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Туѓан жерге таѓзым

Маусымның
мамыражай
күнінде Сарқан ауданы, Қойлық
ауылында осы елді мекенде
туып –өсіп, осы өңірден қанат
қағып, арман қуып алыстарға
аттанған,
бүгіндері
өздерінің тұлғалық болмыс-бітімін
қалыптастырған ел ағалары бас
қосты. Бас қосуға себеп болған –
Елбасының «Болашаққа бағдар:
рухани жаңғыру» мақаласынан
туындайтын Мемлекет басшысы белгілеп берген «Туған жер»
бағдарламасы.
Ғұмыр бойы жауапкершілігі
мол қызмет жетегінде жүрсе де
туған жерге деген перзенттік
парызын ұмытпаған ағалардың
сапары туған мектептерінен бастау алғаны орынды болды.
Олардың кезінде білім алған
мектебі бүгіндері балабақшаға
айналған.
Балдырғандар
мекенін аралап, сағыныштарын
басқан соң бүгінгі еңселі Мағжан
Жұмабаев
атындағы
орта
мектептің
дəрісханаларымен
танысты. Осы ауылдың түлегі
Айдар Садуақасов салдырған
Қойлықтағы орталық мешітке
ат басын бұрып, бақилық болған замандастарының рухына
бағыштап, құран оқытты.
Қойлықтағы
Кəкімжан
Қазыбаев атындағы Мəдениет
үйінде өткен жылы жүзді жүздесуді
ауылдық округтің əкімі Мейрам Макетов кіріспе сөзбен ашты. «Туған
жер» аудандық бағдарламасының жетекшісі, білім жəне ғылым
қызметкерлері аудандық кеңесінің
төрағасы Жанат Мұқашев туған
жердің қажетіне жарап жүрген
білімі
мен
кəсіби
дағдысы
ұштасқан
жерлестерінің
ауыл
емес аймақтың, қала берді бүкіл
елдің мақтанышына айналғанын
өз сөзіне арқау етті. Аудандық
мəслихаттың хатшысы Қадыр Абдрахманов Елбасы мақаласында
айтылған идеялардың, аудан əкімі
Ерғазы Қошанбековтың бастамасымен аудан тұрғындарынан
қолдау тапқан «Гүлденсе ауыл
– гүлденеміз бəріміз» əлеуметтік
жобасының жүзеге асу барысына
жан-жақты тоқталды.
Қойлықтың ел назарындағы
білікті түлектерінің көш басынан көрініп келе жатқан мемлекет қайраткері, сенатор Төлеубек
Мұқашевтың сөзі жиналғандарға
ой
салды.
Қашан
да
биік
мінбелерден ел мүддесін көтеріп
жүрген
халық
қалаулысының

ғұлама Абайдың өлеңдері мен
қара сөздерін мысалға келтіре отырып, елге-жерге деген жүрек көзін
ашу жайындағы ойлы пікірлері
тыңдаушыларды баурап алды.
-Елбасымыздың
халыққа
ұсынған «Болашаққа бағдар: рухани
жаңғыру»
мақаласында
көрсетілгендей өзіміздің ұлттық
кодты (текті) ашудың маңызы
зор, - деп бастады сөзін Төлеубек
Төлеуұлы.
-«Ұлттық
код,
ұлттық
мəдениет
сақталмаса
ешқандай
жаңғыру
болмайды», - деп Нұрсұлтан Əбішұлы
алдымыздағы мақсатты нақтылап
берді. Ұлттық кодты ашу деген
ол ең бірінші біздің жүрегіміздегі
Отанымызға,
халқымызға,
туған жерге, мемлекетімізге деген сүйіспеншілікті, мөлдір та-за
махаббатымыздың бұлағын ашу,
жылы сезімін ояту. Сол махаббатымыздың бұлағын ешқашанда
сарқымай, суытпай, кірлетпей өмір
бойы сақтау керек, дамыту керек, тазарту керек. Осы құдіретті
сезім əр адамның арын, рухын,
жанын, тəнін тазартады, санасын нұрландырады, тəніне күшқуат, қайрат береді. Жаңағы сезім
адам тəніне күш-қуат, қайрат,
мықты денсаулық беріп, өнерлі,
талантты, дарынды, іскер сегіз
қырлы, бір сырлы рухы биік, қазақ
елінің маңдайалды тұлғаларын
қалыптастырады.
Ары
таза,
рухы таза, жаны таза, тəні таза,
бірлігі жарасқан халқымыз Елбасы нұсқағандай қуатты мемлекет
құрып,
əрқайсысымыз
армандағандай
Мəңгілік
Ұлы
қазақ еліне айналамыз. Біздің
Қойлық ауылы азаматтарының

Тəуелсіздігімізді
нығайтуға,
Мəңгілік
елге
айналуымызға
өз үлестерін қосатынына нық
сенімдімін.
Бұған
дейін
де
анасы
Мисəлімнің атынан жаңа оқу жылында
мектеп
табалдырығын
аттаған шəкірттерге, жаңа жылда
бастауыш сынып оқушыларына
дəстүрлі түрде сый-сияпат ұсынып
жүрген
Төлеубек
Төлеуұлы
үндемей-ақ үлкен іс тындыруға,
қайырымдылық қадам жасауға болатынын іспен дəлелдеуде.

Ынтымаѓы бар елге ырыс ‰йiр
Аудандық ардагерлер кеңесінің ҮНДЕУІ

Өткен жылдан бері аудан
орталығынан Ардагерлер үйін
салуға алғышарттар жасалуда.
Аға буын өкілдерінің бас қосып,
бос
уақыттарын
мағыналы
өткізулеріне мүмкіндік беретін
мұндай орталықтың қажеттілігін
бүгінгі өскелең өміріміздің өзі
ұсынып отыр. Осы игі бастамамыз өткен жылы ардагерлер
басқосуында көпшілік қолдауына
ие болды. Сол жиында Абай
ауылының
тұрғыны,
Сарқан
ауданының Құрметті азаматы
Төкен Блискельдинов замандастарын ортақ іске бір адамдай
үлес қосуға шақырған болатын.
Ісіміз ілгері басты, ардагерлер үйінің орны заңдастырылды,
іргетасы
құйылды,
керегесі
көтеріле бастады. Бүгінге дейінгі
жұмыс көлемі "Сарқан" қоғамдық
қорына түскен қаржы арқылы

атқарылды. Атап айтқанда Сарқан
ауданының Құрметті азаматтары
осы игі шараның көш басынан
көрінді. Өткен жылы бақилық
болған марқұм Егінбай Жақаев
1000 доллар немесе сол кездегі
бағамен 333 мың теңге аударды. Жəлел Сасанбаев 100 мың
теңге, Мəпен Еркебаева 100 мың
теңге, Сағындық Қалиев 80 мың
теңге, Сансызбай Барлыбаев 50
мың теңге үлес қосты. Ауданның
құрметті
азаматы
Бақытжан
Есенқұлов 280 мың теңгенің
құрылыс жабдықтарын бөлді.
Мұның сыртында ауданның сыртта жүрген табысты кəсіпкерлері,
бірқатар мектептер, мекемеұйымдар шама-шарқынша қаржы
аударды.
Дегенмен ғимараттың бой
көтеріп, істің ілгері жылжуы
үшін қаржылық қолдауға əлі де

мұқтаж екендігімізді жасыра алмаймыз. Шындығына келсек осы
бастамамызға қолдау көрсетуге
мүмкіндігі бар азаматтардан кенде
емеспіз.Ғұмыр бойы елге сіңірген
еңбегімен
абыройға
бөленіп,
ауданның құрметті азаматтары
атанған тұлғаларымыз бар, істің
көзін тауып, кəсібін нəсібіне айналдыра білген ақылды һəм қалталы
азаматтарымыз бар, үлкенді-кішілі
ұйым-мекемелерді басқарып келе
жатқан білімді жетекшілеріміз
бар. Көпшіліктің ұйғарымымен
басталған игі істің орта жолда
қалмауы Сіздер үшін де , біздер
үшін де сын болмақ.
Ынтымағы бар елге - ырыс үйір.
Берекеміздің бар екендігін танытып, іргелі істің бел ортасынан
табылайық!
Аудандық ардагерлер кеңесі.

Мектептің, ауылдың мақтан
тұтар түлектерінің бірі – Қазақстан
Республикасының еңбек сіңірген қайраткері, кинопродюсер,
«Құрмет», «Парасат» ордендерінің
иегері Тасболат Мерекенов туған
жер жайындағы деректі фильмге
дайындық жасап жүргендігін айтса,
ғылым докторы, кəсіпкер Балтабек Рожаев туған жерін көркейтуге
өз үлесін қосуға дайын екендігін
іспен дəлелдеп, мектеп оркестрін
домбырамен қамтамасыз етуге,
ортақ қорға үлес қосуға сөз берді.

Қойлықтан шыққан белгілі ақын,
суретші Лидия Коваленконың мектепке тарту ететін туындылары аз
емес көрінеді. Ол кездесудің ажарын ашып, туған жерге арналған
өлеңдерін үлкен тебіреніспен оқып
берді. Жастардың сапалы білім алуына, зияткер ұлтты қалыптастыруға
игі ықпалдарын тигізіп жүрген профессор, Халықаралық ақпараттық академиясының академигі
Төлеухан Мұңсызбай, профессор,
Қазақстан
Республикасы
Жаратылыстану
ғылымдары
академиясының
академигі
Əділхан
Шоқанов
табысты
болудың алғышарты – терең білім
екендігіне ден қойып, талантты
шəкірттерді қолдау бағытындағы
жоба-жоспарларын ортаға салды.
Замандастарының, құрдастарының
туып-өскен
атамекенге
деген
перзенттік парызының қайтарымын
қуана құптаған Қазақстан Республикасы Қарулы Күштерінің
ардагері, полковник Қабдел Базарбаев ортақ істен тыс қалмайтынын
жеткізді. Қойлық қанаттандырған
Мусиндер əулеті мектепке теледидар тарту етіп, ауылды шыршақарағайлармен
көріктендіруге
үлес қосатындығын, ардагер ұстаз
Күлəй Қазанатова мектеп ауласы-

на отырғызуға 100 түп раушан гүлін
əкелетіндігін жеткізді.
Ауданымыздан түлеп ұшып,
туған жерін көркейтуге үлес қосуды
мақсат тұтып жүрген білікті азаматтар көптеп саналады. Елбасы мақаласынан бастау алған
қойлықтық түлектердің бас қосуы
басқаларға ой салып, өңірлік
«Туған жер» бағдарламасының
кең құлаш жаюына қозғау салары
сөзсіз.
Жомарт ИГІМАН.

Жартыжылдыќ есебі
тыњдалды
Шілде айының 11-і күні «Нұр Отан» партиясы Сарқан ауданы бастауыш партия
ұйымдарының қатысуымен "Алмалы" бастауыш партия ұйымының мəжіліс залында жарты жылдың атқарылған жұмыстарының есебі
жайлы отырыс өткізілді. Басқосуда "Алмалы", "Амангелді","Төлебаев" бастауыш партия
ұйымдарының есептері тыңдалып, жыл басынан бері жасалған
жұмыстары сараланып қана қоймай, алға қойылатын негізгі мақсатміндеттері де межеленді. Қорытынды отырыста партиялық ішкі
жұмыстардың негізгі есебі бойынша баяндама жасаған «Нұр Отан»
партиясы Сарқан аудандық филиалының есеп жəне статистика секторының меңгерушісі Бауыржан Алдабергенұлы көптеген
маңызды мəселелерге назар аударды. Негізгі жұмыс – бастауыш партия ұйымдарының партиялық жеті негізгі жобаларының жүзеге асырылуы бойынша ақпараттық насихат жұмыстарының белсенділігі,
əлеуметтік желілерде жарияланымдар жасауы, партия жарнасының
уақытылы төлену мəселесі, саяси сауаттылық пен жауапкершілікті
арттыру. Жиын барысында бас партия мүшелері тарапынан
жіберілген бірқатар кемшіліктер аталып өтіп, алдағы уақытта орынды
сыннан нəтиже шығару қажеттігі ескертілді.
Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

АУДАН ТЫНЫСЫ

«Астана ЭКСПО-2017» кµрмесiнiњ миллионыншы келушiсi тiркелдi
Жуырда ЭКСПО-дағы өткізу пунктерінде орнатылған бейнебақылау
камералары мен адам санын есептеуіш құралдар «Астана ЭКСПО-2017» көрмесінің миллионыншы келушісін тіркеді. Ол - Астана
қаласының 27 жастағы тұрғыны Гүлжихан Жанабергенова болып
шықты. Гүлжиһан көрмеге жалғыз келмей, жолдасы мен үш жасар
қызын ертіп келген екен.
Сондай-ақ, көрменің медиа-орталығына «Астана ЭКСПО-2017»
ҰҚ» АҚ Басқарма Төрағасы Ахметжан Есімов те келді. Ұлттық
компанияның басшысы миллионыншы келушімен жүздесіп, оған
естелік сыйлықтар мен көрмеге
жəне Цирк дю Солей қойылымына
арналған билеттерді тарту етті.
Ахметжан Есімов өз құттықтау
сөзінде халықтың көрмеге деген
қызығушылығы күн санап артып
келе жатқанын тағы бір мəрте атап
өтті.
Естеріңізге
сала
кетейік,
көрменің тіркеу құжаттамасында
ЭКСПО-2017-ге 2 миллион адам
келеді жəне көрме нысандарында жалпы саны 5 миллионға жуық
келуші тіркеледі деп жоспарланған
еді. Ал, халықаралық павильондарды
аралаған
келушілердің
санын
қоссақ,
10
шілдедегі
көрсеткішке сəйкес, 5 960 212 адам
тіркелген. Көрме кешеніндегі негізгі
нысандарға жұртшылық 834 579 рет келген. Бұл ретте 303 007 адам тамашалаған «Нұр Əлем»
павильоны көш бастап тұр. Есептеп көрсек, барлық келушілердің шамамен 130 мыңы немесе 14
пайызы шетелдік қонақтар.
Қосымша ақпарат үшін Қоғаммен байланыс департаментіне төменде көрсетілген
телефон арқылы хабарласуларыңызға болады +7(7172)939041, e-mail: mediacenter@
expo2017astana.com, expo2017astana.com

«Жер кадастры жəне жылжымайтын мүлікті
техникалық тексеру» қызмет түрлері
Бөлімше қызметтерінің негізгі түрлері мен мақсаттары – жылжымайтын мүлікке құқықтарды
жəне онымен жасалатын мəмілелерді мемлекеттік тіркеу мақсатында ғимараттарды,
құрылыстар мен оларды құрайтындарға мемлекеттік техникалық паспорт беру болып табылады. Біз бұл бағытта:
-ғимараттарды, құрылыстарды, жəне оларды құрайтындарды жылжымайтын мүліктің
орналасқан жері бойынша тексеру жүргізіп жылжымайтын мүлік объектілеріне техникалық
құжаттамаларды дайындау:
-Жылжымалы мүлік кепілін тіркеуді жүзеге асыру;
-Жылжымалы мүлік кепілін тіркеу жөнінде ақпараттық қызметтер көрсету;
-"Жер учаскесіне жеке меншік құқығына актілерді рəсімдеу жəне беру" мемлекеттік
көрсетілетін қызмет;
-«Тұрақты жер пайдалану құқығына актілерді рəсімдеу жəне беру» мемлекеттік көрсетілетін
қызметі;
-«Уақытша өтеулі (ұзақ мерзімді, қысқа мерзімді) жер пайдалану (жалдау құқығына
актілерді рəсімдеу жəне беру)»;
-«Уақытша өтеусіз жер пайдалану құқығына актілерді рəсімдеу жəне беру»;
-«Жер учаскесінің тиесілігі туралы ақпарат беру»;
-«Жер учаскесінің кадастрлық (бағалау) құнын анықтау» ;
-«Жер учаскесіне сəйкестендіру құжатын дайындау туралы ақпарат беру »;
-«Жер учаскесіне кадастрлық ақпарат беру»;
-«Жер учаскесіне бастапқы құқық беруге құқық белгілейтін құжат туралы ақпарат беру»:
мемлекеттік көрсетілетін қызметті көрсетеміз;
Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес
акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша филиалы – «Жер кадастры жəне
жылжымайтын мүлікті техникалық тексеру» департаментінің Сарқан аудандық
бөлімшесі.

21 шілде 2017 жыл

Құрметті азаматтар!

Уважаемые граждане!

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік
қызмет істері жəне сыбайлас жемқорлыққа
қарсы іс-қимыл Агенттігінің ресми интернет
сайтында (Kyzmet.gov.kz) анонимдік арызшағымдар қабылдайтын арнайы айдар
ашылғанын хабарлаймыз.
Аталған айдар, Сіздердің құқықтарыңыз
бен заңды мүдделеріңізді қорғау мақсатында
ашылды.
Егер сіз, мемлекеттік қызмет (оның
ішінде конкурс рəсімдерінің бұзылуы, заңсыз
жұмыстан шығару жəне тəртіптік жазаға тарту
жəне т.б.), мемлекеттік көрсетілетін қызметтер
саласындағы заңнаманы, қызметтік əдепті
бұзу фактілерімен кездессеңіз, жоғарыда
көрсетілген сайт арқылы анонимді өтініш
жолдай аласыз.

Сообщаем, что на официальном сайте
Агентства Республики Казахстан по делам
государственной службы и противодействию
коррупции (Kyzmet.gov.kz) создана специальная рубрика по приему анонимных заявлений
и обращений.
Данная рубрика создана в целях защиты
Ваших прав, свобод и законных интересов.
Если Вы столкнулись с фактами нарушения законодательства в сфере госслужбы (в
том числе, нарушения процедур конкурса, незаконные увольнения и наложения дисциплинарного взыскания и т.д.), госуслуг, служебной
этики Вы можете направить анонимное обращение на вышеуказанный адрес.

