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Жуырда «Бабалар рухы» қоғамдық қорының құрылтайшылары 
бас қосып, қордың қамқоршылық кеңесі, тексеру комиссиясы 
құрылды. 

Қазақ - қалмақ соғысында ел мен 
жерін жатжерліктен қорғаған бахадүр, 
есімі садыр руының ұранына айналған 
Алдияр Елкеұлына ескерткіш 
тұрғызу мақсатында құрылған 
қордың қамқоршылық кеңесі алдағы 
атқарылар мақсат-міндеттерін сара-
лады. Қоғамдық қордың төрағасы Жа-
нат Мұқашев алғашқы салымдар мен  
қаржылар туралы есеп берді. Осынау 
игілікті істің бастамашысы аудандық 
мәслихаттың хатшысы Қадыр Абдрах-
манов отбасының атынан ортақ қорға 
500 мың теңге аударып  үлгі көрсетсе, 
кәсіпкер Ғалым Рахметқалиев 500 
мың, Тұратбек Чарапиев 200 мың, 
«Жоңғар Алатауы» ұлттық табиғи паркінің ұжымы 400 мың, 
аудандық полиция бөлімінің ұжымы 220 мың, Бейсенбай Разбе-
ков 100 мың теңге және басқа да ірілі –ұсақты мекеме ұжымдары 
өзіндік үлестерін қосты.  

Ата қонысымызды ұрпақтарына аманат етіп қалдырған ба-
балар рухын қастерлеу мақсатындағы ортақ қорға үлес қосу – 
баршамыздың перзенттік парызымыз. 

«Бабалар рухы» қоғамдық қорының Қазақстан Халық 
Банкі Сарқан аудандық басқармасында ашылған есеп-шоты: 

KZ 776010311000083911
SWIFT BIC: HSBKKZKX
БИН/ИИН: 190640010888.

Бабалар рухына тағзым
Құрметті Сарқан ауданы тұрғындары, 

«Бақытты отбасы» бағдарламасы бойынша 
несиелік өтінімдерді қабылдауды бүгіннен бастай-
мыз. Биыл аталған бағдарламаны жүзеге асыру үшін 
бюджет тарапынан бөлінетін лимит мөлшері екі 
есеге ұлғайтылды. Ол 100 млрд теңгені құрайды. 
Яғни, қолжетімді заемдар осы жылы шамамен 10 000 
отбасыға беріледі.

Жергілікті әкімдіктен отбасының мәртебесін 
(көпбалалы, толық емес, мүмкіндігі шектеулі баласы бар 
отбасы) растайтын жолдаманы алған соң Банкке құжаттар 
тапсыру үшін келіп, заем алуға өтінім беру керектігін 
естеріңізге саламыз.

Заем мөлшерлемесі бұрынғысынша жылдық 2%-ды 
құрайды, бастапқы жарна - 10%. Биылғы жылы енгізілген 
басты өзгеріс – ең жоғары табыс көлемі. Енді ол күнкөріс 

"Бақытты отбасы" - баспаналы болуға  мүмкіндік

Үкіметтік емес ұйымдардың 
назарына!

«Коммерциялық емес ұйымдар туралы» 2001 жылғы 16 
қаңтардағы Қазақстан Республикасы Заңының 41-бабының 
5-тармағына, «Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік 
әлеуметтік тапсырыс, үкіметтік емес ұйымдарға арналған гранттар 
және сыйлықақылар туралы» 2005 жылғы 12 сәуірдегі Қазақстан 
Республикасы  Заңының 4-1-бабының 6-1) тармақшасына 
сәйкес үкіметтік емес ұйымдар өз қызметі жөнінде мәліметтерін 
Қазақстан Республикасының ҮЕҰ Дерекқорына ұсынады.

Үкіметтік емес ұйымдар өз қызметтері жөніндегі мәліметтерді 
үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті 
органға (бұдан әрі – уәкілетті орган)осы Қағидаларға 1-қосымшаға 
сәйкес қазақ және орыс тілдерінде жыл сайын 31 наурызға дейін 
қағаз және электрондық тасығыштарда (DOC, DOCX форма-
тында CD-дисктерде немесе USB-флэш-жинақтаушыларда) по-
шта арқылы немесе қолма-қол немесе электрондық түрде www.
infonpo.gov.kz веб-портал арқылы ұсынады.

Вниманию 
неправительственных 

организаций!
В соответствии с пунктом 5 статьи 41 Закона Республики Ка-

захстан от 16 января 2001 года «О некоммерческих организаци-
ях», подпунктом 6-1) статьи 4-1 Закона Республики Казахстан 
от 12 апреля 2005 года «О государственном социальном зака-
зе, грантах и премиях для неправительственных организаций в 
Республике Казахстан» неправительственные организации еже-
годно предоставляют сведения о своей деятельности неправи-
тельственными организациями и формирования Базы данных 
неправительственных организаций.

Сведения о своей деятельности предоставляются неправи-
тельственными организациями в уполномоченный орган в сфере 
взаимодействия с неправительственными организациями (Мини-
стерство по делам религии и гражданского общества Республики 
Казахстан)  по форме, согласно приложению 1 к настоящим Пра-
вилам, на казахском и русском языках ежегодно до 31 марта года, 
следующего за отчетным периодом: через почту либо нарочно на 
бумажном и электронном носителях (CD-дисках либо USB-флэш-
накопителях в формате DOC, DOCX) или через веб-портал www.
infonpo.gov.kz в электронном виде. Авторизация на интернет-
портале возможна при помощи ключа ЭЦП, полученного в ЦОНе. 

минимумының мөлшеріне сәйкес есептелінетін болады. 
Талаптарға сай, жеңілдетілген заем алу үшін әр отбасы 
мүшесіне келетін табыс мөлшері соңғы алты айда ай 
сайын екі күнкөріс мимнимумынан, яғни, 62 366 теңгеден 
аспауы қажет. Яғни, бұған дейін осы талапқа сай келме-
ген отбасылар осы жылы бағдарламаға қатысып, қоныс 
тойын тойлай алады.

Өткен жылы Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 4 862 
қазақстандық отбасының тұрғын үй мәселесін шешуге 
септігін тигізді. Бұған қоса, тағы 261 отбасы несиелері 
бойынша мақұлдау алып, болашақ баспанасын іздестіріп 
жатыр. Осылайша, банк табысы төмен отбасыларға 
қолжетімді несиелер беру мақсатында 2019 жылға 
бөлінген 50 млрд теңге қаражатты игерді. Жолдаманы 
Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі  №111, 2 қабат, 17 
кабинеттен алуларыңызға болады.

Уважаемые жители Сарканского района!  С се-
годняшнего дня начинается прием кредитных 
заявок по программе «Бақытты отбасы». В этом 
году на реализацию программы в два раза увели-
чен лимит выделяемых из бюджета средств. Он 
составляет уже 100 млрд тенге. Это значит, что 
доступные займы в 2020 году смогут получить по-
рядка 10 000 семей.

Напоминаем, что для оформления заявки в банк не-
обходимо обращаться уже с направлением от местного 
акимата, подтверждающего статус семьи (многодетная 
семья, неполная семья или семья с ребенком с ограни-
ченными возможностями).

Ставка по займу остается прежней - 2% годовых при 
наличии первоначального взноса в размере 10%. Един-
ственное, что меняется в 2020 году – это максимальный 
размер дохода. Теперь он исчисляется размером про-

житочного минимума. И по правилам, чтобы получить 
льготный заем, доход на каждого члена семьи за по-
следние шесть месяцев не должен превышать двух про-
житочных минимумов в месяц или 62 366 тенге. Таким 
образом, у семей, которые раньше не проходили по это-
му критерию, в этом году есть шанс отметить новоселье.

В прошлом году Жилстройсбербанк помог решить 
жилищный вопрос 4 862 казахстанским семьям по про-
грамме «Бақытты отбасы». Еще 261 семья получила 
положительные решения по кредитным заявкам и сей-
час находится в поиске своего жилья. Таким образом 
Жилстройсбербанк освоил средства в размере 50 млрд 
тенге, выделенные ему в 2019 году для льготного креди-
тования малообеспеченных семей.

Направление можно получить по адресу 
г.Саркан, улица Тауелсиздык, дом № 111, 2 этаж, 17 
кабинет.

Жуырда аудандық пар-
тия филиалының партиялық 
бақылау комиссиясының оты-
рысы өтті. Партиялық бақылау 
комиссия төрағасы Жәлел Са-
санбаев жиналғандарды күн 
тәртібімен таныстырды. Комис-
сия отырысына аудандық партия 
филиалы төрағасының бірінші 
орынбасары Аслан Кубентаев,  
аудандық мәслихат депутатта-
ры, комиссия мүшелері мен ме-
кеме басшылары қатысты. Жиында   "Жетысу Энер-
готрейд" Сарқан ЭОБ ЖШС бөлімінің басшысы Санат 
Орымбаевтың аудан көлемінде электр станцияларының  
құлыпталынып, қоршалуы және  көшелердің жарықпен 
қамтамасыздандырылуы бойынша есебі тыңдалды. 

ПАРТИЯЛЫҚ БАҚЫЛАУ
 КОМИССИЯСЫНЫҢ ОТЫРЫСЫ

Жиын қорытындысында депутаттар та-
рапынан түскен сауалдар мен айтылған 
ұсыныс-пікірлер ескеріле отырып, шешім 
қабылданды.

Жомарт ИГІМАН,
аудандық мәслихаттың депутаты. 

Жақында «Nur Otan» пар-
тиясы аудандық филиалы 

жанындағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық 
кеңестің кезекті отырысы өтті. 
Жиынға аудандық мәслихат депу-
таттары, аудандық партия филиалы 
төрағасының бірінші орынбасары 

НӘТИЖЕЛІ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ 

А.Кубентаев және партия филиалы 
жанындағы сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық 
кеңесінің төрағасы Е.Дармышев 
және комиссия мүшелері, бастауыш 
партия ұйым төрағалары мен мекеме 
басшылары қатысты. Күн тәртібіндегі 
мәселе аясында «Еңбек» 2017-

2021 жылдарға арналған нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай 
кәсіпкерлікті дамыту» мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыруға бөлінген 
қаражаттың тиімді жоспарлануы 
және орындалу барысы туралы 
аудандық жұмыспен қамту орталығы 
директоры Д.Сағынғалидың есебі 
тыңдалды. Өз кезегінде Дидар 
Жомартұлы орталық тарапынан 
атқарылып жатқан жұмыстар тура-
сында жан-жақты мәліметтермен 
бөлісті. Түйткілді түйіндер де 
барлығын жасырмаған баяндамашы 
сондай-ақ жоспарлы жұмыстарымен 
таныстырды. Есепті жиын соңында 
қойылған сұрақтар мен айтылған 
ұсыныс-пікірлер ескеріле отырып, 
шешім қабылданды.

Өз тілшіміз.

Начинается прием кредитных заявок
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АҚПАРАТТЫҚ ХАБАРЛАМА
«Сарқан ауданының қаржы бөлімі» мемлекеттік мекемесі  2020 жылы 7 сәуірде сағат 

10.00-ден сағат 17.00-дейін www.gosreestr.kz Мемлекеттік мүлік тізілімінің веб-порталында 
коммуналдық меншіктегі нысандарды және мемлекеттік кәсіпорындарды (бұдан әрі – 
нысандар) мүліктік кешен ретінде сату жөнінде аукционды өткізу туралы хабарлайды. 
Коммуналдық меншіктегі нысандарды сату Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы 
9 тамыздағы № 920 Қаулысымен бекітілген Жекешелендіру объектілерін сату қағидасына 
сәйкес жүзеге асырылады.

Сауда-саттықтың бағаны көтеру әдісімен аукционға қойылады:
1. Ваз 21214 автомашинасы, мем. нөмірі 852АА05, 2007 ж.ш.. Теңгерім ұстаушы: 

«Сарқан аудандық білім бөлімінің М. Жұмабаев атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бастапқы бағасы – 416 231 теңге, кепілдік 
жарна – 62 435 тг.

2. Ваз 21214 автомашинасы, мем. нөмірі 874АА05, 2007 ж.ш.. Теңгерім ұстаушы: 
«Сарқан аудандық білім бөлімінің М. Маметова атындағы орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Бастапқы бағасы – 378 392 теңге, кепілдік 
жарна – 56 759 тг.

Аукционға қатысушыларды тіркеу хабарлама жарияланған күннен бастап жүргізіледі және 
аукцион басталғанға дейін екі сағат бұрын аяқталады, содан соң қатысушылар берген өтінімдерін 
кері қайтара алмайды.

Сауда-саттыққа қатысу үшін кепілдік жарналар мемлекеттік мүлікті есепке алу саласындағы 
бірыңғай оператордың шотына төленеді: кепілдік жарнаны алушы – «Ақпараттық-есептеу 
орталығы» АҚ; 

Банк атауы - «Қазақстан халық банкі» АҚ, ЖСК: КZ946017111000000330, БСК:HSBKKZKX; 
БСН: 050540004455; КНП: 171; Кбе:16. 
Назар аударыңыз! Қатысушының хабарламада көрсетілген талаптарды сақтамауы, сондай-

ақ бірыңғай оператордың арнайы транзиттік шотына сауда-саттықты өткізу туралы хабарламада 
көрсетілген кепілді жарнаның сауда-саттық басталғанға дейін екі сағат бұрын түспеуі тізілім веб-
порталының өтінімді қабылдаудан бас тартуы үшін негіз болып табылады.

Аукционға қатысу үшін мыналарды көрсете отырып, тізілім веб-порталында алдын ала тіркелу 
қажет:

1) жеке тұлғалар үшін: жеке сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – ЖСН), тегін, атын, әкесінің 
атын (бар болса);

2) заңды тұлғалар үшін: бизнес сәйкестендіру нөмірін (бұдан әрі – БСН), толық атауын, бірінші 
басшының тегін, атын, әкесінің атын (бар болса);

3) кепілдік жарнаны қайтару үшін екінші деңгейдегі банктегі есеп айырысу шотының 
деректемелерін;

4) байланыс деректерін (почталық мекенжайы, телефоны, факс, е-mail) көрсете отырып, 
тізілімнің веб-порталында алдын ала тіркелу қажет. 

Жоғарыда көрсетілген деректер өзгерген кезде қатысушы бір жұмыс күні ішінде Тізілімнің веб-
порталына енгізілген деректерді өзгертеді.

Аукционға қатысушы ретінде тіркелу үшін қатысушының ЭЦҚ қойылған нысан бойынша 
аукционға қатысуға өтінімді тізілімнің веб-порталында тіркеу қажет.

Автоматты тексеру нәтижелері бойынша тізілімнің веб-порталы қатысушының тізілімнің веб-
порталында көрсетілген электрондық мекенжайына өтінімді қабылдау не өтінімді қабылдаудан 
бас тарту себептері туралы электрондық хабарлама жібереді.

Аукционға жіберілген қатысушыға тізілімнің веб-порталы беретін аукцион нөмірі бойынша аук-
цион залына қол жеткізу ұсынылады.

Аукционға қатысушылар аукцион басталғанға дейін бір сағат ішінде ЭЦҚ мен аукциондық 
нөмірді пайдалана отырып, аукциондық залға кіреді. Аукцион сауда-саттық өткізу туралы хабарла-
мада көрсетілген Нұр-Сұлтан қаласының уақытында аукцион залында жекешелендіру объектісінің 
бастапқы бағасын автоматты түрде орналастыру жолымен басталады.

Аукционды өткізу кезінде жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасына тең.

Бағаны көтеру әдісі бойынша Аукцион:
Бастапқы баға жарияланған қадаммен көтерілетін сауда-саттық әдісі. Өзгерту қадамы 10 пай-

ыз мөлшерінде белгіленеді.
1) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 

қатысушылардың бірде-бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға 
жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін растамайтын болса, онда осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілмеген 
болып танылады;

2) егер аукцион залында аукцион басталған сәттен бастап жиырма минут ішінде 
қатысушылардың бірі осы Қағиданың 46-тармағына сәйкес белгіленген қадамға жекешелендіру 
объектісінің бастапқы бағасын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін рас-
тайтын болса, онда бастапқы баға белгіленген қадамға артады;

3) егер ағымдағы баға артқаннан кейін жиырма минут ішінде қатысушылардың бірде-бірі 
жекешелендіру объектісінің ағымдағы құнын арттыру жолымен жекешелендіру объектісін сатып 
алу ниетін растамайтын болса, онда жекешелендіру объектісін сатып алу ниетін соңғы растаған 
қатысушы жеңімпаз болып танылады, ал осы жекешелендіру объектісі бойынша аукцион өткізілген 
болып танылады.

Жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеру Аукцион қатысушылардың бірі ұсынған ең 
жоғары бағаға дейін жүргізіледі.

Егер жекешелендіру объектісінің бастапқы бағасы бағаны арттырудың кемінде екі қадамына 
көтерілген жағдайда ғана жекешелендіру объектісі бойынша бағаны көтеруге арналған Аукцион 
өткізілді деп есептеледі,бұл ретте бастапқы бағаны екі қадамға арттыруды кемінде екі қатысушы 
жүзеге асырады.

Әрбір сатылған жекешелендіру объектісі бойынша аукцион нәтижелері сауда-саттық 
нәтижелері туралы электрондық хаттамамен ресімделеді, оған сатушы және жеңімпаз ЭЦҚ пай-
далана отырып, сауда-саттық өткiзiлген күнi тізілімнің веб-порталында қол қояды.

