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Ардақты аналар, аяулы арулар! Баршаңызды 8 
наурыз - Халықаралық әйелдер күнімен шын жүректен 
құттықтаймын! Дүние түрленетін, табиғат гүлденетін 
кезеңнің осынау әдеміліктің, әсемдіктің, нәзіктіктің 
мерекесімен үндесуі қашанда тіршіліктің тірегі, 
отбасының берекесі, жақсылықтың бастауы болған 
аналардың жаратылысын айшықтай түскендей. 
Әйелдер қауымы шаңырақтың берекесі мен отбасылық 
құндылықтарды сақтап, бүкіл қоғамның үйлесімді да-
муына септігін тигізіп отыр. Нәзікжандылар бүгінде 

барлық салада жемісті еңбек етіп жүр. 
Саялы өңіріміздің нәзік жандылары да билік 

пен бизнесте, ғылым мен білім, мәдениет пен спорт 
салаларында жүйелі жұмыстарымен бірқатар биік 
межелерді бағындырды. Халқымыз қашан да ана 
атын ардақтап, асыл қасиетін түсінуге үндейді, ана-
ларымызды алақанға салып аялауға шақырады.

Бүгінгі мерейлі мереке қарсаңында шын жүректен 
дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға бақ пен бе-
реке, шаңырақтарыңызға шаттық тілеймін!

Аудан әкімі Марат Разбековтың мерекелік құттықтауы

–Халқымыздың айту-
лы азаматы Мұхаметжан 
Тынышбаевтың өмірін арқау ет-
кен туындыны алып келдік бүгін 
жерлестерінің назарына,-дейді 
Ғалия Әмірхамзақызы. - Өкінішке 
орай қазіргі таңда ұлтымыздың 
ұлылары Мұхаметжан, Әлихан 
есімдерін білмейтіндердің бар 
екені қынжылтады. Тіпті білім 
саласындағы басшылардың Ты-
нышбаев туралы білмеген жайт-
тары болған. Бұл енді масқара 

жағдай. Тарихымызды жете таны-
майтын жастар көп. Біздің келуіміздің 
бір мақсаты да осынау олқылықтың 
орнын толтыру, кемшіліктің алдын 
алу. 

Жалпы, биыл театрымыздың 
құрылғанына 45 жыл тола-
ды екен. 1975 жылы 4 қараша 
күні «Қозы Көрпеш – Баян сұлу» 
спектаклімен театрдың алғашқы сах-
на шымылдығы түрілген болатын. 
Қазіргі таңда репертуарымызда 60 
шақты қойылым бар.

- Ұжымдық жоспарларыңызбен 
бөліссеңіз? 

-Алдағы жоспарымыз ауқымды. 
Арнайы бөлінетін вагонмен, Тыныш-
баев атамыз салған темір жолменен 
сәуір айында оңтүстік өңірлерге, Та-
раз, Шымкент, Түркістанға гастролдік 
сапармен бару жоспарда бар. 

Сонымен киелі сахна шымылдығы 
ысырылып, көрермендер режиссер-

драматург Ерсай-
ын Төлеубайдың  
«Мұхаметжан Ты-
нышбаев: үзілген 
тамырына» ден 
қойды. «Мұхаметжан 
Тынышбаев!»  деп 
сақ еткен дауыс не-
ткен асқақ естіледі 
десеңізші?! Ар-
тынша бар сән-
салтанатымен, сым-
батымен тұлғаның 
өзі көрінеді. Қойылым 
Алаш қайраткері, 
қазақтан шыққан 
тұңғыш инженер 
М . Ты н ы ш ба е вт ы ң 
азапқа толы тағдырлы 
ғұмырынан сыр 
шертеді. Сол тұстағы 
аярлық, арамдық, 

Жақында Алматы 
облыстық Бикен Римова 
атындағы драма театры 

ауданымызға «Мұхаметжан 
Тынышбаев: үзілген та-

мыр» атты спектакльмен 
келіп қайтты. Қойылым 

алдында аталмыш театр 
директорының орынбасары 
Ғалия Темірбаевамен аз-кем 

дидарласудың сәті түскен 
болатын. 

Мұхаметжан Тынышбаев есімі - мәңгілік
сатқындық, қиянат пен азапты 
сахна саңлақтары шебер көрсете 
білді. 5 жылға жоспарланған 
Түркістан-Сібір темір жо-
лын 3 жылда аяқтаған темір 
жолшылардың жанкешті өмірлері, 
ұлтын шексіз сүйген  перзенттің 
ішкі жан-дүниесінің толқынысы 
қойылымның өн бойынан желі 
тартып, көрерменін біртыныспен 
тамашалауға мәжбүр етеді.  Бір 
жарым сағатқа созылған қойылым 
көрермен көңілінен шығып, шы-
найы қошаметке ие болды. 

М.Тынышбаев кезінде «Түрксіб 
– артымда қалатын ескерткіш» 
деген болатын. Ұлтына шынайы 
қызмет етуді өмірлік мұраты еткен 
тау тұлғаның есімі қазақ ұлты бар-
да мәңгі жасай бермек!

П.ЖЕҢІСХАН.

- Айгерим, лично у меня на 
пороге операционной, при одном 
взгляде на все эти приспособле-
ния мороз по коже. Ну а ты? 

- А  для меня это рабочее место 
и не более. Разве  Вам неинтересно 
было бы узнать, как устроен чело-
век?  Но и я  вообще-то хотела стать 
оперирующим ЛОРом, а ухо-горло-
нос - это совсем не общая хирургия, 
чем я сейчас занимаюсь. Однако  не-
давно узкую специализацию можно 
сказать, отменили, а если учишься 
получив грант, с государством не по-
споришь. Пришлось  забыть  о спе-
циализации и, как и моим сокурсни-
кам, получать диплом специалиста 
общей хирургии. Из-за весьма ощу-
тимой нехватки кадров,  весь наш 
выпуск распределили работать в 
сельскую местность, по всему Казах-
стану. Я, сама из Усть-Каменогорска, 
попала к вам в Саркан. О чем, по 
крайней мере пока, ни капельки не 
жалею. 

- Но хирургия, пусть даже в ми-
ниатюре, для девушки? Вот твой 
коллега, тоже молодой хирург, в 
детстве букашек резал, и машинки 
игрушечные  разбирал. Ты тоже 
играя в куклы чувствовала жела-
ние миндалины им поудалять?!

- Нет, меня привлекала просто 
медицина. Тем более что специали-
зация начинается только с 4 курса, 
то есть целых три года  изучаешь 
медицину в общем. Вот тогда прихо-
диться тяжело. Но зато очень многое 
видишь и узнаешь. В основном сту-
денты определяются со специали-
зацией, уже учась, а не перед по-
ступлением. Ну не получилось сразу 
со специализацией, значит буду ра-
ботать общим хирургом. Ампутации 
или тому подобные операции быва-
ют нечасто, так что коллеги обойдут-
ся и без меня.  А ЛОРом я все равно 
стану! Отработаю эти три обязатель-
ных года, практики наберусь и даль-
ше учиться пойду.

- А неизбежные стрессы в 
столь юном возрасте? Приходи-

и в отношении только одного пациен-
та! Хорошо,  что сейчас все больше 
работы мы делаем на компьютерах. 
Очень может быть, что почерк у меня 
медицинским и не станет…  

- Что молодым и красивым 
девушкам нужно в чисто мужской 
профессии, где как нигде в ме-
дицине кровь, страдания, а то и 
смерть прямо на глазах?

 - Вы же видите – сейчас в мире 
все меньше чисто мужских или чисто 
женских профессий. А хирургия – это 
как наркотик, где самое главное – 
спасти жизнь человека.

Вадим БЕРЕГОВОЙ.

Красавица со скальпелем
Именно потому женщины среди хирургов большая ред-

кость, что далеко не у  каждой хватит сил   ампутировать ногу 
или справиться с дрелью, к примеру.  Или провести за опера-

ционным столом часиков этак пять. Айгерим Сандыбаева в 
Сарканской районной больнице, закончив медицинский ВУЗ,  

работает всего несколько месяцев. Она очень похожа на очаро-
вательную Дюймовочку. Миниатюрная, хрупкая, стесняющаяся 
попозировать для газеты – «я после дежурства, без косметики» 

и одновременно резко, не слушая возражений,  прерывающая 
беседу – «ни минутки больше не могу, меня пациент ждет». Она 

хирург.

Көктемнің шуағындай, мейірімнің бұлағындай

лось ли тебе 
п е р е ж и в а т ь 
смерть чело-
века на опе-
р а ц и о н н о м 
столе?

- Это была 
к л и н и ч е с к а я 
смерть, то есть 
когда сердце 
остановилось, 
но мозг еще 
жив. Тогда есть 
5 минут, что бы 
что-то сделать, 
а потом после-
дует смерть 
биологическая, 
то есть окон-
чательная. В 
моей ситуации реаниматолог паци-
ента  спасти успел. А к стрессам при-
выкать начинаешь со студенческой 
скамьи. 

- Почему у всех без исключе-
ния медиков почерк понять невоз-
можно при всем желании, а у тебя 
он такой красивый? И правда ли 
что врачи, однако,  прекрасно по-
нимают почерк коллег? 

- Правда. А почерк у медиков 
такой, потому что любому врачу при-
ходиться очень много писать. По-
листайте историю болезни любого 
человека в годах – а это ведь только 
небольшая часть бумажной работы 

Жуырда депутат Мұрат 
Түсіповтың төрағалығымен 

аудандық мәслихат 
жанындағы  «Nur Otan» 

партиясы депутаттық 
фракциясының  жиналысы 
болып, оған аудандық пар-

тия филиалы төрағасының 
бірінші орынбасары Аслан 

Кубентаев және «Nur Otan» 
партиясы депутаттық 

фракциясы мүшелері, 
аудандық бөлім басшылары, бұқаралық ақпарат 

құралдарының өкілдері  қатысты. 
Депутаттық фракция жиналысында аудандық полиция бөлімі 

бастығының міндетін атқарушы,  полиция майоры Мұрат Қалиасқаровтың 
ішкі тәртіп бойынша есебі,  аудандық ауыл шаруашылығы бөлімінің басшы-
сы Жандос Өмірсадықтың  2019 жылғы атқарылған жұмыс нәтижесі туралы 
есебі тыңдалды. 

Күн тәртібіндегі мәселелер бойынша аудандық мәслихат жанындағы 
депутаттық фракция мүшелері аталған салалардың жұмыстарын жан-
дандыру бағытында сауалдар қойып, бөлім басшыларының жауаптарына 
қанағаттанды. 

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың депутаты. 

ДЕПУТАТТЫҚ 
ФРАКЦИЯ ЖИНАЛЫСЫ
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Жақында аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлім ғимаратында 
өткен жылды қорытындылап, алдағы міндеттерді  сапалы әрі 
уақытылы орындауды мақсат еткен жиын болып өтті. Есепті 
жиынға ауылдық округ әкімдері, округтегі азаматтарды мерзімді 
әскер қатарына шақыру бойынша мамандар, жоғарыда аталған бөлім 
қызметкерлері қатысты.

 Кеңесті аудан әкімінің орынбасары, шақыру комиссиясының төрағасы 
Арман Мұқанов ашып, аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлім басшысы-
шақыру комиссиясы төрағасының орынбасары, подполковник Талғат 
Әлсейітов баяндама жасады. Талғат Амантайұлы өз сөзінде азаматтарды 
мерзімді әскер қатарына шақыру шаралары негізіндегі шаруалар жайында 
жан-жақты мәліметтерімен бөлісе келе 2019 жылғы кемшіліктерді тізіп, жақсы 
нәтиже көрсеткен ауылдардың да  атын атай кетті. Ол қатарда Алмалы, 
Қарабөгет, Қойлық, Лепсі ауылдық округтері бар. Аудан әкімінің орынбаса-
ры сондай-ақ Алматы облысы бұл бағытта Республикада алдыңғы қатарда 
екендігін, ортақ істе ауданымыздың да қомақты үлесі барлығын тілге тиек 
етті. Жеткен жетістіктерге тоқмейілсімей, бұдан да табысты жұмыс жасауға 
шақырды. Жиын соңында Қазақстан Республикасы Қарулы күштеріне мерзімді 
шақырудың дайындығын ұйымдастырып, белсенді жұмыс атқарған жандарға 
Арман Тұрсынұлы аудан әкімінің Алғыс хатын табыс етіп, қызметтеріне өрлеу 
тіледі.

Өз тілшіміз.

Жыл қорытындыланып, 
алдағы міндеттер айқындалды

Здоровая бере-
менность зависит от 
множества факторов, 
главные из которых - 
правильное питание, 
здоровый образ жизни 
и окружающая среда. 
Немаловажным факто-
ром является и своев-
ременная сдача ана-
лизов для наблюдения 
течения беременности. 
В новой модели меди-
цинского страхования 
беременные женщины 
получают необходимую 
медицинскую помощь в 
рамках пакета ОСМС. 
Они считаются застра-
хованными, поскольку 
входят в льготную кате-
горию граждан, за кото-
рых взносы оплачивает 
государство. Поэтому, 
просим обратить вни-
мание на нижеприве-
денную инфографику, в 
которой описаны виды 
и сроки сдачи анали-
зов.   

Также напоминаем, 
что стоматологические 
услуги по установке 
пломб и удалению зу-
бов беременным, а 
также детям будут ока-
зываться бесплатно в 
рамках обязательного 
социального медицин-
ского страхования.

Филиал по Алматинской области НАО «Фонд социального 
медицинского страхования».

Абай мұрасы – халық 
қазынасы

Егемен ел, өркениетті ұлт санатына қосыламыз 
десек, әр қазақ азаматы Абай сөзін та-

нып – білмек парыз деп білемін. Оны ана сүтіндей 
бойымызға да, ойымызға да сіңіріп өспек керек.

Жас оқырмандарды ұлы данышпан Абайдың 
өскелең, ойшыл шығармашылық мұрасымен сусында-
та отырып, сөз қадірін танитын талапты ұл – қыздар 
тәрбиелеу. Жаңа ғасырдың табалдырығынан батыл 
аттап, еліміздің қадамын нығайтқан тұста ақынның 
175 жылдығын атап өткелі отырмыз. Президентіміздің 
бұл бастамасын қолдап, тіпті Қазақстан түгілі Юнеско 
көлемінде тойланып отыр. 

Сол сияқты біздің мектеп – лицейі 
кітапханашылары Галицкая Надежда, Исмаилова 
Ануза ұйымдастыруымен Абай Құнанбаевтың 175 
жылдығына арналған әдеби – шығармашылық кеш 
өткен болатын. 

Кешке әртүрлі бастауыш, орта және үлкен 
буын оқушылары ат салыса қатысып өз өнерлерін 
ортаға паш етті. Кеште Абай өлеңдерінен сыр шерте 
оқыған оқушылардың көп болғанымен қоймай, Абай 
өлеңдерін үш тілде орындап кеш мерейін асырды. 
Садиева Ясмина ағылшын тіліне аударылған ақын 
өлеңін оқып көрермен сүйіспеншілігіне бөленді. 8 сы-
нып оқушылары Молжігіт Ислам мен Қами Темірболат  
«Абай мен әкенің айтысы» атты көрініс қойып кешті 
қыздыра түсті. Кеш соңында Заманбекқызы Лаура 
«Желсіз түнде жарық ай» әнін орындап, оқушылар 
қосыла шырқады. Әрине бұл бір ғана кеште қасиетті 
баба жөнінде айтып тауысу мүмкін емес. Абай – 
өлеңдері – халық қазынасы, мәңгілік шежіре.

Ақжарқын ЗАМАНБЕК,
Н.Островский атындағы мектеп-лицейдің 

дефектолог маманы.

Абай кейінгі ұрпаққа, яғни бізге өсиет өлеңдерін жа-
зып қалдырған. Бір ғажабы Абайдың өлеңдері осы күнге 
дейін өз құнын жоймай келеді. Ақынның ұлылығы да, 
даналығы да осында болса керек.

Абайдың табиғат туралы өлеңдерін журналдан, 
әдебиет оқулығынан оқып, білдім. Ақын табиғат пен 
адам арасындағы байланысты шеберлікпен бейнелейді. 
Мысалы:

Қансонарда бүркітші шығады аңға,
Тастан түлкі табылар аңдығанға.
Жақсы ат пен тату жолдас-бір ғанибет,
Ыңғайлы ықшам киім аңшы адамға.
Абайдың өлеңдері бейнелі, астарлы. Онда жайдан-

жай бос сөз болмайды. Әр сөз мағыналы, түсінікті 
Сондықтан да ақынның  өлеңдерінің әр жолы мақал-
мәтелге айналып кеткен. Абайдың асыл сөздері 
ұрпақтарына мәңгі қала бермек.

