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Сарқан ауданы Көктерек ауылдық округі әкімін 
тіркеу туралы аудандық       

сайлау комиссиясының ШЕШІМІ
Қазақстан   Республикасының аудандық маңызы бар қалалары, ауылдық округтері, ауылдық 

округтің құрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары  әкімдерін қызметке сайлау, өкілеттігін 
тоқтату және қызметтен босату өткізу қағидаларының 57, 59-тармақтарына сәйкес және 2020 
жылғы «05» тамызда өткен Көктерек  ауылдық округі  әкімін сайлаудың  қорытындылары туралы 
аудандық сайлау комиссиясының хаттамасы негізінде  Сарқан аудандық сайлау комиссиясы 
шешті:

Смагулов Серик Курманович Сарқан ауданы Көктерек ауылдық округінің әкімі болып 
тіркелсін.

                
                   Комиссия төрағасы                                                  О.Ш.Тертюбаев

Қазақ өткен тарихында қиян-кескі қиянаттан 
қырылса, енді құлақ естіп, көз көрмеген ке-
сапат індеттен зардап шегіп отыр. Бұл дерт 
көрінбей келіп, мысыңды басады. Отбасыма, 
жақыныма, қызметтестеріме, өз денсаулығыма 
жауапкершілікпен қарап жүрсем 
де аяқ астынан ауруға шалдығып, 
аурухананың дәмін таттым.  Танып, 
біліп жүрген, бірқатар азаматтардың 
ауа жетпей қиналып көз жұмғанын 
көрдім. Есімді жиып, өз-өзіме келіп, 
аурудан айыққан соң медицина 
қызметкерлерінің ерен еңбектерін 
бағалауға ұйытқы болуға ұмтылдым. 
"Бабалар рухы" қоғамдық 
қорының төрағасы Мұқашев Жанат 
Мұхаметқалиұлымен және қордың 
басқа да құрылтайшыларымен 
кеңесе отырып, аудандық ауруханаға 
бағасы 1 833 000 теңгені құрайтын 3 
АРМЕД кислородтық концентратор 
табыс етуге мүмкіндік таптық. Осын-
дай қолдау-көмек аудан кәсіпкерлері 
тарапынан да жалғасын тапты.  Осы 
тақырыпты көтеріп, әлеуметтік 
желіде жерлестерімізге үндеу де жарияладық.

Ел басына ойламаған жерден ауыр күн туып, 
қандастарымыз қара тұтып қалғанда демеу болу біздің 
азаматтығымызға сын.  Зобалаң індет әкелген зұлматтың 
салмағы мұндайда ел тізгінін ұстап отырғандарға ғана 
емес баршамыздың иығымызға түседі. Карантиндік 
шектеулерге қарамастан өз бастарына түспеген соң 
зұлматтың зардабын сезінбегендер, өкінішке орай, 
әлі де немқұрайдылықтың шырмауынан шыға ал-
май жүр. Бұрынғы кең замандағыдай құдалығына 
өрен-жарандарының басын қосып, балалардың 
қызық-қуанышына ағайындарын ортақтастырудан ти-
ылмай келеді. Таныс-білістіктің арқасында  жазадан 
құтылғанымен аңдып тұрған аурудың жазасынан кім 
құтылмақ?! Мұны әсте естен шығаруға болмайды.

Көпшілік басына түскен қиын сәтте жұрттың 

Тәртіпке бағынып, жұдырықтай 
жұмылайық

Жолыққан дерт пе дауасыз,
Алып ұрды да төсекке. 
Басылмай жөтел мазасыз,
Демігіп бітті қос өкпе.

Тірлікте көріп түрлі сын,
Биікке шығып үлгерген.
Бір жұтым ауа... бір жұтым,
Қымбат екен-ау... кім білген?!

Ада емес төзім, сенімнен,
Бойыңда қуат бар ма әлі?
Түңілмеп еді өмірден, 
Жігері жанышталғаны.

Бітпеген іс көп артында,
Бойында қуат бар ма әлі?
Айтылмай қалды-ау алқымда,
Өзекті жарған арманы.

