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Ауданымыздың мәдениет үйінің 
өнерпаздары қарттарымызға 
арнап ән мен күйден шашу 
шашты. Концертке облысы-
мыз бен республикамызға та-
нымал В.Зеленый атындағы 
халықтық ансамблі мен жас 
өрендеріміз өз өнерлерін паш 
етті. Асқа жалпы  аудандық ар-
дагерлер ұйымдарының  ауылдық 
округтердегі төрағалары мен 
«Алтаны алқа», «Күміс алқа» 
о р д е н д е р і н і ң  и е г е р е л е р і , 
көпбалалы аналар да қатысты. 
Аудан әкімі жиналған қауымды 
мерекелерімен құттықтай оты-
рып, қарттарымызды қадірлей 
білген ұрпақтың баласымыз, 
Елбасымыздың жарлығымен 
бірнеше жыл қарттарды қолдау 
айлығы рет інде  қазан  айы 
белгіленген болатын. Алайда, біз 
жыл бойында ардагерлеріміздің 
қордаланып қалған, барлық 
мәселелерін шешудің жолда-
рын қарастыратын боламыз» 
-деді. Ауданымыздың ақыны, 
Жалтыркөл ауылының тұрғыны 
Жиренбаев Тоқабай атамыз 
жиналған қауымды құттықтай 

Аудан әкімі қарттарға 
құрмет көрсетті 

Аршалы ауданының «Гүлнәр» дәмханасында ауданымыздың 
әкімі Азамат Тайжановтың бастамасымен «Қарттарды қолдау» 
айлығына орай салтанатты түрде ас берілді. Ауданымыздың 
барлық өңірлерінен елуден астам қарт  келді. Алыс жақыннан келген 
әжелеріміз бен аталырымыз  өздеріне қолдау көрсеткен аудан әкіміне 
алғыстарын жаудырып, ақ баталарын берді.

отырып, өзінің жүрекжарды 
жаңа туындысын орындап, ән 
де шырқап берді .  Сонымен 
қатар, аудандық ардагерлер 
ұйымының төрайымы Шырынкүл 
Ұзақбаева да қарттарымызды 
мерекелерімен құттықтай оты-
рып, барлық ардагерлер атынан 

ауданымыздың әкімі 
Азамат Тайжановқа 
көрс ет іп  жатқан 
қ ол д аул а р ы  м е н 
көмектері үшін шын 
жүректен алғысын 
білдірді. Бізде өз 
тарапымыздан бар-
ша қарттарымызды 
құттықтай отырып, 
ұзақ ғұмыр мен зор 
денсаулық тілейміз. 

Аудан орталығында 
қ а р т т а р д ы  қ о л д а у 
а й л ы ғ ы н а  о р а й , 
а у ы л ш а р у а ш ы л ы қ 
өнімдерінің жәрмеңкесі 
өтті .  Ауданымыздың 
барлық өңірлер інен 
өз өнімдерін саудаға 
әкелген дихандарымыз 
барлық өнім түрлерін 
1 5 - 2 0  п а й ы з  а р з а н 
бағамен сатты.  Ет, сүт, 
нан өнімдері мен түрлі 
балық өнімдері, малға 
арналған жем шөптер 
мен картоп, қырыққабат 
сынды көкөністерде саудаға 
шығарылып, арзандатылған 

АуылшАруАшылық 
өнімдерінің 

жәрмеңкесі өтті

мұқтаждарында жеткізіп жатты. 
Ауа райының қолайсыздығына 

қарамастан күзгі 
егін орағы бары-
сында мол өнімге 
кенеліп жатқан 
дихандарымызда 
риза. Жалпы егін 
орағының 70 пай-
ыздан астамын 
орып,  қамбаға 
түсірген аудан 
дихандары үшін 
биылғы жыл сәтті 
болатын сияқты. 
Орталық алаңға 

ұйымдастырылған концерттік 
бағдарламада жиналғандар 
көңілінен шығып жатты. Аудан 
тұрғындары өз тараптарынан 
мұндай жәрмеңкелердің жиі 
өткізіліп тұруын айтып, үйді-
үйлеріне сатып алған өнімдерін 
артып кетіп жатты. 

бағамен сатылды. Жәрмеңкені 
аудан әкімі Азамат Тайжанов 
аралап көріп, сатушылармен 
және аудан тұрғындарымен 
емен-жарқын әңгімелесті. Ау-
дан жұртышылығы жәрмеңкені 
ұйымдастырған  аудан әкіміне 
алғыстарын айтып, өз мұң-

Тіл тағдыры-ел тағдыры

Ауданымыздың  мәдениет үйінде «Тіл туралы» Заңының 
қабылданғананына 19 жыл толуына орай мерекелік іс-
шара өтті.

қазақстан Республикасы 
халқының Тілдері күні 

Тіл-халықТың рухы

  Қарты бар елдің қазынасы бар  Тәуелсіздіктің -25 жылдығына

Саябақты «Самұрық- Қазына» 
АҚ қаржыландырып, жобаның 

үлгісін жасап, бұрынғы саябақты 
заманауи үлгідегі  саябаққа 
айналдырды. Жастар саябағы 
ел Тәуелсіздігінің- 25 жылдық 
мерейтойы қарсаңында жастар 
мен балғындарға жасалған үлкен 
сыйлық болды десек артық айтпаған 
болармын. Өйткені, балғындарға 
арналған ойыншықтар бұрышы мен 
қатар жасөспірімдер мен үлкендерге 
арналған  д енешынықтыру 
құрылғылары орнатылған. Енді бір 
шетінде жаз кезінде футбол ойнаса, 
қыста хоккей тебеді. Саябақтың 
ашылу салтанатына Қазақстан 
Республикасы Парл аменті 
мәжілісінің депутаттары Қуаныш 
Сұлтан-ұлы Сұлтанов, Бейбіт 
Баймағанбет-ұлы Мамыраев, ҚР 
білім және ғылым вице министрі 

Жастар саябағы ашылды
Ауданымыздың орталық алаңында аудан әкімі Азамат 
Тайжановтың бастамасымен «Жастар саябағы» ашылды. 

Бибігүл Амангелдіқызы Асылова 

және «Самұрық- Қазына» АҚ 
өкілдері мен БАҚ өкілдері қатысты. 
Бұл туралы толық мәліметті 
газетіміздің келесі санынан оқи 
аласыздар.

мемлекетт ік  мереке  болып 
т абылады және  о сы жылы 
ол Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігіңің -25 жылдығына 
байланысты ерекше салтанатта 
өтті десек артық айтпаған болар-

мыз.  Салтанатты шара ашылмас 
бұрын мәдениет үйінің кіре беріс 
дәлізінде № 4 Агротехникалық 
ко л л е д ж і   д и р е к т о р ы н ы ң 
міндетін  атқарушы Бекжан 
Көшкімбаевтың басшылығымен 
әр ұлттың дастархандары жай-
ылса, аудандық  кітапхана мен 
тілдерді оқыту орталығының 
қызметкерлері  к ітаптардан 
көрме ұйымдастырды. Салтанат-
ты іс-шараның  жүргізушілері  
арша лылықт арды  Т ілдер і 
күнімен құттықтай келе,  әр 

тілдің өз тарихы, өз тағдыры,  
тіл арқылы адамдар бір бірін 

табатынын және оның рухани 
мәдениетін, әдет-ғұрыптары 
мен салт-дәстүрін танитынын 
атап өтті.