Маржан САҚБЕК,
  Қарауылтөбе орта

 мектебінің 4-сынып оқушысы.
Сынып жетекшісі:  С.ЖЕКСЕМБЕКОВА.

Абай тойы - ел тойы

Тұрмыстық үйлер мен саяжай учаскелерінде 
пеш жағу кезеңі басталған кезеңде өрттер мен 
адамдардың қаза болу себептері арта түседі. Қайғылы 
оқиға себептері отты абайсыз пайдалану салдарынан 
болып табылады, сонымен қатар мас күйінде шылым 
шегу, пеш жағу және пайдаланудың өрт қауіпсіздік 
ережелерін бұзу, газ құраларын пайдаланудың өрт 
қауіпсіздік ережелерін бұзу, электр желісі мен электр 
құралдарын, газ құралдарын пайдалану және орнату 
ережелерін бұзу, пеш пен мұржалардың ақаулығы.

 Өрт туындау қауіпі аз болуы үшін төмендегілерді 
орындау қажет:

-электр тұрмыстық, газ құралдарын пешті жөндеулі 
күйде ұстау және пайдалану кезінде қауіпсіздік шара-
ларын сақтау;

ТҰРМЫСТЫҚ ҮЙЛЕРДЕГІ ӨРТ 
ҚАУІПСІЗДІК  ШАРАЛАРЫ

-электр желісінде қосылған құралдарды, жанып 
тұрған газ плиталарын, пештерді қараусыз қалдыруға 
және кішкентай балалардың қарауында қалдыруға бол-
майды;

-балалардың отпен ойнауына тыйым салу қажет;
-тұрғын үйлерге, саяжай учаскелеріне, өрт сөндіру су 

көздеріне баратын жолдарды ашық ұстау қажет;
-тұрғын үй және саяжай ауласын таза ұстау, кон-

тейнерге қураған шөптерді, құрылыс қалдықтарын, 
қоқыстарды, жанғыш материалдарды жинап, шығару;

-тұрғын құрылыстардың маңында су толтырылған 
сыйымдылық орнату, өрт сөндіру құралдарын ұдайы 
дайындықта ұстау.

Е.ИСАГАЛИЕВ,
Сарқан ауданы ТЖБ  аға инженері,
азаматтық қорғау аға лейтенанты.

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ
 студенті болғаныма мақтанамын
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті  (ҚазҰУ) – қазақ білім 

ошағының қайнар көзі, шаңырағы. 1934 жылы құрылып, әлі күнге дейін 
тұғыры мықты, білім беру жүйесінің бетке ұстар көркі, жаңа бастамалардың 
көзі болып жалғасып келеді.

Еліміздің бетке ұстар білім ошағы 20000-ға жуық студентті білім нәрімен 
сусындатып отыр. ҚазҰУ Қазақстанның түкпір-түкпірінен келген ең білімді, ең  
дарынды озат студенттердің ордасы. Университетте осы күнге дейін қаншама 
халыққа танымал азаматтарды түлек ретінде ұшырған. Бұл үлкен жетістік, 
үлкен мәртебе. ҚазҰУ – адамның тұлға болып қалыптасуына ықпал ететін, 
тұлғаның жан- жақты қабілетін ашып көрсетуге мүмкіндік беретін ғажап ме-
кен.  Елбасымыз айтқандай  “Еліміздің болашағы жастардың қолында” 
демекші,-  ұлттық  университетімізде әлі талай еліміздің атын шығаратын, 
байрағымызды көкке көтеретін, көк туымызды әлемдік деңгейде желбірететін, 
қазақтың маңдайына бақ болып біткен ұлы тұлғалар шығатыны сөзсіз.     

ҚазҰУ туралы ауыз толтыратындай айта беретін болсақ, жазсақ, парақ 
жетпейтіндей әр түрлі мәліметтер, жетістіктер, белестер өте көп. Бұл универ-
ситетте барлық армандар жүзеге асады. 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті қазақ елінің маңдайына 
біткен бақ шырағы, білім ордасы, қазақ білімінің қара шаңырағы.

Әділ МЕДЕУ,
 214 топ,  құқық қорғау қызметі мамандығы, 

заң факультеті.
М.БИСЕНОВА,

эдвайзер.

Қарияларымызды 
құрметтейік

Сарқан аудандық пробация қызметі бөлімі, 
Сарқан ауданының жастар ресурстық орталығымен 

және Сарқан қала әкімі аппаратының жастар ісі жөніндегі әдіскер-
нұсқаушысымен бірлесе ұйымдастыруымен «Еріктілер жылы 
аясында» жастардың қоғамдағы белсенділіктерін арттыру, 
жастардың бос уақытын тиімді пайдалану, ардагерлерімізге құрмет 
көрсету, әлеуметтік көмек көрсету мақсатында «қарияларымызды 
құрметтейік» атты акция өтті. Шара барысында аудандық пробация 
қызметкерлері және пробация тіркеуінде тұрған еріктілерімен бірге 
Сарқан қаласы, Боранбай көшесі №43 үйдің жалғыз басты тұрғыны, 
"Жоңғар Алатауы" мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне еңбегі сіңген 
ардагердің үйіне барып қалын біліп, қарияның ауласы қардан та-
зартылып, қыстық отынын жарып берді. Ұқсас шаралар бұдан әріде 
өз жалғасын табады.  Акция мақсаты жастарды қарт адамдарға 
ықыласпен қарауға тәрбиелеу, өмірдің қатал сындарына шыдап, 
көңілдеріндегі үміт отын өшірмеген қарттарға қуанышты көңіл-күй 
сыйлау.

 Т.ЖАРМАНОВА,
аудандық пробация 

қызметі бөлімінің бастығы,  әділет капитаны.                                                               

Қайран ерлер, қаһарман 
ардагерлер!

Биыл Ұлы Отан соғысының 
жеңіспен аяқталғанына  75 жыл толды. 
1941 жылдың 22 маусымында баста-
лып, үздіксіз 5 жылға, яғни 1 418 күнге 
созылған сұрапыл соғысқа Кеңес Одағы 
құрамындағы республикалардың аза-
маттарымен қатар қазақстандықтар 
да қатысты. Соңғы деректер бойын-
ша Қазақстаннан майданға аттанған 

1 млн 200 мың жауынгердің 600 мыңы соғыстан қайтып оралма-
ды. Жалпы, бұрынғы Кеңес Одағының 27 миллионға жуық ада-
мын жалмаған қанды қырғынға елімізден аттанғандардың ішінен 
500-ден астам жауынгер 1934 жылы бекітілген ең жоғарғы атағы  
Кеңес Одағының Батыры атанған болатын, оның 100-ден астамы 
- қазақтар.

25 ақпан күні ауылымыздағы К.Қазыбаев атындағы мәдениет 
үйінде Ұлы Жеңістің 75 жылдығына арналған  «Қайран ерлер, 
қаһарман ардагерлер!» тақырыбында ардагерлер мен ардагер-
лер ұйымдарының шығармашылық ұжымдарының фестивалі 
өтті. Ауылымыздан қоғамдық қауымдастық мүшелері және ауыл 
зейнеткерлері қатысып, соғыс кезіндегі бұйымдардан көрме 
көрсетті. Тақырыпқа байланысты өлеңдер шырқалып, вальс биі 
биленді. 

Кешегі тарихын ұмытпаған елдің ғана болашағы жарқын бо-
лады. Бүгінгі бейбіт күнге жеткізген майдангерлеріміздің ерлігі 
ешқашан ұмытылмайды.

Ермұхан ЖАҚЫПБЕКОВ,
Қойлық ауылының ақсақалдар алқасының төрағасы.      

АДАЛ ҰРПАҚ
тәрбиелейік

27 ақпан күні,  Лепсі ауылдық мәдениет 
үйінде, мәдениет қызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күреске арналған «Адал ұрпақ» 
атты жасөспірімдердің қатысуымен 
дөңгелек үстел өтті. Мақсаты: “Сыбайлас-
жемқорлық” деген ұғымды түсіндіріп, 
пайда болу    жағдайлары жайлы түсінік  
қалыптастыру.Өз көзқарастарын білдіріп, 
дүниетанымдарын кеңейту. Өз ойларын 
еркін жеткізе білу қабілеттерін дамыту. Өз 
мемлекетіне жауапкершілікпен қарау және 
әділдікке тәрбиелеу. Патриоттық тәрбие 
қалыптастыру,адал болуға шақыру.

Шара барысында мәдениет үйінің 
қызметкері Д.Қасымов болашақ жастарға 
сыбайлас жемқорлық жайлы толық мағлұмат 
беріп өтті. «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. Сондықтан, бұл 
індетке    бірлесе қарсы тұруымыз керек»-
деп, жастарды жаман әдеттен аулақ болуға, 
жақсылыққа ұмтылуға шақырды. Шара ба-
рысында жастардың тарапынан сұрақтар 
қойылып, мардымды жауаптар алынды.

Ел болып еңсемізді көтеріп, 
тәуелсіздігімізді алып, барша әлемге 
танылдық, мемлекетіміздің тамыры тереңге 
тарап, нығая түсуіне бағытталған құқықтық 
заңнамалар қабылданды, ел экономиясы 
мен әлеуметтік жағдайымыз түзеліп, әлем 
мемлекеттерінің ортасынан өз орнымызды 
айқындадық. Қоғам дамуының жаңа жо-
лын таңдап, уақыттан туындаған әр түрлі 
кеселдерден айығуды міндет етіп қойдық. 
Елбасымыздың бастауымен алға қойылған 
сыбайлас жемқорлықпен күрес жолы. 
Құрметті жастар әрқашанда адамдық жақсы 
қасиеттерді сақтап, мақсатты нәтижелерге 
жету үшін,өз мүмкіншіліктерімізді 
пайдалануға тырысайық .

Арай ӘМІРТАЙ,
Лепсі ауылдық Мәдениет үйінің 

қызметкері.

НЕМНОГО О ЗДОРОВОЙ
 БЕРЕМЕННОСТИ
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В областном филиале фонда меди-
цинского страхования рассказали, для 
чего в медицинских организациях появи-
лись стикеры с QR-кодами.

Фондом разработаны вот такие сти-
керы, где указан номер нашего контакт-
центра 1406. Позвонив сюда, можно 
получить консультацию по любым во-
просам касательно обязательного соци-
ального медицинского страхования. 

На стикере изображены QR-коды, 
просканировав которые можно пройти 
на официальный сайт Фонда социального медицинского страхования, а также 
связаться с Telegram- и What’sApp-ботами для получения необходимой инфор-
мации по ОСМС.

Как заявил Председатель правления Фонда социального медицинского стра-
хования Айбатыр Жумагулов, - «Наличие такого стикера означает, что данная ме-
дицинская организация является поставщиком Фонда. То есть для пациентов это 
в первую очередь оповещающий знак: «Здесь можно получить услуги по ОСМС». 
А благодаря QR-кодам граждане получают быстрый доступ к различным каналам 
связи. Фонд стоит на защите прав пациентов, и для нас важно, чтобы была нала-
жена обратная связь с населением». 

Напомним, с 1 января 2020 года в Казахстане стартовало обязательное соци-
альное медицинское страхования. До 31 марта все граждане могут получить услу-
ги по ОСМС, даже если еще не застрахованы. Этот период дается, чтобы пациен-
ты изучили особенности системы, идентифицировали себя в ней, прикрепились к 
поликлинике. И данные стикеры позволят им быстро связаться со специалистами, 
чтобы получить ответы на возникающие вопросы.

Филиал по Алматинской области НАО 
«Фонд социального медицинского страхования».

Медицинские учреждения в Алматинской 
области пометили стикерами. Что они 

означают?

Подготовка к пожароопасному 
периоду

Одной из важнейших задач лесоводов является сохра-
нение и приумножение лесных богатств. В системе охраны 
лесов подготовка к пожароопасному сезону занимает важ-
ное место. От того, насколько своевременно и в полном 
объеме она будет произведена, зависит в последующем 
результативность обнаружения и тушения лесных пожаров. 
05 февраля 2020 года в КГУ «Борлитобинское лесное хо-
зяйство» прошло совместное собрание работников лесного 
учреждения и лесопользователей на долгосрочной основе 
по подготовке к предстоящему пожароопасному периоду.

Площадь  КГУ «Борлитобинское лесное хозяйство» со-
ставляет 86287,0 гектаров. В лесхозе функционирует ле-
сопожарная станция  первого типа, в каждом мастерском 
участке созданы пункты противопожарного инвентаря, 
укомплектованные средствами тушения лесных пожаров 
-  ранцевыми опрыскивателями, мотопомпами и емкостями 
для доставки воды. Кроме того на вооружении Борлитобин-
ского ЛПС имеется 1 пожарный автомобиль ГАЗ-66 АЦЛ, 
трактор МТЗ-920 со специальными навесными орудиями 
(соха, тяжелая борона) и водораздатчиком ВУ-3, а также 
автомобиль повышенной проходимости УАЗ-3909 для до-
ставки личного состава на место пожара. 

В настоящее время согласно постановления акима Ал-
матинской области №576 от 30 декабря 2015 года, в КГУ 
«Борлитобинское лесное хозяйство» разработаны и согла-
сованы с акиматом Сарканского района  и  руководством 
ОЧС планы противопожарных мероприятий на 2020 год.

Новый  пожарный период  коллектив  лесопожарной  
станции КГУ «Борлитобинское лесное хозяйство» встретит 
во всеоружии.

Н.БАЙГАМЫТОВ,
начальник ЛПС КГУ «Борлитобинское 

лесное хозяйство». 

Хабарландыру 
Мемлекеттік тұрғын үй қорынан тұрғын үй 

алуға  өтініш білдірген, Ұлы Отан соғысының 
мүгедектері мен қатысушылары және 
халықтың әлеуметтік жағынан әлсіз топ-
тары және мемлекеттік қызметкерлер мен 
әскери және бюджеттік қызметтегі азаматтар 
«Сарқан аудандық тұрғын үй – коммуналдық 
шаруашылығы және тұрғын үй инспекция-
сы бөлімі» мемлекеттік мекемесіне келіп 
құжаттарын қайта  жаңартып өткізулерін 
сұраймыз.  Мекен жайымыз: Сарқан 
қаласы Тәуелсіздік көшесі  №111, 2 қабат  
17 каб. Тел-2-18-73, Қабылдау мерзімі 
2020 жылғы 1 наурыздан сәуір айының 
28-не дейін. 

Объявление
ГУ ЖКХ предоставляет списки очеред-

ности граждан Республики Казахстан, со-
стоящих на учете нуждающихся в жилище из 
коммунального жилищного фонда по состо-
янию на 2020 год по Сарканскому району:

В связи с ежегодным проведением ин-
вентаризации списков очередности граждан 
Республики Казахстан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилище из коммунального 
жилищного фонда, а также для уточнения 
предоставленных данных Вам следует об-
новить документы. Обратиться по адре-
су: г.Саркан, улица Тауелсіздык, дом № 
111, 2 этаж, 17 кабинет  тел.: 2-18-73, При-
ем документы с 1 марта  до 28 апреля  
2020 года. 

Абай мұрасы - халық 
қазынасы

 
Президент Қасым-

Жомарт Тоқаевтың «Абай 
және XXI ғасырдағы 
Қазақстан» атты мақаласы 
жарық көрді. Президент 
мақаласында Абай әлемін 
бүгінгі күнмен, мемлекет 
құрылысымен, ел дамуы-
мен байланыстыра отырып 
кеңінен талдау жасады. 
Бұл баршамызға Абай 
мұрасына жаңаша қарау 
керектігін аңғартты.  Жу-
ырда Көктерек ауылдық 
кітапханашы Ж.Байбаракова 
мен жастар ісі жөніндегі әдіскер нұсқаушы С.Жармұхамбеттің  ұйымдастыруымен Ұлы ақын, 
ағартушы, философ, композитор, аудармашы, саяси қайраткер, жазба әдебиеті мен қазақ 
әдеби тілінің негізін салушы, реформатор Абай Құнанбайұлының  175 жылдық мерейтойына 
орай «Абай мұрасы - халық қазынасы» атты  библио - кафе өтті. Ас мәзіріне:  1.Ұлы ақын 
Абай Құнанбайұлының  өмірі мен еңбек жолы; 2. Абай Құнанбайұлының шығармашылығы; 
3.Ақынның өлендерін «Сегіз аяқ», «Қараңғы түнде тау қалғып» лирикалық өлеңдерін, қара 
сөздерін мәнерлеп оқу кірді.

Оқырмандар ең үздік, мазмұны терең, маңызы зор Абай Құнанбаевтың кітаптарын алып 
қана қоймай, әзірлеген дәмді дастарханнан дәм татты. Соңынан Абай атамыздың "Қалың 
елім, қазағым, қайран жұртым", "Желсіз түнде жарық ай" өлеңдері шырқалды. Жайылған да-
стархан басында әр оқырман өзінің жүрекжарды ақ тілегін айтып, ізгі ниетін білдірді. Библио 
-кафеге оқырмандар қатысып, соңынан естелікке суретке түсті. 

