өскінді жандарынан үркітті,
Қия-шыңға қоныс теуіп жағалай.

Туған жерім,  жеміс тұнған киелім,
Сағынамын жүрген кезде шалғайда.
Алма, өрік, алша, алхоры, шиенің,
Тіл үйірген дәмі қалған таңдайда. 

Қажетіңе жарап жүрмін, керекпін,

Айналамды тазартады оттегім.
Сұлу қайың, алып емен емеспін,
Қарапайым қарағаш боп көктедім.

Өсіп – өніп айналамды қымтайын,
Тамырыма құнарды, Жер, үйіп-төк.
Жапырағым желек жайып жыл сайын,
Бұтақтарым бара жатыр биіктеп. 

Жанымның осы жарасы
Заманды көріп қағынған,
Қайысып кетті қабырғам,
Мұңымды кімге шағамын...
Елдігім қайда кешегі,
Өрлігім қайда кешегі,
Дауасы бар ма жараның?!

Қараулыққа баратын,
Несібеңнен қағатын,
Ала қолдан жерінгем.
Кірлетсем деп арымды,
Күйелеген жанымды,

Жалақордан безінгем.

Қанағаттан мақұрым,
Ақша арбаған ақылын,
Сырт айналдым жебірден.
Қайырымсыз туысқа,
Құлқыны үшін құныққан,
Сараңдардан жеңілгем.

Шендіні көрсе итиген,
Зор сөйлесе іркілген,
Қор деп білдім Жантықты.
Тіліне бір тыйым жоқ,
Төңірекке сыйы жоқ,
Тыңдамадым тантықты.

Тоңдырды мұң-мұз жүректі,
Жасытты, жанды жүдетті,
Бұл ғана емес... санашы.
Ушығып, бөртіп, қан шығып,
Қабығы кеткен аршылып,
Жанымның осы жарасы...

Жомарт ИГІМАН.

Саѓынышым ќайтеді, асќына ма?

Абайдың ақындығына игі ықпалын тигізген 
нағашы жұрты көрінеді. Абайдың шешесі 
Ұлжан Арғын ішіндегі Қаракесек руының 
шешендік, әзіл-әжуамен атағы шыққан Шан-
шар руының қызы. Ақынның нағашы жұртынан 
алған үлгі-өнегесі аз емес. Арғысы атақты Би-
тен мен Шитен, бергісі әйгілі шешен, әзілқой, 
тапқыр, мысқылшылдар-Қантай, Тонтай, Жон-
тайлар. Ұлжанның әкесі Тұрпан -Тонтайдың 
інісі. 

Абай жас кезінде нағашыларына бармақ 
болған ойын әкесіне айтқанда Құнанбай 
баланың тілегін құп алып:

-Балам, баруыңа қарсылығым жоқ. 
Өзіңе айтарым, сөйлер сөз, айтар ойыңның 
аңысын аңдағайсың,-деп ескерткен екен. Бір 
күні нағашысы Тонтай екінті намазын абың-
күбің оқып, тез-тез бітіргені әрі діни қағиданы 
бұзып аяттарын шатастырып оқығаны Абайға 
өрескел көрінеді де: 

-Нағашы, намаздың шариғат белгілеген 
қағидасын бұзып, төте тартатын жолы да бо-
лады екен-ау,-деп мысқылдап қойған сауалы-
на нағашысы:

-Иә, балам. Бұл сұрауың өте орынды әрі 
сенің бұл айтқаның Имам шафиғының тар 
жолына жатады. Бірақ біз пір тұтатын Имам 
ағзамның жолы біреу-ақ: яғни әлем қандай кең 
болса, оның шариғаты да сондай кең. Анау-
мынау ұсақ-түйек қателіктер кешіріле береді. 
Өйткені ол қағида "аттың жалы", "түйенің 
қомы", "садақтың оғы" сияқты қатал, қатыгез 
емес,-деп көзін сығырайта күле жауап беріпті. 
Абай қайтқан соң әкесіне:

-Тонтайдың осынау ойланбастан айтқаны, 
әрбір атаумен атаған өте кескінді әм зәрлі сөзі 

өкпеме найзадай қадалды,-депті. Құнанбай:
-Иә, бұл жұмбақ сөзді қалай түсіндің? - деп 

ызғарланған екен. Абай:
-Шешімін әділдікпен тура айтсам "Аттың 

жалы" дегені - Еңлік-Кебекті атқа сүйретіп 
өлтірткен Кеңгірбай бидің билігі. "Түйенің 
қомы" дегені - Қодарды келінімен түйеге 
теңдеп өлтірткен билердің үкімі. "Садақтың 
оғы" деп өкіне айтқаны - Қалқаман-Мамырды 
садақпен тартқан Көкенайдың қаталдығы деп 
түсіндім. Бұл сөздер Тобықты еліне таңба 
болып басылғандай сезіндім, бармағымды 
тістей-тістей аттандым,-депті. 

Нағашылары әрі қайын жұрты Қаракесек 
еліне қайын атасы Алшынбайға сәлем 
бере барған жас Абайды сынамақ болған 
Шаншардың алты-жеті қарты оны арнайы 
тосып отыр екен. Дауысын соза амандасып 
есіктен кірген Абайға бір қарт:

-Пай-пай-пай, мына көмейі суырылған 
шешеннің ұрпағы-ай, сәлемнің өзін әндете 
бастауын-ай! - дегенде екінші қарт іле:

-Е, әкесі Құнанбайға ұқсамай, өзін тіл мен 
сұқтан құдайдың сақтауын-ай! - деп қалады. 
Үшінші қарт жұлып алғандай:

-Əлден-ақ жүндес тоқты қошқардай бүкіл 
денесін қалың түктің қаптауын-ай! - дейді.

Сол кезде Абай басқа Шаншарларға 
сөз кезегін бермей тосыннан киіп кетіп, әлгі 
үшеуіне тесіле қарап тұрып:

-Əй, әттеген-ай! Əуелде қыздарыңды 
ұзатқанда бәрің бірдей жабыла жамырап 
"Түкті бала таппа" деп айтпауың-ай! - деп 
төрге барып отыра кетіпті. 

(Басқа басылымдардан).

Жігіттіњ 
жаќсысы -  
наѓашыдан

Абай жаққан 
бір сəуле...

Ой-санамыз тереңдеген сайын біз 
қайта-қайта Абайға жүгінеміз, Абаймен 
сырласамыз, Абаймен ақылдасамыз. 
Оның ұлылығын мойындаймыз, бас 
иеміз. Мақтанамыз. Өйткені Абай 
әлемдік деңгейдегі тұлға. Төменде 
алты алаштың арман-мақсатын 
бүгінгі күнге жеткізген қарымды 
қаламгерлердің ұстаз жөніндегі 
пікірлерін назарларыңызға ұсынып 
отырмыз: 

●Талабым, таяғым, жігерім, азығым, 
Маңдайыма ұстаған ақын Абай - қазығым. 

Жүсіпбек АЙМАУЫТОВ.

●Сөзіңе құлақ салмай, баға бермей, 
Қисайып қыңырайды жұртым иттес.
Бұртиып, теріс қарап: 

"Аулақ жүр!" - деп,
Болды ғой жақын туған бәрі кектес.

Мағжан ЖҰМАБАЕВ.
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Живет в село Каргалы Сарканского райо-
на, скромный, но пользующимся безграничным 
уважением человек- Галкин Алексей Федоро-
вич. У Алексея Федоровича за плечами боль-
шой и славный жизненный путь, наполненный 
добрыми делами и поступками.

В 1944 году в возрасте семнадцати лет 
был призван добровольно в ряды Советской 
Армии. 

Служил в №97 Витебском Краснознамен-
ном ордена Кутузова и Суворова дивизии, в 
41-артиллерийском гаубичном полку, в штаб-
ном батарее-разведчиком. Эта дивизия после 
освобождении Прибалтики была переброшена 
на Дальний Восток, а оттуда в Манчжурию и 
пошли в наступление в мае месяце 1945 года. 
За заслуги в боях награжден наш герой меда-
лью за Отвагу.

В мирное время он не искал легких пу-
тей, нужно было налаживать мирную жизнь 
и страна нуждалась в сельскохозяйственной 
продукции, особенно в зерне, мясе, молоке, 
масле, меде и другой продукции производимой 
сельчанами. Работал зав. молочнотоварной 
фермы, управляющим отделением, председа-
телем профсоюзного комитета колхоза «Все-
мирное Пламя» с 1974 года по 1987 год до вы-
хода на пенсию.

Мне автору этих строк довелось познако-
миться с Алексеем Федоровичем в начале 
сентября месяца 1977 года. В то время я рабо-
тал коллегой в соседнем колхозе «Черкасская 
оборона». В то время в колхозах часть членов 
состояли в профсоюзах, а задача стояла в 
том, чтобы все колхозники были членами про-
фсоюза. Была возложена на профсоюзных 
руководителей правильная организация труда, 
расценки и оплаты, все поощрительные меро-
приятия колхозников проводились через про-
фсоюзные комитеты. Очередность отпусков, 
выдавались путевки на лечение в курортные 
и санаторные учреждения. Он неоднократно 
избирался членом райкома профсоюза Сар-

канского района. На общественных началах 
состоял в нештатным сотрудником милиции по 
делам несовершеннолетних.         

Мы знаем все его достоинства, добропоря-
дочность, любовь  к людям,  ответственность, 
его работоспособность служила и служит при-
мером для подросткового поколения. Вся его 
жизнь проходит на виду у людей. С раннего 
детства он постоянно трудится, его работа 
приносит пользу людям. Он служил и служит 
примером для своих земляков. Где бы он не 
работал его работа приносила положительные 
плоды. 

После выхода на пенсию он не сидел сло-
жа руки, в стране проходил перестроечный пе-

риод, который оказался тяжелым испытанием 
для родного села. Поэтому он организовал и 
возглавил работу по строительству мукомоль-
ной мельницы и маслобойного цеха. Кстати 
оказался очень необходимым и полезным, 
так как с муки пекли свой собственный хлеб, 
а подсолнечное масло имел спрос не только 
у сельчан, но и у жителей близлежащих сел. 
Благодаря его вложенному неоценимому тру-
ду население с достоинством вышло из тягот 
перестроечного периода. 

Ему есть, что рассказать молодежи о во-
йне, о профессии сельского хозяйства. При 
встрече беседуя с ним, убеждаешься: да, этот 
жизнелюбивый человек с военной выправкой и 

старой закалкой вызывает восхищение, а ведь 
ему исполнилось 93 года. 