Шытынап тірлік шынысы,
Кеудеге мініп күлді сұм.
Үзілді әттең тынысы,
Бір жұтым ауа... бір жұтым.

«Көрінбей, құрбандығын
 көріп тұрып,

Екпіндеп ішіме еніп, деміктіріп.
Дел-сал ғып, ен-жар 

қылып, әлсіретіп,
Бойдағы күш-қуатты кері ықтырып.

Он күндей жүйкелетіп, төніп күдік,
Ешнәрсе қызықтырмай, еліктіріп.
Соқпа дерт бастан өтті»,-

 дейді досым,
Тажалдың салдарынан өліп-тұрып.

Тәуба ғып тыныш өткен әр күніне,
Вирустың қаупіне ел сенді, міне.
Мүмкін бе дәрігердің тәнті болмау,
Мылтықсыз майдандағы ерлігіне.

Жақпады Тәңірге деп қай қылығым,
Қайыспай көтереді қайғыны кім?
«Бұл дерттің адамдарға 

жұққан сайын,
Екпіні бәсеңдейді»,-  дейді ғылым.

Қорғамас тәж-тағың да 
алтын кесең,

Қорғамас мансабың да
 даңқың , көкем.

Абзалы мына дертпен кезікпеген,
Жете алмай жұқпалы ауру 

қалсын десең.

Мылтықсыз 
майдан

Бір жұтым 
ауа

Жомарт ИГІМАН.

Ертеңіне ел алаңдаған,
Қулық-сұмдық жалаңдаған.
Қасіреттен пайда іздейді,
Айыр тілді аяр заман.

Қатерлі дерт таралғанда,
Жаман ауру жамалғанда.
Қолдан жасап тапшылықты,
Баю арман аларманға.

Ар-ұятты ысыруда,
Удай баға ұсынуда.
Басқа түссе зар болмай ма,
Ауаның бір жұтымына.

Ел басына күн туғанда,
Жаға-жеңім жыртылғанда.
Жетелі ұлға зәру қоғам,
Жетелейтін ұлтымды алға.

Жол таба алмай теңселгенде,
Иілгенде еңсем жерге.
Нардың жүгін көтеретін,
Нарқасқа ер төр сендерде!

Ой-санаңды қайғы алғанда,
Ыңыршағың айналғанда.
Тәңір қолдап түсірмегей,
Тәж-тажалың жайған торға!

Қырыс қабақ ала таңнан,
Телефонда маза жоқ.
Жұқпалы індет жара салған,
Азалы үй көп, қаза көп.

Тәңір көгім тұмшаланды,
Сумақай жел, сарнадың.
Аяр өлім, мұнша жанның,
Қидың қалай арманын?

Дерттен сақтан, ауырмағын,
Сүреңсіз күн өтер де,
Өзіңді-өзің, бауырларым,
Салма қауіп-қатерге.

Денсаулығың біле білсең,
Аманаты Алланың.
Оқшау тірлік сүре білсең,
Парызға адал болғаның.

Бабам ішіп құса-мұңды,
Сынақ көрген мың түрлі.
Қорғау үрім-бұтағыңды,
Қорғағаның ұлтыңды.

Жүйкелеткен жамағатты,
Сын сәт ертең іркіліп,
Сырып тастап жаманатты,
Күндей күлсін тіршілік!

Ел басына
 күн туса

Жігерлендіру

Қорғау үрім-бұтағыңды, 
қорғағаның ұлтыңды

◄Бүгінгі күн тақырыбына

Жаман індеттің күн сайын дендеп бара жатқандығы жүрегімізді 
жүдетеді.  Достарымыздың, туыстарымыздың арасынан дертке 
шалдыққандарының аурумен күресіп, отбасына оралып жатқаны 
көңілімізге медет. Төмендегі жүрекжарды туындыларымыз бір өкініш, 
бір үмітпен қағазға түсті.

«Сарқан су құбыры» ШЖҚ МКК слесарь-сантехник қызметіне 
қызметкерлерді қабылдауды жүзеге асырады. Түйіндемемен 
Сарқан қаласы, Қонаев көшесі №1 мекен-жайы бойынша жолығуға 
болады.

