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Кәкімжан Қазыбаев - қайраткер, Тәтті түбірді жинау
қаламгер, азамат
науқаны басталды

Осындай
тақырыппен
Кәкімжан
Қазыбаевтың туғанына 90 жыл толуына
арналған республикалық ғылыми-тәжірибелік
конференция әл-Фараби атындағы Қазақ
Ұлттық университетінде өтті.
Академик, ҚазҰУ ректоры Ғалымқайыр
Мұтановтың модераторлығымен өткен бұл
алқалы жиында Қазақстан Республикасының
Президенті
Қасым-Жомарт
Тоқаевтың
құттықтау жеделхаты оқылып, Кәкімжан
Қазыбаевтың өмірі мен шығармашылығына
арналған фильм көрсетілді. Конференция барысында жерлесіміздің қайраткерлік, жазушылық,
журналистік қыры жан-жақты ашылды. Атап
айтқанда ақын, ҚР ҰҒА мүше-корреспонденті
Бауыржан Жақып "Кәкімжан Қазыбаевтың
жазушылық қыры", қоғам және мемлекет
қайраткері, академик Көпжасар Нәрібаев
"Кәкімжан Қазыбаевтың қайраткерлігі", жазушы, тележурналист Сұлтан Оразәлі "Кәкімжан

аға туралы сөз",
журналист, жазушы
Жанболат
Аупбаев "К.Қазыбаевтың
шығармашылығы:
тақырып,
ізденіс,
тәжірибе"
атты
тақырыпта баяндама жасады. Сонымен қатар академик
Төрегелді Шарманов, көрнекті жазушы Сәбит Досанов, Кәкімжан Қазыбаевтың зайыбы, ұлағатты ұстаз, ҚР Еңбек сіңірген
қайраткер Орынша Қарабалина естеліктерімен
бөлісті.
Конференция соңында БАҚ өкілдеріне
сұхбат берілді.
Жомарт ИГІМАН.

Қазіргі таңда ауыл
шаруашылығы
дақылдарының ішінен
қант қызылшасы
айрықша маңызға
ие. Сондықтан тәтті
түбірді өсіру, оның
алқап көлемін ұлғайту
және өнімділігін арттыру облысымыздың
маңызды
стратегиялық саласы санатында.
Осы мақсатта соңғы
жылдары бірқатар
жүйелі жұмыстар
атқарылды.
Аталмыш бағыттағы
үздік
шаруашылықтардың
жұмысымен
жете танысып, жаңа, озық технологияларды меңгеру, заман талабына сай
тыңайтқыштарды тиімді қолдануды көзбен
көрсетіп, қолмен ұстататын
сан түрлі
тақырыптық жиындар ұйымдастырылды.

Депутаттық
фракциясының жиналысы
Қыркүйектің 20-сында Сарқан аудандық мәслихатындағы «Nur Otan» партиясы
депутаттық фракциясының жиналысы өтті. Жиналысты аудандық мәслихат депутаты, фракция жетекшісі Мұрат Түсіпов жүргізді.
Депутаттық фракция отырысына аудан әкімі Марат Разбеков, Nur Otan партиясы Алматы
облыстық филиалы төрағасының орынбасары Гүлнәр Тойлыбаева, аудандық мәслихат хатшысы Қадыр Абдрахманов, Алматы облыстық мәслихатының депутаты Жамал Құлахметова,
аудандық депутаттық фракцияның мүшелері қатысты.
Жиналыста «Өңірлерді дамыту бағдарламасы және жергілікті жерлердегі мемлекеттік
көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыру туралы» аудан әкімі Марат Разбеков, «Қазақстан
Республикасында 2016-2019 жылдарға арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасының
орындалуы туралы» аудандық орталық ауруханасының бас дәрігері Алтай Шулғаубаев, «Алмалы ауылдық округінде мемлекеттік көрсетілетін қызметтердің барысы туралы» Алмалы бастауыш партия ұйымының төрағасы, ауылдық округтің әкімі Асқар Тұрғанбеков есеп берді.
Жиынды Nur Otan партиясы Алматы облыстық филиалы төрағасының орынбасары
Гүлнар Тойлыбаева қорытындылап, күн тәртібіндегі мәселелер бойынша ой-пікірлерін ортаға
салды.
Өз тілшіміз.

БАСПАСӨЗ 2020

Ауданның қоғамдық-саяси
"Сарқан" газетіне келесі жылға
жазылу науқаны басталды.
Газеттің мерекелік нөмірлері
түрлі-түсті форматта жарық
көруде.
Жеке жазылушылар үшін
индексі 65202, жылдық бағасы 3021,72 теңге.
Мекеме-ұйымдар үшін индексі
15202, жылдық бағасы 3381,04 теңге.
Зейнеткерлер үшін индексі
35202, жылдық бағасы 2225,08 теңге.

Аудан тынысын жаздырып
алуға асығыңыздар!

Оның нақты нәтижелермен ұштасқандығына бірқатар шаруа қожалықтарының
қант қызылша алқабын аралағанда көз
жеткіздік. Жалпы қант қызылшасы – бабы
мен күтімі келіссе мол өнім беретін өсімтал
әрі табысты дақыл. Мұны қызылша өсіруден
мол тәжірибе жинақтаған Алмалы ауылдық
округіндегі «Жас қанат» шаруа қожалығы
жақсы біледі. Аудандағы алдыңғы қатардағы
аталмыш қожалық басшылары Қанат пен
Ерлан Блискелдиновтарды егістік басынан,
қызу еңбектің ортасынан таптық.
–Былтыр 100 га жерге қант қызылшасын
ексек, биыл оның көлемін 150 гектарға

жеткіздік,- дейді Қанат Блискелдинов – әр
гектардан шамамен орта есеппен 350-400
центнерден айналады деген ойымыз бар.
Түсім көз қуантады. Алмалы ауылдық
округінде құрылған сервистік дайындау
орталықтарының заманауи жаңа техникалары қазіргі таңда қауырт іске кіріскен.
Тіркемелі қызылша жинайтын өз
бункері бар элеваторлы «GRIMME
ROOTSTER 604» атты комбайнның
жұмыс өнімділігі расымен де таң
қалдырады. Көз ұшында жүрген арнайы техника енді бір айналғанда
егістіктің екінші басынан табылып, еңбек көрігін қыздыруда.
Тіркемесіне дейін тау болып үйілген
тәтті түбір тиеген КамАЗ жүк
көліктері бір-бірін жылдам ауыстырып, көңілге қуаныш ұялатады.
–Биыл өздеріңіз көргендей қант
қызылшасының түсімі өте жақсы –
дейді аудан әкімінің орынбасары
Арман Мұқанов тәтті түбір алқабын аралау барысында. – Барлығы 2850 гектарға
егілген аталған өнімнен гектарына орта
есеппен 400 центнерден алуды жоспарлап
отырмыз. Былтыр аудан бойынша 2000 га
көлемге тәтті түбірді сіңіріп, түсім орта есеппен 362,7 центнерді құраған болатын.
Берекелі күз берген тәтті түбірді тиеген
барлығы 44 КамАЗ алғашқы лекпен Ақсу
қант зауытына жол тартып үлгерді.
П.ЖЕҢІСХАН.

Саяси жаңару-тұрақтылық пен даму негізі

Жуырда аудандық Ардагерлер үйінің
ғимаратында «Алакөл әйелдер қолдау
орталығы»
қоғамдық
бірлестігінің
ұйымдастыруымен
саясаттанушы,
Қазақстан Республикасы Президенті
жанындағы Ұлттық кеңес мүшесі Расул
Жұмалымен кездесу өтті. «Саяси жаңарутұрақтылық пен даму негізі» атауымен өткен шараны аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Д.Каипов ашып,
басқосудың мақсатына тоқталды.
Ардагерлер мен жастардың қатысуымен
өткен жиында елімізге белгілі саясаттаушы
Расул Берекетұлы Президентіміз ҚасымЖомарт Тоқаевтың жуырда жария етілген
алғашқы жолдауының кейбір тұстарына
жекелей тоқталды. Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы Ұлттық кеңестің
алғашқы отырысы талқылаған БАҚ өкілдерінің

құқықтары, әділ сайлау жүйесі, саяси партиялар және бейбіт шерулерді өткізу мәселелері
тыңдармандар
қызығушылығын
туғызды.
Мейман сондай-ақ Қазақстан қоғамындағы
демократия,
әлеуметтік-экономикалық
мәселелер жайында пайымды пікірлерімен
бөлісіп, мемлекетіміздің ішкі және сыртқы
саясаты, көрші елдермен алыс-беріс, барыскеліс турасында сөз өрбітті. Қазіргі Қазақстан
қоғамындағы өзекті мәселелерге байла-

нысты сауалдарға тұшымды жауап алған
қатысушылар өз кезегінде ризашылықтарын
білдірді. Соңында жоғарыда аты аталған
қоғамдық бірлестіктің жоба жетекшісі Рита
Нүсіпова өздері туралы аз-кем мағлұмат
беріп, қатысушыларға таратпа материалдарын үлестірді.
Өз тілшіміз.

Сарқан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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●Жолдау - өрлеу өзегі

Мен µмiрдi
тањдаймын!
ҚР Президенті Қ.Тоқаевтың Қазақстан халқына «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен
өркендеуінің негізі» атты Жолдауында еліміздің білім беру
саласында бірқатар сұрақтардың жіті бақылауға алынуын
және шешімін табатынына сенімімді оятты.
Ауылды мекендердегі жас дарындарды іріктеп, шет
елдік ЖОО-да білім алуларына ықпал ету, аз қамтылған
және көпбалалы отбасылардың балаларына жағдай жасау, отбасылық зорлық-зомбылық және бала құқығы,
жасөспірімдер арасындағы оқыс оқиғаларды болдырмау жолында мақсатты жұмыс атқаруды тапсырды.
Осы орайда, Бірлік орта мектебінің психологиялық
қызметі оқушылардың өмірге құштарлықтарын арттырып, балалық шақтарының бақытқа толы екендігіне ой
шолып, өмір құндылықтарын бағалауына мүмкіндік жасау мақсатында «Мен өмірді таңдаймын!» тақырыбында
мектепішілік психологиялық апталық ұйымдастырып өтті.

Медициналық сақтандыру
қоры еліміздің медициналық
ұйымдарына 697 млрд теңге
төледі
"Əлеуметтік медициналық сақтандыру
қоры" КеАҚ Қазақстанның медициналық
ұйымдарына халыққа көрсетілген қызметтер
үшін 697 млрд теңге төледі. Төлемдер тегін
медициналық көмектің кепілдік берілген
көлемін (ТМККК) қаржыландыру шеңберінде
жүргізілді.
Жұмыс медициналық көмек көрсету
кестесіне сәйкес жалғасуда, бөлінген сома
медициналық
ұйымдардың
операциялық
шығындарын жабу үшін жеткілікті.
"Əлеуметтік медициналық сақтандыру
қоры" КеАҚ Алматы облысы бойынша
филиалының директоры Сәбит Раймбекұлы
Құралбек атап өткендей: ағымдағы жылдың 8
айында облыстың медициналық ұйымдарына
52 млрд теңгеден астам қаржы төленді.
Естеріңізге сала кетейік, қор 2018 жылдан
бастап ТМККК қаржы операторы болып табылады және Қазақстан Үкіметі белгілеген шекте
халыққа медициналық қызметтерді сатып алады.
Əлеуметтік медициналық сақтандыру
қоры Алматы облысы бойынша филиалы
Халықты ақпараттандыру және өтініштерді
қарастыру бөлімі.

2

ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

Апталық шеңберінде іс-шарадан қалыс қалған бала болмады. Жоғарғы буын оқушыларымен «Менің өмірімнің ғажайып
тұстары» тақырыбында шығарма байқауын ұйымдастырып,
жүлделі І орынды 11 сынып оқушысы Матебаева Мадина, орта
буын оқушыларымен «Менің ғажайып өмірім» атты мүсіндеу
байқауын өткізіп, І орынды 6 сынып қанжығаласа, бастауыш
буын оқушылары арасында «Менің ғажайып өмірімнің түстері»
сурет байқауынан І орынды 1 сынып оқушысы Қанат Аққу алып
отыр.
Апталық соңын «Мен өмірді таңдаймын» тренингтік
жаттығулары қорытындылап, марапаттау рәсімі тәмамдады.

Управление государственных доходов по Сарканскому району
сообщает, что с увеличением количества автотранспорта растет и
число плательщиков транспортного налога. Однако имеются физические лица, которые несвоевременно оплачивают налог.
Согласно норме Налогового Кодекса с 1 января 2018 года налоговые органы вправе выносить налоговые приказы о взыскании
задолженности с передачей материалов судебным исполнителям.
Согласно утвержденного графика заключенного между частным
судебным исполнителем, УГД по Сарканскому району и Районным
отделом полиции Сарканского района проводится работа по принудительному взысканию налоговой задолженности в том числе
ограничения на выезд за пределы РК, наложение ареста на имущество, транспорт, банковские счета должника, приостановление
действия водительского удостоверения до погашения задолженности.
По состоянию на 17.09.2019г по району имеется задолженность по транспортному налогу, по 77 налогоплательщикам на
сумму 1638,6 тыс. тенге.

А.БОРАНШИНА,
Бірлік орта мектебінің психологы.

«БЖЗҚ»-дағы «Ашық есік күні»
«Ашық есік күні» Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының салымшылары үшін дәстүрлі түрде өткізілуде. Жақында халықпен кезекті кездесу
өтті, ал басты күн тәртібіндегі тақырып – «Ерікті зейнетақы жарналары».
Бұл тақырып кездейсоқ таңдалған жоқ, себебі ерікті зейнетақы жарналары келешекте еңбек сіңірген демалысқа шыққан кезде азаматтар үшін
қосымша қаржылық қолдау бола алады.
Ерікті зейнетақы жарналарының басты артықшылығы – салымшы өзі
үшін отбасы бюджетіне ыңғайлы соманы анықтап, шотқа салуға құқылы. Бұл
жерде аударым сомасы ғана емес, олардың жүйелілігі де маңызды. Кездесуде заңды тұлғалардың өз қызметкерлері үшін ақшаны ерікті түрде қалай
сала алатынын білгісі келетін түрлі компаниялар өкілдерінің көп болғанын
атап өткіміз келеді.
Жеке тұлғалардың үшінші тұлғалар үшін ерікті жарналар салу мәселесіне
де көңіл бөлінді. Көбіне бұл рөл жақындар немесе туғандар үлесіне тиіп жатады, мысалы, үй шаруасындағы өз жұбайының зейнетақы шотын толтыратын жолдасы, қазір жұмыс істей алмайтын ата-анасы үшін ерікті жарналар
салатын балалары немесе басқа туысқандары және үшінші тұлғалар.
Ерікті зейнетақы жинақтарын жалпы зейнет жасынан әлдеқайда ертерек – 50 жастан бастап пайдалануға болатынына ерекше көңіл бөлінді. Бұл
туралы толық ақпаратты https://www.enpf.kz/ru/services/recipient/voluntarybeneﬁts.php сілтемесі арқылы біле аласыздар.
«Ашық есік күніне» келген адамдар зейнетақы калькуляторы арқылы
өз зейнетақысын міндетті жарналарды ескеріп есептеп қана қоймай, ерікті
жарналар салғаннан кейінгі мүмкін пайданы да есептеп көрді.
«БЖЗҚ» АҚ филиалдарының барлығында іс-шараға қызығушылықпен
көп адам қатысып жандандыра түсті.
«Ашық есік күнінің» соңында қатысушылардың барлығына бағалау сауалнамасы арқылы өз тілектері мен ескертулерін айту мүмкіндігі беріледі.
Олардың барлығы жуырда міндетті түрде ескерілетін болады.

