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Сондай-ақ қала тұрғындары қала күніне ар-
нап дайындаған тәтті торт та дастархан басы-
нан ерекше орын алды. 

Мерекеге орай орталық алаңда әр түрлі 
байқаулар өткізіліп, жеңімпаздарға бағалы 
сыйлықтар табыс етілді. 

Бұның алдында қала күніне орай балалар 
мен жасөспірімдер спорт мектебінде, спорт 
алаңдарында волейболдан, баскетболдан, 

Менің сүйікті Сарқаным
Өткен жұмада сарқандықтар 

ерекше көңіл-күймен қала 
күнін атап өтті. Көктен күн 
де шуағын молынан төгіп, өз 
шаттығын қосқандай болды. 
Салтанатты шараға аудан 
әкімінің орынбасары Ғалымжан 
Маманбаев қатысып, алды-
мен ел ағалары М.Тынышбаев 
атындағы орталық алаңда 
атаулы күн құрметіне орай 
ұйымдастырылған ұжымдық 
дастархан көрмесін аралап, 
көпшілік назарына ұсынылған 
сан түрлі тәтті, дәмділерден 
ауыз тиді.

футболдан, қол күрестен, қазақша күрестен 
және жастар арасында «NOMAD'S SPIRIT» ата-
уымен спорттық жарыстар ұйымдастырылып, 
мереке өзінің ауқымдылығымен ерекшеленді. 
Жеңімпаз жандарға және командаларға 
жеке кәсіпкерлердің демеушілігімен ақшалай 
сыйлықтар табысталды. 

Алаңда өткен салтанатта аудан әкімінің 
орынбасары Ғалымжан Маманбаев пен қала 

әкімі Амантай Орынбеков қала тұрғындары 
мен қонақтарын «Қала күнімен» құттықтап, 
мерекелік лебіздерін ақтарды. Қала бойынша 
«Үлгілі аула» иегерлеріне және сол күні дүние 
есігін ашқан нәрестеге жеке кәсіпкерлердің 
демеушілігімен бағалы сыйлықтармен сый-
сияпат көрсетілді. Әсіресе «Сарқаным 
сарқылмас бұлағым» атты ұжым аралық 
байқауының іріктелген топтарының өнері 

көрермендерін тәнті етті. Шара соңында 
аудандық мәдениет үйінің қызметкерлері әсем 
әндерден шашу шашып, мерекенің салтана-
тын арттыра түсті.  Сүйікті қаламыз Сарқанның 
туған күнін мерекелеу ісіне жеке кәсіпкерлер 
де айрықша атсалысты. Ұйымдастырылған 
барлық шараға 1 млн.теңге көлеміндегі  жүлде 
қоры осының айқын айғағы. 

Өз тілшіміз.

Халықаралық Қарттар күні біздің аудан-
да он күн бойы тойланды. Аудан әкімі Марат 
Разбеков атаулы күн аясында майдангерлер  
Берлібек Ысқақов, Геннадий Федорович Улья-
нов, Алексей Федорович Галкиннің үйлерінде 
болып, сый-сияпат ұсынып, мерекелерімен 
құттықтады. Ізгілікке толы қарттар күні 
мерекесіне орай Сарқан ауданының әкімі 
ғасыр жасаған қарияларымыздың да хал-
жағдайларын сұрап, арнайы барып, дәстүрлі 
мерекелерімен құттықтап, гүл шоқтары мен 
сыйлықтарын табыстады. Ғасыр жасынан 
асқан Қанша Қарсыбаева, Хафия Ахмето-
ва, Рамиля Заманбекова билік өкілдерінің 
құттықтауларын қабыл алды. Олардың ізін 
басып 80-90 жас аралығындағы Құсайын 
Теңізбаев, Николай Сергеевич Косулин, Сафи-
улла Абдулович Садиев, К.Баймұхамбетова, 
Екатерина Владимировна Безнедельная, Ана-
стасия Ивановна Павличенко, Полина Яков-
левна Кошман, Қаншайым Көкбаева, Шакен 
Жұманова, Кәукер Салқынбайқызы Колубеко-
ва және басқалар келеді.  

Қазан айының 3-інде аудандық кітапханада 
«Қарттарым-асыл қазынам» атты әдеби-
танымдық шара өтті. Бала кезімізде ақ сақалды 
аталарымыз бен ақ шашты әжелеріміздің 
“Жасымда қаншалықты бейнет берсең, 
қартайғанымда соның зейнетін көрсете көр”, – 
деп жаратқанға жалбарынып отырғандарына 
талай куә болдық. Бұған қоса олар адам 
баласының әдемі қартая білуінің өзі баға жет-
пес бақыт екенін әр сөздеріне тұздық ететін. 
Сол уақыттары бұл қылықтарына күле қарап, 
кәрі адамға әдеміліктің не қажеті бар дейтінбіз. 

Сөйтсек қарттар сөзінің жаны бар екен. 
Адамның жаратылғаны секілді әркімнің әртүрлі 
қартаятыны заңдылық. Біреулер шау тартқан 
шағында үрім-бұтағының ғана емес күллі 
жұрттың ықыласына бөленіп, ардақтысына ай-
налса, кейбіреулердің бала-шағаның берекесін 
қашырып жүріп берекесіз шал-кемпір атанаты-
ны шындық. Қалай дегенде де Алланың бер-
ген ғұмырын әркім өз ақыл-парасатымен мәнді 
етпек.

Сондай ақыл-парасаты жарасқан 
қазына қарттарымыз кітапханамыздағы ақ 
пейілімізбен, ақ дастархан жайып қарсы алған 
кітапханашылардың сыйлы қонағы боп қайтты. 
Аудандық ардагерлер кеңесінің төрағасы 
Қадыл Жанасбеков,  ардагер ұстаз Каукер Ко-
лубекова өмір жолындағы өнегеге толы ақыл-
кеңестерімен бөлісті. Оқырмандар сол күні 
«Қарттарым-асыл қазынам» тақырыбындағы 
кітап көрмесін тамашалап, кітапханаға жаңадан 
түскен әдебиеттермен танысты. 

Мұндай басқосулар ауданымыздың 
көптеген мекеме-ұйымдарында өтті. 
Солардың ішінде ауданның жұртқа танымал 
қарияларының басын қосып, ізгі тілектерін 
арнап, өлеңнен-әннен шашу шашқан Сарқан 
политехникалық колледжінің директоры 
Нұрахмет Маткаримовқа алғысымыз шексіз. 

Айта кету керек, аудан басшысы Марат 
Мелісұлы қарттар күніне орай барша ардагер-
лерге Сарқан қаласындағы «Атамекен» мей-
рамханасында үлкен ас берді. 

-Ауыр күндердегі адал еңбектеріңіз бен 
белсенді азаматтық ұстанымдарыңыз үшін 
бас иіп алғыс білдіреміз!-деді аудан басшысы. 

-  Сіздерге мықты денсаулық, бақыт, ұзақ ғұмыр 
тілейміз! 

Осы басқосуда елді мекендерден келген 
қарияларымыз ақ тілегін ақтарып, қашан да 
елеп-ескеріп, ақыл-кеңестерін сұрап жүретін 
Марат Мелісұлына  әкелік-аналық алғыстарын 
жаудырды. 

Біз, ардагерлер аудандағы қоғамдық 
жұмыстардың қашан да бел ортасын-
да жүреміз. Он жылдан бері ауданымыз-
да "Ата-бабалар дәстүрі - ұрпаққа аманат" 
атты бағдарлама жүзеге асырылып, атадан 
балаға мұра болып келе жатқан ата дәстүрді 
жалғастыруға белсене араласудамыз. Сонау 
соғыс жылдарында, соғыстан кейінгі кезеңде 
дүниеге келген апаларымыз ұрпақ өрбітіп, 
"Батыр ана" атанып, еңбектен де қалмады. 
Бүгінгі таңдағы ауданымыздағы 400-ден астам 
көп балалы аналар көш басындағы Зағила 
Шөнжікенова, Саруайса Менгельбаева, Ти-
ыштыжамал Кәрімова, Рысжан Абдразақова, 
Патсай Смаилова, Нұршат Ибрагимова, 
Нуриман Кенжеғұлова аналарымыздың 
ұрпақтары тәуелсіз мемлекетіміздің экономи-
касын дамытуға үлес қосып, халыққа қызмет 
көрсетуде. 

Ардагерлер кейінгіге өнеге болып, жас-
тарымыз ата-анасын қадірлеп, бақуатты 
тұрмыс кешуге мұрсат берген тағдырымызға 
алғысымыз шексіз.

Ш.АСҚАРҒАЛИЕВА,
аудандық "Әжелер алқасының" 

төрайымы.

Sarqan polıtehnıkalyq kolledjі 
ákіmshіlіgіnіń uıymdastyrýymen halyqaralyq 
qarttar kúnіne oraı  aýdanymyzdyń  jáne 
kolledjіmіzdіń ardagerlerіne arnalǵan 
«Qarttarym, aman-saýmysyń?» atty qurmet 
kúnі ótkіzіldі. Halqymyz qashanda darııa 
kóńіl, keń keýde qarttarymen maqtana 
bіlgen. Aqsaqaly men aq shashty anany 
qadіrlegenі  sonshalyq, aq kıіzge  orap, 
kótergen eken. Bіzdіń qarttarymyzdyń da 
orny tór, qatary aldyńǵy sapta. Qarttarymyzdy  
qut berekemіz  dep bіlemіz. Qarttardyń tіlegі 
– el amandyǵy,  jurt tynyshtyǵy. Qazaqtar – 
«Tórіńnen qart ketpesіn» dep tіlegen halyq. 
Jasy úlkenge qurmet etý, qarttyń búgіlgen 
belіne súıeý bolý - bіzdіń ata dástúrіmіz. 
Kolledj  bіlіmgerlerі  osy jasy úlken, kóptі  
kórgen aqsaqaldardyń aq batasyn alyp 
olardyń tálіmі men ulaǵatyn boıyna sіńіre 
qalyptassa eken deımіz. Bіlіm ordamyzdyń 
qonaǵy bolǵan kóptі kórgen, ónegelі joly 
bar, tereń oıly aqsaqaldarymyz Qadyl 
Janasbekov, Saǵyndyq Qalıev, Sholpan 
Asqarǵalıeva, Anýarbek Temіrbaev, Azamat 
Sarsembaev, Vıktor Iýrochkın, Sáýle 
Anhaeva taǵy basqalary bіlіmgerlerіmіz  
bolashaqta qazaqtyń qundylyqtaryn 
boılaryna sіńіrgen   іzgі, qasıettі urpaq bolsa 
eken degen nıetpen  aq  batasyn  berdі. 

Bata – halyqtyń rýhanı kúsh alatyn 
qudіrettі senіm kúshі jáne jaqsylyqtyń 
bastaýy, al qarııa kósh basyndaǵy 
adastyrmas baǵdar. Qart kіsіnі qazyna  
dep esepteıtіn halqymyzdyń іzgі ustanymy, 
urpaqtarǵa jalǵasyp keledі. Búgіngі  qazaq 
jastary  baba sabaqtastyǵyn úzbeı qarttardy 
qurmetteýі tıіs. 

Mańyzy zor  tárbıe saǵatyn kolledj 
dırektorynyń  oqý tárbıe jumysy jónіndegі 
orynbasary Anargúl Ómіrbekova men hımııa 
pánі oqytýshysy  Gúlııa Djýmagýlova ótkіzdі.

L.RYSBEKOVA,
Sarqan polıtehnıkalyq kolledjіnіń 

kіtaphanashysy.

Qurmet 
kúnі

Қарттарым - асыл қазынам

●Руханият
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Қазақстан  Республикасы Орталық сайлау комиссиясының 
2013 жылғы 6 маусымдағы № 11/205 қаулысына 4-қосымша

Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері,  
ауылдық округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары əкімдерінің сайлауы 

2019 жылғы "25 "қазан
Алматы облысы Сарқан ауданы Қарашыған  ауылдық округі əкімдігіне 

кандидаттарды тіркеу туралы   аудандық сайлау комиссиясының ХАТТАМАСЫ
Қазақстан Республикасының аудандық маңызы бар қаланың, ауылдық округтері, 

ауылдық округтің құрамына  кірмейтін кенттері мен ауылдары әкімдерінің  сайлауын өткізу  
қағидаларының 20-тармағына сәйкес келіп түскен  құжаттарды қарап, Сарқан аудандық сайлау 
комиссиясы шешті:

1.Әкімдікке кандидаттар ретінде  тіркелсін: 
Мандилданова Асель Каликбергеновна - 1982 ж. "Қарашыған ауылдық округі әкімінің аппа-

раты" ММ-нің бас маманы.
Токтасынов Бектлеу Тезекбаевич - 1960 ж. Қарашыған ауылдық округінің әкімі.
2. Әкімдікке тіркелген кандидаттарға тиісті куәлік   берілсін.
3. Әкімдікке тіркелген кандидаттар  сайлау бюллетеніне енгізілсін.

Комиссия төрағасы                                           О.Ш.Тертюбаев                                                                                                                           
Комиссия төрағасының орынбасары           А.О.Аскарова                                                                            
Комиссия хатшысы                                           С.С.Кабдолданова                                                                      
Комиссия мүшелері:  Н.Ж.Маткаримов, І.Мұхтарұлы,  Ш.К.Нургалиева,  А.К.Курмаш
2019 жылғы  «10 » қазан
Ескертпе: 
Хаттамаға комиссия мүшелерінің айрықша пікірлері (егер олар  болса)  қоса беріледі.  

Приложение 4 к постановлению Центральной избирательной комиссии  
Республики Казахстан от 6 июня 2013 года  № 11/205

Выборы акимов городов районного значения, сельских округов, поселков и сел  Ре-
спублики Казахстан, не входящих в состав сельского округа

«25»  октября 2019 года

ПРОТОКОЛ Сарканской   районной  избирательной комиссии о регистрации  кандида-
тов в акимы   Алматинская область Сарканский район Карашыганский с/о 

Рассмотрев поступившие в соответствии с пунктом 20 Правил избрания на    должность, 
прекращения полномочий и освобождения от должности акимов   городов      районного  зна-
чения,  сельских   округов,    поселков  и сел    Республики Казахстан, не    входящих в состав 
сельского округа,  документы   Сарканская районная избирательная комиссия решила:

1.Зарегистрировать кандидатами в акимы:
Мандилданова Асель Каликбергеновна - 1982 г.  - гл. специалист ГУ "Аппарат Карашыган-

ского сельского округа" .
Токтасынов Бектлеу Тезекбаевич - 1960 г. - аким Карашыганского сельского округа.
2.Выдать зарегистрированным кандидатам в  акимы  соответствующее удостоверение.
3. Включить зарегистрированных кандидатов в акимы  в избирательный бюллетень.
Председатель комиссии                              О.Ш.Тертюбаев
Заместитель председателя комиссии       А.О.Аскарова
Секретарь комиссии                                     С.С.Кабдолданова
Члены комиссии:  Н.Ж.Маткаримов, И.Мухтарулы, Ш.К.Нургалиева,  А.К.Курмаш
«10»  октября 2019 года
Примечание: 
К протоколу прилагаются  особые  мнения  членов  комиссии (если они имеются). 

ҚАРАШЫҒАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІ 
ҚЫЗМЕТІНЕ ҮМІТКЕР 

МАНДИЛДАНОВА  АСЕЛ 
КАЛИКБЕРГЕНҚЫЗЫНЫҢ

 ӨМІРБАЯНЫ МЕН САЙЛАУАЛДЫ 
БАҒДАРЛАМАСЫ

Мандилданова  Әсел 
Х а л ы қ б е р г е н қ ы з ы 
1982 жылы 17 шілдеде 
Талдықорған облы-
сы, Бөрлітөбе ауданы, 
М.Төлебаев ауылында 
дүниеге келген.

1999 жылы Сарқан ауда-
ны, М.Төлебаев атындағы 
орта мектепті аяқтады.

1999-2004 жылдары Талдықорған 
қаласындағы І.Жансүгіров атындағы 
университеттің филология факультетін 
аяқтап, қазақ тілі және әдебиеті пәнінің 
мұғалімі мамандығын алды.   

2006-2007  «Қарашыған ауылдық округі 
әкімі аппараты» бас маманы қызметін 
атқарған.

2013-2016 «Қарашыған ауылдық  округі 
әкімі аппараты» геобағдарламшы болып 
істеген.

2016 жылдан бастап «Қарашыған ауылдық   
округі әкімі аппараты» бас маман қызметінде.

Тұрмыс құрған, 1 баласы бар.                                           

Бағдарламасы:
Әкім болу – демек, округ тұрғындарымен 

тығыз қарым-қатынаста болып, олардың 
әлеуметтік жағдайының жақсаруына, талап-
тілектерінің орындалуына, округтің көркеюі 
жолында адал қызмет ету.

1. Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында 
жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді үнемі 
назарда ұстаймын.

2. Адамның басты капиталы – білім. Осы 
тұрғыда округтегі білім беру ұйымдарымен 
үнемі байланыста болып, оқушылардың түрлі 
деңгейдегі байқауларға қатысуларына жағдай 
жасаймын.

3. Округ тұрғындарын рухани қолдау 
бағытында ауыл кітапханасы мен мәдениет 
үйі жұмыстарының жандануын назарда ұстай 
отырып, тиісінше қолдау көрсетемін.

4. Аз қамтылған, көп балалы отбасылар-
ды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан 
тыс қалдырмай, қамқорлық жасаймын.