ГКП на ПХВ «Сарқан су құбыры» осуществляет набор сотруд-
ников на должность слесарь-сантехник. С резюме обращаться по 
адресу г. Саркан, ул. Конаева №1. 

жүдеген шағынан да пайда тапқысы келетіндер 
әлі де кездеседі. Қарапайым мысал келтірсек, 
бетперденің бағасы әр дәріханаларда әр алу-
ан, осындай құбылу  барлық дәрі-дәрмектерге 
тән. Дәрі-дәрмек пен азық-түлікті орынсыз 
қымбаттатқандарды ешқашан кешіруге бол-
майды. Аудан әкімдігінің жанындағы жедел топ 
мұндай өрескелдіктерді уақытында анықтап, 
қымбатшылдыққа тосқауыл қоюды басты назарда 
ұстауы керек. "Nur Otan" партиясының жанындағы 
құрамына партия мүшелері, қоғам белсенділері, 
БАҚ өкілдері кіретін жұмысшы топ жұмыстарын 
жандандырып, дәріханалардағы дәрілердің бар-
жоғын, бағаларын зерттеп-зерделегені дұрыс. 

Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы 
мен қауіпсіздігін бақылау бөлімі тарапынан жеке 
тұлғалар мен кәсіпкерлік субьектілеріне қатысты  
қатаң шектеулі карантин шараларын сақтамағаны 
үшін әкімшілік құқық бұзушылық туралы хаттамалар 
толтырылуда. Бірақ, бұл әлі жеткіліксіз. Тұрғындар 
қауіпсіздігін сақтау үшін мұндай ықпалды шаралар-
ды күшейте түсуге міндеттіміз.

 Әлеуметтік желілердегі деректерге қарағанда 
коронавирус дертінің таралуы тым жылдам 
көрінеді. Бұл - қауіпті үрдіс. Соңғы апталардағы 
әрбір таңымызды жаманат ақпараттармен ашып, 
кешке дейін еститініміз қаралы хабарлар болғаны 
белгілі. Аз уақытта елімізге кеңінен танымал қоғам 
және қалам қайраткерлері арасынан ондаған 
тұлғалардың көз жұмағаны жағдайдың күрделене 
түскенін көрсетеді. Бір ауылда күніне үш-төрт жа-

наза шығарылғаны туралы деректерді 
естіп жанымыз шошыған. Қалыптасқан 
қиын ахуалдан шығудың жолы - әркімнің 
жеке бас жауапкершілігін арттыру. 

Ата-бабаларымыз жаугершілік за-
манда бірігіп, жауға қарсы қайрат 
көрсете білген. Бұл да халқымызға 
төніп отырған ауыр дерт. Жеңу үшін 
бірлігіміз, ынтымағымыз болуы маңызды. 
Дархандығы даласынан дарыған, 
тектілікке бабасынан жарыған ұлт 
екенімізді дәлелдеуге тиіспіз.

Әр отбасының амандығын тілейік, 
ел екенімізді тәртібімізбен, жеке бас 
үлгімізбен көрсетейік! Сондықтан тәртіпке 
бағынып, жұдырықтай жұмылғанымыз аб-
зал.

Қадыр АБДРАХМАНОВ,
аудандық мәслихаттың хатшысы.
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Халық даналығында «Орманы бардың - қорғаны бар» деген ұғым бар. Орманды және 
оның байлықтарын, сұлу көркем әсемдігін сақтап қалу, молықтыру және өсіп-өркендеуіне 
жағдай жасау жолында орман шаруашылығы және Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың 
мемлекеттік инспекторларының, жалпы орман саласында еңбек етіп жүрген жандардың 
сіңірген еңбектері зор.

Жаз,  күз мезгілінде ауа райының күрт жылынуымен бірге қоршаған табиғи ортаға кері 
әсерін тигізетін ол тілсіз жау орман өрті болып табылады. Орманда өрт болған жағдайда 
жасыл желектерге, әр түрлі гүлді өсімдіктерге, мекендеген жан – жануарларға сонымен қатар 
жер қабатына да әсерін тигізеді. Ал зардап шеккен орманның қалпына келуі аса ұзақ уақытты 
қажет етеді. Әсіресе көп жағдайда адамзаттың өз істеріне жауапсыз қарағандығынан орын 
алып жатады.