Ж.БАЙБАРАКОВА,
Көктерек ауылдық кітапханашысы, БПҰ мүшесі.

ХХ ғасырдың екінші жартысында қазақ поэзиясында өзіндік терең 
із, мол мұра қалдырған ақиық ақынның бірі - Әділбек Абайділданов. 
Әділбек Абайділданов 1932 жылы 18 наурызда Алматы облысы 
Ақсу ауданындағы  Бақалы ауылында (қазіргі Сарқан ауданында) 
шаруа отбасында дүниеге келген. 1950 жылы Лепсі педучилищесін 
тәмәмдағаннан кейін Ақсу ауданының «Октябрь» жетіжылдық 
мектебінде мұғалім болып жұмыс атқарады. 1956 жылы Қазақтың 
мемлекеттік университетінің филология факультетін бітірген. Уни-

верситет қабырғасында жүргенде алғашқы шығармалары, өлеңдері республикалық баспасөз 
беттерінде жарық көрген ақын сол кезде ақ газет жұмысына араласқан. 1959 жылы Талдықорған 
облыстық «Советтік Жетісу» газетінде, кейін Алматы облыстық «Жетісу» және «Қазақ әдебиеті» 
газеттерінің редакцияларында қызмет жасаған.

Ә.Абайділданов аударма жұмысымен де шұғылданған. Лермонтов, Блок, Иван Франко 
шығармаларын, орыс кеңес поэзиясының антологиясын аударуға қатысты. 1969 жылы «Жазу-
шы» баспасынан шыққан «Латын Америкасының ақындары» жинағынан Чилидің ХХ ғасырдағы 
әйгілі тұлғалары Габриэла Мистраль мен Пабло Неруданың өлеңдерін, 1976 жылы «Өнегелі 
адамдар өмірі» (ЖЗЛ) сериясымен жарық көрген «Николай Островский» атты кітапты (авторы 
Раиса Островская) аударды.

Бүгінде Сарқан ауданынында орналасқан «Сарқан ауданының тарихы музейінде» Әділбек 
Байзолдаұлының бірқатар шығармалары мен өмірбаяны жазылған тақташасы музей экспози-
циялары қатарында сақталған. Өмір де – өнер.Өнер де – өмір. Ендеше өмір мен өнерді қатар 
ұштастыра отырып, артына мол рухани мұра қалдырып, қыран жетер биікке көтерілген Әділбек 
Абайділданов - ақиық ақын. Оның өнер өлкесіндегі соқпақтары да сан тарау – өлеңдер мен дастан-
дар жазды, шебер аударма жасады, сын, публицистика саласында да қаламын еркін сілтеді. «Ақ 
қайың» атты тұңғыш өлеңдер жинағымен-ақ ол өз оқырманын тапты, ал «Салтанат», «Маржан», 
«Құс жолы», «Жүрегімнің шұғыласы» атты жыр жинақтары Әділбектің өлең өлкесіндегі орнын 
бекітіп, дүлдүл ақын қатарына қосқаны мәлім. Бір сүйсінерлігі ақындық өлкеге қадам басқаннан 
соңғы сәтіне шейін оның жазған шығармаларынан үнемі іздену, өсу байқалады. 

 М.КАРИБЖАН,
Сарқан ауданының тарихы музейінің экскурсия жүргізушісі.

Өнегелі адамдар өмірі

Қылмыстық іс бойынша  жәбірленушілерге  
өтемақы төлеу

10  қаңтар 2018 жылы  «Жәбірленушілерге  өтемақы  қоры  туралы » Заң  шықты.  Осы 
заң   нормалары бойынша  қылмыстық  іс жүргізу  кодексі бойынша жәбірленуші боп  табылған 
тұлғалар  1 шілде  2020 жылдан бастап  төменде көрсетілген мөлшерде     өтемақы  алады:

-30  АЕК- сексуалдық зорлық-зомбылықпен байланысты қылмыстар бойынша 
жәбірленушілер болып табылатын кәмелетке толмағандар; 

- 40 АЕК - денсаулығына ауыр зиян келтірілген не адамның иммун тапшылығы вирусын 
(АИТВ/ЖИТС) жұқтырған адамдар:

-50 АЕК - жәбірленуші қайтыс болған жағдайда, жәбірленуші құқықтары берілген адамдар.
Өтемақы   алу үшін жәбірленуші қылмыстық қудалау органына    төмендегі  құжаттарды 

тіркеп  өтініш беруі керек : 1) жәбірленушінің не жәбірленуші құқықтары берілген адамның 
өтініші;  2) жәбірленушінің жеке басын куәландыратын құжаттың не өтемақы алуға жәбірленуші 
құқықтары берілген адамның жеке басын және құқығын растайтын құжаттардың көшірмелері; 
3) жәбірленушінің не жәбірленуші құқықтары берілген адамның банктерде және (немесе) банк 
операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйымдарда ашылған банктік шотының 
нөмірі туралы мәліметтер; 4) қылмыстық процесті жүргізетін органның адамды жәбірленуші 
деп тану туралы қаулысының көшірмесі; 5) жәбірленушінің денсаулығына келтірілген зиянның 
сипаты мен ауырлық дәрежесін растайтын құжаттың көшірмесі; 6) жәбірленуші қайтыс болған 
жағдайда, оның қайтыс болуы туралы куәліктің немесе жәбірленушінің қайтыс болғанын рас-
тайтын өзге де құжаттың көшірмесі негізінде жүргізіледі. 

Өтемақы тағайындау немесе одан бас тарту туралы   шешімді қылмыстық қудалау 
органының уәкілетті басшысы  қабылдайды.

Өтемақы тағайындаудан бас тарту туралы шешімге жәбірленуші не жәбірленушінің 
құқықтары берілген адам Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен 
шағым жасауы мүмкін.

Қылмыстық іс бойынша  жәбірленушілерге  өтемақы төлеу заңының нормалары  мынадай  
жағдайда  әрекет етеді : -   Қылмыс оқиғасы  01 шілде 2018 жылдан кейін болуы керек;-  Қылмыс 
оқиғасы  Қылмыстық Кодексте   көзделген   белгілі  бір қылмыс құрамымен  сарапталуы керек; 
- Өтініш беруші тұлға немесе оның өкілі  тергеушінің қаулысымен жәбірленуші болып табылуы 
керек.      Өтемақы    ашылмаған қылмыс бойынша немесе  қылмыс жасаушы адам заң бойын-
ша қудалаудан қашып жүрсе ғана   тағайындалады.

 Бұл заңның маңызы қылмыстан  жәбір көрген  адамдарға  бір жолғы материалдық көмек 
беру  және қылмыстық қудалау органдары тарабынан  жеке басқа қатысты қылмыстың  ашыл-
май қалуын  жоққа шығару немесе  барынша азайту. 

Г.МАХАМБЕТ,
заңгер.                                                                        

Компенсация  потерпевшим 
от преступления

10 января 2018 года  издан   Закон Республики Казахстан «О Фонде компенсации потерпев-
шим». Согластно норм этого  закона   лица,  признанные по закону  потерпевшими с 1 июля  2020 
года   имеют права  получить  денежную компенсацию  в размере :

-30 МРП- несовершеннолетние, являющиеся потерпевшими от сексуального насилия, лица, 
признанным потерпевшими по преступлениям, связанным с торговлей людьми и пытками; 

- 40 МРП - лица, которым причинен тяжкий вред здоровью, либо зараженным вирусом имму-
нодефицита человека (ВИЧ/СПИД);

-50  МРП - лица, наделенным правами потерпевшего, в случае смерти потерпевшего. Со-
став преступления, по которым лицо признано  потерпевшим определяется  органом уголовного  
преследования.

Для получения компенсации  потерпевший вправе обратиться с заявлением о назначении  
компенсации в орган уголовного  преследования. К  заявлению прилагаются : - копия документа, 
удостоверяющего личность потерпевшего; - сведения о номере банковского счета потерпевше-
го; - копии постановления органа, ведущего уголовный процесс, о признании лица потерпевшим; 
- копии документа, подтверждающего характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью 
потерпевшего; - в случае смерти потерпевшего - копии свидетельства о его смерти или иного 
документа, подтверждающего смерть потерпевшего.

Решение о назначении компенсации либо об отказе в ней принимается уполномоченным ру-
ководителем государственного органа, осуществляющего функции уголовного преследования .

Решение об отказе в назначении компенсации может быть обжаловано потерпевшим в по-
рядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

 Для  осуществления  нормы   закона «О Фонде компенсации потерпевшим»   должны быть 
соблюдены  такие условия : -   преступление    совершено  после 01 июля  2018 года; -  оно 
должно квалифицироваться  по определенному составу уголовного  Кодекса; - лицо   должно 
признано потерпевшим по постановлению  следователя.                    

Компенсация назначается   по нераскрытым преступлениям или когда виновник скрывается 
от правосудия.

 Целью Закона является оказание первичной единовременной материальной помощи по-
терпевшим до суда и такое преступления против личности не оставался  нераскрытой    органа-
ми  уголовного преследования.

Г.МАХАМБЕТ,
юрист.                                                                        
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Жылдар өте Роза Шыныбекқызы қызмет 
баспалдағымен өрледі. Аудандық атқару 
комитеті төрағасының орынбасары  бо-
лып қызмет атқарды. Негізгі бағыт-бағдары 
әлеуметтік сала болғандықтан ауданның тау-
сылып бітпейтін шаруаларының арасында 
жүріп отбасымызбен араластық. Сонда барып 
Розаның бойындағы мейірімділік анасынан, 
жігерлілік әкесінен дарығанын білдік. Біздің 
кейіпкеріміздің бойындағы жақсы қасиеттердің 
барлығы бүгінгі күні қызы Гаухардан табыла-
ды. Дінтанушы мамандығын игеріп, Алматы 
қалалық әкімшілігінде білікті маман ретінде 
танылған Гаухардың анасы сынды абырой 
асқарынан көрінуі сөзсіз. 

Розаның анасы Шакария Нұртөлеуова шын 
мәнінде бекзада болмыс иесі еді. Жаны жайсаң 
жақсылардың сынығы еді ол кісі. Майда қоңыр 
мінезімен бізді де құшағына тартты. 1917 жылы 
Шұбартау ауданы №9 ауылында дүниеге кел-
ген ол жаңа бойжетіп келе жатқан шағында 
елдің аузына ілінген жас кеңес үкіметінің көзі 
ашық белсендісі  Шыныбек Керімбекұлымен 
бас қосады. Екеуара үйлесімді отбасыдан 
10 бала дүниеге келсе де оның 6-уы ғана тірі 
қалыпты. 

Шакария ананың еңбекқорлығы, 
қайсарлығы асыл тегіне қатысты. Атасы 
Байғамыт XIX  ғасырда екі рет Меккеге барған 
қажы болыпты. Анасы Кәшім Оразалықызы Ке-
реку өңіріндегі өте ауқатты отбасынан шыққан. 
Сауатты, парасатты Шакария ана бала бағып 
қана отырмай, атқару комитетінде маман, 
балабақша меңгерушісі қызметтерін атқарған. 

Біз көргенде аты  аңызға айналған отағасы 
Шыныбек Керімбекұлы о дүниелік болған. Де-
генмен үлкен шаңырақтың түтінін түзу шығарып 
отырған Шакария анамызбен әңгімелесіп, 
кісілік болмысына ден қойған болатынбыз. 
Арғы-бергі тарихтан хабары мол әзиз ана 
балаларының, туыстарының, бүкіл әулетінің 
қамқоры, жанашыры ретінде қара шаңырақтың 
алтын діңгегіне айналғаны анық. 

Шакария ананың тірлік сапары  90 жасқа 
келгенде шектелді. Соңында балалары, 11 
немересі, 20 шөбересі, бауырлары қалды. Бұл 
кісінің бауыры Рақым Байғамытов жалғыз ұлы 
қайтпас сапарға аттанған әпкесінің тірегіне ай-
налды. Лепсіде де, Талдықорған, Алматыда 
да жанынан табылып, осы шаңырақтың бір 
уығы болып,  мырзапейілді Шакария ананың 
алғысын арқалады. Қалған  бауырлары да ата-

бабасының жолымен Меккеге барып, қажылық 
парызын өтеп, ұрпақтарын үздік үлгімен 
тәрбиелеуде. 

Біз сөз басында айтқан Шыныбек  
Керімбекұлы Теңізбаев 1910 жылы Шұбартау 
ауданының №3 ауылында дүниеге келген. 
Қазақ мемлекеттік педагогикалық техникум-
ды бітіріп, 1931-1935 жылдары Бөрлітөбе 
ауданының халық соты болып тағайындалған 
оның төңірегінде аңызға бергісіз әңгімелер 
аз емес. Қараңғы қазақтың құқығын қорғап, 
әлеуметтік теңсіздіктің алдын алуда осындай 
жүректі, ұлтжанды азаматтардың жүргені бізге 
өнеге сынды. Халық сотындағы қызметін мінсіз 
атқарған ол 1935-1941  жылдары  Бөрлітөбе 

ауданының атқару комитетінің жауапты хатшы-
сы, аудандық сауда және әскери бөлімдердің 
меңгерушісі қызметтерін атқарады. Ұлы Отан 
соғысында  елін-жерін қорғауға бір адамдай 
атсалысқан Шыныбек Керімбекұлы 1944-
1946 жылдары Бөрлітөбе ауданының әскери 
бөлімінің меңгерушісі лауазымында болды. 

Соғыс жеңіспен аяқталды. Бірақ соғыс 
салған ауыртпалықты жеңу оңай болған 
жоқ. Бұл орайда көзін ашқалы бері елі мен 
жерінің келешегі үшін еңбек еткен Шыныбек 
Керімбекұлының иығындағы жүк те аз емес 
еді. 1946-1950 жылдары Қарабұлақ қант зау-
ыты партия комитетінің хатшысы, қант зауыты 
басшысының орынбасары болып, Талдықорған 

кірпіш зауытының бастығы лауазымында, 
1950-1954 жылдары Бөрлітөбе ауданы Ерікті 
совхозының басшысы лауазымында, 1954-
1960 жылдары Бөрлітөбе ауданы Қызылбалық 
колхозының басшысы лауазымында жүріп, ел 
ауыртпалығын біліктілігімен көтере білді. 

1960 жылдан 1970 жылға дейін Шыны-
бек ақсақал қызметтен қол үзген жоқ. Лепсі 
кенті атқару кеңесінің басшысы, Лепсі кенті 
тұрмыстық комбинаттың басшысы, Құрақсу 
совхозы басшысының орынбасары, балық ин-
спекторы, Лепсі кенті мұнай базасының басшы-
сы қызметтерінде абырой асқарынан төмендеп 
көрген жоқ. 

Шакария анамыз екеуінен өрбіген 6 бала-
дан ұрпақ бар. Әкесінің жолын жалғастыруға 
талпынған жалғыз ұлының жол апатынан опат 
болғанын, әрине, отбасы ғана емес, бүкіл 
лепсіліктер үлкен өкінішпен еске алады. Са-
дырбек Шыныбекұлы Алматы зоовет инсти-
тутын бітіріп,  аудандық ауыл шаруашылық 
басқармасының бастығының орынбасары 
лауазымында жүргенде 1983 жылы 7 шілдеде 
жол апатына ұшырады. Соңында ұлы Қанатбек 
қалды.  

Бұл әңгіме үлкен шаңырақтың алтын 
діңгегіне айналған Шакария анамыз туралы 
пікір-пайымымыздан туындап отыр. Кейінгілер 
үлгі алатын, өнеге тұтатын әулеттер айнала-
мызда аз емес. 

Жомарт ИГІМАН.

Бекзада болмыс иесі
Лепсідегі жастық шағым еске түседі. Аудандық газетте қызмет атқарып 

жүрген кезіміз. Жаспыз, комсомол мүшесіміз. Жоғарғы оқу орнын бітіріп, туған 
жеріне оралған Роза Шыныбекқызы Теңізбаева аудандық комсомол комитетіне 
қызметке келді.  Жас, жалынды. Қатарлас болғандықтан бізге де еркін сөйлеп, 
осы жастар ұйымының жұмысына атсалысуымызды өтінді.  Табиғатымыз 
алып-ұшып тұрмаса да жанары ұшқындаған жетекші қыздың тілегін екі ете 
алмай редакция комсомол ұйымын басқардық, ауданның қоғамдық жұмысының 
бел ортасынан табылдық. 

Ақ ұлпа қар

Ақ ұлпа қар – ғажап нұры Алланың,
Ұғындырып бұл ғұмырдың жалғанын,
Еріп кетті саусағымда, о тоба,
Көрсетті де жалғандықтың салмағын.