В таком возрасте он самостоятелен и ак-
тивно участвует в общественной жизни села.
Несмотря на свой преклонный возраст, он са-
мостоятельно занимается повседневными де-
лами: готовит дрова, чистит снег, работает на 
приусадебном участке.

До сих пор является душой компании, мо-
жет  поддержать разговор, а в праздничные 
дни исполнит песню, в день Победы с удоволь-
ствием выпьет свои наркомовские сто грамм. 
И, конечно, рядом с ним находятся его люби-
мые внуки, которые любят его и стараются 
окружить своей заботой. А их внуков 11, прав-
нуков 14 и один праправнук. 

Односельчане с большим уважением и лю-
бовью относятся к своему земляку. В центре 
села под его влиянием поставлен памятник 
участникам ВОВ. Ежегодно проводится ре-
монт, благоустраивается памятник, обновля-
ются списки погибших сельчан. Этот памятник 
является местом патриотического воспитания 
подрастающего поколения, в котором он уча-
ствует как ветеран ВОВ и ветеран труда.

Алексей Федорович пользуется уважением 
у жителей села Каргалы, имеет заслуженный 
авторитет. Его ценят в округе и в районе, при-
слушиваются к его мнению и это не формаль-
ные, казенные слова. Доказательством тому 
служит присвоение высокого звания «Почет-
ный гражданин Сарканского района». 

Он учит на примере непобедимых дедов 
и отцов подрастающее поколение побеждать- 
как участник победы. 

     
 Толеухан БИТИМБИЕВ,

председатель Совета старейшин 
Черкасского сельского округа, Почетный 

гражданин Сарканского района.

Ему есть, что рассказать молодежи●К 75 летию Победы

Мектепке дейінгі шағын 
орталығы бар Алмалы 
орта мектебінде 26 қаңтар 
Халықаралық   интернетсіз  
күніне  арналған «Мен оф-
флайн» Республикалық кең 
ауқымды балалар акциясы ба-
рысында мектеп бойынша 1-4 
сынып оқушыларына арналған 
«Мен интернетсіз  күнді қалай 
өткіздім?» атты сурет байқауы 
өтті. Байқауда І орынды  4 «А» 

сынып оқушысы Сайлау Амина, 4 «Ə» сынып оқушысы Кенжегелдіқызы Гүлназ, Дулатқызы 
Толғанай, 2 «А» сыныбы Сайлау Айша, 4 «В» Барковская Ирина, Абишева Асем, ІІ орынды 
2 «А» сыныбы Биғұрман Өскенай, 4 «А» сыныбы Тұрсын Аяжан, 3 «Ə» Сымжан  Жансая, 4 
«В» Мусетова Виктория, 3 «Б» Айтжұма Назерке, 3 «Ə» сыныбы Жайлаухан Аяулым, 4 «А» 
сыныбының оқушысы Нұрахмет Тоғжан иеленді. ІІІ орынды 4 «А» сыныбының оқушылары 
Көкенай Толғанай, Жұмағазы Мадина. 4 «Ə» сыныбынан Болат Елдар,Нұрданқызы Ұлар, 
Ақылжан Ақерке, 3 «Ə» сыныбы Қанатқызы Саяжан иеленді. 5-11 сынып оқушылары ара-
сында «Біз OFFLINE ( оффлайн )» тақырыбында бейнеролик конкурсы болып, нәтижесінде І 
орынды 9 Ə, 7 Ə сыныптары иеленсе, ІІ орынды 6 Ə, 9 А, 5 А сыныптары иеленді, ІІІ орынды 
8 А, 8 Ə сыныптары қанағат тұтты. Сонымен қатар сыныптар арасында қабырға газеттері 
байқауы болып нәтижесінде І  орынды 7 А, 7 Б сыныптары иеленсе, ІІ орынды 5 А, 7 Ə, 6 
Ə, 10 А,6 Б, 10 Ə сыныптары иеленді. ІІІ орынды 5 Б, 6 В, 5 Ə, 8 А, 9 Ə,8 Ə, 6 Ə сыныптары 
иеленіп мақтау қағаздарымен марапатталды.

 А.МУХАМЕДСАРИЕВА,
Алмалы орта мектебінің бейнелеу өнері және көркем еңбек пәнінің мұғалімі.

Мен - оффлайн

Биыл еліміздің педагог 
қызметкерлердің мәртебесі 

биіктеп,абыройы артты. 
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 

Тоқаевтың заңға қол қоюы- білім беру 
жүйесіндегі тарихи сәттердің бірі деп 

білемін.   
«Алты алаштың баласы бас қосса, төрдегі 

орын мұғалімдікі»,-деп Мағжан Жұмабаев 
айтқандай ұстаз барша адамзат баласының 
өміріне нәр беріп,жақсылық пен жамандықты 
айыруға, келешек өмірге шыңдайтын тұлға  екені 

бәрімізге мәлім.Тау тұлғалы  ұстазынан тәлім-тәрбие алмаған жан жоқ деп ойлаймын.
Жаңа қабылданған заң мектеп мұғалімдеріне ғана емес,балабақша тәрбиешілері мен орта 

кәсіптік білім беру мекемелерінің ұстаздарына да қатысты. Ұстаздардың құқығы,беделі,әлеуметтік 
жағдайы заңмен бекітіліп,үлкен құрмет көрсетілуде. Заңның мазмұндық идеясы-оқытушылардың 
жүктемесін  азайтуға, оларды қатысы жоқ жұмыстардан босатуға, өзін-өзі дамыту арқылы 
шығармашылықпен  айналысуға мүмкіндік беруге бағытталған, жеңілдіктермен  қоса педагогтардың 
жалақысын көтеру, еңбек демалысын арттыру, педагогтік шеберлік,тәлімгерлік үшін қосымша ақы 
төлеу мүмкіндіктер қаржылық  қолдаумен қамтылғанына қуанамыз. 

Педагог мәртебесін көтеру – халқымыздың мәртебесі деп санаймын, өйткені болашақ 
дәрігер,құрылысшы және кенші жүздеген кәсіби мамандар балабақша мен мектеп, арнаулы 
және жоғары оқу орындарында  ұстаздардан біліп алып, тәрбиесімен жан-жақты тұлға ретінде  
қалыптасатындығы анық. Еңселі ел боламыз десек, ұлт болашағын баптауды тал бесіктен баста-
уымыз керек. Өскелең ұрпақты рухани жағынан жоғары деңгейге жетелейтін-парасатты  ұстаздар.  
Ұстаздар қауымы атынан мемлекеттің қолдауы мен қамқорлығына шексіз алғысымды білдіремін.

Р.ТЛЕУОВА,
«Ақбота» бөбекжай-бақшасының меңгерушісі.

Педагог мəртебесi
Рахман Иеміздің өмірімізге нəсіп еткен барша нығметтерін бағалап, 

оны сақтап, қызғыштай қору əр мұсылман баласының ұлы міндеті. Оның 
жекеге немесе қоғамға тиесілі болса да, құндылығы бірдей. Бүгінде аспан 
асты еліндегі тəжді індетке əлем үрке қарауда. Егер, оны талдап қарасақ, 
бұл бірінші індет емес. Тарихта мұндай індеттер оқтын-оқтын болғаны да 
белгілі. Əрі оның себебі неден екені айдан анық. Бұған мəн бермеушілік таны-
тып, оған жеңіл қарамау керек. Əрине, тиісті сақтық шараларын қолданған 
абзал.

Əйгілі Омар (р.ғ) халифаның тұсында бір елде жұқпалы індет тарайды. Жолаушылап келе 
жатқан ол (р.ғ) адамдарымен сол індеті бар елді-мекенге жақындағанда,  қасындағы біреу: 

- Я, халифа, тағдыр өзгермейді, пешенеміздегіні көрерміз, осы індетті елге кірейік - дейді. 
Омар (р.ғ) оған ілеспей, ауылды айналып өтеді. 

Əлгі адамның қайтадан: 
- Тағдырдан қашамыз ба? – дегеніне:
- Біз тағдырдан тағдырға кетіп барамыз! -  деген екен. Демек, бұдан  түйетініміз, ауру-сырқау 

тағдыр болса, одан сақтану да тағдыр деген сөз шығады.     
Бүгінде сақтанатын дүниелер көп. Жеп ішу мен тұрмыс-тіршілікті жағдаяттарда аса 

қағілездік қажет. Дінімізде тазалық жоғары орынға қойылған болса, рухани тазалық одан да 
жоғары. Жалпы, тиісті мамандарға жүгініп, кеңесіне құлақ асқан жөн. Негізінде, тазалықты тек 
індет кезеңінде ғана ұстанып емес, оны өмірлік салтқа айналдырса құба-құп. Себебі, ақсап 
жүрген әр адамның жеке бас тазалығының жоқтығы, тұрмыс-тіршілігінің ретсіздігі, салауатты 
өмір салтының бұзылуы індеттің басы. Біле білгенге, «Дін тазалықтың үстінде орныққан» де-
ген хадис те жеткілікті, онда адам ағза мүшесінің тазалығы тәптіштелінген. Яғни азаннан ауыз-
мұрын қуысты шайып, дәрет алу тазалықтың таңы. Қолын жуып, дастарханға отыру сүннеті 
тазалықтың күні. Дәрет алып, өзіне дем салу, Құдайға жалбарыну, дұға оқып жату тазалықтың 
түні. Түшкіріп жөтелгенде, есінегенде, ауызды қолмен көлегейлеу шариғаттың шарасы. Ыстық 
асқа үрлемеу микроб таратпаудың жолы. Ал, жүрек тазалығы яғни барша тазалықтың қалыбы. 
Бастысы Аллаға тәуекел ету, Оған үміт арту, әр уақыт дұға ету. Онымен қоса, байбаламға (па-
ника) берілмеу, сабырлы болу, ынтымақты болу. Желілердегі негізсіз әр қилы мәліметтерге, 
ақпараттарға иланып, оны әркімге таратпау яғни сақтанғанды Құдай сақтайды.

Мұхаммед (с.ғ.с) пайғамбарымыз: «Аллаһумма инни ағузу бикә минәл бараси, уәл жунуни, 
уәл жузам, уә мин сәйиил әсқәм» яғни осы дұға арқылы алапес, ессіздік, теріс ой, әр түрлі 
кеселдерден Жаратқан Аллаға сыйынуды үйреткен. Ал, дуалы ауызды бабаларымыз нәпіл 
құлшылықтарын күшейткен, жамағаттар дұғаларын асырған, ел бірлігін бекемдеген. Бұл кезең 
жақсылықтардың көбейіп, мейірімділіктің артып, күнәдан қашатын нағыз ұлы мүмкіншіліктің 
сындарлы сәті. Жаттандыдан жауыр болған, барымен байды даралаған, жоқты жаралаған, 
нәлеті бар баталарды тоқтатып, жүрек жарды тілекті көл-дария ететін нағыз уақыт! 