Жан жадыратқан жетістіктер
Талдықорған қаласының «Жастар» спорт сарайында,
еркін күрестен 2004-2006 ж.т жасөспірімдер арасында Алматы облысының чемпионаты өтті. Осы чемпионатта Сарқан
ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің
спортшылары төмендегі нәтижеге қол жеткізді. 68 кг салмақ
дәрежесінде Жанат Елдар І-орын иеленсе, 48 келіде Қанабек
Нұржан, 57 келіде Шулгаубаев Естай және 68 келіде Қажыкен
Олжас жүлделі ІІІ-орынға қол жеткізді. Жаттықтырушысы Балабеков Д.
Сондай-ақ ағымдағы
жылдың 7-8 қыркүйек күні
Талдықорған қаласында грепплинг күресінен Алма-

ты облысының чемпионаты өтті. Осы чемпионатта Сарқан
ауданының балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің спортшылары төмендегідей жетістікке жетті. Жүлделі І-орын иегерлері
Жұмаш Дарина, Жолдасхан Дамира, Қуатбек Кәусар. Жүлделі ІІорын Амангелді Темірлан, Жолдасхан Дастан, Шәріпхан Айбек.
Ал жүлделі ІІІ-орынға Жангелді Нұрдас, Қонақбай Али ие болды.
Жаттықтырушысы А. Досанаманов.
Р. КЫЗАЙБАЕВ,
БЖСМ әдіскері.

Үйде күтім көрсету жағдайында арнаулы
әлеуметтік қызмет көрсету
«Халықты әлеуметтік қорғау саласында үйде қызмет
көрсету жағдайында арнаулы әлеуметтік қызмет көрсету»
(Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрінің 2015 жылғы 26 наурыздағы
№165 бұйрығына бекітілген және Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрінің
2019 жылғы 12 мамырдағы № 238 бұйрығына өзгерістер)
стандартына сәйкес әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік–
медициналық,
әлеуметтік
психологиялық,әлеуметтік
экономикалық,
әлеуметтік
құқықтық,
әлеуметтік
еңбек,әлеуметтік мәдени қызмет түрлері көрсетіледі.
Үйде қызметтер көрсету ұйымдарда бюджет қаражаты
есебінен арнаулы әлеуметтік қызметтер ұсыну қызметтерді
алушының тұрғылықты жері бойынша аудандардың,
облыстық және республикалық маңызы бар қалалардың
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар
бөлімдерінің немесе аудандық маңызы бар қалалар, ауылдар, кенттер, ауылдық округтер әкімдерінің жолдамалары
бойынша жүзеге асырылады.
Арнаулы әлеуметтік қызметтердің кепілді көлемін
ұсыну үшін өмірлік қиын жағдайда жүрген адам тұрғылықты
жері бойынша уәкілетті органға мынадай құжаттарды
беру жолымен жүгінеді. 1) осы Стандартқа 1-қосымшаға
сәйкес нысан бойынша қызметтерді алушының жазбаша
өтініші; 2) сәйкестендіру үшін қызметтерді алушының
жеке сәйкестендіру нөмірі бар жеке басын куәландыратын
құжаты; 3) осы Стандартқа 2-қосымшаға сәйкес нысан

бойынша медициналық картасы;
Уәкілетті орган өтінішті қабылдау кезінде ЖСН бойынша «электрондық үкімет» шлюзі арқылы мемлекеттік
органдардың және ұйымдардың ақпараттық жүйелеріне : 1)
жеке басын куәландыратын құжат туралы; 2) тұрақты тұратын
жері бойынша тіркелгені туралы; 3) мүгедектікті белгілеу
туралы; 4) мүгедекті оңалтудың жеке бағдарламасында
әзірленген іс-шаралар туралы; 5) зейнеткерлік жастағы
адамдар үшін – «Қазақстан Республикасында зейнетақымен
қамсыздандыру туралы» 2013 жылғы 21 маусымдағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жасына байланысты зейнетақы төлемдерiн тағайындау туралы; 6) Ұлы
Отан соғысының қатысушысы мен мүгедегі және оларға
теңестірілген адам мәртебесін растайтын мәліметтерді алу
үшін сұрау салуды қалыптастырады.
Құжаттардың көшірмелері түпнұсқаларымен бірге
ұсынылады, салыстырып тексерілгеннен кейін, медициналық
картадан басқасы өтініш берушіге қайтарылады.
Арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету кезінде
қызметтерді алушының жасы мен денсаулық жағдайы,
мүгедектің ОЖБ мазмұны, қозғалыс белсенділігінің төмендеу
дәрежесі, тұру жағдайы ескеріледі.
К. МУХАТАЕВА,
жалғызбасты қарттар мен мүгедектерге үйде
әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесінің меңгерушісі.

В связи с проводимой до конца текущего года налоговой
амнистией для физических лиц по списанию пени при уплате основного долга не упустите возможность при условии
погашении до конца года основного долга по налоговым
обязательствам за прошлые года начисленные пени будут
списаны.
По имеющимся вопросам касательно местных налогов
физических лиц просим обращаться в Управление государственных доходов по Сарканскому району.
И. МАГАМБЕТОВА,
специалист отдела АНП и ИП УГД
по Сарканскому району.

Сарқан

ҚОҒАМ

e-mail: Igiman01@mail.ru

Мемлекеттік қызмет
көрсетеді

«Сарқан аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі» мемлекеттік мекемесі
- «Аудандық маңызы бар жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль жолдарына бөлінген белдеуде, жарнаманы тұрақты орналастыру объектілерінде
сыртқы (көрнекі) жарнама орналастыруға рұқсат беру»
мемлекеттік қызметін көрсетеді.
Өтініштерді қабылдау және мемлекеттік қызметті
көрсету нәтижелерін беру мыналар арқылы жүзеге
асырылады: 1) көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі;
2) ХҚКО арқылы - «Азаматтарға арналған үкімет»
мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес
акционерлік қоғамы (бұдан әрі – Мемлекеттік корпорация); 3) «электрондық үкіметтің» www.egov.kz вебпорталы (бұдан әрі – портал), www.elicense.kz порталы
арқылы жүзеге асырылады. Мемлекеттік қызмет занды
және жеке тұлғаларға тегін көрсетіледі.
Құжаттардың тізімі: Көрсетілетін қызметті алушы (немесе құқығы бар тұлғаның келіп қол қоюы,
өкілетті заңды тұлға, нотариат куәландырған жеке
тұлға сенімхаты негізінде) жүгінген кезде мемлекеттік
қызметті көрсету үшін қажетті құжаттардың тізбесі: 1)
көрсетілетін қызметті берушіге немесе Мемлекеттік
корпорацияға: осы мемлекеттік көрсетілетін қызмет
стандартына 1-қосымшада белгіленген нысан бойынша жазбаша өтініш; түстік шешімі және өлшемдері
бар объектінің эскизі; жеке басты куәландыратын
құжат (жеке басын сәйкестендіру үшін). 2) порталға:
көрсетілетін қызметті алушының электрондық цифрлық
қолтаңбасымен (бұдан әрі – ЭЦҚ) куәландырылған
электрондық құжат нысанындағы орналасқан жері
көрсетілген сұрау салу; түстік шешімі және өлшемдері
бар объектінің эскизі.
Жұмыс кестесі: 1) көрсетілетін қызметті беруші
– Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа, жұмыс
кестесіне сәйкес 13.00-дан бастап 14.30-ға дейін түскі
үзіліспен, дүйсенбіден бастап жұманы қоса алғанда
сағат 9.00-ден 18.30-ге дейін.
Қабылдау сағат 9.00-ден бастап 17.30-ге дейін түскі
үзіліспен 13.00-дан бастап 14.30-ға дейін көрсетілетін
қызметті берушілер орналасқан жерде, алдын ала
жазылусыз және жеделдетіп қызмет көрсетусіз, кезек
тәртібімен жүзеге асырылады; 2) Мемлекеттік корпорация - Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сәйкес демалыс және мереке күндерінен басқа,
жұмыс кестесіне сәйкес түскі үзіліссіз, дүйсенбіден
бастап сенбіні қоса алғанда сағат 9.00-ден 20.00ге дейін. Қабылдау көрсетілетін қызметті берушілер
орналасқан жерде жүзеге асырылады. Жеделдетіп
қызмет көрсетусіз «электрондық» тәртіппен жүзеге
асырылады, веб-порталы арқылы электрондық
кезекті брондауға болады. 3) порталда – тәулік бойы
(Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасына
сәйкес мемлекеттік қызмет көрсетуге өтініш қабылдау
мен нәтижелерін беру көрсетілетін қызметті алушы
жұмыс уақыты аяқталған соң, демалыс немесе мереке
күндері жүгінген жағдайда мемлекеттік қызмет келесі
күні жүзеге асырылады).
«Сарқан аудандық жолаушылар көлігі және
автомобиль жолдары бөлімі» ММ.
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Дау м±раты – бітім
Қазіргі уақытта Қазақстанда медиация институтының жұмысы белсенді түрде
жүргізілуде. Оның маңыздылығы туралы дерек ретінде, Президент Нұрсұлтан
Назарбаевтың Жарлығымен ҚР «Медиация туралы» Заңы қабылданған болатын.
Заңның жүзеге асуына Елбасының бірнеше рет назар аударғандығын атап өтуге болады. Оған Қазақстан Судьялары одағының V съезінде сөйлеген сөзі дәлел: «Сот
тәртібінде қаралуы тиіс даулар санын, оларды шешудің баламалы санын, соның
ішінде татуластыру әрекеті мен медиацияны енгізу маңызды».
Ал судьялардың VII съезінде дауларды сотқа дейін реттеу тетіктерін енгізу
жөніндегі медиацияны қолдануды одан әрі кеңейтудің кезекті қадамы ретінде жеке
санаттағы дауларды (жанжалдарды) медиация тәртібімен сотқа дейін реттеу бойынша пилоттық жоба іске қосылғаны бәрімізге белгілі. Пилоттық жоба азаматтық сот ісін
жүргізуде даулардың жекелеген санаттарын медиация тәртібінде сотқа дейінгі реттеу, татуластыру рәсімдерін қолдану аясын кеңейту, азаматтардың сот шығындарын
барынша азайту, дауларды сотқа дейін реттеуде тараптардың мүдделілігін арттыру
және тұрақтылықты сақтауға, түрлі туындайтын дау-жанжалдарды бейбіт жолмен шешуге мүмкіндік беретін бітімгершілік келісімдер мен медиация институтын дамыту,
насихаттауды және жобаны тиімді жүзеге асыруды мақсат етеді.
Қолданыстағы ҚР «Медиация туралы» Заңы атауы ерекше болғанымен қазақ
халқы үшін жат дүние емес. Дала билігінің дара тұлғалары – Төле би, Қазыбек
би, Əйтеке билер бастаған дана билердің ел арасындағы кез келген дау-дамайды
бітімгершілік жолымен шешіп, халқымыздың бірлігін, жеріміздің тұтастығын сақтауға
аса назар аударған. Бұл «алдыңа келсе атаңның да құнын кеш» деген қағиданы
басшылыққа алған дарабоз билердің дәстүрлі билік жүргізу тәсілінің заңды жалғасы
деуге болады.
Дауды шешудің медиацияның екі тарапын да қанағаттандыратын нұсқасына қол
жеткізу, тараптардың дауласушылық деңгейін төмендету – медиацияның мақсаттары
мыналар болып табылады. Медиация еріктілік, тараптардың тең құқылығы,
медиатордың тәуелсіздігі мен бейтараптылығы, медиация рәсіміне араласуға жол
бермеушілік, құпиялық қағидаттар негізінде жүргізіледі.
Тараптардың медиация туралы шартта көрсетілген өзара ерікті ниет білдіруі –
медиация рәсіміне қатысудың шарты болып табылады. Тараптар кез келген сатыда
медиациядан бас тартуға құқылы. Медиация барысында тараптар өз қалауы бойынша өздерінің материалдық немесе процессуалдық құқықтарын иеленуге, талаптар мөлшерін ұлғайтуға немесе азайтуға, даудан бас тартуға ерікті. Тараптар мен
үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңмен қорғалатын мүдделерін бұзбайтын, заңда
көзделген де, заңда көзделмеген де өзара қолайлы келісім нұсқаларын талқылау үшін
мәселелерді таңдауда тараптар еркін болады.
Медиация – үшінші бейтарап көзқарасты ұстанатын тараптың, яғни, медиатордың
қатысуымен дау-жанжалдарды шешудің баламалы әдісі. Ол екі жақтың еріктілік,
құпиялық, тең құқылығын сақтай отырып, тараптардың өзара тиімді бітімге келуіне жол
ашады. Жоғарыда атап өткендей, аталмыш заң жеке және заңды тұлғалар қатысатын
азаматтық, еңбек, отбасылық және өзге де құқық қатынастарынан, сондай-ақ, онша
ауыр емес және ауырлығы орташа қылмыстар туралы істер бойынша қылмыстық
сот ісін жүргізу барысында қаралатын дауларды шешуге қолданылады. Ал, келесі
жағдайда, ол әрекетке қабілетсіз деп танылған адамдардың мүдделеріне қатысты,
тараптардың бірі мемлекеттік орган болып табылатын дауларға, сыбайлас жемқорлық
қылмыстар және мемлекеттік қызмет пен мемлекеттік басқару мүдделеріне қарсы
өзге де қылмыстар туралы істер бойынша қолданылмайды.
Қорыта келгенде, Елбасы Жарлығымен 2011 жылы қабылданған Заң толыққанды,
кідіріссіз жүзеге асуы үшін бақылауда болуы қажет. «Медиация туралы» заңның
қажеттілігі мен оның дамуы өркениет көшіне батыл бет түзеген біздің қоғамымызда оң
өзгерістердің жүзеге асырылып жатқандығының айқын көрінісі екендігін айғақтайды.

Хабарландыру
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ
«Жануарлар дүниесін қорғау және
өсімін молайту» бөлімінің басты
қызметтерінің бірі жабайы жануарлар
мен құстарды қасақылықтан қорғау болып табылады.
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ
маралдардың күйекке түсу кезінде
2019 жылғы 03 қыркүйектегі № 107ө және аң аулау мерзімі басталуына
орай 2019 жылдың 03 қыркүйектегі №
108-ө бас директордың бұйрығына сәйкес басқарма және мемлекеттік инспекторлар тарапынан ерекше қорғалатын табиғи аумақ, күзет аймақтарында және ұлттық парк аумағына шекаралас жатқан шаруа қожалықтары аумағында күзет күшейтіліп, құқық қорғау органдарымен
бірлескен топтық тексеріс жорықтары жүргізу жоспарланып отыр. Осыған орай парк аумағы
мен оған шекаралас жатқан аумақтарда заңсыз аң аулау фактілері анықталған жағдайда ҚР
Қылмыстық Кодексі бойынша жазаға тартылатынын ескертеміз!
Ж. МУХАШЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Жануарлар дүниесін қорғау және
өсімін молайту бөлімінің басшысы.