5. Округтің санитарлық тазалығын 
үнемі бақылауда ұстап, көгалдандыру мен 
абаттандыруға жұмыс жасаймын.

6. Болашақ жас ұрпақтың еншісінде. Де-
мек, ауыл жастарының спортпен шұғылданып, 
түрлі жарыстарға қатысуларына жағдай жа-
саймын. Жастардың ауылда тұрақтауына 
жағдай жасай отырып, округ халқының санын 
арттыруға күш саламын.

7. Округтегі кәсіпкерлер, шаруа 
қожалықтарымен тығыз байланыста болып, 
ауылдың мәдени, қоғамдық жұмыстарына 
белсенді араласуларын ұйымдастырамын.

ҚАРАШЫҒАН АУЫЛДЫҚ ОКРУГІ ӘКІМІ 
ҚЫЗМЕТІНЕ ҮМІТКЕР 

ТОҚТАСЫНОВ БЕКТЛЕУ 
ТЕЗЕКБАЙҰЛЫНЫҢ 

ӨМІРБАЯНЫ МЕН САЙЛАУАЛДЫ 
БАҒДАРЛАМАСЫ

Токтасынов Бектлеу 
Тезекбаевич 1960 жылы  20 
қыркүйекте Талдықорған об-
лысы Бөрлітөбе ауданының 
Үлгі ауылында дүниеге кел-
ген. Білім жоғары, 1995 жылы 
Талдықорған сыртқы заң 
институтының құқық тану 
мамандығы бойынша бітіріп 

шықты.
1978-1980 жылдары СА қатарында 

әскери міндетін өтеді.
1980-1985 жылдары Талдықорған облы-

сы Бөрлітөбе ауданы М.Төлебаев ауылында 
құрлысшы болып жұмыс атқарды.

1985-1995 жылдары Талдықорған облы-
сы Бөрлітөбе ауданы М.Төлебаев ауылында 
көмекші шопан болып жұмыс атқарды.

1995-2009 жылдары Алматы облыстық 
ішкі істер департаментінде учаскелік поли-
ция инспекторы қызметін атқарды.

2012-2015 жылдары Алматы облыстық 
Орман шаруашылығы және жануарлар 
дүниесін қорғау  аумақтық инспекциясында 
қызмет атқарды.

2015  жылдан Сарқан ауданы Қарашыған 
ауылдық округінің әкімі қызметін атқаруда.

Отбасылы, 3 бала тәрбиелеп отыр.

Кандидаттың сайлауалды 
бағдарламасы:

Мен тұрғындардың әл-ауқатын және 
ауылдың әлеуметтік жағдайын жақсартуға 
барлық тәжірибемді және шараларды, 
білімімді де қосамын, сондықтан менің сай-
лауалды бағдарламам:

-Тұрғындардың әл-ауқатын жақсартуға 
және олардың жұмыспен қамту үшін шара-
ларды қамтамасыз ету мақсатында ауылдық 
округтің экономикасын дамыту;

-Жаңа жұмыс орындарын құру;
-Халықтың әл-ауқатын көтеру бағытында 

жұмыс жасап, әлеуметтік мәселелерді үнемі 
назарда ұстау;

-Аз қамтылған, көп балалы отбасылар-
ды, мүмкіндігі шектеулі жандарды назардан 
тыс қалдырмай, қамқорлық көрсету;

-Округтің санитарлық тазалығын үнемі 
бақылауда ұстап, көгалдандыру мен 
абаттандыруға жұмыс жасау;

-Округтегі кәсіпкерлер, шаруа 
қожалықтарымен тығыз байланыста болып, 
округтің мәдени, қоғамдық жұмыстарына 
белсенді араласуларын ұйымдастырамын;

-Округ тұрғындарына сапалы 
медициналық көмек көрсетуді басты назарда 
ұстаймын.

Медиация – ќоѓам ќажеттiлiгi
Медиация – дауларды шешудің баламалы 

түрі және ең танымал формасы болып табылады. 
Дамыған мемлекеттердің статистикасы медиа-
ция үрдісінің 83-85% - ға тиімді екендігін көрсетті, 
сонымен қатар медиация – ол медиатордың 
қатысуымен тараптарды татуластыру рәсімі деген 
пікір қалыптасқан. 

Медиация институты қазаққа жат емес, себебі 
медиацияның процедурасы біздің қазақ билерінің 
дауларды шешу процедурасымен ұқсас.

Медиацияны көп жағдайда алаш жұртында орын 
алған ежелгі билер сотымен салыстырады. Оның 

бірден-бір себебі – медиацияның бітімгершілік пен ымыраластыққа бағытталуы. 
Медиацияның мақсаты – қос тарапты бірдей қанағаттандыратын және дауласушылық 

деңгейін төмендететін өзара тиімді, әрі өзара бейбіт келісімге келу. Сот өндірісінен 
айырмашылығы медиация барысында «кінәлі, кінәсіз» деген тараптар болмайды, себебі бұл 
құқық саласы мүмкіндігіне қарай істі сотқа жеткізбеу мақсатын көздейді.

Тағы бір атап өтетін оңтайлы жақ – ол қаржылық жағынан соттық шығынға қарағанда 
төмендігі және уақыт үнемділігі. Мысалы, сотта іс ұзаққа созылады, ол тіпті айларға да созылуы 
мүмкін, сонымен қатар сот отырыстары бірнеше мәрте белгіленуі мүмкін, оған тараптардың 
бірінің өкілдері келмеуі де мүмкін. Осы орайда медиацияның келесі ерекшеліктерін атап 
өтуге болады: тараптардың еріктілігі және жеңілдетілген шараның бейресмилігі. «Медиаторға 
жүгіну қажет пе, әлде жоқ па?» дегенді тараптар өзара келісіп шешеді. Медиация барысында 
тараптардың тең құқықтылықты көздейтіні сөзсіз, сондай-ақ оларға тең міндеттер де жүктеледі. 

Қорыта  келе, медиация институты – азаматтық қоғам қалыптастырудың, дамуының 
белгісі. Себебі мәселені сотқа жеткізбей шеше алу – адам құндылықтары мен көзқарасын 
жаңа деңгейге көтерілгенінің айқын көрінісі.

 Е.БАЙБОЛОВ,
аудандық соттың төрағасы.

Что такое
коррупция?
Этимологический подход к со-

держанию понятия «коррупции» 
позволяет определить последнюю 
как «подкуп», «взятку», исходя 
из латинского слова «corruptiо». 
В римском праве имеется также 
понятие «corrumpire», которое 
трактовалось самым общим об-
разом, как «разламывать, портить, 
разрушать, повреждать, фальси-
фицировать, подкупать» и обо-
значало соответствующее проти-
воправное действие. Толковый 
словарь русского языка характе-
ризует коррупцию как подкуп взят-
ками, продажность должностных 
лиц, политических деятелей.

Закон Республики Казахстан 
«О борьбе с коррупцией» дает сле-
дующее определение коррупции– 
это «не предусмотренное законом 
принятие лично или через посред-
ников имущественных благ и пре-
имуществ лицами, выполняющими 
государственные функции, а также 
лицами, приравненными к ним, с 
использованием своих должност-
ных полномочий и связанных с 
ними возможностей либо иное ис-
пользование ими своих полномо-
чий для получения имущественной 
выгоды, а равно подкуп данных 
лиц путем противоправного предо-
ставления им физическими и юри-
дическими лицами указанных благ 
и преимуществ».

Г. КАНАПИЯНОВА, 
Инженер ОЧС Сарканского 

района, лейтенант
 гражданской защиты. 

ХАБАРЛАНДЫРУ
Сарқан ауданының халықты жұмыспен қамту 

орталығы коммуналдық мемлекеттік мекемесі «Нәтижелі 
жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017 – 2021 жылдарға арналған "Еңбек" мемлекеттік 
бағдарламасы бойынша 2020 жылға                      

1.әлеуметтік жұмыс орындарын құру 
2.жастар практикасын ұйымдастыру
3.қоғамдық жұмыстарды ұйымдастыру  үшін жұмыс 

берушілерден   2019 жылдың 25 қазанына  дейінгі 
мерзімде өтінім жинауды жүзеге асыратындығын хабар-
лайды;

Мекен жайымыз: Сарқан қаласы  Тəуелсіздік  
көшесі 117 үй. Байланыс телефондары: 2-22-65, 2-22-
26.

 Д.САҒЫНҒАЛИ,
орталық директоры.  

Құрметті тұрғындар!
Қазақстан Республикасында 2019 жылғы 11 қыркүйек пен 30 қараша аралығында Денсаулық 

сақтау министрлігінің қолдауымен ересек тұрғындарға темекі өнімдерін қолдану туралы маңызды 
сауалнама жүргізілетінін хабарлаймыз.

АЕО қызметкері үй шаруашылығын (пәтер, үй, жатақхана) ғылыми іріктеу жолымен 
анықталған болады және электронды құрылғы (планшет) көмегімен үй шаруашылығының 
(отбасының) бір тұрғынынан темекі өнімдерінің әр түрлерін пайдалану (пассивті темекі шегу, 
экономикалық аспектілер, білім және темекіге қатысты) мәселелер бойынша сұрайтын болады. 
АЕО қызметкерінде өзімен бірге фотосуреті және аты-жөні (бейдж) бар интервьюер куәлігі, АЕО-
ның темекіні пайдалану бойынша сұрау туралы ақпараттық хаттарының көшірмелері бар.

Бұл жобаның табысы үшін әрбір таңдалған респонденттің сауалнамаға қатысуы өте маңызды. 
Сауалнамаға қатысушы ұсынатын ақпарат толық құпиялылық жағдайында сақталады. Жеке 
ақпарат басқа біреуге, оның ішінде отбасының басқа мүшелеріне хабарланбайды.

Сауалнама нəтижелері ҚР Денсаулық сақтау министрлігі халықтың денсаулығын 
сақтау мақсатында пайдаланылатын болады. Қосымша ақпаратты 8 (7172) 55-24-34 теле-
фон арқылы алуға болады.  Қатысқаныңыз  үшін алғыс айтамыз!

Уважаемые жители!
Министерство здравоохранения РК доводит до вашего сведения, что с 11 сентября по 30 

ноября 2019 года в Республике Казахстан сотрудниками Информационно-вычислительного цен-
тра (ИВЦ) Комитета по статистике РК проводится опрос взрослого населения об употреблении 
табачных изделий. 

Сотрудник ИВЦ будет посещать определенные путем научной выборки домохозяйства (квар-
тиры, дома, общежития), и с помощью электронного устройства (планшета) опрашивать одного 
жителя домохозяйства (семьи) по опросам употребления различных видов табачных изделий 
(пассивному курению, экономическим аспектам, знаниям и отношению к табаку). У сотрудника 
ИВЦ при себе имеется удостоверение интервьюера с фотографией и ФИО (бейдж), копии инфор-
мационных писем ИВЦ об опросе по употреблению табака. 

Для успеха этого проекта очень важно, чтобы каждый выбранный респондент участвовал в 
опросе. Информация, которую предоставит участник анкетирования, будет храниться в условиях 
полной конфиденциальности. Личная информация не будет сообщаться кому-либо еще, в том 
числе другим членам семьи.

Результаты опроса Министерством здравоохранения РК будут использованы в целях 
охраны здоровья населения. Дополнительную информацию можно получить по телефону 
в г.Нур-Султан: 8(7172)55-24-34. Благодарим Вас за участие!

 

Анамдай менiњ ±стазым
Осындай тақырыппен Абай атындағы мектеп-

гимназияның 10 «А» сынып оқушылары тәрбие сағатын 
өткізді. Тәрбие сағатында ұстаздарға арналған әдеби 
монтаж аясындағы тақырыптық өлеңдер мен әндер 
қиын да қызықты мамандық иелерін дәріптеуге арналды. 
Жүргізушілер Мерейлім мен  Гүлдана сынып атынан ізгі 
тілектерін, жүрекжарды лебіздерін орынды жеткізе біліп, 
тәрбие сағатының мазмұнына сай өтуіне үлкен үлес қосты. 

Тәрбие сағатына қатысқан зейнеткер ұстаз Сайраш 
Шоманова жеткіншектердің білімге деген ұмтылысына сәт 
сапар тіледі.

10 «А» сынып оқушылары. 
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Қазақстан Республикасының 2016 жылғы 6 сәуірдегі «Халықты жұмыспен қамту туралы» 
№482-V Заңының 22- бабымен, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік 
даму министрінің 2016 жылғы 14 маусымдағы 516 бұйрығымен бекітілген қоғамдық жұмыстар 
жұмыскердің алдын ала кәсіптік даярлығын талап етпейді және әлеуметтік пайдалы 
бағыттылығы бар. 

Қоғамдық жұмыстар жергілікті бюджет қаражаты және жұмыс берушілердің тапсырыстары 
бойынша олардың қаражаты шегінде қаржыландырылады. Қоғамдық жұмыстарға қатысуға: 
1) жұмыссыздардың; 2) жазғы демалыс кезеңінде студенттердің және жалпы білім беретін 
мектептердің жоғары сынып оқушыларының; 3) жұмыстың тоқтап тұруына байланысты 
жұмыспен қамтамасыз етілмеген адамдардың құқығы бар.

Қоғамдық жұмыстарға қатысуға: 1) жұмысынан айырылған жағдайда төленетін әлеуметтік 
төлемдерді алмайтын жұмыссыздар; 2) халықты жұмыспен қамту орталығында алты айдан 
астам есепте тұрған жұмыссыздар басым құқықты пайдаланады. Адамдардың қоғамдық 
жұмыстарға қатысуы, олардың халықты жұмыспен қамту орталығында тіркелген күніне сәйкес 
кезектілік тәртібінде олардың келісімімен жүзеге асырылады. Бүгінгі күнге 6 ай мерзімге 280 
азаматқа  қоғамдық жұмысқа  жолдама беріліп, бұл бағыттағы жұмыстар жалғасуда.

С.СМАЙЛХАНОВА,   
аудандық жұмыспен қамту орталығының бас маманы.                                                                                                        

Қоѓамдық ж±мыс - кµптiњ игiлiгi ‰шiн

Жіті респираторлық 
вирустық жұқпа жəне 

тұмау
Тұмау және ЖРВЖ сырқаттану-

шылықтарының көтерілуі қарашадан басталып, 
қаңтар, ақпан айларында жоғарғы деңгейге жетеді. 

Вирус адамнан адамға ауа-тамшылы жолмен 
жөтелу немесе түшкіру кезінде, ал кейбір кезде 
сөйлеу барысында майда бөлшектердің науқас 
адамнан шығуы  арқылы жеңіл тарайды.  Жұқпа 
көзі - ауру адам, әсіресе сырқаттанғаннан бастап 
алғашқы 2-3 күндері айналасындағыларға қауіпті. 
Жұқпаның жасырын кезеңі орташа алғанда 3 күнге 
дейін. Ауру жіті басталып, клиникалық белгілер 
тез пайда болады. Алғашқы 24-36 сағаттың ішінде 
дене қызуы 39-40˚С жоғарылайды, бас ауруы, 
бұлшық еттер мен буындардың ауруы, жөтел, 
мұрынның бітуі, кейбір науқастарда ауыр жиі ты-
ныс алу, конъюктивит, асқазан-ішек қызметінің 
бұзылыстары байқалады.

Тұмау жұқпасының алдын алудың ең тиімді 
шарасы – тұрғындарды иммундаумен қамту. Жыл 
сайын жергілікті бюджеттен иммундауға жататын 
контингенттерді егуге қаржы бөлінеді. Биылғы 
2019-2020ж.ж. эпидемиялық кезеңге Алматы 
облысының бюджетінен «СК-Фармация» ЖШС 
арқылы тұмауға қарсы Ресей Федерациясының 
345 мыңнан астам «Гриппол +» вакцинасы сатып 
алынды. 

Тұмауға қарсы иммундау міндетті түрде 
дәрігердің тексеруінен және берілген рұқсатынан 
кейін арнайы егу кабинетінде жүргізіледі. Облыс 
бойынша тұмауға қарсы ақысыз иммундауға жа-
татын мақсатты топтар - ұйымдасқан жабық ме-
кемелер (бүлдіршіндер, балалар, мүгедектер, 
қарттар  үйі және мектеп интернаттары), жиі ауы-
ратын иммунитеті төмен балалар мен созылмалы 
аурулары бар ересек медициналық қызметкерлер, 
2-ші, 3-ші триместрдегі жүкті әйелдер.

Тұмауға қарсы арнайы иммундаудан басқа 
тұмау және жіті респираторлық вирустық жұқпаның 
жоғарылау кезеңінде жұқпаның арнайы емес ал-
дын алу шараларын да естен шығармауымыз ке-
рек. Қазіргі уақытта тұмау және жіті респираторлық 
вирустық жұқпаның жедел және жоспарлы түрде 
алдын алу үшін дәрілік заттардың түрлері кеңінен 
таралған.

Тұмаумен науқастанған адам уақытында 
медициналық көмекке жүгінгені дұрыс. Науқасқа 
төсек тәртібі ұсынылады, дәрумендік диета және 
сұйық тағам түрлерін молынан пайдалану керек. 
Науқастың бөлмесін жиі желдету қажет.  Тұмаудың 
алдын алуда жеке бас гигиенасын сақтаудың пай-
дасы мол (жиі қолды сабынмен жуу). Түшкіріп 
жөтелген кезде ауызды немесе мұрынды бет 
орамалмен жабу. Мүмкіндігінше халық тығыз 
орналасқан және жаппай шаралар ұйымдастырған 
жерлерге бармаған  дұрыс, өздеріңізді күтіңіздер!