Мəњгiлiк елiмдi iндеттен саќта!

Жаман сөзді айтқаннан сақта, 
Жақсы жолдан қайтқаннан сақта. 
Жалқаулық қылып, намазға бармай, 
Жамбастап үйде жатқаннан сақта. 
Жақсы сөз айтпайтын тілден сақта, 
Жәрдемі жоқ ілімнен сақта.
Жаңадан шығып жастарды бұзған,
Жарқ етер жұқсыз елікпеден сақта. 
Ғалымды жаман көргеннен сақта, 
Адамды жіктеп, бөлгеннен сақта. 
Ақыл-есі тұрса, ақымақтық қылған, 
Күнәға барып, өлгеннен сақта. 
Əке мен шешені ұрғаннан сақта, 
Əділ сөзді айтпағаннан сақта. 
Ақиқат сөзі айтылған жерде, 
Арқаға жүзді бұрғаннан сақта. 
Сенімді білмей жүргеннен сақта, 
Айыбын шұқып, күлгеннен сақта. 
Ақыры бір күні иманнан кетіп, 
Азапқа батып, өлгеннен сақта. 
Қас дұшпан басқан түннен сақта, 
Қарғысқа қалған күннен сақта. 
Күйікке батқан ананың жалғыз,

Қайғырып жатқан үнінен сақта. 
Алдап тапқан малдан сақта, 
Қалыс сөз айтпас шалдан сақта. 
Қартайған кезде қақсатып бір күн,
Қарамай кеткен баладан сақта. 
Ауадан келген аурудан сақта, 
Қинаған елді қазадан сақта. 
Күнәға батып, қиямет күні, 
Құтылып шықпас жазадан сақта. 
Қас дұшпан келсе, қашқаннан сақта, 
Дұшпанға сырды ашқаннан сақта. 
Қиналып тапқан байлық-мүлкін, 
Ысырапты жолға шашқаннан сақта. 
Көре алмастардың көзінен сақта, 
Палшылардың сөзінен сақта. 
Қайырсыз өткен өмірден сақта, 
Көкірек қағып өткеннен сақта. 
Бұрынғы өткен бабалар жолын, 
Қарғатып тұрып сөккеннен сақта, 
Мәңгілік елімді індеттен сақта!

Нұрлан БАЙЖІГІТҰЛЫ, 
дінтанушы, имам.

●Дін жəне дəстүр
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Жетісу  орта мектебінде  бастау-
ыш сынып   әдістеме бірлестігінің   
онкүндігі ұйымдастырылды. Бастау-
ыш сынып онкүндігіне  бастауыш 
сынып оқушылары мен мұғалімдері 
ерекше көңілмен дайындалды.   
Бастауыш мектеп-білім, дағды, 
іскерліктің қалыптасуының  баста-
масы болып табылады. Бастауыш 
мектептің міндеті-жеке тұлғаны да-
мытып, оның алғашқы қалыптасуын 
қамтамасыз ету, білімге деген сезімін 
нығайту, іскерлігі мен дүниетанымын  
қалыптастыру, оқуға деген 
қызығушылығын оятып, ынтасын 
арттыру. Ендеше, осы міндеттерді 
жүзеге асыратын басты тұлға- ұстаз. 
Осы міндеттерді абыроймен орындау 
үшін ұстаздар қауымы оқу –тәрбие 
үрдісінде жаңа әдіс –тәсілдерді 
қолдану керектігі анық. Осы орайда  
біздің Жетісу орта мектебінде «Білім 
негізі-бастауышта»  тақырыбында 
бастауыш буында онкүндік болып 
өтті.

ƏБ-тегі  ұстаздар  сабақ 
берудегі шеберліктерін шыңдау 
мақсатында ашық сабақтар үлгісін 
көрсетті. Əрбір ұстаз сабақ беру-
де жүйелі түрде  оқытатын пәнінің 
ғылыми-теориялық деңгейін, 
пәнаралық байланыстардың 
қолданылуы, өтілген материал-
ды кеңінен, тереңінен түсіндіру, 

Бiлiм негiзi  - бастауышта
оқушылардың танымдылық және 
ақыл қабілеттерін  белсендіріп, өз 
бетімен  шығармашылық жұмыс 
істеуге үйренуге  мүмкіндік бере оты-
рып,    мақсаттарына  жетті. Сабақтар 
өте тартымды, жүйелі өткізілді.
Онкүндікке толығырақ тоқтала кет-
сек: Бастауыш сынып онкүндігі  
дүйсенбі күні 3- сабақтан кейін бо-
латын үзілісте онкүндіктің  ашылу-
ын өткізуден басталды. Ашылу сал-
танатына барлық бастауыш сынып 
оқушылары қатысып, өнерлерін 
көрсетті. 1 -сынып оқушылары оқу-
білім туралы жаттаған өлең жолда-
рын айтып, апталықты бірінші болып 
ашты.3 -сынып оқушысы Өмірзақ 
Шынар домбырада күй орында-
ды. 3-4  сынып оқушылары  мек-
теп, білім,ұстаз,туған жер туралы  
өлеңдерін  мәнерлеп оқып берді. 
Онкүндікте  өткізілетін іс-шаралар 
жоспарымен таныстырылып, 
оқушылардың  белсене қатысулары 
сұралды. 

Онкүндіктің келесі күні ашық 
сабақтармен жалғасын тапты. Алы-
баева Л., Идрисова А., Райымбекова 
Т., Мустафина Б.,Серикболова Ж., 

Ахмет А., Закенова Г. ашық сабақтар, 
сыныптан тыс жұмыстарын көрсетті. 
Оқушылар үлкен қызығушылық 
танытып, жұмысқа  белсене 
қатысты. «Тәуелсіздік – ел бақыты» 
тақырыбында 3-4 сынып оқушылары 
шығарма жазды. Үздік деп танылған 
шығармалар мақтау қағаздарымен 
марапатталды.

Онкүндіктің екінші аптасында  
сыныптан тыс іс-шаралар ұйымдас-
тырылып, өткізілді. Ж.Серикболова  
4-сыныппен  математика пәні-
нен  «Қызықты математика» тақы-
рыбында  топтар арасындағы 
жарыс түрінде  сыныптан тыс іс-
шара өткізсе, Л.Алыбаева 3-сынып 
оқушыларымен «Білгірлер бәйгесі» 
атты  сынып үздігін анықтайтын сай-
ыс өткізді. Т.Райымбекова  2-сынып-
пен «Зерде» интеллектуалды ойы-
нын  ұйымдастырып, оқушылардың 
сабаққа  деген  қызығушылығын  арт-
тырды. 3-4  сынып  оқушыларының 
арасында: «Өлең – сөздің патша-
сы» тақырыбында екі кезеңнен 
тұратын  мәнерлеп оқу байқауы  
ұйымдастырылды. Бірінші кезеңінде 
оқушылар «Ана тілі» тақырыбында 

өлеңдерді мәнерлеп  оқып жарыс-
са, екінші кезеңінде  мақал айту-
дан жарыс болып, балалар  өз 
мүмкіндіктерін көрсетуге тырысып 
бақты.

Бастауыш сынып оқушыларының 
арасында  сынып жетекшілерінің 
және сурет пәнінің мұғалімі 
А.Ахметтің ұйымдастыруымен 
«Отан» тақырыбында дәстүрлі емес 
сурет салу тәсілдерін қолдана отырып  
сурет салу  байқауы өтті. Оқушылар 
түрлі-түсті қарындаш, гуащь, су бо-
яуларды қолдана отырып, тақырып 
бойынша суреттер салды.Сурет 
салу топпен жұмыс түрінде жүзеге 
асты. Оқушылардың жұмыстарынан 
көрме ұйымдастырылып, әр топ 
өз жұмысын қорғады. Əділқазы  
алқасы жұмыстарды бағалап, үздік 
жұмыстарды грамоталармен мара-
паттады.

Сынып жетекшілері мен дене 
шынықтыру пәні мұғалімдері 
Н.Абишев  пен Е.Мухамадьяров-
тардың ұйымдастырыуымен  3-4 
сынып оқушыларының арасында 
спорттық ойындардан  жарыс өтіп, 
4-сынып оқушылары басымдық 

көрсетіп, жеңімпаз атанды.1-2 сынып 
арасында «Толағай» отбасылық жа-
рысы өтіп,екі сыныптан төрт отбасы 
жарысты.Тартысты өткен отбасылық 
жарыста үздіктер танылып, әр отба-
сы ақшалай және алғыс хаттармен 
марапатталды.

Онкүндіктің  жабылу салтанаты-
на орай әр сынып оқушыларының  
дайындауымен «Ертегілер елінде»  
атты ертегіден көріністер  сахналан-
ды.

Онкүндікте  белсенділік таныт-
қан әр оқушы назардан тыс 
қалмай, марапаттарға ие болды.
Барлық межеленген іс-шаралар 
уақытында өткізілді. Онкүндік  жақсы 
әдістемелік деңгейде,ұйымдасқан 
түрде өткізілді. Мұғалімдер жоғары  
ұйымдастырушылық қабілеттерін 
көрсетіп, мерекелік  шығармашылық 
жағдай қалыптастырды. Оқушылар 
әр түрлі пәндерден  жақсы білімдерін 
көрсетіп, алған білімдерін түрлі 
жағдайда қолдана білді. Бір-біріне 
қолдау көрсетіп, күрделі сұрақтарға 
жауаптарын таба білді. 

            

      Ж.СЕРИКБОЛОВА,
Жетісу орта мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі.

¦стаз - ±лы т±лѓа
«Ұстаздық-ұлы құрмет. Себебі, ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді. 

Болашақтың басшысын да, ғалымын да, еңбекқор егіншісін де, кеншісін 
де ұстаз өсіреді. Өмірге ұрпақ берген аналарды қандай ардақтасақ, сол 
ұрпақты тәрбиелейтін ұстаздарды да солай ардақтауға міндеттіміз» деп 
Б.Момышұлы айтқандай ұстаз есімі еліміздің тектілігі мен парасаттылық 
деңгейінің бүкіл адамзат алдында басты көрсеткіші екендігін үнемі үлгі 
етіп, құрмет көрсетіп отыруды ұмытпағанымыз жөн.