Сауда-саттық нәтижелері туралы хаттама аукцион нәтижелерін және жеңімпаз бен сатушының 
жекешелендіру объектісін сату бағасы бойынша сатып алу-сату шартына қол қою міндеттерін 
белгілейтін құжат болып табылады. Сатып алу-сату шарты электрондық форматта тізілімнің 
веб-порталында жасалады және сатушы мен сатып алушы ЭЦҚ пайдалана отырып сауда-
саттық нәтижелері туралы хаттамаға қол қойылған күннен бастап күнтізбелік он күннен аспай-
тын мерзімде оған қол қояды. Бұл ретте сатушы сатып алушыға сауда-саттық нәтижелері туралы 
хаттамаға қол қойған күннен бастап күнтізбелік бес күннен аспайтын мерзімде қол қоюға сатып 
алу-сату шартының жобасын ұсынады.

Сатып алушы жекешелендіру объектісіне түпкілікті төлемін төлеген кезде төлем 
тапсырмасының немесе төлем түбіртегіндегі «Төлемнің мақсаты» жолына мынадай мәліметтер 
енгізу міндетті екенін атап өтеді:

- Сатып алушының ЖСН немесе БСН;
- Порталмен берілген шарттың идентификаторы (нөмірі). 
Аукционның жеңімпазы сатып алу-сату шартына қол қойған кезде сатушыға салыстырып тек-

серу үшін мынандай құжаттардың:
1)  жеке тұлғалар үшін: паспорттың немесе жеке тұлғаның жеке басын куәландыратын 

құжаттың;
2) заңды тұлғалар үшін: заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу) туралы куәліктің не 

анықтаманың;
3) заңды тұлға өкілінің өкілеттіктерін куәландыратын құжаттың, сондай-ақ заңды тұлғаның 

өкілі паспортының немесе оның жеке басын куәландыратын құжаттың түпнұсқаларын міндетті 
түрде көрсете отырып, олардың көшірмелерін не нотариат куәландырған көшірмелерін ұсынады.

Құжаттардың түпнұсқалары салыстырып тексерілгеннен кейін бір жұмыс сағаты ішінде 
қайтарылады. 

Сатушының мекен-жайы: Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан қаласы, Тәуелсіздік  
к-сі, 111-үй, 12 кабинет. Аукцион өткізу туралы қосымша ақпаратты  сайтта және мына теле-
фондар арқылы алуға болады: 8(72839) 2-18-79.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ГУ «Отдел финансов Сарканского района» объявляет о проведении аукциона по про-

даже объектов коммунальной собственности и государственных предприятий в виде иму-
щественного комплекса (далее – объекты), который состоится 7 апреля 2020 года с 10.00 
до 17.00 на веб-портале Реестра государственного имущества www.gosreestr.kz. Продажа 
объектов коммунальной собственности осуществляется в соответствии с Правилами про-
дажи объектов приватизации, утвержденных постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 9 августа 2011 года №920

На аукцион с применением метода на повышение цены выставляются:
1. Автомашина Ваз 21214, г/н 852АА05, 2007 г.в.. Балансодержатель: КГУ «Средняя школа 

имени М. Жумабаева Сарканского районного отдела образования с дошкольным мини-центром». 
Стартовая цена 416 231 тенге, гарантийный взнос 62 435 тенге;

2. Автомашина Ваз 21214, г/н 874АА05, 2007 г.в.. Балансодержатель: КГУ «Средняя школа 
имени М. Маметовой Сарканского районного отдела образования с дошкольным мини-центром». 
Стартовая цена 378 392 тенге, гарантийный взнос 56 759 тенге;

Регистрация участников аукциона производится со дня публикации извещения и заканчива-
ется за два часа до начала аукциона, по истечении которых участники не могут отозвать подан-
ную заявку.

Гарантийный взнос для участия в аукционе вносится на реквизиты единого оператора по сфе-
ре учета государственного учета: получатель гарантийного взноса: 

АО «Информационно-учетный центр»; БИН: 050540004455, КНП: 171; Кбе: 16; Расчетный 
счет (IBAN/ИИК) в АО «Народный банк Казахстана»; КZ946017111000000330; БИК: HSBKKZKX;. 

Внимание! Основанием для отказа веб-порталом реестра в принятии заявки является несо-
блюдение участником требований, указанных в извещении, а также непоступление за два часа 
до начала аукциона гарантийного взноса, указанного в извещении о проведении торгов, на специ-
альный транзитный счет единого оператора. 

Для участия в аукционе необходимо предварительно зарегистрироваться на веб-портале 
реестра с указанием:

1) для физических лиц: индивидуального идентификационного номера (далее - ИИН), фами-
лии, имени и отчества (при наличии);

2) для юридических лиц: бизнес-идентификационного номера (далее - БИН), полного наиме-
нования, фамилии, имени и отчества (при наличии) первого руководителя;

3) реквизитов расчетного счета в банке второго уровня для возврата гарантийного взноса;
4) контактных данных (почтовый адрес, телефон, факс, e-mail).
При изменении вышеуказанных данных участник в течение одного рабочего дня изменяет 

данные, внесенные в веб-портал реестра.
Для регистрации в качестве участника аукциона необходимо на веб-портале реестра зареги-

стрировать заявку на участие в аукционе по форме, подписанную ЭЦП участника.
По результатам автоматической проверки веб-портал реестра направляет на электронный 

адрес участника, указанный на веб-портале реестра, электронное уведомление о принятии за-
явки либо причинах отказа в принятии заявки.

Участнику, допущенному к аукциону, представляется доступ к аукционному залу по аукцион-
ному номеру, присваиваемому веб-порталом реестра.

Участники аукциона в течение одного часа до начала аукциона заходят в аукционный зал, 
используя ЭЦП и аукционный номер. Аукцион начинается в указанное в извещении о проведении 
торгов время города Нур-Султана путем автоматического размещения в аукционном зале старто-
вой цены объекта приватизации.

При проведении аукциона стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объ-
екта приватизации.

Аукцион по методу на повышение цены:
Метод торгов, при котором стартовая цена повышается с объявленным шагом. Шаг измене-

ния устанавливается в размере 10 процентов.
1) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале ни один из участни-

ков не подтвердил свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой 
цены объекта приватизации на шаг, установленный согласно Правилам, то аукцион по данному 
объекту приватизации признается не состоявшимся;

2) если в течение двадцати минут с начала аукциона в аукционном зале один из участников 
подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения стартовой цены 
объекта приватизации на шаг, установленный согласно Правилам, то стартовая цена увеличива-
ется на установленный шаг;

3) если в течение двадцати минут после увеличения текущей цены ни один из участников не 
подтвердит свое желание приобрести объект приватизации путем увеличения текущей цены, то 
победителем признается участник, последний подтвердивший свое желание приобрести объект 
приватизации, а аукцион по данному объекту приватизации признается состоявшимся.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены идет до максимально предложенной 
цены одним из участников.

Аукцион по объекту приватизации на повышение цены считается состоявшимся только в том 
случае, если стартовая цена объекта приватизации повысилась не менее чем на два шага уве-
личения цены, при этом повышение стартовой цены на два шага осуществляют не менее двух 
участников.

Результаты аукциона по каждому проданному объекту приватизации оформляются электрон-
ным протоколом о результатах аукциона, который подписывается на веб-портале реестра про-
давцом и победителем с использованием ЭЦП в день проведения торгов.

Протокол о результатах аукциона является документом фиксирующим результаты аукциона и 
обязательства победителя и продавца подписать договор купли-продажи объекта приватизации 
по цене продажи. Договор купли-продажи заключается в электронном формате на веб-портале 
реестра и подписывается продавцом и покупателем с использованием ЭЦП в срок не более де-
сяти календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов. При этом, продавец 
представляет покупателю проект договора купли-продажи на подписание в срок не более пяти 
календарных дней со дня подписания протокола о результатах торгов.

Покупатель обязан при оплате окончательного платежа за объект  приватизации в платежном 
поручении или квитанции по оплате в поле «Назначение платежа» внести следующие сведения:

-    ИИН или БИН Покупателя;
-    Идентификатор (номер) договора, присваиваемый Порталом. 
Победитель аукциона представляет продавцу при подписании договора купли-продажи копии 

следующих документов, с обязательным предъявлением оригиналов для сверки либо нотариаль-
но засвидетельствованные копии указанных документов:

1) для физических лиц: паспорта или документа, удостоверяющего личность физического 
лица; 

2) для юридических лиц: свидетельства либо справки о государственной регистрации (пере-
регистрации) юридического лица;

документа, удостоверяющего полномочия представителя юридического лица, а также па-
спорта или документа, удостоверяющих личность представителя юридического лица.

Оригиналы документов после сверки возвращаются в течение одного рабочего часа.
Адрес организатора аукциона: Алматинская область, Сарканский район, г. Саркан, 

ул.Тауелсиздик, 111,  каб. 12. Дополнительную информацию о проведении аукциона можно 
ознакомиться на сайте  или получить по телефону: 8(72839) 2-18-79.                       

Мошенничество преступление
 
Преступление, общественная опасность которого очевидна для всякого 

вменяемого лица, достигшего возраста уголовной ответственности. Субъ-
ект сознает все фактические обстоятельства, соответствующие признакам 
объекта и объективной стороны мошенничества. Он сознает и общественно 
опасный характер своего деяния. В содержание умысла мошенника вхо-
дит не только сознание общественно опасного характера своих действий, 
но и предвидение развития причинной связи и наступления общественно 
опасных последствий в виде причинения потерпевшему реального имуще-
ственного ущерба. Преступник сознает, что он совершает обман путем ис-
кажения истины или умолчания о ней, предвидит, что тем самым он вводит 
потерпевшего в заблуждение, в результате которого потерпевший передаст 
ему имущество либо право на имущество. Совершая мошенничество, чело-
век  сознает, что это имущество (право на имущество) ему не принадлежит. 

Юридические лица, которые (или посредством которых) совершали мо-
шенничество, подлежат ответственности на основании норм гражданского 
или административного законодательства. Проведение правоохранитель-
ными органами специальных мероприятий по борьбе с мошенничеством 
– одно из основных направлений профилактики, выявления и пресечения 
мошеннических деяний. 

Охрана прав собственника является непременной составляющей дея-
тельности любого государства, которое обязано гарантировать стабиль-
ность отношений собственности, обеспечивая условия их защиты. Гражда-
не Республики Казахстан должны быть уверены, что закон на их стороне. В 
Стратегии «Казахстан-2030» отмечено: «Мы должны установить абсолют-
ное верховенство закона и защищать законопослушных граждан от пре-
ступности».

  Р.РАХМЕТОВ,
постовой  ИВС  Сарканского РОП,   ст. сержант  полиции.                                                                                                      

Тегін заңгерлік кеңестер
2020 жылғы «Тегін заңгерлік кеңестер. Құқықтық 

сауаттылық» тақырыбы бойынша республикалық 
науқаны.

Тегін заңгерлік кеңестер, басқа да құқықтық мәселелерден 
туындаған мәселелерді шешу үшін «Сарыарқа» заң 
кеңесшілерінің құқықтық орталығы қоғамдық бірлестігіне 
жүгініңіздер. Whatsapp-қа: 87027014429 (қазақ тілінде) 
87018709889, 87019769889 (орыс тілінде) телефондары 
арқылы хабарласуға болады.

Бесплатные юридические 
консультации

Республиканская акция «Бесплатные юридические 
консультации. Правовая грамотность» по Казахстану  
на 2020 год.

Бесплатные юридические консультации связанные с 
правовыми вопросами, для решения обращайтесь в об-
щественное объединение правовой центр юридических 
консультантов «Сарыарка».WhatsApp:87027014429 (на 
государственном языке) 87018709889, 87019769889 (на 
русском языке).

RESMI
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2020    жылдың       наурыз – маусым және қыркүйек - желтоқсан  
айлары аралығында жедел әскери қызметке азаматтарды шақыруды 

өткізуді ұйымдастыру туралы

«Қазақстан Республикасындағы  жергілікті мемлекеттік басқару және өзін өзі басқару ту-
ралы» Қазақстан Республикасы Заңының 31, 37-баптарына,  «Әскери қызмет және әскери 
қызметшілердің мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 27, 28, 31-баптарына, 
Қазақстан Республикасы Президентінің 2020 жылғы 12 ақпандағы № 266 «Әскери қызметтің 
белгіленген мерзімін өткерген мерзімді әскери қызметтегі әскери қызметшілерді запасқа шығару 
және Қазақстан Республикасының азаматтарын 2020 жылдың наурыз - маусымында және 
қыркүйек - желтоқсанында мерзімді әскери қызметке кезекті шақыру туралы» Жарлығына, 
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылдың 15 мамырындағы «Қазақстан Республикасының 
азаматтарын әскери қызметке шақыруды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы»    
№ 620 қаулысына сәйкес, аудан әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Бекітілсін: 
1) осы  қаулының 1-қосымшасына сәйкес шақыру комиссиясының негізгі құрамы;
2) осы  қаулының 2-қосымшасына сәйкес шақыру комиссиясының резервтік құрамы;
3) осы  қаулының 3-қосымшасына сәйкес медициналық комиссияның негізгі құрамы;
4) осы  қаулының 4-қосымшасына сәйкес медициналық комиссияның резервтік құрамы;
5) осы  қаулының 5-қосымшасына сәйкес азаматтарды шақыруды өткізген кездегі шақыру 

комиссиясының жұмыс кестесі.
2. Аудандық орталық аурухана директоры А. Шулгаубаев (келісім бойынша) өзінің құзіреті 

шегінде 2015 жылғы 2 шілдедегі Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің «Қазақстан 
Республикасының Қарулы Күштерінде әскери-дәрігерлік сараптаманы жүргізу қағидаларын және 
әскери-дәрігерлік сараптама органдары туралы ережені бекіту туралы» № 373  бұйрығына сәйкес:

1) ер азаматтарды медициналық куәландыруды өткізуді ұйымдастыру шараларын қолдануы 
ұсынылсын;

2) шақырушылардың сараптамаларын толық көлемде зертханалық зерттеуді жүргізуді 
қамтамасыз етуі ұсынылсын;  

3. Аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі      (Н. Адилова) қоғамдық 
жұмыстарды ұйымдастыру кезінде, қоғамдық жұмыскерлерді аудандық  Қорғаныс істері жөніндегі 
бөліміне шақыруды өткізу  кезіндегі көмек көрсету үшін жіберуді ескерсін;

4. Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік сатып алу туралы» Заңына сәйкес, конкурс 
тәсілімен жеңімпаз болып шыққан мердігер Талдықорған қаласындағы облыстық жинақтау 
пунктісіне шақырушыларды жеткізу үшін көлік бөлуді қамтамасыз етсін. 

5. Аудандық полиция бөлімі (келісім бойынша) аудандық Қорғаныс істері жөніндегі бөлімімен 
келісе отырып өзінің құзыреті шегінде жедел әскери қызметке азаматтарды шақыруды жүргізуді 
қамтамасыз ету бойынша қажетті ұйымдастыру шараларын қолдансын.

6. Аудандық қаржы бөліміне:
1) Шақыру комиссиясын оргтехникамен, кеңсе тауарларымен, бланкілік құжаттармен, соны-

мен қатар дәрігерлік комиссияны дәрі-дәрмектермен, құрал жабдықтармен, медициналық және 
шаруашылық мүлікпен және үгіт-насихат көрнекіліктерді қаржыландыруды қамтамасыз етсін;

2) Сарқан ауданының қорғаныс істері жөніндегі бөлімі мемлекеттік мекемесінің өтініміне 
сәйкес, көлік бөлудегі  шығындарды қаржыландыруды қамтамасыз етсін;

3) Ауданның бюджетінде осы мақсаттарға қарасты, қаражат шегінде әскери қызметті орын-
дауды қамтамасыз етуге байланысты іс-шараларды қаржыландыруды жүргізу.

7. Аудандық Мәдениет үйі өзінің құзыреті шегінде қарулы күштер қатарына,  басқа әскерлерге 
және Қазақстан Республикасының әскери құрылымдарына шақырылған шақырушыларды салта-
натты шығарып салуға арналған іс-шаралар ұйымдастырсын.

8. Аудандық ішкі саясат бөлімі өзінің құзыреті шегінде:
1) шақыру компанияның бұқаралық ақпарат құралдарында ақпаратты жариялануы бойынша 

іс-шаралар қабылдансын;
2) аудан аумағында жедел әскери қызметке азаматтарды шақыру туралы үгіт насихат 

көрнекіліктерін дайындасын және таратылуын қамтамасыз етсін.
9. Аудан әкімінің орынбасары Муханов Арман Турсынұлы - шақыру комиссиясының  төрағасы, 

шақыру басталар алдында қатысы бар мемлекеттік мекемелердің және ұйымдардың басшыла-
рымен, қала, ауылдық округтер әкімдерімен шақыруды өткізуге дайындықтарын және кезекті 
әскерге шақыру кезеңінде алға қойған мақсаттарын тыңдауға қызметтік жиналыс өткізсін.

10. Қала, ауылдық округтер әкімдері осы қаулыға сәйкес барлық іс-шаралардың орындалуын 
қамтамасыз етсін.

11. Аудандық қорғаныс істері жөніндегі бөлімінің бастығы жедел әскери қызметке шақырудың 
нәтижелері туралы аудан әкімін 2020 жылдың 15 шілде және 2020 жылдың 15 желтоқсанда 
ақпараттандырсын.

12. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбасары     А. Мухановқа жүктелсін.