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА

Ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру жұмыстары Қазақстан
Республикасының Ветеринария заңының 25 бабына «Ауыл шаруашылық жануарларын бірдейлендіру жүйесіне» сəйкес, ауыл шаруашылық жануарларын ұстайтын
меншік иелері міндетті түрде барлық малдарын бірдейлендіру үшін тұрғылықты
жердегі ветеринариялық мамандарына тапсырыс берулері тиіс.
Сонымен қатар меншік иелері сатып алынған, сатылған, өз қажеттілігі үшін
сойылған, өлім- жітімге ұшыраған ауыл шаруашылық жануарларын, бірдейлендіру
дерекқоры тіркеуінен шығару үшін міндетті түрде жергілікті ветеринариялық
мамандарға хабарласуды сұраймыз.
Барлық туындаған сұрақтар бойынша жергілікті ветеринариялық мамандарға
немесе аудандық ветеринариялық станцияға жүгінулеріңізге болады.
Қосымша сұрақтар бойынша ветеринария бөліміне хабарласыңыздар:
2-29-17,
2-27-07, 2-18-02.

Профилактика насилии над детьми

Жестокое обращение с детьми (насилие) - это любое поведение по отношении к ребенку,
которое нарушает его физическое или психическое благополучие, ставя под угрозу состояние
его здоровья и развития.
Насилие, как правило, является результатом комплекса различных причин, но степень их
влияния при тех или иных формах насилия различна. Существует также понятие психологических факторов риска или групп риска для детей и родителей по возникновению насилия.
В группу риска детей входят:
1) дети младенческого и раннего возраста, отличающиеся беспокойностью и раздражительностью, что зачастую приводит к фрустрации матерей и проявлению жестокого физического обращения с их стороны; согласно статистическим данным, большинство случаев жестокого физического обращения с детьми случалось в первые два года жизни;
2) дети с физическими и психическими отклонениями: у ряда родителей дети, имеющие
видимые физические отклонения, умственную отсталость или другие выраженные дефекты
вызывают реакцию отвержения, раздражения и даже агрессии;
3) дети с гиперактивным и импульсивным поведением, что часто раздражает и утомляет
родителей и довольно часто толкает их на путь физического наказания ребёнка, однако следует отметить, что плохое поведение детей в ряде случаев уже является результатом жестокого
обращения с ними.
Медицинское обследование является частью более широкого процесса оценки состояний
ребёнка. Некоторые травмы и состояния почти всегда являются следствием насилия, но их
признаки могут быть не специфическими, что может затруднить интерпретацию.
Действует телефон доверия во всех городских и сельских школах района, завучи по воспитательной работе распространяли листовки по противодействию преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних. В школах имеются стенды по профилактике
детского насилия.
Н.АВРАМЕНКО,
УИ ГЮП МПС Сарканского РОВД, старший лейтенант полиции.

Ауыл шаруашылығы

Ûíòûìàќòàñòûќ ûðûñòû àðòòûðàäû

-Осы
тапсырмаларды
орындау
мақсатында ауданымызда 5 асыл тұқымды
ауыл шаруашылық құрылымдары жұмыс
жасауда, - аудандық ауылшаруашылығы
бөлімінің басшысы Нұртілеу Мұқашев. Атап айтсақ Сарқан қаласындағы «Қазақи
ақбас» асыл тұқымды ірі қара малын өсіретін
«Арлан» шаруа қожалығында (басшысы
Бершімбеков Қайратбек)
512 бас асыл тұқымды
ірі қара, оның ішінде 320
бас сиыр бар. Қойлық
ауылында
орналасқан
«Сарқан Агро» ЖШСнің (басшысы Елдібаев
Төрехан)
қарамағында
400 бас «Қазақи ақ бас»
жəне 212 бас «Əулиекөл»
асыл тұқымды сиырлар өз
төлдері есебінен көбеюде.
Алмалы
ауылдық
округіндегі «Жабе» асыл
тұқымды жылқыларымен
айналысатын «Жұмағали»
шаруа қожалығында (басшысы Жұмағали Егемен)
370 бас жылқы, оның
ішінде 120 бас бие бар.
Амангелді ауылдық округіндегі «Еділбай»
асыл тұқымды қой өсірумен шұғылданатын
«Айдар» шаруа қожалығының (басшысы Барлыбаев Айдар) қарамағында 1227 бас қой
бар, оның ішінде 940 басы саулық қой.
Ауылшаруашылық бөлімінің басшысы
Лепсі ауылдық округіндегі «Гемпшир» асыл
тұқымды қой өсірумен айналысатын «Көктем»
шаруа қожалығының тыныс-тіршілігіне кеңінен
тоқталды. Шаруа қожалығының қарамағында
2000 бас қой бағылса, оның ішінде 1141 басы
саулық. Қазіргі таңда шаруа қожалығының
басшысы Раушан Садырбаева «Гемпшир»
жəне «Суффольк» ет бағытындағы асыл
тұқымды қойларды өсіру жəне көбейту жолдарымен шұғылдануда. Осы «Көктем» шаруа
қожалығының базасында «Гемпшир» асыл

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «100 нақты қадам» - Қазақстан
Республикасының дамыған мемлекеттердің отыздығына кіру жөніндегі
ұлт жоспарының 60-61 қадамдарында сүт жəне ет өнімдерін өндіру, қайта
өңдеуді жəне экспортқа шығару үшін инвесторларды тарту басты назарға
алынған болатын. Елбасының Алматы облысына жасаған сапарында да
ауылшаруашылығын дамытуға нақты тапсырмалар берілді.

тұқымды қойларды бағу мақсатында 66 шаруа қожалықтары бірігіп, «Қойлық» коперативі
құрылып, заңдастырылды. Аудан бойынша
ағымдағы жылдың 1 маусымына 55,2 мың бас
ірі қара, 148,5 мың бас қой мен ешкі, 16,6 мың
бас жылқы, 329 бас түйе бар.
Бүгінгі таңда аудан бойынша 19 кооператив
əділет басқармасынан тіркеуден өткен. Оның
ішінде жетеуі егін шаруашылығымен, сегізі
мал шаруашылығымен, үшеуі аралас ауыл
шаруашылығы (егін жəне мал) салаларымен
жəне біреуі ауыл шаруашылық қызметтерін
көрсетумен айналысады. 2017 жылы округ
əкімдеріне сүт дайындау жоспары беріліп,
бүгінгі күнге 201,4 тонна сүт «АқБулақПродукт»
ЖШС-не жəне «JLC сүт» ЖШС-не өткізілді.
Сарқан ауданы бойынша бүгінгі күнге ауыл
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шаруашылығы саласында 1500-ден астам
агроқұрылым жұмыс істеуде. Аграрлық аудан
болғандықтан барлық өндірілетін өнімнің 85
пайызын ауыл шаруашылық саласы беріп
келеді. Сөзіміз жалаң болмас үшін цифрларға
жүгінейік. 2017 жылы аудан бойынша барлық
егістік көлемі 95,5 мың гектар алқапты құрады.
Атап айтқанда дəнді дақылдар 49,1 мың гектарды, майлы дақылдар 35,8 мың гектарды,
қант қызылшасы 1600 гектарды, картоп 912
гектарды, көкөніс 641 гектарды, бау-бақша 118
гектарды алып жатыр. Сонымен қатар 6,7 мың
гектарға көпжылдық шөп, 591 гектарға дəрілік
шөп себіліп, орта мерзімді бағдарлама жоспарлары жүйелі орындалу үстінде.
2017 жылы тамшылатып суару 320 гектар жерге, ылғал сақтау технологиясы 8900
га жерге, интенсивті технология 6700 гектар жерге қолданылды. Өндірілген өнімнің
сапасын арттыру мақсатында қазіргі кезде
ауданымызда ғылыми зерттеу институттарымен ынтымақтаса жұмыс істелуде. Ұзақ
жылғы ізденістердің нəтижесі де бар. Ауданда «Тұқым шаруашылығы статусын» алған 3
шаруа қожалығы ел игілігіне жұмыс атқаруда.
Нақтылап айтсақ «Абдрахимова» шаруа
қожалығы (І, ІІ, ІІІ репродукция) майлы жəне
дəнді дақылдардың тұқымын өсірумен, «Самал» шаруа қожалығы (І, ІІ, ІІІ репродукция)
арпаның тұқымын өсірумен, «Душкин С.Н.»
шаруа қожалығы (І, ІІ, ІІІ репродукция) арпаның
тұқымын өсірумен айналысады.
Ауданның ауыл шаруашылық бөлімінің
мамандары дақылдар өнімділігін жоғарылату
мақсатында облыстық ауыл шаруашылығы
басқармасына 3,2 мың тонна минералды
тыңайтқыштарға сұраныс беріліп, бүгінгі

күнге оның 1487,8 тоннасы сатылып
алынғандығын əңгімеге арқау етеді. Көктемгі
дала жұмыстарын жүргізу үшін Сарқан ауданына 2453 тонна арзандатылған жанар-жағар
май бөлінген. Жеткізуші операторы ретінде
«Қарамай Продактс» ЖШС-гі белгіленді.
Алматы
облысы
ауыл
шаруашылығы
басқармасы, «Қарамай Продактс» ЖШС-гі
жəне Сарқан ауданы əкімінің араларында
үшжақты меморандумға қол қойылып, дала
жұмыстарының іркіліссіз жүруіне жол ашылды.
Елбасының
облысқа
жасаған
сапарындағы тапсырмасына сəйкес қант
қызылшасын өндіру көлемін еселеген
сарқандықтар мемлекеттік қолдау шараларын айқын сезініп келеді. Аудан бойынша қант қызылшасын өндірумен айналысатын 4 сервистік дайындау орталықтары
құрылып, жұмыс жасауда. Ағымдағы жылы
осы сервистік дайындау орталықтарына
жетіспейтін техникаларға сұраныс жіберілді.
Тəтті түбірді өндірушілер үшін минералды
тыңайтқыш шығыны 50 пайызға дейін, гербицид 40 пайызға, тұқым шығыны 70 пайызға
дейін, суармалы су жеткізуге байланысты
шығынның 50 пайызы мемлекет тарапынан
субсидияланады. Осындай мүмкіндіктерден
кейін
ежелден
қант
қызылшасына
маманданған шаруалар атакəсібіне қайта
оралуға мүдделі.
-Ауданның ауыл шаруашылық техникалары паркін жаңарту мақсатында жыл басынан
14 дана ауыл шаруашылық техникалар сатып
алынды, - дейді Нұртілеу Төлеуұлы. - Оның
ішінде 12 дана «КазАгроҚаржы» АҚ-ы арқылы,
2 дана шаруашылық құрылымдарының
өздерінің қаражаттарына алынды.
Иə,
ауданның
ауылшаруашылық
құрылымдарының тамырына қан жүгіріп, мал
басының да, егістік көлемінің де жыл сайын
артып келе жатқандығы келер күнге деген
сенімімізді нығайта түседі. Шаруаларда істі
ілгері бастыруға деген ынта бар, үкіметте
аграрлық саланы өркендетуге деген ықылас
бар, ауыл тұрғындарында бірігіп еңбек етуге
деген құлшыныс пен ынтымақ басым. Ендеше істің көзін тауып, қара жердің қайтарымын
еселеуге ниет танытатындардың сапы нығая
береріне сеніміміз кəміл.
Жомарт ИГІМАН.

Сарќан
АУДАНДЫҚ ƏКІМДІКТІҢ ҚАУЛЫСЫ
e-mail: Igiman01@mail.ru

РЕСМИ

АУДАНДЫҚ МƏСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ

«Сарқан ауданының Сарқан қаласындағы көшені қайта атау
туралы» 2016 жылғы 25 қарашадағы № 12-59 жəне 2016 жылғы 25
қарашадағы №2 бірлескен Сарқан аудандық мəслихатының шешімі
мен Сарқан ауданы əкімдігінің қаулысының күші жойылды деп тану
туралы

21 шілде 2017 жыл

ПОСТАНОВЛЕНИЕ РАЙОННОГО АКИМАТА
РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА
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О признании утратившим силу совместного решения Сарканского
районного маслихата и постановления акимата Сарканского района от 25 ноября 2016 года № 12-59 и от 25 ноября 2016 года № 2 «О
переименовании улицы в городе Саркан Сарканского района»

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сəйкес, Сарқан аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ жəне Сарқан ауданының əкімдігі
ҚАУЛЫ ЕТТІ: 1. «Сарқан ауданының Сарқан қаласындағы көшені қайта атау туралы» 2016 жылғы
25 қарашадағы № 12-59 жəне 2016 жылғы 25 қарашадағы № 2 (Нормативтік құқықтық актілерді
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 4035 тіркелген, 2017 жылдың 13 қаңтарында «Сарқан» газетінде
жарияланған) бірлескен Сарқан аудандық мəслихатының шешімі мен Сарқан ауданы əкімдігінің
қаулысының қүші жойылды деп танылсын.
2. Осы бірлескен Сарқан аудандық мəслихатының шешімі мен Сарқан аудандық əкімдігінің
қаулысының орындалуын бақылау Сарқан аудандық мəслихатының «Депутаттар өкілеттігі,
заңдылық, заң тəртібін сақтау, əлеуметтік саясат, жастар жəне қоғамдық ұйымдармен байланыс
жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін.
3. Осы бірлескен Сарқан аудандық мəслихатының шешімі мен Сарқан аудандық əкімдігінің
қаулысы əділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді жəне алғашқы
ресми жарияланған күннен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Сарқан ауданының əкімі
Е.Қошанбеков
Сарқан аудандық мəслихатының сессия төрағасы
М.Тусупов
Сарқан аудандық мəслихатының хатшысы
Қ.Абдрахманов
2017 жылы 04 шілдеде Алматы облысының Əділет департаментінде нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4264 нөмірімен тіркелген.

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», Сарканский районный маслихат РЕШИЛ и акимат Сарканского района ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать утратившим силу совместное решение Сарканского районного маслихата и постановление акимата Сарканского района «О переименовании улицы в городе Саркан Сарканского района» от 25 ноября 2016 года № 12-59 и от 25 ноября 2016 года № 2 (зарегистрирован
в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 4035, опубликован 13
января 2017 года в газете «Саркан»).
2. Контроль за исполнением настоящего совместного решения Сарканского районного маслихата и постановления акимата Сарканского района возложить на постоянную комиссию Сарканского районного маслихата «По полномочию депутатов, законности, охране правопорядка,
социальной политике, взаимодействию с молодежными и общественными объединениями».
3. Настоящее совместное решение Сарканского районного маслихата и постановление акимата Сарканского района вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции
и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Аким Сарканского района
Е.Кошанбеков
Председатель сессий Сарканского районного маслихата
М.Тусупов
Секретарь Сарканского районного маслихата
К.Абдрахманов
Зарегистрировано 04 июля 2017 года в государственном Реестре нормативно правовых актов в департаменте юстиции Алматинской области за № 4264.

АУДАНДЫҚ МƏСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ

РЕШЕНИЕ РАЙОННОГО МАСЛИХАТА

Сарқан аудандық мəслихатының кейбір шешімдерінің күші
жойылды деп тану туралы

О признании утратившими силу некоторых решений
Сарканского районного маслихата

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6 сəуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сəйкес, Сарқан аудандық мəслихаты ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Осы шешімнің қосымшасына сəйкес, Сарқан аудандық мəслихатының кейбір шешімдерінің
күші жойылды деп танылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан аудандық мəслихаты аппаратының басшысы
Разбеков Бейсенбай Мерекебаевичқа жүктелсін.
3. Осы шешім əділет органдарында мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді жəне
алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мəслихаттың сессия төрағасы
М. Тусупов
Аудандық мəслихаттың хатшысы
Қ. Абдрахманов
2017 жылы 04 шілдеде Алматы облысының Əділет департаментінде нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 4265 нөмірімен тіркелген.

В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», Сарканский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Сарканского районного маслихата согласно приложению к настоящему решению.
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя аппарата Сарканского районного маслихата Разбекова Бейсенбай Мерекебаевича.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Сарқан аудандық мəслихатының 2017 жылғы «___» ________№ ______шешіміне
қосымша

Сарқан аудандық мəслихатының күші жойылды деп танылатын
кейбір шешімдердің тізбесі

Председатель сессии районного маслихата
М. Тусупов
Секретарьрайонного маслихата
К. Абдрахманов
Зарегистрировано 04 июля 2017 года в государственном Реестре нормативно правовых актов в департаменте юстиции Алматинской области за №4265.
Приложение к решению Сарканского районного маслихата от «___» ____2017 года
№____

Перечень некоторых решений Сарканского районного маслихата признаваемых утратившими силу

1.«Сарқан ауданының 2016-2018 жылдарға арналған бюджеті туралы» 2015 жылғы 22
желтоқсандағы № 62-322 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3669
тіркелген, 2016 жылдың 15 қаңтарында «Сарқан» газетінде жарияланған);
2.«Сарқан аудандық мəслихатының 2015 жылғы 22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 20162018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-322 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2016
жылғы 3 ақпандағы № 65-335 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
3727 тіркелген, 2016 жылдың 26 ақпанында «Сарқан» газетінде жарияланған);
3.«Сарқан аудандық мəслихатының 2015 жылғы 22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 20162018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-322 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2016
жылғы 24 наурыздағы № 1-4 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
3774 тіркелген, 2016 жылдың 15 сəуірінде «Сарқан» газетінде жарияланған);
4.«Сарқан аудандық мəслихатының 2015 жылғы 22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 20162018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-322 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2016
жылғы 20 мамырдағы № 3-13 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
3866 тіркелген, 2016 жылдың 10 маусымында «Сарқан» газетінде жарияланған);
5.«Сарқан аудандық мəслихатының 2015 жылғы 22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 20162018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-322 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2016
жылғы 20 шілдедегі № 7-32 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 3925
тіркелген, 2016 жылдың 5 тамызында «Сарқан» газетінде жарияланған);
6.«Сарқан аудандық мəслихатының 2015 жылғы 22 желтоқсандағы «Сарқан ауданының 20162018 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 62-322 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 2016
жылғы 27 қазандағы № 11-51 (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №
3999 тіркелген, 2016 жылдың 18 қарашасында «Сарқан» газетінде жарияланған).