Басты мақсат - жемқорлықты жою

Сыбайлас жемқорлық-заман ағысымен
бірге өсіп-өркендеп, мол қаражат және
қоғамдық бәсекелестік пайда болған жерлерге тамырын жайып, бүгінгі күнге дейін
жойылмай отырған ең басты мәселенің
бірі болып табылады. Бұл мәселе дамушы
елдердегідей, біздің де мемлекетке де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.
Заң талабының аясында жемқорлыққа
қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. Соған орай, Сарқан ауданының
Төтенше жағдай бөлімінің қызметкерлері
аудан әкімдігі ғимаратының кіші мәжіліс
залында «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы
күрес» туралы жуырда жиналыс өткізді. Жиналыс барысының ең басты мақсаты кез келген ортада пара беру мен пара алудың жолын кесу, Қазақстан Республикасының Конституциясын және
заңдарын сақтауға, басқа адамдардың құқықтарын, бостандықтарын, абыройы мен қадір-қасиетін
құрметтеуді гарнизон бастығы түсіндіріп өтті.
Елбасы өзінің жолдауында айтқандай: «Заңды бұзған екенсің, оның баптарына сәйкес жауапқа
тартыласың» деген нақты ереже бар. Ендеше жемқорлықты жоюды мақсат етіп, заңнамаларды
талапқа сай орындауда мүдделік танытайық.
Е. НАУШАБАЕВ,
Сарқан ауданы 22-ӨСБ бастығының міндетін атқарушы,
азаматтық қорғау аға лейтенанты.

М.ИМАНГАЛИЕВА,
жетекші маман.
ЖОБА
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Аудандық
мәслихаттың шешімі
Сарқан аудандық мәслихатының «Сарқан
ауданындағы аз қамтылған отбасыларға
(азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің
мөлшерін және тәртібін айқындау туралы»
2013 жылғы 05 желтоқсандағы № 27-141
шешімінің күші жойылды деп тану туралы

«Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6
сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШІМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Сарқан аудандық мәслихатының «Сарқан
ауданындағы
аз
қамтылған
отбасыларға
(азаматтарға) тұрғын үй көмегін көрсетудің
мөлшерін және тәртібін айқындау туралы» 2013
жылғы 05 желтоқсандағы № 27-141 (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 2486 тіркелген, 2013 жылдың 06 желтоқсанда
«Сарқан» газетінде жарияланған) шешімінің күші
жойылды деп танылсын.
2. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан
аудандық мәслихаты аппаратының басшысы Разбеков Бейсенбай Мерекебаевичке жүктелсін.
3.Осы
шешім
әділет
органдарында
мемлекеттік тіркелген күннен бастап күшіне енеді
және алғашқы ресми жарияланған күннен бастап
қолданысқа енгізіледі.
Аудандық мәслихаттың
сессия төрағасы
Ж. Игіман
Аудандық мәслихаттың
хатшысы
Қ. Абдрахманов
ПРОЕКТ

Решение районного
маслихата

О признании утратившим силу решения
Сарканского районного маслихата от 05
декабря 2013 года № 27-141 «Об определении
размера и порядка оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям (гражданам)
Сарканского района»
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О правовых актах», Сарканский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение Сарканского районного маслихата «О повышении базовых ставок земельного налога на неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения по
Сарканскому району» от 20 апреля 2016 года №
2-8 (зарегистрирован в Реестре государственной
регистрации нормативных правовых актов №2486,
опубликован 06 декабря 2013 года в газете «Саркан»).
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 со дня его первого официального опубликования.
Председатель сессии районного
маслихата
Ж. Игиман
Секретарь районного
маслихата
К. Абдрахманов

ПРОЕКТ

Аудандық
мәслихаттың шешімі

Решение районного
маслихата

Сарқан ауданының азаматтық қызметші болып
табылатын және ауылдық елді мекендерде
жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік
қамсыздандыру, білім беру, мәдениет, спорт
және ветеринария, орман шаруашылығы
және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
саласының мамандарына жиырма бес
пайызға жоғарылатылған айлықақылар мен
тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы,
сонымен қатар жергілікті бюджеттерден
қаржыландырылатын мемлекеттік ұйымдарда
жұмыс істейтін аталған мамандарға

Об установлении повышенных на двадцать
пять процентов окладов и тарифных ставок
специалистам в области здравоохранения,
социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного хозяйства
и особо охраняемых природных территорий,
являющимся гражданскими служащими и
работающим в сельских населенных пунктах,
а также указанным специалистам, работающим
в государственных организациях, финансируемых из местных бюджетов Сарканского района

«Агроөнеркәсіптік кешенді және ауылдық
аумақтарды дамытуды мемлекеттік реттеу туралы» 2005 жылғы 8 шілдедегі Қазақстан Республикасы Заңының 18-бабының 4-тармағына
сәйкес, «Құқықтық актілер туралы» 2016 жылғы 6
сәуірдегі Қазақстан Республикасы Заңының 27-бабына сәйкес Сарқан аудандық мәслихаты ШЕШIМ
ҚАБЫЛДАДЫ:
1. Азаматтық қызметші болып табылатын және
ауылдық елдi мекендерде жұмыс iстейтiн денсаулық
сақтау, әлеуметтiк қамсыздандыру, бiлiм беру,
мәдениет, спорт, ветеринария, орман шаруашылығы
және ерекше қорғалатын табиғи аумақтар
саласындағы мамандарға, сондай-ақ жергілікті
бюджеттерден қаржыландырылатын мемлекеттік
ұйымдарда жұмыс істейтін аталған мамандарға
қызметтiң осы түрлерiмен қалалық жағдайда айналысатын мамандардың мөлшерлемелерімен
салыстырғанда кемiнде жиырма бес пайызға
жоғарылатылған айлықақылар мен тарифтiк
мөлшерлемелер белгіленсін.
2. «Сарқан ауданының азаматтық қызметші
болып табылатын және ауылдық елді мекендерде жұмыс істейтін денсаулық сақтау, әлеуметтік
қамсыздандыру, білім беру, мәденет, спорт және
ветеринария саласының мамандарына жиырма бес пайызға жоғарылатылған айлықақылар
мен тарифтік мөлшерлемелер белгілеу туралы»
2012 жылғы 25 шілдедегі № 7-44 (Нормативтік
құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде
№ 2-17-120 тіркелген, 2012 жылдың 12 маусымында Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық
актілерінің «Əділет» ақпараттық-құқықтық жүйесіне
жарияланған) шешімінің күші жойылды деп танылсын.
3. Осы шешімнің орындалуын бақылау Сарқан
аудандық мәслихатының «Экономикалық реформа, бюджет, тарифтік саясат, шағын және орта
кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі» тұрақты комиссиясына жүктелсін.
4. Осы шешім әділет органдарында мемлекеттік
тіркелген күннен бастап күшіне енеді және алғашқы
ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн
өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Сарқан аудандық мәслихатының
сессия төрағасы
Т. Догоманов
Сарқан аудандық
мәслихатының хатшысы
Қ. Абдрахманов

В соответствии с пунктом 4 статьи 18 Закона
Республики Казахстан
от 8 июля 2005 года
«О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»,
со статьей 27 Закона Республики Казахстан от 6
апреля 2016 года «О правовых актах» Сарканский
районный маслихат РЕШИЛ:
1. Установить специалистам в области здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры, спорта, ветеринарии, лесного
хозяйства и особо охраняемых природных территорий, являющимся гражданскими служащими и
работающим в сельских населенных пунктах, а
также указанным специалистам, работающим в
государственных организациях финансируемых из
местных бюджетов, повышенные на двадцать пять
процентов оклады и тарифные ставки по сравнению
со ставками специалистов, занимающихся этими
видами деятельности в городских условиях.
2. Признать утратившими силу решения Сарканского районного маслихата «Об установлении
специалистам Сарканского района работающим в
сельских населенных пунктах в сфере здравоохранения, социального обеспечения, образования,
культуры, спорта, ветеринарии надбавки к окладам
и тарифным ставкам в размере двадцать пять процентов» от 25 июля 2012 года № 7-44 (зарегистрированы в Реестре государственной регистрации
нормативных правовых актов №2-17-120, опубликован в информационно-правовой системе «Əділет»
12 июня 2012 года).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию Сарканского районного маслихата «По экономической реформе, бюджету, тарифной политике, развитию малого
и среднего предпринимательства».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня
государственной регистрации в органах юстиции и
вводится в действие по истечении десяти календарных дней после его первого официального опубликования.
Председатель сессии
Сарканского районного
маслихата
Председатель сессии
Сарканского районного
маслихата

Т. Догоманов
К. Абдрахманов

Сарқан
Сарқан қаласы жергілікті қоғамдастығы
e-mail: Igiman01@mail.ru

РЕСМИ

№4 ПРОТОКОЛ собрания местного
сообщества города Саркан

жиынының №4 ХАТТАМАСЫ

20 қыркүйек 2019 жыл
Жиналыс төрағасы: К.Мамбетбаев
Хатшы: М.Карабаева
Шақырылғандар:
«Қоғамдастықтың
өкілдері».
Қатысқандар: 69 адам.
Шақырылғандар:
Сарқан
аудандық
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің
басшысы Жәлел Қәлелұлы Құдияров, Сарқан
аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Дамир Əбдіжамілұлы Каипов, «Сарқан» газетінің
өкілдері.
КҮН ТƏРТІБІ:
1. Сарқан қаласы атауының транскрипциясын нақтылау.
Қала әкімінің орынбасары А.Тукушев:
Құрметті Сарқан қаласы бойынша жергілікті
қоғамдастықтың мүшелері!
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан
Республикасы Заңының 39-3 бабының 10
тармағына, «Жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы»
2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 Қазақстан
Республикасы Үкіметінің және Сарқан ауданында бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын
үй тұрғындары өкілдерінің санын айқындау
тәртібіне сәйкес жергілікті қоғамдастықтың
жиналысының төрағасы мен хатшысы ашық
дауыс беру арқылы сайланады.
Сондықтан бүгінгі жиналыстың төрағасы
мен хатшысын сайлап алуымыз керек. Кімде
қандай ұсыныс бар? Ұсыныс түсті. Ұсыныс бойынша жиналыстың төрағасы болуға Кайсар
Мамбетбаевтың кандидатурасы ұсынылды.

Басқа ұсыныс бар ма? Жоқ. Ұсынысты дауысқа
салам. Кім қалыс? Жоқ. Кім қарсы? Жоқ. Бір
ауыздан ұсыныс қабылданды. Жиналыстың
төрағасы болып Қайсар Мамбетбаев сайланды. Енді осы жиналысымыздың хатшысын сайлап алуымыз керек. Кімде қандай ұсыныс бар?
Ұсыныс түсті. Ұсыныс бойынша жиналыстың
хатшысы болуға Майра Карабаеваның кандидатурасы ұсынылды. Басқа ұсыныс бар ма?
Жоқ. Ұсынысты дауысқа салам. Кім қалыс?
Жоқ. Кім қарсы? Жоқ. Бір ауыздан ұсыныс
қабылданды. Жиналыстың хатшысы болып
Майра Карабаева сайланды.
Жиналыстың төрағасы: Кайсар Мамбетбаев.
Сөз, қала әкімінің орынбасары А.Тукушевке
берілді.
ТЫҢДАЛДЫ:
Бірлік ауылы ақсақалдар алқасының
төрағасы, ауылдық қоғамдастық кеңес мүшесі
Т.Досономанов Сарқан деп қана аталыпжазылуын қолдады.
Жиналыстың төрағасы: Кайсар Мамбетбаев:
Басқа ұсыныс бар ма? Жоқ. Ұсынысты
дауысқа салам. Кім қалыс? Жоқ. Кім қарсы?
Жоқ. Бір ауыздан ұсыныс қабылданды.
Сарқан қаласының жергілікті қоғамдастық
жиналысы ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1) Сарқан қаласы атауының транскрипциясы нақтылансын.
2) Сарқан ауданының әкімі М.Разбековқа
Сарқан қаласы атауының транскрипциясын
нақтылау бойынша ұсыныс енгізілсін.
Жиналыс төрағасы:

К.Мамбетбаев

Жиналыс хатшысы:

М.Карабаева

Сарқан қаласы жергілікті қоғамдастығы
жиынының №5 ХАТТАМАСЫ
20 қыркүйек 2019 жыл
Жиналыс төрағасы: К.Мамбетбаев
Хатшы: М.Карабаева
Шақырылғандар:
«Қоғамдастықтың
өкілдері».
Қатысқандар: 69 адам.
Шақырылғандар:
Сарқан
аудандық
мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің
басшысы Жәлел Қәлелұлы Құдияров, Сарқан
аудандық ішкі саясат бөлімінің басшысы Дамир Əбдіжамілұлы Каипов, «Сарқан» газетінің
өкілдері.
КҮН ТƏРТІБІ:
1. Алматы облысы, Сарқан ауданы, Сарқан
қаласындағы "Қойтас" Сарқан өзенінің демалыс саябағының жұмыс жобасының даярлық
жұмыстары (ағаштарды кесу).
Қала әкімінің орынбасары А.Тукушев:
Құрметті Сарқан қаласы бойынша жергілікті
қоғамдастықтың мүшелері!
«Қазақстан Республикасындағы жергілікті
мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы Қазақстан
Республикасы Заңының 39-3 бабының 10
тармағына, «Жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізудің үлгі қағидаларын бекіту туралы»
2013 жылғы 18 қазандағы № 1106 Қазақстан
Республикасы Үкіметінің және Сарқан ауданында бөлек жергілікті қоғамдастық жиындарын өткізу және жергілікті қоғамдастық жиынына қатысу үшін ауыл, көше, көппәтерлі тұрғын
үй тұрғындары өкілдерінің санын айқындау
тәртібіне сәйкес жергілікті қоғамдастықтың
жиналысының төрағасы мен хатшысын ашық
дауыс беру арқылы сайланады.
Сондықтан бүгінгі жиналыстың төрағасы
мен хатшысын сайлап алуымыз керек. Кімде

Жиналыс төрағасы:

К.Мамбетбаев

Жиналыс хатшысы:

М.Карабаева

Дипломмен — ауылға! — жас мамандарға берілген жаңа мүмкіндік.
Бағдарламаның басты мақсаты — ауылды аймақтарды қажетті әлеуметтік,
техникалық мамандармен қамтамасыз ету. Жас мамандарды ынталандыру мақсатында мемлекет тарапынан көтерме ақысы төленіп, баспана
алуына жеңілдетілген несие беріледі.
«Дипломмен – ауылға» жобасында түлектерге жүктелер үміт үлкен,
сенім мол және де үмітті іркілтпей, сенімді сапалы ақтауы парыз. Бұл
жастар қауымының еліміз еркіндік алғалы бергі елді дамытуды көздеген
алғашқы қарқынды қадамы болмақ. Тәуелсіз Қазақстанның жаңа тарихында жастардың ойып тұрып орын алуға тамаша мүмкіндігі туды. Ауыл
қайнаған тіршіліктің ортасы, сезіне, түсіне білген адамға үлкен мектеп.
Елімізде 2009 жылдан бері ауылға жас мамандарды тартуға арналған
«Дипломмен ауылға» жобасы жұмыс істейді. Аталған бағдарламаның
негізгі мақсаты – ауылдық елді мекендердегі денсаулық сақтау, білім беру,
әлеуметтік қамтамасыз ету, мәдениет, спорт және агроөнеркәсіп кешені
салаларында мамандардың кадрлық тапшылығын жоюға бағытталғаны
белгілі.
Бастапқы жобада тек әлеуметтік сала мамандарын әлеуметтік қолдау
ғана көзделген болатын. 2012 жылдан бастап жоба ветеринария мамандарымен (ветеринария дәрігері, ветеринария фельдшері, ветеринария
технигі) толықтырылды. 2015 жылы агроөнеркәсіп кешені мамандарының
қажеттігіне байланысты жобаға агроном, зоотехник, балық өсіру маманы,
технолог, инженер-технолог және фермер мамандықтары енгізілді.
Қорыта айтқанда, жастардың ауылдың тіршілігімен, ондағы халықтың
өмірімен таныс болғаны дұрыс. Бүгінгі ауылда қызмет етіп жүрген жас,
ертең билік басында отыратын басшы. Ол қабылданған шешімнің қалалық
жерде қалай, ауылдық жерде қалай жүзеге асатынын білуі керек. «Көзімен
көріп, қолымен ұстап білген» маманды ғана тәжірибелі маман деп атауға
болады. Ендеше «Дипломмен ауылға» жобасы кадр біліктілігіне қатысты
көзге көріне бермейтін, бірақ маңызы зор мәселелердің шешімін табуға
ықпал ететіні сөзсіз.
Марат ТАЖИЕВ,
аудандық экономика және бюджеттік жоспарлау
бөлімінің бас маманы.