Содан кейін сөз кезегі  ау-
дан әкімі Азамат Тайжановқа 
берілді.

Өз сөзінде аудан әкімі Азамат 
Айтбайұлы - құрметті жерлестер, 
қадірменді қауым! Қазақстан Ре-
спубликасы Президентінің 2003 
жылдың 15 қарашадағы №1226 
Жа рл ы ғ ы м е н  қ ы р к ү й е кт і ң 
үшінші жексенбісі Қазақстан 
халқының тілдері күні болып 
бекітілгені белгілі. Сол себепті 
өтіп жатқан бүгінгі салтанатты 
кеште  баршаңызды Қазақстан 
халқының тілдері мерекесімен 
шын жүректен құттықтаймын! 

Біздің ауданымызда  талай 
ұлттар мен ұлыстардың тiлдерiн 

дамытуға қамқорлық пен жағдай 
жасалған. Сол жағдай елiмiздегi 
береке мен бiрлiктiң алтын 
арқауы, өмiрдiң өзегi болып 
отыр. Сондықтан достығы мен 
ынтымағы жарасқан Аршалы 
жерінде Тіл мерекесін атап өту 
жыл сайынғы дәстүрге айналды. 
Биылғы жыл халқымыз үшін 
мерекелі де берекелі күндерге 
толы, еліміздің тарихында қою 
әріптермен жазылатын атау-
лы даталармен орайлас кел-
ген жыл болды. Биыл барша 
Қазақстан халқы кеңінен мере-
келеп жатқан ел Тәуелсіздігінің 
-25 жылдығы мерейтойы ая-
сында түрлі шаралар өткізіліп 
келеді. Бірлік пен берекені, ырыс 
пен ынтымақты ту еткен еліміз 
Елбасымыздың сындарлы да 
салиқалы саясатының арқасында 
25 жылдық мерейтойымызды ора-
сан зор әлеуеметтік –экономикалық 
саяси жетістіктермен қарысы алып 
отырғаны белгілі. 

(Жалғасы 2- бетте)
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Олай болса әр халықтың бой-
ында ықылым заманнан бері 

қалыптасып өзгелерден даралап 
тұратын, тек өзіне тән қасиеттері 
болады. Біздің халқымыздың  
сондай ерекшеліктерінің бірі-
үлкенді сыйлау, оның сөзіне 
құлақ асу. Қазақ қарты жасы-
на лайық, ауызы дуалы, сөзі 
берекелі, ісі тыңғылықты, ойы 
терең, ақылы телегей теңіз бо-
лып келеді. Осындай теңеуге 
лайық қарияларды жылдың қай 
мезігілі болса да құрметтеуіміз 
керек. Иә, өсер елдің баласы 
қазыналы қарттарын қадір 
тұтқан, қастерлеген. Аталған ме-
рекеге орай Аршалы ауданының 
тілдерді оқыту орталығында 
«қарттарын қадірлеген ел 
а рд а қ т ы »  ат т ы  м е р е ке л і к 
шара өткізді. Аталмыш шараға 
ауданымыздағы «Ақ әжелер» 
клубы, осы орталықта еңбек 
еткен ардагер ұстаздарымыз 
Бақыт Күзенбайұлы, Шырынкүл 
Маханбетиярқызы және де сана-
лы ғұмырын жас ұрпаққа білім 
мен тәрбие беру жолында жемісті 
қызмет еткен ақылшы ұстаздар 
Зейнеп  Тоқт арқызы,  Зәуре 
Башайқызы қатысты. Дастархан 
басында бас қосып, қарттарымыз  
келелі әңгімелерін өрбітті. Жа-
нат Аманғалиев пен Өсербай 
Өмірсеріктің  қарттарымызға 
тарту еткен әндері орында-
лып,  қарттардың көңілінен 
шығып жатқаны ол кісілердің 
к ө з д е р і н д е г і  қ у а н ы ш т а н 
байқалды. Аршалы ауданының 
мәдениет және тілдерді дамы-
ту бөлімінің бастығы Асыл-
бек Байжұма қарттарымызды 
мерекесімен құттықтап, жылы 
лебіздерін білдіріп, алғыс хат 

Қарттарын 
Қадірлеген ел ардаҚты
Қазақ қариясын құрметтеп, қартын қадірлеген халық. Ел басына 

күн туып, жау етектен алған қилы заманда да ақсақалын төрден 
түсірмей, ақ жаулықты аналарын ардақтай білген елдің ұрпағымыз. 
Ел мүддесін бәрінен биік қоятын, өзінен кейінгі ізіне ерген інілеріне 
ізеттігін аямайтын, ізінен ерген ұрпағына ұлылығын ұялатып, бір 
қауымға бас-көз бола білген ауыл қарттарының орны ерекше.

(Басы 1-бетте)
Осыған байланысты, қазіргі 

у а қ ы т т а  Е л б а с ы м ы з д ы ң 
қ о л д а у ы н ы ң  а р қ а с ы н д а , 
елімізде жаңа қоғамның талап-
тарына сай кешенді де жүйелі 

түрде мемлекеттік тіл саясаты 
жүргізіліп отыр. Елдегі барлық 
азаматтардың (этностардың, 
әлеуметтік топтардың) мүдделерін 
кемсітпейтін ұстамды да сын-
дарлы тіл саясатын дұрыс жолға 
қоюға баса көңіл бөлінді. Тура 
осындай бағыттағы тіл саясаты 
әркез өз жемісін беріп, ел бірлігі 
мен татулығына, мемлекетіміздің 
нығаюына, қоғамымыздың топ-
тасуына қалтқысыз қызмет ету 
үстінде. Әрине бұған үнемі  
жетілдіріліп отырған құқықтық 
тетіктер мен нақты ауқымды іс-
шаралар арқылы қол жеткіздік. 

Осы бағытта, елімізде жаңа 
қоғамның талаптарына сай кешенді 
де жүйелі түрде мемлекеттік тіл са-
ясаты жүргізіліп отыр. Оның басты 
өзегі «Қазақстан Республикасында 
тілдерді дамыту мен қолданудың 
2011-2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы» бо-
лып табылады. Бағдарламаның 
бірінші кезеңі аяқталып, екінші 
кезеңіндегі міндеттерді іске асы-
ру үшін 2014-2016 жылдарға 
арналған облыстық іс-шаралар 
жоспары жүзеге асырылуда.

Бағдарламаның І кезеңінде үлкен 
жобалар іске асты. Соның бірі 
үздіксіз білім беру моделі арқылы 
«Қазақ тілін шетел тілі немесе 
екінші тіл ретінде оқыту» типтік 
оқу-әдістемелік кешені әзірленді.