«Орман ел дәулеті, жер сәулеті» деген нақыл сөз бекер айтылмаса керек. Осыны естен 
шығармай орманға барған әрбір саяхатшы ормандағы өрт қауіпсіздігіне жол бермей, аса 
үлкен жауапкершілікпен қараса орман өртінің алдын алуға болады. 

Осы орайда Алматы облысы Сарқан, Ақсу, Алакөл аудандарында жалпы аумағы 356022 
га орман тоғайлы жерді алып жатқан «Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» 
республикалық мемлекеттік мекемесі орналасқан.  Ұлттық парк 3 филиалдан (Сарқан, Лепсі, 
Алакөл) құрылып ерекше қорғаудың басты назарының бірі болып табылған.  Қазірігі уақытта  
мемлекеттік ұлттық паркте орман шаруашылығының мемлекеттік инспекторлары, жергілікті 
халықпен, елді мекендермен, жеке шаруа қожалықтармен, орманды ұзақ және қысқа 
мерзімдегі орман пайдаланушылар арасында орман өртін алдын алу мақсатында ескерту-
лер, міндеттемелер, әңгіме сұхбат пен дәрістер жүргізіліп, сонымен қатар ерікті өрт сөндіруші 
жасақтарымен оқу жаттығу жұмыстары атқарылып, ары қарай жалғасын табуда.  Егер ереже 
бұзған жағдайда айыппұл салынатындығы жайлы ескертіліп, моральдық шығын төленетіні 
туралы да айтылып жатыр. Олай болса «Орманды қорғау - баршаның ісі», сондықтан да әр 
адам келер ұрпаққа қалдырар мұраны сақтап қалу жолында үлестерін тигізу қажет.

  Қоршаған ортада туындаған өрттің 
себептері де әр түрлі. Оған ең бастысы адамның 
да кінәраты бар десек артық айтпаймыз. Көкке 
шыққан азаматтардың жаққан оттарын сөндірмей 
кеткендерінен, механизатор, малшылардың не-
месе көлік жүргізушісінің жол жиегіне өшірмей 
тастай салған темекі тұқылынан өрт шыққан 
оқиғалар көп. Бұның барлығы да адамзаттың 
табиғат-Анаға деген немқұрайды көзқарасынан 
туындайтындығы сөзсіз.

Қоршаған ортада орын алған өрттің зияны да 
ерекше. Біріншіден, ауа ластанса, келесі кезекте 
өрттің орманға түсу қаупі артады, мал жайылы-
мын, шабындықты құртады. Биолог ғалымдардың айтуынша, өртенген орманның қалпына 
келуі үшін кемінде 1 ғасыр керек.

Осы жайттар қазіргі күні орман шаруашылығы қызметімен өртке қарсы қызметін 
алаңдатуда. Осыған орай көз жетімді жерлердің барлығы автокөлікпен, ал  қолжетімсіз 
жерлердің барлығы орман шаруашылығын қорғаушы мекемесіне қарасты  тікұшақпен 
мамандардың апта сайын парк аумағын шарлап ұшуымен қадағаланып отыр. Барлық 
мақсат табиғат аясында шыққан жедел өртті анықтап, оны сөндіруге күштерді мерзімді 
жұмылдыруға арналған.

Тау-дала өрттерінен 
сақ болайық

Біздің аудан орманға тапшы, 
экологиялық қысым едәуір әсер ететін 
аумаққа жатады. Көктем – күз мезгілі туа 
салысымен  өрт қаупі басталуына орай, 
орман және жануарлар дүниесін қорғау 
жөніндегі мемлекеттік мекемелердің 
қызметкерлері алаңдап отырады.

Жалпы, орман өрті – абайсыз жағылған 
өрт, сөнбей қалған шоқ, кейде найзағайдан 
пайда болатын апат. Ол кейде сөнбеген 
темекі тұқылын көлік терезесінен лақтыра 
салатын шылымқорлардан шығады. 