Сарқан ауданының әкімі                                             М. Разбеков 

В соответствии со ст. 31, 37 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О мест-
ном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьями 27, 28, 
31 Закона Республики Казахстан от 16 февраля 2012 года «О воинской службе и статусе воен-
нослужащих», Указом Президента Республики Казахстан от 12 февраля 2019 года № 266 «Об 
увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный 
срок воинской службы и очередном призыве мужского пола  граждан Республики Казахстан на 
срочную воинскую службу в марте-июне и сентябрь-декабре 2020 года», Постановления Прави-
тельства Республики Казахстан от 15 мая 2012 года № 620 «Об утверждении Правил организации 
и проведения призыва граждан Республики Казахстан на воинскую службу», акимат Сарканского 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1) Согласно приложению 1 основной состав призывной комиссии;
2) Согласно приложению 2 резервный состав призывной комиссии;
3) Согласно приложению 3 основной состав медицинской комиссии; 
4) Согласно приложению 4 резервный состав медицинской комиссии;
5) Согласно приложению 5 график работы призывной комиссии при проведении призыва 

граждан.
2. Директору центральной районной больницы Шулгаубаеву А. (по согласованию) в соответ-

ствии с Правилами проведения военно-врачебной экспертизы в Вооруженных Силах Республики 
Казахстан, утвержденное приказом Министра обороны Республики Казахстан № 373 от 2 июня 
2015 года:

1) Принять организационные меры по медицинскому освидетельствованию граждан;
2) Обеспечить проведение полного лабораторного исследования анализов граждан, подле-

жащих призыву.
3. Районному отделу занятости и социальных программ  (Адиловой Н) при организации обще-

ственных работ учесть необходимость направления технических работников в районный отдел 
по делам обороны для оказания помощи при проведении призыва. 

4. Поставщику определенного победителем способом конкурса согласно закону Республики 
Казахстан «О государственных закупках» обеспечить выделение транспорта для перевозки при-
зывников в областной сборный пункт г. Талдыкорган.

5. Районному отделу полиции (по согласованию) в пределах своей компетенции принять не-
обходимые организационные меры по обеспечению проведения призыва граждан на срочную 
воинскую службу.

6. Отдел финансов района:
1) Обеспечить призывные комиссии необходимой оргтехникой, канцелярскими товарами, 

бланочной продукцией, а также медицинские  комиссии медикаментами, инструментарием, ме-
дицинским и хозяйственным имуществом, а также финансирование наглядной агитации;

2) Обеспечить финансирование расходов на выделение транспорта согласно заявкам отдела 
по делам обороны Сарканского района.

3) Осуществлять финансирование мероприятий, связанных с обеспечением выполнения все-
общей воинской обязанности, в пределах средств, предусмотренных для этих целей в бюджете.

7. Районный Дом культуры в пределах своей компетенции организовать мероприятия по про-
ведению торжественных проводов призывников, призванных в ряды Вооруженных Сил, других 
войск и воинских формирований Республики Казахстан.

8. Районному отделу внутренней политики в пределах своей компетенции:
1) Принять организационные меры по информационному освещению в средствах массовой 

информации призывной компании;
2) Подготовить и обеспечить размещение наглядной агитации о призыве граждан на срочную 

воинскую службу на территории района.
9. Заместитель акима района-председатель  призывной комиссии Муханов Арман Турсынович-

перед началом призыва провести служебное совещание с привлечением руководителей заин-
тересованных государственных учреждений и организаций, акимов города и сельских округов 
района с заслушиванием о готовности к проведению призыва и постановкой задач на очередной 
призыв.

10. Акимы города и сельских округов района должны обеспечить выполнения всех мероприя-
тий в соответствии с данным постановлением.

11. Начальнику районного отдела по делам обороны об итогах призыва на срочную воинскую 
службу информировать акима района к 15 июля 2020 года и к 15 декабря  2020 года.

   12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя акима 
района Муханова А.Т.

Аким Сарканского района                                       М. Разбеков 

АУДАН ӘКІМДІГІНІҢ  
ҚАУЛЫСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
РАЙОННОГО АКИМАТА

Об организации проведения призыва граждан на срочную воинскую 
службу в марте-июне и сентябре-декабре 2020 года

Ауыл шаруашылық тауар 
өндірушілердің назарына! 

Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 
жылғы 6 сәуірдегі № 4-4/305 бұйрығына сәйкес «Тыңайтқыштардың құнын 
(органикалық тыңайтқыштарды қоспағанда) субсидияның бекітілген ережесі 
бойынша 7–тармақ 7) тармақшасында көрсетілген ауыл шаруашылығы та-
уарын өндірушілерге жер пайдалану және (немесе) жеке меншік құқығында 
тиесілі ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер учаскелерінің тыңайтылатын 
алқабына арналған алтыдан кем емес агрохимиялық көрсеткіш (қарашірік, 
су немесе тұз сүзіндісінің сутегі көрсеткіші (рН), нитраттық, жеңіл 
гидролиздендіргіш немесе сілтілі гидролиздендіргіш азот, фосфордың, 
калий мен күкірттің жылжымалы нысандары) бойынша электрондық 
агрохимиялық картограмманы субсидиялаудың ақпараттық жүйесінде 
тіркеу деп көрсетілген.

Бұл тармақ 2021 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізіледі.
Осыған байланысты, «Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» 

мемлекеттік мекемесі Сіздерге ауыл шаруашылық тауар өндірушілерге 
биылғы жылы міндетті түрде агрохимиялық талдау жасауларыңыз қажет.

Объявление для
 сельхозтоваропроизводителей!

Согласно Приказу Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 
утверждены Правила субсидирования стоимости удобрений (кроме орга-
нических удобрений) от 6 апреля 2015 года № 4-4 / 305. Субсидии на ми-
неральные удобрения выплачиваются по условиям указанных в подпункте 
7) пункта 7 настоящих правил: - регистрация в информационной системе 
субсидирования электронной агрохимической картограммы на удобряемую 
площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, принад-
лежащих товаропроизводителю на праве землепользования и (или) част-
ной собственности, по не менее шести агрохимическим показателям (гумус, 
водородный показатель (рН) водной или солевой вытяжки, нитратный, лег-
когидролизуемый или щелочногидролизируемый азот, подвижные формы 
фосфора, калия и серы).

Этот пункт вступает в силу с 1 января 2021 года.
В связи с этим, «Сарканский районный отдел сельского хозяйства» про-

сит Вас сельхозтоваропроизводителей провести агрохимический анализ 
почвы.

Ғ. БАТЫРБЕКОВА,
«Сарқан аудандық ауыл шаруашылығы бөлімі» мемлекеттік 

мекемесінің бас маманы,  тұқым инспекторы.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры 2020 
жылдың 18 наурызында таңғы сағат 10.00-да 
Талдықорған қаласы Жансүгіров көшесі 149 ме-
кенжайында «Ашық есік күні» шарасын өткізеді.

Басты мақсат – жаңа салымшылар-
ды жинақтаушы зейнетақы жүйесі және Қор 
қызметтерімен таныстыру.

2019 жылдың 8 қаңтарынан бастап БЖЗҚ-
да «Қазақстан Республикасының зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы» ҚР Заңына сәйкес 
міндетті зейнетақы жарналарын (МЗЖ) есепке алу 
бойынша жеке зейнетақы шотын (ЖЗШ) ашу үшін 
жеке тұлғаға тиісті өтінішті рәсімдеу үшін БЖЗҚ 
кеңсесіне келудің қажеті жоқ. Қорға алғашқы жар-
на келіп түскен сәтте зейнетақы шоты автоматты 
түрде ашылады. Бір жыл ішінде Қорда автоматты 
түрде 400 мыңдай жаңа зейнетақы шоты ашылды. 
Бұл шоттар иелерінің көпшілігі Қор филиалына 
алғаш рет келеді.

Қор мамандары Қазақстанның жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі мен Қор қызметі тура-
лы әңгімелейді. Зейнетақы калькуляторының 
көмегімен болашақ зейнетақыны есептейді және 
Қордың салымшылармен өзара әрекеттесу ар-
налары және басқа да сұрақтар бойынша туралы 
жауап береді.

Шараға қатысушылар тек күн тәртібіндегі 
тақырып бойынша ғана емес, жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі мен Қор қызметі, сондай-
ақ өздерінің жинақтары туралы да сұрақтарға 
тиянақты жауаптар алады.

Шара соңында барлық қатысушыларға бағалау 
сауалнамасы арқылы өздерінің ұсыныстары мен 
тілектерін білдіруге мүмкіндік беріледі.

«БЖЗҚ» АҚ салымшылар мен алушыларды 
және қатысуға ниет білдірген барлық азаматтарды 
«Ашық есік күні» шарасына шақырады.

«Ашық есік күні» 
шарасына шақырады

Тіл – халықтың ертеңі
Еліміз тәуелсіздік жолының жиырма тоғызыншы жылы-

на қадам басқан тарихи шақта, басқа елдермен иығын тең 
тіресер кезеңде мені тіліміздің қазіргі жайы толғандырады. 
Әсіресе, жастар, өкінішке орай, ана тіліне менсінбей қарауға 
әуес. Бүгін біздің ортада неге ана тілін білмейтіндер көбейді? 
Көшеде жүрген екі қазақтың бірі орыс тілінде сөйлейді, 
дүкенде де, қоғамдық орындарда жүрсек те көретініміз - сол. 
Жасы да, кәрісі де тілін бұрап орыс тілінде сөйлеп жатқаны. 
Өз ана тілінде ойын жеткізуге не себептен үйренуге тыры-
спайтыны мен үшін түсініксіз. Осылай тізе берсең қазақ 
тілінің бүгінгі жайы, ақын тілімен айтқанда, «мың өліп, мың 
тірілген»  қазақ ұлтының дәл өзі сияқты. 

Бұл осы ХXI ғасыр жастарының дерті ме, әлде әдеті ме 
түсінбедім. Өзі қазақ бола тұра қазақ тілінде сөйлеуге намы-
станады, оған қоса тілімізді шұбарлайды. Ал бұл қазақтыққа 
жат нәрсе. Сонау қиын-қыстау кезеңде ата-бабаларымыз осы 
тілімізді сақтап қалу үшін өз жандарын құрбан еткен. Сонда біз 
соны бағалай алмағандығымыз ба? «Қолда барда алтынның 
қадірі жоқ» деген мақал бекер айтылмаған. Қазір бәріміз 
бейбіт, тыныш заманда өмір сүріп жатырмыз. Бірақ қолда бар 
асылымыз тілімізді бағалай алмай жатырмыз. «Өз алдына ел 
болуға өзінің тілі, әдебиеті бар ел ғана жарай алатындығын 
біз ұмытпауға тиістіміз» деп Ахмет Байтұрсынов атамыз 
айтқандай, айрандай ұйыған береке бірлігімізді сақтап, 
тәуелсіз Отанымыздың болашағын жарқын ету үшін, тілімізді 
қадірлеп, құрметтеуіміз керек. Дөңгеленген дүниеде қаншама 
ел бар өз ана тілінде еркін сөйлеуді аңсап жүрген, мұның 
қасында біздікі бекершілік.

Тіл пайдаланылып жүрген кезде өшпек емес, қоғамдық 
қатынастарды толымды түрде және белсене пайдаланатын 
тіл болып тұрған кезде ұлт өмір сүре бермек. Еліміз бен тіліміз 
мәңгілік жасай берсін. Ұлт болашағы жастардың қолында, ал 
тіл – ұлттың жаны. Сол себепті ұлтымызды сақтап қалғымыз 
келсе, ең алдымен, тілімізді түзетейік, шұбарлануына жол 
бермейік. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте. Қазір қай 
басылым бетіне қарасаңыз да, тіл мәселесі. Мемлекеттік 
тіліміз қашан бір тұғырына мінгенше, бұл тақырыпты тіл 
жанашырлары жаза да, айта да берері даусыз. Қазақ тілі – 
ұлттың жолы. Мен ұлтымды, тілімді сүйемін. Тіл тағдыры– ел 
тағдыры екенін еш уақытта ұмытпайық. Мен ана тіліммен 
мақтанамын және мемлекеттік тілімді құрметтеймін!

Д.ЖҰМАСІЛ,
сот приставы.
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Ел қорғаған - ер бабам!

Өз заманында туған Елке бабамыз 
өте момын адам болған. Сол кезде өзінің 
туған інісі Тәуімбеттің түйесін бағыпты. 
Күз айларының бір күні үлкен ас беріліп, 
Тәуімбет өз балаларын ертіп, сол жаққа 
жолға шығып кетеді. Елке туысын малға, 
ауылға, бала-шағаға қара деп тастап кет-
кен екен. 

Алдияр ол кезде жас болғанымен, 
талабы зор, ақылы мол бала болады. 
Кеудесін намыс пен ыза кернеп, өзі мініп 
жүретін «жел себесі» деген жүйрік торы 
құнанын мініп, тез арада түйе бағып 
жүрген әкесіне барып: «Әке жүріңіз, 
асқа баралық» дейді. Елке бабамыз: 
«Шырағым, барғың келсе, өзің бара бер, 
мен бара алмаймын, малдан айрылып 
қалсам, Тәуімбет ренжиді» дейді. Бала 

Алдияр Елкеұлы (шамамен 1641-1712) – қазақ-қалмақ соғысына қатысқан аға батыр. Есімі Садыр 
руының ұранына айналған. Алдияр туралы жазба деректер Қазақстан мен Қырғызстанда сақталған. 
Ол өз елінде Тәуімбет сияқты ру басшыларымен сыйыса алмай, қырғыз манабы Сарудың қарамағында 
қызмет атқарған. Жасы отыздан асқанда қырғыз қызы Ханшайымға үйленіп, одан Қырықсадақ, 
Қырғызшора деген ұлдары дүниеге келеді. Кейін Тәуке ханның шақыруымен елге оралады. Бірақ 
Тәукенің жоңғар хандығына қарсы кейбір әрекеттеріне наразы болады. Тәуке Севан Рабданның өз 
ордасына келген елшілерін қырып тастамақ болады. Бұған Алдияр бастаған бірнеше батыр қарулы 
қарсылық көрсетіп, елшілікті аман-сау еліне қайтарады. Бұл оқиға шамамен  1704-1705 жылдары 
болған. Тәуке жасақтарымен болған қақтығыста Алдиярдың інісі Майлан бастаған көп адам қаза та-
бады. Алдияр 1696, 1698, 1701, 1710 жылдардағы қазақ-қалмақ шайқастарының бел ортасында жүріп, 
Садыр руы жасағына аға батыр болған. Батырдың Қырықсадақ пен Қырғызшорадан басқа Қуат, Ке-
нембай, Дөненбай (шешелері Таубике), Асан, Медет, Кенжебай (шешесі Ежеп), Ақпан, Тоқпан (шешелері 
Жібек) деген сегіз ұлы болғаны белгілі. Шыршық өзені жағасындағы Төлек, Қылышты ата дейтін 
ескі зиратқа жерленген. 

Алдияр әкесінің еркіне көнбей: «Жүріңіз! 
Сіз Тәуімбеттің бірге туған әз ағасысыз. 
Сол елдің жиынына баратын жөніңіз бар. 
Сіз де өліге құран оқытып, тіріге көңіл 
айтыңыз. Ел ішінде ер салтанатын құрып 
жүріңіз» деп, әкесін ертіп, жұрт жиылған 
жерге барады. Тәуімбет қаралы ауыл-
да ел ішінде жүрген Елкені көріп, ұрсып, 
тілдейді. Әкесінің сырт жағынан келіп 
тұрған Алдияр Тәуімбеттің сөзіне шыдай 
алмай, оның алдына жетіп келеді. Өзін 
балағаттап тұрған сөзін өзіне айтып тұра 
қалады. 

Осы тұста Тәуімбет Елкені қойып, 
жас балаға қаһарын төгіп, сапысын алып 
ұмтылғанда, Алдияр оның астындағы 
атының қақ басынан қамшымен тар-
тып жібереді. Тәуімбет сасқанынан 
құрдастарын шақырып алып, қолқасын 
айтады. «Мынаны ұстаңдар, мен басын 
кесіп, қанын ішемін» деп ақырады. 

Қуғыншылар жабылып, ұстамай 
қоймайтынын байқаған Алдияр әкесіне 
бұрылып: «Ардақты әкетайым, хош 
болыңыз!» деп торы құнанының басын 
қоя беріп, самсаған сары қолды қақ жа-
рып, алдыға сытылып шығып кетеді. Өз 
есімін өзі шақырып, ұран салып «Алдияр-
лап» ұзап жөнеледі. Күн батқанша қуып 
жете алмаған қуғыншылар қала береді. 

Осы бетімен суыт жүріп отырып, 
қазақтың даласынан шығып, қырғыз 
еліне кіріп, қырғыз ханы Сарудтың ор-
дасына тоқтайды. Хан келген қонағын 
дұрыс қабылдап, жөн-жосығын, әңгімесін 
естігеннен кейін: «Шырағым, еліңнен 
жалғыз шығып, алыс жол жүріп қалған 
екенсің, бізде қырғыз деген бір тайпа 
елміз ғой, сені сақтай аламыз» деп Алди-
ярды өз ордасына қалдырады.