Ақ ұлпа қар, бар ма сенің қанатың?
Неткен Ұлы Раббым өрнек салатын!!!
Аппақ нұрға шомылдырып жанымды,
Жүрегім бір шексіз бақыт табатын!

Ақ ұлпа қар, көңіліме қарашы,
Жуылғандай күдік, өкпе-наласы.
Менің бала кезімдегі сағымнан,
Жақын ба екен Көк пен Жердің арасы?

Ақ ұлпа қар, арманымды көрдің бе?
Әлі маза бермей жүр ғой ол мүлде.
Есіңде ме сырым, шыным – барлығы,
Соны бүгін сұрайын деп келдің бе?

Ақ ұлпа қар шексіздіктен самғаған,
Иығыма қонған сайын мәз болам.
Кешіп жүрем тірлік барын ұмытып,
Әлі де сол... балалығым қалмаған.

Ақ ұлпа қар, жауа тұршы, тоқтама,
Жүрейінші бүгін біраз шаттана.
Тек Алланың ұлылығы бітпейді,
Ал қалғаны өткінші бір бақ қана...

Жүректі қайтем

Ертегі екен ертеден сенген арманым,
Білмедім неге жып-жылы күнде жел барын.
Сезімтал болып 

жаралған қайтем жанымды,
Көтерем қайтіп 

ауырлау мұңның салмағын?...

Жанымды қайтем мейірге қанбай шөлдеген,
Жалғаннан неге жылылық іздеп сенделем...
Бетперде киіп күлемін тағы әлемге,
Жүректі қайтем өлшемге сыйып көрмеген?...

Мен бүгін

Мен бүгін шаршадым бәрінен,
Бәрінен! Күйбеңнің әнінен.
Жауабы жоғалған сұрақтан,
Сағымнан сарғайтып жырақтан,
Алдаумен үмітті жылатқан.

Кетсем ғой тауларға! Тауларға!
Кеңістік керек бір самғауға!
Диуана дей берсін ел мейлі,
Тұншықты жүрегім. Көнбейді.
Осылай! Сенбегін, сен мейлі.

Тастанды бөбектің жыры

Жәутеңдеген көзімді,
Көрермісің, анашым.
«Бөпем қайда?» екен деп
Келермісің, анашым.

Жаныңның бар жылуын,
Төгермісің, анашым.
Мейірленіп сүтіңнен,
Берермісің, анашым.

Жылағанда шырқырап,
Жұбатшы кеп, анашым.

Әділдікті ұмыт дейсің...

Әділдікті ұмыт дейсің, жарқыным,
Сосын қалай арқалаймын ар жүгін?!
Әділдік деп, жақыныма жат болып,
Жүрегімде жуылмайтын қалды мұң.

«Әділдік жоқ» десе сәби үні де,
О, жүрегім, сен бекерге түңілме!
Нағыз Әділ Саралаушы алдында,
Бір жауапқа тартыламыз түбінде!

Сонда қалай, не деп жауап беремін?
Арамдықтан табылды деп керегім,
Ұялмастан тура қарап жүзіне,
Қалай айтам пасықтықтың себебін?

Жо-жоқ, досым, атай көрме ондайды,
Сасық пайда ырыс болып қонбайды!
Наласына нан батырып өзгенің,
Көз жасымен шөл қандырған оңбайды!

Еркелейін алаңсыз.
Қуантшы кеп, анашым.

Суық-суық түндерде,
Іздедің бе, анашым?
Жаныңның бір бөлшегін,
Үзгенің не, анашым?

Күнің болып тұрар ем, 
Аспаныңда, анашым.
Ет жүрегің бүлк етпей,
Тастадың ба, анашым?

Әр жанарға үңіліп,
Сені іздедім, анашым.
Өксігімді жұтады,
Үнсіз демім, анашым.

Ертең-ақ мен ер жетіп,
Қорған болам, анашым.
Тағдырдың жел өтінде,
Тоңған, балаң, анашым.

Ешбір ана әлемде,
Тастамасын баласын,
Ешбір бала шырқырап,
Іздемесін анасын.

Үмітім де өгейсіп,
Тырнар жанның жарасын,
Құшағыңда күлейін,
Сен де келші, анашым!

Әлди, әлди, әлди-ай...
Келмесе анам не етейін?
Ұйқыға мен кетейін.
Күдер үзбей әр таңнан,
Анашымды күтейін...

Әлди, әлди, әлди-ай...

 
Самал ШЕНГЕЛБАЕВА .

Сарқан қаласы.

Аппақ нұрға шомылдырып жанымды

ARQANS

ПОЗДРАВЬТЕ 
мам и дочерей!

Сегодня много суеты,
Для женщин праздник наступает.
Дарите женщинам цветы,
Об этом, каждая мечтает.

Дарите песни и стихи,
И лучезарные улыбки.
И сокровенные духи,
И тихий плач поющей скрипки.

Поздравьте мам и дочерей,
Любимых, бабушек, знакомых.
Пусть ваше счастье у дверей,
Всегда гостей  встречает новых.

***
Пусть сегодня день чудесный,
Полный праздничных  затей.
Встретит вас любимой песней,
И улыбками гостей.

И на кухне стол богатый,
Соберет вокруг друзей,
Для общения приятный,
С кучей свежих новостей.

И хозяйка в этот праздник,
Будет чудно хороша.
Пусть веселый март-проказник,
Погуляет не спеша.

Николай СТОЛЯРОВ.
г.Саркан.
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Әділдікті ұмыт дейсің...

Әділдікті ұмыт дейсің, жарқыным,
Сосын қалай арқалаймын ар жүгін?!
Әділдік деп, жақыныма жат болып,
Жүрегімде жуылмайтын қалды мұң.

«Әділдік жоқ» десе сәби үні де,
О, жүрегім, сен бекерге түңілме!
Нағыз Әділ Саралаушы алдында,
Бір жауапқа тартыламыз түбінде!

Сонда қалай, не деп жауап беремін?
Арамдықтан табылды деп керегім,
Ұялмастан тура қарап жүзіне,
Қалай айтам пасықтықтың себебін?

Жо-жоқ, досым, атай көрме ондайды,
Сасық пайда ырыс болып қонбайды!
Наласына нан батырып өзгенің,
Көз жасымен шөл қандырған оңбайды!

ARQANS

«Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас 
ұрпақтың тағдыры ұстаздардың қолында» дейді Елбасымыз 
Н.Назарбаев ұстаздар қауымына үлкен үміт пен зор жауапкершілік 
артып. Осындай сенім үдесінен шығып, ұстаз деген атты абырой-
мен көркейтіп жүрген мұғалімнің бірі әрі бірегейі ретінде Көкөзек 
орта мектебінде ұзақ жылдар қызмет етіп келе жатқан бастауыш 
сынып мұғалімі Рүстембекова Қымбатгүл Тұрлығожақызын айта-
мыз.

1977 жылы Панфилов ауданы, Лесновка ауылында дүниеге 
келген кейіпкеріміз 1992-1996 жылдар аралығында Жар-
кент педагогикалық колледжінде «мектепке дейінгі тәрбие» 
мамандығы бойынша білім алса, 2008-2011 жылдары Қыздар 
педагогикалық институтын «бастауыш сыныпта оқыту мето-
дикасы» мамандығы бойынша бітірді.  Жас ұрпаққа тәлім мен 
тәрбие беріп келе жатқанына 16 жыл болыпты. Көкөзек орта мектебіндегі 13 жыл Қымбатгүл 
Тұрлығожақызының білікті маман ретінде қалыптасуына өзіндік ықпал еткені анық. Әріптестері 
алдында сыйлы, абыройлы жан сондай-ақ асыл жар, ардақты ана. Қазақылықтың қаймағы 
бұзылмаған ауылымыздың ибалы келіні. Қазіргі таңда 5 баланың анасы, егіз қыздары, үш ұлы 
бар. Үлкен ұлы мемлекеттік қызметті қаласа, 2 қызы жоғары оқу орнына бойларына ата-анасы, 
мектебі  сіңірген тәрбие мен білімнің арқасында грантқа түсті. Серікқалиқызы Аяулым 2018 
жылы Алматы облыстық «Жетісу» телеарнасы ұйымдастырған «Зерде» интеллектуалдық 
жарысына қатысып, бас жүлде - 2 миллион  теңгені жеңіп алды. Бұның барлығы отбасы мен 
жүрегі қалаған мамандық-мұғалімдікті тең ұстаған Қымбатгүл Тұрлығожақызының шексіз 
еңбекқорлығының ұзақ жылғы нәтижесі. 

«Мұғалім-зор тұлға, ол күннің құдіретті сәулесі іспетті» депті орыс педагогы К.Д.Ушинский 
ұстаз ұлылығын паш етіп. Ия, расында да мектебіміздегі білім сәулесі осындай еңбекқор, 
жаңашылдықты жаны сүйетін алдындағы шәкірттеріне бар білгенімді үйретсем дейтін 
Қымбатгүл Тұрлығожақызы сынды ұстаздардан таралатын сияқты. Халықаралық әйелдер 
күні қарсаңында осынау ұстазға ата-аналар атынан шексіз ризашылығымызды білдіре оты-
рып, жұмысыңыз жемісті, мәртебеңіз биік болсын деген шынайы лебізімізді білдіреміз! 

Өзіңізге деген құрметпен 4 сынып ата-аналары.

Ер азаматтың басына түскен 
ауыртпалықты да, қиыншылықтарды 
да бөлісетін әйел. Әйел – ақылгөй дос, 
сырлас болып, бар ауыртпалығыңды 
жеңілдетеді.  Кездейсоқ пәлекеттер кез 
келсе, ол – сенің көмекшің. Көңіліңдегі 
күдікті, бойыңдағы қайғыңды сергітетін де 
– әйел. Тәнің ауырып, жаның жапа шексе 
жұбататын да – әйел. Көмек қолын созып, 
мейірімін төгетін де – сол. Шаңырақтың 
тұтқасы қашан да үйдің отағасы. Әйел – 
сол отаудың отанасы, барыңды баптайтын, 
жоғыңды табатын, пейілі кең, жаны жайсаң, 
ағайын-тумаға мейірімді – шамшырағың. 
Ана құдіретін тілмен айтып жеткізу мүмкін 
емес. Қазақ поэзиясында ана тақырыбына 
алғашқылардың бірі болып түрен салған 
Майлықожа мен Ыбырай Алтынса-
рин аталарымыз. Ыбырайдың «Ананың 
сүюі» өлеңімен мектепте оқып жүргенде 
танысқанбыз. Ал, Майлықожаның «Ана 
қадірі» термесін талантты әнші ініміз Еркін 
Нұржановтың орындауында тыңдаған 
сайын тыңдағың келе береді. Сөзі мен 
әні үйлесіп ана бейнесін, ана құдіретін 
асқақтата түседі. Ардақты пайғамбарымыз 
Мұхаммедтен (с.ғ.с) бір адам: «Анамды 
арқалап жүріп, қажылық жасаттым. Қасиетті 
Қағбаны жеті рет айналдыра тәу еттірдім, 
ана ақысын өтедім бе?» – деп сұраған 
екен. Сонда пайғамбарымыз: «Жоқ, бұл 
қызметің ананың саған жүктілік уақытында 
қиналған бір сәтіне де тең емес», – деп 
жауап беріпті. 

Ананың құдіретін бұдан артық айтып 
жеткізу мүмкін емес. Бүгінгі әйелдер қауымы 
ер азаматтармен қатар қоғамның қозғаушы 
күшіне айналды. Олар бір қолымен бесік 
тербетсе, екінші қолымен ғылым, білім, 
мәдениет, өнер, сауда, бизнес, т.б. барлық 
салаларда сапалы да саналы қызмет 
етуде. Тұмар, Ұмай, Домалақ ана, Айша 
бибі аналарымыздың, Әлия мен Мәншүк 
сияқты батыр қыздарымыздың ізбасар 
сіңлілері өткенімізді ұлықтап, оған тағзым 
етіп, бүгінде өзімізді өресі биік ұлт ретінде 
сезіну үшін, ертеңіміздің діңгегі – жастар-
ды адамгершілік, отансүйгіштік, адалдық 
секілді ең асыл құндылықтарға баулу үшін, 
сол арқылы ұрпақтар сабақтастығын баян-

Анам менің ардақты,
Алтыннан да салмақты.
Ақылменен әрқашан,
Шешеді әр істі жан-жақты.
Анам менің арайлым,
Сүйсініп мен қараймын.
Ер жеткен соң әрдайым,
Қажетіне жараймын.

Ақерке МАҒАЗ.

Ана тілім
Ағылшын тілі мұхит асқанда.
Орыс тілі шалқып-тасқанда.
Ей қазақ баласы, тіліңді көкке көтер,
Намысыңды оят, жасқанба!

Гүлім ӘБІЛМӘЖІН.

Өткен жұма күні Сарқан аудандық 
мәдениет үйінде қала ардагерлер 
ұйымының  бастамасымен Ұлы 
Жеңістің 75 жылдығына арналған 
"Қайран ерлер, қаһарман ардагер-
лер!" атты тақырыпта мерекелік 
концерт жұртшылық назарына 
ұсынылды. Аудандық балалар 
шығармашылық үйінің директоры Ал-
тын Жаркенованың режиссерлығымен 
дайындалған мерекелік қойылым 
көпшілік көңілінен шықты. Концерттің 
тартымды болып өтуіне ауданның 
өнерпаз қыз-келіншектері үлкен үлес 
қосты.  

Бұл  шараға аудан әкімі Марат Раз-
беков бастаған әкімшілік қызметкерлері, 
мекеме-ұйым ұжымдары, қала 
тұрғындары қатысып, сұрапыл соғыс 
жылдарында туған ән-жырлар қайта 
жаңғырды.  Қала әкімі Амантай Орын-
беков құттықтау сөз сөйлеп, шараға 
қатысқан әр саланың ардагерлеріне 
сыйлықтар табыстады. Сонымен қатар 
биылғы жылдың  еріктілер жылы болып 
белгіленуіне орай осы бағытта жұмыс 
атқарып жатқан жастарға алғыс хаттар 
табысталды. 

Ұлы Жеңіске арналды

ды ету үшін аянбай тер төгіп келеді. 
Рас, қоғамда патриархаттың орнына ма-

триархат келе ме деген пікірлер кәдімгідей 
қозғалып жатыр. Өйткені, бүгін еркектер 
тым ұсақталып, қорғансыздыққа ұшырап 
бара жатқандай. Әйелдерге шалбар мен 
бөркін ғана емес, отбасының асыраушысы 
міндетін қоса берді. Әйелдер оны отағасы 
деп білмейді, өзінің «тұңғыш» баласындай 
көретін болды. Сонымен, әйелдер бала 
туып, үйдің ажары болғаннан гөрі еркек-
пен еркек болып, түздегі сылтың жүріске 
ден қоюда. Әйелдердің көбіне мұның ұнай 
бастағаны сонша, олардың бала туып, 
«салпы етек» болғысы келмейді. Қазір 
қыздар өздерін ерлерден артықпыз деп 
санайтын да болар. Жалпы, әйел, еркек 
деп бөлудің қажеті жоқ. Еркек болсын, әйел 
болсын, әліне қарай шабады. Қабілеттілері 
озады. 

Айтайын дегеніміз, еркек те, әйел 
де пенде. Бірінде жоқ бірінен табыла-
ды. Бірінсіз бірі тағы тұра алмайды. Бірін 
бірі толықтырады. «Екі жарты – бір бүтін, 
ерлі-қатын – бір түтін». Бірі – отағасы, бірі 

– отанасы. Ең бастысы, әйел өзінің ана 
болу парызын ұмытып кетпесе болды. 
Әрқайсысына Алланың берген сыбағасы, 
сыйы мен борышы бар. Сондай-ақ, ұлттық 
салт-дәстүріміз бен әдет-ғұрпымыздың 
қатаң сақталғанын қалар едік. 

Пайғамбарымыз Мұхаммедтен (с.ғ.с) 
«Иә, Расулуллаһ, жақсылықты алды-
мен кімге істейміз?, – деп сұрағанда, ол: 
«Анаңа!» – дейді. «Одан кейін ше?», – де-
генде, тағы да «Анаңа!» дейді. «Ал одан 
кейін ше?» – деп қайталаған сұраққа: 
«Анаңа!» – депті.

Иә, барлық жақсылық атаулы аналарға 
жасалуы тиіс. Анаға қамқорлық – ұлтқа 
қамқорлық. Анаға құрмет – ұлтқа құрмет 
болып табылады. Қашанда аяулы ана-
ларымыз, әпке-қарындастарымыз, қыз-
келіншектеріміз аман болсын деп тілейік. 