20 сентября 2019 года
Председатель собрания: Мамбетбаев К.
Секретарь:
Карабаева М.
Присутствовали: 69 – человек члены местного сообщества.
Приглашенные: Руководитель Сарканского
районного отдела культуры и развития языков
Кудияров Жалел Калелович, руководитель
Сарканского районного отдела внутренней политики Каипов Дамир Абдижамилович, представители газеты «Сарқан».
Повестка дня
1. Уточнение транскрипции наименования
города Саркан Сарканского района.
Заместитель акима города Саркан Тукушев
А.: В соответствии со статьей 39-3 пункта 10
Закона Республики Казахстан «О местном государственном самоуправлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от
18 октября 2013 года № 1106 Об утверждении
Типовых правил проведения собрание местного сообщества собрание местного сообщества
было открыто, и для начала собрания сообщества было необходимо открытым голосованием избрать председателя и секретаря. Председателем собрания было предложено избрать
Мамбетбаева Кайсара. Согласно предложению
участники встречи единогласно проголосовали и открытым голосованием, председателем
собрания был избран Мамбетбаев Кайсар.
Секретарем собрания было выдвинуто кандидатура Карабаевой Майры. Члены собрания
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единогласно проголосовали. Карабаева Майра
была избрана секретарем собрания.
Мамбетбаев Кайсар - Председатель собрания: Уважаемые участники встречи, есть ли у
вас ещё какие-либо вопросы? Если нет вопросов мы должны принять решение по вопросу
повестки дня. Прошу проголосовать: Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет. Повестка дня
единогласно принято
СЛУШАЛИ:
Слово предоставлено заместителю акима
города Тукушев А.Б.
ВЫСТУПИЛИ:
Т.Досономанов – председатель совета
старейшин села Бирлик в своей речи попросил
принять соответствующее решение по предложению.
Заместитель акима города Тукушев А.Б:
Если нет вопросов мы должны принять решение по вопросу повестки дня. Кто против?
Нет. Кто воздерживается? Нет.
Собрание местного сообщества города
Саркан РЕШИЛИ:
1.Принять соответстующее решение по
уточнению транскрипции наименования города Саркан Сарканского района.
2.Внести предложение акиму района Разбекову М. об уточнении транскрипции наименования города Саркан Сарканского района.
По общему открытому голосованию все
предложения которые были в повестке дня,
нашли положительные решения.
Председатель собрания: Мамбетбаев К.
Секретарь:
Карабаева М.

№5 ПРОТОКОЛ собрания местного
сообщества города Саркан

қандай ұсыныс бар? Ұсыныс түсті. Ұсыныс
бойынша жиналыстың төрағасы болуға Кайсар
Мамбетбаевтың кандидатурасы ұсынылды.
Басқа ұсыныс бар ма? Жоқ. Ұсынысты дауысқа
салам. Кім қалыс? Жоқ. Кім қарсы? Жоқ. Бір
ауыздан ұсыныс қабылданды. Жиналыстың
төрағасы болып Қайсар Мамбетбаев сайланды. Енді осы жиналысымыздың хатшысын сайлап алуымыз керек. Кімде қандай ұсыныс бар?
Ұсыныс түсті. Ұсыныс бойынша жиналыстың
хатшысы болуға Майра Карабаеваның кандидатурасы ұсынылды. Басқа ұсыныс бар ма?
Жоқ. Ұсынысты дауысқа салам. Кім қалыс?
Жоқ. Кім қарсы? Жоқ. Бір ауыздан ұсыныс
қабылданды. Жиналыстың хатшысы болып
Майра Карабаева сайланды.
Жиналыстың төрағасы: Кайсар Мамбетбаев
Сөз, аудандық сәулет және қала құрылыс
бөлімінің басшысы Д.Нокербаевқа берілді.
ТЫҢДАЛДЫ:
аудандық сәулет және қала құрылысы
бөлімінің басшысы Д.Нокербаев түсіндірді.
Басқа ұсыныс бар ма? Жоқ. Ұсынысты
дауысқа салам. Кім қалыс? Жоқ. Кім қарсы?
Жоқ. Бір ауыздан шешім қабылданды.
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:
1) 1. Алматы облысы, Сарқан ауданы,
Сарқан қаласындағы "Қойтас" Сарқан өзенінің
демалыс саябағының жұмыс жобасының
даярлық
жұмыстары
(ағаштарды
кесу)
жүргізуге рұқсат берілсін.

«Дипломмен — ауылѓа!» ±лт болашаѓы ‰шiн ±тымды

27 қыркүйек 2019 жыл

20 сентября 2019 года
Председатель собрания: Мамбетбаев К
Секретарь:
Карабаева М.
Присутствовали: 69 – человек члены местного сообщества.
Приглашенные: Руководитель Сарканского
районного отдела культуры и развития языков
Кудияров Жалел Калелович, руководитель
Сарканского районного отдела внутренней политики Каипов Дамир Абдижамилович, представители газеты «Сарқан».
Повестка дня
1. Проведение работ по обрубке деревьев
и сухостоев для создания парковой зоны "Койтас" в городе Саркан Сарканского района Алматинской области"
Заместитель акима города Саркан Тукушев
А.: В соответствии со статьей 39-3 пункта 10
Закона Республики Казахстан «О местном государственном самоуправлении и самоуправлении в Республике Казахстан», постановлением Правительства Республики Казахстан от
18 октября 2013 года № 1106 Об утверждении
Типовых правил проведения собрание местного сообщества собрание местного сообщества
было открыто, и для начала собрания сообщества было необходимо открытым голосованием избрать председателя и секретаря. Председателем собрания было предложено избрать
Мамбетбаева Кайсара. Согласно предложению
участники встречи единогласно проголосова-

Құрметті аудан тұрғындары!
Алдағы 2019-2020 жж. жылыту маусымына
дайындық шараларын жүргізу аясында, күз айларында жылу беру кәсіпорындарына көмірді
жеткізу жұмыстары атқарылады, ол коммуналдытұрмыстық көмірді тасымалдаушы вагондар
санының қысқаруына әкеп соғады.
Осыған орай, жылыту маусымында көмірдің
жетіспеушілігін және әлеуметтік шиеленісті болдырмау мақсатында, Сарқан ауданы әкімдігі қатты
отынның қажетті мөлшерін көмір тұйықтары мен
қоймаларынан алдын-ала жаз уақытында сатып
алу керектігін ескертеді.

Уважаемые жители района!
В рамках проведения мероприятии по подготовке к предстоящему отопительному сезону
2019-2020 гг., в осенние месяцы будет проведена
поставка угля для теплоснабжающих предприятии, что может привести к сокращению количества вагонов по доставке угля для коммунальнобытового сектора.
В связи с этим, в целях предотвращения дефицита угля и социального напряжения среди
населения в предстоящем отопительном сезоне,
акимат Сарканского района напоминает о том,
что необходимо приобрести твердое топливо на
угольных тупиках и складах в нужном количестве
заблаговременно в летнее время.

ли и открытым голосованием, председателем
собрания был избран Мамбетбаев Кайсар.
Секретарем собрания было выдвинуто кандидатура Карабаевой Майры. Члены собрания
единогласно проголосовали. Карабаева Майра
была избрана секретарем собрания.
Мамбетбаев Кайсар - Председатель собрания: Уважаемые участники встречи, есть ли у
вас ещё какие-либо вопросы? Если нет вопросов мы должны принять решение по вопросу
повестки дня. Прошу проголосовать: Кто против? Нет. Кто воздержался? Нет.Повестка дня
единогласно принято
СЛУШАЛИ:
Руководитель отдела архитектуры и градостроительства Нокербаев Д.А.
Мамбетбаев Кайсар - Председатель собрания: Уважаемые участники встречи, есть ли у
вас ещё какие-либо вопросы? Если нет вопросов мы должны принять решение по вопросу
повестки дня.
Кто против? Нет. Кто воздерживается? Нет.
Собрание местного сообщества города
Саркан РЕШИЛО:
1.Дать разрешение на проведение работ
по обрубке деревьев и сухостоев для создания
парковой зоны "Койтас" в городе Саркан Сарканского района Алматинской области.
Председатель собрания: Мамбетбаев К.
Секретарь:
Карабаева М.

Табиѓат - тал
бесiгiњ, аялай бiл
Біздің мекемеміздің басты қызметінің
бірі – орман алқабын тілсіз жау өрттен
және түрлі зиянкестерден қорғап, өз
бетімен ағаш кесулерді болдырмау
және заңсыз аңшылықпен күрес. Осы
ретте мекеме тарапынан бірқатар
жұмыстар атқарылуда. Орман өртін
болдырмау мақсатында да қажетті шаралар атқарылып тұрады. Үгіт-насихат
жұмыстарын жүргізіп, тұрғындар тарапынан орман өрттерінің алдын алуда
бірігіп жұмыс жасаудамыз. Орман мен
жан-жануарлар әлемі - тез сарқылып
қалатын
дүние,
табиғаттың
бізге
қалдырған байлығы. Сондықтан оларды көздің қарашығындай сақтау, келешек ұрпаққа жеткізу - біздің мекеменің
жұмысы ғана емес, кез келген өңір
азаматының міндеті. Бізде айрықша
қорғалатын аң-құстар мол. Ағыл-тегіл
байлық екен деп оңды-солды ата беруге
болмайды. Тек бұл ретте тұрғындардың
сана-сезімі дұрыс болып, жануарларды
қорғау ісіне бірлесе атсалысса деген
тілек бар.
С. АНУАРБЕКОВ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің орман
шебері.

Сарқан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Бірде Байжанның үйінде болдым. Жолдасы
да ұстаз. Анасы Бижамал Ахметбекқызы Маукенбаева қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен ұзақ
жыл дәріс беріпті. Біз дәмдес болған жылдары
ол кісі ауылдық әйелдер кеңесінің төрайымы
екен.
Бижамал апай әңгімеге ұста. Өткен-кеткенін
пікірлесуші адамды зеріктірмей жеткізе біледі.
Білімге құштарлығы осы кісілердің маңдайына
жазылған қиындықты еңсертіп, қалаған оқу орнына түсіпті. 1936 жылдың басында дүниеге
келген ол отбасындағы жеті баланың үлкені
көрінеді. 1957 жылы Қызылорда педагогикалық
училищесін
бітіріп, еңбек жолын Тасарық
орта мектебінде бастауыш сынып мұғалімі
болып бастаған. Сырттай Абай
атындағы Қазақ педагогикалық
институтының
филология
факультетін тәмамдап, 1962
жылдан 1994 жылға дейін
Қарабөгет ауылының мектебінде
оқу ісінің меңгерушісі, әдіскер болып зейнет демалысына шыққан.
Қоғамдық жұмыстың бел ортасында жүріп, мектепте кәсіподақ
ұйымының төрайымы, Қарабөгет
ауылдық кеңесінің депутаты болып сайланған.
-Мен отбасы бақытын да
көрдім. Мына Байжанның әкесі
Қайыркен Сейтқұлов жар қадірін
білетін,
мойнындағы қызмет
жауапкершілігін қара нардай
көтеретін білікті маман еді.
Маңдайымызға сыймай, өмірі,
өкінішке қарай, ерте үзілді. Үш
баламыздан мен 11 немере
сүйдім, 11 шөбере көрдім,-деп еді
ұл-келіннің аялы қомқорлығына
бөленген Бижамал ана мейірлене
отырып.
Екеуара
әңгіменің
шуағын сезінгендіктен ойыма
төмендегі халық қазынасы оралҚазіргі
таңда
Қазақстан
елінде
сауықтыру, аурудың
алдын алу, емдеу
және реабелитация
яғни қайта қалыпқа
келтіру мақсатында,
Қазақ медицинасының
профессорлары,
академиктері
қолдаған,
Гарвард
университетінің
ғалымдарының
көп
жылғы
еңбектерінің
жемісі
Американың
Аливемакс
компаниясы ұсынған Фито спрейлері. Құрамында
спирт және консерванттық қоспалары,
бояғыш заттары жоқ - 100 % табиғи дәрілік
өсімдіктердің жемістері мен тамырларынан
дайындалған сығындылар. Компанияның
ұсынған 4 түрлі спрейлік өнімі бар, олар
кешенді түрде жұмыс жасайды. 1-ші өнім
Вератрол плюс құрамында 12 күшті антиоксидант және Ресвератрол бар. 2003 жылы
Дэвид Синклер-Гарвард университетінің профессоры, қара жүзімнің қабығы мен дәнінен
Ресвератролды бөліп алып зерттегені үшін
Нобель сыйлығының лауреаты атанды.
Ресвератрол – жасушалардың қартайуын
кейінге шегеріп, бүлінген жасушаларды қайта
қалыпқа келтіреді. Нони шырыны, Алоэ Вера,
Қара қарақат, Анар, Мангостин, Барбарис
Асаи, Амалаки, Маки, Кішкентай қарағайдың
сығындысы (Экстракт карликовой сосны).
Бұл өнім қанды қышқыл ортадан сілтілі ортаға
айналдырады нәтижесінде қандағы патогенді
микрофлораға яғни вирустар мен инфекция тіпті атипиялық жасушалардың көбеюі
қаупі төмендейді, қан құрамын жақсартып,
қанды сұйылтады, қандағы холестерин
мен қант мөлшерлерін төмендетеді. Қан
тамырларының өткізгіш қасиетін жақсартып,
қан тамырларын қайта қалыпқа келтіреді.
Көрсеткіштері – жоғарғы артериялық
қан қысымы, инфаркт, инсульттан кейінгі
жағдайларда, туа біткен жүрек ақаулары,
аяқтың көк тамырларын варикоздарды,
аллергия-поллиноз, ринит, бронхтық демікпе.
Өкпенің созылмалы обструктивті ауруы.
Көздің көру қабілетінің нашарлауы, катаракта, глаукома, ретинопатияларда, көздің
торлы қабығының сылынуында (отслойка
сетчатки). Буын аурулары – артрит, полиартрит, артроз, ревматойдтық артрит, деформациялаушы остеоартроз, коксоартоз,
омыртқа аралық шершеулер (грыжалар)
онкологиялық аурулар (1,2,3,4 сатысын емдеу және алдын алу мақсатында, химиятенрапия кезінде) Ісік аурулары, кисталар (бас
миындағы, бауыр,бүйрек т.б.). Бауыр Циррозы, Геппатит В және С. Бауырдың майлы дистрофиясы (жировой гепатоз). Қант диабеті
1 және 2 тип. Түрлі отадан кейінгі қайта
қалыпқа келтіру кездерін тездетеді. Вирустық
ауруларда – герпес, цитомегало вирустарда,
тағы да басқа вирустық ауруларда; жүйелік
ауруларда – жүйелік склеродермия және т.б.
жүйелік ауруларда орталық жүйке жүйесінің
аурулары-балалардың сал ауруы (ДЦП) аутизм, бастың жоғарғы қысымы, балалардың
психикалық дамуының тежелуі (ЗПР). Үлкен
кісілерде Альцгеймер ауруы, Паркинсон ауруы- басының, аяқ-қолдарының дірілдеуі,
Шашыранды склероз (Рассеянный Склероз)
Слим-құрамында-Индиялық кактус, Веймут қарағайы, Үйеңкі шырыны, Тропикалық