Ұстаз! Осы бір жүрекке жылы да жағымды естілетін сөзде қаншама 
маңызды мағынасы бар десеңізші. Ұстаз-ұлылықтың ұйытқысы. 
Арманыңды алға қарай жетелеуші, жүрегіңе жылылық ұялатушы және 
көңіліңе қуаныш сыйлаушы білікті де білгір мамандық иесі, дара тұлға ғой.

«Ұстаз сабақты түсіндірумен емес, шәкіртінің жүрек лүпілін түсіне 
білуімен есіңде мәңгі қалады» дегендей, ұстаз шәкіртіне жүрек жылуы мен  
мейірімін, аялы алақанын өмір бойы арнауы қажет.

«Ұстаз» сөзінің түпкі мағынасы «ұста» сөзінен алынып, шебер, яғни, 
барлық жұмыс қолынан келеді және үйрететін кәсіп иесі деген мағынаны 
білдіреді екен. Қазағымыздың алғашқы ағартушысы Ы.Алтынсариннің 
«Мұғалім бәрінен қымбат, өйткені, мұғалім-мектептің жүрегі» деп, 
мұғалімге ерекше баға беруінде үлкен мән бар.

Өмірде бар мамандықтардың бәрінің өз орны бар болса да, мұғалім 
мамандығы әлемдегі өзге мамандықтармен салыстырғанда ең құрметтісі, 
қадірлісі, мәртебелісі және абыройлысы екенін біз жоққа шығара алмай-
мыз. Мұғалім жайында көптеген ғұламалар, ойшыл данышпан-даналардың 
қанатты сөздері кімді болса да ойландырмай қоймайды. Ұстаздың ұлы 
тұлға екендігін барлық адамзат мойындайды. Халқымызда «Анадан асыл 
адам, ұстаздан ұлы тұлға жоқ» деген даналығы ұстазға деген елдің берген 
әділ бағасы деп білемін. Ұстаздың ел алдындағы ерен еңбегі ұрпақтардың 
абыройлы азамат болып өз еліне еткен еңбектері арқылы байқалатыны 
анық.

Қазақ халқының ұлы ақыны Абай атамыздың:
Ақырын жүріп анық бас,
Еңбегің кетпес далаға!
Ұстаздық еткен жалықпас
Үйретуден балаға! – деген бір шумақ өлеңімен еліміздің болашағы 

тек білімді де тәрбиелі ұрпақтар арқылы ғана айғақталатынын ұстаздың 
ерінбей еткен еңбегінің жемісі дегім келеді.

Сонымен қатар, 2020 жылы «Мұғалімдер мәртебесі» Заңының 
қабылдануы да ұстаз мәртебесінің биік те, асқақ екендігінің бір дәлелі де-
сек болады.Əрқашан да мәртебеміз биік, абыройымыз асқақ болып, ұстаз 
деген ұлағатты атқа лайық болып жүре берейік!

А.ЕРДЕНБЕКОВА,
Тасарық орта мектебінің орыс тілі мен әдебиет  пәні мұғалімі.

Дана болып,  дара болып туғансыз,
Бәйтеректей жайылып  ырғаласыз.
Ұлы ақындар қатарында көш бастап,
Болашаққа ұрпақтармен бір барасыз.

Ой өрнегін тербетіп кеудесіне,
Өлең атты құдіреттен нәр алған.
Жүрегінен жарып шыққан жырлары,
Адамзаттың әлеміне таралған.

Қараңғылық  көгінің шамшырағы,
Жалындаған көңілдің жан шуағы.

Бүгінгі таңда білікті мамандар даярлау мен білім 
саласын әлемдік стандарттарға сай реформалау 
мәселесі басты назарда тұр. Тәуелсіздігімізді ба-
янды ету жолында дербес мемлекетімізде білімнің 
маңыздылығы жоғары бағаланып, барынша қолдау 
көрсетілуде. Əрине, сапалы білім мен кәсіби білікті ма-
мансыз бәсекеге қабілетті өскелең ұрпақты тәрбиелеу 
мүмкін еместігі бәріне мәлім.

Мұғалімдерді жаңартылған білім беру 
бағдарламасы бойынша оқытуға дайындау 
мақсатында бастауыш сынып мұғалімдеріне арналған 
курстар өтіліп жатыр.

Елімізде орта білім беру мазмұны жаңарту 
шеңберінде білім беру үдерісінің құрылымы мен 
мазмұнына өзгерістер енгізілуде. Жаһандану за-
манында жас ұрпақтың жаңаша ойлау қабілетін, 
белсенділігін арттыру, білімге деген құштарлығын 
ояту, өмірінде оны қолдана білу, отансүйгіштік қасиетін 
одан әрі дамытуға бағыттау – ұстаздың басты міндеті 
деп білемін. 

Жаңартылған білім беру бағдарламасында 
жүргізілетін жұмыс жүйесі жаңа мазмұндағы оқу 
бағдарламасы, оқу жоспары, критериалды бағалау 
басшылығы, үлестірме материалдарға негізделеді.

Жаңартылған білім беру бағдарламасы 
тілдік қызмет дағдыларын дамытуға (тыңдалым, 
оқылым,жазылым, айтылым) аса назар аударылып 
отыр. Оқу кезеңінен жазба тілге дейінгі оқытудың 
бірізділігін жүзеге асыруды көздейді.  Жаңартылған 
білім беру бағдарламасындағы қарым-қатынас 
құрудың маңызын түсіну және сабаққа арналған 
тілдік мақсаттарды белгілеу көзделген.– Мен үшін бұл 
курстың маңыздылығы өте жоғары.  Функционалдық 
сауаттылығы мен сыни тұрғыдан ойлау қабілеттерін 
дамытуға бағытталған. Үйреніп жатқан белсенді әдіс-
тәсілдерді дәстүрлі әдістемелік жүйемен салыстыруға 
болмайды.

Менің оқу үдерісіне жаңаша көзқарасым 
қалыптасты.  Бағдарламалар бойынша  біліктілігін 
арттырған  ұстаздар мектептегі оқыту жүйесінде  

Жањартылѓан бiлiм беру 
баѓдарламасыныњ мањыздылыѓы

өзгерістер енгізу  мақсатында  оқу жылында  
инновациялық  технологияны  игеру,  жасау,  ендіру 
мақсатында  игердік.  Сабақтардың мазмұны  оқу пәндері 
бойынша   оқушылардың білімдерін, және дағдыларын 
кеңейту және тереңдетуге бағытталды. Кері байланы-
стар мұғалім мен оқушы арасында, оқушы мен оқушы 
арасында, мұғалім мен мұғалім арасында жүзеге асыры-
луда. Бұл жұмыстар мектептегі оқыту мен оқу сапасын 
көтеріп, білім саласына көптеген өзгерістер әкелді.

Жаңа білім беру стандартына сәйкес, балалар білімді 
қай жерден іздеу керек екенін, сыни тұрғыдан ойлауға, 
ұжымда жұмыс істеуге үйретіледі. Ұстаздар өз кезегінде 
олардың оқу процесіне деген қызығушылығын арттыруға 
дағдыландырады. Үйреніп жатқан әдістер оқушылардың 
ынтымақтастықпен бірігіп жұмыс жасауына, ойын еркін 
жеткізуіне және шығармашылық қабілеттерін дамытуына 
септігін тигізетініне көзім жетті. Əр мұғалімнің шеберлігін 
шыңдайтын, жас ұрпақтың білімі нәтижелі болуға жұмыс 
атқаруға көмектесетін  бағдарламаның  берері көп. 

Ертеңінен үміт күткен Мәңгілік еліміздің ұрпағы 
білімді, білікті болу үшін нақты жоспар, нақты қадам 
керек. Əр мұғалім әзірленіп жатқан жаңа мазмұнды 
бағдарламаны игеруі маңызды. Б.Момышұлы «Ұстаздық 
– ұлы құрмет. Себебі ұрпақтарды ұстаз тәрбиелейді», 
- дегендей, сапалы білім, саналы тәрбие берген 
қоғамдағы ұстаз қауымының орны ерекше екенін 
ұмытпай, қоғамның әр мүшесі жан-жақты қолдау көрсетуі 
қажет деп ойлаймын.

«Егер саған бір балық берсе, сен бір күн тоқ жүресің, 
егер саған екі балық берсе, екі күн тоқ жүресін, ал егер  
сені балық аулауға үйретсе, сен өмір бойы  тоқ боласың» 
деген халық даналығымен аяқтап, біз, мұғалімдер, 
қауымы оқушыларға өміріне азық болатындай  және 
алған білімдерін өмірде қолдана алатындай білім 
беруіміз керек.

А.КИНАЯТОВА,
Алмалы орта  мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Ќанаѓат-ол да бiр дəулет
                                                                   

Талап, еңбек, терең ой,
Қанағат, рақым ойлап қой-

Бес асыл іс білсеңіз. 
Абай.

Қанағат - әдептіліктің басты белгісі және негізі.Ол-адамның сана-сезімі 
мен іс-қимылындағы жақсы әдет.Қанағатты әдетке айналдырған жан 

өмір бақи игілігін көреді.Өйткені ол адамшылық жолдан тайдырмайды,аздың 
өзіне қанағат қылдырады.Қанағат ашкөздікке жібермейді,біреудің дүние за-
тына сұқтанбайды, сұғанақтық жасаттырмайды.Нысапты адам-қанағатшыл. 
Қанағат дегеніміз-барына,қол жеткізген табыстарына разы болу,шүкіршілік 
ету.Бұл баршаның бойына жарасатын көркем сипат,ешқашан ортаймайтын 
қазына-дәулет.Бірақ жұрттың бәрі бірдей мұны осылай деп түсінбейді.Қанша 
мол байлығы болса да, оны қанағат қылмайтындар да кездеседі.Ондайлар 
«болған сайын,болсам деп,толған сайын, толсам»,-деп барған сайын аш 
көзділікке салынып,құдайдың қанағат-нысабын ұмытады.

Қанағатсыздық жасынан алған тәрбиеге байланысты. Жастар емін-
еркіндік психологиясымен әке-шешенің еңбекпен тапқан,тірнектеп жинаған 
дүние-пұлын оңды-солды,бейберекет жұмсап,есепсіз шашып үйренсе,оның 
үстіне жаны қиналып,өз еңбегімен тапқаны болмаса,ол бала, әрине, аш 
көз болып өседі.Өйткені ол бәрін «менікі» деп дағдыланады.Бұл нағыз 
сорақы,жатыпішер ашқарақтық болмақ.Сондықтан балаларға материалдық 
игіліктің құнын, оның қандай мехнатпен жасалып,қолға келгенін,оны игілікке 
жаратуда қанағатшыл болу керектігін,қанағат та дәулеттің бір түрі екенін 
ұғындырып,дағдыландыру өте маңызды.Бұл жөнінен біздің халқымыздың 
мыңдаған жылдық өмір тәжірибесінен даналық тұжырымдары бар. «Қанағат 
қарын тойғызады,қанағатсыздық жалғыз атын сойдырады», «Қоя жесең,қой 
қалады,тарта жесең,тай қалады»,-деген сияқты мақалдарда үнемі есте бола-
тын шынайы шындық бар.