Күндер мен айлар өтіп жатады. 
Алдиярдың ақылдылығы ханның көңіліне 
ұнайды. Саруд қатты ойланып, өзіне 
бала қылып алмақшы ойымен ханыммен 
ақылдасады. Сонда бәйбішесі: «Баланың 
тал бойында бір міні жоқ, тұлғасы қай 
жағынан да бөлек, ақыл-мінезінде де 
кемшілігі жоқ. Бірақ, менің білуімше, дәл 
осы сынды адам «бұралқы» болып, бөтен 
елге сіңбес. Егерде хан ием, көңіліңіз 
ауып, Алдиярды бала етемін десеңіз, оған 
жалғыз қызыңыз Ханшайымды қосып, 
«күйеу бала» етіңіз», - деген екен. Келер 
жылы хан қызы жүкті болып, егіз ұл туа-
ды. Үлкенінің есімін Қырықсадақ, екіншісін 
Қырғызшора деп атайды. 

Сол заманның бір жылдарында Өзбек 
хандығымен қырғыздар соғысып, жеңіске 
жетеді. Бұл соғыста Алдияр ерлігімен 
ерекше көзге түсіп, соңынан бүкіл қырғыз 
қолына қолбасшылыққа сайланады. 
Көп кешікпей бұл жеңіс, Алдиярдың 
атағы, еңбегі, ерлігі бүкіл қазақ даласы-
на естіледі. Хабарды ести келе қазақтың 
ханы Әбілхайыр Орта, Кіші жүзге ха-
барлайды. Қырық кісі сайлап, елшілікке 
Бұхар жырауды қояды. Әбілхайыр: «Ал-
диярды елге қайтарыңдар» деп қырғыз 
еліне жібереді. 

Қазақтың қырық кісіден сайланған 
елшілігі қырғыз еліне жетіп, ханға 
жолығып, өздеріне жүктелген міндеттерін 

жеткізіп, ордадан жауабын күтіп жатады. 
Біраз айлар бойы Саруд хан елшілерге 
жауабын қайтармайды, онысы Алди-
яр батырды қимағаны мен қиналғаны. 
Күндердің бірінде батырдың өзі хан ор-
дасына кіріп келіп: «Хан ием, мен сізге 
кеше ғана «пана» сұрап келгенде, жақсы 
сөзбен қарсы алып, артынан шексіз 
құрмет көрсеттіңіз, қызыңызға  үйленіп, 
екі балалы болдым. Енді бүгін қазақтан 
елшілер келіп, мені алып кетпек. Кезінде 
өз туысымның қорлығына шыдамай, ел-
ден кетіп едім, басқа жұртыма өкпе жоқ. 
Бүкіл қазақ елі шақырып, елшілері келіп 
отырғанда, маған еліме, жеріме қайтқан 
дұрыс болар деп, сізден рұқсат сұрап, 
ақ батаңызды алуға келдім. Менде өзіңіз 
қосқан Ханшайым мен екі ер балам бар, 
басқа мал-мүлік жоқ. Хан ием! Рұқсат 

болса, менің тартуым осы екі баламды 
қияметке дейін сізге бердім. Ханшайым 
да балаларды тәрбиелеп, өз қолыңызда 
болсын», - деп ханның үйінен сыртқа 
шығып кетеді. 

Қырғыз ханы манаптарды тегіс 
шақырып, кеңес құрып, бір бітімге кел-
ген соң, Бұхар жырау бастаған қазақ 
елшілеріне қырық сәйгүлік жылқы, қырық 
түйесін беріп, Алдиярға хан өзі мініп 
жүретін «көк ала» тұлпарын мінгізіп, 
қолына көк ала ту ұстатып, батасын беріп, 
еліне қайтарады. Батырды қырғыз елінің 
шетінде ақ үй тігіп, аса құрметпен күтіп, 
сыймен қош айтысады.

Алдияр батыр, қолбасшы қазақ жеріне 
Тәуке ханның заманында келеді. Әкесі 
Жәңгір хан бұл дүниеден өткеннен кейін 
Тәуке 1680 жылдан бастап 38 жыл қазаққа 
хан болып, 1718 жылы қайтыс болады. 
Батыр елден кеткенде Елке әкесі айт-
тырып қойған қалыңдығы жұртта қалып 
қояды. Қалыңдағы қоңырат руының еліне 
белгілі Дүйсе деген кісінің Таубике атты 
қызы. Тірі кеткен батырды күтіп, үйінде 
отырған екен. Алдияр айттырып қойған 
қалыңдығын еліне іздеп барып, атасына 
сәлем беріп, аз күн қонақтап, ауылына 
алып келеді. Бірнеше жылдар өткен соң 
батыр бір рулардың жиынында Жібек де-
ген қызды кездестіріп, өз өтініші бойынша 
ата-анасынан бата алып үйленеді. 

Алдияр Тәуке ханның бірінші баты-
ры болған, ел арасында ол әрқашанда 
ханның оң жағында отырған. Батыр сол 
дәуірде өзімен жақын арада орналасқан 
көрші елдерге, туыстарына қатты қарап, 
қысым жасап отырған. Бұл күндері одан 
әбден жапа шеккен жақындары Тәуке 
ханға Алдиярдың үстінен шағым жасай-
ды, оны хан Алдиярға айтады.

Бірнеше күн өткеннен кейін, хан өзінің 
үйінде жаңағы шағым айтушылар бар 
халықтың ортасында отырғанда, үйге 
Алдияр батыр ханға кіріп сәлем беріп, 
өзінің үйреншікті орнына, ханның оң 
жағына отыра кетеді. Біраз өткен соң, жүк 
артылған 2-3 түйе көрінеді (олар қазақ 
үйдің ішінен көрініп тұрған екен), олардың 
артқандары құрт пен май еді. Түйелерді 

Алдияр адамы айдап келе жатқан. Ба-
тыр отырған жерінен оған даусын көтере 
сөйлеп, «Мен бұл сыйларды бұл топқа 
емес, ханға әкелдім, түйелерді ханның 
үйіне апар» деп жарлық берді. Тәуке хан 
жиналған халыққа Алдиярдың қысымы 
туралы өздерің шағымдарыңды айтыңдар 
деп қолқа қойды. Бірақ оған ешкімнің ба-
тылы бармады және сөз айта алмады. 
Сондықтан Тәуке халыққа: «Осындай 
ардақты, атақты Алдияр сияқты батырға 
өз туыстарын, жақын аймағын ренжітуі жа-
распайды, ал шағыммен келген қауымға 
ренжігендеріңді қойып, ескіні ұмытып, 
келісімге келіңдер, татуласыңдар, бұдан 
былай мұндай жағдайлар қайталанбасын» 
деп ақылын айтты. Ақырында хан халыққа 
батырды қатты қадірлейтінін білдіріп, «Ол 
түйе алса, атанмен қайтарады» деген 

сөздермен түйіндеді. 
Алдияр «жәйші» болған кісі еді 

(сол кездегі қазақтың ұғымындағы 
жаңбыр, дауыл шақырған адам), Тәуке 
қарақалпақтарды қол астына кіргізу 
үшін оларға бірнеше дүркін шабуыл 
жасаған еді. Бірақ қарақалпақ ханының 
алдыңғы шебіндегі қырағы сарбаздары 
тез уақытта халқына, ханына шұғыл ха-
бар беріп, Тәуке әскерінің жолын айтып 
отырған. Сондықтан олар жорықтардан 
олжасыз қайтатын еді. Күндердің күнінде 
Тәуке хан Алдияр батырды шақырып 
алып: «Сарбаздарыңды дайында, 
қарақалпақтарға жорыққа шығасың, ха-
нын қолға түсіріп, елін шауып шығыңдар», 
- деп бұйрық берді. 

Алдияр қазақ жасағымен жорыққа 
аттанады, қарақалпақ шекарасына бір 
күндік жол қалғанда батыр, құдіретті 
күшін қолданып, жер бетіне тұман түсіріп, 
аспаннан қалың жаңбыр жаудырып, 
жаудың алдыңғы жасағына көрінбей, 
жеріне кіріп, ауылдарын шауып, әскерінің 
көбін тұтқынға алып, мал-мүліктерін тегіс 
жинап, еліне алып кетеді. 

Жолда тұтқынға түскен қарақалпақтың 
бір қызы тұтқындардың ішінен өзінің ха-

нын таниды, бұл жағдайды қазақтың бір 
батыры біліп қалады. Осы батыр ханды 
өлтіріп, артынан өзі Алдиярдың алдында 
«Мен ұстадым» деп көрсетпекші болғанда, 
қарақалпақ ханы батырға алтыннан ақша 
беріп, жасырын бостандыққа шығып 
кетеді. Сол күні бұл жағдай Алдиярға 
белгілі болады. Ол ханның соңынан қуғын 
жіберіп, ханды ұстап, тірідей Тәуке ханға 
жеткізеді. Ол қарақалпақ ханын өлтіріп, 
қанын ішкен екен.

Қазақ хандығымен қарым-қатынас жа-
сау үшін халықаралық келіссөз жүргізуге 
қалмақтың қонтайшысы (ханы), Алдияр-
ды қазақтың бас батыры деп өзі келген 
екен. Олардың кездесуінің арқасында 
«Алдағы жылдары екі жақ жауласуды 
тоқтатып, тату, бейбіт өмір сүрейік» деген 
келісім жасалды. 

Алдияр Тәуке ханға келіп, қонтайшы 
мен өзінің ойларын, жасаған келіссөз тура-
лы айтады. Бірақ Тәуке бұған наразылық 
білдіріп, қонтайшыны ұстап алып келіп, 
өлтіруге бұйрық береді. Алдиярдың 
бірнеше рет «Ол менің құдайы қонағым» 
деп айтқан қолқасын қабылдамайды. Ол 
да өз қонағымды ұстап бермеймін деп, 
ауылына алып кетеді де, ел сарбаздарын 
дайындап, ханның шабуылына тойтарыс 
беруге әзірленеді. 

Тәуке әскерін жинап, Алдиярдың 
ауылына шабуыл жасайды, бірақ батыр 
туған-туыстарын ұйымдастырып, оған 
қарсы соғыс ашады. Шайқас Алдиярдың 
ауылының маңында болады. Сол заман-
да Алдиярдың Майлан деген ең кенже 
бауыры болған, ол батырлардың ішіндегі 
ер жүректісі, қаһарманы еді. Алдияр оған 
әрдайым: «Майлан, ажалың әлде қайдан» 
деп айтатын.

Алдиярдың батыр Құдияр, Ізбасар, 
Майлан бауырлары және туыстары 
Тәукемен таң атқаннан күн батқанға 
дейін шайқасады. Осы күнгі шайқаста 
жас батыр Майлан қаза табады. Батыр 
Тәуке әскерінің шабуылдарын тойта-
рып, оларды кері қайтарады. Ертеңіне 
қалмақтың қонтайшысын еліне аттан-
дырады. Алдиярдың артында қалған 
ұрпақтарының есінде осы болған шайқас 
жөнінде мынадай бір шумақ өлең жыр 
қалды:

Ұзынағаш Тойкеде келді қалмақ,
Хан Тәуке басып барып басын алмақ,
Келмегірдің қалмағы қайдан келді,
Екі қазақ соғысып Майлан өлді.
Қонтайшы аман-есен еліне оралған 

соң, тұтқынға түскен қазақтарды ордасы-
на шақырып алып, олардың қайсысы қай 
рулардан шыққандарын сұрастырып, тек 
Садыр руының адамдарын ғана емес, 
барлық Найман және Алдиярдың атын 
естіген тұтқындарды босатып жіберген 
екен.

Б.СЕЙІЛОВ.
"Қазақ Батырлары" газеті, №7 (84) 

шілде, 2005 жыл.
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Балабақша - тәрбиенің 

алтын бесігі
«Бала естігенін айтады, көргенін істейді» 
- деп қазақ халқы бекер айтпаған. Мектеп 
жасына дейінгі балаларды адамгершілікке 

тәрбиелеудің маңызы зор. Кішкентай 
сәбилеріміз ата - анасының, тәрбиешісінің, достарының мінезінен, 

жүріс - тұрысынан, сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі алуға ты-
рысады. Кішкентай бүлдіршіндеріміздің бойына ізгілік, мейірімділік, 

қайырымдылық, адамгершілік қасиеттерін сіңіріп, өз - өзіне деген 
сенімділікті тәрбиелеуде отбасы мен тәрбиешілер шешуші рөл 

атқарады. Балабақша мен отбасы арасындағы тығыздық артқан 
сайын бүлдіршіндеріміздің адамгершілік құнды қасиеттері арта 

түседі. 

Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында ағымдағы 
жылдың 28 ақпан күні  Алмалы ауылдық округіндегі «Мектепке дейінгі шағын 
орталығы  бар Алмалы орта мектебі» КММ-нің «Қарлығаш» балабақшасында  
қыздар арасында «Көктем аруы» атты байқау өтті. Байқауда   таныстыру, 
өз өнерін көрсету, шебер қол, үй тапсырмасы және сән үлгісі секілді түрлі 
кезеңдер болды.  Байқауда бүлдіршіндердің бірі салауатты өмір салтын 
қалыптастыру бағытында түрлі жаттығуларды қимылмен көрсетсе, енді бірі 
аруларға жеті өнердің де аздық ететінін  дәлелдеді. Тіпті арулар ою ойып,   
жарысқа түсіп, шеберліктерін көрсетті. Бөбектер  әр сайыс арасында әннен 
шашу шашып, мың бұрала би билеп, ата-аналары мен көрермендерді ыстық 
ықыласқа бөледі. Арулардың өнері талапқа сай болды. Байқау соңында ару-
ларымыз өз қасиеттеріне қарай әртүрлі номинацияларымен марапатталды. 
Кішкентай балапандарымызға тәлім-тәрбие беріп, тұла бойындағы өнерлерін 
шығарып, осындай жоғары деңгейде байқау өткізгені үшін «Қарлығаш» 
балабақшасындағы тәрбиешілерімізге алғысымыз шексіз.

«Алмалы ауылдық округі әкімінің аппараты» ММ.

Әдеп кодексін сақтау әр 
мемлекеттік қызметшінің міндеті

Қазақстан Республикасы Президентінің жарлығымен 
бекітілген Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің әдеп кодексі халықтың мемлекеттік 
органдарға сенімін нығайтуға, мемлекеттік қызметте 
өзара қарым-қатынастың жоғары мәдениетін 
қалыптастыруға және мемлекеттік қызметшілердің 
әдепсіз мінез-құлық жағдайларының алдын алуға 
бағытталған.

Сарқан ауданының мемлекеттік қызметшілері Қазақстан 
Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың 2015 жылғы 
29 желтоқсандағы №153 Жарлығымен бекітілген Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметшілерінің Әдеп кодексімен 
мемлекеттік қызметке алғаш рет қабылданған азаматтар міндетті түрде 
3 күн ішінде әдеп кодексімен міндетті түрде таныстырылады. Сонымен 
қатар бекітілген жоспарға сәйкес мемлекеттік қызметшілерге әдеп нор-
маларын сақтау бойынша ережелерді түсіндіру мақсатында тиісті іс-
шаралар өткізілуде.     

Мемлекеттік қызметшілердің әлеуметтік медиаларда аккаунттарды 
қолдануы бойынша әдістемелік ұсынымдар мемлекеттік қызметшілердің 
әлеуметтік медиаларды (әлеуметтік желілер, блог-платформалар, фо-
румдар, мобильді мессенджерлер, комментарийлер және басқалар) 
қолдануы кезінде бірқатар ұсынымдар мен шектеулерді көздейді. Мы-
салы, мемлекеттік қызметтің беделін түсіретін және оған сенімсіздік 
туғызатын, фотолар, видео және басқа да материалдарды (ойын-сауық 
мекемелерден және шет елдегі демалыс орындардан, қымбат тұратын 
зергерлік бұйымдарды және басқа әдемілік заттарды демонстрация жа-
сау арқылы қымбат автомобильдердің және интерьердің аясындағы фо-
толар) жариялауға және таратуға тыйым салынған.

Мемлекеттік қызметшілер өзінің іс-әрекетімен және мінез-құлқымен 
қоғам тарапынан айтылатын сынға себепкер болмауы және сыбайлас 
жемқорлыққа деген төзбеушілік оның азаматтық ұстанымына адалдық 
пен сатылмаушылық оның мінез-құлық нормасына айналуы тиіс.

Г.МЫРЗАБАЕВА,
Сарқан ауданы бойынша  әдеп жөніндегі уәкіл.

28 ақпан күні Қарашыған ауылдық округі Мұқан Төлебаев атындағы 
орта мектебінде мәдениет үйі қызметкерлерінің,мектеп ұжымы және 
жастар ісі жөніндегі әдіскер-нұсқаушысының ұйымдастыруымен Ауған 
соғысының 31 жылдығына арналған «Жас Сарбаз» атты жарыс өткізілді. 
Жарысқа Ауған соғысының ардагерлері шақырылып, төрешілік етуге ат-
салысты. Жарыс соңында ардагерлеріміз  өз тарапынан аз қамтылған 
және де көпбалалы отбасыға көмек көрсетті. Ардагерлерімізге мектеп 
ұжымының,мәдениет үйінің сондай-ақ округ әкімінің атынан алғыс хаттар 
берілді. Біз осындай азаматтардың дәл біздің ауылымыздан шыққанын 
мақтан тұтамыз және осындай жанашыр  азаматтар көбейе берсін деген 
ниеттеміз.

А.БЕКЕНОВА,  
Қарашыған ауылдық округінің жастар ісі жөніндегі 

әдіскер-нұсқаушысы.

ОТРАВЛЕНИЕ
 угарным

 газом
Неисправность отопи-

тельной системы  –  рас-
пространенная причина 
трагедий, связанных с от-
равлением угарным газом. И, 
это зачастую приводит к не-
поправимой беде.