ƏЛЕУМЕТ
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●Тағзым

Аќыл мен парасаттыњ дариясы едi
Қарабөгетке келген сайын мектепке жолым түседі. Сол
мектепте ауыл жылнамасынан хабардар зиялы ұстаздар
еңбек етеді. Солардың арасында маған тарих пәнінің мұғалімі
Байжан Сейтқұл жақын. Қашан көрсең де аңқылдап, ақкөйлек
қалпынан танбай ой-пікірін жарқылдап айтып жүретіні бар.
ды:

Жүйрік ат ер пырағы,
Ойлаған жерге жеткізер.
Жақсы бала әке шырағы,
Көргенді құмар еткізер.
Жақсы әйел үй тұрағы,
Жатты жақын еткізер.
Расында да Бижамал ана тірлігінде
жатты да жақын тартатын үй тұрағына
айналған үлкен жүректі ана еді.
-Шаңырақ құрып, айналамен араласу жазылмаған ілім, игерілмеген ғылым
сияқты. Қанша көп өмір сүрсең адамдармен танысу, білісу, ұғысу арқылы ойөрісің кеңейе беретін көрінеді,-деп Бижамал ана сол күні біраз ақтарылып еді.
-Қазақ тіліміз – бабаларымыз аманат еткен ұлы қазына. Мүмкіндігіміз
бола тұра әлі де қазынамызға
немқұрайлы қараймыз. Жас ұрпақты
жат тілмен жастайынан ауыздандырып қазақ тілді ортаның аясын әдейі
тарылтып бара жатқандаймыз. Біздің
ұлттық рухымыздың негізі де, қуаты да
– тіл екендігін ұмытпайықшы,-дейді ана
ұрпағына аманатын табыстап.
-«Найзасыз ер болмайды, таңбасыз

Фито спрейлері - таптырмайтын өнім
жалбыз, Aloe Barbadensis, Ащы Қауын - Зат
алмасу үрдістерін жақсартады, нәтижесінде
артық салмағы барлар салмақ тастайды, ал
салмақ жетіспеушілігі барлар салмақ қосады.
Лимфатикалық жүйені тазартады. Асқазан ішек
жолдарын тазарып, зақымданған қабаттарын
қайта қалпына келтіреді. Ұйқы безін қалпына
келуіне септігін тигізеді. Нәтижесінде қандағы
қант деңгейін қайта қалыпқа кетіреді. Қан тамырларын қалыпқа келтіреді. Қандағы холестерин мөлшерін төмендетеді. Бүйрек ауруларында, бүйректе құм, тас ауруларында тасты

орнынан қозғалтпай мұз еріткендей ерітіп
шығарады. Бүйрек поликистоз аурулары. Диализ қабылдайтын науқастарға. Бүйректің туа
біткен ақаулары –гипоплазия. Қуық ауруларыцистит. Бауырды май басу, өттегі тас аурулары. Буын аурулары –артроз, артритдиформациялаушы остеоартроз. Буын шеміршектері
мен буын аралық сұйықтықты қайта қалпына
келтіру. Тік ішек аурулары –геморрой.
Мультивитамин–құрамында
табиғи
дәрумендер және 72 иондаған микроэлементтер, спирулина, хлорофилл бар. Басқа
дәрумендерден
айырмашылығы
құрамыИзометрлік демек Табиғи! Себебі құрамында
дәрілік өсімдіктер мен оның жемістерінен
тұратын шырындар бар. Хлорофилл-жасыл
өсімдіктердің бөлетін оттегісі. Ал спирулинаның
құрамында ақуыз және амин қышқылдары
бар. Əсері ағзаны қажетті витаминдер мен
минералдармен қамтамасыз етеді, жасуша
жұмысын және жасушааралық байланыстарды жақсартады, жасушаларды шлактардан
тазартады, имундық жүйені күшейтеді. Жасушаларды оттегімен қамтамасыз етеді- Гиппоксияны жояды. Көрсеткіштері –Қан аздық- Анемия , тромбоцитопения, Имунитеттің түсуі,
ДЦП-Балалардың сал ауруы, Аутизм, Рахит,
Хондросплазия, Йодтың жетіспеушілігі, Гипотиреоз, Остеопороз, Пародонтоз, салмақ
жетіспеушілік, Бауыр аурулары, ГепатитВ,С, Жүктілікті жоспарлау, Жүктілік, Емізу
кезеңдерінде, Шаштың түсуі, тырнақтардың
сынғыш болуы,
Əлсіздік кезінде, және балалардың жадысын, есте сақтау кабілеттерін арттыру
мақсатында, Тәбеті төмен балаларға, Шала,
мерзімінен бұрын туылған, туылу барысында гипоксияға шалдыққан нәрестелерге
көрсектілген.
Виталити құрамында Қытай лимоны
ағашы, Қызғылт родиола, Мака, Сібір Женьшені,
Готу Кола, Дамиана, Йохимбе (махабат ағашы),
үлкенгүлді Горянка сығындылары. Қасиеті –
Гормондардың жұмысын реттейді-Климакс,

етеккірдің ауырып және көп келуі, босанғаннан
кейін гормоналдық дисбаланстар. Ойлау және
есте сақтау қасиеттерін жақсарту мақсатында.
Кіші жамбас қуысының қабыну ауруларында
- ерлер мен әйел адамдардың бедеулігі, ер
адамдарда-қуық асты безі аурулары (простатит, ісік аурулары) ұрық көлемін және сапасын
жақсарту. Əйел адамдарда жатыр миомасы,
эндеметриоз және аналық бездерін қабыну ауруларында поликистоз, жатыр түтіктерінің жабысуы (спайка) ауруларында, омырау безі ауруларында - мастопатияларда тағайындалады,
сонымен
қатар
ерлер мен әйелдердің
жыныстық
қатынас
арқылы берілетін ауруларда да көрсетілген.
Тері ауруларында - псориаз, вителиго, нейродермит, экзема ауруларында керемет нәтиже
береді.
Виталитиді уақытша
ғана
пайдалану
шектеулері бар жүктілік,
емізу кезеңдерінде. Өте
жоғары
артериялық
қан
қысымында
–
қан
қысымын
ретке
келтіргенге шейін. 13
жасқа
дейінгі
балалар.
Алайда
кейбір
балаларға күніне 3 ретке
дейін күннің бірінші жартысында тағайындалды.
Бұл фито спрейлерді
кешенді түрде әр 2 сағат
сайын, күніне 7 рет тіл
астына себу арқылы
пайдаланылады. Сонымен қатар күніне адам
салмағына байланысты 1 кг салмаққа 30 мл. су
ішу керек, шамамен күніне 2л. сұйықтық.
Шөп дәрлердің қасиетін білетін адамдар
үшін бұл таптырмайтын өнім! Ауруды емдегенше, ауырмаудың жолын көрсеткім келеді.
Дәрігер ретінде айтарым-бұл өнімдер аурудың
симптомдарын емес-Себебін емдейді! Оны
Қазақстан медицинасының профессорлары
мен Академиктері де қолдап отыр, сонымен
қатар дәрігерлер де халықты сауықтыру –
аурудың алдын алу мақсатында тағайындап
отыр. Халықтың денсаулығын жақсарту
мәселесіне ат салысып, бай қуатты болайық!
Меруерт САРТЫМБЕКОВА,
дәрігер терапевт,
Халық Медицинасының магистрі.
Анықтама алу үшін тел.ватсап
8 7759967027.
ызым кішкентай күнінен тері ауруымен
ауырған, терісі іріңдеп, дене қызуы
Қ
көтеріліп, мазасы кететін. Дәрігерлердің емі
уақытша ғана көмектесетін.Спрейлерді – Вератрол, Слим, тіл астына және Виталитиді
жараларына жергілікті және тіл астына
септік. Кереметтігі сол 3 күнде жаралары
кеуіп, 5 –ші күні терісі тазарды. Пайдалануды
жалғастырудамыз. Қызым да мен де бақытты
мыз!
Жанар МАМАЕВА,
Сарқан қаласы.

ел болмайды»,-деген қанатты сөз – көненің
көзі. Тәуелсіздігіміздің тұмарына айналған
мемлекеттік рәміздеріміз болашаққа бет
түзеген ұлы көшімізді демеп, игі істерімізді
қолдай бергей,-дейді ұстаз-ана тағы да.
Əр ауылдың алтындай қазынасы-ақыл мен
парасаттың дариясы, қайыңның бездеріндей
қариясы бар.
Үй жанында төбең болса,
Ерттеулі тұрған аттайын.
Төр басында қартың болса,
Жазылып қойған хаттайын,-деген ғақлия
сөзді Қазыбек би айтыпты. Көмейінде өлеңнің
ұясы бар Тілеуке ақын да Қазыбек биді
құптағандай:
Шежірелі қартың болса,
Қағазға жазған хатың деген.
Қарттың сөзі кітапқа жақын деген,-дейді
екен.
Көкірегінің көзі бар, көңілінің сәулесі бар
адамға ой саларлық –ақ уәж ғой. Ұрпаққа
ұсынар ұлағатын айтып та, жазып та қалдырған
Бижамал Ахметбекқызына қарап отырып
«Жақсының қартайғаны да қандай жарасымды» деп ойлайсыз.
Осыдан қырық күн бұрын еңбек және тыл
ардагері 83 жасында дүниеден озды. Соңында
ұрпақтары, шәкірттері және жақсы аты қалды.
Сөз соңында біздің кейіпкеріміздің КСРО
Халық ағарту ісінің озық қызметкері, Сарқан
ауданының Құрметті азаматы, 2015 жылғы
Мерейлі отбасы ұлттық байқауының Сарқан
ауданы бойынша жеңімпазы екенін еске сала
кетудің артығы жоқ.
Жаның жәннатта болсын, Ұстаз-Ана!
Ж.МАҚАТҰЛЫ.

ені үнемі жоғарғы қан қысымы мазалайтын, тіпті кейде дәрілер де
М
көмектеспейтін. Кеңес бойынша Вератрол,
Слим, Виталити спрейлерін пайдаландым,
содан бері қан қысымым қалыпты, бас ауруы
мазаламайды,ұйқым жақсы.
Ақжібек ЖАСКІЛЕҢ,
Сарқан қаласы.
өп жылдар бойы жоғарғы қан
қысымы
мазалайтын.
Халім
К
нашарлап,ауруханаға бас миыма қан
құйылып, инсульттік бөлімшеге түстім.
Сіңілімнің ұсынысымен Вератрол мен Мультивитамин спрейлерін тіл астына сағат сайын шаштым.Аллаға шүкір! Қисайған бетім
қалпына келуде. Палатада бірге жатқан
науқастармен салыстырғанда, жағдайым
әлдеқайда жақсы! Қазір 4 түрін де сағат сайын пайдаланудамын.
Бекзада БАЗЫЛХАНОВА,
Сарқан қаласы.
өзіме Вератрол спрейін күніне 3 рет,
тіл астына 7 рет 3 айдан аса тамызған
К
едім. Қазір көзілдіріксіз газет- журнал оқимын
Жалел САСАНБАЕВ,
Сарқан қаласы.

спрейді 6 ай бойы сағат сайын пайдаланып, жатыр миомасынан ота4
сыз жазылдым, артық салмақтан арылып,
асқазаным ауырмайтын болды.
Фарида ИСАБАЕВА,
асым
үнемі
айналып,
біреудің
көмегінсіз
жүре
алмайтынмын,
Б
түрлі дәрілер іштім нәтижесі болмады.

Немеремнің ұсынысымен спрейлерді пайдаландым. Басымның айналғаны түбегейлі
басылды, ұйқым жақсарып, тәбетім ашылып,
буындарымның сырқырауы кетті.Көңіл күйім
жақсы.
Ұлбосын апа,
83 жаста Жаркент қаласы
уындарым ауырып, бір жарым
жыл жүре алмай отырып қалған
Б
едім,көршімнің ұсынысымен 4 спрейді 2
сағат сайын сеуіп, не бары 1 айда буындарым жүруге келіп,пенсиямды өзім алуға бардым! Бір жарым жыл бойы пенсиямды және
азық –түлікті үйге әкеліп беретін еді, енді базардан қалаған затымды өзім барып таңдай
аламын! Алла ауруды берсе-емін де береді
екенІ Аллаға мың да бір шүкір !
Сара апа 70 жаста, Алматы қаласы.
өп жылдар бойы аллергиямен ауырған
едім, теріме жаралар шығып мазам
К
кететін. Үнемі диетада сақтайтынмын,себебі

кей астан ісініп, тұншығып ауруханаға
түсетінмін.
Газеттің алдыңғы санында шыққан мақаласын көрші берген еді,
дәрігерге хабарласып, кеңес алып тапсырыс бердім. Вератрол мен Слимді тіл астына сағат сайын сеуіп,10 күннің ішінде денем
жаралардан тазарды. 3 аптадан соң Мультивитамин мен Виталити спрейін қостым.
Спрейлерді 2 ай пайдаланғаннан кейін ақ
қалаған асымды ішетін болдым, көзімнің
көруі жақсарды, жүрегімнің қағып ауырғаны
басылып, аяқ-қолдарымның ауырғандығы
басылды, қан қысымым қалыпқа келіп,
құлағымдағы шуыл кетті. Сапалы өмірдің не
екенін енді түсіндім.
Рабиға апа,
78 жаста Қапшағай қаласы.