«Ақылды адам азғантайды қанағат қылып, бақытты өмір сүреді, ал 
ақымаққа бәрін берсең де аз» дейді Абай атамыз.

Ш.ОМИРЗАКОВА,
Қарабөгет орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі.

АБАЙ – ДАНА, АБАЙ – ДАРА ҚАЗАҚТА
Қара сөз, қара өлеңінен төгіледі,
Қалың елдің көзінің тамшылары.

Өлеңімен өшпейтін сәуле жаққан,
Қазақ үшін жаратылған қуатың.
Асыл сөз, ой - арманын азық етіп,
Өтті өмірден Абай сынды ұлы ақын.

  Т.ШАМИЛЬ,
М Маметова атындағы орта 

мектебінің  6 сынып оқушысы.                                                                                    

Елбасымыз «ХХІ 
ғасыр – білім мен ғылым 
ғасыры» деп атаған. 
Математика- ғылымдар 
патшасы, информати-
ка- ақпараттар ғылымы. 
Яғни, оған бүгінгі күнде 
көзіміз жетіп отыр, 
күннен күнге ғылым  мен 
техника өрлеп дамып 
келе жатыр. 50 елдің 
қатарына қосылу үшін 
әрбір жас өз үлесін қосу 
керек. Бүгінгі ғылым мен 
техниканың қарқынды 
дамып, еліміздің экономикасы өсіп, үкімет үдемелі 
индустрияландырудың керемет жобаларын жүзеге асырып 
отырған кезеңде оқушылардың жаратылыстану пәндерінен 
біліміне, компьютерлік сауаттылық деңгейіне қойылатын 
талап та жоғары.  Болашақта білімді ұрпақ керек, ал білім 
кілті – барлық нақты ғылымдардың негізін меңгеруде.

Себебі математикалық білімі мықты, компьютерлік 
сауаттылығы жоғары әрі ойлау қабілеті дамыған бала 
ғана ғылым мен техника тілін табысты меңгере алады. Əр 
баланың жеке бір ғылымға деген қабілетін ескере отырып 
оқыту, оны дамытудың барлық мәселелерін шешетін дай-
ын әрі керемет әдістеме болуы мүмкін емес. Оқушылардың 
бойында білімге деген қажеттілікті сезіну, білім алу үшін 
өз бетінше іздену, жаңашылдыққа ұмтылу қасиеттерін 
тәрбиелеу- сабақта ғана емес, сыныптан тыс жұмыстарда 
да жүзеге асырылуы керек.

Пән апталығының мақсаты: - оқушылардың 
математикалық және ақпараттық даму деңгейін арт-
тыру, ой-өрісін кеңейту; - өздігінен ойлауды, мақсатқа 
жетудегі табандылықты, ұжым алдында өз ісіне деген 
жауапкершілікті тәрбиелеу.

 Пән апталығының міндеттері: - педагогтардың сынып-
тан тыс іс-шараларды дайындау, ұйымдастыру және өткізу 
үдерісіндегі кәсіби шеберлігін жетілдіру; - оқушыларды 
өзіндік шығармашылық қызметке тарту; - шығармашылық 
қабілетті, математиканы тереңірек оқуға ұмтылатын 
оқушыларды анықтау. 

13-23 қаңтар 
аралығында М.Ма-
метова атындағы 
орта мектепте мек-
тепке дейінгі шағын 
ж а р а т ы л ы с т а н у 
апталығы өткізілді.
Апталыққа әр пәннен 
сөзжұмбақтар, ре-
бустар ілінді. Био-
логия пәнінен  мо-
дельдеуден  көрме  
ұйымдастырылды.
Оқушылар  адам 
денесінің құрылысын 

модельдеді. Математика  пәнінің мұғалімі Б.Сергазина 
2-4 сыныптар арасында сыныптан тыс «Жұлдызды 
сағат» атты сайыс сабақ өткізді.І-орын  3 сынып оқушысы 
Бағдат Жұлдызай, ІІ-орынмен   2 сынып оқушысы 
Сыдық Аспандиар марапатталды. 5-6 сыныптар ара-
сында «Жұлдызды сағат» сайысында  І- орынға  5 сы-
нып оқушысы Төлеуғали Балауса, ІІ-орынға  5 сынып 
оқушысы  Наурызбай Рақыш жеңімпаз атанды.Физика 
пәнінің мұғалімі Г.Дубирбаева   ашық сабақтар мен сы-
ныптан тыс «Физика – әлеміне саяхат» атты сайыс сабақ 
өткізді. І-орын  9 сынып оқушысы Салаутов Толеген,ІІ- 
орын   9 сынып оқушысы  Құрман Бекзат  жеңімпаз атанды.
География пәнінің мұғалімі Б.Нурханов «Қазақстанның  
табиғи мұнарасы»атты ашық сабақ өткізді.Биология 
пәнінің  мұғалімі Э.Жарылкасымова ашық сабақтар,8-9 
сыныптар арасында сыныптан тыс «Білгір  биологтар» 
сайысын өткізді.І- орын 8 сынып оқушысы Жармухам-
бет Нұрай, ІІ- орын 8 сынып оқушысы Альдекенов Да-
нияр жеңімпаз атанды. Информатика пәнінің  мұғалімі 
Г.Карашева 6 сыныпқа «Скреч-ойын сценарийін жазу» 
бойынша практикалық  сабақ өткізді. Апталық соңында  
оқушыларға алғыстар мен марапаттар берілді. 

Э.ЖАРЫЛКАСЫМОВА, 
М.Маметова  атындағы орта мектептің 
жаратылыстану әдістеме  бірлестігінің  

жетекшісі.

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ-МАТЕМАТИКАЛЫЌ ƏДIСТЕМЕЛIК БIРЛЕСТiГI                                                                                                                                       
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Хабарландыру  *  Объявления

Продам дом в центре благоустро-
енный, имеется горячая, холодная вода, 
душевая кабина, Аристон. Частично с 
мебелью, Летняя кухня (второй дом). Га-
раж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 
участок (14 соток, хороший сад). Полив 
отличный. Обращаться ул. Жамбыла 
№ 18 (3 квартала выше полиции), тел. 
2-13-54, сот. 8701 4616485.

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 10 ақпан

Сейсенбі-Вторник 11 ақпан

Сәрсенбі-Среда 12 ақпан

Бейсенбі-Четверг 13 ақпан

Жұма-Пятница 14 ақпан

Сенбі-Суббота 15 ақпан

Жексенбі-Воскресенье 16 ақпан

ЕСКЕ АЛУ

Продается дом  по улице Тыныш-
баева №45. Есть возможность поднять 
2 этаж, в доме имеется санузел, летняя 
кухня, гараж, баня. С ремонтом. Большой 
земельный участок, молодой сад. Обра-
щаться: 87752532413, 87012555477.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

ИП «МерМад» услуги по вывозу 
твердо-бытовых отходов до 3-х тонн так-
же участвуем в тендерах. Обращаться 
тел.2-25-57, сот. 8702 1022344, 8708 
1892858. 

ИП «Мурзанова С.К.» оказывает 
услуги по отправке всех видов нало-
говых отчетностей. Мы находимся по 
адресу: г. Саркан, ул. Тауелсыздык № 
108, раб.тел.2-24-75, сот. 8777 6468996.

«Сарқан ауданы әкімінің аудандық 
мәдениет үйі» мемлекеттік коммуналдық 
қазыналық кәсіпорны М.Төлебаев 
ауылдық мәдениет үйінің музыкалық 
жетекшісі қызметіне конкурс жариялай-
ды (Алматы облысы, Сарқан ауданы, М. 
Төлебаев ауылы).

Міндеттері: 1.Мерекелік іс-шараларды 
ұйымдастыру. 2.Мәдениет үйінің жұмыс жо-
спарларын дайындау. 3.Музыкалық аспапта 
ойнау немесе ән айту өнері.

Қазақстан Республикасының Конститу-
циясын, Еңбек Кодексін, «Мәдениет тура-
лы», «Сыбайлас жемқорлықпен күрес тура-
лы» заңдарын білуі қажет.

Конкурсқа қатысушылардың «өнер және 
мәдениет» мамандықтар тобы бойынша 
(музыкалық, мәдениет ұйымдастырушы 
және т.б.), жоғары немесе арнаулы орта, 
кәсіби орта білімі болуы қажет.

Орналасқан орны: Алматы облысы, 
Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Чепра-
сов көшесі № 18 үй. Анықтама үшін бай-
ланыс телефоны (872839) 21095.

Ардақтымыз Құдай-
бергенов Жанаттың 
арамыздан мәңгілік 
алыстағанына 2 ақпан  
бір жыл толады екен. 
Жаратқанның жа-
зуына көне отырып, 
асылымыздың ор-
нын пейіш бақтан ете 
гөр деп дұғамызды 
бағыштаймыз.

Əке, көзден кеттіңіз мәңгі жырақтап,
Сенбей сізді көп іздедік біз жылап.
Кетіпсіз ғой бұл өмірден мәңгіге,
О дүниені мекен қылып тұрақтап.
Əке деген асқар тауың, орманың,
Əке деген жұбанышың, қорғаның!

Сарқан қаласында ғұмыр кешкен Құдайбергенов Жанаттың фәни дүниеден бақи 
дүниеге өткеніне бір жыл толды. Жанатты сағына еске ала отырып, 
топырағың торқа, жаның жәннатта нұрлансын деп Алладан тілейміз.

Жыл толды алып жүрек тоқтағалы,
Жыл толды ұлымызды жоқтағалы.
Алайда ұлымыздың нұр бейнесі,
Көңілдерде мәңгілік сақталады.
Еске аламыз сағынамыз өзіңді,
Бір жыл болды көздің жасы төгілгелі.
Ақ көңілді жан едің ғой өмірде,
Неге өмір қысқа болып берілді.
Еске алушылар: ата-енесі, балдыздары, бажалары.