А.ЖАРТЫБАЕВА,
Сарқан аудандық ТКҚСҚББ 

бас маманы.

Аудан 
тұрғындарының 

назарына!
Сарқан ауданы бойынша қазан-қараша 

айларында қаңғыбас бұралқы ит пен 
мысықтарды кең көлемде аулау науқаны 
жүргізіледі. Осыған байланысты өз иттеріңіз 
бен мысықтарыңызды байлауда немесе 
қамауда ұстауларыңызды сұраймыз. 

Сонымен қатар, Қазақстан Респуб-
ликасының Ветеринария Заңының 25 ба-
бына «Ауыл шаруашылық жануарларын 
бірдейлендіру жүйесіне»  сәйкес ит пен 
мысықтарыңызды тұрғылықты жердегі ве-
теринария мамандарына тіркеулеріңізді 
сұраймыз. Байланыс телефондары: 2-29-
17, 2-18-02.

1) Исчисляет совокупный доход лица (се-
мьи) за квартал, предшествовавший кварта-
лу обращения за назначением адресной со-
циальной помощи  лицу (семье);

2) среднедушевой доход – доля совокуп-
ного дохода семьи, приходящаяся на каждо-
го члена семьи в месяц;

3) совокупный доход – сумма видов дохо-
дов, учитываемых при назначении адресной 
социальной помощи;

4) малообеспеченные лица (семьи) – 
лица (семьи), имеющие среднедушевые 
доходы в месяц ниже черты бедности, уста-
новленной в областях, городах республикан-
ского значения, столице;

5) семья – круг лиц, проживающих со-
вместно, объединяющих полностью или ча-
стично свои доходы и имущество, совместно 
потребляющих товары, услуги и зарегистри-
рованных в пределах одного населенного 
пункта;

6) о доходах (заработная плата, соци-
альные выплаты, доходы от предпринима-
тельской деятельности, от сдачи в аренду 
недвижимого и (или) движимого имущества, 
от продажи недвижимого и (или) движимого 
имущества);

7) Размер адресной социальной помощи 
пересчитывается в случае изменения соста-
ва семьи и дохода со дня наступления ука-
занных обстоятельств.

Получатель адресной социальной помо-

щи в течение десяти рабочих дней со дня на-
ступления указанных обстоятельств информи-
рует Центр, а в сельской местности - акима об 
обстоятельствах, которые служат основанием 
для изменения размера адресной социальной 
помощи или права на ее получение.

При несвоевременном извещении получа-
телем об обстоятельствах, влияющих на раз-
мер адресной социальной помощи, размер 
помощи пересчитывается с момента наступле-
ния указанных обстоятельств, но не ранее дня 
ее назначения, а в случае выявления пред-
ставления заявителем недостоверных сведе-
ний, повлекших за собой незаконное назначе-
ние адресной социальной помощи, выплата 
адресной социальной помощи лицу (семье) 
прекращается.

8) Выплата адресной социальной помо-
щи получателю осуществляется на основании 
решения уполномоченного органа в денежной 
форме за счет средств местных бюджетов.

Суммы, образовавшиеся после формиро-
вания платежной ведомости на месяц выпла-
ты, подлежат включению в последующий за 
ним месяц в соответствии с действующим за-
конодательством Республики Казахстан.

Выплата адресной социальной помощи 
осуществляется ежемесячно к 10 числу меся-
ца, следующего за месяцем принятия решения 
о назначении адресной социальной помощи.

9) В случае выявления фактов или сведе-
ний, указывающих на предоставление заявите-

лем ложной информации и (или) недостовер-
ных сведений с целью получения адресной 
социальной помощи, центр или аким в сель-
ской местности в течение одного рабочего 
дня со дня выявления соответствующих 
фактов или сведений уведомляют об этом 
уполномоченный орган в письменной форме. 
В течение одного рабочего дня со дня уста-
новления факта излишне выплаченных или 
необоснованно выплаченных сумм уполно-
моченный орган направляет получателю 
адресной социальной помощи письменное 
уведомление о возврате получателем адрес-
ной социальной помощи в добровольном 
порядке. Со дня направления уведомления 
выплата адресной социальной помощи при-
останавливается.

При отсутствии возврата получателем 
адресной социальной помощи в доброволь-
ном порядке излишне выплаченных или не-
обоснованно выплаченных ему сумм в пол-
ном объеме в течение месячного срока со 
дня направления получателю уведомления 
уполномоченный орган принимает меры по 
возврату излишне выплаченных или необо-
снованно выплаченных сумм в судебном 
порядке. Иск в суд подается по месту жи-
тельства получателя адресной социальной 
помощи в порядке, предусмотренном Граж-
данским процессуальным кодексом Респу-
блики Казахстан.

«АЛМАТЫ  ОБЛЫСЫ  САРҚАН 
АУДАНЫНЫҢ ҚОРҒАНЫС ІСТЕРІ 

ЖӨНІНДЕГІ БӨЛІМІ» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ  
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

БҰЙРЫҚ

2019 жылы «26» тамыз Сарқан қаласы

«Азаматтарды мерзімді əскери 
қызметке шақыру туралы»
§1
Қазақстан Республикасының «Әскери 

қызмет және әскери қызметкерлердің 
мәртебесі туралы» Заңының, Қазақстан 
Республикасының Президентінің 
Жарлығының негізінде, Алматы облы-
сы Сарқан ауданының аумағында 2019 
жылдың қыркүйек айынан – желтоқсан  
айына дейін Қазақстан Республикасының 
Қарулы Күштеріне  ер азаматтарды мерзімді 
әскери қызметке шақыру жүргізіледі.

§2
Сарқан ауданының шақыру пунктіне 

мерзімді әскери қызметке шақырылуға 
1992-2000 жылдар аралығында туылған 
ер азаматтар, әр түрлі себептер-
мен кейінге қалдырулары аяқталған 
және бұрын мерзімді әскери қызметке 
шақырылмағандар, сонымен қатар МӘҚ 
шақырылған күні 18 жасқа толық толған 
2001 жылғы ер азаматтар  жатады.

§3
Мерзімді әскери қызметке шақыруға 

жататын  барлық ер азаматтар Сарқан 
қаласындағы Чепрасова №18 көшесіне, 
тағайындалған уақытта шақыру қағазында 
көрсетілген құжаттармен шақыру учаскесіне 
келуге міндетті.

§4
Барлық шақыру жастағы мерзімді 

әскерге жататын тұлғалар Сарқан ауданы-
нан уақытша кеткендер, тұрақты тұратын 
орындарына келіп, Сарқан ауданының 
Қорғаныс істері жөніндегі бөліміндегі, 
шақыру комиссиясын өтуге міндетті.

§5
Ер азаматтар уақытында Қазақстан Ре-

спубликасы Қарулы Күштеріне шақырылуға 
келмегендер немесе дәрігерлік сарапта-
мадан өтуге бас тартқандар Заңға сәйкес 
жауапқа тартылады.

§6
Қазақстан Республикасының «Әскери 

қызмет және әскери қызметкерлердің 
мәртебесі туралы» Заңының негізіне бай-
ланысты, өндірістердің, мекемелердің, 
ұйымдардың, субьектілердің басшылары 
шақырушыларды жұмыстан, оқудан шақыру 
үшін қажетті уақытқа босатуға міндетті, со-
нымен қатар, шақырушыларды іс - сапар-
дан, демалыстан шақырып және олардың 
шақыру учаскесіне келуін қамтамасыз ету 
керек. 

Сарқан ауданының Қорғаныс істері 
жөніндегі бөлімінің бастығы, 
подполковник                                Т.Альсеитов

Начиная с 2016 
года по области про-
водится активная 
и н ф о р м а ц и о н н о -
разъяснительная рабо-
та по внедрению ОСМС 
среди всех целевых 
групп населения.

Обучены спикеры, 
неоднократно проводи-
лись обучающие семина-

ры среди медицинских работников, постоянно 
публикуются статьи по правилам получения 
медицинской помощи в рамках ОСМС, обнов-
лены билборды и баннеры на тему ОСМС, 
организовано несколько брифингов, на теле-
канале «Жетысу» транслировались телепере-
дачи о внедрении обязательного социального 
медицинского страхования. Ежегодно с 2016 
года информационно-разъяснительной рабо-
той охватывает более 1 миллиона человек. 

В 2019 году в соответствии с утвержден-
ным графиком проведены выезды мобильных 
рабочих групп по разъяснению внесенных из-
менений в Закон Республики Казахстан об 
ОСМС 

По системе ОСМС за этот период проведе-
но 4 180 встреч с населением с охватом 1 145 
100 человек (76%).  

Организованные при медицинских органи-
зациях мобильные группы - «Пятерочки» про-
вели 10 250 консультаций в медицинских ор-
ганизациях.

Медицинскими работниками  в республи-
канских и региональных средствах массовой 
информации опубликовано 142 статьи.

Проведены 4 пресс-мероприятия, 4 
блог-тура с привлечением блоггеров, 117 
PR-мероприятий. Для информационно-
разъяснительной работы активно привлекает-
ся наружная реклама, размещена на 440 объ-
ектах (объекты ротации видео/аудиороликов, 
билборды, баннеры, инфостенды).

Распространено 489 000 экземпляров 
рекламно-информационных материалов (ли-
стовок, буклетов).

На сайтах и в социальных сетях опублико-
вано 626 информационных материалов, ста-
тей, постов (включая репосты).

Объявление касающиеся ОСМС размеще-
ны в популярных социальных сетях (Facebook, 
twitter, Instagram, vk, youtube), всего 585 объ-
явлений.

Ежедневно в медицинских организациях 
транслируются ауди и видеоролики на тему 
«Обязательном социальном медицинском 
страховании».

По поручению МЗ РК в сентябре текущего 
года ТОО «APEX Consult» проведен социоло-
гический опрос по системе обязательного со-
циального медицинского страхования, охва-
чено опросом 500 респондентов, из которых 
320 жители города и 180 из числа сельского 
населения.

По результатам данного опроса в целом 
по стране сократилась доля населения, кто 
вообще ни чего не знает об ОСМС с 37,3% до 
19,6%. По Алматинской области 20,8% - от-
ветили что знают о внедрении ОСМС, 47,1% - 
что-то слышали и 32,1% впервые услышали об 
этом.  По данным мониторинга Алматинская и 
Мангистауская области, города Шымкент и Ал-
маты отнесены  к числу регионов низким уров-
нем информированности населения. 

В рамках проводимого мониторинга уста-
новлено, что основным источником инфор-
мации о Системе обязательного социального 
медицинского страхования являются СМИ – га-
зеты, телевидение, интернет-издания.

Необходимо  отметить, что ключевыми 
агентами информирования и разъяснения си-
стемы ОСМС являются работники медицин-
ских учреждений. Каждый третий респондент 
отметил, что при обращении в поликлинику, 
получал разъяснения по участию в ОСМС от 
медперсонала.

На сегодняшний день необходимо акти-
визировать работу не только по информиро-
ванности населения, но и по вопросам «Кто, 
сколько и как» будут проводиться отчисления 
и взносы в Фонд медицинского страхования. 
51,7% опрошенных отметили, что впервые 
слышат о Едином социальном платеже в кото-
рый входят отчисления на обязательное меди-
цинское страхование.

Согласно выводам и рекомендациям 
ТОО «APEX Consult» необходимо макси-
мально использовать для информационно-
разъяснительной работы телевидение, соци-
альные сети, месседжеры в телефонах

Проблемным вопрос на сегодняшний день, 
является, граждане которые не определились 
с медицинской организацией, где будут полу-
чать медицинскую помощь.

По данным агентства по статистике чис-
ленность населения Алматинской области 

составляет 2 043 700 человек, из которых на 
01 марта текущего года не были прикреплены 
медицинской организации более 150 тыс. че-
ловек.

С марта месяца текущего года обработаны 
данные по 59 902 гражданам или 37%. Выявле-
но выехавших за пределы РК – 16 609 человек, 
умерших - 15 281, в медицинские организации 
прикреплено - 22 965 человек.  На се-
годняшний день не обработаны данные по 95 
734  гражданам, Премьер-Министр 18 июня 
2019 года на заседании правительства РК по-
ручил до 01 октября завершить прикрепление 
населения к организациям первичной медико-
санитарной помощи и обеспечить техническую 
готовность поставщиков медицинских услуг.

По предоставляемой информации от ме-
дицинских организаций, обработка данных по 
гражданам затруднена из-за  фактического от-
сутствия граждан по месту прописки, есть так 
же граждане выехавшие за пределы, как обла-
сти так и страны, умершие до 2008 года и др.

В информационных системах Республи-
канским центром электронного здравоохране-
ния создаются файлы «Умершие по данным 
подворовых обходов», «Умершие по данным 
МО (при наличии медицинского свидетельства 
о смерти)», «Выехавшие в ПМЖ по данным 
МО», «Не проживающие», данное обновление 
позволит, завершить работу по прикреплению 
к указанному сроку. 

Управлением внутренней политики во всех 
районах и городах проведено анкетирова-
ния среди населения по определению уровня 
осведомленности по обязательному социаль-
ному медицинскому страхованию, результаты 
анкетирования позволят оценить проводимую 
информационно-разъяснительную работу сре-
ди жителей Алматинской области.

Для активизации информационно-
разъяснительной работы и 100% охвата 
взрослого населения по разъяснению ОСМС 
необходимо повторно организовать выезды 
мобильных групп по районам, в состав которых 
войдут представители управления внутренней 
политики, координации занятости и социаль-
ных программ, Фонда социального медицин-
ского страхования, обученные спикеры.

Кроме того, необходимо активно исполь-
зовать для информационно-разъяснительной 
работы средства наружной рекламы, баннеры, 
билборды, листовки и другие форма информа-
ционного материала.

Информация по итогам информационно-разъяснительной 
работы по внедрению ОСМС за 9 месяцев 2019 года

«Об утверждении Правил назначения и выплаты 
государственной адресной социальной помощи»

О внесении изменений и дополнений в приказ Министра здравоохранения и социального развития 
Республики Казахстан от 5 мая 2015 года № 320
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алғыс арқалаған хаттар жиі келеді. Соның 
бірқатары әлеуметтік қызметкерлерге де-
ген шынайы лебізін ақтарған қарапайым 
жандардың ақжарма тілектерге толы хат-
тар. Еңбектері елене бермейтін осынау сала 
өкілдерінің күнделікті жұмысымен жақын 
танысуды мақсат тұттық осы мақалада. 
Қазан айының соңғы жексенбісі күні аталып 
өтілетін төл мерекелерінде ғана әлеуметтік 
қызметкерлер есімізге түсіп басқа уақытта 
ұмытылып кететіні де жасырын емес.

Жалпы, күнделікті өмірде мүмкіндігі 
шектеулі немесе көмекке зәру адамды көрсек 
көпшілігіміздің оларға аянышпен қараудан 
ары аса алмайтынымыз бар. Ал әлеуметтік 
қызметкер сол жандармен бірге біте қайнасып, 
тығыз өмір сүреді. Олардың өміріне етене 
араласып, жалғызбасты қарияларға, І, ІІ топ 
мүгедектеріне, мүмкіндігі шектеулі балаларға, 
жүйке жүйесі дертті жандарға қолдау білдіріп, 
көмек көрсетеді.

Қамкөңіл жандардың жанына жігер, 
көңіліне демеу болып жүрген сондай 
әлеуметтік қызметкерлердің бірі Ардақ 
Әбділдинаның күнделікті өмірі қарбаласқа 
толы. Мың естігеннен бір көрген артық деген-
дей кезекті жалғызбасты қарияның үйіне бағыт 
алған Ардақтың қасына біз де қосылдық. Сек-
сенге келген қала тұрғыны Леонид Мелиховтың 
қимыл-қозғалысы ауыр болғанмен, сөзі ширақ, 
әзіл-қалжыңға қамшы салдырмайтын жан екен. 

– Мына тазалықтың барлығы Ардақтың 
арқасы,- дейді қарт салған жерден алғысын 
ақтарып.  -Келетін күнін асыға тосып отырамыз. 
Туған қызымдай, не істесе де шын ықыласымен, 
ниетімен жасайды. Тірлігі тиянақты мұндай 
жанға қалай риза болмайсың. Барлығына көп 
рахмет, басшылықтарына, қызметкерлерге. 
Қамқорлықтары жабырқау көңілімді жылыта-
ды. Алғысым шексіз!

- Бұл менің тікелей міндетім ғой,-дейді 
әлеуметтік қызметкер өз кезегінде. -Негізі 
көрсетілетін қызметтердің нақты тізімі 
болғанмен кейде кез келген іске кірісіп 
кететініміз бар. Дүкеннен азық-түлік, керек-
жарақ, дәріханадан дәрі әкелуден бастап үйдің 
тазалығына, көмек алушының күтіміне қолғабыс 
тигіземіз. Өтініші бойынша газет-журналдар 
оқып, жаңалықтарды айтамыз, коммуналдық 
төлемдерін төлейміз, бұйымтайын сұраймыз. 
Қыс мезгілінде тіпті есігінің алдын қардан да 
тазалап береміз. Олардың сұрақтарына жауап 
беріп, қиналып жүрсе мұңын тыңдап, жұбату 
үшін де біраз күш жұмсауға тура келеді. Бұл 
кісілер де бала сияқты, сондықтан келген бетте 
бірінші қас-қабағына қарап, жұмысқа тек сосын 
кірісеміз. Бір сөзбен айтқанда жүріс-тұрысы 
шектеулі жандардың қол-аяғы, көзі, құлағымыз. 