Сарқан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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Өзара үздікті анықтады

Ағымдағы жылдың 19-20 қыркүйек аралығында «Жалпы әлемдік туризм»
күніне арналған Сарқан ауданында білім қызметкерлеріне арналған туристік
следі өтті.
Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлері кәсіподақ ұйымының
Сарқан аудандық филиалы, аудандық білім бөлімі және аудандық спорт бөлімі
бірлесіп өткізген шараға 11 команда қатысты.
Шараның ашылу салтанатына Сарқан қаласының әкімі Амантай Мұқанов арнайы
қатысып, қатысушыларға ізгі тілегін жеткізді. Ұйымдастырушылар тарапынан Сарқан
ауданық кәсіподақ филиалының төрағасы Ермек Алинов сөз алып, жарыстың ережесімен
таныстырды. Сонымен қатар, шара қатысушыларына сәттілік тіледі. Жарыстың бас
төрешісі Марат Калимжанов сөз алып, командалар арнайы жасалған кедергілерден өту
арқылы алғашқы болып бақ сынайтындығын жеткізіп, спорттық шараны ашық деп жариялады.
Жарыстың алғашқы күнінде 8 адамнан құрылған команда мүшелері табиғат аясында
жарыс жолағын бағдарлау, әріптестер бір-біріне медициналық көмек көрсету, су бетімен
келесі бетке жету сынды түрлі кедергілерді бағындырды.
Келесі күні жарыс қатысушылары қабырға газеті, тұрмыстық, суреттер және бейне
байқаулар сайысында бақтарын сынап, өзара үздікті анықтады.

Алтын к‰з
Əр мезгілдің өзіне тән қасиеті бар. Бірі жаныңа жылулық сыйласа, бірі қайта туған
жауқазындай бүршік атып жатады, ал бірі суығына үйретіп те үлгереді. Осы төрт
мезгілдің ішінде ең кереметі күз болар. Күз... Сарғайған жапырақтардың тал басында
желге шыдас бермей жерге түскен сәті, көз алдыңда бүкіл әлем қоңырқай түске боялып,
бейне бір салып қойған сурет секілді күйге енсе, аспанның шелегі тесіліп қалғандай әр күн
сайын тамшылар тамып, жаңбыр жауса, көңілің құлазып тұңғиыққа еніп кетсең, шіркін,
міне, бұл күз ғой. Күздің кереметі сағынышқа толы жүректі жұлып алып, әуеде әуелете
ән салдырып, көңіліңді күңірентсе де ішкі жан дүниеңе шынайы бір сезім сыйлайтынында. Күз – адамзаттың сағыныш айы. Мектепке асыққан оқушының сағынышы, қара
жерге асыққан жапырақтың сағынышы, егістіктегі мол жемісіне асыққан бағбанның
сағынышы, алыстап кеткен достардың қауышуға деген сағынышы
"Алтын күз" - мектеп оқушыларына ең жақын мейрам. Бұл тек күздің берген әдемі сыйы ғана
емес, сонымен қатар оқушылардың өз өнерлерін көрсетуге де мүмкіндік алатын кезі.
Өткен аптада Н.Островский атындағы мектеп-лицейінде бастауыш сынып оқушыларының
арасында “Алтын күз” мерекесі өтті. Оқушылар өз көрермендерін ағаш жапырақтары мен әр
түрлі жеміс-жидектермен көкмкерілген әсем де әдемі күзгі киім үлгілерімен таң қалдырды.
Сондай-ақ түрлі жемістер мен көкөністерден жасалған оқушылардың қызықты әрі тапқыр композициялары көздің жауын алды. Ал оқушылардың ән-би өнерлеріне ата-аналар да, ұстаздар да дән
риза болды. Аталмыш шара тартымдылығымен ерекшеленді. Сайыс соңында қазылар алқасы
оқушыларға әділ бағаларын беріп, әр –түрлі номинациялар бойынша мақтау қағаздарымен марапаттады.
Өз тілшіміз.

Жарыс нәтижесі бойынша І орынды Теректі орта мектебі, ІІ орынды Тасарық орта
мектебі және ІІІ орынды Ақын Сара атындағы орта мектебі иеленді. Жеңімпаздарға
аудандық кәсіподақ филиалының дипломдары және бағалы сыйлықтары табысталды.
С.СМАИЛОВА,
Сарқан аудандық кәсіподақ комитетінің есепшісі.

¦СТАЗ ДЕГЕН ¦ЛЫ С¤З М±ѓалiм - мəртебелi мамандыќ Еңбегі ерен жандар
Ұстаз деген ұлы сөз ұлағатты,
Ол болмаса, кім береді парасатты.
Асылын беріп шәкірт бойларына,
Ағартқан сол үшін де қара шашты.
Ұстазға әркім басын ию керек,
Кемеңгер, ақылшым деп білу керек.
Сен бүгін керемет боп кетсең дағы,
Жеткізген сол ұстаз деп білу керек.
Ұстаздар күні – бұл дәстүрлі, әрі
бүкілхалықтық мереке.
Ұстаз – ұлағатты
есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып,
тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына
дарытып, адамгершілік рухани бағыт-бағдар
беруде ұстаздың еңбегі зор. Ұлы адамдардың
да ұстазы болған, сондықтан болар, осы абыройлы міндетті атқарып жүргендерді халқымыз
әрқашан ерекше құрмет тұтқан. Ұстаздың әр
адам жүрегінен алатын орны айрықша, қолына
қалам ұстатып, алғаш әліппені үйреткен
мұғалімін жылылықпен еске алмайтындар кемде кем болар. «Ұстаз» сөзінің өзі «Отан», «Ар»,
«Адамгершілік» сияқты қасиетті ұғымдардың
қатарынан орын алады. Мереке қарсаңында,
мектеп оқушыларын өз баласындай жақсы
көре білген мектеп-лицейінің директоры Мукашева Кульчат Калиевнаны, сыныбымыздың
жағдайын үнемі ойлап жүретін, еркелігімізді
көтере білген сынып жетекшіміз Сыдыкова Жадра Амиржановнаны және аяулы ұстаздарымыз
Мадиева Азия Ахатаевнаны, Кабденова Сымбат Абзалбековнаны, Кельгенбаева Ардақ
Муратовнаны, Кабасова Ален Ембергеновнаны, Тайменкенова Индира Саттыбековнаны,
Қожахмет Жансая Қожахметовнаны, Нургалиева Айгерим Серикбосыновнаны, Акимова
Дания Кенжегалиевнаны, Қалибеков Нұрлан
Сұлтанғазыұлын кәсіби мерекелерімен шын
жүректен құттықтаймыз! Мектеп-лицейінің
ұстаздарына шығармашылық табыс, қажымас
қайрат, зор денсаулық тілейміз.
Н. Островский атындағы мектеплицейінің 9 «А» сынып оқушылары.

Ата-анамыз біз өмірге келген күннен бастап жүріп-тұруға, оқуға, санауға, қоғамдық ортада
өзімізді қалай ұстауға болатынын үйретеді. Алайда, мұның бәрбір адамзат баласына жеткіліксіз
екенін бәріміз білеміз. Сол себепті ата-анамыз бізді білімді әрі саналы азамат болсын деген ниетпен екінші үйіміз мектепке, екінші анамыз ұстазға әкеліп сенімді түрде тапсырады.
Ұстаз…Осы бір бес әріптің арғы жағында не бір мән-мағына жатыр десеңізші. Ұстаз десе көз
алдыма ақ жарқын жүзді, көздері мен жүректері мейірімге толы періште іспетті жан елестейді.
Ұстаз деген-бұл ғылымға жетелейтін маман ғана емес, адамды рухани байытатын тұлға. Ұстаздар
ерекше азаматтық миссияны орындайды. Ол не дейсіздер ме? Ол-келешек ұрпақты саналы әрі
патриот ретінде тәрбиелеу. Болашағына бағдар беріп, өзінің бар күшін, бар өмірін оқушыларға
арнайды. Ұстаз болу-екінің бірінің қолынан келмейтін жұмыс. Бұл жұмыс әрбірден соң үлкен
жауапкершілікті, төзімділікті қажет етеді.
Мен биыл 1 қыркүйек күні Сарқан қаласындағы білім ошақтарының бірі №1 мектеп гимназиясына, 10 сыныпқа көшіп келдім. Алғашында бұл білім ордасы маған жат көрінді. Міне, бір
айдың жүзі де болып қалды. Мектепке орналасып, сыныптастарыммен, жаңа достармен таныстым. Тіпті ұстаздардың сүйікті оқушысына да айнала бастадым. Мектеп директоры Бершимбекова Жекен Сайлауовнадан бастап, мектеп ұстаздарының менің жаңа мектепке үйреніп кетуіме зор
көмектерін тигізді. Сол себепті, мектеп ұжымына үлкен алғысымды білдіремін!
Сондай-ақ мені ата-аналардың ұстаздар жайлы пікірі қызықтырды. Сол себепті қала
тұрғындарының бірінен сұхбат алуды жөн көрдім. Ең алғашқы сұхбатым Айгерім есімді Сарқан
қаласының тұрғынынан алынды. 1. Сарқан қаласындағы ұстаздар жайлы не айтасыз? Ол
кісілердің білім беру сапасы туралы қандай ойыңыз бар?
- Менің атым-Айгерім. Осында 2011 жылдан бері тұрып келе жатырмын. Төрт балам бар.
Бүгінгі таңда 3 балам оқушы. Үлкен қызым 8 сыныпта, екінші балам 5 сыныпта және 3 балам
0-сыныпқа №|1 мектеп гимназиясында білім алып жатыр. Ұстаздарының барлығы жақсы, ұнайды.
Ұстаздардың бәрі сапалы білім береді.
2. Ұстаздарға айтар тілегіңіз бар ма?
- Иә, әрине. Балаларды жақсы әрі сапалы біліммен сауаттандырып, дендері сау болып,
аман-есен жүре берсін. Жұмыстарына шығармашылық табыс тілеймін! Және де №1 мектеп
гимназиясының Роза Жұмахановна атты ұстазына алғысымды білдіргім келеді!
Құрметті ұстаздар қауымы сіздерді келе жатқан мерекелеріңізбен құттықтаймын! Дендеріңіз
сау, аспандарыңыз ашық болғай. Қажымас қайрат, күндей-көңіл, өзендей-өмір тілеймін!

Арайлы Алтын к‰з!

Табиғат жаратылысы өзіне тән жыл он
екі ай төрт мезгілмен ұштасады.Əр мезгіл өз
сұлулығымен таңдай қақтырарлықтай. Ал мен
үшін орыны бөлек, жаныма жақын-күз мезгілі.
Осыған орай Қарауылтөбе орта мектебінде
«Арайлы Алтын күз» атты мереке өтті. Мектеп
оқушылары жеміс-жидек және көкөністерден
жасаған бұйымдарымен таныстырып,жеміс-

Аружан Каиымбасова,
№1 мектеп-гимназияның 10 Ə сынып оқушысы.

жидектердің
қандай
дәрумендерге
бай
екендігін
түсіндіріп,
адам
денсаулығына
пайдалы
жақтары
жайлы терең мағлұмат
бере
алды.Мереке
барысында оқушылар
өз өнерлерімен келген қонақтарды тамсандырды. «Арайлы
Алтын күз» мерекесін
қорытындылай келе
жеңімпаздар бағалы
сыйлықтармен және
мақтау қағаздарымен
марапатталды.Мереке соңы жәрмеңкемен
жалғасып ,көңілді күймен өтті.
М.ИМАНКУЛОВ,
Қарауылтөбе орта мектебінің тарих
пәнінің мұғалімі.

Мектептің басты тұлғасы, жүрегі мұғалім.
Егемен еліміздің ертеңін ойлар білімді де
саналы, Отанын, туған жерін, ұлтын сүйетін
ұлтжанды парасатты азаматты тәрбиелеуде
мұғалімнің еңбегі орасан зор екенін баршамыз
мойындаймыз.
Ұстаз болу – жүректің батырлығы,
Ұстаз болу – сезімнің ақындығы,
Ұстаз болу – мінездің күн шуағы,
Азбайтұғын адамның алтындығы – деп ақын
Ғ.Қайырбеков жырлағандай, сөзі маржан, үні ән
ұстаздардың бар болғанын мақтаныш етеміз.
Жалғанда ұстаз көрмеген, я мұғалімнің алдында оқушы болмаған тұлға кемде-кем шығар.
Ал осынау мамандықтың ыстығына күйіп,
суығына тоңып жүрген абзал жандарымыздың
бірі Н. Островский атындағы мектеп-лицейінің
ұстаздар қауымы. Мектебіміздің тірегі, жүрегі
бола білген, әрдайым әрбір оқушының жанын түсіне білетін мектеп-лицейіміздің директоры Мукашева Кульчат Калиевнаны және
еркелігімізді көтеріп, қателігімізді кешіре білген
ұлағатты ұстаздарымызды төл мерекелерімен
шын жүректен құттықтаймыз! 7 жыл бойы бізді
өз қанатының астына алып, білім нәрімен
сусындатқан, адамгершілік рухта тура бағытбағдар берген ұстаздарымызға зор алғыс
білдіреміз!
Шәкірттеріңіздің құрметі мен махаббатына
бөлене беріңіздер! Шығармашылық ізденістер,
ғылыми жаңалықтарыңыз арта берсін.
Мерекелеріңізбен! Мерейлеріңіз үстем
болсын!
Н. Островский атындағы мектеплицейінің 7 «А» сынып оқушылары.

Алѓысымыз шексiз
Ұстаз – ұлағатты есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім - тәрбие беру,
жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт - бағдар беруде ұстаздардың
еңбегі зор. Білім күніне арналған салтанатты жиынды өткізісімен-ақ артынша ұстаздардың
төл мерекесі де келіп жетеді. Тек білім нәрімен сусындатып қана қоймай, балалардың
дені сау, тәрбиелі азамат болуына бар күштерін аямай салып жүрген жандар биылғы
жазда оқушыларымыздың дұрыс демалуына да үлкен үлес қосты. Үш айлық демалыста
әлеуметтік көмекті қажет ететін отбасы балалары сауықтыру лагерлерінде, Алакөл, Балқаш
көлдеріне барып демалып келді. Балаларға демеушілік еткен Джумабекова С.К, Джумабеков Е.А, Есеркеева Э.О, Əмен Қ, Қажымұрат М, Жеңіс Е, Долдаев Ш, Тентекматаева
Л.К, Жұмағұлова Р.Е, Даирбекова Ə.Б, Сембек Е, Шакунова Ю.П, ұстаздарға балалардың
қуанышын алғыспен жеткізгіміз келеді. Сонымен қатар оқушыларымызға әрқашан көмек
қолын аямайтын Найманханова Р, Мадьяров Е, Полухин Е, Алкин В, Базылханова М,
Исапанова Г. атты демеушілерімізге оқушылар атынан алғыс білдіреміз. Бала тәрбиесіне
ұстаздармен бірдей атсалысып, елеулі үлесін қосып жүрген жандар, М.Жұмабаев атындағы
мектебінің ұжымы, мектебімізде бірнеше жыл еңбек етіп құрметті демалыста отырған зейнеткер ұстаздар , еңбектеріңіз ақталып, оқушыларымыз Қазақстанның беделді азаматына,
сіз бен біздің мақтанышымызға айналсын.
М.Жұмабаев атындағы орта мектеп директорының
тәрбие ісі жөніндегі орынбасарлары.

Сарқан

e-mail: Igiman01@mail.ru

Хабарландыру * Объявления

В ТОО "Талдыкорганкабель" требуются рабочие в г. Талдыкорган с предоставлением жилья.
Тел: 8 747 9520924, раб.тел: 8 (7282)
22-12-39.
Продам дом в центре благоустроенный,
имеется горячая, холодная вода, душевая
кабина, Аристон. Частично с мебелью, Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз.
постройки. Сдвоенный участок (14 соток, хороший сад). Полив отличный. Обращаться
ул. Жамбыла № 18 (3 квартала выше полиции), тел. 2-13-54, сот. 8701 4616485.
Шұғыл түрде Нұрбеков № 83 үй сатылады, үй жылы, монша, погреб, жазғы ас үй,
гараж, су бар, суғаруға өте қолайлы, мектепке жақын орналасқан. Хабарласыңыздар
ұялы.8701 6295481 немесе тел.2-70-65.