О, адамдар бар кезінде Əкені,
Қадірлейік, өкініште болмағын!
Адам мәңгі жүрмейді бұл жалғанда,
Көнеміз ғой тағдырдың салмағына.
Көзімізге ып-ыстық жас келеді,
Əке, өзіңді сағынып, еске алғанда!
Бәйтеректей әулетке сая болған,
Бәрінен де мейірімін аямаған.
Жәннатта жаның болсын, рухың биік,
Өзіңдей қайда бізге аяулы адам.
Жалғап өскен ағайынның арасын,
Қайран Əке, бір төбе дарасың.
Тірі болса артындағы ұрпағың,
Əкешім, мәңгі есте қаласың!
Еске алушылар: жары Эльмира, 

ұлдары Рауан, Ерлан, Дәулет және туы-
стары.      

Саткумбаев Жарлыкасым Саветжанович-
тің атына тіркелген Сарқан қаласы, Жамбыл 
көшесі № 56, 1 пәтердің № 1153474 (кад.№ 03-267-
005-649) 0,0800 га көлемді жерінің мемлекеттік 
тіркеу актісі жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

Мухамадиева Самал Болатовнаның аты-
на тіркелген Сарқан қаласы, Əуезов көшесі № 54 
үйдің № 1149581 (кад.№03-267-001-589) 0,0069 
га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.50 Əнұран 06.05, 02.15 «Мәселе» 06.35 
«Құрбылар»  07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 
18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00,00.55 
«Ниет»  14.00, 17.00, 20.00, 00.25 AQPARAT 
14.10,21.30  Т/с «Көсем» 15.10, 22.30 «Əулет 
ары» 16.00 «Апта» 16.45 «100 жаңа есім» 
17.15 Т/х «Жараланған жүректер» 20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы 23.25 «Əзіл Ман»  02.30 «Көңіл 
толқыны»   

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Əнұран 06.00 Аналитичская 
программа «7 күн» 07.00 «Бәсеке» 07.30,16.30 
«Қызық таймс»  08.40,14.50 Т/х «Келінжан» 
09.30, 20.00 Т/х «Тайталас» 10.20, 21.40 Т/х «Ли-
стопад» 12.00 «Жаңалықтар». Новости. 12.30 
«Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с «Любовь по при-
казу» 17.45, 23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 
«Қортынды жаңалықтар» 20.50  «Народный 
контроль» 21.00 Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»     

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 
03.05 «Той заказ» 07.30 «Басты бағдарлама» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 
15.35 «На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,03.20 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50Т/с «Улицы разбитых Фонарей-15»» 22.00, 
01.25«П@УТІNА»  00.35 «Ученица Мессинга»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Апта /қаз/ 
10.00 Апта ( рус) 10.50 «Күлкі-түрпі»  11.00 
«Спорт-тайм»   11.20 «Полицейская служба»  
11.40 «Бала-базар» 12.00 «Киноман»  13.00 
«Зерделі отбасы»  14.00 «Елес қыз» телехикая-
сы, 6-серия 14.30 «Бағбан»  15.00 К/ф «I love 
Taldykorgan»  16.00  «Əсем әуен»  16.30 Д/ф 
«Кең ауқымда» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Но-
вости 17.35 Д/ф «Əлемнің мәдени қазынасы»  
18.00 «Шашу» 19.00 «Əдебиет пен адам-
зат» 19.30 «Ел қамы» /тікелей эфир/ 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Туржорық» 21.30 Новости 
22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 87-бөлім 
22.45 «Нет-лайк» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Но-
вости 23.55 Əнұран   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.50 Əнұран 06.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.10 AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 12.00,00.55 «Ниет»  14.10,21.30  
Т/с «Көсем» 15.10, 22.30 Т/х «Əулет ары» 
16.00,02.30 «Jan jylyy» 16.25 «Нұр-Тілеу» 
сұхбат 17.15 Т/х «Жараланған жүректер» 20.35 
«Ашық алаң» ток-шоуы 23.25 «Əзіл Ман»   

ХАБАР  
06.00, 03.00 ҚР Əнұран 06.00 Қортынды 
жаңалықтар 07.15 «Бәсеке» 07.40,16.30 «Қызық 
таймс»  08.40,14.50 Т/х «Келінжан» 09.30, 
20.00 Т/х «Тайталас» 10.20, 21.40 Т/х «Листо-
пад» 12.00 «Жаңалықтар». Новости. 12.30 
«Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с «Любовь по при-
казу» 17.45,23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 19.30 
«Қортынды жаңалықтар» 20.50  Новый курс 
21.00 Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»     

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 07.00, 
03.05 «Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 
15.35 «На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,03.30 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50Т/с «Улицы разбитых Фонарей-15»» 22.00, 
01.35«П@УТІNА»  00.35 «Ученица Мессинга»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Туржорық»  10.30 

«Əдебиет пен адамзат»  11.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 87-бөлім 12.00 «Ел қамы» 
13.00 «Шашу»  14.00 «Елес қыз» телехикая-
сы, 7-серия 14.30 «Жетісу зертханасы»   15.00  
«Əсем әуен»  16.00 «Болмыс» ток-шоуы  17.00 
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф «Əлемнің 
мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»  19.00 «Диа-
лог» /прямой эфир/ 19.30 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»   20.30 Жаңалықтар 21.00 «Эко-
рейд» 21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 88-бөлім 23.00 Жаңалықтар 23.30 
Новости 23.55 Əнұран  

 
ҚАЗАҚСТАН 

06.00,02.55 Əнұран 06.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 12.00,00.55 «Ниет»  14.10,21.30  
Т/с «Көсем» 15.10,22.30 Т/х «Əулет ары» 
16.00,02.30 Д/ф «Келбет»  16.30 «Сен де 
бір кірпіш дүниеге»  17.15 Т/х «Жараланған 
жүректер» 20.35 «Ашық алаң» ток-шоуы 23.25 
«Əзіл Ман»  02.30 «Менің қазақстаным»   

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Əнұран 06.00 Қортынды 
жаңалықтар 07.15 «Бәсеке» 07.40,16.30 «Қызық 
таймс»  08.40,14.50 Т/х «Келінжан» 09.30, 
20.00 Т/х «Тайталас» 10.20, 21.40 Т/х «Листо-
пад» 12.00 «Жаңалықтар». Новости. 12.30 
«Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с «Любовь по при-
казу» 15.40 Д/ф « Жизнь» 17.45,23.15  Т/с «Аб-
дулхамит хан» 19.30 «Қортынды жаңалықтар» 
20.50  « Біздің назарда» 21.00 Итоги дня 00.50 
«Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45, 
03.05 «Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 
15.35 «На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,03.30 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50 Т/с «Улицы разбитых Фонарей-15»» 
22.00, 01.35«П@УТІNА»  00.35 «Ученица Мес-
синга»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости 10.00 «Экорейд»  10.30 «Диалог»  
11.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 88-бөлім 
12.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»13.00 
«Шашу»  14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 8-се-
рия 14.30 «Экорейд»  15.00 «Əсем әуен»  16.00 
«Жүрек сөзі»  16.30  «Ауылдағы ағайын»  17.00 
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Д/ф «Əлемнің 
мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»  19.00 «Ұлт 
пен рух»  19.30 «Жетісу жұмбақтары»  20.00 
«Қателік» 20.30 Жаңалықтар 21.00 «Арнайы ре-
портаж»  21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 89-бөлім 23.00 Жаңалықтар 23.30 
Новости 23.55 Əнұран   

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.55 Əнұран 06.05, 14.00, 17.00, 20.00, 
00.25 AQPARAT 06.35 «Құрбылар»  07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр» 12.00,00.55 «Ниет»  14.10,21.30  Т/с 
«Көсем» 15.10,22.30 Т/х «Əулет ары» 16.00, 
02.30  «Бір күн»  16.25 Д/ф  «Қазыналы 
Қазақстан»  17.15 Т/х «Жараланған жүректер» 
20.35 «Ашық алаң» ток-шоуы 23.25 «Əзіл Ман»  
02.30 «Бір күн»  

 ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Əнұран 06.00 Қортынды 
жаңалықтар 07.15, «Бәсеке» 07.40, 16.30 
«Қызық таймс» 08.40,14.50 Т/х «Келінжан» 
09.30, 20.00 Т/х «Тайталас» 10.20, 21.40 Т/х 
«Листопад» 12.00 «Жаңалықтар». Новости. 
12.30 «Баспанаға бағыт» 13.00 Т/с «Любовь 
по приказу» 17.45,23.15  Т/с «Абдулхамит хан» 
19.30 «Қортынды жаңалықтар» 20.50  « Біздің 
назарда» 21.00 Итоги дня 00.50 «Төрлетіңіз»     

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце» 06.45, 
03.05 «Той заказ» 07.15 «Басты жаңалықтар» 
08.00 «Доброе утро» 11.00 «Ералаш» 11.10 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYMLIVE» 
15.35 «На самом деле» 16.45 «Пусть говорят» 
18.00 «Басты жаңалықтар» 18.45,03.30 «Басты 
прайм» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 
22.50Т/с «Улицы разбитых Фонарей-15»» 22.00, 
01.35«П@УТІNА»  00.35 «Ученица Мессинга»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости  10.00 «Арнайы репортаж»   
10.30 «Ұлт пен рух»   11.00 «Бірінші ха-
ным» телехикаясы 89-бөлім 12.00 «Жетісу 
жұмбақтары»  12.30 «Қателік» 13.00 «Шашу»  
14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 9-серия 14.30 
«Спорт-тайм» 15.00  «Əсем әуен»  16.00 «Ки-
номан»  17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 
17.35 «Күлкі қоржын»  18.00 «Шашу»  19.00 
«Тұжырым» /тікелей эфир/ 19.30 «Əсем әуен» 
20.30 Жаңалықтар 21.00 Д/ф «Кең ауқымда»  
21.30 Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехика-
ясы 90-бөлім 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 
23.55 Əнұран    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.50  Əнұран 06.05, 14.00,17.00, 
20.00, 00.20  Ақпарат  06.35  Құрбылар  07.00 
«Таңшолпан» 10.00, 18.00  Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр» 12.00. 00.50 Ниет  14.10, 21.30 Т/Х 
«Көсем» 15.10, 22.30 «Əулет ары»  16.00 Иман 
өзегі 16.25  Д/Ф «Азамат» 17.15 Жараланған  
жүректер  20.35 Ашық алаң 23.25 Əзілман   
23.50 Парасат майданы  02.25 Көңіл толқыны  

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Əнұраны 06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня  07.15 Бәсеке  07.40  
«Қызық times» 08.40 Т/Х «Мезгілсіз  махаббат » 
09.30  «Тайталас» 10.20, 21.40  Сериал «Листо-
пад» 12.00 Жаңалықтар. Новости 12.30 Патри-