Ардақ Есболғанқызына жеті адам бекітіліп 
берілген. Аптасына екі мәрте бір үйге бас сұғу 
тікелей міндеті. 

-Жұмыс болған соң қиыншылықтар да 
бар,-дейді Ардақ сұрағымызға орай тіл қатып. 
-Мысалы ауылдық жерде қызмет көрсететін 
әріптестеріміздің кейбірі қарамағындағы күтім 
алушының үйінде су болмауы себепті әлі күнге 

тіршілік нәрін алыстағы өзеннен, тұмадан әкеліп 
беруге мәжбүр. Бұл қыс мезгілінде қосымша 
қолайсыздық тудыратыны айтпаса да түсінікті 
жайт. Жыл басында жоспарлы медициналық 
тексерістен өту кезінде де қимыл-қозғалысы 
ауыр жандарды жетекке алып қиналатынымыз 
бар. Тағы бір өзекті дүние қатынас мәселесі. 
Мысалы, маған бекітілген жанның біреуінің үйі 
өзеннің арғы жағында болса, көмек күткен тағы 
бір қарияның үйі бергі бетте дегендей. Аяқ ар-
татын велосипед болғанда тірлігіміз біршама 
жеңілдеп қалар еді.  

Байқағанымыз, әлеуметтік қызметкер 
болу үшін темірдей төзіммен қатар сабырлық 
және аңғарымпаздық  керек екен. Әлеуметтік 
қызметкер болып жұмыс істеу, кейбір жандар 
ойлағандай оңай шаруа емес. Бұған біз толық 
көз жеткіздік.

Әлеуметтік қызметкерлер жоғарыда 
айтқанымыздай қамқорлығындағы адамдардың 
үйіне екі сағатқа, жетісіне екі рет барып 
тұрады. Арнайы түзілген кестеге қарап отырып 
ешкімге керексіз күн кешіп жатқан жазғызбасты 
қарттардың арасында өз ұлтымыздың өкілдері 
бар екенін де байқау көңілімізге қаяу түсірді.

Күнұзақ төрт қабырғаға қамалған 
қамкөңіл жандардың шүйіркелесетін, жан сы-
рын ақтарысатын жанды іздейтіндігі анық.  
Мамандардың сөзіне қарағанда, қарттар мен 
мүгедек баласы бар ата-аналар бұл кездесуді 
асыға күтеді екен.

Жалпы, аудандық  жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімінде үйде 
қызмет көрсететін 2 бөлімше бар. Біреуі 
жалғызбасты қарттар мен мүгедектерге, ал 
екіншісі мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде 
әлеуметтік көмек көрсету бөлімшесі. Аудан 
көлемінде 31 әлеуметтік қызметкер жыл басы-
нан 129 жалғызбасты қарттарға оның ішінде 13 

І-ІІ топ мүгедектеріне, 28 тыл  ардагерлеріне 
және 78 мүмкіндігі шектеулі балаларға қызмет 
көрсетіпті.

-Бөлімшелер «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 бұйрығымен бекітілген) 
стандартына сәйкес қиын жағдайға түскен егде 
жасына байланысты өзіне қызметтер көрсетуге 
мүмкіндігі жоқ қарттарға және бірінші, екінші 
топтағы мүгедектерге, психоневрологиялық 
ауытқулары бар балаларға және мүгедектерге, 
тірек қимыл аппараты бұзылған балаларға  
әлеуметтік-тұрмыстық, әлеуметтік-педагоги-
калық, әлеуметтік–медициналық, әлеуметтік-
психологиялық, әлеуметтік-экономикалық, 
әлеуметтік-құқықтық, әлеуметтік еңбек, 
әлеуметтік-мәдени жалпы 8 қызмет түрлері 
көрсетіледі,-дейді жалғызбасты қарттар 
мен мүгедектерге үйде әлеуметтік көмек 
көрсету бөлімшесінің меңгерушісі Мұқатаева 
Күнсұлу Биғалиқызы бізге жан-жақты мәлімет 
беріп. - Осы сала құрылғалы 30 жылға 
жуық еңбек өтілдері бар қызметкерлерміз 
біздің мақтаныштарымыз. Күдеринова 
Ляззат Қыдырқызы, Тоқжігітов Ерболсын 
Тоқтасынұлы, Игибаева Ляззат Мәулетқызы, 
Исабаева Мақсат Әскербекқызы, Жұмабекова 
Айгүл Жабайханқызы және өзгелер нағыз өз 
ісіне берілген жандар. 

Табанды әрі жүйелі жұмыс болған жер-
де алға жетелейтін жетістік те болатындығы 
белгілі. Жыл сайын өтетін «Әлеуметтік қорғау 
жүйесіндегі үздік қызметкер» конкурсында 
2018 жылы аудан намысын қорғаған әлеуметтік 
қызметкер Игибаева Ляззат Мәулетқызы 
жүлделі орын алып облыстан ақшалай 

сертификатқа қол жеткізсе, биыл мүмкіндігі 
шектеулі балаларға үйде әлеуметтік көмек 
көрсету бөлімшесінің Екіаша ауылдық округі 
бойынша әлеуметтік қызметкеріміз Исабае-
ва Мақсат Әскербекқызы облыстық сайыста 
1 орынды иеленіп, Республикалық конкурсқа 
жолдама алды. 

Белгілі бір кәсіп иесі ғана емес, өзгенің 
мұң-мұқтажына бейжай қарай алмайтын 
әлеуметтік қызметкерлердің еңбегі расын-
да да зор. Алды отыз жылға жуық, арты төрт 
жыл өз істеріне адалдық танытып, қамкөңіл 
жандардың қас-қабағын баққан үйде қызмет 
көрсететін қызметкерлердің жұмысы атап 
өтуге тұралық. Төл мерекелері қарсаңында 
аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы Әділова 
Нұржан Төлеубайқызы бастаған  барша 
әлеуметтік сала қызметкерлерін құттықтап, 
әрдайым ел алғысын арқалай беріңдер дегіміз 
келеді. Бұл осы жол авторының ғана емес, 
барлық көмек алушы жандардың тілегі деп 
білерсіздер! 

П.ЖЕҢІСХАН.

Елене бермейтiн ењбек

Мейiрiмдi жандарѓа 
мыњ алѓыс

Аудандық  жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің жалғызбасты қарттар 
мен мүгедектерге үйде әлеуметтік көмек 
көрсету бөлімшесінде Абильдинова Ардақ 
атты қызметкер жұмыс жасайды. Көмек алушы 
ретінде Ардақтың жасаған жұмысына аудандық 
газет арқылы ризашылығымды жеткізгім 
келеді. Тиянақты жұмысымен әрі сөздерімен 
үнемі көңілімді көтеріп тастайды. 

Өзіне де, өзгеге де,
Жақсылықты жасайды.
Қарттарына ерінбей,
Тек қуаныш сыйлайды. 
Осы орайда жүйелі жұмыс жүргізіп отырған 

басшыларына және бөлімше меңгерушісі 
К.Мұқатаеваға айрықша алғыс айтқым келеді.

Ш.ҚАНИЕВА,
көмек алушы, Сарқан қаласы. 

Әлеуметке қызмет көрсету саласында 
пошта мекемесінің атқаратын рөлі қашанда 
айрықша. Күнделікті аудандық пошта бай-
ланыс торабына қаншама тұрғындар келіп, 
тиісті қызметтер алады. Қаржылық, агенттік 
және почталық қызмет көрсететін Сарқан 
АПБТ бұрнағы жылдармен салыстырғанда 
көптеген жағымды өзгерістерге қол жеткізді. 
Аталған ұжым өздерінің тікелей міндеттерін 
мүлтіксіз атқару арқылы ауданымыздың 
алға қадам басуына өз үлестерін қосуда 
деп батыл айта аламыз. Осынау аудандық 
мекемеде ұзақ жылдар еңбек етіп, қазіргі 
күні зейнеткер атанып, әрі пошта қызметін 
пайдаланып отырған жандар ретінде ауыз 
толтырып айтарымыз жетерлік. Қызмет 
көрсету сапасын жақсарту ісінде толағай 
табыстарға қол жеткізген Сарқан аудандық 
пошта байланыс торабының ұжымын 9 қазан 

– Дүниежүзілік пошта күні мерекесімен шын 
жүректен құттықтаймыз! Мұның барлығы 
білікті басшы ұйымдастырған жүйелі жұмыс 
жемісі деуге болады. Сарқан АПБТ басшысы 
Ілімханов Дәулет Ілімханұлы қат-қабат жұмыс 
арасында біздерге де уақыт тауып, ұрпақтар 
сабақтастығын үнемі назарда ұстайды. Күз 
айындағы қарттар күнінде және атаулы ме-
рекелерде бәрімізге дастархан басында сый-
сияпат көрсетіп, үлкенге құрмет, кішіге міндет 
деген ұлт ұстанымын ұлықтайды. Жиырма 
шақты елді-мекенге күнделікті қалтқысыз 
қызмет көрсетіп отырған үлкен ұжымды айту-
лы мерекемен тағы бір мәрте құттықтай оты-
рып әлі талай табысқа жетіңдер деген ыстық 
ықыласымызды жеткізгіміз келеді. Әрдайым 
істерің ілгері, жұмыстарың жемісті болсын!

                            Бір топ зейнеткерлер. 

●9 қазан – Дүниежүзілік пошта күні

Халыќќа ќалтќысыз 
ќызмет кµрсеткен

Благодарность
Я пенсионерка, проживающая в Саркан-

ском районе, в поселке Лепсы Панова Алек-
сандра Григорьевна, хочу поздравить с празд-
ником социального работника Жанар Читиеву. 
С 2007 года она оказывает услугу. Относится 
ко мне хорошо. В любой ситуации она нахо-
дится возле меня. Спасибо руководителю ор-
ганизации районного отдела занятости труда 
и социального обеспечения Н.Т.Адиловой и 
заведующей отдела К.Б.Мухатаевой. Желаем 
вам процветания и крепкого здоровья и семей-
ного счастья. Мы очень благодарны с дедом 
что вы есть, социальные работники Лепсы.

Александра ПАНОВА, 
пенсионерка, ст.Лепсы.

Я, Политаева Ирина Владимировна, 
мать особенного ребенка Политаева Сер-
гея. Хочу поздравить с праздником соци-
ального работника  Сердалинову Гульдану. 
Она оказывает услугу с 2009 года. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия. Отдельная благодарность за-
ведующей отделений Рысбековой Рите Бал-
табековне и руководителю Н.Т.Адиловой, 
что они есть, что они не забывают особен-
ных детей. Спасибо что вы есть!

Ирина ПОЛИТАЕВА, ст.Лепсы.

Я отношусь с уважением к работникам 
соц. защиты. Я являюсь инвалидом 1 груп-
пы Бромер Виктор Конкебаевич. Нуждаюсь 
в уходе под руководством Мухатаевой Кун-
сулу Бигалиевны, и социального работника 
Керменбаева Алтын. Я благодарен им. Ал-
тын помогает мне по дому. Сопроваждает в 
больницу и многое другое. От души благода-
рен им. Главное им здоровье, успехов. 

Виктор БРОМЕР, ст.Лепсы.

Əрдайым бiзбен бiрге 
Мен, Сарқан ауданы, Лепсі ауылының 

тұрғыны Даутбаева Гүлмира мүмкіндігі ерек-
ше Сарқытбек Медеттің анасымын. Әлеуметтік 
қызметкерлерге алғысымды білдіргім келеді. 
Олар әрдайым жанымыздан табылады. Со-
нымен қатар әлеуметтік қызметкер Смағұл 
Салтанатты төл мерекесімен құттықтап, 
ерекше алғысымды айтқым келеді. Ол 
баламның өмірге деген қызығушылығын арт-
тырып, ерекше көңіл-күй сыйлайды. Бірге 
жұмыс жасайды, керек дәрі-дәрмектерін 
алып келіп, серуенге шығарады. Салтанат 
келгенде ұлым ерекше көңіл-күйге бөленеді. 
Әлеуметтік қызметкерлердің бөлім басшысы 
Н.Адиловаға, бөлімше меңгерушісі Рысбекова 
Рита Балтабекқызына алғысым шексіз. Олар 
әрдайым бізбен бірге!

Гүлмира ДАУТБАЕВА,
ата-ана. Лепсі ауылы.
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Мəњгілік ел м±раты
Мемлекет те жеке адам секілді өткенін 

саралап, алдағы күндерін жоспарлап, 
уақыт алдындағы міндеттерін зерделеп, 
болашаққа алдын ала қам жасап отыра-
ды. Бұл – уақыт талабы. Өткен жылдар 
мемлекетіміз үшін қалыптасу тұғыры 
болып қана қойған жоқ, біз өзгелерге де 
үлгі болатындай биіктерден көріне алдық. 
Өркениет көшіндегі өз орнымызды таптық. 
Соның нәтижесінде уақыттан қалыспай,  
жаңылмай, сүрінбей келеміз.

Жалпы әрбір мемлекет егемендігінің 
нығаюы және оның тәуелсіз ел ретінде 
дамуы саяси-экономикалық өркендеуге 
ғана байланысты емес. Кез келген елдің 
рухани-мәдени әлеует, салт-дәстүр, 
пайым-парасат деңгейі – ілгерілеуінің не-
месе құлдырауының өлшемі. Болашағына 
сенімді ел жүріп өткен жолын, ұлттық 
құндылығын ұмытпайды. Уақыт алға 
жылжыған сайын осының бәрін жаңа 
пішімде жас ұрпаққа жеткізіп отырады.

Еліміз тәуелсіздік жылдары 
қиындықты да, сын-қатерлерді де бас-
тан кешірді. Осының бәрінде бізді дана 
Абай аманаттаған ақыл мен қайрат 
жарқын күндерге қарай алып шықты. Ол 
– руханиятқа суарылған ақыл, елдікке 
табан тіреген қайрат еді. Елбасының: 
«Тарихтың тағылымы бізден ел қамын 
ойлар естілікті тілейді» деп көшелі ой 
айтуы сондықтан. Аз уақыттың ішінде 
мемлекетімізде ғасырға бергісіз жұмыстар 
тындырылғаны тарих өлшеміне салғанда 
әрі елдік жауапкершіліктің, әрі әлемдік 
бәсекеде дес бермеуіміздің арқасы. 
Жүріп өткен жолдың тағылымды сәттері, 
қилы кезеңдері ертеңгі буын үшін айту-
лы тарих, ізашар деңгей. Мәселен, мем-
лекет шекарасының тұтас шегенделуі 
және ол жөнінде көршілермен жоғары 
деңгейде дипломатиялық, мәмілегерлік 
келісімдердің жүргізілуі – Қазақстанның 
олжасы ғана емес, әлемдік бейбітшіліктің 
олжасы. Еліміздің ел бастайтын ертеңгі 
буыны жөніндегі ұстанған бағыты өте 
тиянақты әрі жүйелі жоспарланғаны 
баршамызға аян. Ел іргесін бекітіп, 
халық санын арттырып, Тәуелсіздік 
туын асқақтата желбірете түсуіміз үшін 
қатарымыздың көбейіп, санымыздың ар-
туы – маңызды қадам. Бүгінгі таңда та-
рихи отанына оралғандардың еңбекке 
жарамдылары Сарқан ауданынан өз 
орындарын тауып, білім, медицина, 
баспасөз, құрылыс және басқа салаларда 
жемісті еңбек етуде. 

«Қазақстан экономикасы жаһандық 
сипаттағы қиындықтарға қарамастан 
алға ілгерілеп келеді. Жыл басынан бері 
оның өсімі орташа әлемдік көрсеткіштен 
жоғары болды. Егер қажетті құрылымдық 
өзгерістерді жүзеге асырсақ 2025 жылға 
қарай ішкі жалпы өнімнің жыл сайынғы 
тұрақты өсімін 5 пайызға және одан да 
жоғары деңгейге жеткізуге болады»,-
деді Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаев «Сындарлы қоғамдық диа-
лог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 
өркендеуінің негізі» атты Қазақстан 
халқына Жолдауында. Расында да 
кейінгі жылдары ауданымызда  өнеркәсіп 
өнімі көрсеткіштері,  ауылшаруашылығы 
өнімінің көлемі,  шағын кәсіпкерлік 
субъектілері өндірген өнім көлемі,  шағын 
кәсіпкерлік бойынша бюджетке салықтық 
аударымдар мөлшері артты. Бұл мезгілде 
негізгі капиталға инвестициялар мөлшері 
де  ұлғайды.

Аудан  ауыл шаруашылығына  қолайлы  
болғандықтан тұрғындардың басым 
бөлігі осы салада жұмыс істейді.  2019 
жылы  ауыл шаруашылығы өнімдерінің 
жалпы көлемі ағымдағы бағамен 16 
млрд.390 млн. 100 мың теңгені құрап, 
былтырғы жылмен салыстарғанда 1558,4 

Тәуелсіздіктің жиырма сегіз жыл аралығындағы  сынаққа толы сындар-
лы жолын абыройлы жүріп өткен Қазақстан – қоғам өмірінің сан-саласында 
елеулі өзгерістер мен қомақты табыстарға қол жеткізген тұрақты да 
өрісті ел. Мемлекетіміз саяси және экономикалық серпілістердің аясын-
да жалпыхалықтық кешенді әлеуметтік жобаларды жүзеге асырып келеді. 
Осындай өркенді өзгерістерді өзіндік жолын тауып, өткеннің өнегелі істерін 
жемісті жалғастырып келе жатқан келешегі кемел Сарқан ауданының тыныс-
тірлігінен де айқын байқауға болады. 