Аталған әдістеме негізінде қазақ 
тілін білу деңгейін бағалаудың 
« Қ АЗ Т Е С Т»  ж ү й е с і  е н д і .
Қазіргі таңда Ақмола облы-
сында мемлекеттік тілді білетін 
халықтың үлесі 60 пайызды құрап 
отыр. 2015 жылы осы көрсеткішті 
62 пайызға жеткізу жоспар-
ланса, 2020 жылы, Жолдауда 
айтылғандай, 95 пайызға жеткізу 

көзделген. Қорыта айтқанда, тіл 
тағдыры ел тағдырымен сабақтас. 
Сондықтан да сөз соңында Ахмет 
Байтұрсыновтың: «Ұлтты ұлт 
етіп көрсететін - оның бейнесі 
емес, оның тілі» дегенін келтіргім 
келеді. Еліміздегі азаматтық 
т а т ул ы қ  п е н  т ұ т а с т ы қ т ы 
сақтай отырып, тілдердің еркін 
қолданылуына, мемлекеттік 
тілдің конституциялық мәртебесін 
қамтамасыз етуге бәріміз бір 
кісідей атсалысуымыз керек. 

Президент іміз  Нұрсұлт ан 
Назарбаевтың сөзімен айтсақ, 
біздің елді халықтар татулығы, 
өзара түсінушілік, сабырлы саясат 
қана алға жетелейді. 

Бүгінгі мерекеміз құтты бол-
сын! 

Баршаңызға мықты денсаулық, 
баянды бақыт, бейбіт аспан 
тілеймін- деді. 

Құттықт ау  сәт ін ен  кей ін 

ауданымыздың бірінші басшы-
сы  мемлекеттік тіліміз бен салт 
дәстүрімізді, төл мәдениетімізді 
дамытуға үлкен үлес қосып, 
мемлекеттік тілді насихаттағаны 
үшін Ақмола облысының тілдерді 
дамыту басқармасы бастығының 
алғыс хатымен  Абай орта 
мектебінің директоры А. Мөшкені,  
№3 АОМ мұғалімі  А. Сембиева-
ны, аудан әкімі аппаратының 
бас маманы С. Нағашыбаевты, 
мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің бас маманы Қ. Нұрханды, 
аудандық Әділет басқармасының 
басшысы Оспанова Күлпаш 
Балтабайқызын марапаттаса, өз 
атынан   Сараба ОМ мұғалімі 
А. Жұмайұлына, аудандық  "Ар-
шалы айнасы" газетінің редак-
торы М. Мырзатханқызына,  
№4 Агротехникалық колледжі 
д и р е к т о р ы н ы ң  о р ы н б а с а -
ры   Е. Сәрсекеевке,  Бұлақсай 
ауылдық клубының меңгерушісі,  
б і р н е ш е  д ү р к і н  о бл ы с т ы қ 
ақындар айтысының жүлдегері 
Құрмет Құралханұлына, Арша-
лы ауданының тілдерді оқыту 

орт а лығының оқытушысы,  
жоғары санаттағы ұстаз Бибігүл 
Болатқызына алғыс хатын табы-
стады. 

 Азамат Айбайұлы  сондай-ақ   
мемлекеттік тілді оқытуда үш ку-
рысты аятағаны үшін  Накипбеко-
ва Ирина Видкольдтовнаға, Смог-
ло Татьяна Викторовнаға, Гренина 
Наталья Александровнаға, Жаку-
пова Елена Анатольевнаға,  Курин 
Александр Александровичке, Кооп 
Ольга Владимировнаға,Волкова 
Марина Евгеньевнаға, Слободя-
нюк Ирина Александровнаға, Пиц 
Ирина  Александровнаға, Такиров 

Марлен Қуандықұлына сертифи-
каттар табыс етті.

Марапаттаулардан кейін  №4 
А г р от ех н и ка л ы қ  кол л ед ж і 
директорының орынбасары 
Ирина Накипбекова мерекелік 
шараға қатысушыларды айтулы 
мерекемен мемлекеттік тілде 
құттықтады.  

Соңы мерекелік концертке 
ұласты.

м. мырзАтхАн.
Суретте: Қазақстан халқы 

Тілдер і  күн іне  орай  аудан 
орталығында өткен мерекелік 
сәттен үзінді.

суретті түсірген  
В. ЦыгАноВ.

Ұлт жоспары: 100 нақты қадам

Тіл тағдыры-ел тағдыры

Бұл шара мүгедектер күні 
қарсаңында біздің аудан 

орталығында өткізіліп жатқан 
т амаша  оқиға .  Мүмкінд і г і 

Күндізгі бөлімше ашылды
Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасын 

орындай отырып, барлық балалар тең білім алу үшін барлық 
жағдай жасалынуы керек деп атап өтті аудан әкімі Азамат 
Тайжанов мүмкіндіктері шектеулі балаларға арналған күндізгі 
бөлімшенің салтанатты ашылуында.

шектеулі балаларға арналған 
күндізгі  бөлімше негіз інен 
екінші орта мектеп қарамағында 
ашылды. Мемлекеттік тапсырыс 
шеңберінде бұл істі қолға алған 
Ақмола облысы мен Астанаға 
белгілі үкіметтік емес ұйымының 
"Батыр" қызметкерлері болып 
табылады.

Күндізгі  бөлімшеге әзірге 
барлығы бес денсаулығының 
мүмкіндігі шектеулі балалар 
барғанмен олармен арнайы педа-
гогтар, логопед, психиатр айналы-
сатын болады. Бұл қазақстандық 

балаларға тең жағдайлар жа-
сау мен білім алу үшін жаса-
лып жатқан алғашқы қадам. 
Бұл туралы күндізгі жартылай 

с т а ц и о н а р д ы ң 
ашылу салтана-
тында сөз сөйлеген 
аймақ басшысы 
Азамат Тайжанов 
нақтылап айтып 
өтті.

Б а л а л а р м е н , 
о л а р д ы ң  а т а -
а н а л а р ы н а н 
басқа өзіндік оқу 
орнының ашылу 
салтанатына Ар-
шалы ауданының 
жұмыспен қамту 
және әлеуметтік 

бағдарлама лар 
бөлімінің басшы-
сы Гүлзада Жеке-
баева, "Батыр" АҚ 
директоры Айгүл 
Болатова, АҚШ 
келген қонақтар, 
г у м а н и т а р л ы қ 
ерікті Марк және 
Мэри Энн Мор-
рисон, бірқатар 
к ә с і п к е р л е р 
келіп қатысты. 
Ә р и н е  о л а р д а 
құр қол келме-

ген. Сөз сөйлеу барысында 
ұйымдастырушылар осы іс-
шараның маңыздылығының 
үлкен екенін атап өтіп ,  өз 
ризашылықтарын білдірді. Бұл 
мүмкіндігі шектеулі балалардың 
әлеуметтенуі, қарым-қатынасқа 
бейімделуі, сыртқы әлемге сіңіп 
кету үшін жасалып жатқан игі 
іс- шара екені даусыз.