Нәзік жандыларды көктеммен қатар 
келетін төл мерекесімен құттықтай отырып: 
Бірі – ана, бірі – қыз, Бірі – Ай мен Күніміз, 
Бірі – құрбы гүліміз, Арналады сіздерге 
Жүректегі жырымыз. Азат елдің бағына, 
Аман-есен жүріңіздер, - дегіміз келеді.

Ісі үлгі, жаны ізгі

Жыл он екі айдың бір күнін дүние жүзінің жұртшылығы асқан құрметпен атап 
өтеді. Жай атап өтпейді, жалпыхалықтық мейрамға ұласады. Бұл мерекені басқа 
мерекелерден өзгерек санап, береке бастауы деп біледі. Бұл мереке – Халықаралық 
әйелдер мейрамы. Кербез сұлу көктемнің қанатына қонып, шуағына шомылып келетін 
бұл қуанышты күнді асыға күтетініміз рас. Өйткені, аяулы аналарды ардақтап, әсем 
әпкелерді, қызғалдақтай көрікті қыз-келіншектерді құрметтеп, сүйген жарларын шын 
жүректен құттықтайтын мереке. Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Шығыс халықтарының 
арасында, жалпы мұсылман әлемінде әйел затын бөлекше бағалайтын, қарындасты 
қатты қадірлейтін халықтың бірі де, бірегейі де – біздің қазақ» деді. Айтса айтқандай, 
әйел – отбасының бақыты, сәні, дәулеті. Үйдің тазалығы да, үй иесінің тыныш, 
жайбарақат болуы да содан. Адал жар – көңіл азығы, тілі тәтті, мәмілелі болса – 
үйде құт-береке болады.  

БІРІ – ОТАҒАСЫ, БІРІ – ОТАНАСЫ
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Анашым
Өзіңнің гүлің болмау 

балаңа сын,
Әлемге мейір болып 

тараласың.
Мен сенің періштеңмін қолдап жүрген,
Әрқашан қасымда бол,  жан анашым!

               Дильназ   ДҮЙСЕН. 

 Мағжан Жұмабаев атындағы 
орта мектептің 4 «А» 
сынып оқушыларының 
шығармашылығынан

Тасарық орта мектебі  2 
сынып  оқушыларының 

шығармашылығынан
Қажетіңе жараймын

Ұстазым
Екінші анам ұстазым,
Қадамымды нықтадым.
Сіз  көрсеткен жолменен, 
Талабымды ұштадым. 

       Баян  ҚАЛИМОЛДАНОВА. 

Аяулы отбасым
Әкем - менің тірегім,
Ал анашым - жүрегім.
Әпкелерім гүл, бағым,
Отбасымды жырладым.  
Аяулы менің отбасым,
Бағыңда гүл боп өсермін.
Мен сыныптан-сыныпқа,
Үздік оқып көшермін. 

     Аружан САРСЕМБАЙ. 

Ақын
Ақындар жыр жазады, 

ойды ашып,
Шындықтан кете алмайсың 

алыс қашып.
Сөздері жүрегіңді баурап алар,
Кезесің қиял-қырды қол ұстасып.
Ақынды ел сыйлаған, би сыйлаған, 
Домбырасы жыр сыйлап, күй сыйлаған.
Асыл жырын сүйсініп тыңдайтұғын,
Халыққа шуақ шашып,  күн сыйлаған.  

             Досымжан  ОРҒЫБЕК.
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 «Ұяда не көрсең ұшқанда соны 
ілерсің» демекші, ата-ана тәрбиесі 
бала өмірінде үлкен із қалдырады. 
Баланың бойына барлық жақсы 
қасиеттерді дарыту, тіпті жанында 
жүрген достарына дейін мән беру, 
табиғат сыйлаған дарыны болса 
дамыту,дұрыс білім алуына жағдай 
жасау, баланың басты тәрбиесінде 
алғашқы ұстазы – ата-ана. «Әкеге 
қарап ұл өсер, шешеге қарап қыз 
өсер» дейді халық даналығы. Бала 
әр нәрсеге әуестеніп,үлкендерге 
көмектескісі келеді.Бұған кейбір 
ата-ана «жұмысымды бөгейсің, 
істеп жатқан ісімді бүлдіресің» 
деп ұрысып жіберуі мүмкін.  Бұл 
қате түсінік.Керісінше, өзің жұмыс 
істеп жүргенде баланың қолынан 
келетін ісіне жағдай туғызып, 
оның үйренуіне көмектескен 
орынды. Тіпті балаға берген 
тапсырмаңыздың аяғына дейін 
орындалуына төзімділікпен 
бақылау керектігін де ұмытпаған 
жөн. Бірте-бірте баланың еңбекке 
деген болашағына жол ашы-

БАЛА ТӘРБИЕСІНДЕГІ БАСТЫ ТҰЛҒА-АТА-АНА
лады. Әр істеген ісінің ұқыпты да 
тыңғылықты орындалуына  бағыт 
бересіз. Баланың жақсы ісін 
мадақтап,терісін оң етіп түсіндіріп 
отырса,ол да ересектерді сый-
лап, кез келген тапсырманы 
орындауға қарсылық білдірмейді. 
Ата-ана-бала тәрбиесіндегі басты 
тұлға.  Сондықтан әке де, шеше де 
балаларының жан дүниесіне үңіліп, 
мінез –құлқындағы ерекшеліктерге 
ерекше мән беру керек. Балала-
рымен әңгімелескенде олардың 
пікірімен де санасып отырған жөн. 
Өз баласымен ашық сөйлесе ал-
май, сырласа білмейтін ата-аналар: 
«Екеуіміз де жұмыстамыз,кешкісін 
үй шаруасынан қол тимейді, бала-
мен сөйлесуге уақыт жоқ» дегенді 
айтады. Бұл дұрыс емес. Бала-
мен сөйлесуге тіпті арнайы уақыт 
бөлудің қажеті жоқ.Әке мен шеше 
ұл-қыздарымен үй шаруасында 

жүріп –ақ әңгімелесіп, ой бөлісуге 
неге болмасқа. Халқымыздың сан 
ғасырдан бергі даналығына құлақ 
ассақ, «Адамның бақыты балада» 
деген екен. Кез келген адам өзі өмір 
бойы қуып жете алмайтын бақыт де-
ген құдыретті сөздің өлшемі өмірінің 
жалғасы ұрпағымен келетініне мән 
бермеуі де мүмкін. Біреу бақытын 
байлықтан тапқысы келсе, екінші 
біреуі даңқ пен атақтан, мансап 
пен қызметтен іздестіреді.  Мұның 
бәрі түсінген адамға қолдың кірі 
сияқты нәрсе.Адамға нағыз бақытты 
тәрбиелі ұрпағы ғана сыйлай алады. 
«Адам ұрпағымен мың жасайды» 
деген сөз тегін айтылмаса керек. 
Олай болса, адам өмірінің мәні –өз 
ұрпағы. Шыр етіп сәби дүниеге кел-
ген сәттен бастап ата-ана алдын-
да нәзік те қиын қоғамдық міндет 
тұрады. Ол-бала тәрбиесі.Қазір за-
ман басқа, заң басқа. Өркендеген 

жаңа технология, жаһандану үрдіс 
алған кезеңде болашақтың тұтқасын 
ұстайтын жастарға өте үлкен 
міндет жүктеледі.Ел ертеңі сана-
латын ұрпақ қазақтың қазақ болып 
қалуын қадағалап қана қоймай,оны 
ұлы мақсат етіп қоя білу керек .Әр 
баланың бойына Отаншыл, ана тілін 
жетік меңгерген, ұлттық салт –са-
налы, жерін, елін сүйетін, халқына 
қорған патриот әрі еңбекқорлық 
қасиетті дарытуымыз керек. Рас, 
бүгінгі ақпараттық технологияның ба-
рынша дамуы санамызға кері әсерін 
тигізіп отырғаны да жасырын емес. 
Күні кеше ертемен ұйқыға кететін 
жас бала бүгінде шетел әуендерін 
құлақтарына құйып, ұялы телефон 
мен планшеттерін құшақтап жата-
тын болды. Осының салдарынан 
балаларымыздың мінез-құлықтары 
да өзгеріп қатыгездік өршіп, түрлі 
оқиғалар орын алуда.Халқымыздың 

ержүрек батыры Бауыржан 
Момышұлының: «Ертегісіз өскен 
бала-рухани мүгедек бала. Мен 
үш нәрседен қорқамын. Біріншісі, 
өзінің сәбиіне бесік жырын 
айта алмаған анадан, екіншісі, 
немересіне ертегі айтып бере 
алмаған ата мен әжеден, үшіншісі, 
қазақтың бір –бірімен орысша 
сөйлесіп тұрғанынан қорқамын»-
деп кетіпті . 

Ия, қазіргі кезде ата-аналар, 
бала тәрбиесіне көңіл бөліп, жан 
дүниесіне үңілуді ұмытып бара-
мыз. Бабаларымыздың «Тәрбие 
басы-тал бесіктен» дегені тегін 
емес-ау! Ендеше, ардақты ағайын 
болашақта бармағымызды тістеп 
қалмауымыз үшін, қазірден ба-
стап, бала тәрбиесіне  немқұрайлы 
қарамайық!   

К.БАЯХМЕТОВА,
Тасарық  орта  мектебінің 

бастауыш сынып мұғалімі.

Ұстаздың биігі ой-
лана қарасаң биіктей 
береді,үніне қарасаң, 
тереңдей береді, қол созсаң 
қарсы алдыңда, айналсаң 
артыңда тұрғандай- деп Со-
крат айтқандай қазіргі таңда 
өсіп келе жатқан ұрпақты 
тәрбиелеуде бір ғана мақсат 
көзделеді. Үлкенге құрмет, 
кішіге ізет, қамқор, жан-жақты 
дамыған рухани адамгершілік 
тәрбие берудеміз. Қазіргі 
қоғам өмірінде  адамгершілік 
бастамаларының рөлі 
барған сайын  артып, аясы 
кеңейіп келеді. Абай атамыз айтқандай, «Тегінде адам 
баласы адам баласынан ақыл, білім, ар, мінез деген 
қасиеттермен озады»- деген екен. Қазіргі білім алу-
шылар заман қоғамының  дамуына, өзгеруіне үлесін 
қосып келеді, осындай мәдени өзгерістер  «Өзін-өзі 
тану: Махаббат пен шығармашылық педагогикасы»  
онкүндігі  Аманбөктер негізгі орта мектебінде 03.02-
13.02.2020 аралығында өтті.  Рухани-адамгершілік 
тәрбиесі балабақшадан басталады демекші «Бөбек» 
шағын орталығында аға тәрбиеші Д. Жакипбекова мен 
тәрбиеші  А. Багдалина «Сүйіспеншілік-өмір негізі»   
тақырыбында  өз сабағында  тәрбиеленушілердің 
танымдық қызығушылықтарын қалыптастыру 
мен қанағаттандыруға, әлеуметтік дағдыларын 
қалыптастыруға арналған алуан түрлі ойында мен 
жаттығулар қолданды.     Мектепалды  даярлық 
тобының жетекшісі   Ж. Төлегенова  сабақтың негізгі 
құрылымын амандасу рәсімі,  көңіл-күйді көтеру 
тәрбиеленушілердің сабақтың өзара қарым-қатынастың 
бөлінбес элементтері  екенін көрсетті. Бастауыш сынып 
мұғалімі   Г. Сарыбаева қай тәрбие шаралары болма-
сын ата-аналарымен бірлесіп ,құшағына құт берекесін 
орап,ырзық-несібесімен 1 сынып бүлдіршінінің санасы-
на Сара апамыздың  еңбек жолымен таныстырып, мы-
сал  келтіріп,сыни тұрғыда ойларын еркін жеткіздіріп, 
ата-аналарымен кері байланыс жасап, сүйіспеншілікке 
деген ақ тілектерін білдіртіп, тілек бұрышына ілді. 2-4 
сынып жетекшісі Ж.Жакыпбекова адамның ең жоғары 
нәзік, қастерлі сезім ретінде мейірімділік, адамгершілік 
құндылықтарының мәнін ұғындыру мақсатында компью-
термен дәріс берді. 5 сынып жетекшісі Ш. Ербулатова  
білім алушылардың  жүрегінен шыққан мейірімділік, 
қайырымдылық, сүйіспеншілік, жанашырлық  қасиеттерін  
өз сабағында көрсете білді.«Жаным толған жақсылық» 
деген  әуенді қосып, балаларды ойға жаңылдырып, ақ 
кемеге тілектерін жазып жіберді. 6 сыныпта Б. Мусайф 
«Жер бетінде ең әдемі сөз-Ана!» деп миға шабуыл 

«Өзін-өзі тану: Махаббат пен шығармашылық педагогикасы»
жасап ,қонақтарға,келген 
ата-аналарға жағдаятты тал-
датып, «Мейірімді жүрек» 
тренингін сыйлыққа тар-
ту етті. 9 сыныптың сы-
нып жетекшісі К. Тегентаев 
психологиялық минутпен 
бастап, Сара Алпысқызы 
Назарбаеваның өмір жолы-
мен таныстырып, әр түрлі  
материалдар пайдаланып,ой 
жинақтау ниетімен «Жанұя 
бақыты не?» -  тапсырмасы-
мен   Сара Алпысқызына  де-
ген ақ тілек шығармашылық 
өнерлерін танытты.

«Бөбек »шағын орталығы және мектепалды даярлық 
тобы көрсеткен театрландырылған қойылым әр баланың 
жүрегінде ұзақ болары сөзсіз.Орыс тілінің мұғалімі 
Б.Рыскелдина білімалушылармен « С любовью в сердцах» 
атты тақырыпта  әдебиет бал өткізіп, келген қонақтарды 
қуанышқа бөледі.Мектебіміздің әлеуметтік педагогы 
оқушылармен «Ізгілік-адамның басты құндылығы» атты 
дебатын өте қызықты өткізді. Білім алушылар арасында 
«Руханилықтың мөлдір бұлағы»  атты шығармашылық 
көрме ұйымдастырылды.Бұл көрмеге жасалынған 
бұйымдар  өте тартымды болды,  мектебіміздің оқушылары 
бір кісідей өте қызығушылықпен, жауапкершілікпен атса-
лысты. «Ән көңілдің ажары» байқауында да оқушылар 
өз өнерлерін көпшілікке жақсы көрсете білді. Онкүндіктің 
жабылу салтанатына да оқушылар  мен ата-аналардың 
концерттік бағдарлама тамашаланды. Оқушылар құнды 
сыйлықтар мен мақтау  қағазымен марапатталды .

Онкүндіктің қорытындысында «Жалпыадамзаттық 
құндылықтар-мектептің біртұтас педагогикалық үдерісінің 
негізі» тақырыбында мектеп психологы А.Жакипбекова 
тренинг сабақ ұйымдастырып, өткізді. Құндылықтың 
маңызын топтық жұмыс жүргізу арқылы әр ұстаздың өзіне 
шығармашылық шабыт бере отырып, адамгершіліктің  
ең жоғарғы рухани қажеттілігінің бастау көзі- өзін-өзі 
тану, өзін-өзі көрсету, өзін-өзі жетілдіру, өзін-өзі дамы-
ту екенін білдірді. Қарым-қатынаста, дүниетанымда , 
өзінің шығармашылық қабілетін танытуында ұстаздарды  
тұтастырып тренингте әр топ өз ойларын жүзеге асырып, 
өзіндік белсенділіктерін танытып,  оны әрекеттермен 
ұштастырды. Тренинг өте қызықты өтті.  Осы тренинг-
те біздің ұжымымыз сан түрлі қиялына қанат бітіріп, өмір 
қағидалары арқылы тәлім-тәрбие беретіндерін  дәлелдеді.

А.ЖАКИПБЕКОВА,
Аманбөктер негізгі орта мектебінің  

педагог-психологы.
    

Ұланғайыр бір даланың 
топырағында дүние есігін ашқан 
сәттен бастап,біріміз-соның 
кіндік ортасында,енді біріміз-
теріскей,ал үшіншіміз-күнгей 
шалғайында жүріп,дәйім биікке 
талпынып, алға ұмтылып, кемел 
сіңіргендей қуатымызды арман-
аңсарымызға, мұқалмас жігерімізді 
оқу-білімге жұмсап, заманымыздың, 
халқымыздың жарық жұлдызына 
айналып,қоғамдық өмірдің дамуы-
на үлкен үлес қосуды алдымызға 
мақсат етіп қойдық.Таудың биік 
шыңына,аспандағы жұлдыздай 
жарқырап,бәсекеге қабілеттілігі 
жоғары қоғамда орнымызды табу 
үшін қаншама жандар еңбек етіп, 
маңдай терін төкті десеңші?! 
Ата-анамыз шырылдап бесікте 
жатқан сәттен бастап,тәй-тәй 
басып,мектеп табалдырығын аттап 
ержетіп,бойжеткенше тәлім-тәрбиесін 
беруге тырысты.Аяулы ұстаздарымыз 
сауатты болып,ой-өрісіміздің өсуіне 
ықпал етіп,оқу-білімге шақырды.
Мектеп деген ұядан ұшқан кезден 
бастап,жаңа өмірдің есігі ашылады.