1. «О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 22 декабря 2015 года № 62-322
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3669,
опубликован 15 января 2016 года в газете «Саркан»);
2. «О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015
года № 62-322 «О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 3 февраля 2016 года №
65-335 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов
№ 3727, опубликован 26 февраля 2016 года в газете «Саркан»);
3. «О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015
года № 62-322 «О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 24 марта 2016 года № 1-4
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3774,
опубликован 15 апреля 2016 года в газете «Саркан»);
4. «О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015
года № 62-322 «О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 20 мая 2016 года № 3-13
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3866,
опубликован 10 июня 2016 года в газете «Саркан»);
5. «О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015
года № 62-322 «О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 20 июля 2016 года № 7-32
(зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов № 3925,
опубликован 5 августа 2016 года в газете «Саркан»);
6. «О внесении изменений в решение Сарканского районного маслихата от 22 декабря 2015
года № 62-322 «О бюджете Сарканского района на 2016-2018 годы» от 27 октября 2016 года №
11-51 (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №
3999, опубликован 18 ноября 2016 года в газете «Саркан»).

Сарқан аудандық мəслихатының 2017 жылғы «___» ______________ «Сарқан аудандық
мəслихатының кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы» №_________
шешіміне келісім
«КЕЛІСІЛДІ»
«Сарқан ауданының экономика жəне бюджеттік жоспарлау бөлімі» мемлекеттік мекемесінің
басшысы Аязбаев Талғат Тоқтасынович «___» ___________ 2017 жыл.

Согласование к решению Сарканского районного маслихата от «___» __________ 2017
года № _______ «О признании утратившими силу некоторых решений Сарканского районного маслихата»
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного учреждения «Отдел экономики и бюджетного планирования
Сарканского района» Аязбаев Талгат Токтасынович «___»_________ 2017 года.

Острые кишечные инфекции и
их профилактика
Острые кишечные инфекции (ОКИ)
– группа инфекционных заболеваний, сопровождающихся
нарушением
функции
желудочно-кишечного тракта с развитием поноса, интоксикации и обезвоживания.
Источник инфекции – больной человек
или носитель возбудителей ОКИ. Наиболее
опасны для окружающих больные легкими
и бессимптомными формами заболевания.
Оки регистрируется в течении всего года с
подъемом в летне-осенний период. Основной
механизм передачи – фекально-оральный
(когда возбудитель выделяется из организма
больного с фекалиями, а заражение здорового происходит через рот). Факторами передачи являются пища, вода, предметы обихода, игрушки, инфицированные фекалиями
больного, в передаче некоторых инфекций
имеют значение мухи. Наиболее восприимчивыми к ОКИ являются дети раннего возраста, недоношенные, а также находящиеся
на искусственном вскармливании. Инкубационный период – от нескольких часов до 7
дней. Основными клиническими признаками
острой кишечной инфекции являются: повышение температуры, боль в животе, жидкий

стул, тошнота, рвота, слабость. При появлении
дисфункции кишечника, болей в животе, повышении температуры тела, рвоты, слабости –
немедленно обращайтесь к врачу!
Для профилактики ОКИ следует:
1.Выбирать безопасные пищевые продукты. Не покупать продукты в местах стихийной
торговли. Покупать продукты необходимо только в магазинах и на оборудованных рынках.
При приобретении особо скоропортящихся
продуктов (кулинарные изделия, колбасные изделия, молочные продукты и т.п.) необходимо
обращать внимание на то, что хранение и реализация данных изделий должна проводиться
при температуре +2 +6ºС, т.е. в условиях холодильника. Нельзя употреблять продукты с истекшим сроком годности. 2.Тщательно готовить
пищу. Многие сырые продукты, главным образом, птица, мясо и сырое молоко, часто обсеменены патогенными микроорганизмами. В
процессе варки (жарки) бактерии уничтожаются, но помните, что температура во всех частях
пищевого продукта должна достигнуть 70ºС.
При готовке мяса или птицы их соки должны
быть прозрачными, а не розовыми. 3.Употреблять приготовленную пищу без промедления,

так как в охлажденной пище начинают размножаться микробы, что может привести к
пищевому отравлению. 4.Тщательно хранить
пищевые продукты. Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа. 5.Тщательно подогревайте
приготовленную заранее пищу, что является
наилучшей мерой защиты от микроорганизмов. 6.Избегайте контакта между сырыми и
готовыми пищевыми продуктами. Правильно
приготовленная пища может быть загрязнена
путем соприкосновения с сырыми продуктами, например с сырым мясом. Нельзя использовать одну и ту же разделочную доску
и нож для приготовления сырого и вареного
мяса. 7.Чаще и тщательно мойте руки после
посещения туалета, перед приготовлением
еды и после каждого перерыва в процессе готовки пищи. Если имеется инфицированная
ранка на руке, то обязательно перевяжите
ее или наложите пластырь. Содержите кухню
в идеальной чистоте. 8.Используйте чистую
воду как для питья, так и для приготовления
пищи, мытья посуды. Для питья используйте
только кипяченую или бутилированную воду.
А.ЧАРАПИЕВ,
руководитель Сарканского
районного УООЗ.
А.ЖАРТЫБАЕВА,
ведущий специалист.

ÎÏÌ
«Áåçîïàñíàÿ äîðîãà»
С 14 по 17 июля 2017 года на территории Алматинской области прошел
оперативно-профилактическое мероприятие областного масштаба "БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА", направленного на
профилактику и пропаганду безопасности дорожного движения, профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, выявление и пресечение
административных правонарушений
водителями, связанных с превышением скоростного режима, а так же выезда на полосу встречного движения.
В том числе, данное мероприятие направлено на профилактику и пресечение возникновения ДТП с участием
пешеходов, обеспечения безопасности
пешеходов, снижения количества и тяжести ДТП на пешеходных переходах.
Уважаемые водители соблюдайте
правила безопастности на дорогах.
Т. СУЛТАНОВ,
командир взвода МПС ДВД
Алматинской области, капитан полиции.

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Æàéíà,æàñà Àñòàíà!

Əр елдің баласы өз Отанын,туған
жерін қадірлей білу керек. Астана –
еліміздің бас қаласы,байтақ еліміздің
астанасы.Астана туралы жырланған
жыр,салған əн,шерткен күй қаншама?
6 шілде күні Астананың туған күніне
орай Аманбөктер ауылындағы Күншуақ
спорттық – сауықтыру
лагерінде
Аманбөктер ауылының азаматы, «Нұр
Отан» партиясы Сарқан аудандық
филиалының бөлім меңгерушісі Жантасов Бауржан Алдабергенұлының
қатысуымен өткен «Туған күніңмен
Астана!» атты мерекелік іс-шара өтті.
Іс –шара плакатқа сурет салу, «Астана – бас қала» тақырыбындағы əн
байқауы жəне футболдан жарыс сынды бөлімдерден тұрды.Мерекелік іс –
шараға лагерьдің əрбір демалушысы
белсене қатысып,өз өнерлерін көрсетті.
Мерекелік іс- шара демалушылар
мен тəрбиешілердің флешмобымен
аяқталды.Шара
соңында
Бауржан
Алдабергенұлы жеңімпаздарды «Нұр
Отан» партиясының дипломымен марапаттады.
Бақыт РЫСКЕЛЬДИНА,
Аманбөктер ауылындағы
спорттық-сауықтыру лагерінің
басшысы.

Изолятор Временного Содержания

Ежегодно в ИВС Сарканского РОВД подвергаются к административному аресту в среднем около 300 человек, зачастую к административному аресту привлекаются по ст. 179-5
КоАП РК которые злоупотребляя спиртными
напитками в нетрезвом состоянии устраивают
у себя дома семейную ссору между супругами тем самым нарушая психику своих детей
и близких родственников, частое злоупотребление спиртными напитками в кругу семьи и
домашнего быта приводят к семейно-бытовым
ссорам, последствий которые совершают более тяжкое преступление, также по статистике
в основном преступления совершаются в состоянии алкогольного опьянения в семейнобытовой ссоре, принимая во внимание выше
сказанное не стоит злоупотреблять спиртными
напитками тем самым унижая своё человеческое достоинство перед обществом и близкими
вам людьми.
Ежегодно для профилактики среди учащихся и студентов проводятся акции «открытых дверей» ИВС Сарканского РОВД, где
побывали учащиеся и студенты города. День
открытых дверей проводится для того чтобы
посетившие увидели своими глазами что такое
ограничение свободы для человека, прежде
чем переступить закон каждый задумался о
своём будущем, также посетившие узнали об
условиях содержания обвиняемых и подозреваемых в изоляторе временного содержания
Сарканского РОВД.
Нельзя и не сказать о сотрудниках ИВС
Сарканского РОВД честно и добросовестно
исполняющих свой нелёгкий служебный долг
по охране обвиняемых и подозреваемых содержащихся в ИВС, это начальник ИВС майор
полиции Килышев Нурлан Жетпыспаевич, постовые старшие сержанты полиции Курманбай Д., Рахметов Р., конвоиры ИВС сержанты
полиции Смагулов А.С , водитель ИВС старший сержант полиций Мухаметхан Д., следит
за здоровьем содержащихся в ИВС штатный
фельдшер Чарапиева Шолпан Калибековна.
Д.КУРМАНБАЙ,
постовой по охране ИВС Сарканского
РОВД, сержант полиции.

ХАТ-ХАБАРЛАР

Казахстан без насилия
в семье
Проблема бытового насилия на сегодняшний день является актуальной темой.
Генеральной прокуратурой РК и МВД
РК разработан Законопроект «Казахстан
без насилия в семье», где уделено большое внимание созданию и открытию кризисных центров с приютами, для жертв
бытового насилия.
Как показывает статистика, женщины,
не имеющие самостоятельного заработка, жилья, зачастую становятся жертвами
бытового насилия.
В целях профилактики правонарушений и преступлений с 1 июля 2017 года
в г.Талдыкорган начал свою работу приют при Талдыкорганском региональном
центре поддержки женщин, для женщинжертв бытового насилия. (тел.87282324661,324663)
Приют принимает всех женщин подвергшиеся любому виду домашнего насилия, а также их несовершеннолетних
детей.
Кроме проживания, сотрудниками
приюта проводятся реабилитационные
мероприятия, с оказанием психологической, юридической, социальной и медицинской помощи.
І.ГАУХАРБЕК,
инспектор ЮП МПС Сарканского
РОВД, ст.лейтенант полиции..

Основной задачей Кинологической службы РК является организация использования
служебных собак в вопросах предотвращения и раскрытия преступлений, в том числе
обнаружения наркотических средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, розыска и задержания преступников, осмотра
мест проишествий и преступлений для установления наличия вещественных доказательств, возможного укрытия преступников,
предполагаемого нахождения стреляных
гильз, спрятанных трупов, вещей и предметов одорологических исследований запахов
следов человека, розыску и задержанию лиц
скрывающихся от органов дознания, следствия и суда, обеспечение личной безопасности граждан и общественной безопасности, охране общественного порядка.
Р.РАХМЕТОВ,
мл. инспектор кинолог Сарканского
РОВД, ст. сержант полиций.

үкіметтік емес ұйымдар да аша алады. Бұндай
тəуелсіз өмір сүру орталығында 1 меңгеруші,
3 əлеуметтік қызметкер, 1 аспаз жұмыс істей
алады. Бұл орталық 10 мүмкіндігі шектеулі
психоневрологиялық ауруы бар адамдарға,
10-15 жалғызбасты қарт немесе 1-ші, 2-ші
топтағы мүмкіндігі шектеулі жандарға арналады. Осындай үйлерді ашу үшін Сарқан
аудандық жұмыспен қамту жəне əлеуметтік
бағдарламалар бөліміне жолығуыңызға болады.
Б.ТУРГАНБАЙ,
Сарқан ауданы жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі.

Лагердегі қызықты күндер

Тəрбиеші демалушының қызығушылығын оятатын,шығармашылыққа баулитын,əрбір күнін
қызықты да мəнді қылып өткізетін педагог,психолог,ұйымдастырушы.Балаларға арналған
жазғы лагерь кезіндегі күнделікті іс-шараларды қызықты ұйымдастыру тікелей тəрбиешілердің
міндеті.Аманбөктер ауылындағы «Күншуақ» спорттық-сауықтыру лагерінде осы жұмысты
дұрыс бағытқа қоя білген жəне демалушылардың əрбір минутын қызықты,мəнді өткізген лагерь басшысы Рыскельдина Бақыт Үкенқызы жəне Н.Островский атындағы мектеп – лицейінің
мұғалімдері Кельгенбаева Ардақ, Акимова Дания, Смағұл Салтанат жəне дене тəрбиесінің
жетекшілері Бауыржанұлы Дархан,Ерембаев Еркынбек. Бірінші күннен бастап осы аталған
мұғалімдер балалармен тіл табысып,баурап алды,біздің осы лагерьде болған 5 күнімізді
өте қызықты болуына ықпал етті.Осы кісілердің бастауымен біз таңбалы тасқа,сарқырамаға
туристік жорықтарға шықтық.Асфальтқа сурет салу, «лагерь ханзадасы мен ханшайымы», «ең
əдемі бөлме», «ең жүйрік» атты спорттық эстафеталық жарыстар,волейболдан,баскетболдан
топтық жарыстарға қатыстық.
Жазғы демалысымызды жоғарғы деңгейде ұйымдастыра білген аты аталған мұғалімдерге
барлық екінші маусым демалушылары атынан айтар алғысым шексіз.Сіздердің жұмыстарыңызға
табыс тілейміз!Осындай білікті ұстаздардан тəрбие алған менің болашағым зор деп ойлаймын.
Роза ТҰРСЫНҒАЛИ,
«Күншуақ» спорттық – сауықтыру лагерінің 2 маусым демалушысы.
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Біздің мемлекетімізде сыбайлас жемқорлықпен күресуге бағытталған негізгі нормативтік
құқықтық акт - Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 18 қарашадағы қабылданған «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» Заңы, сонымен қатар «5 реформа жəне 100
нақты қадам» стратегиясында көзделіп, ол қоғам өмірінде сəтті түрде жүзеге асырылуда. Жалпы, сыбайлас жемқорлық өте қауіпті жағымсыз əлеуметтік көріністердің бірі болып
табылады. Ол экономикалық заңдардың еркін əрекетін біршама деңгейде шектейді жəне
еліміздің əлемдік қоғамдастық алдындағы беделін төмендетеді, еліміз үшін пайдалы шетелдік
инвестициялардың жолындағы басты кедергілердің бірі болып табылады. Əсіресе, сыбайлас
жемқорлық мемлекеттік органдарында қауіпті болып есептеледі. Бұл жағдайда ол мемлекеттік
қызметшілердің шешім қабылдауда беделін түсіретін өкілеттілігінің жəне қатаң құқықтық есеп
берудің, шенеуніктерді қадағалаудың жоқтығынан биліктің монополияға айналуына əкеліп
соқтырады. Ол еліміздің, қоғамымыздың жəне жекелеген азаматтардың мүдделеріне көп
зиян келтіреді. Сондықтан Елбасымыз Н.Ə.Назарбаев «сыбайлас жемқорлыққа қарсы күресті
Қазақстан Республикасындағы мемлекеттік саясаттың басым бағыттарының бірі» деп атап
көрсеткен болатын. Сарқан аудандық қазынашылық басқармасы мемлекеттің экономикалық
саласының бір тармағы ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы күреске баса көңіл аударып
отыр. Осы жағдайлармен күрестің тиімді нəтижесі қазынашылық органдарында жемқорлық
құқық бұзушылықтарды болдырмау жөнінде кешенді шаралар қабылдауды талап етеді.
Осы орайда біздің басқармада сыбайлас жемқорлықпен күрес мəселелері бойынша барлық
қызметкерлердің қатысуымен жиындар өтіп, құқық қорғау органдарымен ынтымақтасып, өзара
іс-қимыл əрекеттері жандандырылды. Сонымен қатар мекемемізде мемлекеттік мекемелердің
жауапты атқарушылары үшін семинарлар, кездесулер, «дөңгелек үстел» жиындарын өткізу
арқылы түсіндірме жұмыстары дəстүрлі түрде жүргізіледі. Бұдан басқа, басқармада сенім
телефоны жəне шағым арыздарға арналған жəшік ашылған.
Жалпы, қоғамдағы қандай да болсын келеңсіздіктің алдын алуды əрбір азамат өзінен
бастаған жөн деп есептеймін. Бұл ретте, мен өзін отанымыздың патриотымын деп есептейтін
əрбір замандасыма айтарым, еліміздің биік белестерді бағындыруы, мемлекетіміздің 50
дамыған елдердің қатарына кіруі сынды асыл мұраттарға қол жеткізуіміз біздің отан алдындағы
еңбегімізді адал атқаруымызбен тікелей байланысты.
Г.ОРЫНОВА,
аудандық қазынашылық
басқармасының басшысы.

Сыбайлас жемқорлық - заман ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат жəне қоғамдық
бəсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін жойылмай отырған
кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы елдердегідей біздің жас мемлекетімізге де орасан зор нұқсан
келтіріп отыр.
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл» туралы заң талабы аясында жемқорлыққа қарсы
іс-əрекеттер əр салада жүзеге асырылуда. Əсіресе, халық парақорлық дертімен жиі бетпе-бет
келеді. Сондықтан, кез келген ортада пара беру мен пара алудың жолын кесуде қоғам болып
белсенділік танытуымыз қажет.
Парақорлық мемлекеттік органдардың тиісті қызмет атқаруына кері əсерін тигізіп, беделіне
нұқсан келтіреді, заңды қағидаларды теріске шығарып, азаматтардың конституциялық
құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі болады. Қазақстан Республикасының
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс қимыл» Заңына сəйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті
барлық мемлекеттік органдар мен онда қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі тиіс.
Елбасы Жолдауында: «Заңды бұзған екенсің, оның баптарына сəйкес жауапқа тартыласың»
дейтін нақты ереже бар. Ендеше, жемқорлықты жоюды мақсат еткен жүйе де Жолдауда берілген
тапсырмалардың шындыққа айналып, заңнамалардың талапқа сай орындалуына мүдделілік
танытуды міндеті санайды.
А.ТИЫНОВ,
Сарқан ауданы ТЖБ бастығы, азаматтық қорғау капитаны.