А. дмитриеВ.
суретте: №2 Аом 

мүмкіндіктері шектеулі 
балаларға арналған күндізгі 

бөлімнің ашылу сәтінен үзінді.
суретті түсірген

В. ЦыгАноВ.

Тіл-халықТың рухы

пен гүл шоқтарын табыс етті. 
Халқымызда «Қарты бар елдің 
қазынасы бар» деген нақыл сөз 
бар. Бүгінгі еліміздің көркейіп-
гүлденуі, ұрпақтарымыздың шат-
шадыман, бақытты тұрмысқа 
кенелуі, әрине аға ұрпақтың 
маңдай терінің, елге сіңірген 
еңбегінің жемісі екендігіне сөз 
жоқ. Ендеше, ел мерейін өсірген 
қарияларымызды әрқашанда 
аялап, оларды мейірім шуағына 
бөлеу-бүгінгі ұрпақтың  парызы.
Риза болған қарттарымыз орталық 
ұжымына, оқушыларға ақ бата-
сын жаудырып, ізгі  тілектерін 

Ар ш а л ы  а у д а н ы н ы ң 
аумағында орналасқан ЕЦ-

166/5 мекемесінің әкімшілігі аты-
нан мекеме бастығының тәрбие 
жөніндегі орынбасары,  әділет 
майоры М.В. Иващенко Арша-
лы ауданының зейнеткерліктегі 
қ а р т т а р д ы  « Х а л ы қ а р а л ы қ 
қарттарды қолдау күнімен»  
құттықтады. Баршаңызды күрең 
күзде, жемісті күнде келіп жететін 
мерекелеріңізбен және сіздердің 
еңбек етіп өткен жолдарыңыз 
үлгі, өнерлеріңіз сабақ, ақыл – 
кеңестеріңіз таптырмас дәріс. Біз 
соңдарыңыздан еріп келе жатқан 
ұрпақ қашан да алдарыңызда бас 
иеміз. Елбасының отбасылық 
қ ұ н д ы л ы қ т ы ,  қ а р т т а р ғ а 
құрмет, аға буыннан өнеге де-
ген өсиетті  сөзі  барысында 
тәрбиелік мәнді шаралар жүзеге 
асырылып жатыр. Ең басты-
сы көңілдеріңіз қайыспасын, 
жүректеріңіз  қартаймасын. 
Шаңырақтарыңызда шаттық, 
м е й і р і м ,  қ о л д ау  б о л с ы н . 

Қарты бар елдің 
Қазынасы бар

Б а л а л а р ы ң ы з  қ у а н ы п , 
н е м е р е л е р і ң і з  р и з а  е т і п , 
шөберелер шуақты күлкілерімен 
қолдап, жасай беріңіздер. 

Мерекелеріңіз құтты болсын 
деп, осындай мерекелік іс-шара 
өткізілді.

и. якубоВ,
  еЦ – 166/5 мекемесінің  

жасақ бастығы, әділет аға 
лейтенанты

   Қарттарды қолдау айлығы

сАлық төлеушілер нАзАрынА!
Аршалы ауданы бойынша Салық басқармасында қоғаммен үздіксіз қарым-қатынас 

орнату мақсатында тұрақты сенім телефоны орнатылған жемқорлықпен күрес 
сұрағы бойынша және Қазақстан Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің Ар-
намыс Кодексінің нормаларын мемлекеттік қызметшілерінің бұзушылық туралы 
мәлім болса, Сіз осы «сенім телефонына» хабарласа аласыз: 8(71644)2-20-32.

білдірді.Тағылымы мол кезде-
су ұйымдастырып, аға буынға 
құрмет жасап, ақыл-кеңесіне 
құлақ түрген қарттарымыздың 
игі істері жастарға үлгі болары 
сөзсіз.

р. жАлғАсбАйұлы.
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Назар аударыңыз!

АукЦион жАриялАнАды

№ 1 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,0550 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 89 760 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 4 488 теңге.

№ 2 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 163 200 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 8 160 теңге.

№ 3 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 163 200 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 8 160 теңге.

№ 4 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 163 200 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 8 160 теңге.

№ 5 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 244 800 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 12 240 теңге.

№ 6 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,5000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 816 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 40 800 теңге.

№ 7 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1600 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 261 120 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 13 056 теңге.

№ 8 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 163 200 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 8 160 теңге.

№ 9 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,2000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 326 400 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 16 320 теңге.

№ 10 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,6000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 979 200 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 48 960 теңге. 

№ 11 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 244 800 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 12 240 теңге.

№ 12 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,2000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 326 400 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 16 320 теңге.

№ 13 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 

«Аршалы ауданының жер қатынастары бөлімі» ММ 2016 
жылғы 24 қазанында сағат 15.00 - де жер телімдерін сату 
бойынша Аршалы ауданының әкімдігінде сауда-саттық (аукцион) 
өткізіледі. Сауда саттық ағылшын әдісінде.

құқығына, бастапқы бағасы 244 800 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 12 240 теңге. 

№ 14 лот – Ақбұлақ ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 244 800 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 12 240 теңге.

№ 15 лот - Арнасай ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,0800 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 391 680 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 19 584 теңге. 

№ 16 лот - Арнасай ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,6229 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 3 049 718 тенге, 
кепілдік жарнасының соммасы 152 485 
теңге.

№ 17 лот – Аршалы кентінде объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,0305 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 311 100 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 15 555 теңге.

№ 18 лот – Аршалы кентінде объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 952 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 47 600 теңге.

№ 19 лот – Аршалы кентінде объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1424 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 452 480 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 72 624 теңге.

№ 20 лот – Аршалы кентінде объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,0250 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 255 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 12 750 теңге.

№ 21 лот – Аршалы кентінде объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,0500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 510 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 25 500 теңге.

№ 22 лот - Бабатай стансасында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 918 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 45 900 теңге.

№ 23 лот – Жібек жолы ауылында 
объекті құрылысы және қызмет көрсетуге 
жер телімінің көлемі 0,1800 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 2 937 600 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 146 880 
теңге.

№ 24 лот - Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,0700 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 856 800 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 42 840 теңге.

№ 25 лот - Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,6000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 7 344 000 теңге, 

кепілдік жарнасының соммасы 367 200 
теңге.

№ 26 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 27 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге. 

№ 28 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 29 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 30 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 31 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 32 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 33 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 34 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 35 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 36 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 37 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 38 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 39 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 

құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 40 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 41 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 42 лот – Жалтыркөл ауылында 
объекті құрылысы және қызмет көрсетуг 
жер телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге. 

№ 43 лот – Жалтыркол ауылы объекті 
құрылысы және қызмет көрсету жер телімінің 
көлемі 0,1500 га, жеке меншік құқығына, 
бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, кепілдік 
жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 44 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 45 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 46 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсету жер телімінің 
көлемі 0,1500 га, жеке меншік құқығына, 
бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, кепілдік 
жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 47 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге. 

№ 48 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 49 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 836 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 91 800 теңге.

№ 50 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1141 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 396 584 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 69 829 теңге.