Оқу-білім қазығы,
Адамның азығы
Оқу өмірдің сәні,
Тіршіліктің шамы,-деп қазіргі 

қазақ әдебиетінің, Қазақстан Жазу-
шылар одағының негізін қалаушы,үш 
бәйтерегіміздің бірі Сәкен Сейфул-
лин осы нақыл сөзін қағаз бетіне 
қыл қаламмен бекер жазбаса ке-
рек. Қоғамда өз орныңды тауып,ой-
елесіңдегіндей ғұмыр кешкің келсе,бес 
бөлікен тұратын миыңа білімді тоқы.
Сол білімнің сені алысқа жетелейтін 
азық,өміріңнің жарқын,әрі сәнді бо-
луы оқу-білімде. Жануар тіршілігі 
үшін азық керек болса,адам бала-

Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық 
университеті-болашаққа бастар жол

сына оқу-білім керек.Сол құдықтың 
түбінде жатқан білімді инемен қазу 
үшін студенттердің көп бөлігінің 
таңдауы Әл-Фараби атындағы Қазақ 
ұлттық университетіне түседі. Бүгінгі 
жастар еліміздің ертеңі. Мектепте оқу 
керек,ал мектептен шыққан соң,онан 
да көп оқу керек,-деп орыстың 
әдебиет сыншысы Дмитрий Ива-
нович Писарев айтқандай,өзімізді 
жан-жақты дамытып,қатарымыздың 
алды болып,сан түрлі кітаптарды 
оқып,жоспарлаған мақсаттарымызды 
іске асыру үшін университетіміз 
бар мүмкіндікті жасаған. 
Университетімізде 16 факуль-
тет шоғырланған, олар:биология 
және биотехнология,шығыстану,
халықаралық қатынастар,физика 
техникалық,экономика және биз-
нес жоғары мектебі,география 
және табиғатты пайдала-
ну, филология және әлем 
тілдері,заң,журналистика,жоғары 
оқу орнына дейінгі білім беру, фило-
софия және саясаттану,медицина 
және денсаулық сақтау, механика-
математика, тарих, археоло-
гия және этнология,химия және 
химиялық технология,ақпараттық 
технологиялар факультеттері. Өнерді 
үйрен,үйрен де жирен деген мақалды 
халқымыз бекер айтпаған. Бойыңдағы 
талантыңды өрбітіп, үлкен сахнаны 
армандасаң, университетімізде Ө.А. 
Жолдасбеков атындағы студенттер 
сарайы бар.Мұнда тек өнер көрсету 
ғана емес,талантың мен дарыныңды 
шыңдауға көптеген үйірмелер бар. 
Жыл сайын университетіміз сан 
қырлы байқаулар,жарыстар,шаралар 
ұйымдастырып тұрады. Кітап көзі 
жұмыққа арзан, көзі ашыққа маржан,-
демекші біздің рухани бай,ой-өрісі 

кең студенттеріміз Әл-Фараби 
кітапханасына барып,білімнің 
кілтін оқып,тоқуына болады. Адам 
мен азаматтың құқықтары мен 
бостандықтарын қамтамасыз ету 
мақсатында заң факультетінің құқық 
қорғау қызметі мамандығына түстік.
Тәлімгерлерден шоқып жатқан 
біліміз терең болғаны сол,болашақта 
мемлекетіміздің дамып,өркендеуіне 
үлес қосып, адамның және азаматтың 
өмірін, денсаулығын, құқықтары 
мен бостандықтарын құқыққа қарсы 
қолсұғушылықтан қорғауға, құқыққа 
қарсы қолсұғушылықтан, оқиғалардан 
және жазатайым жағдайлардан зардап 
шеккен, сондай-ақ өздерінің өмірі мен 
денсаулығы үшін қауіпті дәрменсiз не 
өзге де күйдегі жеке тұлғаларға көмек 
көрсетуге,жаппай тәртіпсіздіктің, 
топтасып бағынбаушылықтың жо-
лын кесуге,төтенше жағдайлардың 
алдын алу және оларды жою, өрт 
қауіпсіздігі және азаматтық қорғаныс, 
төтенше немесе соғыс жағдайы 
режимін қамтамасыз ету жөніндегі іс-
шараларды жүзеге асыруға бар ынта-
жігерімізбен кірісеміз. Сонымен қатар, 
заңдылықты бұзуды, оларға ықпал 
ететін себептер мен жағдайларды, 
сондай-ақ олардың зардабын 
анықтауды және жоюды,құқық 
қорғау органдарының және өзге 
де мемлекеттік органдардың 
заңдылықты, құқық тәртібін және 
қылмысқа қарсы күресті қамтамасыз 
ету жөніндегі қызметін үйлестіруді 
жүзеге асыратын боламыз. Еліміздің 
экономикалық қауіпсіздігін нығайту 
экономикалық қылмыстармен 
күресуге талпынамыз.                                                                                       

Жансая КАРАБАЕВА,
ДиасТОШАНОВ, 

Құқық қорғау қызметі
«214» топтың студенттері.

М.БИСЕНОВА,
куратор-эдвайзер.

Білім негізі – бастауыш мектеп
Егеменді еліміздің өсіп келе жатқан ұрпағын ойлы да іскер, жігерлі де 

батыл, өзіне-өзі сенімді, интеллектуалдық деңгейі биік, дүниетанымы дұрыс 
қалыптасқан азамат етіп тәрбиелеуде мектептің алатын орны айрықша. 
Мектеп қазіргі қоғамның дамуымен, әлеуметтік практикамен тығыз байланы-
сты. Мектеп өмірі балаға жаңа әлемнің есігін ашып беріп, рухани дүниесінің 
қалыптасуына негіз салады.

Тәрбиенің сан салалы, күрделі мәселелеріне терең бойлауға бастайтын, 
күнделікті тұрмыста кездесетін дағдылар арқылы баланың жан дүниесіне 
әсер ететін білім мен тәрбиенің алғашқы баспалдағы – бастауыш мектеп. Ба-
стауыш саты – білім, дағды, іскерліктің қалыптасуының бастамасы болып та-
былады. Келешекте жалпы білім алу мен кез келген арнаулы мамандықтарға 
талпынудың іргетасы осы бастауышта қаланбақ. Сондықтан, оның си-
паты мен мазмұны, оқытудың әдістері мен формалары қазіргі жағдайда 
жан-жақты талданып отыр. Өйткені, баланың жеке бас қасиеттері, оның 
адамгершілігінің, белсенділігінің қалыптасуы мектепке дейінгі тәрбие мен 
бастауыш сыныптарда жүзеге аспақ. Оқушының рухани күш-қуаты мен ерік-
жігерінің, шығармашылық қабілетінің, жалпы мүмкіндіктерінің ашылар кезі. 
Бастауыш мектептің негізгі міндеті – жеке тұлғаны дамытып, оның алғашқы 
қалыптасуын қамтамасыз ету, білімге деген сенімін нығайту, іскерлігі мен 
дүниетанымын қалыптастыру, оқуға деген қызығушылығын оятып, ынтасын 
арттыру болып табылады. Ендеше, осы міндеттерді жүзеге асыратын басты 
тұлға – Ұстаз. Тек мықты ұстаз ғана осындай ауыр жүкті алып жүре алады.

Халқымыз әрқашан да ұстаз мәртебесін көтеріп, аса жоғары қастерлеп, 
бағалаған. «Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға», «Адамның 
адамшылығы жақсы ұстаздан болады» деп айтқан ұлы Абай. Ал чехтің пе-
дагогы Я.А.Коменский: «Мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен 
қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп, нұр құятын тынымсыз жалын иесі» 
деп ұстаздар қауымын жоғары бағалаған.

А.ЖОБАЛАЕВА,
Шатырбай орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Рухани жаңғыру - баяндылыққа бағдар
Рухани жаңғыру – 

адам баласының ішкі 
әлемінің жаңаруы, сана-
сезімі, жаңа өзгерісті 
қабылдай білуі. Ру-
хани жаңғыруды 
өркениеттің өрге 
жүзуімен байланысты-
рамыз. Тарих сахнасы-
на көз жүгіртсек, өскен 
ұлттың өрби түсуіне осы «рухани 
жаңғыру дәлел». Көне замандағы 
көрікті қалаларымыз, сән салтанат-
ты таласқан озық ескерткіштеріміз, 
мәдени мұраларымыз бұлтартпас 
айғақ болып табылады. Елбасы-
мыз рухани жаңғырудың бірнеше 
принциптерін ұсынды: Бәсекелестік 
қабілет. Ғаламданудың жаһандық 
жүйесіне еніп, ХХІ ғасырдың та-
лаптарына дағдыланудың қамына 
кірісу сапалы табыстың кілті екенін 
атап айтты. Прагматизм. Ұлан 
ғайыр қазыналарымызды қалпынша 
қолданып, қорғау, бір мақсатпен ме-
желеген межеге жету арқылы түрлі 
саяси радикалды идеалогияларға 
тосқауыл болудың бағдарын 
ұсынды. Ұлттық бірегейлікті сақтау. 
Елбасымыз үшінші қағидасында 
ұлттық код, яғни халқымызға тән 
салт-санамыз, асыл мәдениетіміз 

бұлардың барлығы 
бойымызда жалындап, 
үні шырқалып тұруын 
баса айтты, сонда ғана 
алға басулар болаты-
нын ескертті. Білімнің 
салтанат құруы. 
Қазіргі таңда білім 
бағдарламаларының 
елімізге ұтымды үлес 

қосып келе жатқанын айта келіп, 
табыс тізгіні – білімді болашақ 
жастардың қолында екеніне баса на-
зар аударды. 

Қорыта айтқанда, бұл 
елбасымыздың ұтымды қағидасы, 
халқына деген үндеу өсиеті деп 
білемін. Ішкі руханиятымыз арқылы, 
сыртқы өзгерістерді жақсы жағынан 
қабылдап, жаңғырудың даңғыл жо-
лына түсуге көшбасшымыз болашақ 
мына бізге дара жол көрсетті. Ол 
соқпақтардан қалай өту керектігін 
айтып, бағыт бағдар берді. Енде-
ше, көкжиектен ауытқымай, ұлт 
көшбасшысының өскелең ұрпаққа 
меңзеген дара жолымен биік 
шыңдарды бағындырайық.

Г.ЕСИМХАНОВА,
Екіаша орта мектебінің 

мұғалімі. 

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың салиқалы саясатының арқасында 
еліміз береке мен бірліктің, ынтымақ пен достықтың, татулықтың 
өлкесі болып, көпұлтты мемлекетке айналып отыр. Осы орайда ел-
басымыз Н.Ә.Назарбаев атап өткендей: «Біз - көпұлтты қоғамбыз. 
Қазақстанда тұратын барлық ұлттар мен ұлыстардың тілін, 
мәдениетін және салт-дәстүрін дамытуға барынша жағдай жасау-
ды алдыңғы уақытта да жалғастыра беретін боламыз»-деген еді. 
Үштілді оқыту – заман талабы. Жас ұрпақ үшін үштілді жетік меңгеру 
болашаққа сеніммен қарау деген сөз.

Бірнеше тілді меңгеру арқылы жас ұрпақ білім кеңістігінде еркін самғап, 
әлемдік ғылым құпияларына үңіліп, өз қабілетін танытуына мүмкіндік ала-
ды. Мектептердің үш тілде оқытуды қолға алудағы негізгі мақсаты – бірнеше 
тілді меңгерген, жан-жақты білімді, бәсекеге қабілетті, мәдениетті тұлғаны 
қалыптастыру болып табылады. Үштілділік – бәсекеге қабілетті елдер 
қатарына апарар басты баспалдақтардың бірі.

Қазір жаһандық ақпараттың дамыған кезеңі. Заманға сай  еліміздегі 
барлық салада жаңашылдықтар енгізілуде. Мәселен, білім беру мекемелері  
сандық жүйеге көшіріліп, жаратылыстану пәндерін ағылшын тілінде оқытуды  
қолға алынуда. Пәннің осы жағдайда өз қиындығы да қызығушылығы қатар 
жүреді. Оқушылар  ағылшын терминдарын қолдану арқылы өздерінің  тілдік 
қорларын кеңейтеді, ойлау қабілеттерін дамытады.

Менің ойымша, тіл- қай ұлтта, қай елде болмасын қастерлі, құдіретті. 
Бүгінгі нарық заманы бізден бәсекеге қабілетті болуымызды, дамыған отыз 
елдің қатарынан көрінуіміз үшін білімді де, озық ойлы азаматтар болып 
тәрбиелеуімізді талап етеді. Әлемдегі жоғары дамыған елдердің санаты-
на ену үшін басты мақсатымыз- сауатты  азамат болу.Ал сауатты азамат 
дегеніміз өз тілінде еркін сөйлей алатын, оны терең меңгерген адам. Көп тілді 
білген адам өзін еркін сезінеді деп ойлаймын. Әрбір адам ана сүтімен да-
рып қалыптасқандықтан, «ана» деген ардақты атпен «ана тілі» деп атаймыз. 
Біздің ана тіліміз - қазақ тілі. Қазақ тілі - ғажап тіл, сан ғасырлық тарихы бар 
тіл. Ата-бабаларымыздан мирас болып келе жатқан баға жетпес асыл мұра. 
Сонымен қатар заманның  талабына сай үштілді меңгеру- бәсекеге қабілетті 
елдердің қатарына қосылудың негізгі жолы деп есептеймін.

А.УАЛИЕВА,
Шатырбай орта мектебінің химия-биология  пәні мұғалімі.

Үштілділік-заман талабы
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 9 наурыз

Бейсенбі-Четверг 12 наурыз

Жұма-Пятница 13 наурыз
Жексенбі-Воскресенье 15 наурыз

Хабарландыру  *  Объявления

Продам дом в центре благоустроенный, 
имеется горячая, холодная вода, душевая 
кабина, Аристон. Частично с мебелью, Лет-
няя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. 
постройки. Сдвоенный участок (14 соток, хо-
роший сад). Полив отличный. Обращаться 
ул. Жамбыла № 18 (3 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8701 4616485.

«Ақ құдық» мейрамханасы (Алма-
лы ауылы) жаңадан ашылған сән сало-
нына 1 наурыздан бастап сағат 10.00-
12.00 және 15.00-17.00-ге дейін маникюр 
шеберіне, ұлдар шаштаразына, қыздар 
шаштаразына кастинг өткізеді. Байқау 
бір ай өтеді. Байқау барысында шебер-
лер жалдау ақысын (аренда) төлемейді. 
Байқауда жеңген шеберлер 15 күнге жалдау 
ақысынан босатылады. Шеберлер өздерінің 
жұмыс құралдарымен келуі қажет. Бай-
ланыс телефоны: 8701 7601610 Майра 
Темірхановна.  

Куплю или сниму однокомнат-
ную квартиру. Обращаться сот. 8705 
3398476, 8705 3357984.

Продается 2-х комнатная квартира с 
ремонтом и центральным отоплением в го-
роде Саркан по улице Кабанбай батыра дом 
79 квартира 12 на 3-м этаже. Обращаться в 
квартиру 21 дома 79 по улице Кабанбай 
батыра.

Продается дом с магазином, имеется 
надворные постройки, баня, в доме водо-
провод, телефон. Обращаться ул. Тауел-
сыздык № 173 или по тел. 8701 6767649, 
дом.тел. 2-00-60.

Талдықорған-Қалбатау-Өскемен жол 
құрылысына жұмысқа кірем деуші «трак-
торшы» куәлігі бар азаматтар аудандық 
жұмыспен қамту орталығына келіңіздер. 
Хабарласыңыздар Тәуелсіздік көшесі № 
117, телефондар: 2-22-65, 2-22-26.

Срочно продам дом из 4-х жилых ком-
нат с мебелью. Дом 2-х квартирный прошу 4 
миллиона тенге. Торг уместен. Обращать-
ся ул. Кулакова 87/2, дом.тел. 2-10-12, сот. 
8708 6994113 Наталья.

У нотариуса нотариального округа 
Алматинской области – Куанышевой На-
згуль Куанышевны, в производстве нахо-
дится наследственное дело в отношении 
Сердюк Марии Прокофьевны, 27.10.1927 
года рождения, ИИН 271027401306, умер-
шей 19 октября 2014 года, проживавшей в 
г. Ушарал, ул. Карайганова, дом, 79, Ала-
кольского района, Алматинской области и 
в г. Саркан, ул. Петровского (бывшая Абая), 
дом 52, Сарканского района, Алматинской 
области, в связи с чем прошу обратиться её 
наследникам по адресу: город Ушарал, ул. 
Кабанбай батыра, дом 112 А, Алакольский 
район, Алматинская область, рабочий те-
лефон: 8-728-33-22875, моб. 8701 5445574. 