Тəуелсiз µмiр с‰ру орталыќтары
Қазақстан Республикасының Еңбек жəне
халықты əлеуметтік қорғау министрлігінің
«Тəуелсіз өмір сүру орталықтары» атты жобасы жүзеге асырылуда. Бұндай орталықтар
ашудың мақсаты өз-өзіне қызмет көрсете алмайтын жалғызбасты қарттарға жəне 18- жастан асқан психоневрологиялық ауытқуы бар
мүгедектерге шағын үйлерді ашып, жағдай
жасау. Осындай шағын үйлерді ашу арқылы
психоневрологиялық интернаттарда жəне
қарттар үйіндегі кезектілікті азайту, үкіметтік
емес ұйымдардың жұмысын дамыту, зейнет
жасындағы жəне зейнет жасына келіп қалған
азаматшаларды жұмыспен қамту. Тəуелсіз
өмір сүру орталығын жеке кəсіпкерлер жəне

СЫБАЙЛАС ЖЕМҚОРЛЫҚПЕН КҮРЕСУ –
МЕМЛЕКЕТТІК МІНДЕТ

Бiздiњ ќоѓамда сыбайлас жемќорлыќќа
жол жоќ
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Әлеуметтік қызметкердің
рөлі

Əлеуметтік қызметкердің кəсіптік тұлғасы
əлеуметтік жұмыс қызметінің жан-жақты түрі
болып саналады. Ол маманнан əр сала бойынша білімді болып жəне сол білімін тəжірибеде
қолдана білуін
талап етеді. Біліктілік
анықтамасы əлеуметтік қызметкердің əртүрлі
лауазымдық міндеттерін құрайды.
Əлеуметтік жұмыскердің қызмет бағыттары
олардың ауқымына байланысты, «балаотбасы-қоғам», ал тар мағынаға қиын балалармен жұмыс, балалар мен ересектердің
мəдени, бос уақыттарын ұйымдастыру, балалар құқығын қорғау аймағындағы жұмыс.
Əлеуметтік
ортада
клиенттердің
құқықтарының сақталуын, денсаулығына зиян
келмеу, психологиялық жағдайын, өмірінің
қауіпсіздігін əлеуметтік қызметкер қамтамасыз
етуі керек.
Б.РАХЫМБЕРЛИНА,
мүмкіндігі шектеулі балаларға
үйде əлеуметтік көмек көрсету
бөлімшесінің əлеуметтік қызметкері.

ҚР ƏҚБтК-нің 200-бап. ҚР заңнамасының алкоголь
өнімін өткізу жөніндегі талаптарын бұзу
1.Жиырма бір жасқа дейінгі адамдарға алкоголь өнімін өткізу-Тиісті қызмет түріне лицензияның
қолданысын тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға – он, шағын кəсіпкерлік субьектілеріне – қырық, орта
кəсіпкерлік субьектілеріне – сексен, ірі кəсіпкерлік субьектілеріне бір жүз жиырма айлық есептік
көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.
2.Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде
қайталап жасалған əрекет – Тиісті қызмет түріне лицензияның қолданысын тоқтата тұрып, жеке
тұлғаларға – жиырма, шағын кəсіпкерлік субьектілеріне – сексен, орта кəсіпкерлік субьектілеріне
– бір жүз қырық, ірі кəсіпкерлік субьектілеріне бір жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде
айыппұл салуға əкеп соғады.
3.Мейрамханаларда, барларда жəне дəмханаларда өткізуді қоспағанда, алкоголь өнімін:
сағат 23-тен келесі күнгі сағат 8-ге дейін; этил спиртінің көлемді үлесі отыз пайыздан асатындарын сағат 21-ден келесі күнгі сағат 12-ге дейін бөлшек сауда арқылы өткізу – Тиісті қызмет түріне
лицензияның қолданысын тоқтата тұрып, жеке тұлғаларға – он, шағын кəсіпкерлік субьектілеріне
– қырық, орта кəсіпкерлік субьектілеріне – сексен, ірі кəсіпкерлік субьектілеріне бір жүз жиырма
айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салуға əкеп соғады.
4. Осы баптың бірінші бөлігінде көзделген, əкімшілік жаза қолданылғаннан кейін бір жыл ішінде
қайталап жасалған əрекет –Тиісті қызмет түріне лицензияның қолданысын тоқтата тұрып, жеке
тұлғаларға – жиырма, шағын кəсіпкерлік субьектілеріне – сексен, орта кəсіпкерлік субьектілеріне
– бір жүз қырық, ірі кəсіпкерлік субьектілеріне бір жүз сексен айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде
айыппұл салуға əкеп соғады.
А.АБИЛЬХАНОВ,
Сарқан АІІБ-нің ЖПҚ-нің ЮПТ-ң инспекторы, полиция аға лейтенанты.

Малдарыңызға сақ
болыңыздар
Мал жайылымында қараусыз жүрген
ірі-қара малдары мен жылқылар жоғала
бастады. Оның себебі мал иелері дер
кезінде жоғын түгендемей уақыт өткізеді.
Осыны болдырмас үшін күнделікті малшылардан малды қараусыз тастамай, түнгі
уақытта күзетуді талап ету керек. Ұрлықтың
алдын алу мақсатында қандай да бір
ақпараттарды білсеңіз АІІБ-нің кезекші
бөліміне 2-10-02, 102, 87078399669
нөміріне хабарласуларыңыз қажет.
Б.БАЙМОЛДИНОВ,
АІІБ КПБ жедел уəкілі, полиция
капитаны.

Жол қауіпсіздігі басты
назарда
Балалар
жол-көлік
жарақатының
алдын алу, жасөспірімдердің көшелер
мен жолдарда қауіпсіз
жарақатының
алдын алу мақсатында АІІБ жол полиция қызметкерлері жəне ювеналдық полиция тобы бірлесе отырып бастауыш
сынып оқушылары арасында «Бала жол
қауіпсіздігі» жедел профилактикалық шарасын өткізді. Іс шараны өткізу барысында
оқушыларға жолда жүру ережелері айтылды.
Р.БЕГАЙДАРОВ,
АІІБ ЖПҚ ЮПТ аға инспекторы, полиция аға лейтенанты.

Мемлекеттiк тiл
мемлекеттiк ќызметте

Қазақстан Республикасының «Қазақстан
Республикасындағы тіл туралы» Заң жəне
Президент Жарлығымен бекітілген «Тілдерді
қолдану мен дамытудың 2001-2020 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы» бар.
Осы заң актілері əрбір Қазақстан азаматы
үшін бұлжытпай орындалуға тиісті құжат болып табылады.
Сарқан ауданы жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі мемлекеттік
мекемесі тарапынан мемлекеттік тілдің
қолданылу аясын кеңейту, оның мəртебесі
мен маңызын арттыруға үнемі зор көңіл
бөлінуде.
Мекеме ғимараты ішіне «Қазақстан
Республикасының тіл туралы» Заңы ілінген.
Қазақстан Республикасының «Тіл туралы»
Заңына сəйкес, Сарқан ауданы жұмыспен
қамту жəне əлеуметтік бағдарламалар
бөлімінен шығатын іс-қағаздар мемлекеттік
тілде жазылуы қамтамасыз етілуде.
Ал
Қазақстан
Республикасында
мемлекеттік тіл қазақ тілін дамыту,оның
қолдану аясын кеңейту, дамуы мен жетілуіне
жан-жақты қамқор жасау бүгінгі күн тəртібінен
түспейтін маңызды мəселелердің бірі. Осындай мемлекеттік маңызды мəселені жүзеге
асыру үшін арнайы қабылдаған бағдарлама
мен іс-шараларды тұрақты түрде жүргізу,
мемлекеттік тілде əзірленетін құжаттардың
сауаттылығы мен сапасын арттыру, күнделікті
жұмыс барысында мемлекеттік тіліміздің
мəртебесін көтеру бəрімізге ортақ міндет.
Р.РЫСБЕКОВА,
Сарқан ауданы жұмыспен қамту жəне
əлеуметтік бағдарламалар бөлімі.

e-mail: Igiman01@mail.ru
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Кешіре көрсін бабалар.
Өлместей көрдік өзіңді,
Бағалай білмей сөзіңді.

Шуағың күн боп төккендей.
Жайдары жаның жазымдай,
Көңілге əн боп жазылғай.

Ақылдың кені қарттарым,
Келмеске сапар тартқаның.
Ойлап жүрсін дедің ғой,
Артта қалған жастарың.

Көненің көзі қарттарым,
Сақталған мұрағаттарым.
Оқыдым сенің көзіңнен,
Тарихтың жазған хаттарың.

Ардаќты асыл
ќарттарым

Ұзақ жылдар бойы өлеңнен қол үзбей,
соңына жыр жинақтарын қалдырған
марқұм Мақат Құдабайтегінің жарияланбаған өлеңдерін назарларыңызға
ұсынып отырмыз.

Аќылшым –
ќарттарым

Ардақты асыл қарттарым,
Ақ күміс алтын бастарың.
Ақылгөй дастан асқарым,
Артынан ерткен жастарым.
Тəрбие əрбір қадамың,
Үмітпен алға қарадың.
Сарқыты болған бабаның,
Қыраны болған даланың.
Əр таңын біз деп атырған,
Еңбекпен күнің батырған.
Ұрпағым аман болсын деп,
Түн ұйқысын қашырған.

Өмірден өткен талайлар,
Құдабай, Мұқан, Малайлар.
Солардың өткен жолдарын,
Ұрпақтар артта бағалар.

Маңдайын күнге терлеткен,
Тəрбие берген жөргектен.
Қасиетіңнен айналдым,
Ұрпағын биік өрлеткен.

Үлкеннен алған сабағым,
Жүректе нəр боп тарадың.
Ақыл мен кеңес бергенің,
Көп еді сенен көргенім.

Ботам деп кірпік ілмеген,
Бақытын бізден іздеген.
Тұғырдан мəңгі түспеңдер,
Ардақтап өтем жырменен.

Артыңда бізді қалдырған,
Мүмкін де емес өлмегің.
Жастықта оны білмедік,
Санамен ойлап көрмедік.

Көктеттің нəр боп көктемдей,

Қасиетін білмеппіз,

Аќ ана

Мен Күлəш Бейсекеева апамызды ақын ретінде көптен бері білемін. Ол кісімен
жүзбе-жүз кездесудің реті келмей жүрген.«Байланыс жəне ақпарат қызыметкерлерінің
күні» құрметіне арналған Сарқан ауданының əкімінің арнайы қабылдауында ақын апаммен жүздесіп, танысудың реті келді.Ол кісі де газет беттерінен менің өлеңдерімді
оқып, менімен кездессем деген ойда жүреді екен. Ақын апамызбен жүздесіп, бірер
сағат əңгімелескеннен кейінгі сəттерден алған əсерімді, «Ақ ана» деген атаумен
өлең жолдарына түсірдім.
Өзіңізбен жүздесуді армандағам.
Еппен кірді есіктен ақын апам,
Кездестік те , сырластық ежелгі
Құлағында айсырғасы жарқылдаған.
таныстардай,
Ақ орамал, ақ моншақ, өзі де əппақ,
Жібергім келмей тұрды құшағымнан.
Тектілігі көрініп тұр болмысынан.
Құдіретімен өленің табыстық біз осылай,
Көтерілді апамыз жайлап барып мінбеге,
Ұрпақ оқыр жыр жазарым Ақын Сара
Сөз моншақтар тізіліп, өлең кетті төгіле.
апамдай.
Білімділік, мəдениет, ақыл менен парасат,
Кездескен соң өзіңізбен түйін түйдім өзімше,
Өн бойынан көрініп тұр, бір қате жоқ сөзінде.
Тарақтының келіндері болу керек осындай!
Ұйқастардан сезіледі Ақсуыңның арыны,
Иірімінде сөздерінің Сарқанымның сарыны.
Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ,
Мазмұнында ойларының өр Алатау өрлігі,
Сарқан қаласы.
Шумақтардан төгіліп тұр Жетісудың бар үні.
Өлеңменен сөз асылын терген апам,

Елім деп соққан жүрегі,
Жас ұрпақ елдің тірегі.
Тəуелсіз елім жасасын,
Еркіндік халқымның тілегі.

Ақындар жырын арнасын,
Көгіңде қыран самғасын.
Жас ұрпақ бейбіт күн кешіп,
Бабалар жолын жалғасын.

Əдемі ескен жыр, жел лебі,
Бұл дала Азияда киелі.
Сақтап қалған қасиетті мекенді,
Бабамның күшті білегі.

Тəуелсіз менің ұлы елім,
Өзіңмен əр кез біргемін.
"Елім" деп, "Жерім" деп,
Мəңгі соғар жүрегім.
Шұғыла АЙТҚАЗЫ,
Н.Островский атындағы мектеплицейінің 11 сынып оқушысы.

Ару

Сəлем беру қарттарға парызым бек,
Əрқайсысы сабақ қой, əдісі көп.
Риза боп қалады, сəлем берсең,
«Өркенді бол», «бақытты», «көп жаса» деп.
Өткізгендей күндізін, түн сияқты,
«Қай баласың», «əкең кім» деп сұрайды.
«Танымадым, қарағым, жөніңді айт» деп,
Көлегейлеп қолымен қос шырақты.
«Тоқсанда ғой қарағым, менің жасым»,
Деп қария изеді маған басын.
«Бейнетімді көрмесін менің көрген»,
Соғыс деген сұрапыл артта қалсын».

Қысқаша қайырғанда

Сөзді талғамсыз қолданамыз. Əсіресе, əйелдер мерекесі қарсаңында қыз-келіншектерді
«арулар» деп атау баршаға ортақ қаратпа сөзге айналыпты.
Қазақ «ару» деп бойжеткен қыз баласын, оның пəктігін айтады. Ал ноғай тілінде «ару болу»
таза болу деген ұғым көрінеді. Демек бұл сөздің түп-төркіні – тазалық, пəктік. Марқұмды соңғы
сапарға арулап аттандырады. Тіпті қазақтың ішкі жан-дүниеңді тазартып, еңсеңді басқан зілзаладан жеңілдеуді «арылу» деп атауы тазалық ұғымымен төркіндес емес пе екен деген ойға
қалдырады.

Ќамшы

Төрімде қамшы ілулі тұр. Сабы – киіктің сирағынан, өрімі – алтау. Жасалуында мін жоқ.
Металл, терімен мойнақталған, орам салып шашақталған. Көздің жауын алады. Бірақ, үлкен
бір кемшілігі – айбары жоқ. Қолданыста жоқ. Жай ғана сəндік үшін.
-Атта қамшы болмаса қолға ұстаған,
Жүрмес, жуас жабы да көнбес саған.
Ата-бабаң жөн сұрай қалған жанға,
Ат үстінен қамшымен жол нұсқаған,-демей ме ескілікті өлең-жырда. Тым болмаса жөн
нұсқауға жарамай ескіліктің көзі болып тұр жарықтық.
Қамшыны екі бүктеп ұстап, үйге кірерде киіз үйдің белдеуіне қыстырып қоятын, қамшысын
ортаға тастап, топтың алдында суырылып сөз сұрайтын аталарымызды аңсадым...

Ер-т±рманыњ сайлы ма?

Əкемнің əкесі Ахметті көзіміз көрген жоқ. Ол кісінің Əбдірашит атты кенже інісі біз ес
білгенде құйрық-жалсыз жалғызілікті ғұмыр кешті. Бір үйде тұрдық. Көзі жұмылғанша жалғыз
атын күтіп-баптап, оның ер-тұрманын, жүген-құйысқанын сəндеп, əбзелдеп жүретін.
Қартайып, əл тайып жатып қалғанда көңілін сұрап келген жамағайындарының бірі
атамыздың ер-тұрманын қалапты.
-Бір шаңыраққа бір ат көптік етпейді. Мен кеткен соң бұл үй қылқұйрықсыз қала ма? – деп
оның қолқасын жөнсіз санап, бетін қайтарған екен.
Ол кісіден кейін жылқы малын ұстап көрген жоқпыз. Əкеміздің жұмыстан қолы тимеді.
Біз есейген соң басқа жаққа бағыт алдық. Бүгін түсіме құранды ер, тартпа, таралғы, үзеңгі,
құйысқан, өмілдірік еніп жүр.
Жомарт ИГІМАН.

Тұнық болшы, бұлақ болсаң қайнарым,
Кімдер жеткен түбіне сол пайданың.
«Баталы құл арымас» деген бар,
Тілекпенен орындалар ойдағың.
Білем өмір бір күн жылжып өтерін,
Қарттарым да білем, бір күн өтерін.
Қалсын сөзім ой қозғайтын артымда,
Білемін мен, ажал келіп жетерін.
Жамандықты берме тəңір жатқа да,
Адалдықты алтынға еш сатпа да.
Ашу – алды, ақыл – соңы қарағым,
Күшке сеніп, ардан балам аттама.
Кімдер жеткен ойындағы дегенге,
Бұл жалғаннан бəрі өткен мен деген.
Жақсылықты істеу керек тірлікте,
Жақсы атанудан пайда бар ма көмгенде.
Айтам деген ойымда көп ой-тасқын,
Сенімсіз болсаң бұл өмірде жалтақсың.
Айтқанымды құп көрсең, оқушым,
Кейінгіге сен де ақыл қып айтарсың.

Болашағым аман бол, боталарым,
От кешіп жүрді ғой аталарың.
Қартты көрсең, сəлем бер бұрылып,
«Көп жаса» деп беретін баталарын.