№ 51 лот – Жалтыркөл ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,2000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 2 448 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 122 400 
теңге.

№ 52 лот – Ижев ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 1,0000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 3 536 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 176 800 
теңге.

№ 53 лот – Ижев ауылында объекті 

құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,1200 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 424 320 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 21 216 теңге. 

№ 54 лот – Жібек жолы ауылында 
объекті құрылысы және қызмет көрсетуге 
жер телімінің көлемі 0,1000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 1 632 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 81 600 теңге.

№ 55 лот – Жібек жолы ауылында 
объекті құрылысы және қызмет көрсетуге 
жер телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 2 448 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 122 400 
теңге.

№ 56 лот – Жібек жолы ауылында 
объекті құрылысы және қызмет көрсетуге 
жер телімінің көлемі 0,5000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 8 160 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 408 000 
теңге.

№ 57 лот – Жібек жолы ауылында 
объекті құрылысы және қызмет көрсетуге 
жер телімінің көлемі 0,1500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 2 448 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 122 400 
теңге.

№ 58 лот – Михайлов ауылында объекті 
құрылысы және қызмет көрсетуге жер 
телімінің көлемі 0,2500 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 714 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 35 700 теңге. 

№ 59 лот – Жалтыркол ауылы объекті 
құрылысы және қызмет көрсету жер телімінің 
көлемі 0,1000 га, жеке меншік құқығына, 
бастапқы бағасы 1 224 000 теңге, кепілдік 
жарнасының соммасы 61 200 теңге.

№ 60 лот – Жібек жолы ауылында 
объекті құрылысы және қызмет көрсетуге 
жер телімінің көлемі 0,2000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 3 264 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 163 200 
теңге.

№ 61 лот – Жібек жолы ауылында 
объекті құрылысы және қызмет көрсетуге 
жер телімінің көлемі 0,2000 га, жеке меншік 
құқығына, бастапқы бағасы 3 264 000 теңге, 
кепілдік жарнасының соммасы 163 200 
теңге.

Кепілдік жарнама соммасы әрбір нысан 
бойынша бастапқы бағасының 5 пайызын 
құрайды. Аукционға қатынасушыларды 
тіркеу осы хабарлама жарияланған 
күннен бастап жүргізіледі және аукцион 
өткізуге бір сағат қалғанда аяқталады. 
Өтінімдерді қабылдау «Аршалы ауданының 
жер қатынастары бөлімі» ММ жүргізеді. 
Аукционға қатынасушы ретінде тіркелу үшін 
мына құжаттарды тапсыру керек:

1)Аукционға қатынасуға өтінім;
2)Жеке басын куәландыратын құжаты;
3)Кепілдік жарнасын төлегендігін 

растайтын төлемдік құжат.
Кепілдік жарна мына депозит шотына 

аударылады: «Аршалы ауданының жер 
қатынастары бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
иик кZ230705034630279006 бик 
KKMFKZ2A кнП 171 кбе 12 бин 
130440030160 

Артық болмас білгенің

1. заман талабынан туындаған
ХҮІІ-ғасырда қазақ хандығына 

жан-жақтан қауіп төніп, елдің 
ауызбірлігі әлсірей бастайды. Осы 
тұста Тәуке хан хандықты нығайтуға 
күш салды. Бұл үшін мықты билік 
пен бірлікті қамтамасыз ете ала-
тын жаңа заңдар жүйесі қажет 
болды. Тәуке хан қазақ халқының 
ежелден келе жатқан дәстүрлі әдеп-
ғұрыптары мен өзінен бұрынғы 
хандардың тұсында қабылданған 
«Қасым ханның қасқа жолы» мен 
«Есім ханның ескі жолын» негізге 
алып, жаңа заң жүйесін жарыққа 
шығарды. Күлтөбенің басында 
Төле би, Қазыбек би, Әйтеке билер 
бас қосып, «Тәуке ханның Жеті 
жарғысы» деген атауға ие болған 
заңдар жиынтығын қабылдады. 

2. жарғы жеті жаңа тармағымен 
ерекшеленген 

« Же т і  ж а р ғ ы н ы ң »  тол ы қ 
нұсқасы сақталмаған. Оның 
үзінділерін К.Шүкірәлиевтің 

«Жеті Жарғы» туралы Жеті дерек
Қазақ ханы әз-Тәуке «Қасым ханның қасқа жолы» мен «Есім ханның 
ескі жолын» жетілдіріп, «Жеті жарғы» заңдар жинағын жарыққа 
шығарғаны белгілі.

(1804), Я.Гавердовскийдің (1806), 
А.Левшиннің (1832) жазбала-
рынан оқуға болады. Сондай-
ақ, Н.Гродеков, Л. А. Словохо-
тов, А. П. Чулошников тәрізді 
орыс ғалымдарының зерттеулері 
шежіреші Ә.Қайнарбайұлынан 
алынған нұсқаға жақын келеді. 
Аталған нұсқада Жеті жарғының 
аталуы Тәуке хан енгізген 
жеті өзгеріске байланысты де-
ген тұжырым жасалынған. Бұл 
өзгерістерде төрелер мен қожаларға 
ерекше құқық беру арқылы билікті 
нығайту мақсаты көзделгені айқын 
байқалады. 

3. сайлауға қару асынып келу 
міндеттелген 

«Жеті жарғы» заңдар жинағы 
негізінде қазақтың тайпа, ру басы-
лары жылына бір рет жиналған. Бұл 
жиындарда мемлекеттің сыртқы 
және ішкі жағдайына байланысты 
мәселелер дауыс беру негізінде 
шешілді. Жиынға қару асынып кел-

ген азаматтардың ғана дауыс беру 
құқықтары болды. Сонымен бірге 
қару ұстап келген азамат жылына өз 
байлығының жиырмадан бір бөлігін 
салық ретінде мемлекетке беруге 
міндеттелді. Жиынға қатысушы 
әр рудың өз таңбасы болды. Бұл 
таңбалар құрылтайда мемлекеттік 
рәміз дәрежесінде бекітілді. 

4. төрт түлік малмен құн 
төлеген 

Жазалаудың ең көп таралған түрі 
— құн төлеу болған. Қылмыскердің 
және өлген адамның әлеуметтік 
жағдайына байланысты құн 
мөлшері өзгеріп отырған. Мыса-
лы, өлген ер адамның құны 1000 
қой болса, әйел адамның құны 
500 қой болған. Өлген адамның 
әлеуметтік жағдайы ескерілген, 
ақсүйек болса құн мөлшері жеті 
есе өскен, яғни сұлтан немесе 
қожа тұқымынан өлтірілгендерге 
жеті адамның құнын төлеген. 
«Сұлтан» немесе «қожаға» тіл 
тигізгені үшін 9 мал, қол жұмсағаны 
үшін 27 мал төленетін болды. 
Құлдың құны бүркіттің немесе 
тазы иттің құнымен теңескен. 
Дене мүшелеріне зақым келтірген 
қылмыскер де белгілі мөлшерде құн 
төлеген. Атап айтқанда, бас бармақ 
— 100 қой, шынашақ 20 қой болған. 
Ұрлық жасалған кезде ұрланған 
заттың құны иесіне «үш тоғыз» етіп 
қайтарылған. Мысалы, ұрланған 
100 түйе 300 жылқыға немесе 1000 
қойға теңелген. Бұл баптардан біз 
«Жеті жарғыға» сай қылмыс істеген 
әр әлеуметтік таптың құқықтары 
заңдастырылғанын көреміз. 