млн. теңгеге артты. Мал шаруашылығы, 
өсімдік шаруашылығы бойынша да осын-
дай өсім бар. Биыл ауылшаруашылығы 
құрылымдары 98206 гектар жер игеріп, 
алты ай жаз бойы қара жердің қайтарымын 
еселеу жолында тер төкті. Аудандағы ірі 
қара саны 59193 басқа, қой – ешкінің саны 
141854 басқа, жылқы саны 19243 басқа 
жетті.

Сонымен қатар аудан бойынша 
1млрд. 244 млн. теңгеге 63 дана әр түрлі 
ауылшаруашылық техникалары сатып 
алынды. Аудандағы  мал бордақылау 
алаңдарында жыл басынан мыңнан 
астам мүйізді ірі қара бордақыланып, 
етке өткізілсе, сүт өндірісі жолға 
қойылып,  «Сыбаға», «Алтын асық», 
«Құлан» бағдарламаларын жүзеге асы-
ру бағытындағы  жұмыстар да қомақты. 
Сарқан ауданы бойынша 30 мың гектарға 
жуық суармалы алқап бар. Облыс әкімі 
Амандық Баталовтың қойып отырған та-
лабына сәйкес қызылша егістігінің көлемі  
жылдан-жылға ұлғайып, 2850 гектарға 
жетті. Балқаш көлінің жағалауындағы  
шаруа қожалықтары балық аулаумен 
шұғылданады.  М.Төлебаев ауылындағы 
балық зауытын қайтадан іске қосу, Қойлық 
ауылындағы шұжық цехының  жұмысын 
жандандыру өнеркәсіптің үлесін арттыра 
түсері анық. 

Өңірімізде басын таудан алатын 
ағысы қатты бірнеше өзен бар. Оның 
суы негізінен егістік жерлерді суаруға 
жұмсалынады. Дегенмен, соңғы кездері 
бұл өзендердің бойына су электр стан-
саларын салу қолға алына бастады. Бұл 
орайда «Сарқан»,   «Лепсі – 2»,  «Басқан 
– 2» су электр стансылары өндіретін тоқ 
көлемі ұлғайды.  Мұның өзі, біріншіден, 
инвестиция, екіншіден, жаңа жұмыс орын-
дары, үшіншіден, арзан қуат көзі болып 
табылады.

Туризм саласы бойынша оңды 
өзгерістеріміз бар, "Жоңғар Алатауы" 
Ұлттық паркіндегі  маршруттар бағытымен 
шет елден де туристер келеді.  Одан 
басқа, Балқаш көлінің жағалауында суға 
түсу-демалыс аймағын құруға алғы шарт-
тар жасалуда.  Қойлық шаһарының ЮНЕ-
СКО тізіміне енген тарихи ескерткіштер 

қатарына қосылғандығы белгілі. Соңғы 
уақытта аталған дүниежүзілік ұйым 
өкілдері шаһар жөнінде қосымша 
мәліметтер сұратып, көне қала орынын 
әлемдік деңгейдегі туристік нысанға 
айналдыру ниеттерін білдіру үстінде 
көрінеді. Әрине, бұл үшін  сервистік 
қызмет көрсету деңгейін көтеру басты 
міндет. Осы саладағы қызмет көрсетуді 
дамыту мақсатында өткен жылы Теректі 
өзенінің жағасында "Лепсі демалыс 
аймағы" атты 40 адамға арналған қонақ 
үй мен шаңғы базасының құрылысын 
"Аманат-а" серіктестігі бастап, алғашқы 
кезеңі пайдалануға берілді. Бұл жердегі 
қонақ үйде бір мезгілде 33 адам демалып, 
таулы өңірдің қысқы көрінісін қызықтай 
алады.  

Ауданымызда жастардың бос уақытын 
мазмұнды ұйымдастыру мақсатында  
Мәдениет үйлері мен кітапханаларда, 
саябақтар мен оқу орындарының 
спорт залдарында  жүйелі жұмыстар 
атқарылуда. Елбасының «Болашаққа 
бағдар: Рухани жаңғыру»  мақаласының 
«Туған жерге тағзым» акциясы аясын-
да әлеуметтік бастамаларға мұрындық 
болып жүрген азаматтар – Сарқан 
ауданының қаржылы түлектері жастарға 
арнап бес спорт алаңын жабдықтап, 
сыйға тартты.  Осы акция аясында 
құны 114 млн. теңге көлемінде 18 жоба 
іске асырылып, қоғам және мемлекет 
қайраткері Мұхтар Арынның, генерал-
майор, Қазақстан Республикасы Ішкі істер 
саласының еңбек сіңірген қызметкері 
Әбдіқадыр Болсамбековтың ескерткіштері 
бой көтерді. 

Арғы-бергі тарихымызда ұрпақ 
ұялатындай  ештеңе жоқ. Өскелең 
ұрпақ алдында да еңсеміз тік, келімді-
кетімді меймандарға да жарқыратып 
көрсете алатын дүниелеріміз баршылық. 
Астананың азғана уақыт аралығында 
асқақтап бой көтеруі,  Батыс пен Шығыс 
өтінде еліктеу-солықтауға ұшырамай, 
төлтума қасиетін, елдігін сақтап қалған 
Қазақстанның  айтулы оқиғалары әлем на-
зарында.  Мәселен, егемен еліміздің Ата 
Заңы, Мемлекеттік Туымыз, Елтаңбамыз, 
Әнұранымыз, ұлттық валютамыз, тағы 

басқа да тәуелсіздігіміздің негізгі нышан-
дары елдігіміздің айғағы. 

Біз жалпыұлттық арманның орын-
далуы үшін бар күш-жігерімізді, білім-
білігімізді, алған тәжірибеміз бен түйген 
үлгі-өнегемізді толық әрі сарқа жұмсайтын 
боламыз. Бұл асыл мұрат – күллі 
қазақстандықтарды жарқын болашаққа 
бастаудың кепілі. Уақыт бізді таңдады! 
Біз сол уақытқа енді өзіміздің мемлекеттік 
мөріміз – тәуелсіз Қазақстанның атын 
жаздық. Өйткені, біз жаңаша армандауды 
үйрендік. Жаңаша жол табуды үйрендік. 
Ел мен қоғамды дамытудың нақты 
міндеттерін алға қоюды үйрендік. Біз 
үйрене отырып, үлгілі жолға түстік. Бұл 
жол – енді біздің жол, Қазақстан жолы.

Сөйтіп,  алдағы айшықты асуларға 
қазақстандық жаңа арманмен аяқ бастық. 
Оның басты мақсаты – «Қазақстан-2050» 
Мемлекеттік стратегиясын жүзеге 
асырудан толық көрінетін болады. 
Осы ғасырдың ортасына қарай біз 
Қазақстанның әлемдегі аса дамыған 30 
мемлекеттің қатарына кіруін межелеп от-
ырмыз. Бұл – Ұлт жоспары, қазақстандық 
арман. Аңсарлы арманды абыроймен 
орындау жолында жалпақ жұртымыздың 
бірлік пен ынтымақ танытып, жұмыла 
еңбек етуі – барлық жеңістеріміздің ал-
тын тұғыры болып, абыройлы биігіне 
айналмақ.

Бұған дейін жүріп өткен жол 
тәуелсіздіктің алғашқы кезеңіндегі 
қиыншылықтарды жалпы ел болып 
еңсеру, одан кейінгі жылдардағы даму 
мен өркендеу жолы болды. Мемлекет 
өміріндегі мәртебелі де мерейлі кезеңдер 
болашаққа деген сенімімізді әбден 
нығайтты. Дамудың тұрақтылығын жүзеге 
асыру арқылы біз Қазақстанды әлемге 
таныттық. Әлемнің геосаяси картасын-
да жаңа тұрпатты мемлекет пайда бол-
ды. Мұның бәрі тәуелсіздіктің алғашқы 
сағатынан басталды.

Тәуелсіздіктің тағылымы мол. 
Бабаларымыздың       ғасырлар  бойы 
аңсарлы арманы болған Тәуелсіздік 
жылдары бағымызды бағамдап, 
жоғалтқанымызды түгендеп, төл 
теңгемізді қолға ұстадық. Шекарамыздың 
ашық-шашық тұстарын тағы да 
бір шегендеп, өз Ата заңымызды 
қабылдадық. Ұлықты ұландарымызды 
ғарышқа ұшырып, тілімізді тірілттік. 
Әскерімізді сапқа тұрғызып, аспан 
түстес көк байрағымызды желбіреттік. 
Жаратқанның өзі бере салған жерасты 
байлықтарымыздың арқасында еңсемізді 
тіктеп, өзгелер алдымен сәлем беретін 
мемлекетке айналдық. Қиялымызға да 
кірмеген ғаламат ғажайыптардың куәсі 
болдық. 

Жылдар  өтеді, Қазақстан Тәуелсіз-
діктің әлі талай мерейлі белестеріне 
шығады. Ұрпақ ауысады, заман өзгереді. 
Бірақ елдік құндылық, мемлекеттіліктің 
асыл арқауы өзгермейді. Ол темірқазық 
– тарихы терең, бағдары баянды Қазақ 
елінің ғасырлардан үзілмей келе жатқан 
арманы, Елбасы негіздеген «Мәңгілік Ел» 
мұраты. 

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстанның Құрметті журналисі.
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Славим возраст золотой
День пожилого человека- это день бесконечно дорогих нам людей- 

наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это день человеческой мудрости, 
зрелости, душевной щедрости- качеств, которыми наделены люди, имею-
щие за плечами немалый жизненный путь, прошедшие войны и пережив-
шие экономические потрясения.

Когда-то один из философов заметил: «Как мало промежутка между 
временем, когда человек слишком молод и когда он уже слишком стар».

Действительно, часто ли мы замечаем стремительный бег времени?
Люди молодые, наверняка не воспримут этот вопрос всерьёз. Те, кто 

постарше, задумаются. А старики, смахнув слезу, согласятся. Согласят-
ся с тем, что жизнь действительно коротка, и не очень хочется тратить 
оставшиеся годы на воспоминания. Есть ещё у многих желание рабо-
тать, встречаться с друзьями и близкими, воспитывать внуков. Да и про-
сто радоваться солнцу, дождю или снегу. Я очень рада за тех пожилых, 
кто имеет эту возможность, но в то же время замечу, что очень много у 
нас стариков, которых окружают на склоне лет лишь болезни, усталость, 
одиночество. Пожилой человек не должен быть забыт обществом, как 
раз для этого, как напоминание, и учрежден этот праздник. В каждой се-
мье есть родственники, которые перешагнули рубеж молодости, но их 
жизненный опыт и знания могут и должны быть востребованы молодым 
поколением. Проявляя свою заботу о таких людях, мы сами становимся 
чище и мудрее.

Очень хочется пожелать всем пенсионерам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, благополучия их семьям. Пусть бережное отношение к лю-
дям старшего поколения станет делом не одного торжественного, празд-
ничного дня, а повседневной обязанностью каждого из нас.                                                                              

                                                    С.ЖАКСЫЛЫКОВА,
учитель русского языка и литературы

Екиашинская средняя школа.

«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті Мемлекеттік басқару және 
өзін- өзі басқару туралы» 2001 
жылы 23 қаңтардағы Қазақстан Ре-
спубликасы Заңының 37- бабына 
және Облыс әкімінің 2019 жылғы 
05 шілдедегі  №78  бұйрығына 
сәйкес «Мектепке жол» жалпы 
республикалық қайырымдылық ак-
циясын ұйымдастыру және өткізу 
жұмыстары 05 шілде айынан баста-
лып 30 қыркүйекке дейін жалғасты.

«Мектепке жол»  аудандық ак-
циясын ұйымдастыру мақсатында 
комитет құрылып,  құрамына аудан 
әкімінің орынбасары, ұйымдастыру 
комитетінің төрағасы Ғ.Маманбаев,  
аудандық білім бөлімінің басшысы, 
ұйымдастыру комитеті төрағасының 
орынбасары  П.Иманғазиева  және 
аудандық білім бөлімінің бас мама-
ны, комиссия хатшысы А.Рысханова 
тағайындалған болатын.

Аз қамтылған және көп бала-
лы отбасылардан шыққан, жетім 
балалар мен ата – анасының 
қамқорлығынсыз қалған оқушыларға 
жаңа оқу жылына дайындық 
кезеңінде және әлеуметтік себептер 
бойынша балалардың мектепке бар-
мауын алдын алу үшін материалдық 
және басқа да көмек көрсету 
жұмыстары жүргізілді.  Биылғы жылы 
акция әлеуметтік бағыттағы «Балаға 
мейірім сыйла!» атты ұранмен өтті.

Өркениетке бет бұрған қазіргі 
кезеңде дамитын ел дарын-
ды ұландарынан көп үміт күтеді. 
Балалардың мерейін өсіріп, ертеңгі 

Балаѓа мейiрiм сыйла!
күнге берік сенімін қалыптастыруды 
ең өзімізден бастау қажет. Бұл 
акцияның мақсаттары мен міндеттері 
туралы халықта ақпараттандыру, 
ауданымыздың көпшілік жерлеріне 
үндеу хаттар түрінде бұрыштар 
құрылып, шаруашылық қожалықтар 
мен ұйымдарға осы акцияға қатысу 
туралы үндеу шығарылды.

Жеке кәсіпкерлер мен 
ауданымыздың белсенді азамат-
тарына үндеу хаттар жіберілді. 
Мектептің комиссия мүшелері 
және барлық сынып жетекшілері аз 
қамтылған отбасы балаларының 
мектепке дайындығын анықтады.

Шілде  айының басынан ба-
стап, тұрмысы төмен, аз қамтылған 
отбасындағы балалар мен ми-
гранттарды анықтау бойынша 
рейд өткізілді. Рейд барысында 
әлеуметтік көмекке мұқтаж отбасы-
лар анықталды.

5 шілде мен 30 қыркүйек 
аралығында «Мектепке жол» жалпы 
республикалық акциясының жұмыс 
жоспары жасалып, іс-шаралар 
ұйымдастырылды. Ауданымыздың 
бетке  ұстар азаматтары мектебімізге 
демеушілік жасағандар аудандық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік 
бағдарламалар бөлімінің басшысы 
Н.Адилова,  аудандық  кәсіпкерлік 
бөлімінің басшысы Т.Ибраева, ау-
дан әкімінің орынбасары Д.Меденов,    

аудандық құрылыс бөлімінің бас-
шысы М.Рымбаев, спорт бөлімінің 
басшысы А.Құдабаев,  жастар 
орталығының басшысы Д.Қалиев, 
Ақын Сара атындағы орта мектеп 
директоры Г.Сансызбаева, "Ақбота" 
балабақшасының меңгерушісі 
Р.Тлеуова жартылай жетім, аз 
қамтылған оқушыларымызға 
200 000 теңге есебінде мектеп 
киімдері мен  сумка алып,  көмек 
көрсетті. Сонымен қатар ісімен, 
жомарттылығымен жәрдем берген 
мектебіміздің мұғалімдері  Карип-
баева Алма Ескендировна, Ары-
станбекова Асем, Дүкенбаева Роза, 
Жексенбекова Қорлан, Бабылханова 
Гүлжан, Байғанышева Бақыт, Жар-
кенова Шолпан, Стамбекова Ай-
ман,  Сақаева Айнұр, Тілеуберлина 
Айгүл,  Хубиева Ұлжан,  Сарсембае-
ва Жанар  және дене шынықтыру 
пән мұғалімдері  жағдайы төмен аз 
қамтылған отбасы балаларына 180 
000  теңге есебінде  19 оқушыға 
мектепке қажетті киімдер мен мек-
теп сумкасымен қамтамасыз етті. 
Демеушілік  көрсетіп бала болашағын 
ойлаған жаны жомарт жандарға  ата 
- аналар және мектеп ұжымы атынан 
үлкен алғымызды білдіреміз! 

Е.СЕЙТАҒЗАМ,
Ақын Сара атындағы орта 

мектептің əлеуметтік педагогы.ЖІГЕР КЕРЕК ЖАСТАРҒА

Ұстаз - таудан сарқырап аққан тау өзені секілді, айналасы-
на қуат беріп, жолында кездескендерді суымен нәрлендіріп, тау-
дай қиындықтарды тастай домалатып, білімнің сар даласында 
тыныштық тауып, дамылдайды. Өзге мамандық атаулылары 
өздерінің түр-сипатын мың құбылтып жатса да, еш өзгеріссіз сол 
бәз баяғы қалпында жас ұрпаққа адамгершілік қасиеттердің дәнін ек-
кен диқан.