‡лкендердiњ батасы
Саған берген үлкендердің батасы,
«Жасың ұзақ болсын» деген атасы.
«Өрісті бол» деп тілеген апасы,
Саған берген үлкендердің батасы,

¦лы дала

Шексіз,шетсіз əлем бұлтпен төңкеріліп барады,
Көк аспанның нұры тамып мөлт етеді жанары.
Сары дала, жусан иісі есті алады есіркеп ,
Бір сыр айтып, бір мұңайтып
маңғаздықпен қарады.
Сан ғасырлық алау оты желмен есті санамды ,
Шабыт сыйлар əуен құспен көбейтеді шарамды.
Елжірейді кеудеде жан, жүректегі төр өлкем ,
Құшақтағым келіп кетті кең құшақпен даламды.
Арманына сарп еткендей бойындағы жігерді ,
Алыстағы тізбектелген қара талдар тізбегі ,
Секілденді Ұлы көштің керуеніндей бозарған ,
Қазынадан да қымбатты тым
қазынасың біздегі.
Бір ғаламат шарықтайды ғаламатпен тіресіп
Əр жусаннан ырғатылған желмен бірге ілесіп.
Тектіліктің бұрқырап тұр ұмыт болған иісі ,
Сағыныштың еміренер жан дауысы тұр есіп .
Тұнжыраудан, бас шұлғудан алған дұрыс
сəл күліп ,
Қаным тулар өр екпіндеп күйге еніп сəйгүлік .
Ұлы елдің Ұлы дала перзентімін өйткені ,
Мызғы дала! Сені ұлылық өлтірмейді мəңгілік.

¦лы елiм

Замандар көші алмассын,
Егемендігіміз жалғассын.
Қазақтың аты жер жарып,
Өркениетіміз алға ассын.

Ќартты кµрсењ, сəлем
бер
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Бейуақыт жеткен іңірде таңда өлеңдер,
Болар ма егіз дəрменсіз соққан жүрекке.
Кетсінші көріп қиялда жанған кемеңгер,
Үрейлі əуен күюге таман тұр өкпе.
Жанарда мұңдар сырғанақ тебу үшін де,
Айналып жасқа еленбей неге сырғыды.
Өкініш тұнған əр шықтың əрбір түрінде,
Тоқтамас уақыт сонда да алға жылжыды.
Міндетті қалам айғыздау керек қағазды,
Қағаз бен қағаз айналмас мүлдем сияға.
Айғыздап жатыр адамдар неге адамды?!
Адасты неге адамдық кеткен қияға
Сіңсе де жерге миллиардтық жаман
атаулар,
Айналып тұр ғой өз осьі əлі өзінде.
Күн келсе егер жамауға келмес жамаулар,
Өртеніп кетер қарада тұршы төзімде.

Т‰н мырза

Сырғып ағып өтіп жатыр неше күн,
Тірлігімнің өңі қашып сарынды.
Бар жылуды елемей-ақ кеше түн,
Айдың аппақ сəулесіне малынды.
Көктем гүлі қарады айға айна қып,
Сол гүлден де нəп-нəзік қой жүрегім.
Кетем кейде сол гүлді кеп айналып,
Өз бейнемнің көргеннен соң суретін.
Қалмасам деп обалына өлеңнің ,
Жетпейді ме бар ісімді шегерем.
Құны да ақ адал іске төлемнің,
Нəсіп еткен сол арнаны пешенем.
Байқаусызда қара түннің қойнына,
Тастап кеттім бір мұңымды кеше мен.
Əдейліктің санады ма ойнына ,
Төнді көктен түсі суық безерген.
Жасырынған түн көркіне сан күнə,
Əне біліп, жымыңдап тұр жұлдыз да.
Таттыңыз ба, менің мұңым бал сірə,
Сіз ашуланбасаңыз екен түн мырза.

Баян
ДҮЙСЕНҚОЖА

К‰нi ертењ
ќалыќтайды жас
с±њќар

Əрбір талдың маңдайынан жел сүйіп,
Жапырақтар билеп жатыр жең түріп.
Қытықтады күліп сосын күн шуақ,
Күнмен бірге менде тұрдым тең күліп.

Емірендім татып ауа дəм, түсін.
Судан сезіп татқан ауа дəмдісін.
Мөлдір əуен шырқап жатыр құс біткен,
Еліктіріп жасы менен кəрісін.
Сұлу өлке мызғып жатыр.Тыныштық!
Оларға да секілденді жыр ыстық.
Иығына отырғызып Туған жер,
Құшағына алатындай тым ыстық.
Жүрегіенде махаббатсың сүйгеннің,
Үмітісің үміттері күйгеннің.
Менен бұрын рухым туып өзіңде,
«Өзгешелеу» делінетін күйге ендім.
Дамылдасам бүгінімде жастық бар,
Күтсін бəрі !Шабар əлі қас тұлпар,
Күні ертең Жетісудың əні боп,
Аспанында қалықтайды жас сұңқар.

Кiрпiк iлмей...
Аспан сұсты ...жанарына бұлт іліп,
Тамыры –от,
Демі –жалын,
Күркіреді ,күрсінді.
Сырғыды əуез...ұзақ-ұзақ
шатырларға іркіліп.
Тамшылардың естіледі...
Жүрегінің дүрсілі.
Көк бусанды,
Жаңбыр иісі...
Қара жерге құт кірді,
Жасыл əлем,
Мың сан əнді сыбырлады бас иіп.
Сұлулықты ,бірте –бірте...
Дауыл уақыт жұттырды,
Тамшыларға қанат бітті,
Тасадағы тас сүйіп.
Ағаш біткен,
Бірін –бірі итереді теңселіп,
Күйден аттап кете жаздап,
Белшесінен су болған.
XXI ғасыр лепті…
Мен отырмын шектеліп,
Сезім...
Сезінуден мақұрым жұрт,
Қайда барсам мұң толып,
Қайда кеткен тектілік?!

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

ƏЛЕУМЕТ

Сыныбым - маќтанышым

Неғұрлым баланың қабілеті мен талантын
дамытуға ертерек көңіл бөлінсе, соғұрлым
оны толық ашуға мүмкіндік туады. Шəкəрім
Құдайбердіұлы айтқандай «Өмірдің тұтқасы
өнер мен білімде, өнерлі озады, білімді
ғаламды билейді, ғылым таусылмас кен, оны
жас күніңде үйрен»- деп насихаттайды. Осы
пікірді негізге ала отырып, сыныппен бірге
өнерден де, білімнен де кем қалмай, барлық
мектепішілік, аудандық, спорттық іс-шараларға
белсене қатысамыз. Сонымен қатар интернет желісін өз деңгейінде пайдалана отырып,
халықаралық, республикалық, монопəндік интернет олимпиадасына қатысып, жүлделі орындармен марапатталудамыз. Бұл оқушылардың
алған жеңісі еліміздің болашағына үлес қосары
сөзсіз. Өскелең ұрпақтың білімді болып өсуі,
еліміздің көркейіп, өзге алып елдермен иық
теңестіретіні анық. Бұған дəлел ретінде биылғы
2016-2017 оқу жылында 8«А»
сыныптың
жетістіктерін тізбектейін:
Қазақстан
тарихы
пəні
бойынша
Республикалық қашықтықтан Ұлттық интернет олимпиадаға оқушылар қатысып, Есжан
Айзада 1 орын жəне 3 орын ,Бүркіт Маржан
2 орын, Каналбекова Жанбота 3 орын, Бейсембай Ернат 1 орын, Ырғалбек Алихан 1
орын, Базарбекова Нинель-Інжу 1 орын жəне
3 орын, Еділ Наргиз 1орын, Ерболатова Нұргүл

КӨҢІЛДІ ЖАЗ

Мектеп оқушылары үшін жазғы демалыс өте бір керемет, қуанышты кезең.
Əбрір оқушы қызыққа толы жаз айын өзінше
көңілді өткізуді қалайды. Оқушылардың
бос уақытын тиімді өткізу мақсатында
шілде айының 03.07.-14.07. аралығында Н.
Островский атындағы мектеп-лицейі, мектеп жанындағы «Ақ көгершін» атты жазғы
тынығу лагерінің 2-ауысымы жұмыс жасады. Оқушылар арасында көңілді шаралар
көптеп ұйымдастырылды, атап айтсақ:
«Көңілді жаз» сурет байқауы, «Біз өнерлі
баламыз» қолөнер, əн, би байқаулары,
спорттық ойындар өткізілді. 6-шілде Астана күніне арналған ертеңгілікке «Менің
Отаным Қазақстан!» атты асфальтқа сурет
байқауынан жарыстар өтіп, оқушылар өз
өнерлерін ортаға салды. Ертеңгілік соңында
би кеші ұйымдастырылды.
Оқушылардың мəдени -танымын кеңейту
мақсатында Сарқан қаласының «Жоңғар
Алатау» мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне
саяхат жүргізілді. Мекеме қызметкерлері
ұлттық парктің əдемі жерлерімен таныстыра отырып, табиғатта сирек кездесетін
құстар мен жануарлар, өсімдіктер туралы
видиороликтер
көрсетіп,
оқушылардың
қызығушылықтарын оятты. Сонымен қатар
«Жастар саябағы» мен «Өрт сөндіру»
қауіпсіздік мекемесіне танымдық серуен барысында оқушылардың көңіл-күйі көтеріңкі
болды. Лагерь тəрбиешілері О.Рымбаева
мен
Т.Морозова
өз
жұмыстарына
өте
жауапкершілікпен
қарай
отырып,
барлық шараға оқушылардың белсенді
қатысуын қадағалады. Мектеп медбикесі
Э.Байсейітова мен аспазшы Р.Бельгибаева
оқушылардың дұрыс тамақтануы мен
денсаулықтарын күнделікті қадағалап отырды. Лагерь бағдарламаға сай оқушылардың
уақытын тиімді ұйымдастырды.
Г. БАЙСАЛБАЕВА,
Н. Островский атындағы
гуманитарлық-экономикалық
мектеп-лицейінің
лагерь жетекшісі.

Олимпиадаға қатысқаны үшін сертификат,
Нұртай Дана 3 орын иеленді.
Ағылшын тілі пəнінен өткен онкүндікке
жəне де интернет олипиадаларға қатысып;
Есжан Айзада : Шығармашыл тұлға байқауы
1 орын.Үздік оқырман байқауы: 3 орын,
Серікхан Ділдə:Шығармашыл тұлға байқауы
1 орын, Үздік оқырман байқауы 1орын, Бүркіт
Маржан:Ұлттық Интернет Олимпиада 1 орын,
Каналбекова Жанбота :Үздік оқырман 1
орын, Серікхан Ділдə:Интернет олимпиада:
1 орын, Бүркіт Маржан.Animal wold:3 орын,
Мұратхан Айхан:Animal wold: 3 орын, Серікхан
Ділдə:Animal wold: 3 орын, Базарбекова
Нинель-Інжу: Сертификат Animal world, Болат Егей:Интернет олимпиадада сертификат
иеленді.
Қазақ тілі пəні бойынша Нұрлы болашақ
республикалық қашықтан олимпиадалар өткізу
орталығы
ұйымдастырған
олипиадаларға
қатысып; Есжан Айзада сертификат, Каналбекова Жанбота сертификат иеленді.
Математик а,информатик а,физик а
пəндерінің онкүндігіне; Нұртай Дана, Есжан
Айзада, Еділ Наргиз , Каналбекова Жанбота,
Ырғалбек Алихан, Хамит Гүлдана қатысқаны
үшін сертификаттар иеленді.
Қазақ тілі пəнінен интернет олимпиадаларға
қатысып; Каналбекова Жанбота 2 орын, Есжан

Айзада 2 орын, Нұртай Дана 3 орын, Бейсембай Ернат 3 орын иеленді.
Орыс тілі пəнінен Интернет олимпиадаларға
қатысып; Бейсембай Ернат 1 орын, Базарбекова Нинель-Інжу 1 орын, Серікхан Ділдə 1 орын,
Еділ Наргиз 1 орын, Ерболатова Нұргүл 2
орын, Масымхан Мадияр 2 орын иеленді.
География
пəнінен
интернет
олимпиадаларға қатысып; Болат Егей 3
орын, Жұмахай Ернат 1 орын, Бейсембай
Ернат 1орын иеленді. Информатика пəнінен
аудандық олимпиадаға қатысып, Бейсембай
Ернат 3 орын иеленді.
Ағылшын
тілі
пəнінен
аудандық
олимпиадаға қатысып Серікхан Ділдə 2 орын
иеленді.
Мектепішілік 7-9 сыныптар арасында өткізілген ЭКСПО 2017 көшбасшысы
интеллектуалдық-танымдық
сайысына
қатысып; Каналбекова Жанбота 1 орын,
Ырғалбек Алихан 2 орынды иеленді.
8«А» -сынып оқушылары мектепшілік
байқауларға қатысып, Алтын күз Қош келдің
жаңа жыл атты безендіру сайысынан 3 орын,
«Ағылшын тілі заман талабы атты ағылшын
тілінен пəндері бірлестігінің онкүндігінде
өткізген қабырға газеті байқауында 1 орын
жəне де аудандық футбол жарысынан 8-сынып ұлдары 1 орынды иеленді. Мен сыныбыммен мақтанамын!
А.МАМБЕТБАЕВА,
əл-Фараби атындағы орта мектептің
8 «А» сынып жетекшісі.

Дружба начинается...
Лето-это прелесть года. Оно особенно долгими солнечными днями, тёплыми волшебными ночами, удивительной
утренней зарёй, весёлым пением птиц и
многими загадочными звуками лета. Всё
это совпадает с длинными летними каникулами школьников, которые отдыхают в
различных домах отдыха, в пришкольных лагерях. Ежегодно, как и в других
школах, у нас работает пришкольный
лагерь «Балбұлақ». В нынешнем году он
начал действовать с 15 июня. Команда
учителей под руководством начальника лагеря Ш.Тургумбаевой разработала
чёткий план на 10 дней, учитывая возрастные особенности учащихся. Каждое
утро начиналось с весёлой зарядки физрука М.Молдахметова и музыкального оформления
учителя музыки Е.Касымханова, где дети с удовольствием выполняли танцевальные движения, что дарило им бодрость и веселье. Следующим этапом был вкусный завтрак Алуа апай.
На лоне природы проводились различные подвижные игры. Расписание было составлено
так, что школьники не чувствовали усталость. Все занятия отличались друг от друга своей
необычностью.
Хочется отметить следующие мероприятия: «Туған жер аясында» (С.Аубакирова), «Ең
əдемі сурет» (С.Жаксылыкова), «Моя родина Казахстан» (Б.Сыдыкова). Учащиеся с большим
интересом посещали уроки английского языка учителей Г.Тертюбаевой и Н.Рымбаевой. Дети
особенно преображались после тренингов психолога Б.Шаловой. Впечатлили школьников поездка на развлекательные игры в г.Саркан и поход на природу. На прощание был организован
концерт «Өнерлі өрге жүзер», который завершился награждениями отличившихся учащихся
по всем видам занятий. На протяжении всего сезона дети отражали свои эмоции на стикерах
в обратной связи «Күн шуағы…».
Дружелюбные отношения всегда являются основой благоприятной атмосферы, что и царило в лагере «Балбұлақ». В детской песне поется «...Поделись улыбкою своей ,и она к тебе
не раз еще вернется…». Мини коллектив школы, работавший в лагере ,создал все условия
для претворения этих строк в реальность. Я уверена ,что дети успели подружиться и им есть
,что вспомнить.В заключении хочется сказать: «Не скупитесь! Улыбнитесь! Дарите радость
себе и другим!Укрепляйте дружбу, взрослые и дети!»
Багынгуль СЫДЫКОВА,
Екашинская средняя школа,
учитель русского языка и литературы.

Ер ќанаты ат

Қазақтаң жаны жылқымен бірге жаралғандай.
Мифологиялық образ кентавр туралы сөз ете
қалсақ жылқы тұрпатты қазақтардың арғы бейнесі
көз алдымызға келеді. Кентавр - көшпенділер
символы екенін ескерсек оны қазақтың архетипі
деп те сеніммен айтуға болады. Бұл сөзімізді
байырғы грек мифологиясындағы кентаврды екі
аяғымен атты, ал қолымен қаруды бағындыратын
ежелгі көшпенділер деген түсінік те растай түседі.
Одан бері де қазақтың қара домалақ баласының
қиялы Шалқұйрық пен Керқұла, Байшұбар мен
Тайбурылдар арқылы қияғы самғап, саналары
жусаннан аласа, бетегеден биік бола алатын
тұлпарлардың сиқырымен жетілді. Ұлы даланы
жал-құйрығы сүзілген жүйрік жылқылармен кезіп

Алаяќтардыњ арбауына т‰спењіздер
Қазіргі таңда алаяқтық жолмен (мал, ақша, техника) қол жеткізіп, қылмыс жасау қоғамда
үлкен əрі негізгі мəселеге айналып отыр. Бұл сөзімізге дəлел құқық қорғау органдарына түсіп
жатқан жеке жəне заңды тұлғалардың арыз-шағымдары. Алаяқтар негізінен жоғары білімді,
заңды жақсы білетін тіпті кейбіреулері əртүрлі мемлекеттік салада қызмет істеген адамдар
да болуы мүмкін. Олар адамдармен сөйлескен кезінде біреудің сеніміне кіріп, арам пиғылын
іске асырып кетеді. Алаяқтар азаматтар мен жеке жəне заңды тұлғаларға келіп (тауар, техника, мал) келісім шарт жасасуды ұсынып, заңсыз құжаттарды көрсетеді немесе азаматтардың
сеніміне кіріп алдап, арбап заттарына иелік етіп жатады.
Сарқан АІІБ тергеу бөлімшесімен былтырғы жылы ірі мөлшердегі алаяқтық дерегі
анықталып аудандық соттың 3 наурыз 2016 жылғы үкімімен азаматша М. ҚР Қылмыстық
кодексінің 190 бабы 3 бөлігі 1 тармағымен кінəлі деп танылып үш жылға бас бостандығынан
айыруға шартты түрде сотталды.
Аталған дерек бойынша сотталушы М. 2015 жылғы наурыз айының аяғында шаруа
қожалығының басшысы жəбірленуші Қ. кездесіп, соңғының 14 бас ірі қара малын көріп оның
сеніміне кіріп, алдап, бас пайдасына жарату үшін жəбірленуші Қ. жеке тұлғалармен келісім
шарт жасамайтындығын біліп, ұлының атына тіркелген алайда 2014 жылдың желтоқсан айында Сарқан аудандық кірістер басқармасынан тіркеуден шығарылған Н. жеке шаруа қожалығын
мөрін басып, ол шаруа қожалығында ауылшаруашылық техникалары ірі қара малдары бар
екенін жəне шаруа қожалығы заңды жұмыс істеп жатқандығын айтып, өзі Алматы облысы,
Сарқан ауданы бойынша ет тасымалдау тендерімен жұмыс жасап жатқанын жақын арада
оның есеп шотына тендердің ақшасы түсетініне оны сендіріп, ұлының атынан келісім шарт
жасап, тіркеуден шығарылған шаруа қожалығының мөрін басып, Қ-ның 14 бас ірі қара сиыр
малдарын 1 900 000 (бір миллион тоғыз жүз мың) теңгеге бағалап, алдап алып кеткен.
Алаяқтардың алдауына жол бермеу үшін барлық келісім шарттарды, құжаттарды даярлау
тек нотариустың қатысуымен жəне заң жүзінде жүзеге асыру қажет.
Н.МУХАМЕТЖАНОВ,
Сарқан АІІБ-нің КПБ-нің жедел уəкілі, полиция капитаны.