5. Ауыр қылмыс жасаған адам 
өлім жазасына кесілген 

«Жеті жарғыда» қылмысты іс-
құқық нормаларына үлкен орын 
бөлінген. Қылмыс ретіне: кісі өлтіру, 
мертіктіру, әйелді зорлау, соққыға 
жығу, қорлау, ұрлық істеу және 
тағы басқалары жатқан. Кінәлілер 
жасаған қылмыс-деңгейіне сай 

әртүрлі жазаға кесілген. Бұл жинақта 
«қанға қан» заңы сақталды. Өлім 
жазасының екі түрі болған: дарға 
асу және тас атып өлтіру. Сондай-
ақ, мемлекет ішіндегі бүлікшілер 
мен сатқындар өлім жазасына 
кесілген. 

6. қылмыстық істерді билер 
соты қараған 

Билер соты барысында екі жақ 
келісуі бойынша өлім жазасын құн 
төлеумен алмастыруға мүмкіндік 
болған. Құн төлеу төрт жағдайда 
рәсімденген. Олар: егер әйелі 
күйеуін өлтірсе және күйеуінің ту-
ыстары оны кешірмеген жағдайда; 
егер әйел некесіз туған баласын 
өлтірген жағдайда; жұбайлар 
арасындағы «көзге шөп салушылық» 
дәлелденген жағдайда; «құдайға тіл 
тигізгені анықталған жағдайда». 
Ал, әкесіне қол жұмсаған ұл бала-
ны қара сиырға теріс отырғызып 
масқаралаған. Ата-анасына дауыс 
көтерген қыз баланың жазасын 
шешесі шешкен. 

Қазақ хандығындағы билер соты
7. «жеті жарғы» хіх ғасырдың 

ортасына дейін қолданылған 
«Жеті жарғыны» қазақ халқы ХІХ 

ғасырдың ортасына дейін пайдала-
нып келді. Ал кейбір заңдар Қазан 
төңкерісіне дейін қолданылды. 
Жоғарыда атап өткеніміздей, біздің 
заманымызға «Жеті жарғының» 
түпнұсқасы жеткен жоқ. Алғаш 
рет орыс ғалымы Г. Спасский 
жаппас руының старшыны Күбек 
Шүкіралиевтің мәліметтері негізінде 
«Жеті жарғының» 11 үзіндісін 1820-
шы жылы «Сибирский вестник» 
баспасөзінің бетінде жариялады. 
«Жеті жарғының» екінші нұсқасы (34 
үзінді) А.Левшиннің зерттеулерінде 
беріледі. Бұл нұсқалар «Жеті жарғы» 
жарыққа шыққаннан кейін 100 
жылдан соң халық ауыз әдебиеті 
жанрында жарияланған.

 г. ӘбдімомыноВА.

30 
жылдық 
тәуба

ғұ л а м а  б і р  а қ с а қ а л 
шәкірттерімен әңгіме 

б а р ы с ы н д а :  “ 3 0  ж ы л 
бұрын “Әлхамдүлиллаһ” 
дегенім үшін 30 жыл бойы 
тәуба сұрап келемін,”- дейді. 
Шәкірттері  таң қалып, 
мұның мәнін  сұрағанда , 
ә л г і  а қ са қ а л  б ы л а й  д е п 
түсіндіреді: “Сауда орнында 
үлкен өрт шығып, көптеген 
саудагерлердің  дүкендері 
ө рт те н і п ,  и ел е р і  ү л ке н 
шығынға ұшырайды. Өрт 
туралы маған хабар жет-
кенде мен “Сенің дүкеніңе 
ештеңе болмапты” деген 
сүйінші хабарға абайсыз-
дан “Әлхамдүлиллаһ” дей 
қалдым. Кейін осы әрекетіме 
қатты өкіндім – мұсылман 
бауырларымның мал-мүлкі 
жанып кеткен кезде, өзімдікі 
аман қалды деп шүкір еткенім 
шынайы мұсылмандыққа 
ж а р а с п а д ы  д е п  қ а т т ы 
қобалжыдым, еңіреп тәуба 
еттім. Кейін өрттен зиян 
көрген мұсылман бауырла-
рыма ортақтас болайын де-
ген мақсатпен, дүкенімдегі 
барлық заттарды кедейлерге 
таратып берсем де, сол күннен 
бері 30 жыл бойы тәуба етсем 
де, әлі де жаным тыныштық 
таппады. Мен өлген кез-
де, ешкім білмейтін, адам 
жүрмейтін бір жерге апарып 
жерлеулеріңді сұраймын… 
топырақ мені қабылдамай, 
достарымның алдында ұят 
болмасын.
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сүт
Адамзат баласы дүниеге келген кезде 

әуелі ана сүтін қорек етеді. Ана сүті 
өмірге келген жас сәбидің дамып, өсуіне 
ықпал етеді. Себебі оның құрамында 
балаға қажетті элементтер бар. 
Жас сәбиге сүт қаншалықты қажет 
болса, үлкен адамдарға да соншалықты 
қажет. Сүт құрамындағы ақуыз 
тырнақ, шаш өсімін жақсартып, 
сүйектердің қатайып, мықты болуына 
әсер етеді. Дәрігерлердің айтуы бойын-
ша, күнделікті майлылығы төмен сүт 
өнімдерін пайдалану ас қорту жүйесін 
жақсартады.

АйрАн
Сүтте бар элементтер айранда да 

бар. Сондай-ақ, ағзадағы зат алмасу 
жүйесін жылдамдатады. Артық 
салмақтан арылуды көздейтіндер үшін 
күнделікті кешкісін 1 стақан айран 
ішсе, жеткілікті.

бАлық
Балық құрамында ағзаға қажетті 

барлық элементтер бар. Оның 
құрамындағы антиоксиданттар 
қимыл-қозғалыс координациясын 
жақсартып, көтеріңкі көңіл- күй 
сыйлайды.

артық салмақтан арылуға жол 
ашады.

шие
Ағзаға пайдалы тәтті жидек 

Жандауа

Денсаулығым мықты болсын 
Десеңіз...

құрамында иммунитетті күшейтетін 
каротин сен С дәрумені бар. Каро-
тин ағзадағы зиянды қалдықтардың 
сыртқа шығуына ықпал етеді. Ал 
С дәрумені өкпе, бүйрек, анемия 
ауруларының алдын алады.

қАрА бүлдірген 
(ежеВикА)

Бұл қара жидектің құрамында В 
дәрумені, глюкоза және аминқышқылдар 
бар. Ағзадағы зат алмасу мен көз 
көруін жақсартып, терінің таза әрі 
балғын болуына жол береді.