Еліміздің ертеңі бүгінгі жас ұрпақтың қолында, ал жас ұрпақтың тағдыры 
ұстаздың қолында. Сондықтан әрбір мұғалім бұл жауапкершілікті сезінсе, 
біздің мемлекетіміздің қорғаны нығая түспек. К.Ушинский: "Мұғалім - 
өзінің білімін үздіксіз көтеріп отырғанда ғана мұғалім, ал оқуды, ізденуді 
тоқтатысымен оның мұғалімдігі жойылады" деген ойымен келіспеу мүмкін 
емес. Осы орайда Абай атындағы мектеп-гимназияда қыркүйек айының 26 
күні жас мамандардың білімін жетілдіру мақсатында мектеп психологтары, 
тәрбие ісінің меңгерушісі, оқу ісінің меңгерушісі сонымен қатар оқу ісінің 
әдістемелік меңгерушісінің ұйымдастыруымен «Жас маман-баянды болашақ 
кепілі» атты дөңгелек үстел өткізілді. Алдымен ситуациялық видеоролик 
көрсетіліп, жас мамандардың пікірі тыңдалды және алдын-ала алынған сау-
алнама нәтижесі көрсетіліп, жас мамандарға ұсыныс білдірді. Дөңгелек үстел 
барысында жас мамандарға қиындық туғызып жүрген мәселелер талқыланып 
бір-бірімен пікір алмасты. Мектеп психологтарының   ұйымдастыруымен 
«Ертегі»  психологиялық тренинг жүргізіліп, жас мамандар белсенді түрде 
ат салысты. Тәрбие ісінің меңгерушілері сынып жетекшіге қатысты құжаттар 
және сынып жетекшінің негізгі міндеттерін айқын атап өтті. Дөңгелек үстел 
соңында жас мамандардың ерік-жігерін, білімін жетілдіру үшін оқу ісінің 
әдістемелік меңгерушісі мотивациялық  сауалнама жүргізді. Дөңгелек үстел 
арқылы мен өзіме қажетті көптеген ақпараттар мен жаңашыл әдістерді өз 
қорыма қоса алдым, мен ғана емес  барлық жас  мамандар үшін үлкен көмек 
болды. Ұстаз болғандықтан әрдайым ізденіс үстінде   болуымыз қажет. Бір – 
бірімізбен пікір алмасу арқылы сабақ барысында кездесетін қиындықтарды 
шешуге мүмкіндік аламыз. Жас мамандармен өткізілетін осы секілді іс- шара-
лар көптеп өткізіліп тұрғаны пайдалы.

Диляра ТУРЕМУРАТОВА,
Абай атындағы мектеп-гимназияның бастауыш сынып мұғалімі. 

Тəжiрибе алмасайыќ
          

Бүгінгі күні әлемдік қауымдастық қатарында өзіне 
лайық орнын белгілеген біздің мемлекетіміз 

үшін  қазіргі заман талаптарына байланысты өзіндік 
көзқарасы, саяси түсінігі бар, білімді әрі жоғары білікті 
жас ұрпақ тәрбиелеу қажеттігі туындап отырғаны 
сөзсіз.

Қазіргі заман  балалардың функционалды сауатты болуын 
талап етсе, соның бірі -оқу сауаттылығы.

Оқу сауаттылығын қалыптастыру үшін қазіргі кезде түрлі тех-
нологияларды пайдалануға болады.  Сондай технологиялардың 
бірі – оқу және жазу арқылы оқушылардың сын тұрғысынан ойла-
уын дамыту технологиясы болса, сонымен қатар білім беру мен 
білім алудағы жаңа әдістер болып табылады. Сын тұрғысынан 
ойлауды дамыту технологиясының негізгі ұстанымдары топтық 
жұмысқа, еркін ойлауға, жазбаша, ауызша ой алмасуға, мәтін 
мәнін ашуға, автор іріктеген сөздер мен сөз тіркестерінде 
жатқан ұғымдарды түсінуге, әрекеттестікке негізделген. Оқу 
сауаттылығы түсініп оқудан басталып, сөздер мағынасына, 
грамматика және тілдік, мәтіндік құрылымдарға талдау жасауды 
қамтиды. Оқу сауаттылығы бойынша  оқушылар мектеп аясында 
және мектептен тыс уақытта нені оқитынын, қандай мақсатпен 
оқитынын білуі қажет.

Оқушылардың оқу сауаттылығын қалыптастыруға, соның 
ішінде мәтінмен сауатты жұмыс жүргізе білуге үйрететін бірден-
бір құрал  –түрлі жаңа технологиялар, әдістер мен тәсілдер. 

Осыған орай Алматы қаласында  «Өрлеу» біліктілікті арт-
тыру ұлттық орталығында  «РІSA халықаралық зерттеулері  ая-
сында  оқушылардың  оқу  сауаттылығын  арттыру мәселелері»  
тақырыбында  облыстық семинар өтті. Бұл семинардың мақсаты 
ұстаздардың тәжірибе алмасуы. Бұл семинарға Абай атындағы 
мектеп-гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі 
Мағзұм Ақбота қатысып, «Функционалдық сауаттылықтың негізі»  
тақырыбында тәжірибесімен   бөлісіп келді. Нәтижесінде жоғары  
педагогикалық  шеберлігі, сапалы біліктілігі  мен жан-жақты 
тұлға қалыптастырудағы табыстары үшін «Құрмет грамотасы-
мен» марапатталды. Ақбота Мағзұмқызы, сізге шығармашылық 
табыс тілеймін. Шәкірттеріңіз биік шыңдардан көрініп, еңбегіңіз 
ақтала берсін!

А.ТӨЛЕУЛИНА, 
Абай атындағы мектеп-гимназияның

қазақ тілі мен əдебиет пəнінің мұғалімі.

Начала падать листва,
В нашем саду листопад.
Жёлтые, красные листья
С нашей берёзки летят.

Аяжан КАНЫБЕККЫЗЫ,     
ученица 2 «В» класса
СШ им. М.Жумабаева, 

С. Койлык.

Наступила осень.
Птицы улетят.
А каким красивым
Стал наш школьный сад.
Наливные, золотые
Всюду яблоки висят.
                      

Хитрый зайчонок 
(Сказка)

Жил-был зайчонок. Он был очень добрый и 
хороший.

Однажды он гулял в лесу и встретил голодно-
го и злого волка.

Волк ему говорит:
- Я тебя съем!
- Не ешь меня, волк, я сейчас тебе принесу 

что-то очень вкусное.
Заспешил зайчонок и убежал от волка в свою 

норку.
Сказке – конец, а кто слушал – молодец.

Мои летние каникулы
Лето - моё любимое время года. Время от-

дохнуть от школьных занятий, набраться сил, 
новых впечатлений и познакомиться с новыми 
друзьями. Лето - пора встреч и знакомств.

Этим летом мы всей семьёй отдыхали на 
озере Алаколь. Оно было всегда тёплое, чистое 
и ласковое. Особенно оно мне понравилось 
утром, когда набегал лёгкий ветерок, появлялись 
волны. Они были очень красивые.

Очень тяжело прощаться с летом, но я очень 
соскучился по своей школе, по своему школьно-
му учителю и одноклассникам. 

 Алмас ТӨЛЕУТАЙ,                                                                                                           
 ученик 2 «В» класса

СШ им. М.Жумабаева, с. Койлык. 

Сарқан ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар 
бөлімінің «Мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде әлеуметтік қызмет көрсету 
бөлімшесінде» аудан бойынша есепте тұрған балаларға «Алтын күз» атты 
ертеңгілік өткізілді.  

Ертеңгілікті күз ханшайымы ашып, төрге балаларды шақырып 
көкөністер айтысы басталды, балалар ешкімнен қалыспай өз өнерлерін 
көрсетіп, қоғамның бір мүшелері екенін дәлелдеді.

Сонымен қатар іс шара қолөнер көрмесімен жалғасты, көрмеге балалар 
күз мезгіліне байланысты шығармашылықтарын көрсетіп қорғады. Күз хан-
шайымы балалардың өнерлерін бағалап, сыйлықтар тарту етті. 

А.ҚҰРМАШ,
Мүмкіндігі шектеулі балаларға үйде əлеуметтік көмек көрсету 

бөлімшесі. 

Алтын күз

Алматы облысы білім 
басқармасының 2019 жылғы 
жұмыс жоспарына сәйкес 
техникалық және кәсіптік білім 
беру мекемелерінің орнықты 
дамуы үшін сапалы білімнің 
қолжетімділігін қамтамасыз 
ете білетін үздік  колледжді  
анықтау,  қолдау  және  мадақтау 
мақсатында Талдықорған агро-
техникалық колледжі базасын-
да 2019 жылдың қыркүйек ай-
ында  жыл сайынғы өткізілетін 
облыстық  «Ең үздік кәсіптік 
білім беру ұйымы-2019» 
атты облыстық  байқауы 
өтті.  Байқауға облыстың 9 
колледжінің қатарында сонау ширек 
ғасырдан астам тарихы мен көптеген 
дәстүрлерімен танымал болған  
Сарқан политехникалық  колледжі де 
қатысқан еді. Колледжіміздің жас ма-
мандары да байқаудың жақсы өтуіне 
өз үлестерін қосты.

Байқау ережесіне сәйкес екі 
кезең қамтылған. Бірінші кезең 
«Оқу орнының презентациясы». Бұл 
кезеңде оқу орындары облыстағы 
шағын және орта бизнес аясын-
да нарық талаптарына жауап бере 
алатын мамандарды даярлаудың 

ЖҮЙЕЛІ ЖҰМЫС - ЖЕТІСТІККЕ БАСТАЙДЫ

жолдарын, Елбасының білімді 
ақпараттандыру бағдарламасын 
жүзеге асыру деңгейін, халықаралық 
білім кеңістігіне шығудың өзіндік 
бағыттарын және оқу орындарының 
арнайы пән оқытушылары мен 
өндірістік оқыту шеберлерінің 
кәсіби деңгейін жаңа форматтағы 
оқытушылармен іске асыру 
мониторингісі арқылы өздерін таны-
стырды.

Екінші кезеңде жоғарыда аталған 
оқу орындары Қазақстан Респу-
бликасы Президентінің халыққа 
арнаған Жолдауын орындау және 

Білім беруді дамытудың 2016-
2019 жылдарға арналған 
бағдарламасын жүзеге 
асыру барысында кәсіптік 
оқу орындарының оқу-
тәрбие үрдісінің (оқу, оқу-
өндірістік, әдістемелік және 
тәрбие жұмыстары, жұмыс 
берушілермен, ата-аналар 
және қоғамдар арасындағы 
қарым-қатынас, материалдық-
техникалық базаны модерниза-
циялау) моделін қорғады. 

Тартысқа толы сайы-
ста Сарқан политехникалық 
колледжі байқау талаптарына 
сай әр кезеңнен  сүрінбей өтіп, 

«Жетістіктер жолында» атты номи-
нациясына ие болды.   Бұл жүлде 
колледж үшін үлкен қуаныш. 

Аталған мадақтама қағаздары 
облыс әкімінің қолынан мұғалімдер 
мерекесінде табысталатын бола-
ды. Толассыз еңбектің нәтижесін 
биік бастамаларға жетелеген 
Сарқан политехникалық колледжінің 
ұжымына табысты әрі жүлделі 
белестері таусылмасын демекпін.

Л. ЕСЕНГАЛИКЫЗЫ,
Сарқан политехникалық 

колледжінің əдіскері.
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Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 14 қазан

Сейсенбі-Вторник 15 қазан

Сəрсенбі-Среда 16 қазан

Бейсенбі-Четверг 17 қазан

Жұма-Пятница 18 қазан

Сенбі-Суббота 19 қазан

Жексенбі-Воскресенье 20 қазан

ШҰҒЫЛ!  Сарқан қаласының Пуш-
кин көшесіндегі №47 төрт бөлмелі үй 
сатылады. Орталыққа,  мектепке жақын, 
үйге қарамақарсы азық-түлік дүкені бар, 
көше асфальтталған.  Үйдің ішінде 3 жа-
тын 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 айырбастай-
мыз. Хабарласыңыздар тел. 87009931061, 
872839-2-04-95.

ЕСКЕ АЛУ

Проводим большие скидки на зимние 
куртки подростковые, девчуковые от 40 
до 50%, рубашки белые Турция 30% скид-
ка и распродажа курток джинсовых дев-
чуковых по 2000 тг. Обращаться рынок 
«Саркан», 2 блок, бутик № 5.

Муратхан Куралбектің атына 
тіркелген Mazda 626 автокөліктің 296 
YCA 05 мемлекеттік тіркеу нөмерін тау-
ып алған адамдардың мына телефонға 
хабарласуын өтінеміз. Сүйіншісі дайын. 
Тел: 87029560276.

Көп қабатты үйден пəтер сатыла-
ды. Орталық жылу жүйесіне қосылған. 
Хабарласыңыз: 87017732841.

Продается автомашина «Москвич» 
АЗЛК-219, пройден техосмотр, есть запча-
сти, в салоне премник музыка «Маяк». Ин-
валидная коляска прогулочная и она же ком-
натная (недорого). Обращаться г. Саркан, 
тел. 2-06-03. Обращатся в любое время 
суток.

Балалар сауықтыру массажы. 
Төмендегідей көрсетілімдер бойынша 
қызмет жасайды: Жалпы массаж (общеукре-
пляющий), гипоксия, дисплазия, бұлшық ет 
гипотонусы, бұлшық ет гипертонусы, жам-
бас сан дисплазия, ЛФК, фитбол және т.б. 
Хабарласыңыздар: тел: 8700 2573923, 
WhatsApp: 8775 9058006, Instagram: baby-
mass1.

Ремонт холодильников и морозильни-
ков. Заправка кондиционеров. С выездом в 
аулы. Тел: 8775 9707499.

Тоңазытқыштар мен мұздатқыштарды 
жөндейміз. Салқындатқыштарды газбен тол-
тырамыз. Тапсырыспен ауылдарға шығамыз. 
Хабарласыңыздар: тел: 8775 9707499.

В мебельный магазин «Асемгуль» тре-
буется кочегар. Наш адрес: г. Саркан, ул. 
Абая № 90А, раб.тел. 2-29-04, 87013066663 
Айгул Куатовна, 8702 9107124 Нази.

Екіаша ауыл-
ында ғұмыр  кеш-
кен ардақты 
бауырымыз Ал-
пысбаев Берлібек 
С а рқ ытбе к ұ л ы 
көзі тірі болса, 14 
қазанда 60 жасқа 
толар еді. Бауы-
рымызды сағына 
еске ала отырып, 
топырағың торқа, жаның жәннатта 
нұрлансын деп Алладан тілейміз. 

Нұрлы бейнең есте қалар мәңгілік,
Дауысың да құлақта тұр жаңғырып. 
Арамызда жоқтығыңды білсек те, 
Келетіндей арманменен сан үміт.
«Алпыс жасқа келер еді» деп,
Қамыға тұрып айтамыз. 
Жансыз бейнеңе телміреміз кеп, 
Дұға бағыштап қайтамыз.
Еске алушылар: Алпысбаевтар 

əулеті.

На основании приказа № 05-НҚ  от 27.09.2019 года  Департамента комитета по 
регулированию естественных монополий,  защите конкуренции  и прав потребите-
лей Министерства национальной экономики  РК по Алматинской области утвержден  
тариф  на услуги водоснабжения с вводом в действие с 1 ноября  2019 года.

Тарифы на услуги подачи воды по распределительным сетям
в населенных пунктах Бакалы, Аманбоктер Сарканского района

Директор ГКП  «Саркан су кубыры»                                                       Д. Нурпеисов

№ 
п/п

Наименование 
групп 
потребителей

Единица
 измерения

Тариф за 
1 м3

Норма на 1 человека для 
потребителей не имеющих приборов 

учета (тенге/месяц)

1 Население тенге/м3 121,36 276,99

В языковой центр требуется учитель 
дошкольного образования со знанием 
казахского и русского языка. Обращаться 
по тел: 8 776 9700455.

Продам недорого. Цена договорная:
1.Сварочный аппарат дизельный пере-

движной; 2.Электропрялка «Украиночка»; 
3.Машина ЗИЛ коротыш, самосвал; 4.Трак-
тор двигатель т-40 с лопатой плугом. Гре-
ферным ковшом; 5.Автолебедка ЗИЛ 157.

ВСЕ В ХОРОШЕМ РАБОЧЕМ  СОСТОЯ-
НИИ. Сот.Тел: 87772784658; 87775869072.

К сведению жителей района!