жүріп құрылтай өткізетін, Атыраудан Алтайға,
Арқадан Алатауға дейін созылған кең даламызды
тұлпарларының тұяғынан от шаша жүріп қорғаған
ата-бабаларымыздың атқа деген сүйіспеншілігі
қазіргі ұрпақтың қанында да бар. Бірақ қазір біз
осы қазақи қасиетімізді қалай бағалап жүрміз?
Бағаламақ тұрмақ жылқы көрсе осқырына
қарайтын ұрпақ өсіп келе жатқанын сезінгенімізде
жүрегіміз қан жылайтын күнге тап болып отырмыз.
Атасының таяғы мен əжесінің сабауын екі бұтының
ортасына қысып алып, қара жолды шаңдатып
шауып жүретін бала жоқ қазір. "Ат адамның
қанаты" деген қанатты қағида тура біздің қазаққа
ғана арнап айтылған деген ұғыммен масаттапып
жүргенімізде жүген дегеннің не екенін ұқпайтын

Миссия и задачи органов внутренних
дел

Миссия - защита жизни, здоровья, прав
и свобод человека и гражданина, интересов
общества и государства от противоправных
посягательств, защита населения, объектов
и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, развитие системы гражданской обороны страны.
Задачами органов вну тренних дел являются:
. профилактика правонарушений . охрана общественного порядка . борьба с преступностью
• исполнение уголовных наказаний и административных взысканий
. предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера и их последствий, оказание экстренной медицинской и психологической
помощи населению, находящемуся в зоне
чрезвычайной ситуации, обеспечение пожарной безопасности, а также определение
основных задач, организационных принципов построения и функцио1 шрованпя гражданской обороны Республики Казахстан.
У. АБИЛЬХАН
техник ИАГ Сарканского РОВД,
рядовой полиции.
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Ішімдік ішіп,
денсаулыққа зақым
келтірді

Біздің арамызда алкогольді ішімдікке сылқия
тойып алып, жеңіл көлікті тізгіндейтіндердің
саны артпаса кеміген емес. Сондай жанның
бірі Алматы облысының тумасы А. сондай
«батырлардың» бірі. Біздің кейіпкеріміз ащы
суды ұрттап алып, жол қозғалысы жəне көлік
құралын пайдалану ережелерін өрескел бұзып,
абайсызда адамның денсаулығына ауыр зиян
келтіріп, жол-көлік оқиғасы болған жерден кетіп
қалған. Сот барысында анықталғандай азамат
А. биылғы ұлыстың ұлы күні ауылда ішімдік
ішіп, көлік басқарып келе жатып Қазақстан
Республикасының жол қозғалысы ережелерінің
10.1 тармағының талабын өрескел бұзып, көлік
құралын қауіп туғызбайтын жылдамдықпен
жүргізбей, қозғалысқа жүргізуші анықтай
алатындай кедергі туған жағдайда, ол
жылдамдықты тоқтатуға дейін азайтуға немесе қозғалысқа басқа қатысушылар үшін қауіп
төндірмейтін жылдамдықты сақтамай, əрі
қарай көлік құралының қозғалысына тұрақты
түрде бақылау жасай отырып жүргізбей,
жолдың қарама-қарсы бөлігіне шығып кетіп,
көшенің оң жағымен келе жатқан жаяу жүргінші
А. қағып кетіп денсаулығына ауыр жарақат
келтіріп, жол көлік оқиғасы болған жерден кетіп
қалған.
Сонымен
бірге
сотталушы
А.
жəбірленуші А. 25.04.2017 жылғы №18-0228/37 сот медициналық сараптамасының
қорытындысына сəйкес өміріне қауіп төндіре
отырып, ауыр дене жарақатын келтірген.
Сонымен қатар сот жиналған барлық
дəлелдемелерді тексеріп, баға беріп сотталушы А. қылмысқа қатысы жəне оны жасаудағы
кінəсі объективті түрде, ешбір күмəнсіз
дəлелденген деп есептейді. Сол сияқты
сотталушының жазасын ауырлататын жəне
жеңілдететін мəн-жайларды да анықтады.
Осылайша аудандық соттың судьясы Е. Байболов сотталушы А. Қазақстан
Республикасының
Қылмыстық
Кодексінің
345-бабының
2-бөлігімен,
347-бабымен
көрсетілген қылмыстарды жасағандығы үшін
айыпты деп танып, оған осы баптар бойынша жаза ретінде Қазақстан Республикасының
Қылмыстық
Кодексінің
345-бабының
2-бөлігімен,3/үш/ жыл мерзімге көлік құралын
жүргізу құқығынан айырып, 1 /бір/ жыл 6/
алты/ айға бас бостандығынан айыру жазасын
белгілеп, осы Кодекстің 347-бабымен, 3/үш/
жыл мерзімге көлік құралын жүргізу құқығынан
айырып, 1/бір/ жылға бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады.
Қазақстан Республикасының Қылмыстық
Кодексінің 58-бабының 2-бөлігіне сəйкес, А-ға
түпкілікті жаза ретінде, онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сiңiру арқылы
тағайындап, оған 3/үш/ жыл мерзімге көлік
құралын жүргізу құқығынан айырып, 1 /бір/ жыл
6/алты/ айға бас бостандығынан айыру жазасы
тағайындалсын, жазасын қылмыстық-атқару
жүйесінің орташа қауіпсіз мекемелерінде өтеу
белгіленсін деп үкім етті.
А.КУРМАНГАЛИЕВА,
бас маман, сот мəжілісінің хатшысы.
ұрпақ өсіп келе жатқаны да жасырын емес. Еліміз
егемендік ағаннан бері Елбасы ұлттық спортты
қарқынды дамытуға ерекше көңіл бөлуде. Жеңіс
туын желбіреткен жарысты көріп отырып, атпал
азаматтардың қара күші додаға түскен осындай жарыстардан сақшылар командасын көрсек
полицияның ел алдындағы беделі тіптен көтерілер
еді-ау деген ой да оралды көкейге.
Бір
сөзбен
айтқанда
ұлттығымызды
айқындайтын жылқыжандылығымызды сақшылар
арасында да жаңғыртсақ ұтатынымыз көп болмақ.
Өйткені төрт түліктің төресі жылқы малын танып
өсу ұлттық санамызды серпілтіп, тектілігімізді
айшықтайтын сəт болмақ.
С.КУРМАНГАЛИЕВА,
Сарқан АІІБ тергеушісі, полиция аға лейтенанты.

Соблюдайте ПДД
С 14 по 17 июля 2017 года на территории
Алматинской области прошел оперативнопрофилактическое мероприятие областного
масштаба "БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА", направленного на профилактику и пропаганду
безопасности дорожного движения, профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма, выявление и пресечение
административных правонарушений водителями, связанных с превышением скоростного режима, а так же выезда на полосу
встречного движения. В том числе, данное
мероприятие направлено на профилактику
и пресечение возникновения ДТП с участием пешеходов, обеспечения безопасности
пешеходов, снижения количества и тяжести
ДТП на пешеходных переходах.
Уважаемые участники дорожного движения, с целью сохранения Вашего здоровья
и жизни, напоминаем Вам о необходимости
соблюдения элементарных правил безопасности вблизи и на проезжей части!
М. УАНБАЕВ,
старший сержант ГДПП
МПС Сарканского РОВД

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Хабарландыру * Объявления

Срочно требуются швеи в швейный
цех, филиал фабрики "Ажар". Адрес ул.
Горная №5, Политехнический колледж.
Поменяю не жилое помещение под
офис по ул. Ленина 100 кв.1 на центр,
район базара, возможны варианты. Тел:
87018231792, 87057356015, 87057356011.
Очень срочно продается дом по
ул. Шолохова №26/2. Обращаться по
сот.87072134840, 87479889709, 8 777
8515834.
Сарқан қаласы, Қабанбай батыр көшесі № 24
үйде орталық жылуға қосылған, интернет, телефоны бар 2 бөлмелі пəтер сатылады. Пəтер
бірінші қабатта орналасқан, көршілері тыныш.
Орталықта тұрған пəтердің жанында мектеп,
балабақша, қонақ үй, əкімдік, прокуратура, Почта,
Қазақтелеком, Халық банк бар. Бағасы келісімді.
Хабарласыңыздар.87759172201, 87051165516.

Продам диван-книжку с двумя большими
креслами, комод, кухонный уголок мягкий со
столом размер 1,8 х 0,9 в хорошем состоянии, а также новый стол-книжку на металлических ножках. Обращаться по тел.2-29-23,
сот.87022569705, 87714160277.
Сарқан қаласы, Уəлиханов көшесіндегі
4 бөлмелі №12 үй сатылады. Үйде монша,
суы, бау-бақша, жаздық ас үй, көлік тұрағы,
мал ұстағанға қора бар жəне жанында 2 мектеп, аурухана, балабақша, колледж жақын
жерде. Хабарласыңыздар үй тел.2-23-97,
ұялы.87029403050.
3 дана Газ-53 автокөліктеріне арналған
жаңа лобовой əйнегін сатамын. Сонымен
қатар жанармай, солярка сақтауға арналған 5
куб. цистерна сатылады. Хабарласыңыздар
тел.87056105195.
Продам автомашину Мазда 626 хэтчбек,
1990 г.в., в идеальном состоянии, цвет серый
металлик. Обращаться дом.тел.2-11-63,
сот.87018832145.
Продается дом, деревянный в центре по
улице Калиева №22 А. имеются пристройки:
баня, гараж, летняя кухня. Обращаться дом.
тел.2-25-31, сот.87772230024, 87021265427.
Срочно продается дом по ул. Аль Фараби №42. Окончательная цена 1,5 млн.
тенге. Обращаться сот. 87473121287.
Продается благоустроенная 3-х комнатная квартира по улице Горького 114 кв1.
Ниже спорт школы. Вход отдельный, свой
двор, есть летняя кухня, баня, все пристройки, есть хоз,двор, гараж длинный вмещается камаз, есть подвал с 5-мя отсеками, вода
во дворе. В квартире есть аристон, душевая
кабина, есть огород и молодой сад. Также
продаю спальные гарнитуры пр-во Украина,
2 комплекта с матрасами, стенка пр-во Украина. Также продаю 2 квартиры, полуторки.
Район хороший, инфраструктура развивается. Подробности по тел: 87016173175
Горький көшесі 114 үйдегі №1 үш
бөлмелі пəтер сатылады. Ауласы, жаздық
ас үйі, моншасы, КамАз көлігі енетіндей
ауқымды гаражы, жертөресі, аулада суы,
бау-бақшалық жері жəне жеміс ағаштары
бар. Пəтерде душ кабинасы бар, су Аристон
арқылы жылынады.Екі комплекті «Украина»
өндірісінің жатын бөлме гарнитуры, стенка сатылады. Сонымен қатар бір жарым бөлмелік
2 пəтер сатылады. Үй инфрақұрылымдары
дамытылып жатқан жақсы жағдайлы ауданда
орналасқан. Хабарласыңыз: 87016173175.
Сарқан қаласы, Д.Нұрпеисова (Тюленина) көшесінде № 8-үй тез арада сатылады, қоршауы жақсы, ауласында қосалқы
құрылыстары бар, монша, жаздық ас үй,
сарайлар, т.б. Үйде су жүйесі жүргізілген,
ғаламтор желісі орнатылған, өте жылы, үй
ішінде дəретхана, жуынатын орын бар, от
жағатын бөлме бөлек, есік алды толығымен
асфальтталған, бау-бақша суғаруға жақсы.
Срочно продается теплый дом по
ул.Д.Нурпеисова (Тюленина) № 8,
имеется водопровод, санузел, душевая кабина,
интернет, отдельная топка, хоз постройки,
баня, летняя кухня, ограда хорошая, территория полностью асфальтированная, полив
хороший.Сот. 8 701 695 52 00.
Сарқан қаласы,
Бөгенбай батыр
көшесінде орналасқан
«Аққу» (Юрта)
дүкені сатылады, ауласында жаздық
кəуапхана, сырахана бар, кəсібін дөңгелетуші
адамдарға өте тиімді орын. Срочно продается магазин «Аққу» (Юрта) по ул.Богенбай
батыра, б/н, имеются шашлычник, пивной
бар.сот. 8 701 695 52 00.
Сарқан қаласы, Нұрбекова көшесінде
№ 74 үй тез арада сатылады, үйдің ауласы кең, тағы бір үй салатын орын бар, ауласында қосалқы құрылыстары бар, монша,
жаздық ас үй, сарайлар т.б. Үйде су жүйесі
жүргізілген. Срочно продается теплый дом
по ул. Нурбекова № 74, имеется водопровод , хоз постройки, баня, летняя кухня, территория большая. Обращаться по телефонам; Дом тел. 2-70-16, сот. 8 701 695 52 00.
Продается трактор Т-40 1993 г.в., 4WD,
прицеп 4 т., кун, телешка, сенокосилка, плуг,
лопата, второй трактор на запчасть, документы в порядке, состояние хорошее. Обращаться сот.87053914172, 87472042729.
Продается 4-х комнатный дом по улице
Жанабаева 19, возле магазина «Болашақ»,
с пристройками, недорого (варианты). Обращаться по тел: 2-19-42, 87022971101.

ШАРАЙНА

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 24 шілде
ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30
ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 10.00 М/ф «МАРИН ЖƏНЕ
ОНЫҢ ДОСТАРЫ» 10.10 М/х «Тапқыр Вик»
10.25 «Мəңгілік аспан астында» Д/ф 11.00
«Апта» 12.05, 21.25 Т/х «СҰҢҚАР» 13.00, 01.00
ЕХРО АҚПАРАТ 13.15 «Бірге таңдаймыз!»
14.10, 22.15 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00 «ƏЙЕЛ
БАҚЫТЫ» 16.40, 19.00 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА»
17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 00.20 «ЭХРО –
ҒЫЛЫМ МЕКЕНІ» 18.00 «Мəселе» 18.30 «Менің
Қазақстаным!» 20.00, 23.45 БАСТЫ АҚПАРАТ
20.30 «АЙТУҒА ОҢАЙ...» 23.10, 01.15 «ТҮНГІ
СТУДИЯДА
Н.ҚОЯНБАЕВ» 00.30 «Менің
Қазақстаным!» 01.45 «Көңіл толқыны»
ХАБАР
07.02, 00.55 «Өмір сабақтары» 07.30, 00.25
«Ауырмайтын жол ізде» 08.00 «Жаңа күн» 10.15
Т/с «ОСКОЛКИ» 11.15 Т/х «ПƏЛЕНШЕЕВТЕР»
11.40, 15.10, 17.15, 18.55 «EXPO life» 11.45
«Мечты сбываются» 12.00, 23.15 «Заң бойынша» деректі драмасы 12.30 «Магия кухни» 13.00
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 14.00 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 14.45 Д/ф «КӨРІМДІК» 15.15
«Біздің назарда» 15.30 «Көңіл толқыны» 16.00
«Өмір жолы» 16.30 «Тағдыр тартысы» деректі
драмасы 17.00 «Народный контроль» 17.20 «7
əн» 19.00, 23.50, 01.25 Қорытынды жаңалықтар
19.35 «ТАЙНЫ И СУДЬБЫ ВЕЛИКИХ КАЗАХОВ» 20.25 «Бетпе-бет» 20.50 «История родной столицы» Новелла 20.50 По сути 21.00
Итоги дня 21.25 Т/с «Вишневый сезон» 23.20
Т/х «ТАЙТАЛАС»
ЕВРАЗИЯ
06.00 Жаңалықтар 06.10, 02.50 «ВЕРОНИКА МАРС» 07.00 «Доброе утро» 10.00 «Поле
чудес» 11.00, 02.40 «Басты патруль» 11.10,
05.15 «Той заказ» 11.45, 13.25,22.30 «П@
утина» 12.30 «Тамаша сити» 15.00 Т/с «РАДИ
ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 16.50 «Пусть говорят»
18.00«БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18.45 «Кешкі
кездесу» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45
Сериал «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» 01.40 Т/х «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 02.25
Т/х «Джодха жəне Акбар 03.25 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 04.10 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі 07.30
«Таңжарық»
ақпаратты-сазды
бағдарлама
09.00 Апта (қаз) 09.45 Люди и страны мира.
10.00 Апта ( рус) 10.35 Sport taim 11.00 Бай
қуатты болайық 11.30 Қазақ əні 12.00 Док/сериал «Бізді қоршаған əлем» 13.00 Болмыс
14.00 Тағдыр мен тұлға. 14.35 Д/ф «Археология жұмбақтары» 15.00 Концерт «Ақ Баян»
16.45 Ем болсын 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Tағдыр мен тұлға. 18.10 Телесериал «Жүрегім сізге аманат» 20.00 Жаңалықтар
20.35 Д/ф «Хайуанаттар əлеміне саяхат»
21.00 Тілсақшы 21.15 Əн əлемі 21.30 Новости
22.10 Телесериал «Сұлтан Бейбарыс» 23.00
Жаңалықтар 23.30 Новости