АсқАбАқ
Құрамындағы каллй, кальций, магний, 

темір, мырыш, С дәрумені, ақуыз, 
бета-каротин сияқты элементтердің 
арқасында асқабақ онкологиялық 
аурулардың алдын алады. Шаш, 
тырнақ өсімін жақсартып, теріні 
тазартып, қатайтады. Ағзадағы зи-
янды қалдықтарды шығарып, артық 
салмақтан арылуға ықпал етеді. Ал 
асқабақ дәндері тоқ ішек пен аш 
ішектерде пайда болатын глистаны 
тазалайды.

теңіз орАмжАПырАғы
Мырыш, темір, калий, кальций, селен, 

мыс сияқты минералдарға бай көкөніс 
жүрек, асқазан, зат алмасу жүйесін 
жақсартып, сезімдік, қант диабеті, 
йод жетіспеушілігі сияқты аурулардың 
алдын алады.

   Оқырман пікірі

Ақ халатты, алтын қолды медби-
келер мемлекеттік марапатқа 

лайық. Өзіміздің өмір тіршілігімізді 
бақылайтын қоғамға үлесімізді 
қосуымыз біздің жүктеулі құқығымыз 
болып табылады. Бұл құқықтарды 
иелену үшін біз елімізде тұрғылықты 
ортамызда не болып жатқанын білуге, 
білгеніміздің үстіне өз пікірімізді 
қосуға жалпы халыққа бейбіт жағдай 
орнату үшін басқа адамдармен 
бірлесуге тиіспіз. Былайша айтқанда 
біз ақпар- мәлімет , дәлел-дәйектер 
тауып алуға көзқарасымызды еркінде 
ашық білдіруге құқықтымыз. Адамдар 
жұмысты болу арқалы ғана жанұясын 
асырай алады. Демек біз өмір сүру үшін 
істеген еңбегіміздің жалақысын яғни 
қарымта ақысын алуға құқықтымыз. 
Өзгені өзімен тең көретін әрбір 
адамның өзі секілді барша адамға 
деген мейірім парасаты арқылы  күллі 
адамға несібе болып дари алады. 
Еліміздің әрбір азаматы мемлекет 
алдында міндет жүктейтіндігіне 
сәйкес мемлекет азаматы алдында 
міндет жүктейді. Сол арқылы мем-
лекет пен азамат арасындағы қарым-
қатынастың тепе-теңдігі үйлесімділігі 
қанымдалып қоғамдық әділеттілік жа-

ақ халатты абзал 
жандарға құрмет

сына орнығады. Мемлекет алдындағы 
міндетім деп халыққа адалда, шынайы 
сезіммен қызмет атқарып келе жатқан 
ақ халатты алтын қолды медбикелер 
еңбегін мемлекет бағалап, марапат-
тап, сый-сыйапат білдірсе нұр үстіне 
нұр болар еді. Адамдарға қызмет 
көрсетіп жүрген медбикелердің сапа-
сы арта түсер еді. Аршалы аудандық 
орталық ауруханасының жүйке ауру 
бөлімінің медбикесі Сәкенова Ләззат 
Талапқызы мемлекеттік марапатқа 
лайық. Орталық аурухананың ем-
деу бөлімінің медбикесі Әлібекова 
Жанзира Алдабергенқызы үзбей он 
жыл саналы өмірін туған халқына 
қалтықсыз қызмет етуге арнаған 
аяулы жан. Жолы тазаның, көңілі 
таза, көңілі тазаның өмірі таза де-
гендей қолы таза медбикелер еңбегі 
ескерілсе екен. Өз міндеттерін аброй-
мен орындауға тырысып, жұмыс 
кестесін қатаң сақтап, жайдарлы 
мінез күлкісімен аурулардың дертін 
сауықтыруға септігін тигізетін мед-
бикелерге ұзақ ғұмыр, зор денсаулық, 
балаларының қызығын, қосағымен 
бірге қоса қартайса екен демекпін. 

Ә. құрмАнбАйұлы
нұр- отан партиясы мүшесі. 

10 қазан, дүйсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым».  39 серия
09.55 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
10.00 «өңір өрнегі». 
10.30 «картина недели»
11.00 Т/с «Аяулы арман». 21,22 серия
12.30 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
12.35 «Актуальная тема». Передача     
13.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
13.15 «салауат». хабар  
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
14.05 М/с «Финес пен Ферб». 35,36 
серия
14.50 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «өзекті әңгіме». хабар
19.00 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
19.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
19.15 «Полиглот». хабар 
19.25 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет» 
20.35 «Полиглот». хабар 
20.45 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
20.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «өзекті әңгіме». хабар 
22.10 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 40 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40  Т/с «Семейный дом». 5,6 
серия 
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

11 қазан, сейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым». 41 серия 
09.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
10.00 «Аймақ ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
11.00 Т/с «Аяулы арман». 23,24 серия
12.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
12.35 «өзекті әңгіме». хабар
13.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
13.15 «Полиглот». хабар 
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
14.05 М/с «Финес пен Ферб». 37,38 
серия.
14.50 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Актуальная тема». Передача 
19.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
19.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
19.15 «бизнес идея». Передача      
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет» 
20.35 «бизнес идея». Передача      
20.45 Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
20.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Актуальная тема». Передача  
22.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым».  42 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40 Т/с «Семейный дом». 7,8 серия 
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны 

 12 қазан, сәрсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым». 42 серия
09.55 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
10.00 «Аймақ ақпарат». 

10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
11.00 Т/с «Аяулы арман». 25,26 серия
12.30 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
12.35 «Актуальная тема». Передача  
13.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
13.15 «бизнес идея». Передача      
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
14.05 Т/с «Финес пен Ферб». 39,40 
серия
14.50 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «ойұшқын». хабар  
19.00 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
19.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
19.15 «как это сделано». Передача   
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Пәрменді пікір», «Телемаркет» 
20.35 «как это сделано». Передача   
20.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «ойұшқын». хабар  
22.10 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 43 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40 Т/с «Семейный дом». 9,10 серия 
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

13 қазан, бейсенбі
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым». 43 серия 
09.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
10.00 «Аймақ ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
11.00Т/с «Аяулы арман». 27,28 серия
12.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
12.35 «ойұшқын». хабар  
13.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
13.15 «как это сделано». Передача   
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
14.05 Т/с «Финес пен Ферб». 41,42 
серия.
14.50 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «өзекті әңгіме». хабар 
19.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
19.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
19.15 «Вкратце». Передача  
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет» 
20.35 «Вкратце». Передача  
20.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «өзекті әңгіме». хабар 
22.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 44 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40 Т/с «Семейный дом». 11,12 серия
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