от  13.00  Сериал «Двенадцать месяцев» 16.00  
«Религия. Сегодня» 16.20 Тікелей эфирде 
«Қоғамдық талқылау» 17.20 Журналистік зерт-
теу 17.45, 23.15 Т/х «Абдулхамид  хан» 19.30 
Қорытынды жаңалықтар 20.00 Пәленшеевтер  
20.50 Премьера Новый курс 21.00  Итоги дня 
00.50 «Төрлетіңіз»   

ЕВРАЗИЯ 
06.00, 02.20  «Той базар» 07.00, 18.00 Басты 
жаңалықтар 07.45 Жұма уағызы 08.00 Доброе 
утро  11.00 «Ералаш»  11.10 «Мужское/Жен-
ское» 12.00 «Қалаулым»  15.30 «Давай поже-
нимся» 16.20 Открытие Китая 16.55 «Жди меня 
Казахстан» 18.45 , 03.05 «Заң сөйлесін» 20.00 
Главные новости 20.45 Поле чудес 22.00, 00.00  
«Отпечаток  любви » 23.00, 01.35 Паутина  

ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 Жаңалықтар 
09.30 Новости  10.00 Д/ф «Кең ауқымда»  10.30 
«Тұжырым»   11.00 «Бірінші ханым» телехикая-
сы 90-бөлім 12.00 «Əсем әуен» 13.00 «Шашу»  
14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 10-серия 14.30 
«Əдебиет пен адамзат»  15.00  «Əсем әуен»  
16.00 Д/ф «Таңғажайып табиғат»  16.30 Д/ф 
«Кең ауқымда» 17.00 Жаңалықтар 17.20 Ново-
сти 17.35 «Күлкі-түрпі»  18.00 «Шашу»   19.00 
«Ұлттық қауіпсіздік»  19.30 «Əсем әуен»  20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Желі-KZ» 21.30 Новости  
22.00 «Болмыс» ток-шоуы 23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Əнұран    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 03.10  Əнұран 06.05 AQPARAT 06.35  
Qyzyq eken 07.25  «Жалынды жастар» концерт 
08.40,02.25  «24 Sagat tabigat qyshagynda»  
09.30 М/х. «Сиқырлы сақшылар» 10.00,18.00 
Т/х.  «Шытынаған тағдыр» 12.00, 01.50 Nur 
Tiley 12.35 М/ф. «Перизаттар» 14.10,21.30  Т/х. 
«Көсем» 15.10 «Мен ғашықпын» Қ.Нұртастың 
концерті 16.10  К/ф   «Тең - теңімен»  20.00,00.50 
MASELE 20.35 «Журналистік зерттеу» 21.00 
«Əзіл әлемі» 22.30 «Назар аудар» театрының 
концерты 01.25  Ауылдастар  

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Əнұраны 06.00  Тамаша 07.15 
Юбилейный концерт Сосо Павлиашвили 
09.30  Көрімдік 10.30 Премьера! «Дорогая 
Кымбат» 11.00 Премьера! «Не туристы» 11.30 
Олжалы отбасы 12.00 М/с. «Нильс Хольгер-
сон» 13.00 «Мәңгілік Ел – мұратымыз» ҚР 
Ұлттық Ұланының гала-концерті  14.40 «От 
всего сердца»  15.50 «Қызық таймс» 17.00 Т/х. 
«Пәленшеевтер» 18.00 Т/х. «Келінжан» 21.00 
«7 күн» 22.00 Сериал «Шерлок»  23.40 Сериал 
«Черный список» 00.30 Т/х. «Бәсеке»     

ЕВРАЗИЯ 
06.00 Т/х  «Чужие дети» 06.45,03.20  Тама-
ша сити 07.35,04.05 Той заказ 08.05 Басты 
жаңалықтар 08.50  Ұшқалақ 09.00 Сериал 
«Украденное счастье» 12.45  «Фабрика грез» 
13.10,18.35 «Super Qala.kz» 14.25 «Лучше 
всех» 16.10 Х/ф. «Любви целительная сила» 
18.00 Сенбілік жаңалықтар 20.00 «Главная 
тема» 20.30 «Сенат онлайн» 20.55,23.00  Х/ф. 
«Когда зацветет багульник» 22.00,02.35 «П@
утина+» 00.45 Кино «Субурбикон»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  07.30 
«Таңжарық»   09.00 Жаңалықтар 09.30 Ново-
сти  10.00 «Желі-KZ»  10.30 «Ұлттық қауіпсіздік»  
11.00 «Болмыс» ток-шоуы  11.45 «Күлкі-түрпі»  
12.00 «Əсем әуен»       13.00 «Шашу»  14.00 
«Арнайы репортаж»   14.30 Себастьян Бахтың 
шығармалары  15.00 «ҰЛЫТАУ ҰЛЫ» концерті 
1-бөлім 16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 17.00 
Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 «Сильные ду-
хом»  18.00 «Зерде» 18.50 «Полиция қызметі»  
19.10 «Нет-лайк»    19.30 «Жүрек сөзі»   20.00 
«Ауылдағы ағайын»   20.30 Жаңалықтар 
21.00 «Жетісу зертханасы» 21.30 Новости 
22.00 «Өмір әні» 23.00 «Күлкі қоржын»  23.35 
«Қателік»  23.55 Əнұран  

 
ҚАЗАҚСТАН  

06.05 «Қызық екен» 07.00 «Сәлем, Қазақстан!» 
08.20, 01.10  «Ақсауыт» 08.45 «Дара жол» 
09.30 М\с 10.00, 18.00 т\х «Шатынаған тағдыр» 
12.00, 01.35 Ауылдастар 12.30 Концерт 14.10, 
21.30 «Көсем» 15.10 «Гарри Поттер және 
араласқанды ханзада» фильм 20.00, 00.25 
«Арта» 20.45 «Сен де бір кірпіш дүниеге» 21.10 
«Көңілашар» 22.30 Əзіл әлемі   

ХАБАР  
06.00  Тамаша 07.45 Концерт  09.20 Көрімдік 
10.00 Тұсаукесер «Жауынгер» 10.30 «Сенат ак-
сакалов» 11.00 Т\х «Тайталас»   14.30 Концерт  
17.00 Мегахит «Спеши любить» 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 Т\х «Бәсеке» 

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Чужие дети» 06.45, 03.30 «Тама-
ша сити» 07.35 «Той заказ» 08.00 «Сенбілік  
жаңалықтар» 08.35, 04.15 «Ұшқалақ» 08.45 
«Воскресные беседы» 09.00 Х/ф «Холодное 
сердце» 12.45 Контент 13.15 «Точь в точь» 
16.10 Х\ф «Кем мы не станем» 18.00 Басты 
бағдарлама 18.35 Кешкі кездесу 20.00  Анали-
тика 20.55, 23.00 «Цвет спелой вишни» 22.00, 
02.45 Паутина 00.45 «Все на юбилее Леонида 
Агутина»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Əнұран 07.05 «Əсем әуен»  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 «Жетісу 
зертханасы»    10.25 «Сильные духом»  10.50 
«Өмір әні»  11.35 Мультфильм «Ақсақ құлан» 
12.00 «Жүрек сөзі» 12.30 «Ауылдағы ағайын»    
13.00 «Зерде»  13.45 «Полиция қызметі» 
14.05 «Туржорық»  14.30 «Ұлт пен рух»  15.00 
«ҰЛЫТАУ ҰЛЫ» концерті 2-бөлім 16.30 Д/ф «Кең 
ауқымда» 17.00 «Үшінші көз»  17.30 «Əдебиет 
пен адамзат»  18.00 «Зерделі отбасы» 18.40 
«Полицейская служба»  19.00 «Спорт-тайм» 
19.30 «Киноман»  20.30 Апта /қаз/ 21.30 Апта 
/рус/ 22.20 К/ф «Қайрақ тас» /Хамза Көксебек/ 
00.35 Əнұран      
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SARQAN

"Қанатжан и Ко" ЖШС ұжымы жолаушылар тасымалдау кәсіпорнының бас 
инженері 

Жеңіс Төребекұлы БАЙТУЛАҚОВТЫҢ
мезгілсіз қайтыс болуына байланысты марқұмның туған-туыстарының 
қайғысын бөлісіп, көңіл айтады. 

Қазақтың дәстүрлі айтыс өнерін өркендету мақсатында Әбу Насыр 
Әл – Фарабидің 1150 жылдығына, Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына 
арналған облыстық жас ақындар айтысы өтеді. Іріктеу сайысына  қатысуға 
үміткерлерлердің Сарқан аудандық Мәдениет үйіне 2-10-95 телефон арқылы 
хабарласуларын сұраймыз.

Аудандық Мәдениет үйі.

Айтыс ақындарының назарына!

Алматы облысының әкімдігі, облыстық 
мәдениет, архивтер және құжаттама 
басқармасы, Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 
175 жылдық  мерейтойына орай «Абайға ар-
нау» облыстық мүшәйра ұйымдастырады.                

Мүшәйра тақырыбы:
1.  Абай Құнанбаевқа арнау (1 өлең – 10-12 

шумаққа дейін, поэма –  50 шумаққа дейін).
Мүшәйраны ұйымдастыру:
Мүшәйра ашық түрде өткізіледі. Өлең-

жырлар 2020 жылдың  1 наурызына дейін 
қабылданады, ақындардың жасына шек 
қойылмайды. Көркемдік жағына ерекше мән 
беру ескертіледі.

Мүшәйраның шарттары:
Автор өзі туралы толық мәліметті 

қосымшадағы өтінімде көрсетуі керек.
Алматы облысы, Талдықорған қаласы, 

С.Сейфуллин атындағы облыстық әмбебап 
кітапханасы, Тәуелсіздік көшесі, 61 үй.

Сарқан ауданы, Көкөзек ауылының тұрғыны, аяулы жар, ардақты ана, асыл әже, баға 
жетпес байлығымыз, қамқоршымыз, іздеушіміз, алтыннан ардақты, 
күмістен салмақты анамыз Ахмадиева Гүлзағи  Садуақасқызын 
ақпан айының 7 жұлдызында 70 жасқа толу мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Əкеміз Сейтхан Айтұлы екеуі бес бала-
ны тәрбиелеп, құтты орындарына қондырды. Əкеміз өмірден өтіп 
кетсе де, әкеміз екеуі бізді қалай жеткізгенін кейінгі немерелеріне 
өсиет қылып  айтып отырады. Анамыз ағайын –туыс, жора-жолдас 
ортасында өте сыйлы, немерелеріне қымбат. Алланың қалауымен 
шөбере көруге де жетті. Ендігі қалған өміріңізді балаларыңызбен 
немере-шөберелеріңіздің ортасында әрдайым жүзіңізден шуақ 
шашып,бақытты болып қызығына тоймай жүре беріңіз.