МЕНІ ҚАЛДЫРМА...» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР»
13.00, 01.00 ЕХРО АҚПАРАТ 13.15, 03.20 «Бірге
таңдаймыз» 14.10 , 22.20 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ»
15.00, 04.05 «Əйел бақыты» 16.40, 19.00 Т/х
«АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50,
02.05 «Кəсіп пен нəсіп» 20.00, 00.00 БАСТЫ
АҚПАРАТ 20.30, 01.00
«АЙТУҒА ОҢАЙ...»
23.20, 02.20 «Түнгі студияда Н.Қоянбаев» 00.35
«АҚСАУЫТ» 02.55 «Көңіл толқыны»
ХАБАР
07.02, 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30,
11.55, 13.25, 16.55, 17.15 «EXPO life» 07.45
«7 əн» 09.30 Т/с «Вишневый сезон» 11.15
Т/х «ТАЙТАЛАС» 12.00, 23.25 «Заң бойынша» деректі драмасы 12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.00 Т/х «КӨРІМДІК» 13.30 «Білу маңызды»
13.45 «Біздің үй» 14.45 «Тағдыр тартысы» д/д
15.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16.15, 21.35 Т/с
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 17.00 «Важно
знать» 17.20 «Бенефис-шоу» 19.00,23.55, 02.25
ЖАҢАЛЫҚТАР 19.35
«Давайте говорить!»
20.20 ХІІІ международный кинофестиваль «Евразия-2017» 20.30 Бетпе-бет 21.00 Итоги дня
22.30 Т/х «ƏН АҒА» 00.30 Т/с «ОСКОЛКИ»
01.45 «Өмір сабақтары» д/д
ЕВРАЗИЯ
06.00
«ВЕРОНИКА МАРС» 06.45
Басты
жаңалықтар 07.30 «Доброе утро» 10.00 Новости
10.55 «Басты патруль» 11.05, 22.30 «П@утина» 12.00 Тұсаукесер! «ҚАЛАУЛЫМ» 15.00 Т/с
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 16.50 «Пусть
говорят» 18.00 Жаңалықтар 18.45 «Кешкі кездесу» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.20 Х/ф
«ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 01.55 Т/с «КЛЮЧИ
ОТ ПРОШЛОГО» 02.40 Т/х «Джодха жəне Акбар» 03.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 04.15 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.30
«Таңжарық»
ақпаратты-сазды
бағдарлама
09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Ем
болсын 10.25 Док/ сериал «Табиғатпен қауышу»
11.00 Əн əлемі 11.10 Телесериал «Жүрегім сізге
аманат» 13.00 Болмыс 14.00 Мейман 14.50
Концерт «Айналайын балдырған»
16.45 Ем
болсын 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35
Tағдыр мен тұлға 18.10 Телесериал «Жүрегім
сізге аманат» 20.00 Жаңалықтар 20.35 Зерде
21.30 Жаңалықтар 22.10 Телесериал «Сұлтан
Бейбарыс» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Бейсенбі-Четверг 27 шілде

Сейсенбі-Вторник 25 шілде

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 Таңғы
ақпарат 10.00 М/ф «Жүйріктер сайысы» 10.25 ,
18.10 «Қызық екен» 11.25, 21.25 Т/х «АНАШЫМ,
МЕНІ ҚАЛДЫРМА...» 12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР»
13.00, 01.00 ЕХРО АҚПАРАТ 13.15, 03.25 «Бірге
таңдаймыз» 14.10, 22.20 Т/х «ЕРТҰҒЫРЫЛ»
15.00, 04.05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ» 16.40, 19.05 Т/х
«АҚ пен ҚАРА» 17.30 Жаңалықтар 17.50, 00.35
«жАРҚЫН БЕЙНЕ» 20.00, 00.00 Басты ақпарат
20.30, 01.10 «Айтуға оңай...» 23.30, 03.35
«Түнгі студияда» 02.35 «Ас болсын» 03.05
«Көңіл толқыны»

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ
АҚПАРАТ 10.00 М/ф «Жүйріктер сайысы» 10.25,
18.05 «Қызық екен...» 11.25 Т/х «СҰҢҚАР»
12.25 Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00, 01.05 ЕХРО
АҚПАРАТ 13.15 «Бірге таңдаймыз!» 14.10, 22.20
Т/х «Ертұғырыл» 15.00, 04.05 «Əйел бақыты»
16.00 «Көңіл толқыны» 16.40,19.00 Т/х «АҚ
ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ АҚПАРАТ 17.50, 02.10
«100 бизнес бастауы» 20.00, 00.00 БАСТЫ
АҚПАРАТ 20.30, 01.15 «Айтуға оңай...» 21.25
Т/х «АНАШЫМ, МЕНІ ҚАЛДЫРМА...» 23.20,
02.30 «ТҮНГІ СТУДИЯДА Н.ҚОЯНБАЕВ» 00.35
«Қылмыс пен жаза» 00.55 Д/ф 03.00 «Көңіл
толқыны»

ХАБАР
07.02, 01.25 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30,
11.55, 13.25, 17.15, 18.55 «ЕХРО LIFE» 07.45,
17.20 «Бенефис-шоу» 09.30 Т/с «Вишневый
сезон» 11.15, 22.30 Т/х «ƏН АҒА» 12.00, 23.30
«Заң бойынша» 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00
Т/х «КӨРІМДІК» 13.30 «Білу маңызды» 13.45
«Біздің үй» 14.45 «Тағдыр тартысы» 15.15
Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16.15, 21.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 17.00 «Важно знать»
19.00, 00.00, 02.25 Жаңалықтар 19.35 «Давайте
говорить» 20.20 ХІІІ международный кинофестиваль «Евразия-2017» 20.30 «Взгляд в будущее» 21.00 Новости 00.40 Т/с «Осколки» 01.55
«Өмір сабақтары»

ХАБАР
07.02, 01.10 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30,
13.40, 18.55 «EXPO life» 07.45, 17.20 «7 əн»
09.30 Т/с «Вишневый сезон» 11.15, 22.30
Т/х «ТАЙТАЛАС» 12.00, 23.20 «Заң бойынша» деректі драмасы 12.30 «Сиқырлы ас үй»
13.00 Т/х «КӨРІМДІК 13.45 «Біздің үй»» 14.45
«Тағдыр тартысы» 15.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16.15, 21.35 Т/с «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА»
19.00, 23.50, 02.10 Қорытынды жаңалықтар
19.35 «Давайте говорить!» 20.20 «Евразия-2017» ХІІІ международный кинофестиваль
20.30 «Взгляд в будущее» 21.00 Итоги дня
00.25 Т/с «Осколки» 01.40 «Өмір сабақтары»

ЕВРАЗИЯ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.30 «Доброе утро» 10.00
Новости 10.55 Басты патруль 11.05 «П@утина» 12.00 Тұсаукесер! «ҚАЛАУЛЫМ» 15.00 Т/с
«РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ СМОГУ» 16.50 «Пусть
говорят» 18.00 «БАСТЫ ЖАҢАЛЫҚТАР» 18.45
«Кешкі кездесу» 20.00 «Главные новости»
20.45 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ» 01.55 Т/с
«КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 02.40 Т/х «Джодха
жəне Акбар» 03.20 «ЖИТЬ ЗДОРОВО» 04.15
«МОДНЫЙ ПРИГОВОР»

ЕВРАЗИЯ
06.00 «ВЕРОНИКА МАРС» 06.45 «БАСТЫ
ЖАҢАЛЫҚТАР» 07.30 «Доброе утро» 10.00
Главные новости 10.55
«Басты патруль»
11.05, 22.30 «П@утина» 12.00 Тұсаукесер.
«ҚАЛАУЛЫМ» 15.00 Т/с «РАДИ ЛЮБВИ Я ВСЕ
СМОГУ» 16.50 «Пусть говорят» 18.00 Басты
жаңалықтар 18.45 «Кешкі кездесу» 20.00 «Главные новости» 20.45, 23.20 Т/с «ВРАЧИХА»
01.55 Т/с «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 02.40 Т/х
«Джодха жəне Акбар» 03.20 «Жить здорово»
04.15 «Модный приговор»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі. 07.30
«Таңжарық»
ақпаратты-сазды
бағдарлама
09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Ем болсын 10.25 Док/ сериал «Табиғатпен қауышу»
11.00 Əн əлемі 11.10 Телесериал «Жүрегім сізге
аманат» 12.40 Полиция қызметі 13.00 Болмыс
қайталау 13.45 Əн əлемі 14.00 Д/ф «Черный
кофе» 15.00 Концерт «Ғажап ертегім» 16.45 Ем
болсын 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35
Tағдыр мен тұлға 18.10 Телесериал «Жүрегім
сізге аманат» 20.00 Жаңалықтар 20.35 Зерде
21.30Новости 22.10 Телесериал «Сұлтан Бейбарыс» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Сəрсенбі-Среда 26 шілде

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан» 09.30 ТАҢҒЫ
АҚПАРАТ 10.00 М/ф «Жүйріктер сайысы» 10.25,
18.15 «Қызық екен» 11.25, 21.25 Т/х «АНАШЫМ,

ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07. 05 Əн əлемі.
07.30«Таңжарық»ақпаратты-сазды бағдарлама
09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Ем
болсын 10.25 Док/ сериал «Табиғатпен қауышу»
10.55 Əн əлемі 11.10 Телесериал «Жүрегім
сізге аманат» 13.00 Болмыс 14.00 Қазақ əні
14.30 Д.ф."Этот странный мир" 15.00 Концерт
«Аққуды əнмен қайырған» 16.45 Ем болсын
17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 7 студия Ж.Егінбаев 18.10 Телесериал «Жүрегім
сізге аманат» 20.00 Жаңалықтар 20.35 Зерде
21.30 Новости 22.10 Телесериал «Сұлтан Бейбарыс» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости

Жұма-Пятница 28 шілде

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.00 «Таңшолпан»
09.30
ТАҢҒЫ АҚПАРАТ 10.00 М/ф «ЖҮЙРІКТЕР
САЙЫСЫ» 10.25, 18.10 «Қызық екен...» 11.25,
22.05 Т/х «АНАШЫМ МЕНІ ҚАЛДЫРМА» 12.25
Т/х «ҚАЛАМПЫР» 13.00, 02.40 ЕХРО ақпарат
13.15 «Бірге таңдаймыз!» 14.10, 22.50 Т/х
«ЕРТҰҒЫРЫЛ» 15.00, 04.05 «ƏЙЕЛ БАҚЫТЫ»
16.40, 19.05 Т/х «АҚ ПЕН ҚАРА» 17.30 КЕШКІ
АҚПАРАТ 17.50 «Ақиданың ақыры» Арнайы
жоба 20.00, 01.00 БАСТЫ АҚПАРАТ 20.35
«Сəлем, Қазақстан!» 00.00 «Парасат майданы»
00.35 «Қылмыс пен жаза» 01.35 «Дара жол»
02.55 «Көңіл толқыны»
ХАБАР
07.00, 01.55 «Ауырмайтын жол ізде» 07.30,
13.40, 18.55 «ЕХРО life» 07.45, 17.20 «Бенефисшоу» 09.30 Сериал «ВИШНЕВЫЙ СЕЗОН»
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11.15, 23.20 Т/х «ƏН АҒА» 11.55, 17.15 «ЭКСПО life» 12.00, 01.35 «Заң бойынша» деректі
драмасы 12.30 «Сиқырлы ас үй» 13.00 Т/х
«КӨРІМДІК» 13.45 «Көңіл толқыны» 14.00 Т/х
«ПƏЛЕНШЕЕВТЕР» 14.45 «Bilim» 15.15 Сериал
«ТАКАЯ РАБОТА» 16.15 Сериал «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БОЛЬНИЦА» 19.00, 00.25 Жаңалықтар
20.05 «Арнайы хабар» 20.30 ХІІІ Международный кинофестиваль «Евразия-2017» 20.30
«Бюро расследований» 21.00 Итоги дня 21.35
Х/ф «УСКОРЕНИЕ» 02.35 «Өмір сабақтары»
д/д
ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/с «Вероника Марс» 06.30 «ЖҰМА
УАҒЫЗЫ» 07.00, 18.00 Жаңалықтар 07.45 «ДОБРОЕ УТРО» 10.00, 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 10.55 «БАСТЫ ПАТРУЛЬ» 11.05, 23.00
«П@утина» 12.00 Тұсаукесер «ҚАЛАУЫМ»
15.00 Х/ф «ХРАНИ ЕЕ ЛЮБОВЬ» 16.45 «ЖДИ
МЕНЯ» 18.45 «КЕШКІ КЕЗДЕСУ» 20.45 «Поле
чудес»» 21.55, 23.55 Т/с «ВЕРНИ МЕНЯ»
02.30 Т/х «КЛЮЧИ ОТ ПРОШЛОГО» 03.15
«АЛАУЛАҒАН СЕЗІМ» 04.15 «Жить здорово»
ЖЕТІСУ
07.00 Эфирдің басталуы 07.05 Əн əлемі 07.30
«Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама 09.00
Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10 Ем болсын
10.25 Док/ сериал «Табиғатпен қауышу» 11.00
Əн əлемі 11.10 Телесериал «Жүрегім сізге аманат» 13.00 Болмыс 13.45 Əн əлемі 14.00 7 студия 14.35 Д.ф "Искусство пространства" 15.05
Сүйінбай атындағы филармонияның концерті
16.45 Ем болсын 17.00 Жаңалықтар 17.20 Новости 17.35 Тағдыр мен тұлға 18.10 Телесериал «Жүрегім сізге аманат» 20.00 Жаңалықтар
20.35 Зерде 21.30 Новости 22.10 Телесериал
«Сұлтан Бейбарыс» 23.00 Жаңалықтар 23.30
Новости

Сенбі-Суббота 29 шілде
ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 07.10, 03.15 «Көңіл толқыны»
07.55 Т/х «АЙНАЛАЙЫН» 09.00 «Сенбілік таң»
10.10 «Өмірдің соқпағымен келем жүріп...» концерт 11.30 «Ас болсын!» 12.05 «Тəй-тəй» шоу
12.40 М/ф «Мияның ертегі əлемі» 13.30 «Əзіл
əлемі» 14.45 Т/х «ҒАШЫҚ ЖҮРЕК» 18.15 «ЖАЙДАРМАН» 20.00 МƏСЕЛЕ 20.35 «Көңілашар»
22.15 Драма «ДАНЫШПАН УИЛЛ ХАНТИНГ»
00.25 Т/х «ШЕРЛОК»
ХАБАР
07.02 «Қалжың қоржыны» 08.30 «Əсем əуен»
09.00 «Өзін-өзі тану» 09.15 «Продвопрос» 09.30
«Золотая середина» 10.15 «Я - чемпион»
10.40, 13.45, 15.20, 20.55 «ЕХРО life» 10.45 М/ф
«Фархат» 11.15 М/с «Альфа и Омега: клыкастая
братва» 12.45 «Хабарлайын» 13.15 «Қызық
times» 14.30 Т/х «КҮЛƏШ» 16.15, 18.00 «Биле,
Қазақстан!» 20.30 «Ду-думан» 21.00 «Дайджест
новости» 21.15 Деректі фильм «Боксшы Қанат
Ислам» 22.00 Международный турнир по MMA
FIGHT NIGHTS GLOBAL. Прямая трансляция из
России
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Идеальный ремонт» 06.45, 03.50 «Вероника Марс» 08.25, 14.00, 22.55, 05.20 «П@
утина+» 09.00 «Смак» 09.40 Х/ф «ВАЛЬС
БОСТОН» 11.45 «Фабрика грез» 12.05 «ТАМАША СИТИ» 13.05, 03.05 «ƏЙЕЛ СЫРЫ...»
15.00 «КВН» Премьер – лига 16.40 Мелодрамма «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МАДОННА» 21.00
«Кешкі кездесу» 22.15 «ТОЙ БАЗАР» 00.00 Х/ф
«БИБЛИОТЕКАРИ»
ЖЕТІСУ
07.30 «Таңжарық» ақпаратты-сазды бағдарлама
09.00 Жаңалықтар 09.35 Новости 10.10Ем болсын 10.20 Мультфильм «Джеронима» 10.45
Д/ф «Хайуанаттар əлеміне саяхат» 11.10 Телесериал «Жүрегім сізге аманат» 13.00 Ақкербез
13.25 Концерт «Əнші болғым келеді» 15.40 Д/ф
«Саз құдыреті» 16.45 Ем болсын 18.00 Концерт «Құс жолы» 20.15 Құтқару қызметі 20.35
Денсаулық 21.00 Монолог 21.20 К/ф «Мұңға
орану» 22.45 «Меломен» тобының концерті