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Жылы, жайлы үй сатылады. Үйдің 
моншасы, көлік тұрағы, суы, бау-бақшасы 
бар. Бағасы келісімді. Хабарласыңыздар 
8702 7991015.

ХАБАР 
06.00, 02.00 ҚР Әнұран  06.00 Қызық Times  
07.10 М/с «Клео – забавный щенок»  08.00 Со-
ветское кино «Карнавал»  07.30,16.30 «Қызық 
таймс»   10.40 «Қазақ аруы – 2019» ұлттық 
байқауы  13.20 Концерт «Вальс»  15.20 Со-
ветское кино «Москва слезам не верит»  
18.00 Концерт «Жан анам»  20.20 «Қортынды 
жаңалықтар»  20.50  «Народный контроль»  
21.00 Итоги дня  21.40 Сериал «Листопад»  
23.15 Телехикая «Абдулхамид хан»  00.50 
«Бәсеке»  01.25 Драма «Мектеп»         

 ЕВРАЗИЯ
06.00,02.20 Т/х «Когда зовет сердце»  
07.30, 03.50 «Той заказ»  08.30 «Ұшқалақ» 
бағдарламасы  08.50 Любимое кино «Лю-
бовь и голуби»  10.45 «Поле чудес»  12.00 
«QALAYYMLIVE»  15.35 «Алишер Кармов 15 
жыл сахнада»  17.40 «Обними меня»  19.50 
Шоу «Дастархан»  18.45,03.20 «Басты прайм»  
20.45, 22.50 Т/с «Чего хотят женщины»  22.00, 
01.25«П@УТІNА»   00.30 «Тиггер»    

Жетісу 
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»  07.30 «Ана-
әлем» мерекелік бағдарламасы    09.00 Апта /
қаз/  10.00 Апта /рус/  10.50 «Күлкі-түрпі»   11.00 
«Спорт-тайм» 11.20 «Полицейская служба»   
12.00 «Киноман»   13.00 «Зерделі отбасы»   
14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 26-серия  14.30 
К/ф «Қыз Жібек»   17.00 «Күлкі-түрпі»   17.15 
«Әсем әуен»   17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»   18.00 Д/ф «Жеті өзеннің арна-
сы»   19.00 Мерекелік арнайы түсірілім   21.00 
«Туржорық»  21.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»  22.20 
«Жан анам» концерті /2-бөлім/    23.55 Әнұран      

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран  06.00 Қортынды 
жаңалықтар  07.15 М/с «Клео-забавный ще-
нок»  07.40,16.30 «Қызық таймс» 
  08.40,14.50 Т/х «Мәдениет үйі»  09.30,19.30 
Т/х «Бақталас»  10.20, 21.40 Т/х «Листопад»  
12.00 «Жаңалықтар».  12.15 «Баспанаға 
бағыт»  12.45 Новости  13.00 Т/с «Простая 
жизнь»  17.45, 23.15  Т/с «Абдулхамит хан»  
20.20 «Қортынды жаңалықтар»  20.50  «Новый 
курс»  21.00 Итоги дня  00.50 «Бәсеке- 2»  01.20 
Драма «Мектеп»        

ЕВРАЗИЯ  
 06.00, 02.40 Т/х «Когда зовет сердце»  07.30 
«Той заказ»  08.00 «Доброе утро»  11.00 «Ради 
любви я все смогу»  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, 
22.50 Т/с «Такая работа»  22.00, 01.25«П@
УТІNА»   00. 50 «Тиггер»  02.40 «Когда зовет 
сердце»     

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/   09.00 Жаңалықтар  
09.30 Новости  10.00 «Туржорық»   10.30 
«Әдебиет пен адамзат»   11.00 Д/ф «Батысқа 
қарай аққан өзен»   12.00 «Ел қамы»   13.00 
«Шашу»   14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 
27-серия  14.30 «Жетісу зертханасы»    15.00  
«Әсем әуен»   16.00 «Болмыс» ток-шоуы   
17.00 Жаңалықтар  17.20 Новости  17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»   18.00 «Шашу»                        
19.00 «Диалог» /прямой эфир/  19.30 
«Қазақ әні»             20.15 «Абай-175»   20.30 
Жаңалықтар  21.00 «Экорейд»  21.30 Новости  
22.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»   23.00 
Жаңалықтар  23.30 Новости  23.55 Әнұран   

ХАБАР
06.00, 02.00 ҚР Әнұраны  06.00 Қорытынды 
жаңалықтар.  07.15 М/с «Клео – забав-
ный щенок»  07.40, 16.30 «Қызық times» 
  08.40, 14.50 Т/х «Мәдениет үйі»  09.30 
Т/х«Бақталас»  10.20, 21.40 Сериал «Листо-
пад»  12.00 Жаңалықтар  12.15 Тікелей эфир-
де «Баспанаға бағыт»  12.45 Новости  13.00 
Сериал «Простая жизнь»  17.45, 23.15 Т/х 
«Абдулхамид хан»  19.30 Т/х «Рауза»  20.20 
Қорытынды жаңалықтар  20.50  «Біздің назар-
да»  21.00 Итоги дня  00.50 Т/х «Бәсеке – 2»  
01.20 Деректі драма «Мектеп»       

ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.40 Т/с «Когда зовет сердце»  06.45 
«Той заказ»  07.15, 18.00 «Басты Жаңалықтар»  
08.00 «Доброе утро»  11.00 Х/ф «Ради любви я 
все смогу!»  12.00 «QALAYYMLIVE»  15.35 «На 
самом деле»  16.45 «Пусть говорят»  18.45, 
03.25 «Басты прайм»  20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  20.45, 22.50 Т/с «Такая работа»  22.00, 
01.55 «П@УТІNА»   00.05 «Триггер»  01.05 
«Мужское/Женское»          

ЖЕТІСУ   
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/   09.00 Жаңалықтар  
09.30 Новости  10.00 «Экорейд»   10.30 «Диа-

лог»   11.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»   
12.00 «Қазақ әні»                         12.35 «Абай-
175»            13.00 «Шашу»   14.00 «Елес қыз» 
телехикаясы, 28-серия  14.30 «Спорт-тайм»            
15.00  «Әсем әуен»   16.00 «Жүрек сөзі»                        
16.30  «Ауылдағы ағайын»   17.00 Жаңалықтар  
17.20 Новости  17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»   18.00 «Шашу»                        19.00 
«Ұлт пен рух»   19.30 «Жетісу жұмбақтары»   
20.00 «Қателік»                 20.30 Жаңалықтар  
21.00 «Арнайы репортаж»   21.30 Новости  
22.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан өзен»   23.00 
Жаңалықтар  23.30 Новости  23.55 Әнұран  

ХАБАР
 06.00, 02.00 ҚР Әнұраны  06.00 Қорытынды 
жаңалықтар.  07.15 М/с «Клео – забав-
ный щенок»  07.40, 16.30 «Қызық times» 
  08.40, 14.50 Т/х «Мәдениет үйі»  09.30, 19.30 
Т/х«Рауза»  10.20, 21.40 Сериал «Листопад»  
12.00 Жаңалықтар  12.15 Тікелей эфирде 
«Баспанаға бағыт»  12.45 Новости  13.00 Сери-
ал «Простая жизнь»  17.45, 23.15 Т/х «Абдулха-
мид хан»  20.20 Қорытынды жаңалықтар  20.50  
«Біздің назарда»  21.00 Итоги дня  00.50 Т/х 
«Бәсеке – 2»  01.25 Деректі драма «Мектеп»   

ЕВРАЗИЯ
06.00, 02.40 Т/с «Когда зовет сердце»  06.45 
«Той заказ»  07.15, 18.00 «Басты Жаңалықтар»  
08.00 «Доброе утро»  11.00 Х/ф «Ради любви я 
все смогу!»  12.00 «QALAYYMLIVE»  15.35 «На 
самом деле»  16.45 «Пусть говорят»  18.45, 
03.25 «Басты прайм»  20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВО-
СТИ»  20.45, 22.50 Т/с «Такая работа»  22.00, 
01.55«П@УТІNА»   00.05 «Триггер»  01.05 
«Мужское/Женское»                

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/   09.00 Жаңалықтар  
09.30 Новости   10.00 «Арнайы репортаж»    
10.30 «Ұлт пен рух»    11.00 Д/ф «Батысқа 
қарай аққан өзен»   12.00 «Жетісу жұмбақтары»   
12.30 «Қателік»                  13.00 «Шашу»   
14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 29-серия  14.30 
«Әдебиет пен адамзат»   15.00  «Әсем әуен»   
16.00 «Киноман»                       17.00 Жаңалықтар  
17.20 Новости  17.35 «Күлкі қоржын»   18.00 
«Шашу»                        19.00 «Тұжырым» /тікелей 
эфир/  19.30 «Білек пен жүрек»              20.15 
«Абай-175»   20.30 Жаңалықтар  21.00 Д/ф «Кең 
ауқымда»   21.30 Новости  22.00 Д/ф «Батысқа 
қарай аққан өзен»   23.00 Жаңалықтар  23.30 
Новости  23.55 Әнұран  

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,02.40   Әнұран  06.05 Д/ф «Ұлы дала 
ұлағаты»  06.30, 14.00,17.00, 20.00, 00.00  
Ақпарат   07.00 «Таңшолпан»  10.00, 18.00  Т/х.  
«Шытынаған тағдыр»  12.00  Ниет   14.10, 21.30 
Т/Х «Көсем»  15.05 Т/х «Өз үйім»  16.00 Иман 
өзегі  16.25  «Ауылдастар»  17.15, 22.30 Т/х 
«ҚАЗБАТ»  20.35, 00.35 Ашық алаң  23.30  Па-
расат майданы   01.30 Қайырлы кеш Қазақстан      

ХАБАР  
06.00,02.00 ҚР Әнұраны  06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня   07.15 М/с «Клео – за-
бавный щенок»   07.40  «Қызық times»  08.40 
Т/Х «Мәдениет үйі»  09.30, 19.30 Т/х «Рау-
за»  10.20, 21.40  Сериал «Листопад»  12.00 
Жаңалықтар.   12.15 Религия. Сегодня.  12.45 
Новости  13.00  Сериал «Простая жизнь»  14.50 
Т/х «Өз үйім»  16.10 Журналистік зерттеу  16.45 
Тікелей эфирде «Қоғамдық талқылау»  17.45, 
23.15 Т/х «Абдулхамид  хан»  20.20 Қорытынды 
жаңалықтар  20.50 Премьера Новый курс  
21.00  Итоги дня  00.50 Т/х «Бәсеке - 2»  01.25 
Д/драма «Мектеп»      

ЕВРАЗИЯ 
06.00, 02.05  «Той базар»  07.00, 18.00 Басты 
жаңалықтар  07.45 Жұма уағызы  08.00 Доброе 
утро   11.00 Мелодрама «Ради любви я все 
смогу»   12.00 «Қалаулым»   15.30 «Давай по-
женимся»  16.20 Открытие Китая  16.55 «Жди 
меня Казахстан»  18.45 , 02.50 «Заң сөйлесін»  
20.00 Главные новости  20.45 Поле чудес  
22.00, 00.00  Сериал «Такая работа»  23.00, 
01.20, 03.50 Паутина 

   ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/   09.00 Жаңалықтар  
09.30 Новости   10.00 Д/ф «Кең ауқымда»   10.30 
«Тұжырым»    11.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан 
өзен»   12.00 «Білек пен жүрек»   12.35 «Абай-
175»            13.00 «Шашу»   14.00 «Елес қыз» те-
лехикаясы, 30-серия  14.30 «Экорейд»   15.00  
«Әсем әуен»   16.00 Д/ф «Таңғажайып табиғат» 
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  17.00 Жаңалықтар  
17.20 Новости  17.35 «Күлкі-түрпі»   18.00 
«Шашу»                        19.00 «Ұлттық қауіпсіздік»   
19.30 «Әсем әуен»              20.00 «Ғибрат»  20.30 
Жаңалықтар  21.00 «Желі-KZ»  21.30 Новости   
22.00 «Болмыс» ток-шоуы,   23.00 Жаңалықтар  
23.30 Новости  23.55 Әнұран       

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 02.50  Әнұран  06.05  Qyzyq eken  06.55 
AQPARAT  07.25  «Сәлем Қазақстан!»   08.40 
«24 Sagat tabigat qyshagynda»   09.30 М/х. 
«Рэй бастаған құтқарушылар»  10.00,18.00 Т/х.  
«Шытынаған тағдыр»  12.00, 00.10 Nur Tiley  
12.35 М/ф. «Перизаттар: Қарақшылар аралы»  
14.10,21.30  Т/х. «Көсем»  15.10 Кино «Өгей 
ана»   17.30 Арнайы жоба «Амал айшықтары»   
20.00,01.15 MASELE  20.35 «Журналистік 
зерттеу»  21.00 «Айтыс»  22.30 Комедия «Той 
жыры»   00.45  Ауылдастар  01.50 Журналистік 
зерттеу  02.15 Парасат майданы   

ХАБАР
06.00,02.00 ҚР Әнұраны  06.00 Мерекелік кон-
церт «Әдемілік әлемі»  07.50 М/с «1001 ночь: 
нерассказанные истории»  09.00 «Өзін-өзі 
тану»  09.10  «Дорогая Кымбат»  09.30 «Па-
триот»  10.00 Премьера «Про спорт»  10.30 
Премьера! «Села полетела»  11.00 «От все-
го сердца»  12.15 «Жұлдызды жекпе-жек» 4 
маусым  14.00 Мюзикл. «Наурыздағы хикая»  
14.20 Концерт «Наурыз тойы келгенде»  15.30 
«Өнер барысы» мега-жобасы. 1 бөлім  17.45 
Т/х. «Мәдениет үйі»  20.15 Премьера. «От-
дел журналистских расследований»  21.00 «7 
күн»  22.00 Кино «Қазақ хандығы. Алтын тақ»   
00.20 Сериал «Черный список»  01.00 Т/х. 
«Бәсеке-2»  02.00 Деректі драма «Мектеп»    

ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х  «Чужие дети»  06.45  Тамаша сити  
07.35,04.00 Той заказ  08.05 Басты жаңалықтар  
08.50  Ұшқалақ  09.00 Сериал «Райский уго-
лок»  12.50  «Фабрика грез»  13.10 «Dastarхан» 
бағдарламасы  14.25 «Лучше всех»  16.10 Х/ф. 
«Любовь как мотив»  18.00 Сенбілік жаңалықтар  
18.35, 03.00 «Super Qala.kz»  20.00 «Главная 
тема»  20.30 «Сенат онлайн»  20.55,23.00  Х/ф. 
«Моя идеальная мама»  22.00 «П@утина+»  
00.45 Кино «Новый человек-паук»     

ЖЕТІСУ 
    07.00 Әнұран  07.05 «Әсем әуен»   07.30 
«Таңжарық»    09.00 Жаңалықтар  09.30 Новости   
10.00 «Желі-KZ»   10.30 «Ұлттық қауіпсіздік»   
11.00 «Болмыс» ток-шоуы   11.45 «Күлкі-түрпі»   
12.00 «Ғажайып мәдениет»       12.30 «Ғибрат»   
13.00 «Шашу»   13.55 «Арнайы репортаж»    
14.20 «Қазақ әні»   15.00  «Әсем әуен»   16.00 
Д/ф «Таңғажайып табиғат» 16.30 Д/ф «Кең 
ауқымда»  17.00 Жаңалықтар  17.20 Новости  
17.35 «Сильные духом»   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 Әнұран   

 ҚАЗАҚСТАН 
06.05 «Қызық екен»  07.00 «Сәлем, Қазақстан!»  
08.40 «24 сағат табиғат қушағында»  09.25 М\с  
10.00, 18.00 т\х «Шатынаған тағдыр»  12.00 
Ауылдастар  12.30 М\ф  14.10, 21.30 «Көсем»  
15.10 Той жыры  16.50 «Өмір көктем»  20.00, 
00.20 «Арта»  20.45 «Келбет»  21.10 «Ай-
тыс»  22.30 КТА  01.10  «Тұлға»  01.45  «Амал 
айшықтары»  02.10 «Ауылдастар»   

ХАБАР 
06.00  Концерт  07.10 М\с   08.00, 01.00 «Бәсеке 
– 2»   08.30 «Не туристы»  09.00 Самопознание  
09.10 «Сенат аксакалов»  09.40 «Жаунгер»  
10.00 «Олжалы отбасы»  10.30 «Селаполете-
ла»  11.00 «От всего сердца»  12.00 «Бір туын-
ды тарихы»  12.30 «Шерлок Холмс»  14.00 Т\х 
«Рауза»  16.30 «Өнер барысы»  18.45 Мәжіліс 
КЗ  19.15 Жұлдызды жекпе-жек  21.00 «7 күн»  
22.00 «Большая неделя»  23.00 «Хабар бок-
синг»  00.15 «Черный список»

  ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х «Чужие дети»  06.45, 03.10 «Тама-
ша сити»  07.35 «Той заказ»  08.00 «Сенбілік  
жаңалықтар»  08.35 «Ұшқалақ»  08.45 «Вос-
кресные беседы»  09.00 Х/ф «Райский уголок»  
12.45 Контент  13.15 «Ералаш»  13.45  Х\ф «В 
сердце моря»  16.10 «Три  дня на любовь»  
18.00 Басты бағдарлама  18.35 «Дастархан»  
20.00  Аналитика  20.55, 23.00 «Выбирая судь-
бу»  22.00, 02.25 Паутина  03.10 «Тамаша 
сити»  03.55 «Той заказ»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран  07.05 «Әндер мен жылдар»   
09.00 Жаңалықтар  09.30 Новости  10.00 
«Жетісу зертханасы»     10.25 «Сильные ду-
хом»   10.50 «Өмір әні»   11.35 Мультфильм 
«Момын мен қарақшылар»  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 «Күреңбел күлкісі» 
театрының концерті  16.35 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы»   17.00 «Абай-175»   17.30 
«Әдебиет пен адамзат»   18.00 «Зерделі отба-
сы»18.40 «Полицейская служба» 19.00 «Спорт-
тайм»  19.30 «Киноман»20.30 Апта /қаз/  21.30 
Апта /рус/  22.20 К/ф «Мұстафа Шоқай»   00.40 
Әнұран                                      

Сейсенбі-Вторник 10 наурыз

Сәрсенбі-Среда 11 наурыз

Сенбі-Суббота 14 наурыз
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 Сен туған күн, мерекеңмен!