Также перед началом отопи-
тельного сезона следует незамед-
лительно устранять такие неис-
правности как топочная дверка она 

должна быть плотно закрывающейся 
через который начинает пробивать 
угарный газ из дымохода из печей 
дома. Например, в печи появились 
трещины. С течением времени они 
становятся больше и через них уже 
начинают пробиваться во время топ-
ки не только дым, но даже язычки 
пламени. И если трещины появятся 
в тех местах, где вплотную к печи 
или дымоходу примыкают деревян-
ные перегородки или перекрытие, то 
это неминуемо приведет к пожару. 
Поэтому появляющиеся трещины 
надо немедленно затирать. Как пра-
вило, перед каждым отопительном 
сезоном производят побелку печей 
и дымоходов. А чтобы от случайно 
выпавших из печей углей не загорел-
ся пол, перед топочным отверстием 
каждой печи прибивается металли-
ческий лист размером 50 х 70 см. 
Очень часто пожары возникают от 
того, что вплотную к печам вешают 
для просушки одежду или ставят 
мебель и другие горючие предметы. 
Происходит это, как правило, зимой, 
когда начинается усиленная топка 
печи.

Уважаемые жители города Сар-
кан! Для того чтобы не повторить по-
добных последствий и чтобы  беда 
обходила Ваш дом стороной необхо-
димо соблюдать  правила пожарной 
безопасности при устройстве и экс-
плуатации отопительных печей.  

Е. ЖАГИПАРОВ,
старший инженер  ОЧС 

Сарканского района, капитан 
гражданской защиты. 

Наурыз – көне мейрам. Наурыз 
мерекесін тойлау дәстүрі дүние жүзі 
халықтарының көпшілігінің тұрмыс-
салтында бағзы замандардан орын 
алған. Бұл мейрамды ежелгі гректер 
“патрих”, бирмалықтар “су мейрамы”, 
тәжіктер “гүл гардон”, “бәйшешек”, 
“гүлнаурыз”, хорезмдіктер “наусар-
джи”, татарлар “нардуган”, буряттар 
“сагаан сара”, соғдылықтар “науса-
рыз”, армяндар “навасарди”, чуваш-
тар “норис ояхе” деп түрліше атаған. 
Әбу Райхан Бируни, Омар һайям, т.б. 
еңбектерінде шығыс халықтарының 
Наурызды қалай тойлағандығы тура-
лы мәліметтер мол. Мысалы, парсы 
тілдес халықтар Наурызды бірнеше күн тойлаған. Олар 
бұл күндерде әр жерге үлкен от жағып, отқа май құяды; 
жаңа өнген жеті дәнге қарап болашақты болжайды; жеті 
ақ кесемен дәстүрлі ұлттық көже “сумалак” ұсынады; 
ескі киімдерін тастайды; ескірген шыны аяқты сынды-
рады; бір-біріне гүл сыйлап, үйлерінің қабырғасына 
дөңгелек ою – “күн символын” салады; үйдегі тіреу 
ағашқа гүл іледі; түрлі жарыстар (жамбы ату, т.б.) 
ұйымдастырады. Дәстүрлі қазақ қоғамында Ұлыс күні 
жыл басы саналған. Халықтың мифологиялық түсінігі 
бойынша 21 наурыз түні даланы Қыдыр аралайды. Ұлыс 
күні қазақ елі үшін әрқашан қасиетті, киелі саналған. 
Халық таза, жаңа киімдерін киген. Ауылдың ер адам-
дары бір-бірімен қос қолдасып, төс қағыстырады, 
әйелдер құшақтасып, бір-біріне игі тілектер айтады. 
Бірін-бірі мерекеге арнап дайындалған наурыз көже 
ішуге шақырады. Оған қойдың басы мен сүр ет са-

Чем опасна стихийная торговля?
Стихийная или несакционированная торговля - это место, где осущест-

вляется торговля пищевыми продуктами с грубейшими нарушениями 
санитарно-гигиенических требований: у торгующих отсутствуют документы, 
удостоверяющие безопасность и подтверждающие происхождение реализу-
емых пищевых продуктов, продукты реализуются с земли в антисанитарных 
условиях, реализация молока производится во вторичных пластиковых бу-
тылках, скоропортящиеся пищевые продукты (молоко, яйцо и др.) хранятся 
вне холода, продавцами не пройдены медицинские осмотры и т. д.

Также торговые места не согласованы с соответствующими службами, 
располагаются в основном вблизи транспортных магистралей, где подверга-
ются обильному загрязнению ядовитыми веществами. Вот только никто не 
несет ответственности за качество этой продукции, а покупатели не задумы-
ваются о подстерегающей их опасности.

При регистрации инфекционной заболеваемости зачастую заболевшие 
связывают заболеваемость с употреблением продукции, приобретенной у 
частных лиц в местах стихийной торговли. Чтобы уберечь себя от потенци-
альной опасности, необходимо знать, чем нам грозит употребление такой 
продукции: мясные и рыбные продукты — сальмонеллез, бруцеллез, тяже-
лые паразитарные заболевания; грибы, овощи, мясо, консервированные в 
домашних условиях — ботулизм; все скоропортящиеся пищевые продукты 
— острые кишечные инфекции и пищевые отравления. Покупателю следу-
ет помнить о том, что стихийная торговля может вредить здоровью, а так-
же привести к летальным последствиям. Уважаемые жители района, будьте 
бдительны, не приобретайте продукты питания в местах стихийной торговли. 
Подумайте о своем здоровье и о здоровье своих близких.

Е.СТЕПАНОВА,
ведущий специалист Сарканского РУККБТУ.

27 ақпан күні Көкжиде ауылдық клубының қызметкерлерінің 
ұйымдастыруымен сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске арналған «Сыбай-
лас жемқорлық қоғам дерті» атты дөңгелек үстел өтті.

Бұл шараның мақсаты өскелең ұрпаққа «Сыбайлас жемқорлық» деген 
ұғымды түсіндіріп, пайда болу жағдайлары жайлы,жазасы мен жауапкершілігі 
туралы түсінік беру. Өз көзқарастарын білдіріп, әділдікке тәрбиелеу.«Кез кел-
ген өркениетті қоғам үшін сыбайлас жемқорлықпен күрес ең өзекті мәселенің 
бірі болып табылады. Сыбайлас жемқорлық заман ағысымен бірге өсіп-
өркендеп, мол қаражат және қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлер-
ге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған кеселдің бірі. Бұл 
кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан 
келтіріп отыр. Сондықтан да Қазақстан Республикасының мемлекеттік 
саясатының негізгі басымдылықтарының бірі осы зұлымдықпен күресу болып 
табылады»-деп сөзін бастаған жүргізуші оқушыларға сыбайлас жемқорлық 
туралы толық мағлұмат беріп өтті.Ондағы пара беруші де пара алушы да  
жазасыз қалмайтынын атап айтты.Адалдық жайлы мақал- мәтелдерді ай-
тып, жалғасын қатысушылар жалғастырып дөңгелек үстел қызықты өтіп, 
«Әрқашанда адамдық жақсы қасиеттерді сақтап,мақсатты нәтижелерге өз 
мүмкіншіліктеріңмен жетуге тырысыңдар!»-деген тілекпен аяқтады.

А.МУХАМЕДЬЯРОВА,
 Көкжиде ауылдық клубының көркемдік жетекшісі.

Ауғандықтарға құрмет 
көрсетілді

Жыл басы - наурыз мейрамыЖЕМҚОРЛЫҚ - ҚОҒАМ ДЕРТІ

лып пісірілуі – қыс тағамымен (етпен) 
қоштасуды, құрамына ақтың қосылуы 
– жаз тағамымен (сүт, ақ) қауышуды 
білдіреді. Әдетте, осы күні адамдар 
арам пиғыл, пендешілік атаулыдан 
тазарып, ар-ожданы алдында арыла-
ды. Ауыл ақсақалдары араларына жік 
түскен бауырлас ел, руларды, ағайын, 
дос-жарандарды бір дастарқаннан 
дәм таттырып, табыстырған, жалғыз 
жарым жетімдерді үйлендіріп, жеке 
отау еткен. Кембағал, мүгедектерді 
жақын туыстарының қарауына арнайы 
міндеттеп тапсырған. Жұтқа ұшырап 
қиналғандарға жылу жинап берген. 
Алтыбақан басында ән айтылып, күй 

тартылады. Дәстүрлі ұлттық ойындар (көкпар, аударыспақ, 
күрес, қыз қуу,алтыбақан, тең көтеру, т.б.) ойналады. Таң 
ата көпшілік биік төбенің басына шығып, атқан таңды 
қарсы алады.

Кеңес өкіметінің алғашқы кезеңдерінде (1920 – 25) 
шығыс халықтары бұл мерекені атап өткенімен, 1926 
жылы ол “діни мейрам”, “ескілік сарқыншағы” деп таны-
лып тоқтатылды, бірақ Қазақстанның бар аумақтарында 
жасырын түрде сақталып қалды. 1988 жылдан Алматы 
қаласында, республиканың көптеген аудандарында Нау-
рыз жалпыхалықтық мейрам ретінде қайта тойлана баста-
ды.

М. ЕЛЕУСИЗОВ,
Сарқан ауданының тарихы музейінің  аға ғылыми 

қызметкері.

QOǴAM
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Ақын, аудармашы Ахмет 
Байтұрсынов «Мектептің жаны – 
мұғалім. Мұғалім қандай болса, мек-
теп сондай болмақшы. Яғни, мұғалім 
білімді болса, ол мектептен бала-
лар көбірек білім алып шықпақшы. 
Солай болған соң, ең әуелі мек-
тепке керегі- білімді, педагогика, 
методикадан хабардар, жақсы 
оқыта білетін мұғалім» - демекші, 
Екіаша орта мектебінің ұстаздары 
өз іс- тәжірибелерімен бөлісті. 28 
ақпан күні  «Жаңартылған білім 
беру мазмұны бойынша жаңа әдіс 
- тәсілдер» атты жетекші мектептің  
тірек мектептерге арналған семи-
нары өтті. Семинардың мақсаты: 
«жаңартылған оқу бағдарламасы 
бойынша қоғамдық- гуманитарлық 
бағыттағы пәндердің оқу мақсатына 
жетудің тиімді жолдарын дамы-
ту». Тәжірибе алмасу алаңына 
Аманбөктер, Теректі, Бірлік, 
Тасарық, Жетісу, Қарауылтөбе, 
Көкөзек орта мектептері қатысты. 
Іс – шараның негізгі ерекшелігі 
қазақ тілі, орыс тілі, ағылшын тілі 
мен тарих пәнінің мұғалімдері 
үштікте сабақ көрсетті. Мектеп 
ұстаздары осы тәжірибені мектеп 
директоры Н.Беисованың бастауы-
мен қоғамдық- гуманитарлық және 
жаратылыстану- математикалық 
бағыттағы пәндер арасында 
мектепішілік ұйымдастырған,  кейін 
тәжірибелерін басқа мектептер-
мен бөлісті. Сабақтың  әр бөлігін 
кезектесіп өткізу де  мұғалімнің 
шеберлілігінің айғағы. Сабақ бары-
сында ұстаздар түрлі әдіс- тәсілдерді 
қолдана отырып, білім алушыларды 
сабақтың мақсатына жетеледі. «Кри-
териалды бағалаудың тиімділігі» 
атты коучингпен диалогтік алаңда 
семинарға қатысушы ұстаздар  ой 
бөлісіп іс –шараны қорытындылады. 
«Өмір бойы білім алу» әрбір 
қазақстандықтың жеке кредосына 
айналуы тиіс»- деп, Н.Ә. Назарбаев 
айтқандай, саналы да білімді ұрпақ 
тәрбиелеу үшін  білім саласындағы 
тың өзгерістерді танып, жаңалыққа 
ұмтылу қазіргі таңда аса маңызды. 

С.ЖАКСЫЛЫКОВА,
 Екіаша орта мектебінің мұғалімі.

Бастауышым-балбұлағым
Бүгінгі қоғам талабына сaй білімді, шығармашыл, саналы тұлға 

тәрбиелеу - білім беру жүйесінің басты мақсаты болып табылыды. 
Бастаyыш сынып – бiлiм берудiң алғашқы caтысы. Оқушылaрдың алған 
білімдерін өздігінен орынды қолдана білуіне, шығармашылық қабілетін, 
логикалық ойлау дағдысын арттыруда бастауыш сынып оқушылары 
арасында апталық, онкүндік, кештер мен ертеңгіліктер ұйымдастырудың 
маңызы зор. Осы мaқсaттa бастaуыш cынып әдicтемелiк бiрлестiгінде 
онкүндiк өткізу жоcпарлaнды. Онкүндіктің жoспaры құрылып, мақсат, 
міндеттері бекітіліп, сыныптарға тапсырмалар белгіленді. Oнкүндiк ба-
рысында  бекітілген жоспар бойынша ұйымдастырылған ашық сабақтар, 
факультатив сабақтар  тиімді әдіс-тәсілдерді  пайдалану арқылы 
жаңартылған  білім мазмұнына сай өткізілді. Қaзақтa қара сөзге дес бер-
меген ұлы ақын Абай Құнанбаевтың 175 жылдық мерейтойына орай  сыр-
лы да сезімге толы сан алуан тақырыптағы өлеңдері мен әр сөзінің та-
мыры тереңде жататын, ұғындырар тағылымы көп ғибратты қарасөздерін 
жаттаған білім алушылар арасында кітапханашылар  Н.В.Галицкая мен 
А.А.Исмайлова ұйымдастыруымен  “Асыл сөзді іздесең, Абайды оқы 
ерінбе...” атты  мәнерлеп оқу сайысы өтті. Байқаудың жеңiмпазы болып 
жоғары ұпайлары бойынша қазақ тілде оқытылатын және орыс тілде 
оқытылатын сыныптар арасынан сәйкесінше үш қатысушыдан таңдап 
алынады. Жeңімпаздaр дипломдармeн, мaқтаy қaғаздaрымен, aлғыc 
хаттармeн марапатталады. Aпталықтa әр oқушы белсендi қатысушы 
бoлды. Oлар өзiнiң даму қабiлeттерiн әp сaлада көрe aлды. Eсептеp мeн 
мысaлдарды шығарy, шығapма жазу, құрастыру, өз ойларын айту,сурет 
салу, жұмбақ шешу,өз жұмбақтарын құрастыру сияқты қабілеттері 
айқындалды.  Бұл ұжымдағы мұғалімдердің жауапкершілікпен aянбай 
eңбeк eтуінің нәтижесі деп білемін. Әрiптестерiмe алдағы жұмыстарына 
сәттілік пен тoлағай тaбыстaр тiлеймiн.

С.СЕРИКБОЛОВА,                                                     
Н.Островский атындағы   мектеп- лицейінің  бастауыш

 сынып мұғалімі.

Шығармашылық өнер
     
Шіркін, қазақ елі ақын-жазушыға бай. Абайдың өзі бір төбе болса, 

М.Мақатаевтың өзі бір төбе. Сонау ғасырлардан бастау алған әдебиетіміздің 
тарихы да тереңде, әр ғасырдың өз ақыны, әр жазушының әдебиетімізден 
алар орны да ерекше. Қазақ тарихынан ойып тұрып атын жазған ірі 
тұлғаларымызды келешек ұрпаққа дәріптеу біздің міндет.

Жаңа ғасыр заманы кітаппен емес, смартпен  дос болғаны, әсіресе 
кітапхана жүрегіне қаяу салғаны жасырын емес. Әрине, желіден қай ақынды 
іздесең сол сәтте ақпаратты көгілдір экранға шығарады. Дегенмен, кітаптан 
оқып білгенің,  сол тұлғаның кітаптарын өз қолымен ұстап көру бір бөлек. 
Әдебиеттің асыл тұлғаларын дәріптеу мақсатында елімізде түрлі шаралар 
өтілуде. Осы орайда Абай атындағы мектепте қалыс қалмады. Ақиық ақын 

Мұқағали Мақатаевтың туған күніне орай «Поэзия менімен егіз бе едің?» 
атты 2 сыныптар арасында поэзия кеші өтті. Бұл оқушыларды мәнерлеп 
оқуға, сахна мәдениетіне, ақынның шығармашылық өмір жолын тереңірек 
білуге мүмкіндік берді. Осы орайда Абай атындағы мектеп-гимназияның 
2 «Б» сынып оқушылары Марат Назерке, Оразхан Аяужан, Анық Айзере, 
Сержан Нұрмұмамбетті ерекше атап өткім келеді. Әр оқушы ақиық ақынның 
шығармаларын  мәнерлеп жатқа  оқыды. Кешке қатысқан оқушылардың 
барлығы мектеп әкімшілігі тарапынан марапатқа ие болды.  Кеш соңында 
2 «Б» сыныбының сынып жетекшісі Туремуратова Диляра Тугелбаевна 
М.Мақатаевтың шығармасын жатқа оқып оқушыларды тамсандырды. Бұл 
игілікті шара оқушылардың әдебиетке деген қызығушылығын арттырады. 
Осындай алтын әріппен жазылған ұлы тұлғаларымызды өскелең ұрпаққа 
дәріптеуден шаршамайық.

Н.ИМАНАЛИНА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның ағылшын тілі пәнінің мұғалімі.
                                  

Көктем 
мерекесі

8-наурыз – барша 
әйелдер қауымының төл 
мерекесі, көктемнің жайма 
шуақ жарқын, ең алғашқы 
мейрамы. Нәзік жандарға 
арналған бұл мереке 
ананың аялы алақанындай 
жүректерге жылулық 
ұялатады,табиғаттың оя-
нуы мен бірге өмірге келеді.