Выезд
в регионы

РЕМОНТ

Холодильников,
Морозильников.
С выездом на
дом

ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.
87028051458.
В магазин «Асемгуль» требуется продавец. Наш адрес: г. Саркан, ул. Абая №
90А, раб.тел. 2-29-04, 8702 9107124 Нази.
В АО «Kaspi Bank» требуется менеджер со знанием компьютера. Наш адрес:
г. Саркан, ул. Абая № 90А магазин «Асемгуль», раб.тел. 2-29-04, 8702 9107124
Нази.
Продается автомашина КамАЗ 55102
с прицепом, сельхозник самосвал на
ходу. Цена договорная. Обращаться тел.
2-26-32, сот. 8705 4474551.
В АО «Kaspi Bank» требуется менеджер продаж. По вопросам обращаться
по номеру телефона 8775 4441111, 8747
5965913. Так же по адресу: ул. Абая №
90А магазин «Асемгуль».
Химчистка мягкой мебели и сантехнические работы.
Жұмсақ жиһаздарды химиялық тазарту және сантехникалық жұмыстар.
Хабарласыңыздар тел. 8708 6064998.
Үй сатылады, 4 бөлме, бақшасы, суы,
мал қора, ас үй, гараж, монша, сарай бар,
2 мектеп, балабақша, аурухана, колледж
жақын. Хабарласыңыздар Уәлиханов
көшесі № 12, телефон 8702 9403050, 8778
8586867.

ШҰҒЫЛ! Сарқан қаласының Пушкин көшесіндегі №47 төрт бөлмелі үй
сатылады. Орталыққа, мектепке жақын,
үйге қарамақарсы азық-түлік дүкені бар,
көше асфальтталған. Үйдің ішінде 3 жатын бөлме, ас бөлме, коридор, кіреберіс
және санузел (душ, дәретхана) бар. Жазғы
ас үй 3 бөлмеден турады. Су үлкен үйге,
жазғы ас үйге, моншаға, аулаға өткізілген.
Барлық шаруашылық құрылыстар бар:
монша, навес, көмір қора, отын қора, ішкі
және сыртқы погреб, бау-бақша, қора жай.
Бағасы келісімді немесе Талдықорған
қаласына бір бөлмелі пәтерге айырбастаймыз. Хабарласыңыздар тел. 87009931061,
872839-2-04-95.

Жарамсыз деп танылсын...
Утерянные гос.акты кад. №03-263042-413, с зем.участком 16,0 га, кад. №03263-042-381, с зем.участком 1,7 га, кад.
№03-263-042-378, с зем.участком 23,1 га,
решение акима № 5-130 от 03.05.2000 г.
зарегистрированный на имя Нефедова
Александра Дмитриевича в г. Саркан считать недействительным.
Садуакасов Максат Досбаевичтің
атына тіркелген Сарқан қаласы, О. Боранбаев көшесі № 17 үйдің (кад. № 03-267-001797-17) жер учаскесіне жеке меншік құқығын
беретін актісі және үйдің тех. паспорты
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.
Сарқан қаласы, Қайсенов к-сі № 6 үйдің
тұрғыны Мамырбаева Шәйдектің атына
2011 жылы тамыздың 3-і күні берілген «Алтын алқа» алқасы жоғалуына байланысты
жарамсыз деп танылсын.
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ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 30 қыркүйек

ҚАЗАҚСТАН
06.05, 17.15 «Konil tolqyny» 06.25
.«Мәселе»
07.00
«ТАҢШОЛПАН»
10.00,18.00 Телехикая «Қайран күндер»
12.00, 13.10, 00.45 НИЕТ 13.00. 17.00,
20.00, 00.15, 04.05 АҚПАРАТ 14.00, 21.30
Т/х «Қашқын» 15.00, 22.25 Т/х «Жат мекен» 16.00 АПТА 16.50 «100 бизнес бастауы» 20.35, 02.25 «Ашық алаң» 23.25
«Судағы із» 03.15 «Қалампыр»
ХАБАР
06.00 «Тамаша» 07.00, 10.00 «Макс Грин
и инопланетяне» 07.30, 08.10. 09.10
ТАҢҒЫ ХАБАР 08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости 10.30 Т/х «Мәдениет үйі»
11.00, 16.00 Т/х «Пәленшеевтер-2» 12.25
Мегахит 14.15, 22.30 Т/х Махаббатым
жүрегімде» 15.00 Т/х «Рауза» 17.00 Токшоу «Білім» 17.30 Т/х «Листопад» 19.30,
00.00 Қорытынды жаңалықтар 20.00 Т/с
«Разия» 20.45 Тұсаукесер «Прайм тайм»
21.00 Итоги дня 23.15 «Мектеп» деректі
драмасы 00.30 «Менің тағдырым» 01.10
Əсем әуен
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Той базар» 06.50 «Той заказ»
07.20 «Басты бағдарлама» 08.00 «Доброе утро» 11.00 «Жизнь других» 12.00
«Қалаулым» 14.55 Т/с «Ментовские войны. Одесса» 16.00 «Мужское/Женское»
16.55 «Пусть говорят» 18.00 «Басты
жаңалықтар» 18.45, 03.15 «Бір сұрақ»
20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45,
23.00 Т/с «Другой майор Соколов» 01.00
«На самом деле» 02.15 «Паутина»
Сейсенбі-Вторник 1 қазан

ҚАЗАҚСТАН
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.30,
13.00, 17.00, 20.00, 00.15 AQPARAT
07.00 «TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х
«Қайран күндер» 12.00, 13.10 «Ниет»
14.00, 21.30 Т/х «Қашқын» 15.00, 22.25
Т/х «Жат мекен» 16.00 «Жан жылуу»
16.25 «Мәдениет жауһарлары» 16.50
«100 бизнес бастауы» 20.35, 03.00
«Ашық алаң» 23.25 «Судағы із» 00.50
Футбол 03.50 «Қалампыр»
ХАБАР
06.00 «Тамаша» 07.00 М/с «Макс Грин
и инопланетяне» 07.30, 08.10, 09.10
«Таңғы хабар» 08.00, 12.00 Жаңалықтар
09.00 Новости 10.00,19.00 Т/х «Мәдениет
үйі» 10.30, 17.30 Сериал «Листопад»
12.25 Д/ф «Бір туынды тарихы» 13.00,
20.00 Т/с «Разия» 14.00, 22.30 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 15.00, 21.40 Т/х
«Рауза» 16.00 Т/х «Пәленшеевтер-2»
16.45 «Қоғамдық талқылау» 19.30, 23.45
Қорытынды жаңалықтар 20.50 Новый
курс 21.00 Итоги дня 23.15 Т/х «Мектеп»
00.30 «Менің тағдырым» 01.10 Əсем
әуен
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Той базар» 06.40 «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00
«Доброе утро» 11.00 «Галка и Гамаюн»
12.00 «QALAYYM LIVE» 14.55 «Ментовские войны. Одесса» 16.00 «Мужское/
Женское» 16.55 «Пусть говорят» 18.45,
03.15 «Бір сұрақ» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 23.00 Т/с «Другой майор Соколов» 22.00, 02.15 «П@УТІNА»
01.00 «На самом деле»
Сәрсенбі-Среда 2 қазан

ҚАЗАҚСТАН
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.30,
13.00, 17.00, 20.00, 00.15 AQPARAT
07.00 «Таңшолпан» 10.00 Т/х «Қайран
күндер» 12.00,13.10 «Ниет» 14.00, 21.30
Т/х«Қашқын» 15.00, 22.25 Т/х «Жат
мекен» 16.00 Тұлға 16.35 «Ақсауыт»
20.35,03.00 «Ашық алаң» 23.25 «Судағы
із» 00.50 Футбол 03.50 «Қалампыр»
ХАБАР
06.00 «Тамаша» 07.00 М/ф «Тобот»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 08.00,

12.00 Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00,
19.00 Т/х «Мәдениет үйі» 10.30, 17.30
«Листопад» 12.25 Тұсаукесер «Патриот»
13.00, 20.00 Т/с «Разия» 14.00, 22.30 Т/х
«Махаббатым жүрегімде» 15.00, 21.40
«Рауза» 16.00 «Пәленшеевтер-2» 16.45
«Одна история» с Майей Бекбаевой
19.30, 23.45 Қорытынды жаңалықтар
20.45 Prime time 21.00 Итоги дня 23.15
«Мектеп» 00.30 «Менің тағдырым» 01.10
Əсем ән
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Той базар» 06.40 «Той заказ»
07.10, 18.00 Басты жаңалықтар 08.00
«Доброе утро» 11.00 «Галка и Гамаюн»
12.00 «Қалаулым» 14.55 «Ментовские
войны. Одесса» 16.00 «Мужское/ женское» 16.55 «Пусть говорят» 18.45, 03.15
«Бір сұрақ» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 23.00 Т/с «Другой майор Соколов» 22.00, 02.15 «Паутина» 01.00 «На
самом деле»
Бейсенбі-Четверг 3 қазан

ҚАЗАҚСТАН
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.30,
13.00, 17.00, 20.00, 00.15 AQPARAT 07.00
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 «Қайран
күндер» 12.00,13.10 «Ниет» әлеуметтік
ток-шоу 14.00 Т/х «Қашқын» 15.00, 22.25
Т/х «Жат мекен» 16.00 «100 жаңа есім»
16.25 «Менің Қазақстаным» 16.50 «100
бизнес бастауы» 20.35, 03.00 «Ашық
алаң» 21.30 Т/х «Қашқын» 23.25 «Судағы
із» 00.50 Футбол 03.50 Т/х «Қалампыр»
ХАБАР
06.00
«Тамаша» 07.00 М/с «Тобот»
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 08.00
Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00, 19.00
Телехикая «Мәдениет үйі» 10.30, 17.30
Т/с «Листопад» 12.00 Жаңалықтар. Новости 12.25 Народный контроль 13.00,
20.00 Т/с «Разия» 14.00, 22.30 Т/х «Махаббатым жүрегімде» 15.00, 21.40
Т/х «Рауза» 16.00 «Қарақатпен шәй»
16.45 Тарих. Тағдыр. Тұлға 19.30, 23.45
Қорытынды жаңалықтар 20.45 Открытый диалог 21.00 Итоги дня 23.15 Т/х
«Мектеп» 00.30 «Менің тағдырым» 01.10
Əсем әуен
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Той базар» 06.40 «Той заказ»
07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00
«Доброе утро» 11.00 Т/с «Галка и Гамаюн» 12.00 «QALAYYM LIVE» 14.55 «Ментовские войны. Одесса» 16.00 «Мужское/
женское» 16.55 «Пусть говорят» 18.45,
03.15 «Бір сұрақ» 20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 23.00 Т/с «Другой майор
Соколов» 22.00, 02.15 «П@УТІNА»
Жұма-Пятница 4 қазан

ҚАЗАҚСТАН
06.00,04.25 Əнұран 06.05 Көңіл толқыны
06.30, 13.00, 17.00, 20.00,00.50, 03.55
AQPARAT 07.00
«TANSHOLPAN»
бағдарлама 10.00, 18.10 Т/х. «Қайран
күндер» 12.00, 13.10, 01.25
NIET
Əлеуметтік тоқ-шоу 14.00, 21.30 Т/х.
«Қашқын» 15.00, 22.25 Т/х. «Жат мекен» 16.00 Иман өзегі 16.25 Д/ф. «Ұлы
дала ұлағаты» 17.15 Ауылдастар 17.50
«Екі жұлдыз» күнделік 18.00 Қайран
күндер 20.35 «Ashyq alan» 22.25 «Жат
мекен» 23.25 «Судағы із» 00.15 «Parasat
maidany» 03.05 «Ашық алаң» 03.55 Т/х.
«Қалампыр»
ХАБАР
06.00,02.00 ҚР Əнұраны 06.00 Тамаша
07.00 М/с «Тобот» 07.30, 08.10, 09.10
«Таңғы хабар» 08.00 «Жаңалықтар»
09.00
«Новости» 10.00, 19.00 Т/х
«Мәдениет үйі» 10.30 Сериал «Листопад» 12.00 Жаңалықтар. Новости 12.25
Біздің назарда 13.00, 20.00 Кино. «Разия» 14.00 Т/х. «Махаббатым жүрегімде»
15.00 «Рауза» Т/х 16.00 Ток-шоу «Давайте говорить» с Айгуль Мукей 17.00
Дневник «Шоу талантов Central Asias Got
Talent» 17.30 «Религия. Сегодня» 18.00
«Тайны. Судьбы. Имена» 19.30,00.45
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Қорытынды жаңалықтар 20.50 Премьера Новый курс 21.00 Итоги дня 21.40
«Топжарған» 23.15 «Khabar boхing»
01.15 «Əсем әуен»
ЕВРАЗИЯ
06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты
жаңалықтар 07.45 Жұма уағызы 08.00
«Доброе утро» 11.00 Премьера «Галка
и Гамаюн» 12.00 «Қалаулым» 14.55 Х/ф
«Побочный эффект» 16.50 «Жди меня
Казахстан» 18.45, 03.00 «Заң сөйлесін»
20.00 Главные новости 20.45 Поле чудес 22.00,00.00 Сериал «Отравленная
жизнь» 23.00, 02.00 Паутина 04.00 Той
заказ
Сенбі-Суббота 5 қазан

ҚАЗАҚСТАН
06.00,04.25 Əнұран 06.05 Qyzyq eken
07.00 AQPARAT 07.30 «Сәлем Қазақстан»
08.45 Бір күн 09.10 «Екі жұлдыз» күнделік
09.25 Тұсаукесер «Толағай» 10.00,18.00
Т/х. «Қайран күндер» 12.00 Nur Tiley
12.35 Концерт «Махаббат әлемі» 14.35
М/ф. «Мадагаскар-2» 15.55 Мелодрама «Жарақат» 17.30,02.00 «Мәдениет
жауһарлары»
20.00,03.15
MASELE
20.35 Əзіл әлемі 21.00 Тұсаукесер. «Екі
жұлдыз» 22.40 «Жайдарман» 00.45
Шәмші Қалдаяқовтың әндері. Концерт
02.25 Т/х. Қалампыр 03.50 Parasat
Maidany
ХАБАР
06.00,02.00 ҚР Əнұраны 06.00
Ұят
болмасын 06.45 Т.Асардың концерті
«Елімнің еркесі мен боламын» 08.45
Өзін өзі тану 09.00 Шебер аспаз 09.30
М/с. «Клео забавный щенок» 10.00 М/ф.
«Хранитель луны» 11.30 «Жұлдызды
жекпе-жек» 13.15 «Қарақатпен шай»
14.00 Премьера! Шоу талантов «Central
Asias Got Talent» 15.40 Кино «Он и она»
17.30 Т/х. «Мәдениет үйі» 20.00 Қызық
Times 21.00 «7 күн» 22.00 Мегахит. «Вернуть Бена» 23.45 Тарих. Тағдыр. Тұлға
00.45 Əсем әуен
ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х «Мир без конца» 06.50 Тамаша сити 07.45 Басты жаңалықтар 08.30
Ұшқалақ 09.00 Х/ф. «Одиночка» 12.50
«Фабрика грез» 13.15 Т/х. «Махаббатым
жүрегімде» 14.50 «Теория заговора»
15.45 Х/ф. «Интриганки» 18.00 Сенбілік
жаңалықтар 18.35 Кешкі кездесу 20.00
«Главная тема» 20.30,23.00 Сериал
«Знахарь» 22.00,03.45 Паутина+ 00.30
Х/ф. «Бегущий по лезвию 2049»
Жексенбі-Воскресенье 6 қазан