Ай сонатасы
Биыл музыка әлемі әйгілі  неміс композиторы Л.Бетховеннің туғанына 250 жыл толу 

мерейтойын атап өтуде. 
Әлемдік музыканың негізі классикалық музыка екендігі ешкімге құпия емес. Сол 

классикалық музыкадан бәрі басталды және де ол қазіргі заманда да актуальді болып келеді. 
Ноталық білім, гармония, әншілік шеберлік, композиция, режиссура және сцена қою өнері – 
осының бәрі де классикалық мектептен бастау алады.                                                                                         

Классикалық музыканың негізін салушылардың бірі Людвиг ван Бетховен.  Немістің ұлы 
композиторы Людвиг Ван Бетховен 1770 жылы 16 желтоқсанда Рейн өзенінің жағасындағы 
Бонн қаласында әншінің жанұясында дүниеге келген. Болашақ композитор жас уақытынан-ақ 
материалдық мұқтаждықта өсті. Жас кезінен скрипкамен, фортепьяно және органда ойнады. 
Ал, 1792 жылы Венаға келді. Бұнда атақты пианист-импровизатор деген атақ алды. Венада 2 
симфония, 6 квартет, 7 фортепьяноға соната және көптеген шығармалар жазады.  

Осыған орай М.Төлебаевтың мемориалды музейінде «Ай сонатасы» атты танымдық шара 
өткізілді. Шара барысында Бетховеннің шығармашылығынан үзінділер қойылып, композитор 
өмірбаяны туралы айтылды. Көрермендер әсіресе Людвиг ван Бетховеннің жазған «Ай сона-
тасы» атты симфониясының шығу тарихына таң қалысты. Аталмыш шараны тамашалауға 
келген қонақтар сонау 17-18 ғасырлардағы классицизм дәуіріне терең бойлап, өздеріне мол 
мағлұмат алды деген ойдамыз.

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

ҰРПАҚ ТӘРБИЕСІ – ҰЛТ БОЛАШАҒЫ

Әр  ұлттың қай  кезеңде  болмасын  алдында тұратын 
ұлы міндеттердің ең бастысы өзінің ісін,  өмірін 

жалғастыратын  салауатты,  саналы  ұрпақ  тәрбиелеу. 
Сондықтан да ұрпақ тәрбиесі ұлы іс деп, баланың тәлім-
тәрбиесіне айрықша мән берген. Болашақ қоғам  иелерін  
жан-жақты жетілген, ақыл  парасаты  мол, мәдени, ғылыми  
өрісі  озық етіп тәрбиелеу  аға  буынның  қоғам алдындағы 
зор  борышы.  Бұл даусыз дүние. Ал  сол жастарды жан-
жақты қабілетті  азамат  етіп өсіруде  халықтық салт 
-дәстүрлердің  тәлім-тәрбиелік ролі  орасан.  Қазақ  халқы —  
рухани зор байлықтың мұрагері. Ежелгі ата-бабаларымыздың 
күмбірлеген   күміс  күйі,  асқақтата салған әсем әні, ғашықтық 
жырлары,   мақал-мәтел,  шешендік  сөз, айтыс өлеңдерінің  
сан ғасыр бойы  өз ұрпағын  сегіз  қырлы, бір сырлы,  өнегелі 

де өнерлі  адамгершілік  ар-ожданы  жоғары  намысқой  азамат  етіп  тәрбиелеп келгені  тари-
хи шындық. Ұлы дала институты осылайша ұзақ жылдар отаншыл, ұлты дегенде жанын үзіп 
беретін ұлы ұрпақ тәрбиеледі.

Тәуелсіздік   туы желбіреген  қазіргі таңда ел мен жердің иесін тәрбиелеуде,  олардың  
бойына  ізеттілік,  қайырымдылық, кішіпейілділік,  әдептілік, елін, жерін шексіз сүюшілік секілді  
ең  асыл қасиеттерді  қан мен  жанына  сіңіруде   осы ата-бабамыздың   салт-дәстүр негізін 
ұстансақ өте  ұтымды болар еді.

Бүгінгі  таңда осынау ғасырлар қойнауында қалыптасқан ұлттық тәрбиені, озық өнегелі 
дәстүрді, адамгершілік асыл қасиеттерді  жастар бойына қалыптастыруда, оны ұтымды  пай-
далану аса маңызды міндеттердің біріне айналып отырғаны даусыз.   Сондықтан ұлттық  
мәдениеттің, әдебиеттің, тілдің,  халықтық  педагогиканың тамырлы тарихынан нәр алу, оны  
мектептегі жас  ұрпақ тәрбиесімен тікелей  байланыстыру біздің ұпайымызды түгендері сөзсіз. 
Сол себепті кез келген пәнге ұлттық дүниелерді мүмкіндігінше кіріктіру, молынан пайдалану, 
мұғалім алдында отырған сәби сананы келешекте кемел тұлға ретінде қалыптастыруға негіз 
болар еді. Бұл баршамыздың болашақ ұрпақ алдындағы парызымыз іспетті.

 І.НОҒАЙБАЕВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның бастауыш сынып мұғалімі.

Көңілдеріңіз нұрға, жүректеріңіз жырға толсын
8 наурыз-Халықаралық әйелдер күні қарсаңында жан-жағына шуағын шашқан мейірімді 

жан - Мағжан Жұмабаев атындағы орта мектепте біраз жылдардан бері аспазшылықты 
абыроймен атқарып келе жатқан Мұқашева Бақыт апайымызға алғыс айтқымыз келеді. 
Өз ісін жақсы білетін маманның кішіпейілділігі, тазалығы, әрдайым белсенділігі көңіл 
сүйсінтеді. Сондай-ақ осындай аспаннан нұр шашылған керемет күні дүниеге келген Бақыт 
апайымызды туған күнімен құттықтаймыз! Ару көктемнің алғашқы мерекесі күнгі меншікті 
мейрамыңыз басыңызға амандық, отбасыңызға бақ-береке ала келсін. Көңіліңіз нұрға, 
жүрегіңіз жырға толып, дәйім ата-аналар алғысына бөленіп, сый мен құрметке кенеліп жүре 
беруіңізге шынайы тілектеспіз!

Бақыт апай Хантәңірдің шыңындай,
Ақ пейілі таудың мөлдір суындай.
Ұзақ жылдар аспаз болған апайымыз,
Адалдықтың, адамдықтың туындай.

Тілек білдіруші: мектептің ата-аналар комитеті.

№1 мектеп-гимназияның 5 ә сынып жетекшісі Арайлым 
Жеңісбекқызы Камбылова әдепті, саналы, адамгершілігі мол, от-
басын, достықты, ата-анасын құрметтейтін, қазіргі заман талабына 
сай жан-жақты, тәрбиелі оқытушы ретінде айрықшаланады. Қазақ 
баласының бойында Абай атамыз айтқандай «ыстық қайрат, нұрлы 
ақыл, жылы жүрек» болуы өмір сүрудің басты заңдылығы болса, осы үш 
қасиетті шәкірттерінің бойына сіңіру аты аталған ұстазымыздың басты 
арманы. «Ыстық қайрат дегеніміз – спортқа баулу, нұрлы ақыл – санаға 
білім нәрін құю, жылы жүрек - эстетикалық, адамгершілік тәрбие беру» 
қағидасын сынып жетекшісі ретінде берік ұстанады. Осындай озық 
ойлы, жаңашыл мұғалімге 8 наурыз-Халықаралық әйелдер мерекесі 
қарсаңында ата-аналар атынан зор ризашылығымызды білдіре оты-
рып, отбасына бақ пен береке, жақсылық пен қуаныш тілейміз!

Құттықтаушылар: № 1 мектеп-гимназиясының 5 ә сынып 
ата-аналары.

Әрбір адам баласы үшін ұрпақ тәрбиесі өте маңызды болып саналады. Алла тағала 
ұрпақ нәсіп еткен соң салихалы, саналы қылып тәрбиелеу ата-ана парызы және де мектеп 
қабырғасындағы ұлағатты ұстаздардың еншісінде. Ұрпақ тәрбиесінде ұстаздар қауымының 
ойып тұрып орын алатыны анық. Ұстаздың адал еңбек, асыл қасиетіне бәріміз борыштар-
мыз. 

Сапалы білім – жетістікке жетудің жолы. Қазіргі жаһандану дәуірінде ілім мен ізгілікті 
алға қойған ұстаздардан тәуелсіздіктің туын әрқашан көгімізде мақтанышпен желбірететін 
өскелең ұрпақтар тәрбиелейтініне сенімдіміз. Осы орайда көктемнің шуақты мерекесі 8 на-
урыз мейрамымен осындай зор сенімді абыроймен ақтап жүрген Н.Островский атындағы 
мектеп-лицейінің о ә сынып тәрбиешісі, байсалды жан Анар   Рысмолдақызын және да-
рынды да таланты мамандардың басын қосып, ұрпақ тәрбиесіне үлкен үлес қосып жатқан 
аталмыш оқу ордасының басшысы Күлшат Қалиқызы мен барлық ұстаздар қауымын айту-
лы мерекемен құттықтағым келеді. Әрдайым білім саласының озық мамандары атанып, 
қызметтеріңіз жемісті, келер күндеріңіз келісті болсын. Барлық бастамаларыңызға сәттілік 
серік болуына тілектестік білдіремін. Аяулы ана, асыл жар ретінде мереке мерейлі болсын 
демекпін!

Ғалия МҮТӘЛІП,
ата-ана.

М.Төлебаев ауылдық мәдениет үйінің тех.қызметкері Сай-
лау Самалбаевты 3 наурыз күні 57 жасқа толған туған күнімен 
құттықтаймыз. Сізді төл мерекеңізбен құттықтай отыра зор 
денсаулық, отбасылық бақыт, қызметіңізде сәттілік пен табыс 
тілейміз. 

Өміріңіз баянды сәнді болсын,
Әр күніңіз думанды әнді болсын.
Жылдары сайын осылай тойға ұласып,
Арманыңыз мәңгілік мәнді болсын.
Жұлдызың әрқашан биік болсын,
Жақсылық, қуанышқа үйің толсын.
Ұлы Жамбыл атамыздың жасын беріп,
Шаңырағыңа құт-береке бақыт қонсын.
Құттықтаушылар: М.Төлебаев ауылдық мәдениет үйінің  
 ұжымы.

 

8 наурыз-Халықаралық әйелдер мерекесімен Қарауылтөбе орта мектебі мектеп-
ке дейінгі «Күншуақ» шағын орталығының ұжымын құттықтаймыз! Ертеңгі ел 
тірегі-балдырғандарымызға лайықты тәлім мен тәрбие берген осынау жандарға мереке 
құтты болсын дейміз! Көктем мерекесі көңілдеріңізге қуаныш, жүздеріңізге нұр шашсын. 
Шаңырақтарыңыздан береке, үйлеріңізден жылылық кетпесін!

Құрметпен: ата-аналар.

Сарқан қаласының тұрғыны, кәсіпкер, аяулы жар, асыл ана 
Қарашева Ардақ Жапарқызын 8 наурыз күні болатын туған 
күнімен құттықтаймыз. Әрқашан жүзіңнен мейірім нышаны кетпей, 
айналаңа нұрыңды шашып, аналық бақытқа бөленіп жүре бер. 
Отбасының жылуын сезініп, көңілі гүл көктемдей көтеріңкі болуын, 
денсаулығының мықты болуын тілейміз.

Ағайынға қабағы ашық,
Күтіп алар шынайы.
Дос-жаранмен араласып,
Күліп жүрер ұдайы.
Қызмет десе шайлықпаған,
Алға ұмтылып жүргені.
Қиындықтан қаймықпаған,
Үйдің алтын діңгегі.
Ізгі тілекпен: Дәулет-Базархан, Жәлел-Гуля, Жомарт-

Сайраш, Нұртілеу-Күлшат, Клара.

Биыл ақын, ұлы ағартушы Абай Құнанбайұлының 175 
жылдық мерейтойы республика көлемінде атап өтілуде.   Жуыр-
да осыған сәйкес аудандық мәдениет үйінде Сарқан ауданының 
жастар ресурстық орталығы және аудандық мәдениет үйінің 
ұйымдастыруымен «Абайдың жолы-дара жол» атты байқау 
өткізілді. Іс-шараның мақсаты: қазақ тілінің көркемдік ерекшелігін, 
бай сөз қорын насихаттау, Абай шығармашылығын насихаттау 

арқылы қазақ тілі мен әдебиетіне, мәдениетіне деген ықыласты арттыру болды.  Шара ба-
рысында Абай Құнанбаевтың 175- жылдығына арналған ән байқауы және Абайдың қара 
сөздерін оқып, сурет салудан байқау өтті. 20-ға жуық қатысушы бақ сынасқан сайыста ән 
байқауынан ерекше өнерімен көрермендерді тәнті еткен М. Төлебаев ауылдық мәдениет 
үйінің жетекшісі Бекзат Тұрғанов арнайы дипломмен марапатталды. Басшымызды осынау 
жүлдесімен құттықтап, өнер өлкесінен өзіндік орнын алуын тілейміз.

М. Төлебаев ауылдық мәдениет үйінің ұжымы.

Құрметті Ақылбекова Елік Аскербековна, сізді шұғылалы 
көктемнің алғашқы мерекесі – Халықаралық әйелдер күнімен шын 
жүректен  құтықтаймыз. Сіз бойына мейірім, жылулық, махаббат пен 
ізгілікті дарыта білген дара ұстазсыз. Көгіңізде  күн, құшағыңыздан 
гүл, өміріңізден күлкі кетпесін. Әрқашан толысқан айдай ажарланып, 
күлімдеген күндей нұрланып, шаттық пен қуанышқа бөленіп, береке-
бірліктің бастаушысы, игі істердің қостаушысы, оқушыларыңыздың 
мақтанышы  болып жүре беріңіз.

Әйел, қыздар сендер көктем гүлісің,
Ақындардың өлең арнар жырысың.
Ұрпақ жалғап, өмір сыйлап адамға,
Ғасырларға жалғасады бұл ісің.
Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің   2 А сынып 

ата - аналары атынан. 

Баланың білегі ауырса,
Ананың жүрегі ауырады.

* * *
Ақ жаулығы ананың — ақ көрпесі 

баланың.
* * *

Ана алақанының аясы, 
Ақ шынардың саясы.

* * *
Ана алдында құрмет, 
Ата алдында қызмет.

* * *
Анаға баланың алалығы жоқ.

* * *
Ананың алақаны балаға айдынды

 қоныс.

АНА -
барлық көркемділіктің үлгісі

 

Ананың басқан жерінде пейіш бар.
* * *

Ананың сүйген жері отқа күймейді, оқ 
та тимейді.

* * *
Ана сүті бой өсіреді,
Ата тілі ой өсіреді.

* * *
Ана сүтін ақтамағанды ешкім 

мақтамайды.
* * *

Анасыз өмір — сөнген көмір.

Халық даналығынан.

Марапат мерей өсіреді 