ХАБАР  
06.00,02.00 ҚР ән ұраны 06.00, 00.30 «Қызық 
times» 07.00 М/с ТОБОТ 07.30, 08.10. 09.10  
ТАҢҒЫ ХАБАР 08.00, 12.00 Жаңалықтар 09.00 
Новости 10.00 Т/х «Рауза» 10.50 , 18.30 Т/х 
«Өз үйім» 12.00 Жаңалықтар, Новости 12.30 
Мегахит «Ханна. Совершенное оружие» 14.30 
Сериал «Разия» 15.00, 01.30 Ток-шоу «Білім»  
15.30, 20.10 «Келінжан» телехикаясы 16.00 
Тұсаукесер! «Төрлетіңіз» 17.00, 23.00 Т/х «Ли-
стопад»  19.30 Қорытынды жаңалықтар 20.45 
Тұсаукесер «Прайм тайм» 21.00 Итоги дня 21.40 
Т/х «Мәдениет үйі» 22.15 Т/х «Көкжал»    

ЕВРАЗИЯ   
06.00 «Той базар» 06.50 04.00 «Той заказ» 07.20 
«Басты бағдарлама» 08.00 «Доброе утро» 11.00 
«Мужское/Женское»  12.00 «Қалаулым»  15.45 
«На самом деле» 16.50 Сериал «Возмездие» 
18.00 «Басты жаңалықтар»  18.45 «Пусть гово-
рят»  20.00 «ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 
«Невский»  22.00, 02.15 «Паутина» 01.00 «Отча-
янные»  

ЖЕТІСУ  
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.25 «Жыр-
тамшы» 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 
Апта /қаз/ 09.50 «Жетісу ақын-жыраулары» 10.00 
Апта ( рус) 10.50 «Тыңдашы, айналайын» 11.00 
«Спорт-тайм»   11.20 «Құтқару қызметі»  11.40 
«Единый народ»   12.00 Мультфильм «Толағай» 
12.30 «Әсем әуен»   12.45 «Полицейская служ-
ба»13.05 «Әсем әуен» 13.45 «Латыннегізді 
әліпби»  14.00 «Тілсақшы»  14.20 «Әлемнің 
үздік картиналары»14.25 «Тұжырым»  15.00  К/ф 
«ШОҚ пен ШЕР»  16.00 «Таңғажайып табиғат»                        
16.30 Д/ф «Кең ауқымда»  17.00 Жаңалықтар 
17.15 «Жетісудың ақын-жыраулары»  17.20 Но-
вости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы» 
18.00 «Шашу»  18.45 «Әлемнің үздік картина-
лары»  19.00 «Әдебиет пен адамзат» 19.30 «Ел 
қамы» /тікелей эфир/ 20.15 «Әсем әуен» 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Туржорық» 21.30 Новости 
22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 25-бөлім 
22.45 «Нет-лайк» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Ново-
сти 23.55 Әнұран    

 
ҚАЗАҚСТАН  

06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.30, 14.00, 17.00, 
20.00, 00.15 AQPARAT 07.00 «TANSHOLPAN» 
10.00, 18.00 Т/х «Қайран күндер» 12.00 «Ниет» 
14.10, 22.30 Т/х «Қашқын» 15.00, 21.30 Т/х «Жат 
мекен» 16.00 «Жан жылуу» 16.30 «Мәдениет 
жауһарлары» 20.35 «Ашық алаң» 23.25 «Судағы 
із» 00.45 «Ниет» 02.15 Т/х «Қалампыр»  

ХАБАР  
06.00, 00.30  «Қызық times» 07.00 М/с «Тобот» 
07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар»  08.00, 12.00 
Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00, 22.15 Т/х 
«Көкжал» 10.50, 18.30 Т/х «Өз үйім-2» 12.30 Д/ф 
«Бір туынды тарихы» 13.00 Т/с «Самара» 14.30 
Т/с «Разия» 15.00 «Қоғамдық талқылау» 16.00 
«Төрлетіңіз» 17.00, 23.00 Т/с «Листопад» 19.30 
Қорытынды жаңалықтар 20.10 Т/х «Келінжан» 
20.50 Новый курс 21.00 Итоги дня 21.40 Т/х 
«Мәдениет үйі» 01.15 «Мектеп»      

ЕВРАЗИЯ   
06.00 «Той базар» 06.40,02.15 «Той заказ» 07.10, 
18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00 «Доброе утро» 
11.00 «Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYM 
LIVE» 15.45 «На самом деле» 16.50 Т/с «Воз-
мездие» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 «ГЛАВНЫЕ 
НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Невский. Проверка 
на прочность» 22.00 «П@УТІNА»  01.00 «Отчаян-
ные»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.25 «Ән-
тарих» 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости 10.00 Туржорық  
10.20 «Әлемнің үздік картиналары  10.30 
«Әдебиет пен адамзат»  11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 25-бөлім 11.45 «Бала-базар»  12.00 
«Ел қамы»  13.00 «Шашу»  14.00 «Ел мен жер»  
14.25 «Әлемнің үздік картиналары»  14.30 «Желі-
KZ»  15.00  «Әсем әуен»  15.30 Д/ф «Өркениет 
ғажайыптары»  16.00 «Бай-қуатты болайық»  
16.40 «Үшінші көз»   17.00 Жаңалықтар 17.15 
«Жетісудың батырлары»  17.20 Новости 17.35 
Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Шашу»  
18.45 «Әлемнің үздік картиналары»  19.00 «Диа-
лог» /прямой эфир/ 19.30 Д/ф «Батысқа қарай 
аққан өзен»              20.15 «Әсем әуен» 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Экорейд» 21.30 Новости 
22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 26-бөлім 
22.45 «Әсем әуен» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Но-
вости 23.55 Әнұран    

                                                     
ҚАЗАҚСТАН                                    

17.00, 20.00, 00.15, 04.00 AQPARAT 17.15 «Көңіл 
толқыны» 06.30, 13.00, 17.00, 20.00, 00.15 
AQPARAT 18.00 Т/х «Қайран күндер»  20.35,02.20 
«Ашық алаң» 21.30 Т/х «Жат мекен»  22.30 
Т/х«Қашқын»  23.25 «Судағы із»  00.45 «Ниет» 
03.10 «Қалампыр» 04.30 «Жан жылуы»    

ХАБАР  
17.00, 23.00 «Листопад» 18.30 «Өз үйім-2»  19.30 
Қорытынды жаңалықтар 20.10 Т/х «Келінжан» 

20.45 Prime time 21.00 Итоги дня 21.40 Т/х 
«Мәдениет үйі» 22.15 Т/х «Көкжал» 00.30 
«Қызықтаймыз»  01.30 «Мектеп»     

ЕВРАЗИЯ  
05.00, 08.05 «Доброе утро» 08.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости 09.15, 19.50 «Пусть гово-
рят» 10.15 «Модный приговор» 11.05 «Жить здо-
рово» 12.25, 17.05, 23.45 «Времья покажет» 15.30 
«Давай поженимся» 16.15, 04.00 «Мужское/ жен-
ское» 18.35, 03.05 «На самом деле» 21.00 «Вре-
мя» 21.30 «Отчаянные» 23.15 «Вечерний Ургант»  

ЖЕТІСУ 
16.55-ке дейін Техникалық үзіліс 16.55 Әнұран 
17.00 Жаңалықтар 17.15 «Тарихнама»   17.20 
Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  
18.00 «Шашу»  18.45 «Әлемнің үздік картина-
лары»  19.00 «Ұлт пен рух»  19.30 «Денсаулық»   
20.00 «Қателік»   20.15 «Әсем әуен» 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Арнайы репортаж»  21.30 
Новости 22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 
27-бөлім 22.45 «Әсем әуен» 23.00 Жаңалықтар 
23.30 Новости 23.55 Әнұран   

ҚАЗАҚСТАН 
06.05, 17.15 «Көңіл толқыны» 06.30, 14.00, 
17.00, 20.00, 00.15, 04.00 AQPARAT 07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.00 Т/х «Қайран 
күндер» 12.00, 00.45 «Ниет» әлеуметтік ток-шоу 
14.10, 22.30 Т/х «Қашқын» 15.00, 21.30 Т/х «Жат 
мекен» 16.00, 04.30 «100 жаңа есім» 16.30 «Нұр 
Тілеу» сұхбат 20.35, 02.20 «Ашық алаң»  23.25 
«Әзіл тайм» 03.10 Т/х «Қалампыр»  

ХАБАР  
06.00, 02.00  «Қызық times» 07.00 М/с «То-
бот»   07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 08.00 
Жаңалықтар 09.00 Новости 10.00, 22.15 Т/х 
«Көкжал» 10.50, 18.30 Т/х «ӨЗ ҮЙІМ-2» 12.00 
Жаңалықтар. Новости 12.30 Народный контроль 
13.00 Т/с «Самара-2» 14.30 Т/с «Разия» 15.00 
Тарих. Тағдыр. Тұлға 16.00 «Төрлетіңіз» 17.00, 
23.00 Т/с Листопад 19.30 Қортынды жаңалықтар 
20.10 Сериал «Келінжан» 20.50 Открытый диа-
лог 21.00 Итоги дня 21.40  Т/х «МӘДЕНИЕТ ҮЙІ» 
01.30 «Менің тағдырым» деректі драмасы     

ЕВРАЗИЯ   
06.00, 03.15 «Той базар» 06.40, 04.00 «Той за-
каз» 07.10, 18.00 «Басты жаңалықтар» 08.00 
«Доброе утро» 11.00 «Мужское/женское» 12.00  
«QALAYYM LIVE» 15.45 «На самом деле» 16.50 
Т/с «Возмездие» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50 Т/с «Не-
вский, проверка на прочность» 22.00, 02.15 «П@
УТІNА» 01.00 Ночной кинтеатр «ОТЧАЯННЫЕ»   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.25 «Ән-
тарих» 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Арнайы 
репортаж»   10.20 «Әлемнің үздік картинала-
ры  10.30 «Ұлт пен рух»   11.00 «Бірінші ханым» 
телехикаясы 27-бөлім 11.45 «Бала-базар»  12.00 
«Денсаулық»  12.30 «Қателік»   13.00 «Шашу»  
13.50 «Жыр-тамшы» 14.00 «Ұлылық ұясы»  14.25 
«Әлемнің үздік картиналары»  14.30 «Спорт-
тайм» 15.00  «Әсем әуен»  15.30 Д/ф «Ғажайып 
мәдениет»  16.00 «Ән шырқайық»  16.40 «Құтқару 
қызметі»  17.00 Жаңалықтар 17.15 «Тарихна-
ма»  17.20 Новости 17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени 
қазынасы»  18.00 «Шашу»  18.45 «Әлемнің үздік 
картиналары»  19.00 «Тұжырым» /тікелей эфир/ 
19.30 «Қазақ әні» 20.15 «Әсем әуен» 20.30 
Жаңалықтар 21.00 «Тілсақшы»  21.30 Новости 
22.00 «Бірінші ханым» телехикаясы 28-бөлім 
22.45 «Әсем әуен» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Но-
вости 23.55 Әнұран    

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.25  Әнұран 06.05 Көңіл толқыны 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00,00.50 AQPARAT 07.00  
«TANSHOLPAN»  бағдарлама  10.00, 18.10  Т/х.  
«Қайран күндер» 12.00, 13.20 NIET Әлеуметтік 
тоқ-шоу 14.10, 22.30 Т/х. «Қашқын» 15.00, 21.30  
Т/х. «Жат мекен» 16.00 Иман өзегі 16.25, 04.30 
«Менің Қазақстаным» 17.15 Ауылдастар 17.45 
«Екі жұлдыз» күнделік 20.35  «Ashyq alan» 22.25 
«Жат мекен» 00.15 «Parasat maidany» 02.50 
«Ашық алаң» 03.40 Т/х. «Қалампыр»   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00 Қызық Times 07.00 
М/с «Тобот»  07.30, 08.10, 09.10 «Таңғы хабар» 
08.00 «Жаңалықтар» 09.00  «Новости» 10.00 
Т/х «Көкжал» 10.50, 18.30  Т/Х «Өз үйім» 12.00 
Жаңалықтар. Новости 12.30 Біздің назарда 13.00  
«Самара-2» 14.30 Сериял  «Разия» 15.00 «Рели-
гия. Сегодня» 15.30 Дневник . Шоу талантов 16.00 
Ток-шоу «Давайте говорить» с Айгуль Мукей 
17.00 «Листопад» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 
20.10 «Келінжан» 20.50 Новый курс 21.00  Ито-
ги дня 21.40 «Можно только представить» 23.30 
«Khabar boхing» 01.15  «Әсем әуен» 

ЕВРАЗИЯ 
06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты жаңалықтар 
07.45 Жұма уағызы 08.00  «Доброе утро»  11.00 
«Мужское/Женское 12.00 «Қалаулым»  15.50 
«Человек и закон» 16.50 «Жди меня Казахстан» 
18.45, 03.00 «Заң сөйлесін» 20.00 Главные ново-
сти 20.45 Поле чудес 22.00, 00.00 Сериал «Мо-

сковские тайны» 23.00, 02.00 Паутина 04.00 Той 
заказ   

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.25 «Жыр-
тамшы» 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Тілсақшы»   
10.20 «Әлемнің үздік картиналары  10.30 
«Тұжырым»   11.00 «Бірінші ханым» телехикая-
сы 28-бөлім 11.45 «Әсем әуен»   12.00 «Қазақ 
әні»  13.00 «Шашу»  13.50 «Ән-тарих» 14.00 
«Туржорық»  14.25 «Әлемнің үздік картинала-
ры»  14.30 «Әдебиет пен адамзат»  15.00  «Әсем 
әуен»  15.50 Мультфильм «Қонжық» 16.00 «Ел 
қамы» 16.45 «Жетісу ақын-жыраулары» 17.00 
Жаңалықтар 17.15 «Әсем әуен»17.20 Новости 
17.35 Д/ф «Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 
«Шашу»  18.45 «Әлемнің үздік картиналары»  
19.00 «Желі-KZ» 19.30 «Бай-қуатты болайық» 
20.10 «Үшінші көз»    20.30 Жаңалықтар 21.00 «Ел 
мен жер» 21.30 Новости  22.00 «Зерделі отбасы» 
22.45 «Әсем әуен» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Но-
вости 23.55 Әнұран     

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.50  Әнұран 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» 
12.00,03.45 Nur Tiley 12.35,20.35  «Azil alemi» 13.30 
«Отан отбасынан басталады» Республикалық 
отбасылық айтыс 15.30 Т/х. «Қара жорға» 
17.30,01.20  «Мәдениет жауһарлары» 20.00,02.35 
MASELE 21.00 «Екі жұлдыз» 22.40 «Жайдар-
ман» 00.50 «Ауылдастар» 01.45 Т/х. «Қалампыр»  
03.10 Parasat Maidany 04.15 Konil Tolqyny   

ХАБАР 
06.00,03.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 07.00 
Профессиональный бокс: Александр Гвоздик-
Артур Бетербиев  10.50 Өзін өзі тану 11.00 Д/ф. 
«История в кадрах» 11.30 «Жұлдызды жекпе-
жек» 13.15 «Қарақатпен шай» 14.00 Премьера! 
Шоу талантов «Central Asias Got Talent» 15.40 
Дневник! Шоу талантов «Central Asias Got Talent» 
16.10 Мегахит. «Можно только представить»  
18.10 Қызық Times 19.20 Новый сезон. Музыкаль-
ное шоу вокалистов «Topjargan» 21.00 «7 күн» 
22.00 Khabar boxing. Александр Гвоздик-Артур 
Бетербиев 23.00  Международный турнир Fight 
Night Global. Али Багаутдинов-Жалгас Жумагулов   

ЕВРАЗИЯ 
06.00  Т/х  «Волчий зал» 06.50,03.55 Тамаша сити 
07.45 Басты жаңалықтар 08.30 Ұшқалақ 09.00  
Х/ф.  «Цена измены» 10.55 Х/ф. «Любовь со 
всеми остановками» 12.50 «Фабрика грез» 13.15 
«CONTENT» 14.00 Шоу Максима Галкина «Лучше 
всех» 15.45 «Побочный эффект» 18.00 Сенбілік 
жаңалықтар 18.35 Кешкі кездесу  20.00 «Главная 
тема» 20.30,23.00 Сериал «Любовь без памяти» 
22.00,02.50 Паутина+ 00.30 Х/ф. «Каникулы пре-
зидента»  

ЖЕТІСУ 
07.00 Әнұран 07.05 «Әсем әуен» 07.25 «Ән-
тарих» 07.30 «Таңжарық» /тікелей эфир/  09.00 
Жаңалықтар 09.30 Новости  10.00 «Ел мен жер»  
10.20 «Әлемнің үздік картиналары  10.30 «Желі-
KZ»  11.00 «Зерделі отбасы»  11.45 Мультфильм 
«Қонжық» 12.00 «Бай-қуатты болайық» 12.40 
«Үшінші көз» 13.00 «Шашу»  13.50 «Жыр-тамшы» 
14.00 «Экорейд»14.25 «Әлемнің үздік картинала-
ры»  14.30 «Диалог»  15.00  «Әсем әуен»  15.50 
Мультфильм «Ұры мен қасқыр» 16.00 Д/ф «Кең 
ауқымда»  16.30 «Қателік»  17.00 Жаңалықтар 
17.15 «Әсем әуен»   17.20 Новости 17.35 Д/ф 
«Әлемнің мәдени қазынасы»  18.00 «Балдәурен» 
18.40 «Полиция қызметі»  19.00 «Жетісу зерт-
ханасы»  19.30 «Жүрек сөзі»,  20.00 «Ауылдағы 
ағайын»   20.30 Жаңалықтар 21.00 «Бағбан»   
21.30 Новости 22.00 «Өмір әні» 22.45 «Әсем 
әуен» 23.00 Жаңалықтар 23.30 Новости 23.55 
Әнұран     

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 06.55 Д/ф «Ұлы дала дүбірі» 
07.25 «Сәлем, Қазақстан!» 08.50 М\ф  09.35 
«Ақсауыт» 10.00, 18.00 Т/х «Қайран күндер»  
12.00, 04.10  «Дара жол»  12.50 Концерт 14.10 
«Әзіл әлемі» 13.30 Айтыс 15.30 «Екі жұлдыз» 
17.30 «Бір күн»  20.00 «Арта» 20.45 «Ғажайып 
өлке» д\ф 21.15 «Ұлы дала баласы» концерт 
22.40 КТА 23.00 «Жүзіктер әміршісі: патшаның 
оралуы» фантастика 03.20  «Қалампыр» 01.20 
Т/х «Қалампыр»  

ХАБАР  
06.00  «Тамаша» 07.10 Концерт 08.45  «Самопо-
знание» 09.00 М\ф 10.20 «Топжарған» 12.00 Тай-
ны. Судьбы. Имена. 12.50 Мегахит «Осень в Нью-
Йорке» 14.30  Т/х «Көкжал» 17.30 Концерт 19.20 
«Central  Asia`s God Talent» 21.00 «7 күн» 22.00 
«Большая неделя» 23.00  Концерт 00.50 «Нацио-
нальная география» 01.40 Әсем әуен  