Айтулы күнді мерекелердің 
патшайымы деп есептеймін,себебі, 
аяулы аналарымыз, ақ жаулықты 
әжелеріміз және әпке-сіңлілеріміз 
үшін айтулы мереке. Данышпанды 
да дараны, асылды да батырды да 
дүниеге әкелген аналарымыз үшін 
әсем күн. «Ана жүрегі – теңізден 
терең» демекші, тек 8-наурыз-
ды ғана емес әрбір күнімізді ақ 
жаулықты әжелеріміз бен шапағат 
төккен аналарымызға, үлгі бе-
рер әпке, үлгі алар сіңлілерге ар-
науымыз қажет. «Қыз жүрген жер 
– мереке»  тек биязылығымен, 
қылығымен ғана баурап қоймай 
ертеде еш қорқуды білместен 
қолына қару алып, жауға шауып,ел 
басқарған дана аналарымыз ұлт 
мақтаныштары болған.

Балым ТЛЕКТЕС,
әл Фараби атындағы 

 орта мектебінің
7-сынып оқушысы.

Қазіргі қазақстандық 
үшін үш тілді меңгеру-
бұл өз игілігінің кепілі.

Н.Ә.Назарбаев

Тіл қай ұлтта, қай елде бол-
са да қастерлі, қасиеті шексіз.Ол 
әрбір адамның бойына ана сүтімен 
бірге еніп, дариды.Тіл байлығы-
әрбір елдің ұлттық мақтанышы.
Атадан балаға мирас болып оты-
ратын баға жетпес мұрасы. Демек, 
әр адам ана тілін көзінің нұрындай 
қорғауы тиіс.

Біздің ана тіліміз шексіз бай, өте 
көркем тіл. Ана тілінің көркемдігін 
көркейту ұлт байрағын көтеру мен 
бірдей десек, қателеспеген болар-
мыз.

Әлемде қанша ұлт, нәсіл бол-
са, соларды бір бірінен даралап 
тұратын басты бойтұмары - туған 

ҮШ ТҰҒЫРЛЫ ТІЛДІҢ БОЛАШАҒЫ ЖАРҚЫН
тілі. «Әр халықтың ана тілі - білімнің 
кілті»,-деп Ахмет Жұбанов тілдің 
адамзат өміріндегі маңызын аша 
түсті. Ана тілінің құдіреті жайлы 
қаншама ойшыл, ақын жазушыла-
рымыз, даналарымыз құнды пікірлер 
қалдырды. Осынау бабаларымыз 
сөйлеп, даналарымыз толғап, ана-
ларымыз әлдилеп өскен қазақ тілі 
еліміздің болашағының көркеюіне 
зор ықпал етуде.

Қазақстанның болашағы – 
қазақ тілінде. Қазақ тілі 2025 жылға 
қарай өңірдің барлық саласында 
үстемдік етіп, кез келген ортада 
күнделікті қатынас тіліне айнала-
ры сөзсіз. Осылай тәуелсіздігіміз 
бүкіл ұлтты ұйымдастыратын ең ба-
сты құндылығымыз туған тіліміздің 
мерейін үстем етті.

Қазіргі жаһанданған, ақпаратық 
дамыған ғасырында болып жатқан 
түрлі өзгерістер мен жаңашылдықтар 
еліміздің экономика саласына 
да, білім беру жүйесіне де тың 
ізденістерді енгізіп отыр. 

Қазіргі таңда «Келешек-
ке кемел біліммен» деп Елбасы 
Н.Ә.Назарбаев ұстаным еткендей, 
келешекке кемел біліммен қадам 
басып, әлемдік білім кеңістігінің 
құпияларына үңіліп, қоғамға 
бейім, өз қабілетін таныта ала-
тын, жан-жақты дамыған, бірнеше 
тілді меңгерген, құзіретті тұлғаны 
қалыптастыру басты мақсаттардың 
бірі болып отыр. Үш тілді оқыту - за-
ман талабы. Үштілділік бәсекеге 
қабілетті елдер қатарына апарар 
басты баспалдақтардың бірі. Осы 

«Үштұғырлы тіл» туралы идеяны 
мемлекет басшысы іске асыру-
ды балабақшадан басталуы тиіс. 
Бұл – заман талабы. Осы орайда 
тәрбиеші мен мұғалімдер бәсекеге 
қаблетті тұлғаны даярлауды зор деп 
танылуда. Қазақ тілі - мемлекеттік 
тіл, орыс тілі - ұлтаралық қатынас 
тілі және ағылшын тілі - жаһандық 
экономикаға ойдағыдай кіру тілі 
екендігін үндеуінде атап көрсетті.

Бұл үдерістен бізде тыс 
қалмауымыз керек. Үштілділіктің 
маңызын түсіне білген жанның 
болашақтағы өмір белесінен, білім 
кеңістігінде алары да, берері де 
мол.

Акшолпан ЕСЕМБЕКОВА,
Бірлік орта мектебінің 

мұғалімі. 

Мектептің 
жаны – мұғалім

Сыйынар ем, 
Ана деген тәңірге!

Елбасы Н.Назарбаев былай деген екен: «Шығыс халықтарының арасын-
да, жалпы мұсылман әлемінде әйел затын ерекше бағалайтын, қарындасты 
қатты қадірлейтін халықтың бірі де, бірегейі де біздің қазақ». Өз сөзімді бірінші 
елбасының ұлағатты сөзімен бастауды жөн көрдім.

Әуелі аналар адамды бесігімен баулиды... Өмірдің іргетасы солардың 
қолымен қаланады. «Жәннәт-аналардың аяғының астында» деп, ислам діні 
әйелдерді ерекше құрметтейді. Егер де бір үйде қыз бала дүниеге келсе, бере-
ке, молшылық, бейбітшілік болады, ата-анасына қуаныш әкеледі деп жорыған 
екен.Жанұяның жылуын суытпай, тал бесікті тербей отырып, тебірене толғар 
бесік жыры ,аңыз ертегілері мен жақұт жырлары арқылы ұрпағының бойына 
адамдық қасиеттерді дарытып отырған аналардың құдіретті сезімдеріне шек 
жоқ!

Ана баланы тоғыз ай көтеріп, толғатып, дүниеге келтіріп қана қоймайды, 
оны көзінің қарашығындай қорғап, аялап өсіріп аяғынан тік тұрғызады. 
Өмір есігін жаңа ашқан баланың бойына елінің рухын сіңіретін, жылау-
ын қойғызатын ана. Ана баланың амандығын, бақытты, абыройлы болуын 
тілейді. Бойымыздағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. 
Қайран ана, өз перзентін әдемі не ұсқынсыз, ақылды не ақымақ, мейірімді не 
рақымсыз, кесір-қырсық болса да бәрібір шексіз сүйеді. Дүниеде ананың көз 
жасынан салмақты, одан ауыр таразы басын басатын ештеңе жоқ. Өйткені 
ананың көз жасы өзінің киесімен ауыр. Алайда «Ананың көңілі - балада, 
баланың көңілі - далада» демекші, өзінің перзенттік борышын ұмытқан, сөйтіп 
ата-анасын сыйламайтын адамдарды да өмірден кездестіруге болады. Ана-
тіршіліктің гүлі, отбасының берекесі, бүкіл адамзаттың тәрбиешісі.

Бойымыздағы ең жақсы қасиеттер бізге алдымен анадан тарайды. Ананың 
нәзік үні, жұмсақ аялы алақаны, жан жылуы қолжетпес теңіз түбінде жатады. 
Баласы үшін анасы бармайтын құрбандық бар ма? Ана болу - бүкіл өміріне 
кететін ұлы рухани күш пен ерен еңбек. Ал, баланың анаға деген махаббаты 
жеткіліксіз. Ананы барынша құрметтеп, сыйлау әр баланың перзенттік пары-
зы.

Ата-аналарымызды ардақтайық, сыйлайық. Бұл біздің борышымыз! 
Ардақты әкеміз бен аяулы аналарымыз ешқашан қартаймасын! 

Өмірдің иесі Ғазиз Ана,
Өмірге келтірген нелер дана.
Анасыз батыр да жоқ, ақын да жоқ,
Өмірдің алтын кілті сонда ғана.
Анасыз өміріміздің еш мәні жоқ, олар бар жерде әлем де, өмір де бар. Ана 

алақаны біз үшін - ең жылы ұя. Осыны естен шығармайық!
Ақнұр НАУРЫЗБАЙ 

Н.Островский атындағы мектеп-лицейінің 5 «Б» сынып оқушысы.

Аналар әлемді тербетеді
 

 Көктемнің шығуы мерекемен басталып жүректерге жылулық ұялатады.  
Адамзаттың нәзік жандарына арналған мереке табиғаттың оянуымен  бірге 
келіп отыр. Екіаша орта мектебінде  8 наурыз -Халықаралық әйелдер 
мерекесі, көктем мен сұлулық мейрамы  аталып өтті. Мектепалды даярлық 
тобында «Аналар әлемді тербетеді» атты іс- шара өтті. Әдемі безендіріген 
сахнада кішкентай бүлдіршіндеріміз  «Айналайын ақ мамам»  әнімен 
бағдарламамызды ашты.  Бағдарлама барысында бүлдіршіндеріміз әже-
аналарына, әпке-сіңлілеріне арнап өлең - жолдарын оқып,құттықтау тілектерін 
білдірді. «Гүлдер» биін мың бұрала қыздарымыз, ұлдарымыз да кенде 
қалмай қыздарды ортаға алып, жиналған қонақтарға өз өнерлерін көрсетті. Өз 
қолдарынан жасалған гүл шоқтарын аналарына сыйлап «Анамызға сыйлай-
мыз» атты әнді хормен орындады.  Келген қонақтарымыз ризашылықтарын  
айтып,құттықтау сөзін білдірді.      

Ш.МУКЫШЕВА, 
Екіаша орта мектебінің  мектепалды даярлық мұғалімі.

 

«Мен қазақ қыздарына 
қайран қалам,

Жанары жаны жаздай жайраңдаған.
Қыз өссе-елдің көркі-деген сөзді,
Қапысыз қалай айтқан қайран ба-

бам». Қазақ қыздары туралы сөз ет-
кенде ең алдымен тіліміздің ұшына 
осынау өлең жолдары еріксіз орала-
ды. Ұлтымыздың ұяң да нәзік сонымен 
қатар қайсар да өткір қыздарының 
табиғатын дәл бергендіктен болар 
бәлкім?! Осындай озық қасиеттерге 
ие қазақ қыздарына қашан да зор 
жауапкершілік жүктелген. Өйткені 
ұлттың бойындағы бар жақсы 
қасиеттерді - тілін, дінін, әдет-
ғұрпын, салт-санасын, дәстүрін ба-
ласына, немересіне, немересінен 
шөбересіне жеткізуші, дамытушы, 
әрине, әйел-ана. Ал сол болашақ 
ана - қыз баланы тәрбиелеу, өсіру, 
ер жеткізу ең маңызды мәселе. Қыз 
өсіру гүл өсірумен бірдей. Гүлге 
әлсін-әлсін су құйып, ауа жеткізіп, ай-
наласын арам шөптерден тазартып 

Қазақ қызы
отыру керек. Мұндай тиянақты күтім 
болмаса гүл солып қалады. Қыз да 
сондай. Оған тәлім мен тәрбие, өнер 
мен өнеге, білім мен мәдениет керек. 
Қазіргі таңда ең басты мәселе –ұрпақ 
тәрбиесі, оның қоғамдағы алатын 
орны. «Орта түзер ойыңды, ойың 
түзер бойыңды» – деп Абай атамыз 
айтқандай мемлекеттік тұрғыда на-
зар аударуды қажет ететін ұлттық 
сана-сезім, тәрбие бар. Осы орайда 
болашақ сүйікті жар, ардақты ана-қыз 
баланың алар орны ерекше. Қазақ 
халқы қыз баланың қадір-қасиеті 
мен қылығы ұлттың ұлылығын та-
нытады деп халықтық болмыспен 
астастырған. Сондықтан қыздың 
тәрбиесіне ерекше мән беріп, сол 
тәрбиені қалыптастырудың жо-
лына барлық игі жақсылықтарды 
топтастырған жөн.

Меруерт АЛИМБАЕВА,
Абай атындағы мектеп-

гимназияның мектепалды 
даярлық  сынып мұғалімі.
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 16 наурыз

Бейсенбі-Четверг 19 наурыз

Жұма-Пятница 20 наурыз

Жексенбі-Воскресенье 22 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.

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.

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.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Сейсенбі-Вторник 17 наурыз

Сәрсенбі-Среда 18 наурыз

Сенбі-Суббота 21 наурыз

ЕСКЕ АЛУ 
Осыдан 40 күн 

бұрын кенеттен жүрегі 
тоқтап, ұжымымызды 
қайғы бұлтына орап, 
арамыздан асығыс 
кеткен кәсіпорынның 
бас инженері    Жеңіс 
Т ө р е б е к ұ л ы 
Байтулақовтың жарқын 
жүзін бір сәтте естен 
шығармадық. Жаны 
жарқын, ісіне мығым, жолдастыққа адал 
әріптесімізді сағынышпен еске аламыз. 

Өтті өмірден, қосылғанда бастары,
Сағынышпен еске алады достары.
Сүйген істің нық ұстаған тізгінін,
Жарқын жүзі ұмытылмас ізгінің.
Қас-қағымдай сәттерден сол көп белгі,
Естелік мол еске салар өткенді.
"Қанатжанда" ізі қалды Жеңістің,
Өкінуге болмас, сірә, текке енді...
Жаны жаннатта, жатқан жері жайлы бол-

сын. Өмірін жалғастырар ұрпағы, марқұмның 
жақсы қасиеттерін жадынан шығармайтын 
ағайын-туыстары аман болсын!

Еске алушылар: "Қанатжан" ЖШС 
ұжымы. 

11.10.2012 жылы ҚР ІІМ-нен Жумасилов 
Мураттың атына берілген 033854167 нөмірлі жеке 
куәлік және зейнеткер куәлігі жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп танылсын.

Амиров Жетпистің атына тіркелген Қойлық 
ауылы, Қабанбай батыр көшесі №129 үйдің № 
1147060 (кад.№ 03-263-018-904) 0,3691 га көлемді 
жерінің мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына байла-
нысты жарамсыз деп танылсын.

Тез арада Жөнкебаев көшесі № 31 
үлкен үй сатылады. Ақын Сара мектебі, 
бала бақша жақын. Монша, қора жайы, 
үлкен бау-бақша бар. Үйде су, телефон, са-
нузел бар. Хабарласыңыздар үй тел. 2-72-
50, ұялы. 8702 1156471.

Продается 2-х комнатная квартира в 
доме по улице Байтурсынова 9 А кв.11 
расположенного в центре города. С цен-
тральным отоплением и капитальным ре-
монтом.  Также имеется 6 метровый балкон 
с пластиковым покрытием. Продается с ме-
белью. Обращаться дом.тел. 2-25-97, сот. 
8702 3912847.

Жарамсыз деп танылсын...

Сарқан аудандық пробация қызметі 
бөлімінің есебінде тұрған адамдардың  жаңа 
құқық бұзушылықтар жасауының алдын 
алу бойынша 2020 жылдың  9-18 наурыз 
аралығында республика аумағында  «Про-
бация» жедел-профилактикалық іс-шарасы 
Пробация қызметі және Жергілікті полиция 
қызметінің учаскелік полиция инспектор-
ларымен бірлесе өткізілуде. ЖПІШ өткізу 
мақсаты пробация қызметінің есебінде тұрған 
бас бостандығын айырумен байланысты 
емес жазаларға сотталғандардың тарапы-
нан орын алатын құқық бұзушылықтарды 
уақытылы анықтау және қайта қылмыстық 
құқық бұзушылықтар жасауының алдын алу. 
Осыған байланысты есепте тұрған тұлғаларды 
құқық бұзушылыққа жол берген жағдайда бас 
бостандығын айырумен байланысты емес 
жаза түрі  бас бостандығынан айыру жазасына 
ауыстырылуы мүмкін жөнінде ескертеміз. 

Сарқан аудандық пробация қызметі.

Сдам в аренду магазин «Ақерке». Тел. 
2-28-96, сот: 87012624792.

«Ақерке» дүкені жалға беріледі. Тел. 
2-28-96, ұялы: 87012624792. 