Жұмсалып жақсылыққа көп күніңіз,
Талайға үлгі болды текті  ісіңіз.
Қуантқан көзайым қып бәрімізді,
Құтты болсын  мерейлі жетпісіңіз!
Аяулымсың, ақылшымсың анашым,
Бар адамнан анам менің дарасың,
Күліп  ойнап ортамызда жүре бер,
Жаутаңдатпай  екі көздің қарасын.     
Тілек білдірушілер: ұлдары мен келіндері Еділ-Әлия, Ербол-Гүлзира, Жанболат 

–Гүлзат, Айтболат –Жанар, қызы мен күйеу баласы  Зейнолла-Назгүл, немерелері 
Аслан-Айымгүл, Нұрасыл-Мақпал, Гүлнұр, Азамат-Айгерім, Дәулет, Әділет, Илияс-
Индира, Эльмира, Арайлым, Ерасыл, Жанерке, Айнұр, Нұрболат, Әмір, Айару, Айғаным, 
шөберелері  Назым, сіңлісі  Асылым, Медина.

Сарқан ауданы Көкжиде ауылының сыйлы тұрғыны қамқор ана, ұлағатты ұстаз, қадірлі 
көрші, Иманбекова Майра апайды 13 ақпан күні 70 жастық мерейтойымен құттықтаймыз!    

Біз сізді жан жүрегімізбен жарқылдай қуана отырып құттықтап, 
мерекелі мерейтой күні Сізге денсаулығыңыз күйлі-қуатты, 
ғұмырыңыз ұзағынан, көрер қуанышыңыз молынан болсын деп 
тілейміз!  Мерейіңіз үстем, қадір-қасиетіңіз зор болсын.

Құтты болсын 70 жасыңыз,
Сексеннің де сеңгірінен асыңыз.
Қуат алып, денсаулықтың нәрінен,
Жүзіп өтіп жүзге аяқ басыңыз!
Балалардың арасында жүріңіз,
Шаттық нұрдан айықпасын жүзіңіз!
Тілек еттік шын жүректен бәріміз
Мықты болып ұзақ өмір сүріңіз!
Бір Жаратқан жар болып, қорғай жүрсін,
Ата-баба аруағы қолдай жүрсін.
Қөрші мен көрші тату болып,
Бір-біріне сәлемін жолдай берсін!

Құттықтаушы көршілері: Ардақ, Жомарт-Гуля, Кенже-Бибигуль, Құдыш-Лена, 
Талғат-Назира. 

Өз бақытын, қуанышын өзі өмірге әкелген перзенттерінің қылығынан, қызығынан 
іздейтін аяулы анамыз Тультекенова Айгүл Жолбарысқызын  8 ақпан 55 жасқа толатын 

туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Сізге әлемдегі бар 
жақсы тілекті үйіп-төксек те аз. Алла сізге ең алдымен мықты 
денсаулық берсін! Əрқашан жүзіңізден мейірім нышаны кетпей, 
айналаңызға нұрыңызды шашып, Аналық бақытқа кенеліп жүре 
беріңіз! Сізге сарқылмайтын денсаулық, таусылмайтын бақыт 
тілейміз! 

Батыр да туған анадан, ақын да туған анадан,
Ананың биік тұғыры - анадан туған бар адам.
Пайғамбарымыз Мұхаммед ананы құрмет санаған,
Анаға мәңгі борыштар елдегі барлық дана адам.
Ақ сүтін беріп өсірген, бұзық болсам - кешірген.
Тілін алсам - айналған, күнәм болса -өшірген.
Ақ анашым,анашым, саған тәнті бала шын!
Мөлдір, кәусар бұлақсың, мен сүрінсем - жылапсың,
Шыңға шықсам - қуанып, мен құласам - құлапсың,
Ақ анашым, анашым, сендей бар ма жанашыр.

Ізгі тілекпен балаларыңыз бен немерелеріңіз: Назым-Саят, Индира-Ернұр, Думан-
Айымгүл, Жібек, Баян, Зере, Сұлтан, Ануар, Дастан.

Көктерек ауылының тумасы, Теміртау қаласының тұрғыны 
Смағұлов Ертай Төлегенұлы 4 ақпанда мерейлі 60 жасқа толды. 
Еңбек жолын Теміртау қаласындағы металлургия комбинатынан 
бастаған ол, бүгінде еңбегі бағаланып «Құрмет белгісі» орденімен, 
бірнеше медальдармен марапатталған басшы маман. Асқарлы 
мерейтойымен құттықтай отырып, бауырымызды жақында алған 
«Еңбек даңқы» орденімен құттықтаймыз. Ұзақ өмір, зор денсаулық 
тілейміз.

Бүгінгі күн - бөлектеу күн, маңызды,
Маңыздысы - бүгін туған жан ізгі!
Алпыс мәрте Күнді айналған жұмыр Жер,
Сізге бақыт тілеп тұрған тәрізді.
Ізгі ниетпен: Смағұловтар әулеті.

Черкасск ауылының тұрғындары, әулетіміздің қос бәйтерегі,  Макеев Молдағазыны 82 
жасқа, ал Макеева Мәруашты 78 жасқа толған туған күндерімен құттықтаймыз. Жүрегімізді 
жарып шыққан бар ізгі тілектеріміз өмірдегі ең қымбатты да ардақты жандар - өздеріңе ар-
налады. Бізді өмірге әкеліп, ақ сүт беріп, аялап өсіріп, осы күнге жеткізгендеріңіз үшін мәңгі 
қарыздармыз. Мейірім мен махаббат тұнған кең жүректеріңіз, аялы, ыстық алақандарыңыз, 
айналайын деп маңдайымыздан емірене сүйіп, еркелеткен үндеріңіз біз үшін жердегі жұмақ 

іспетті. Біз үшін бұдан артық ешнәрсе 
жоқ.  Қос асылымыз, жүздеріңізден шуақ, 
бойларыңыздан қуат кетпей, біздің орта-
мызда аман-есен күліп-ойнап, шаттыққа 
кенеліп, бақытқа бөленіп жүре беріңіздер!

Өмір атты тарихтың дастанында,
Үлгі болып келдіңдер жас қауымға.
Бірің - 82, ал бірің  78-дің,
Шуақ шашып тұрсыңдар асқарында.
Əке-ана, енді қалған ғұмырдың,
Тек қана бақыт күлсін аспанында.
Құттықтаушылар: ұл-қыздары, 

күйеубалалары-келіндері, немерелері, 
шөберелері.

Қазақстан Республикасының Прези-
денті Қасым-Жомарт Тоқаев 2020 жыл-
ды еріктілер жылы деп жариялады. 
Президентіміз Қостанайда өткен форумда 
бұл шешімнің бұрыннан бері жоспарын-
да болғанын айтты. Тағы да еріктілердің 
игі істеріне алғысын айтып, Қазақстан - 
жастардың мемлекеті деп жеткізді.

Жалпы еріктілер тобы жағдайы төмен 
адамдарға керек кезде сүйеніш бола-
ды. Мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек 
қолын созады. Волонтёр жұмысы жа-
старды игі істермен бірге мейірімділік пен 
патриоттыққа баулиды. Кез-келген адам 
ерікті бола алады. Кішігірім болсын, ең 

маңыздысы шын ниетпен 
жасалған іс еріктілікке 
жатады. Бірақ жақсы іс 
жасаудың өзі де оңай 
емес. Осы себептен 
еріктілікті қолдауға негіз 
бар.

Өз басым былтырғы 
өткен жазғы демалысым-
ды еріктілер қатарында 
өткізгенмін. Сол кезде 
қоғам туралы көптеген 
балалық ойым өзгеріп, 
Отанға деген махаб-

батым арта түсті. Жұмыс жасап жүрген 
уақытымда бірінші рет еңбектің дәмін 
таттым. Əртүрлі жағдайы төмен жан-
дарды көргенде, бір Аллаға шүкіршілік 
етіп, тәубеме келетінмін. Қазіргі уақытта 
қолыма ақша түссе, жазда төккен маңдай 
терді еске алып үнемдеп жұмсаймын. 
Сондықтан өз ойым еріктілер ұйымы, 
келе жатқан жас буыннан, саналы ұрпақ 
тәрбиелейтініне нық сенімдімін.

Бекзат ШАТЫРБАЙ,
№1 мектеп-гимназияның 

11 сынып оқушысы.

Ќ±ттыќтаймыз!
Ауған соғысының ардагерлері, тағдырлас достарымыз Ахметқалиев Қайрат 

Әушенұлын ақпан айының 7 күні 52 жасқа, Қасқарауов Кенжеғали Ерғалиұлын 11 ақпан 
күні 56 жасқа, Жақсыгелдинов Серікжан Жақыпұлын 11 ақпан күні 51 жасқа толатын 
туған күндерімен құттықтаймыз. Туған күндеріңізбен! Жандарыңыз қуаныш пен шаттыққа, 
бақыт пен табысқа, шат күлкі мен махаббатқа, мейірім мен қамқорлыққа толсын! Əр сәт 
сіздерге тек жақсылық пен қуаныш сыйласын!

Тілеймін бақытты өмір, ашық аспан,
Жалғанда тілек бар ма одан асқан.
Аман боп жанұя мен туған-туыс,
Жалғансын ақ таңдарың нұрын шашқан!
Құттықтаушылар: Ауған локальдық соғыс ардагерлері және мүгедектері ұйымы.

Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдығына 
арналған «АБАЙҒА АРНАУ» атты облыстық жазба 

ақындар мүшәйрасының ЕРЕЖЕСІ
Байланыс телефондары: 8(7282) 24-

11-23, 24-63-45, 8 771 403 7639. Электронды    
пошта: bibseyfull_tald@mail.ru

Ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 
жылдығына арналған  «АБАЙҒА АР-
НАУ» атты облыстық жазба ақындар 

мүшәйрасына ӨТІНІМ 
Суреті (жақсы сапада)
1.Аты жөні (толық)
2.Туған жері, күні 
3.Білім алған оқу орынның толық аты
4.Қатысушының жұмыс орны 
5.Тұратын мекен жайы, байланыс телефо-

ны
6.Шығармалардың толық атауы, қосымша 

шығарманың мәтінін тіркеу
7.Мүшәйраға қатысушының қысқаша 

шығармашылық өмірбаяны, жетістіктері
Қатысушының қолы.                                                                               

ЕРIКТIЛIК - Ж‡РЕК ЌАЛАУЫ