Қауіпті өрт шығарушыға кейбір шаруа 
қожалықтарының қызметкерлерін де 
жатқызған жөн. Олар шөп шабу науқаны 
кезінде ұшқын сөндіргіші жоқ трактор-
мен жұмыс істеп, дала өртінің шығуына 
себепкер болады. Өрт қауіпсіздігі 
ережесіне бейқамдылық танытатын 
«табиғат әуесқойларының» қатарында 
орман аумағында демалу, жеміс-жидек, 
саңырауқұлақ, емдік шөп жинау мақсатында 
және өзен-көл жағалауына демалуға 
келетіндер де бар.  О р м а н ш ы л а р 
ересектер мен балалар арасында түсіндіру 
жұмысын әрдайым жүргізіп келеді. Орманға 
кірерде барлық жерде көрініп тұратындай, 
келушіге алдын ала ескертетін өртке 
ұқыпсыз қараудан сақтандыратын және жа-
сыл желекке ұқыпты қарауға шақыратын ан-
шлаг, панно, плакаттар ілініп тұрады.

Қазақстан Республикасының Орман 
кодексі бойынша және Қазақстан Республи-
касы Үкіметімен бекітілген өрт қауіпсіздігі 
ережелерінің талабына сәйкес, қураған 
шөптесін бар жерде, сонымен қатар 
ағаштың   астында от жағуға тыйым салы-
нады. Минералдандырылған жиектермен 
қоршалған басқа жерде от жағуға болады. 

Отты топырақпен әбден көміп және сумен 
толық сөндіруі керек. Жанып тұрған шыр-
пыны, темекі тұқылын лақтыруға болмай-
ды. Әр тракторшы ұшқын сөндіргіш және 
өртке қарсы құралдар, сыпырғыш  болуы 
керек екенін біледі. Мемлекеттік орман 
қоры аумағында жұмысын жүзеге асыратын 
жеке тұлғалар, ұйым басшылары, мәдени-
көпшілік және басқа да шара жүргізетін жау-
апты адамдар орманға кірер және шығар 
алдында демалушыларға, жұмысшыларға, 
мәдени-көпшілік және басқа да шараға 
қатысушылар өрт қауіпсіздігі ережесін 
сақтау, орман өртінің пайда болуын ескер-
ту, сонымен бірге өрт сөндіру тәсілдерінің   
нұсқамалығынан өтуі тиіс.

Орманда өрттің алдын алу, санитарлық 
жағдайды сақтау, ағашты зақымданудан 
қорғау – негізгі  мақсат.  Алайда, мемлекеттік 
орман қорында өрт жіберілген жағдайда 
Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық 
бұзушылық туралы кодексінің 367-бабы 
негізінде аталған ережелерін бұзғаны тура-
лы кінәлі тұлғалар әкімшілік жауапкершілікке 
тартылатынын атап өткен жөн. Орман өртін 
көрген азаматтар ол жөнінде мемлекеттік 

Табиғатқа - жауапты көзқарас

Орманы бардың - қорғаны бар

орман иеленуші қызметкерлеріне (теле-
фон: 2-24-25, 2-12-01) және мемлекеттік 
өртке қарсы қызметіне (телефон: 101) ха-
барлаулары керек.

Р.S. Басқарма бойынша өртті болдыр-
мау бағытында  3 филиал, 8 инспекторлық 
бөлімше, 1 қаумал  жұмыс істейді.  Парк  
бойынша өрттің алдын алу мақсатында 
шаралар өткізіліп, қазір орман шетіндегі 
325 км минералды жолақтар жыртылды, 
өрт қауіпі маусымға дайындықтың алдын 
алудағы барар жолдар 165 км қайтадан 
жөндеу жұмыстары жүргізілді. Орман 
қорына шектес шаруа қожалықтарына  
өрт қауіпсіздігін сақтау жайлы 200 ескерту 
берілді. Жеке адамдар мен мекемелер-
ге 272 дана өрттен сақтану парақшасы 
үлестіріліп берілді. Аталған орман өртін 
алдын алу мақсатындағы жұмыстарымыз 
жалғасын табуда. Орманды өрттен қорғай 
отырып, елдің жасыл байлығын, ата-
бабамыздан бізге жеткен табиғи мұраны 
көздің қарашығындай сақтайық, қадірменді 
ағайын!