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Волчий зал» 06.50, 03.45 «Тамша сити» 
07.45 «Сенбілік  жаңалықтар» 08.15  «Ұшқалақ» 
08.40 «Воскресные беседы» 08.55 Х/ф «Портрет 
любимого»   12.50  «Контент» 13.30 «Ералаш» 
13.50 Фильм  «Пес Барбос и необычный кросс» 
14.00 Фильм «День, когда земля замерзла»  18.00 
Басты бағдарлама 18.35, 02.45   «Кеш қалмайық» 
20.00  Аналитика 20.55, 23.00 Сериал «Сле-
ды в прошлое» 22.00, 02.00 «Паутина +»  01.00 
«Жизнь других» 

ЖЕТІСУ 
08.50 «Жыр-тамшы» 09.00 Жаңалықтар 09.30 
Новости 10.00 «Бағбан»   10.20 «Тыңдашы, айна-
лайын»  10.30 «Жетісу зертханасы»  11.00 «Өмір 
әні»  11.45 Мультфильм «Ұры мен қасқыр» 12.00 
«Жүрек сөзі»   12.30 «Ауылдағы ағайын»   12.50 
«Полиция қызметі»  13.10 «Балдәурен»  13.50 
«Ән-тарих» 14.00 «Арнайы репортаж»   14.25 
«Әлемнің үздік картиналары»  14.30 «Ұлт пен 
рух»  15.00  «Әсем әуен»  15.20 Мультфильм «Ер 
Төстік пен Айдаһар» 16.30 Д/ф «Кең ауқымда» 
15-серия 17.00 «Нет-лайк» 17.15 «Әсем әуен»   
17.20 «Латыннегізді әліпби»  17.35 Д/ф «Әлемнің 
мәдени қазынасы»  18.00 «Единый народ»  18.15 
«Әсем әуен»    18.40 «Полицейская служба»                                
19.00 «Спорт-тайм» 19.30 «Әсем әуен»   20.10 
«Құтқару қызметі» 20.30 Апта /қаз/ 21.30 Апта /
рус/ 22.20 К/ф «Кішкентай»  23.45 «Әсем әуен» 
23.55 Әнұран          
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Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

Арман адастырмайды                                                 

Арман әр адамда болады.Ол ең алғаш адам қиялынан туады.Бірақ әрқайсысы оған қол 
жеткізе бермейді.Жалпы арман ерте бала кезден басталады.Сондықтан арманды қорғап,сақтау 
керек.Көбісі сенің арманыңа байланысты “ол мүмкін емес, сен істей алмайсың, я болмаса бұл 
туралы ойламай-ақ қой” деп айтатын болады. Бұл сөздерді тыңдама,тек қана жүрегіңді тыңда.
Өйткені арман жүректің қалауы.                                                                       

Менің көңілімді қынжылтатыны, адамдардың армандай алмауы. Бұның себебі қорқыныш. 
Қорқыныштың кесірінен, армандарын қоқысқа тастайды.Жұрттың қалауымен, күнкөрісте жүреді.
Байлыққа жетуден қорқады. Адамдар қараңғылықтан емес, жарықтан қорқады.Қатеден, сүрінуден, 
құлаудан қорқады.Барлығын қирататын қорқыныш.

Ең өкініштісі өмірдің қамшының сабындай ғана қысқа болуы.Өмірдің ең бағалы валютасы ол 
уақыт.Сол себептен өз уақытымызды бағалау қажет.Арманға деген бірінші қадамды дәл қазір 
бастап,өз-өзімен жұмыс істеу керек. Егер еңбек етіп, өз арманымызға қадам бассақ,ол мақсатқа 
айналады. Ал мақсат шыдамдылық, қайрат, еңбек, сенім секілді қасиетті бойымыздан талап етеді. 
Осы қасиеттер адамды мықты, берік қылады. Бар айтарым тек  ешқашан берілме!  Өзіңе ғана сен.       

Бекзат ШАТЫРБАЕВ,       
№1 мектеп-гимназиясының  11 сынып оқушысы.                

«Алматы облысының жастар ресурстық орталығы» КММ–нің филиалы «Сарқан ауданының 
жастар ресурстық орталығы» ұйымдастыруымен Сарқан қаласы, «Қойтас» табиғи паркі және 
«Жастар» саябағында аудан көлемінде, қала күні және жастар жылына орай қаламызда алғаш рет 
«NOMAD‘S SPIRIT» атты экстремалды спорт түрлерінен жарыс өтті. Мақсаты: Қатысушылардың 
күш-жігерін, жылдамдық, қайсарлық, төзімділік, жеңіске ұмтылушылық, өзі туып-өскен елі мен 
жеріне деген отансүйгіштік қасиеттерін шыңдап, қалыптастыру. Жарысқа қала және ауданымыздың 
жастары, проббация тіркеуінде тұрған жастар, студенттер, аудандық аурухана және мектеп 
оқушыларынан құралған командалар қатысты. Шара барысында қала әкімі А.Орынбеков жастар-
ды қала күні мерекесі және жастар жылымен құттықтап, қатысушыларға сәттілік тіледі. Жарыс 
экстремалды спорт талаптарына сай өткізілді, қашықтығы – 2000 метр, жалпы бөгеттер саны 
– 8. Ойын барысында ең ұзын биіктік 3 метрді құрайтын зәулім кедергілерді бағындырған, су, 
батпақ кешкен 9 команда қатысып, бас жүлдені өз ұйымшылдықтарының арқасында, үздік уақыт 
көрсетіп, қаржылай марапатын жеңіп алған командалар: I  орын Сарқан политехникалық колледж 
студенттері «ВЕРСУС» командасы - 50. 000 тг, II орын Бақалы ауылдық округі «Бақалы жастары» 
командасы – 30.000тг, III орын Пробация тіркеуінде тұрған жастар «Көкжал» командасы-20.000тг. 

Ануар САЛИМБЕКОВ,
«Сарқан аудандық жастар  ресурстық орталығының» маманы.

Ќарттарым
аман - 

сау ж‰ршi
Үлкенді  сыйлау, құрмет 

көрсету ата-бабамыздан 
келе жатқан салтымыз. Бірінші 
қазан  қарттар күніне орай өзіміздің 
зейнеткерлеріміздің үйлеріне барып  
құттықтап, сыйлықтарымызды бердік. 
Жақсы тілектерімізді айтық. Атаңа не 
қылсаң алдыңа сол келеді деген сөз 
бар халқымызда. Сондықтан әрдайым 
ұрпақтар арасындағы сабақтастықты 
сақтап, ұлттық құндылықтарды 
әспеттеуге ат салысайық. Қарттарымыз 
әрқашанда аман болсын!

Г.ТАЙМЕНКЕНОВА,
аудандық статистика 

басқармасының  жетекші маманы.

Қарашыған ауылдық округі М.Төлебаев ауылында атақты сазгер Мұқан Төлебаев 
атамыздың атындағы ауылдық мәдениет үйі халыққа қалтқысыз қызмет жасауда.   Әр мереке 
сайын мектеп оқушыларын мәдениет қызметкерлері өнердің әр түрінде домбыра, эстрадалық 
ән, әзілдер, мәнерлеп оқу бойынша концерттерге дайындалып, ауыл халқына тарту етеді. 
Атап айтар болсақ, қарттар күні, ұстаздар күні, Тәуелсіздік мерекесі күніне орай өтілген кон-
церт көпшіліктің көңілінен шығады. Мәдениет үйінің қызметкерлері Айкен Бимолданова, 
Айнұр Ермуханова, Сания Садықова жетекшілігімен домбыра, ән, би үйірмесі жұмыс жасап, 
нәтижелерін көрсетіп жатыр. Балаларымыздың бос уақытын тиімді пайдалануға, әдептілік, 
мәдениеттілік сияқты қасиеттерді  ұрпақ бойына сіңіруге мәдениет үйінің ықпалы зор. Сүттей 
ұйыған ұжымды басқарып отырған Бекзат Тұрғанов және мәдениет үйі қызметкерлеріне 
болашақта көрсетер өнерлеріңіз, қызықтарыңыз, көрермендеріңіз көп болсын, шығармашылық 
шабыттарыңыз шалқи берсін дегім келеді.

Жеңіс БОЛСАМБЕКОВА,
ата-ана.                                                           

Менің туған өлкем
Менің туған өлкем – Қазақстан Республикасы. 

Қазақстанның байлығы өте көп және қазынаға толы. 
Еліміздің табиғаты неткен сұлу десеңші! Мөлдір 
суы, жайқалған жасыл шөбі, асқар тауларына көз 
тоймайды. Сонымен қатар, аңдар мен құстар, жа-
нуарлар өмір сүреді. "Әркімнің туған жері – Мысыр 
шаhары" демекші, менің кіндік қаным  тамған жер – 
Екіаша ауылы. Осындай өлкеде туылғаныма мақтан 
етемін. Екіаша ауылы күннен  күнге қөркейіп келеді. 
Әсем ғимараттар бой көтеруде. Бау – бақшасы, 
таза ауасы, егінді даласы, малға толы өрісі – біздің 
мақтанышымыз. Олардың бірі – Тополевка дема-
лыс орны. Жердің де, елдің де иесі – өзің екенінді 
ұмытпа! – демекші, туған жеріміздің көркеюіне 
атсалысайық.

Дархан ЕЛЕУСИЗОВ,
"Жоңғар Алатауы" мемлекеттік ұлттық 

табиғи паркі Сарқан филиалы Тополевка 
инспекторының бөлімшесінің мемлекеттік 

инспекторы.

Құрметті Етекбаева Роза Жұмахановна! Сізді төл 
мерекеңізбен шын жүректен құттықтаймыз! Сізден өнеге-білім 
алып, өмір теңізіне құлаш ұрған кез-келген шәкірт мақтанады. 
Әрине, ұстаз жүгі ауыр жүк. Иә, адамның жан дүниесін түсініп, 
ренжітпей, қателігін сезіне білу - бұл нағыз шеберлік емес пе? 
Өз ісіне берілген жаңалықты жатсынбай қабылдайтын, шәкіртінің 
жанына нұр құйып, өмірде өзі де бақытты болып, өзгелерді де 
бақытқа жеткізсем  деп жүретін ұстаздардың жөні де, жолы да 
бөлек. "Ұстаздық еткен жалықпас, үйретуден балаға"  деп Абай 
атамыз айтқандай, ұстаз еңбегінің қыр-сыры мол, қиын да жауап-
ты, шығармашылық еңбек екендігін баршамыз мойындамаймыз. 
Мұндай мақтаулар жалғастыра берсек даналық сөздер тізбегі 
шексіздікке ұласады. 

Құтты болсын мерекең ұстазымыз,
Орындалсын ойға алған арманыңыз.
Болашаққа білімменен жол сілтеп,
Еңбегіңізге біз мәңгі қарыздармыз,-дей отыра отбасыңызға 

аманшылық, деніңізге саулық тілейміз. 
Ізгі ниетпен: №1 мектеп-гимназиясының 8 а сынып 

оқушылары. 

Аманбөктер негізгі орта мектебінің мұғалімі, қадірлі әріптесіміз Рысқалиева Әсемгүл 
Нүсіпбайқызын 12 қазан күні 50 жасқа толатын туған күнімен шын жүректен құттықтаймыз! 
Ортамызда өзіндік орны бар осынау мерейтой иесіне әр басқан қадамың бақытқа толы бол-
сын, әлі талай жаңа биіктерге ұмтылып, жаныңыз қуанышпен көркейсін деген ақ тілегімізді 
төгеміз.

Құтты болсын мерей той, 50 жасың,
Әр уақытта домалап өрге тасың,
Қосағыңмен қоса ағарып, шөбере сүй,
Ешқашанда көңіліңді кір шалмасын.
Қызмет етіп, әріптес елге күнде,
Еңбегіңмен биікке өрледің бе.
Зор денсаулық, мол бақыт тілейміз біз
Ердің жасы – елуге келгеніңде.
Құттықтаушылар: Аманбөктер негізгі орта мектебінің ұжымы.

Қойлық ауылының тұрғыны, алатаудай асқарымыз Қалимолданов Құдайберген қазан 
айының 10-шы жұлдызы 70 жасқа толып отыр. Ел қатарлы еңбек етіп, ұрпақ өсіріп, өнеге 
үйреткен асылымыздың өмір өткелдері бізге жарқын үлгі. Мерейтойлық межені бағындырып 
отырған ардақтымызға осы күні жүрегімізді жылытқан бар тілегімізді ақтарамыз. Алла 
тек амандық беріп, мерейтойыңыз мерей өсірер істермен ұлассын! Мына бір шынайы 
ықыласпен өрілген өлең жолдары тек өзіңізге арналады. 

Үлгі болды әрқашан көпке ісіңіз,
Болашақта баянды бақ құшыңыз.
Шын ниетпен тілейміз – құтты болсын,
Желбегей шекпен киген жетпісіңіз! 
Өткен күндер десек те бұлар елес,
Алдыңызда әлі талай тұр белес.
Жаны - жаз, көңілі - көктем сіздей жанның,
Өмірде қартаюы мүмкін емес!
Ізгі тілекпен: жұбайы Айгүл, барша балалары мен 

немерелері.

Дана халқымыз алыстағы ағайыннан жаныңдағы 
көршің артық дегенді орынды әрі біліп айтқан. Осы орай-
да өзіміздің сыйлас әрі қадірлі көршіміз, айтары бар 
ақсақал Қалимолданов Құдайбергенді 10-шы қазан күнгі 
70 жастық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймыз! 
Жетпіс деген жеті белеске аяқ артқан құдайы көршімізге 
деніне саулық, басына бақ тілейміз. Ұрпағыңның қызығын 
көріп, ортамызда аман-есен жүре бер дейміз!

Құтты болсын 70 деген жасыңыз,
Немеремен күліп-ойнап тасыңыз.
Отбасыңыз бақытты да аман боп,
Жүздің дағы белесінен асыңыз.
Құттықтаушылар: көршілері.

Аудан  көлемінде кітапхана саласында тынбай еңбек 
етіп,болашақ ұрпақтың ой-өрісін жан-жақты кеңейтіп,дамыту ісінде  
биік парасат,жігерлі еңбек , шығармашылық шабыт танытқан білікті 
маман Күлпаш Құдайбергенқызын зейнет жасына  шығуымен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Сізді өмірден тоқығаны мол, кемел ойлы тұлға деп білеміз. Терең 
білім,берік ұстаным, іскерлік қабілет және үлкен азаматтық пара-
сат сізді зор құрметке бөледі.Қажымай еңбек етуіңіздің арқасында 
Қазақстан Республикасының Мәдениет Министірінің ұсынуымен 
«Кітапхана  ісінің үздігі төс белгісімен» марапатталдыңыз. Сіздің 
жаныңыз жомарт,қамқор да талапшыл аяулы жан ретіндегі абзал 
қасиеттеріңіз кімді болса да тәнті етпей қоймайды.Өмірлік еңбек 
пен тұрмыс тәрбиесі балаларыңыз үшін ғана емес, қатар жүрген 
әріптестеріңіз, тілектес дос-жаран үшін де зор мақтаныш. Жас ұрпақ 
бала—шағаңыз үшін сіздің тәрбиеңіз нағыз өмір мектебі екендігі 
даусыз. Еңбегіңіз еленіп, құрметті демалысқа шыққан қуанышты 

күніңіз құтты болсын! Ендігі сол еңбектің зейнетін көріп, ауырмай, немере-шөберенің орта-
сында аяулы әже болып жүре беріңіз.

Зейнет жасқа жетіп кепсіз зымырап, 
Бірақ қимыл әлі жастай  шымыр-ақ.
Еңбегіңіз зейнет болсын ендігі
Күндеріңіз жақсылыққа қырындап.
Осы жасқа жеткенде бар, жетпеген...
Жаратқанның  нұры сізде көктеген.
Ізгі тілекпен: Сарқан қаласының облыстық зерде бұзылыстары бар балаларға 

арналған арнайы мектеп-интернатының ұжымы.

Ауған соғысының от-жалынын кешіп, өзіне жүктелген жауапкершілікті абыроймен 
атқарған қарулас досымыз Серябряков Ришат Абдулбаровичті қазанның 14 жұлдызы 
туған күнімен, 50 жастық ерекше күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Алдағы өмірде де 
абыройың артып, еңбегің жана берсін! Туған-туыс, дос-жарандарыңның ортасында сыйлы 
болып, бақытты ғұмыр кеше бер! Әрқашан денсаулығың мықты болсын, бақыт құсы басыңа 
қонсын, өмір жасың ұзақ болсын!

Туған күнің құтты болсын,
Денсаулығың мықты болсын.
Әр таңың арайлап атып,
Өмірің мәңгі нұрға толсын!
Ізгі тілекпен: аудандық Ауған локальдық соғыс ардагерлері жəне мүгедектері 

ұйымы.

Зейнет жастың барқызығын көрсетсін,
Көңіл деген шіркін қандай көк дөнен.
Ізгілікті нұрын шашар маңайға,
Адамсызғой үлгі болар талайға.
Жақсылықты өзіңізден көп көрген
Ұмытпайды жас ұрпағың қалайда!

Алѓысым  шексiз

«NOMAD‘S SPIRIT» экстремалды 
спорт т‰рлерiнен жарыс µттi

Мерекењмен,  ±стазым!

Смаханова Нурганым Озбахановнаның 
атына тіркелген Сарқан қаласы, Қ.Қалиев көшесі 
№ 71 үй №1 пәтердің (кад. № 03-267-001-1010) 
№1566945 0,1335 га көлемді жердің жер учаскесіне 
жеке меншік құқығын беретін мемлекеттік актісі 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

1981 жылы Н.В.Гоголь атындағы орта 
мектептен (Бақалы) Турысбеков Кенже-
тай Танирбергеновичтің атына берілген 
орта білім туралы аттестат жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.