14 қазан, жұма
09.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
09.05 Т/х «Бірінші ханым». 44 серия
09.55 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
10.00 «Аймақ ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
11.00 Т/с « Аяулы арман». 29,30 серия
12.30 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
12.35 «өзекті әңгіме». хабар    
13.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
13.10 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
13.15 «Вкратце». Передача 
13.30 «Аймақ ақпарат»
14.00 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
14.05 Т/с «Финес пен Ферб». 43,44 
серия
14.50 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
14.55  М/ф «Лупдиду». 
15.00-17.50 техникалық үзіліс 
17.50 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»
18.00 «Аймақ ақпарат»
18.30 «Актуальная тема». Передача 
19.00 «Пәрменді пікір», «Телемаркет»

19.05 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
19.15 «салауат». хабар 
19.25 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
19.30 Д/ф «Сөнбес сәуле»
19.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
20.00 «Аймақ ақпарат»
20.30 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет» 
20.35 «салауат». хабар 
20.45 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
20.50 «кеңдерек». кеңейтілген 
репортаж
21.00 «Аймақ ақпарат»
21.40 «Актуальная тема». 
Передача 
22.10 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
22.15 Т/х «Бірінші ханым». 45 серия 
23.00 «Аймақ ақпарат»
23.40 Т/с «Нюхач». 1,2 серия 
01.50 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

15 қазан, сенбі
10.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
10.05 «Аймақ ақпарат». 
10.45 «Кеңдерек». Кеңейтілген 
репортаж
10.55 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
11.00 Т/х «Бірінші ханым». 45 серия
12.00 «спорт лайф». хабар  
12.10 «ойұшқын». хабар  
12.40 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
12.45 «өзекті әңгіме». хабар 
13.10 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
13.15 М/с «Шерлок Як». 13,14 серия
13.45 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
13.50 «спорт лайф». хабар  
14.00 «Аймақ ақпарат»
14.40 «Томпақ». 9 бөлім
15.10 «Айдыны шалқар аққумен». 
Г.Қосанованың концерті
16.30 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
16.35 «Актуальная тема». 
Передача 
17.05 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
17.10 М/с «Финес пен Ферб» 45 
серия
17.30 М/с «Бала тілі бал»
18.05 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
18.10 «жыр – ғұмыр». хабар 
18.30 «знаете ли Вы?». Передача 
18.40 «спорт лайф». хабар  
18.50 «народный вопрос». 
Передача 
19.00 «өңір өрнегі». 
19.30 «картина недели»
20.00 «Экспертное мнение», 
«Телемаркет»
20.05 Т/х «Бірінші ханым». 46 серия
21.00 «рухани мұра». хабар 
21.10 «знаете ли Вы?». Передача
21.20 «жыр – ғұмыр». хабар
21.40 спорт лайф». хабар  
21.50 «народный вопрос». 
Передача
22.00 Т/с «Когда ее  совсем не 
ждешь» 1,2 серия
23.25  К/ф «Тұңғиық 1»
00.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

16 қазан, жексенбі
10.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны
10.05 «өңір өрнегі». 
10.35 «картина недели»
11.05 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
11.10 Т/х «Бірінші ханым». 46 серия 
12.00 «Томпақ». 10 бөлім
12.30 «рухани мұра». хабар
12.40 «Актуальная тема». 
Передача
13.10 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
13.15 М/с «Шерлок Як». 15,16 серия
13.45 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
13.50 «рухани мұра». хабар
14.00 «өңір өрнегі». 
14.30 «картина недели»
15.00 К/ф «Жас жауынгер».     
16.30 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
16.35 «өзекті әңгіме». хабар
17.05 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
17.10 М/с «Финес пен Ферб». 46 
серия
17.30 М/с «Бала тілі бал»
18.05 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
18.10 «рухани мұра». хабар 
18.20 «народный вопрос». 
Передача
18.30  «знаете ли Вы?». Передача
18.40 «жыр – ғұмыр». хабар
 19.00 «өңір өрнегі». 
19.30 «картина недели»
20.00 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
20.05 Т/х «Бірінші ханым». 47 серия 
21.00 «Пәрменді пікір», 
«Телемаркет»
21.05 Т/с «Когда ее  совсем не 
ждешь» 3,4 серия 
22.25 «Ақ тілек». Қ.Бекішовтың ән 
кеші 
23.25 К/ф «Тұңғиық 2»
00.00 Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік Әнұраны

22 қыркүйек күні тілдер 
мерекесі қарсаңында  Ар-

шалы ауданының тілдерді оқыту 
орталығында тыңдаушылар  арасында 
«Тіл тағдыры-ел тағдыры» атты инте-
лектуалды сайыс ұйымдастырылды. 
Сайыс «Қызықты диалог», «Пойми 
меня», «Полиглот», «Бәйге» атты 
бөлімдерден құралды.Мемлекеттік 
тілдің  қолданыс аясын кеңейту 
мақсатында ұйымдастырылған тіл 
додасына тыңдаушылар қатысып, 
қазақ тілін қаншалықты деңгейде 
меңгергенін паш етті.Әрбір  
сайыскердің көзінде тек жеңіс 
мәресіне қарай талпынған сезім, 
олардың жылдам әрі орынды жауап 
беруіне жол ашып отырғандай бол-
ды. Сондықтан ұтқыр ой, жылдам 
сөз саптау, берілген жағдаяттан 
шебер сөздер арқылы шығу, мақал-
мәтелдерді орнымен қолдану 
сайыскерлерді жеңіс мәресіне 
жеткізді. «Тіл-көңілдің тілмашы» 

Тіл Тағдыры-ел 
Тағдыры

демекші, әрбір адамның  өзінің ана 
тіліне қарап, оны мәдени дәрежесі 
ғана емес, сонымен бірге  азаматтық 
қасиеті жөнінде мүлтіксіз баға беруге 
болады. Яғни, тіл дегеніміз-әрбір 
адамның жаны, тәні, бар болмыс-
бітімі. Сол себепті өз ана тіліміздің 
мәртебесі биік, мерейі  үстем болуы 
үшін бір адамдай жұмылып, өз 
байлығымызды асқақтатуға күш 
салуымыз керек.Қорыта айтқанда, 
мемлекеттік тіл  мәселесі әр азаматқа 
ортақ міндет, үлкен жауапкершілікті 
жүктейді. Ол мақсатқа бірге жетудің 
бірден бір жолы-оқумен өлшенбек. 
Ендеше, қызметкерлерге тіл үйренуге 
табандылық тілей отырып, жан 
дүниелеріңіз жаңалықтармен толыса 
түссін дегім келеді. Тіліміздің тұғыры 
биік, мәртебесі жоғары болсын!

р. мАхАноВ,
Аршалы ауданының тілдерді 

оқыту орталығының
директоры.

Тіл-барлық ұлт өкілдерінің туыстық, достық қарым-қатынастарын 
тереңірек нығайтуға негіз болатын бірден-бір құрал.Елбасымыз 
Н.Ә.Назарбаевтың  Жолдауында еліміздің әлемнің  дамыған, алдыңғы 
қатардағы  50 елінің қатарына енуін басты мақсат етіп бекіткен болатын. 
Өркениетті елдердің қатарына қосылу үшін ең алдымен ана тіліміздің 
мәртебесін көтеруіміз қажет екені анық.

Интелектуалды сайыс