«ПРОБАЦИЯ» 
жедел іс-шарасы

ҚАЗАҚСТАН
06.00,02.50 Әнұран   06.05 «Рей бастаған 
құтқарушылар» мультхикая   06.25 Masele   07.00 
Таңшолпан   10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр»   
12.00 «Ниет»     14.00, 17.00, 20.00, 01.20 
AQPARAT   14.10 Т/с «Көсем»   15.10 Т/с «Өз үйім»   
16.05 Апта   16.50 «100 жаңа есім»   17.15, 22.30 
Т/х «Қазбат»   20.30 «Көзқарас»   20.35 «Ашық 
алаң»   21.30 Т/с «Көсем»   23.30 «Ниет»   01.55 
«Ашық алаң»

ХАБАР  
06.00, 02.00 ҚР Әнұран   06.00 «7 күн»   07.00 
М/с «1001 ночь: нерассказанные истории»   
07.30,16.30 «Қызық таймс»   08.40,14.50 Т/х «Өз 
үйім»    09.30, 19.30 Т/х «Рауза»   10.20, 21.40 
Сериалт «ЛИСТОПАД»   12.00 Жаңалықтар   12.15 
Тікелей эфирде «Баспанаға бағыт»   12.45 Ново-
сти   13.00 Сериал «Простая жизнь»   15.40 Кон-
церт «Аралым – айдын шалқарым»   17.45, 23.15 
Телехикая «Абдулхамид хан»   20.20 «Қортынды 
жаңалықтар»   20.50  «Народный контроль»   21.00 
Итоги дня   00.50 «Бәсеке-2»   01.25 Драма «Мек-
теп»   

ЕВРАЗИЯ 
06.00,02.40 Т/х «Шиповник на обочие»   07.00 «Той 
заказ»   07.30 «Basty bagdarlama»   08.00 «Доброе 
утро»   11.00 Х/ф «Ради любви я все могу»   12.00 
«QALAYYMLIVE»   15.35 «На самом деле»   16.45 
«Пусть говорят»   18.45, 03.25 «Basty prime»   20.00 
Главные новости    20.45, 22.50 Т/с «Такая рабо-
та»   22.00, 01.25«П@УТІNА»    00.05 Ночной кино-
театр «Комиссарша»   01.05 «Мужское/женское»  

ЖЕТІСУ
07.00 Әнұран   07.05 «Әсем әуен»    07.30 
«Таңжарық» /тікелей эфир/    09.00 Апта /қаз/   10.00 
Апта /рус/   10.50 «Күлкі-түрпі»    11.00 «Спорт-
тайм»                                               11.20 «Полицейская 
служба»    12.00 «Киноман»    13.00 «Зерделі от-
басы»    14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 31-серия   
14.30 К/ф «Мұстафа Шоқай»    17.00 Жаңалықтар   
17.20 Новости   17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»    18.00 «Шашу»                         19.00 
«Әдебиет пен адамзат»   19.30 «Ел қамы» /тікелей 
эфир/   20.30 Жаңалықтар   21.00 «Туржорық»   
21.30 Новости   22.00 Д/ф «Батысқа қарай аққан 
өзен»     23.00 Жаңалықтар   23.30 Новости   23.55 
Әнұран         

ҚАЗАҚСТАН
06.00,04.00 Әнұран   06.05 «Рей бастаған 
құтқарушылар» мультхикая   06.30, 14.00, 17.00,  
20.00,  01.20 «AQPARAT»   07.00 «TANSHOLPAN»   
10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр»   12.00 
«Ниет»    14.10, 21.30 Т/с «Көсем»   15.05 Т/х «Өз 
үйім»   16.10 «Жан жылуы»   16.35 «Ұлы дала 
ұлағаты»   17.15, 22.30 Т/х «Қазбат»   20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы   23.30 «Niet»   01.50 Футбол. 
УЕФА Чемпиондар лигасы. «ЮВЕНТУС-ЛИОН» 
1/8 финал. ТІКЕЛЕЙ ТРАНСЛЯЦИЯ.   

ХАБАР
06.00, 02.00 ҚР Әнұран   06.00 Қортынды 
жаңалықтар   07.15 М/с «Клео-забавный щенок»   
07.40,16.30 «Қызық таймс»    08.40,14.50 Т/х 
«Мәдениет үйі»   09.30,19.30 Т/х «Рауза»   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 «Абдулха-
мит 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»   07.00 
«Той заказ»   07.15, 18.00 «Басты жаңалықтар»   
08.00 «Доброе утро»   11.00 «Ради любви я все 
смогу»   12.00 «QALAYYMLIVE»   15.35 «На са-
мом деле»   16.45 «Пусть говорят»   18.45,03.25 
«Басты прайм»   20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»   
20.45, 22.50 Т/с «Такая работа»   22.00, 01.25«П@
УТІNА»    00. 50 «Комиссарша»   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 «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, 32-серия   14.30 «Жетісу 
зертханасы»     15.00  «Әсем әуен»    15.30 «Білек 
пен жүрек»                           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 Но-
вости   23.55 Әнұран    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00, 04.00 Әнұран   06.05 «Рэй бастаған 
құтқарушылар». Мультхикая    06.30, 
14.00, 17.00, 20.00, 01.20 AQPARAT    07.00 
«TANSHOLPAN»   10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған 
тағдыр»   12.00, 23.30 «Ниет»    14.10, 21.30 Т/с 
«Көсем»   15.10 Т/х «Өз үйім»   16.10 «Журналистік 
зерттеу»   17.15, 22.30 Т/х «Қазбат»   20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы   01.50 Футбол. УЕФА Чемпион-
дар лигасы. «Барселона» - «Наполи» 1/8 финал. 
ТІКЕЛЕЙ ТРАНСЛЯЦИЯ.         

ХАБАР
06.00, 02.00 ҚР Әнұраны   06.00 Қорытынды 

жаңалықтар.   07.15 М/с «1001 ночь: нерассказан-
ные истории»   07.40 «Қызық times» 0 8 . 4 0 , 
14.50 Т/х «Өз үйім»   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 Сериал «Сестра 
моя, Любовь»   17.45, 23.15 Т/х «Абдулхамид хан»   
20.20 Қорытынды жаңалықтар   20.50  «Біздің на-
зарда»   21.00 Итоги дня   00.50 Т/х «Бәсеке – 2»   
01.20 Деректі драма «Мектеп»               

ЕВРАЗИЯ 
06.00, 02.40 Т/х «Шиповник на обочине»   07.00 
«Той заказ»   07.15, 18.00 «Басты Жаңалықтар»   
08.00 «Доброе утро»   11.00 Х/ф «Ради любви я 
все смогу!»   12.00 «QALAYYM LIVE»   15.35 «На 
самом деле»   16.45 «Пусть говорят»   18.45, 03.25 
«Басты прайм»   20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»   
20.45, 22.50 Т/с «Такая работа»   22.00, 01.55 «П@
УТІNА»    00.05 «Комиссарша»   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, 33-се-
рия   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 «Қателік» 20.00 «Әсем әуен»                
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     

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 04.00 Әнұран   06.05 «Рэй бастаған 
құтқарушылар». Мультхикая 06.30, 14.00, 17.00, 
20.00, 01.20 AQPARAT 07.00 «TANSHOLPAN»   
10.00, 18.00 Т/х «Шытынаған тағдыр»   12.00, 
23.30 «Ниет»    14.10, 21.30 Т/с «Көсем»   15.10 Т/х 
«Өз үйім»   16.10 «Менің QAZAQSTANYM»   16.35 
«Kelbet»   17.15, 22.30 Т/х «Қазбат»   20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы   01.50 Футбол. УЕФА Еуропа ли-
гасы. «Рома» - «Севилья» 1/8 финал. ТІКЕЛЕЙ 
ТРАНСЛЯЦИЯ.         

ХАБАР
06.00, 02.00 ҚР Әнұраны   06.00 Қорытынды 
жаңалықтар.   07.15 М/с «1001 ночь: нерассказан-
ные истории»   07.40 «Қызық times» 08.40, 14.50 
Т/х «Өз үйім»   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 Сериал «Сестра моя, Любовь»   
16.00 Рамазан Стамғазиевтің «Айттым сәлем, 
сағынып» атты концерті   17.45, 23.15 Т/х «Абдул-
хамид хан»   20.20 Қорытынды жаңалықтар   20.50  
«Открытый диалог»   21.00 Итоги дня   00.50 Т/х 
«Абзал жан»   01.30 Деректі драма «Мектеп»            

ЕВРАЗИЯ  
06.00, 02.40 Т/х «Шиповник на обочине»   07.00 
«Той заказ»   07.15, 18.00 «Басты Жаңалықтар»   
08.00 «Доброе утро»   11.00 Х/ф «Ради любви я 
все смогу!»   12.00 «QALAYYM LIVE»   15.35 «На 
самом деле»   16.45 «Пусть говорят»   18.45, 03.25 
«Басты прайм»   20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ»   
20.45, 22.50 Т/с «Такая работа»   22.00, 01.55 «П@
УТІNА»    00.05 «Комиссарша»   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 «Қателік»  12.30 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы»  13.00 «Шашу»    14.00 «Елес 
қыз» телехикаясы, 34-серия   14.30 «Әдебиет пен 
адамзат»    15.00  «Әсем әуен»    16.00 «Кино-
ман»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 Но-
вости   23.55 Әнұран  

ҚАЗАҚСТАН
   06.00,03.35   Әнұран   06.05 М/ф «Рэй бастаған 
құтқарушылар»   06.30, 14.00,17.00, 20.00, 00.30  
Ақпарат    07.00 «Таңшолпан»   10.00, 18.00  Т/х.  
«Шытынаған тағдыр»   12.00  Ниет    14.10, 22.00 
Т/Х «Көсем»   15.10 Т/х «Өз үйім»   16.10 Иман 
өзегі   16.35  Арнайы хабар «Бір жыл – бір белес»   
17.15, 23.00 Т/х «ҚАЗБАТ»   20.30 Арнайы хабар 
«Ақорда. Жаңа кезең»   20.35, 01.05 Ашық алаң   
00.00  Парасат майданы    02.00 «Nur Tiley   02.30 
Концерт «Әсерлі ән сал, домбыра»          

ХАБАР
06.00,02.00 ҚР Әнұраны   06.00 Қорытынды 
жаңалықтар. Итоги дня    07.15 М/с «1001 ночь, 
нерассказанные истории»    07.40  «Қызық 
times»   08.40 Т/Х «Өз үйім»   09.30, 19.00 Т/х 
«Рауза»   10.20, 21.40  Сериал «Листопад»   12.00 
Жаңалықтар.    12.15 Религия. Сегодня.   12.45 
Новости   13.00  Сериал «Сестра моя, Любовь»   
14.50 «Алашұлы» тобының ән кеші   16.45 Тікелей 
эфирде «Қоғамдық талқылау»    17.45 Журналистік 
зерттеу   18.10, 23.15 Т/х «Абдулхамид  хан»   
19.50 Документальный фильм   20.20 Қорытынды 

жаңалықтар   20.50 Премьера Новый курс   21.00  
Итоги дня   00.50 Т/х «Абзал жан»   01.25 Д/драма 
«Мектеп»         

ЕВРАЗИЯ  
06.00, 02.45  «Той базар»   07.00, 18.00 Басты 
жаңалықтар   07.45 Жұма уағызы   08.00 Доброе 
утро    11.00 Мелодрама «Ради любви я все смо-
гу»    12.00 «Қалаулым»    15.30 «Давай поженим-
ся»   16.20 Открытие Китая   16.55 «Жди меня 
Казахстан»   18.45 , 03.10 «Заң сөйлесін»   20.00 
Главные новости   20.45 Поле чудес   22.00, 00.00  
Сериал «Грозовые ворота»   23.00, 02.00 Паутина   
04.10 «Ұшқалақ» 

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 «Қателік»                     12.30 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»          13.00 «Шашу»    
14.00 «Елес қыз» телехикаясы, 34-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 Но-
вости   23.55 Әнұран  
    

ҚАЗАҚСТАН
06.00, 02.15  Әнұран   06.05  Концерт «Наурыз хи-
каясы»   08.00 Драма «Біржан сал»   10.00,18.00 
Т/х.  «Шытынаған тағдыр»   12.00, 01.10 Nur Tiley   
12.35 Арнайы жоба «Рахмет, ана»   13.00 Қуандық 
Рақымның концерті   15.15 Айтыс   20.00 MASELE   
21.00 «Журналистік зерттеу»   21.30 Т/х «Көсем»   
22.30 Көркем фильм «Ұлы дала комедиясы»    
00.05  «Наурыз-думан». Мерекелік концерт      

ХАБАР
06.00,02.00 ҚР Әнұраны   06.00 «Тамаша»   07.00 
Р. Стамғазиевтің «Айттым сәлем, сағынып» 
концерті   09.00 «Өзін-өзі тану»   09.10  «Дорогая 
Кымбат»   09.30, 01.30 «Патриот»   10.00 Премье-
ра «Про спорт»   10.30 Премьера! «Села полете-
ла»   11.00 «От всего сердца»   12.00 «Жұлдызды 
жекпе-жек» 4 маусым   13.45 М/ф «Тарзан»   15.15 
Кино «5 причин не влюбиться в казаха»   17.00 
Кино «Наурыз»   19.00 Концерт «Наурыз келді, құт 
келді»   21.00 «7 күн»   22.00 Концерт «Ұлыстың 
ұлы күні»    00.40 Мюзикл «Тойхана мен шайхана»      

ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х  «Первая любовь»   06.45  Тамаша сити   
07.35 Той заказ   08.05 Басты жаңалықтар   08.50, 
04.15  Ұшқалақ   09.00 Сериал «Гюльчатай»   12.50  
«Фабрика грез»   13.10 «Dastarхан» бағдарламасы   
14.25 «Лучше всех»   16.10 Х/ф. «Роковое СМС»   
18.00 Сенбілік жаңалықтар   18.35, 03.15 «Super 
Qala.kz»   20.00 «Главная тема»   20.30 «Сенат 
онлайн»   20.55,23.00  Х/ф. «Магомаев»   22.00, 
02.30 «П@утина+»   00.50 Кино «Веном»   

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 Д/ф «Ғажайып мәдениет»        
12.30 «Ғибрат»    13.00 «Шашу»    14.20 «Қазақ 
әні»    15.00  «Әсем әуен»    16.30 Д/ф «Кең 
ауқымда»   17.00 Жаңалықтар   17.20 Ново-
сти   17.35 «Единый народ»    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 «Наурыз хикаясы» концерт   07.05 «Амал 
айшықтары»   09.00 Концерт «Ән мен әнші»   11.40 
К\ф «Балуан Шолақ»   13.40 Концерт   15.30 Ай-
тыс    18.00 т\х «Шатынаған тағдыр»   20.00 «Арта»   
20.45 «Ұлыс оң болсын!»    00.10 К\ф   02.00 Кон-
церт   

ХАБАР
06.00  Концерт   06.35 Журналисттік зкрттеу   07.00 
Самопознание   07.10 Кино «Наурыз»   09.00 
Мерекелік марафон   14.00 «Өнер барысы»   19.00 
«Қазақ аруы – 2020»   21.00 «7 күн»   22.00 Концерт 
«Димаш Құдайберген»   00.00 Т\х «Құстар әні»   

Евразия 
   06.00 Т/х «Первая любовь»   06.45, 03.30 «Та-
маша сити»   07.35 «Той заказ»   08.00 «Сенбілік  
жаңалықтар»   08.35, 04.15 «Ұшқалақ»   08.45 
«Воскресные беседы»   09.00 Х/ф «Гюльчатай»   
12.45 Контент   13.15 «Точь в точь»   16.00  Х\ф 
«Не ждали»   18.00 Басты бағдарлама   18.35 «Да-
стархан»   20.00  Аналитика   20.55, 23.00 «Маго-
маев»   22.00, 02.45 Паутина   00.50 КВН         

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран   07.05 «Әсем әуен»    8.00 
Мерекелік шығарылым /тікелей эфир/   10.30 
«Единый народ»    11.00 «Өмір әні»    12.00 
Мерекелік шығарылым /тікелей эфир/            
15.00 «Ауылдағы ағайын»      15.30 «Әндер мен 
жылдар»    17.35 «Арнайы репортаж»     18.00 
«Болмыс» ток-шоуы    18.40 «Полицейская 
служба»                                  19.00 «Спорт-тайм»   
19.30 «Киноман»                       20.15 «Абай-175»    
20.30 Жаңалықтар /Арнайы шығарылым/   
21.30 Новости /Специальный выпуск/   22.00 
Естай Әлекеевтың концерті   00.15 Әнұран      

Көктемгі қарбаласты шақ жақындап келеді. 
Осы қарсаңда халыққа жыл сайын қауіп 
төндіріп, әуре-сарсаңға салатын, талайларды 
сан соқтырып, зыр жүгіртетін су тасқынының 
алдын алу шаралары қоғамымыздағы ең өзекті 
мәселелердің біріне айналатыны белгілі. Апат 
айтып келмейді, бірақ қазақта «сақтансаң 
сақтаймын» деген сөз бар. Елімізде көктем кел-
се су тасқыны мен сел жүру қаупі күшейе түседі. 
Су басу қаупі бар аймақта тұрсаңыз алдын ала 
қандай шаралар жасау керек? Су басқанда 
және одан кейін не істеу керегін білесіз бе? 
Бұл сұрақтарға жауап ретінде Сарқан өңірі 
құтқару бөлімшесінің қызметкерлері пайдалы 
кеңестерімен бөліседі.

Әрдайым дайын болыңыз:Тұрғылықты 
жеріңіз туралы жақсы біліп алыңыз, егер су 

Көктем-2020
тасқыны мен сел жүретін аймақта тұрсаңыз 
әрдайым құлағыңызды түріп жүріңіз. Мы-
салы, өзен маңына қоныстанған қала, 
елдімекендерде көктемде жыл сайын табиғи 
апаттың алдын алу жұмыстары атқарылады. 
Тасқын кезінде қажетті заттарды іздеп 
әбігерге түспес үшін құжаттар, ақша, бағалы 
бұйымдарды сенімді орынға жинап қойыңыз. 
Азық-түлік, су және құтқару шеңбері, арқан, 
қайық секілді қажетті құтқару заттарын алдын 
ала алып қоюды ұмытпаңыз.

Соңғы жаңалықтардан хабардар 
болыңыз: Елдің кез келген нүктесінде су басу 
қаупі бар болса телеарна, радио, интернетте 

бұл туралы міндетті түрде жаңалықтар шығады. 
Айта кетсек, азаматтардың телефонына 112 
қызметі ауа райы, болуы мүмкін табиғи апаттар 
туралы хабарлама жіберіп отырады.