ҚАЗАҚСТАН
06.05 «Қызық екен» 06.00, 20.45 Кәсіпқой
бокс. Тікелей эфир 10.00, 18.00 «Қайран
күндер» 12.00, 03.15 «Дара жол» 12.50
«Сағындырған әндер-ай» 10.00 Т/х
«Мен сені сүйем, өмір»
14.20 «Əзіл
әлемі» 15.50 «Екі жұлдыз» 17.30, 02.50
«Бір күн» 18.10 Т/х «Қайран күндер»
20.00 «Арта» 21.45 «Көңілді тапқырлар
алаңы» 23.30 «Қауіпті миссия:елес хаттамасы» 02.00 «Қалампыр» 04.00 «Көңіл
толқыны»
ХАБАР
06.00
«Ұят болмасын» 06.50, 00.30
Əсем әуен 07.20 «Мерекелік концерт»
08.45
«Самопознание» 09.00 «Өмір
жолы» Ы.Алтынсарин 09.30 М/с «Клеозабавный шенок» 10.00 М/ф «Рок Дог»
11.20 «Қызық таймс» 12.35 Т/х «Рауза» 15.50 «Топжарған» 17.30 «Вернуть
Бена» 19.15 «Central Asia`s God Talent»
21.00 «7 күн» 22.00 «Большая неделя»
23.00 Мегахит «Безумный спетсназ»
ЕВРАЗИЯ
06.00 Т/х «Мир без конца» 06.50,
03.45 «Тамша сити» 07.45 «Сенбілік
жаңалықтар» 08.15 «Ұшқалақ» 08.30
«Воскресные беседы» 08.45 «Х/ф
«Страшная жена»
12.50 «Контент»
13.30 «Точь-В-Точь» 16.00 Х/ф «Любовь как мотив» 18.00 Басты бағдарлама
18.35, 02.45 «Кеш қалмайық» 20.00 Аналитика 23.00 «Знахарь» 01.00 «Жизнь
других» 22.00, 02.00 «Паутина +»

С арқан

e-mail: Igiman01@mail.ru
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‡лгi бол бозбалаѓа µнер бастап
Бауырым Баймаман 70-ке толғанда

Таптап өтіп жүз жаста әл жиып бар.

Құтты болсын мерей тойың - жетпісің,
Аттай шауып алпыстан да өтіпсің.
Жетпістен де бір сүрінбей желіп өт,
Қартайдым деп жетпісті той етіпсің.

Ұлассын тойың тойға арылмасын,
Басын қосқан еліңнің кәрі-жасын.
Той құдайдың қазынасы деген сөз бар,
Əлеумет ішіп-жесін қазына асын.

Атан жасты алпысты артқа тастап,
Желкілдеген жетпіске жеттің аттап.
Қартайып қалыппын деп еш ойлама,
Үлгі бол бозбалаға өнер бастап.

Немере-шөбереге үйің толсын,
Бас қосып күнде бәрі жиын болсын.
Қабағыңа келіндер қарай біліп,
Шығарар атағыңды ұлың болсын!
Сабырхан ЖАҚЫПОВ.
Алмалы ауылы.

Алдыңда әлі асатын үш белес бар,
Сақ болмасаң олардың жолдары тар.
Сексеннен соң тоқсан келер қас жауың,

¦стаз ењбегi аќталуда
Ілияс Жансүгіров - қазақ әдебиетінің
барлық жанрларында қалам тартып,
елеулі туындылар берген әмбебап
дарын. Əсіресе ол өзінің аса қуатты
суреткерлік талантын поэзия жанрында көрсетіп, күллі қазақ әдебиетінің
мақтанышына айналған туындылар
берді. Ілияс әдебиетке халық фольклоры дәстүрінен, аз оқуымен және
біршама кештеу — 20-жылдардың басында келді. Бірақ ол сол кездің өзінде
халық өмірін жетік білетін, қазақ тілінің
байлығын тамаша меңгерген бозбала
еді. Өте қабілеттілігі мен ізденгіштігінің,
жігерлілігінің және жаңадан құрылып
жатқан қоғамның қоңыртөбел ортадан
шыққан талапты жастың оқып, білім алуына жылы қабақ танытуының арқасында,
ол біршама қысқа уақыттың ішінде тез
жетіліп, аршындап алға озды. Алматы, Ташкент, Мәскеу оқу орындарында
жақсы мағынасындағы қомағайлықпен
білім алды, өз бетімен де көп оқыды,
орыс және әлем классикалық әдебиетін зерттей оқып, үздік туындыларын орыс тілінен
қазақшаға аударды. Осы аралықта жазуға да
төселіп, қоғамдық жұмыстарға, әдебиет ісіне
белсене қатысты. Алғашқы жинағы 1928 жылы
34 жасында жарық көрген Ілияс 5–6 жылдың
ішінде қатарынан арындап алға озып, Абайдан
кейінгі дәуірдің аса көрнекті ақынына айналды.
Прозалық, драматургиялық талантты кесек
туындыларын айтпағанда, «Күй», «Күйші»,
«Құлагер» сияқты классикалық шығармалар
тудырды. Ілияс поэзиясы — ойға қанат, сезімге
нәр беретін, ешқашан ескірмейтін, мәңгі жас
поэзия. Ілияс Жансүгіров қазақ сөз өнерінің
поэтикасын кемелдендірген, көріктендірген
қайталанбас дарын иесі. Оның шығармаларықазақ әдебиетін ұдайы көркемдіктің шырқау
шыңына бастай беретін мәңгілік үлгі өнеге.

Бiз оќырмандарымызѓа
с‰йенемiз

1918 жылдың күзінде солтүстік
Жетісу жеріне ақгвардияшылар басып
кірді. Бірақ көлемі үлкен Лепсі уезі ауданында кеңестік билік сақталып қалды.
Орталығы Черкасск ауылы болды. 1918
жылдың маусым айынан, 1919 жылдың
қазан айына дейін созылған шайқаста
Жетісу тұрғындарының ерлік көрсеткен
күресі тарихта «Черкасск қорғанысы»
деген атпен қалды.
«Черкасск қорғанысының» 101
жылдығына Сарқан ауданының тарихы
музейінің қызметкерлері «Музей түнін»
ұйымдастырып өткізді.
Музей залдарын безендіріп, кеңес
дәуіріндегі өлке тарихымен (19171991 жж.), «Ұмытылмас есімдер» көрмесімен таныстыруды музей экскурсоводы Болат Кулшат өткізді.
Көрме өте қызықты өтті, қойылған
сұрақтарға толыққанды жауап қайтарылды, жиналған қауым өздеріне
көптеген мағлұмат алды.
Д.АВГУМБАЕВ,
Черкасск ауылдық округінің жастар
ісі жөніндегі әдіскер-нұсқаушысы.

Құрылтайшысы:
Сарқан ауданының
әкімдігі

Айзат ТӨЛЕУЛИНА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның
қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі,
бірлестік жетекшісі.

●Құлаққағыс

Өлке тарихынан
сыр шерткен
"Музей түні"

Сарқан

Биылғы жыл Ілияс Жансүгіровтің туғанына
125 жыл толып отыр. Осыған орай аудандық
кітапханада мектеп оқушылары арасында
«Жыр құлагері - Ілияс» атты Ілияс оқулары
өтті. Жарысқа мектебіміздің 9 «а» сынып
оқушылары Жұмабек Альбина мен Бектемисова Фатима қатысты. Нәтижесінде жүлделі
1- орынды Бектемисова Фатима жеңіп алса,
Жұмабек Альбина қатысқаны үшін марапатталды. Жетекшісі қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің
мұғалімі Ерболаева Ләззат Айғалиқызына
жұмысыңызға жеміс, еңбегіңіз осындай дарынды оқушылардың жеңісімен ақтала берсін
дегіміз келеді!

Қойлықтан бір оқырманымыз телефон
шалды:
-Келер жылы сіздердің газетке жазылмаймын!
-Неге?
-Себебі, пошташы бізге газет әкелмейді.
Оқырманның айтуынша Қойлықтағы Бөгенбай
көшесі ғана емес, бүкіл ауыл жазылған
газеттерін ала алмайды екен.
Бұл кемшілікті біз жыл сайын естіп келеміз.
Газет тарату аудандық пошта байланысы
торабының міндетіне жататынын түсіндіреміз.
Басшыларымен хабарласып, тиісті нәтиже
шығаруын талап етеміз. Өйткені баспасөзге
жазылудан түсетін қаржының қомақты үлесі
пошта байланыс торабының еншісінде.
Газеттерге жазылу ісі негізінен мемлекеттік
қолдаудың арқасында жүзеге асады. АҚШ
пен Канадада, Еуропа елдерінде газетжурналдарды
оқырмандарға
тасымалдау
шығындары
мемлекеттік
бюджет
есебінен қамтылатын болғандықтан жазылу бағасы әлдеқайда төмен. Біз болсақ
оқырмандарымызды жоғалтып алмау үшін
"Сарқан" газетінің жазылу бағасын жылдағы
мөлшерден арттырмауға мәжбүрміз.
Аудандық
баспасөздің
таралымы
ауданымыздың, аймақтың тыныс-тіршілігінен құлағдар болғысы келетін саналы
оқырмандарымызға байланысты. Біз ең алдымен өз қаласында, өз ауданында болып жатқан
жаңалықтарға бей-жай қарамайтын қалың
қауымға сүйенеміз!
Іске сәт, қалың оқырман!
"Сарқан" газетінің редакциясы.
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!
Алмалы ауылының тұрғындары, жездеміз Макенов Есімжан Əбілжанұлы 22
қыркүйекте 60 жасқа толса, әпкеміз Макенова Жұмағайша Аумуханқызы 18 қыркүйекте
60 жасқа толды. Жездеміз Естай темір тұлпарларды жөндеп, еңбек етіп жүрсе әпкеміз
Жұмағайша Алмалы орта мектебінде ұстаздық еткен, қазіргі уақытта зейнеткерлік демалыста.
Өмір атты тарихтың дастанында,
Өздеріңмен алға басып түз өрге,
Үлгі болып келдіңдер жас қауымға.
Жетіңдерші алпыс емес жүзге де.
Ардақтылар, енді қалған ғұмырдың,
Бақ думанды кешіріңдер ғұмырды,
Тек қана бақыт күлсін аспанында.
Бізден айтар тілек осы сіздерге.
Ізгі тілекпен: Аумухановтар әулеті.

Сарқан қаласының тұрғыны, асыл жар, қамқор әке
Серғазы Асқарұлы Смаилов қыркүйек айының 25 күні
мерейлі 50 жасқа толып отыр. Ардақтымызға еңбегінің
жемісі мен жеңісіне кенеліп, мақсат-мұратына мүдірмей
жетуіне тілектеспіз.
Ашып өмір есігін нұрланды күн,
Шашу шаштық сол үшін жырдан бүгін.
Өзіңе де, өзгеге де шуақ сыйлар,
Құтты болсын 50 деген туған күнің.
Бақытты отбасының кеш ғұмырын,
Өмір өзі жазады отты жырын.
Отбасында дәм-тұзымыз құп жарасып,
Əке үмітін ақтасын құлындарың.
Тілек білдірушілер: жұбайы Айжан, балалары
Дидар, Диляра, Мөлдір және Гүлжан.

Шаѓын футболдан жењiмпаздар аныќталды
Сәрсенбі күні аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің, аудандық прокуратура
мен пробация қызметінің ұйымдастыруымен Балалар және жасөспірімдер спорт мектебінде
бас бостандығынан шектеуге сотталғандар арасында шағын футболдан ауданаралық жарыс болып өтті. Бас бостандығынан шектеуге сотталғандардың өмірге деген көзқарасын
өзгерту, болашақта қайта қылмыс жасамау және әкімшілік құқық бұзбау мақсатында
өткізілген шара бастауында аудандық дене шынықтыру және спорт бөлімінің басшысы
А.Құдабаев, Ақсу аудандық Пробация қызметінің аға инспекторы, әділет аға лейтенанты
А.Бакиев және Сарқан аудандық Пробация қызметі бастығының міндетін атқарушы, әділет
капитаны М.Еркенов сөз сөйлеп, қатысушыларға сәттілік тіледі.
Тартысты өткен сайыс мынадай нәтижемен қорытындыланды: І орынды Ақсу аудандық
пробация қызметінің командасы жеңіп алса, ІІ орынға Сарқан қаласының командасы, ІІІ
орынға Сарқан ауданынан құралған команда, ІV орынға Жастар (Сарқан ауданы) командасы табан тіреді. Жекелеген жеңімпаздар арнаулы номинациялармен марапатталса,
командаларға кубоктар мен мақтау қағаздары табыс етілді.
Өз тілшіміз.

Ғайнул Абдулаұлы САДИЕВ
Еңбек ардагері, "Еңбек Қызыл Ту" орденінің иегері,
"Сарқан ауданының Құрметті азаматы" Ғайнул Абдулаұлы
Садиев 88 -ге қараған жасында дүниеден озды.
Ғайнул Абдулаұлы Садиев 1931 жылы 28-маусым күні
Сарқан ауданына қарасты Жалаңаш деген ауылда дүниеге
келген. Білімі жоғары, ауыл шаруашылығы саласының маманы. 1950 жылдан бастап аудандық комсомол комитетінде
нұсқаушы, бірінші хатшы, аудандық партия комитетінде
нұсқаушы қызметтерін атқарған. 1963 жылдың күзінде "Энергия" колхозының бастауыш партия ұйымының хатшысы, бір
жарым жылдан соң сол колхоз басқармасының төрағасы
болып сайланған. Сол қызметте 12 жыл бойы табан аудармай абырой биігінен көрініп, басқарған шаруашылығы миллионер атанған. Адал еңбегі үшін, колхозшылардың тұрмыстіршілігін көтергені үшін 1966 жылы КСРО Жоғарғы Кеңесінің
Жарлығымен Ғ.А.Садиев "Еңбек Қызыл Ту" орденімен
марапатталған.
Ғ.А.Садиевтің есімі Алакөл ауданына да кеңінен танымал.
Ол осы ауданның "Социалды", "Үшарал" шаруашылықтарын
басқарып, алдыңғы қатарға шығарған болатын.
Ғ.А.Садиев үлкен отбасының ұйытқысы болды. 5 қыздан
10 немере, екі шөбере сүйген ол өмірінің соңына дейін кейінгі буынға ақылшы абыз ақсақал
бола білді.
Ғ.А.Садиевтің жарқын бейнесі жүрегімізде сақталады. Марқұмның жаны жәннатта, тәні рахатта болғай!
Аудан әкімдігі, аудандық мәслихат аппараты, аудандық ардагерлер кеңесі.
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