Жексенбі-Воскресенье 30 шілде

ҚАЗАҚСТАН
06.05 Концерт 08.00, 03.35 Т/х «АЙНАЛАЙЫН» 09.05 «АҚСАУЫТ» 09.30 М/ф 10.20 Т/х
«ЖАҢА ҚОНЫС» 11.30 «ДАРА ЖОЛ» 12.40
«Сəлем, Қазақстан!» 14.10«ТІЛІМДЕ ЕМЕС,
ЖҮРЕГІМДЕ».Комедия 15.25 Т/х «ҒАШЫҚ
ЖҮРЕК» 18.35, 01.35 « Көңіл толқыны»
19.00 «АПТА» 19.35, 02.45 «Бірінші студия»
20.25 «КӨҢІЛДІ ТАПҚЫРЛАР АЛАҢЫ» 22.20
«ҚОС ЖҰЛДЫЗ» əн кеші 00.10 «ОЮ-ӨРНЕК
ҚҰПИЯСЫ» əскери драмасы
ХАБАР
07.02, 23.40Профессиональный бокс. Эдриэн
Бронер – Мигель Гарсия. Прямая трансляция из
США 11.00 «Самопознание» 11.15«Ас арқау»
11.30, 13.15, 16.55, 18.20«ЕХРО life» 11.35М/ф
«Фархат» 12.00 М/ф 13.20 Т/х «КҮЛƏШ» 14.15
Концерт «Астанаға тарту» 17.00 «Мечты сбываются» 17.30 «Ду-думан» 18.30 «Хабарлайын»
19.00 «Компромат» 19.45«Қызық times» 21.00
Дайджест жаңалықтар 21.15Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, ЛЮБИ»
ЕВРАЗИЯ
06.00, 04.35 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 06.45
Т/с «БЕРКЛИ СКВЕР» 08.20, 22.00, 02.00 «П@
утина» 08.50 «Воскресные беседы» 09.05 Т/с
«ИЩУ МУЖЧИНУ» 12.50, 03.50 «Əйел сыры»
13.45, 02.30 Бауыржан Исаев «АТА АНАМА АРНАУ» 15.45 Х/ф «ОДИН НА ОДИН» 16.55 « ШАМАНКА» детектив 21.00 «Тамаша сити» 23.00
«КВН. КУБОК МЭРА МОСКВЫ»
ЖЕТІСУ
09.00 «Құлансаз» ансамблінің концерті 10.35
Мультфильм «Джеронима»
11.05 Монолог
11.25 Құтқару қызметі 11.50 Денсаулық 12.15
Концерт «Мен сыйға тартқан орамал» 14.50
Д/ф «Принцесса Диана» 15.15 К/ф «Бір кем
дүние» 16.15 Д/ф «Сыр сүлейі» 16.50 Концерт
«Еркеледім туған ел» 18.30 Ақкербез 19.00
Қазақ əні 19.30 Бай қуатты болайық! 20.00 Əн
əлемі 20.10 Полиция қызметі (қаз) 20.30 Апта
(қаз) 21.15 Полиция қызметі (рус) 21.30 Апта
(рус) 22.10 Тағзым

Сарќан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Ойтүрткі

"Сарқан"
газетінің
2014
жылғы
26-шілдедегі санында "Шайыр даланың
шапағатты тұлғасы" деген тақырыпта Жомарт Игіманның Көтен Тəуіп Қоңырбайұлы
хақындағы
танымдық
мақаласы
жарияланған еді. Сол мақала төмендегідей
өлең жолдарымен түйінделіпті:
Əулие, əнбиелер жар болғасын,
Ақ жолда адал ниет, ар-жолдасым.
Пенденің əулиесі - Жан сарайы,
Сарайың қай кезде де тар болмасын.
Жол болсын, Əулиеге жүресің бе?
Тəу етсең тəңір қолдар ұлы есімге.
Адамның əулиесі - Ақ тілегі,
Тілегің түзу ме еді, білесің бе?
Шежіре жеткізеді шайыр далам,
Шарапат - шапағатын пайымдаған.
Ғасырлар қойнауынан жарқыраған,
Ол да асыл заңғар тұлға, зайырлы адам.
Ерлерім ел - жұрты үшін шырқырайды,
Адамға атақ керек ұрты майлы.
Алаяқ, азғындар кеп таптағанда,
Сүйегі əулиенің сырқырайды.

21 шілде 2017 жыл

барғанда кейінгілер үшін құнды болуы мүмкін
сол жəдігерлерді Дəлкеш ата зиратына апарып қойдым. Күн жеп, жел өтінде қалған осы
көненің көздері келешекте баба мұражайынан
орын алса деймін.
Тəуіп бабамыз өзіне қалтқысыз қызмет
көрсеткен Дəлкеш атаға аян беріп, қанша
жасқа келетінін, қай жерде жерленетінін
нұсқапты. Бірде Дəлкеш ата отбасының арасында төмендегідей əңгіме қозғаған екен:
"Баба маған 65, 85, 105 жасты көрсетті.
Мен 65 жас ерте емес пе, Орақайымның
балаларының қызығын көрейін, 105 жас тым
кеш, балалардың мазағына қалмайын дедім".
Тағы бірде таңертең тұрып, дəретін алып
келіп, шəйға отырған Дəлкеш ата бəйбішесі
Нүрилаға "Мені Тəуіп бабаның күншығыс
жағына қоясыңдар, аян берді",- дейді.
Бəйбішесінің "Мен де сонда барам ба?" деген
сауалына "Жоқ, елдің ішінде қаласың",- деп
жауап беріпті.
Сол киелі Тəуіп аян берген 85 жасына бір
жыл қалғанда Дəлкеш атаның көзіне ажалы
көрінген екен. "Менің ажалым көршім
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Əулиелердің басын таза ұстап,
кіршік жолатпай, ежелгі заманның елеулі
тұлғаларын ұлықтап, кейінге жеткізушілер
- шырақшылар. Қасиетіңнен айналайын
Көтен Тəуіп бабамның басында Дəулеткелді
(Дəлкеш ата) Бесбайұлы (1890-1974) үзбей
60 жыл бойы шырақшы болғанда Тəуіптің
киелі қонысын қамыспен көтеріп, босағасын
өзі жидеден шауып, баба аянымен шипа іздеп
келгендерге шарапатын тигізгенін көнекөздер
əлі ұмытқан жоқ.
Мен,
Абай
Иманбекұлы,
өткен
ғасырдың сексенінші жылдарының соңынан
имандылыққа бет бұрып, Тəуіп ата кесенесіне
тəу етіп келемін. Бабалардың шарапатымен
бағытым дұрыс, Алланың берген несібесімен
ұрпақ өсіріп, қанағатпен тірлік кешудемін. Осы
саналы ғұмырымда киелі Тəуіп жайындағы,
оның шырақшылары туралы шежірелерге,
əңгімелерге ежелден құлағымды түріп жүрдім.
Дəлкеш ата кезінде менің жездем Ыдырысқа
баба
басына
қолайлап
арнайы
тас
құйдырыпты да "Садыр-Шəржетім Қоңырбай
баласы өте шарапатты өткен адам. Зарыққан
адам келсе теріс болмас" деп жаздырыпты. Сол тас пен Дəлкеш атаның зиратқа
лайықтап шапқан босағасы кейіннен кесене
жаңаланып, шырақшылар алмасқан тұста
тысқа шығып қалыпты. Əулиеге тəу етіп

АКЦИЯ, АКЦИЯ, АКЦИЯ!!!

КАЗАХТЕЛЕКОМ
сообщает
о
БЕСПЛАТНОЙ выдаче Wi-Fi модемов на новые подключения услуг
интернета+телевидения. Обращаться в
ПСС по номерам: 21661, 22878, 21006,
22900, 22071.

Сарканскому ЛТЦ
АО
“Казахтелеком”
требуются на постоянную работу:
1.Электромеханик
Кросс;
Требования к образованию: Высшее
образование по профилю связи.
2.Оператор связи 6 разряда;
3.Оператор связи 5 разряда;
Требования к образованию: Высшее
образование без разделений по профилю.
4.Тракторист – наличие удостоверения тракториста.
Резюме направить в Сарканский
ЛТЦ по адресу г. Саркан, ул. Тəуелсіздік
114.
Контактные
телефоны:
87084428010, 87772276339, 21070.
Электронная
почта:
sarkan_
telecom@mail.ru.

Абай ҚАМБАРОВ.
Талдықорған қаласы.

Жарамсыз деп танылсын...

ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ
жаңадан
қосылған
интернет+телевидение
қызметтеріне
WiFi модемдерін тегін
беретінін
хабарлайды. Қосымша мəліметтерді : 21661,
22878, 21006, 22900, 22071 телефондарына хабарласып біле аласыз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Құдайбергеннің электр бағанасының үстінде
қарақұс кейіпінде отыр",- депті бірде балаларына. Сол қарақұс аяғыма қонды дегенде
тізесі ісіп, кеудеме қонды дегенде демі үзіліпті.
Лепсіліктер Дəлкеш атаның жалғыз
қызы Орақты жақсы біледі. Атамыз жаңадан
үйленген кезінде түсіне Тəуіп баба еніп,
қолына орақ пен балға ұстатыпты. Мұны
қайдан алды екен деп терең шыңырауға
үңілгенде қолындағы балғасы түсіп кетіпті.
Сондықтан Дəлкеш ата дүниеге келген тұңғыш
қызын Орақ деп атайды. Нүрила анамыздың
көтерген одан кейінгі перзенті түстегі аян аумай келіп, тумай жатып шетінеп кетеді. Қазір
Орақ пен Естайдан тараған жиен немерелері
шырақшы атасының жақсы атын шығарып
жүр.
Шырақшы атамыз "Бəйтіктен бата алып,
Тəуіптің басын ұстадым" дейді екен. Кейінгі
кезде бабаның əруағына тыныштық бермей шырақшылықты пайда көзі деп ойлайтындарды көргенде "Зарыққан адам келсе теріс болмас" дейтін Дəлкеш атамыз
сияқты Алла аманатын арқалағандардың бірі
киелі мекенге оралғанша "Əулиенің сүйегін
сырқыратпайықшы" дегім келеді.

Утерянный гос.акт на дом кад.№03-263-017522, №1155523, с площадью 0,1500 га зарегистрированный на имя Бугубаевой Куаныш Мамырбековны по адресу с. Койлык, ул. Рыскулова №21
считать недействительным.
Мукушпаев Досжан Ахетовичтің атына
тіркелген Мазда 626 автокөлігінің 771 YEA 05
мемлекеттік нөмірі жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
Утерянный тех.паспорт на автомобиль Ваз
21074 с гос.номером В 161 DHN зарегистрированный на имя Жантасова Алдабергена Дуйсехановича просим вернуть за вознаграждение. Обращаться по тел.87756932366, 87714962404 Біржан.
1993 жылы Сарқан мəдениет училищесінен
Ақажанова Светлана Сатыбалдықызының
атына берілген 171167 нөмірлі диплом жоғалуына
байланысты жарамсыз деп танылсын.
Алматы облыстық ішкі істер департаментінен
Мынбаев Оналбек Беделхановичтің атына 06.10.2015 жылы берілген АЛ-13874 нөмірлі
қызметтік куəлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
Пограничник ауылының тұрғындары Сүтбаев
Амангелді Дүйсенұлын 75 жасқа, Сүтбаева
Гүлбаршын Қаптағайқызын 70 жасқа толуымен
жəне шаңырақ көтергендерінің 51 жылдығымен
құттықтап, ұзақ ғұмыр, зор денсаулық тілейміз.
Əке емес пе отбасының тірегі,
Тəрбиеге келтіретін бұзығын.
Бір Алладан тілейміз біз,əкеме,
Сыйласыншы өмір жолдың ұзынын.
Ғұмыр бойы, анам, бізге панасың,
Оттан- судан қорғап жүрер баласын.
Бəрімізді мейіріммен өсірдің,
Жақсылыққа толтырсам деп санасын.
Ізгі тілекпен: ұлы - Сəбит, келіндері - Гүлжан, Сымбат, қыздары - күйеубалалары:
Лəйлə-Əлібек, Əлия - Төкен, Сəния - Айдын, Ғалия - Руслан жəне немерелері мен
жиендері.

Қалаулы құрбы, адал досымыз Мұсабекова Рая
Жұмағазықызы шілденің 24-інде 58 жасқа толады.
Біз Раяны зейнет жасына жетуімен шын жүректен
құттықтаймыз. Өмірде өзіндік орны бар қадірменді
құрбымыздың отбасылық бақыты баянды болуына,
бала-шағаларының қызығын көруіне тілектеспіз.
Жүзінен мейірім, нұр шашыраған,
Өзіңсің жақсылыққа жақын адам.
Денің сау, өмір жолың ұзақ болып,
Жүре бер жанымызда ғасыр аман!
Ізгі ниетпен: достары - Шаймерден-Оразхан,
Сембай-Күлмəн, Ерасыл-Галя.
Пограничник ауылының тұрғыны, тарих пəнінің
мұғалімі Сүлейменова Қарлығаш Сейденқызы-55
жаста. Əкеміз екеуінің отасқандарына-30 жыл. Аяулы жар, асыл ана, сүйікті əже, Алла сізге ең алдымен
мықты денсаулық берсін! Əрқашан жүзіңізден мейірім
нышаны кетпей, айналаңызға нұрыңызды шашып,
Аналық бақытқа кенеліп жүре беріңіз! Денсаулығыңыз
қуатты, өміріңіз шуақты болып, жасыңыз жүзге жетіп,
құшағыңыз гүлге толсын. Əкемізбен бірге шуақты,
нұрлы күндерді көруге жазсын!
Батыр да туған анадан, ақын да туған анадан,
Ананың биік тұғыры - анадан туған бар адам.
Пайғамбарымыз Мұхаммед
ананы құрмет санаған,
Анаға мəңгі борыштар елдегі барлық дана адам.
Ақ анашым,анашым, саған тəнті бала шын,
Ақ анашым, анашым, сендей бар ма жанашыр!
Тілек білдіруші: қыздары - Айгерім, Гүлім, немерелері - Айзере, Еркеназ,
күйеубаласы - Ерік.

Бірлік ауылының кішкентай тұрғыны Сабитай Іңкəр Ермекқызын шілде айының 19-ы күнгі
туылған күнімен құттықтаймыз.
Кішкентай
қызымызға
өмірдегі
барлық
жақсылықты тілейміз. Əрдайым көз қуанышымыз болып аман-есен жаздай жадырап , гүлдей құлпырып
жүре берсін. Қыран болып самғап алыстарды көздеп
биіктерді бағындыратын үлкен азаматша болсын.
Анасына шуақ, əкесіне қуат болып, ата-əжесін тек
қана жақсылықтарымен қуанта берсін.
Ізгі тілекпен: кіндік əкесі мен анасы ҚанатРоза.

САРҚАН ГУМАНИТАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖ ОРТА КƏСІБИ БІЛІМ БЕРУ
БАРЫСЫНДА ТӨМЕНДЕГІДЕЙ МАМАНДЫҚТАРДЫ ДАЯРЛАЙДЫ
КҮНДІЗГІ ОҚУ БӨЛІМІ
(МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС) 9 СЫНЫПТАН КЕЙІН

МАМАНДЫҒЫ:
«Əлеуметтік-мəдени қызметі жəне халықтық көркемдік шығармашылығы»
Біліктіліктері:
•Педагог-мəдени демалыс қызметін ұйымдастырушы, би ұжымының жетекшісі;
•Педагог-мəдени демалыс қызметін ұйымдастырушы, халық аспаптар оркестрінің
(ансамблінің) жетекшісі;
•Педагог-мəдени демалыс қызметін ұйымдастырушы, сəндік қолданбалы өнер
шеберлігі ұжымының жетекшісі;
«Бастауыш білім беру»
Біліктілігі: Бастауыш білім берудің шетел тілі мұғалімі
«Мектепке дейінгі тəрбие жəне оқыту»
Біліктілігі: Мектепке дейінгі ұйымдардың тəрбиешісі
КҮНДІЗГІ ОҚУ БӨЛІМІ (АҚЫЛЫ ОҚУ НЕГІЗІНДЕ)
МАМАНДЫҒЫ: «Қаржы (салалар бойынша)»
Біліктілігі: 051605-3 - Қаржы жұмысы жөніндегі экономист
СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ (АҚЫЛЫ ОҚУ НЕГІЗІНДЕ) 11 сыныптан кейін
Мамандығы: «Əлеуметтік-мəдени қызметі жəне халықтық көркемдіқ
шығармашылығы», «Қаржы (салалар бойынша)», «Мектепке дейінгі тəрбие
жəне оқыту», «Кітапхана ісі»
Құжаттарды қабылдау 20 маусым мен 20 тамыз (КҮНДІЗГІ ОҚУ), 20 қыркүйек (СЫРТТАЙ ОҚУ) аралығында.
БІЗДІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: Саркан қаласы, Тынышбаев көшесі № 35б, Телефон: 8(72839) 5-00-16.

Шын ж‰ректен алѓыс
Адам жанын ажалдан арашалап, дертіне
дауа тауып, əрқашан көмек қолын созуға
дайын тұратын мамандық иелерінің бірі –
дəрігерлер қауымы. Басымыз ауырып, балтырымыз сыздаса, науқасымыз жанымызға
батса өзімізше емделуге тырысамыз. Бірақ
кейін дерт əбден меңдегенде ем іздеп
дəрігерге барамыз.
Жуырда сондай бір жағдай болып жедел жəрдемге қоңырау шалдық, диспетчер
Дидар Қожағалиев қабылдап алды. Менің
жолдасым Бахытбек Ердембеков ауырып,
жедел жəрдем шақырттық, тез арада келді.
Жүргізуші Қайрат Сербаев, фельдшер Нурмухамед Абжанов бар көмегін көрсетіп,
ауруханаға жеткізді. Ем қабылдау бөліміне
апарғанда медбике Меруерт Дүйсембекова
бізді қабылдап, тез арада дəрігерді шақыртты.
Келген білікті дəрігер Юлия Эккель жағдайды
қолға алып, барлық дəрігерлерді жинады.
Реаниматолог Олжас Байжанов, терапевт
Салтанат Имангалиева менің жолдасымды
қадағалап, дереу емханаға жатқызды. Жолдасым қатты ауырып түсті. Қазіргі жағдайы
жақсы, сол себепті науқасты айықтырудан
бар көмектерін аямаған дəрігерлер қауымына
шын жүректен алғыс айтамыз. Ақ желеңді
абзал жандарға зор денсаулық пен жемісті
қызмет тілейміз.
Ердембековтар əулеті.
Сарқан қаласы.
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