Қорыта айтқанда, өзен-көлдерге, су 
қоймаларына жақын орналасқан ағайын 
қыстың соңы мен көктемнің басында топан 
су қай тұсымыздан тап береді деп жыл сай-
ын мазасыз күй кешумен болады. Сондықтан 
аталған мәселеге қатысты жаңа талап, тың 
көзқарас, қатаң бақылау қажет екені сөзсіз. 
Әр өңірлерде төтенше жағдайлар комитетінің 
ұйымдастыруымен су тасқынына қарсы 
«Көктем-2020» атты оқу жаттығулар өткізілді.

Талғат АХМЕТХАНОВ.
Сарқан өңірі құтқару бөлімшесінің 

басшысы.
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Сен туған күн, мерекеңмен!

S

SARQAN

ARQAN

Жерлесіміз, алғашқы кәсіпкерлердің бірі Айнабекова 
Күләй Самұратқызын ауданымызды айтпағанда облыс 
көлемінде танымайтын адам кемде кем шығар!

Кеңес Одағы ыдырап, көпшілік қалай күн көрудің жо-
лын таппай дағдарып қалған кездер болғанын жақсы 
білеміз. Міне, дәл осы кезде Күләй апай тыңнан түрен са-
лып, тәуекелге бел буып, сауда-саттық жолына ерте 
түскендердің бірі.

1966 жылы Сарқан қаласындағы Абай Құнанбаев атындағы 
орта мектепті бітірген апайымыз Алматы қаласындағы бай-
ланыс техникумына қабылданады. Аталған техникумды 
ойдағыдай бітіріп, бірден еңбек жолын бастап кетеді. Ол кісі 
Ақсу, Сарқан, Алакөл аудандарының шалғай ауылдарында, ау-
дан орталықтарында ұзақ жылдар бойы пошта бөлімдерінің 
меңгерушісі қызметін атқарады. Қызметін адал, абыроймен 
атқарғаны үшін өкімет тарапынан берілген сый-сияпаттан да, 
марапаттан да құр қалған емес. Ел қатарлы жанұя құрып, үш 
ұл, екі қызды дүниеге әкелді. Көп балалы ана ретінде құрметті 
демалысқа шықса да, зейнетақыға қарап, қол қусырып отыра ал-
мады. Тоқсаныншы жылдардағы қиын-қыстау кезеңде балаларын 

өз қатарынан қалдырмай, өмірде өз орындарын табуға көмектесу, оларға дұрыс бағыт-бағдар 
беру Күләй апайға оңай түскен жоқ. Осы жолда ол кісі қажымай, талмай еңбек етті. Қандай 
қиын болса да нәзік жанды әйел бола тұра ер азаматқа бергісіз қаракет жасады. Жанұясын 
ештеңеден тарықтырмады. Балаларын да іскерлікке, кәсіпкерлікке баулыды. Күләй апай сауда 
жасау барысында үнемі қандай да бір тәуекелді талап ететін жаңа бастамаларға қадам жа-
саудан қорықпайтын. Оған мысал қаламызда бірінші болып жеміс-жидек сату саласын жолға 
қойған апайымыз болатын. «Жеміс-жидек бізде өтпейді ғой, тез бұзылып кетуі мүмкін» - деп 
ескерткен әріптестеріне «Өтеді, өткізе білу керек» - деп жауап бергені бар. Түбінде апайдың 
айтқаны дұрыс болып шығып, өзгелер де осы іспен айналыса бастады. Пайдасын да көрді. 
Апайымыз осындай үлгі боларлық іс-әрекеттерінің қазіргі таңда берекетін көріп отыр. Оған 
дәлел аналарынан көргенін, үйренгенін жүзеге асырып отырған балалары сауданың бір-бір 
саласын дөңгелетіп отырғаны.

Апайымыз 2010 жылы Алланың қалауымен дүниежүзі мұсылмандарының қасиетті мекені 
Меккеге барып мұсылмандықтың бір парызын өтеп қайтты. Күләй апайымыз кәсіпкерлікпен 
қатар қайырымдылық іс-шараларының да басы-қасында жүреді.

Ол кісі туған-туыстарына жеке кәсіп ашудың қыр-сырын үйретіп, қаржылай көмектесіп, 
өзінің артынан ерте білді. Үстіміздегі жылдың 15 наурызында Күләй апайымыз 70 жасқа толып 
отыр. Осы жасына қарамастан ол кісі жаңа бастамалардың, жаңа істің басы-қасында жүреді. 
Балаларының кәсіптерінің дамуына ақыл-кеңесін беріп, іс-әрекет жасаудан жалықпайды, шар-
шамайды. Бес баласынан он немере сүйіп отырған сүйкімді әже Күләй Самұратқызын 70 жас 
мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз! Апайға зор денсаулық, қажымас қайрат, ісіне бе-
реке тілейміз! Әлі де алар асуыңыз көп болсын кәсіпкерліктің алғашқы қарлығашы Күләй апай!

Аудан кәсіпкерлерінің атынан Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.

 

Кәсіпкерліктің алғашқы қарлығашы

Қазақ халқы қашанда да ұлын нарға, қызын арға балап, ізеттілігін келіннен тауып, 
көңілінің дархандығын кең даласымен өлшеген. «Қызың өссе – өрісің» деп қызға ерек-
ше ілтипат, құрмет көрсеткен. Бүгінгі қоғамда халқымыздың қыз бала тәрбиесіндегі 
қалыптасқан дәстүрін насихаттау басты орында тұруы қажет.

Жуырда көктемнің шұғылалы 
мерекесі 8-наурыз-Халықаралық 
әйел-дер күні мерекесі қарсаңында  
«Алматы облысының «Тіл» оқу-
әдістемелік орталығы  КММ Сарқан 
аудандық филиалы  өзге ұлт өкілдері 
тыңдаушыларының қатысуымен  
«Қыздарға әсемдік жарасады...» атты 
қыз сыны байқауын ұйымдастырды.  

Аталған байқауда өз 
мекемелерінен озық шығып, сайысқа 
лайықты екендігін танытқан 3 ару 
бақтарын сынады. Байқау жүргізушісі 
орталықтың оқытушысы Н. Тультеке-
нова бар білімі мен білігін танытқан 
арулар төмендегі шарттар бойынша 

сайысқа түсетіндігін мәлімдеді: 1) «Сәлем –сөздің анасы»  (өзін - өзі таныстыру), 2) «Халқын 
сүйген – салтын сүйер» (суретті сөзжұмбақ), 3) Ас – адамның арқауы  (дастархан мәзірі, салат 
жасау), 4) Өнерліге өріс кең  (өнер байқауы).

Таласқа әрі тартысқа толы байқауда бағы мен бабы қатар жүрген ару қыздар өз өнерлерін 
барынша ортаға салып, жан-жақты қырларынан таныла білді. Сайыс соңында жеңімпаздарды 
қазылар құрамы анықтады.  Байқауда жеңімпаз деп танылған арулар:  1-орынды Жақсыгельдинова 
Елена Құдайбергеновна- Политехникалық колледж қызметкері иеленді. 2-орынға Давлетгильдее-
ва Елена  Назыфовна-аудандық су құбырының қызметкері ие болды. Ал  3- орын  Ляхова Мари-
на - Политехникалық колледж қызметкеріне бұйырды.  Қазылар алқасының анықтауы бойынша, 
ерекше қырынан танылған арулар ретінде жеңімпаздар белгілі болып, Алғыс хаттар мен арнайы 
сый-сияпатқа ие болды. 

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Сарқан қаласының тұрғыны, жас желектей желкілдеп өсіп келе 
жатқан  Сағадатқызы Әминаны 10 наурыз күні 18 жасқа толған туған 
күнімен құттықтаймыз. Тәтті тілек, ыстық лебізімізді төмендегі жыр 
жолдарымен жалғаймыз! 

Өмір саған жылы сөзін арнасын,
Қайғы-мұңға жүректе орын болмасын.
Жанарыңнан күн күлімдеп әрқашан,
Ай мен жұлдыз кеудеңе кеп орнасын.
Әмина туған күнің құтты болсын,
Жарқырап, әр күніне шаттық толсын.
Ару қыз, өрлей бергін, өсе берші,
Басына бақ пен дәулет қатар қонсын.
Құттықтаушылар: Асықпаевтар әулеті.

Қойлық ауылының тұрғыны, құдайы көршіміз Шетиев Жантемірді 60 жасқа толуымен 
құттықтаймыз. Аса қадірлі көрші, алдағы өмірде де абыройыңыз артып, еңбегіңіз жана берсін! 
Туған-туыс, дос-жаран ортасында сыйлы болып, бақытты ғұмыр кеше беруіңізге шынайы 
тілектеспіз! Өзіңізді үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін, мына өмірде көргені көп көреген 
жан ретінде құрметтейміз. Осындай адами асыл қасиеттеріңіз сізді тек биіктерге бастасын! 
Сізге тек жақсылық тілейміз!

Әрқашан бақ тұрсын басыңызда,
Ойнап-күліп ұрпақтар қасыңызда.
Сәттілігін сыйлаған мына өмір,
Жас қосылсын жыл сайын жасыңызға.
Ізгі тілекпен: көршілері.

Алмалы ауылының тұрғыны, әулетіміздің әдемі де аяулы ұлы 
Мұхамеджанов Абылай Әлімбекұлын 11 наурыз дүние есігін 
ашқан күнімен шын жүректен құттықтаймыз! Жасына жас қосылсын! 
Шаңырағың шаттыққа, баянды бақытқа толсын. 

Бірінші – ұзақ жасты өмірлі бол,
Екінші – тіл мен көзден аман бол,
Үшінші – берекелі, беделді бол,
Төртінші – арыстандай айбатты бол,
Бесінші – ақылды, қайратты бол,
Алтыншы – өнерлі бол.
Ізгі ниетпен: тәте-ағаң Бағила-Жұман, жиендерің Тимур, Мұрат-

Әлия, Ержан-Жанна, Елнұр, Емел. Амина. 

Қарауылтөбе ауылының тұрғыны, ауыл болып сыйлайтын еңбек 
ардагері, ауылдық ақсақалдар Кеңесінің төрағасы Нұрқасымов 
Қажымұқан ағаны 80 жас мерейтойымен құттықтаймыз. Әрқашанда 
мектеп жанашыры, игілікті істердің басында жүретін, біздер үшін үлгі 
тұтатын, балаларын қатарынан қалдырмай, қаз тұрғызған құрметті 
адамсыз. Сізге денсаулығыңыз мықты болып, ғұмырыңыз ұзағынан, 
көрер қуанышыңыз молынан болсын деп тілейміз.

Құтты болсын сексен сеңгір жасыңыз,
Аман болсын бала-шаға, отбасыңыз.
Немере мен шөберенің қызығына бөленіп,
Алла берсе жүзден де ары асыңыз.

Құрметпен: Қарауылтөбе орта  мектебінің ұжымы.

«Бала естігенін айтады, көргенін істейді» 
- деп қазақ халқы бекер айтпаған. Мектеп 
жасына дейінгі балаларды адамгершілікке 
тәрбиелеудің маңызы зор. Кішкентай 
сәбилеріміз ата - анасының, тәрбиешісінің, 
достарының мінезінен, жүріс - тұрысынан, 
сөйлеген сөзінен, істеген ісінен үлгі алуға 
тырысады. Бала бойына адамгершілік 
қасиеттерді ойын, салт - дәстүр, мақал- 
мәтелдер, ертегілер, жұмбақтар, ай-
тыс өлеңдер арқылы сіңіру ата - ана мен 
тәрбиешілердің басты міндеті.

Адамгершілік дүниесіндегі ұрпақтан 
- ұрпаққа жалғасып келе жатқан қымбат 
қазыналарымыздың бірі – бесік жыры, мақал 
- мәтелдер болып келеді. Сәбилер «бесік 
жырын» тыңдай отырып, ананың бесік жы-
рымен, әлдиімен, өзінің туған тілінің әуенінен 
тұңғыш рет нәр алады. Мақал - мәтелдер 
арқылы кішкентай бүлдіршіндеріміздің 
қайырымдылық, ілтипат сезімдерін арт-
тырамыз, адамгершілік сезімдерін оята-
мыз. «Үлкенге – құрмет, кішіге - ізет» деген 
мақал – мәтел арқылы бала бойына үлкенді 

Балабақша - біздің үйіміз
құрметтеу, қамқорлық сезімдерін туғызамыз. 
Балаларды еңбек сүйгіштікке баулу арқылы, 
адамгершілік, эстетикалық қасиеттерін 
дамытуға болады.

Жас ұрпақтың бойына адамгершілік 
қасиеттерді сіңіру – ата - ана мен ұстаздардың 
басты міндеті. Кішкентай бүлдіршіндеріміздің 
бойына ізгілік, мейірімділік, қайырымдылық, 
адамгершілік қасиеттерін сіңіріп, өз - өзіне 
деген сенімділікті тәрбиелеуде отбасы 
мен тәрбиешілер шешуші рөл атқарады. 
Адамгершілікке, еңбексүйгіштікке тәрбиелеу 
күнделікті балабақша өмірінде, тәрбиешінің 
жұмыс күнін ұйымдастыру процесінде, ойын 
және оқу ісінде жоспарлы түрде қамтылады. 
Тәрбиешінің тәртібі, іс - қимылы, бала-
лармен, үлкендермен қарым – қатынасы 
кішкентай сәбилер үшін үлгі болып, олардың 
жеке басының қалыптасуына ықпал етеді. 
Балабақша мен отбасы арасындағы тығыздық 

артқан сайын бүлдіршіндерімздің адамгершілік 
құнды қасиеттері арта түседі. Осыдан келіп, 
бүлдіршіндерімізде жақсы қылықтар, ұжымдық 
қарым - қатынас, адамгершілік сезімдері, 
еңбексүйгіштік, үлкендер еңбегін құрметтеу, 
жауапкершілік, патриоттық сезімдер ту-
ралы түсініктер қалыптасады. Кішкентай 
бөбектеріміз адамгершілік қасиеттерді ата - 
анасынан, үлкендерден, тәрбиешілерден на-
сихаттау арқылы емес, тек шынайы көру, сезіну 
қатынасында алады. Адамгершіліктің құнды 
қасиеттерінің негізі отбасында қалыптасады,

Адамгершілік тәрбие отбасынан ба-
стау алатын болғандықтан инабаттылық, 
мейірімділік ана сүтімен, ана тілімен келетіні 
анық. Сол себепті халық даналығы: «Сүтпен 
біткен мінез, сүйекпен кетеді» бекер айтпаған. 
Дана, ойшыл Абай атамыз бұл туралы бы-
лай деген: «балаға мінез үш алуан адам-
нан жұғады; бірінші – ата - анасынан, екінші 

– ұстазынан, үшінші – құрбысынан».
Адамгершілік әр адамға тән асыл қасиеттер. 
Адамгершіліктің қайнар көзі – халқында, 
отбасында, олардың өнерлерінде, әдет - 
ғұрпында. Әр адам адамгершілікті күнделікті 
тұрмыс – тіршілігінен, өзін қоршаған 
табиғаттан бойына сіңіреді.

Қазақ халқы баланы жастайынан жақсы 
әдеттерге баулыған. «Үлкенді сыйла, жолын 
кеспе» деген ұлағатты, тыйым сөздердің 
мәні зор. Бала бойына кішіпейілділік, 
сыпайылық, сыйластық сияқты қасиеттерді 
сіңіре білсек, адамгершілік тәрбиесінің 
жемісіне бөленетініміз анық!

Тәрбиенің алтын бесігі - 
балабақшамыздағы сәбилерімізді 
адам баласына тән асыл қасиеттерге, 
адамгершілікке тәрбиелеуден жалықпайық!

  Г.ЖИДЕБАЕВА,
   «Балдырған»  санаторлық топты 

бөбекжай –бақшасының тәрбиешісі.

Қыздарға әсемдік жарасады
Лепсі ауылының тұрғыны, аяулы ана, сүйкімді жар Дүйсенбаева 

Бибігүл Төлегенқызын 17 наурызда 53 жасқа толатын туған күнімен 
құттықтаймыз.

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

ІЗГІ НИЕТПЕН: К.Ушинский атындағы «Балдәурен» шағын 
орталығының тәрбиешілері.

Лепсі ауылының тұрғыны, аяулы ана, сүйікті ұстаз, К.Ушинский 
атындағы «Балдәурен» шағын орталығының тәрбиешісі Несипова 
Алмагүл Жаубайқызын наурыз айының 18 жұлдызында 61 жасқа то-
латын туған күнімен құттықтаймыз. 

Арманның ажарында, бақыттың базарында күліп-ойнап, көпшіліктің 
алғысы мен құрметіне бөленіңіз. Мәңгі жастық қалпыңызды сақтап, 
ұзақ жасай беріңіз дегіміз келеді.

Құтты болсын бүгін туған күніңіз,
Әріптестерге биік тұлға – ұстазсыз. 
Қуанамыз өзіңізбен біз бүгін,
Шықсын ылғи алдыңыздан ізгі күн.
Алғы күннен күтер әркім жақсы үміт,
Келе берсін Сізге ылғи бақ күліп.
Шаттықпенен көріп таңның арайын,
Жаратушы төксін игі жақсылық.
ІЗГІ НИЕТПЕН: К.Ушинский атындағы «Балдәурен» шағын орталығының 

тәрбиешілері.