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ

орманды қорғау және сақтау 
инженері.

Отбасында әр ата-ана өз баласына үлгі 
бола отырып, бағыт-бағдар көрсетіп тәрбие 
береді. Осындай кезде бала тәрбиесіне 
көңіл бөліп, кітап оқуға бағыттап, қызықты 
ертегі мен әңгімелерді айтып беру арқылы 
қызығушылығын ояту - міндет. Уақытты 
тиімді өткізудің бірнеше тәсілі арқылы өз 
ойымды, құрметті ата-аналар, сіздермен 
бөлісейін. Біріншіден: баламыздің жас 
ерекшелігіне байланысты кітаптарді оқыту. 
Екіншіден: сол оқыған кітаптарын бала-
мен сырласып отырып, не туралы немесе 
әңгіме қалай басталды деген сұрақтарды 
қоя отырып баяндап беруге үйрету. Күніне 
жарты сағаттан оқытып, сосын бірте-бірте он 
минуттан қосып отырсақ, кейбір балаларда 
қызығушылық оянып, өз бетімен оқи бастай-
ды. Үшіншіден: баланың іс-әрекетін мадақтап 
отыру. Жарайсың, өте жақсы, сенің қолыңнан 
келеді, мен саған сенемін, балам сені мақтан 
етемін деп жігерлендіріп отыру. Төртіншіден: 
логикалық есептерді, жұмбақтарды, мақал-
мәтелдерді дастарқан үстінде отырғанда, 
әңгіме айту барысы арқылы айтып отыру. 
Бесіншіден: кейбір балалар ойнап жүріп 
тез қабылдайды. Ондай балаларға міндетті 
түрде оқисың, деп бұйыра сөйлемеу.

Абай атамыз: «Балаға мінез үш алу-
ан адамнан жұғады: біріншісі –        ата-
анасынан,    екіншісі – ұстазынан, үшіншісі 
- құрбысынан», – деген сөзінде салмақты 
мағына жатыр. Тәрбие бастауы отбасынан 
басталады. Отбасы – адам баласының өсіп-
өнер алтын ұясы. Отбасының темір  қазығы, 
алтын  тіреуі, берік  діңгегі – бала. Бүгінгі 
таңда отбасы тәрбиесінде қоғаммен ата-
аналар алдында жауапкершілігі мол міндетті 
жүктеп отыр. «Ұяда нені көрсе, ұшқанда соны 
іледі» деп ата-ана тәрбиесі бала тәрбиелеу 

Карантин кезінде 
уақытты тиімді өткізу

іс-әрекеті отбасы тәрбиесімен тығыз байла-
нысты. Жас ұрпаққа сапалы білім мен өнегелі 
тәрбие бере отырып тәрбиелеу – бүгінгі 
күннің басты міндеті . Сондықтан ертеңгі 
күнге сеніммен қарап, алдына мақсат қоя 
алатын жеке тұлғаның бірінші баспалдағын 
қалауға жол сілтеуіміз керек.

Б.Момышұлы айтқандай: «Мен үш 
нәрседен қорқамын. Біріншісі, өзінің сәбиіне 
бесік жырын айта алмаған анадан, екіншісі, 
немересіне ертегі айтып бере алмаған 
ата мен әжеден, үшіншісі, екі қазақтың 
бір-бірімен орысша сөйлесіп тұрғанынан 
қорқамын» деген. Сондықтан, ата-ана 
ретінде өзімізден бастау арқылы баламызға 
тәрбие бере білейік.

Жүсіп  Баласағұни  айтқандай: "Тәрбиенің  
негізі  бес жасқа дейін қаланады". Бес жасқа 
дейін жүргізген барлық тәрбие ісіңіз – бүкіл 
тәрбие процесінің 90 проценті. Балаға 
жастайынан  бастап тәрбие беру үлкен 
жетістік. Егеменді  еліміздің  қанат  жа-йып, 
дамуы    мен    мәртебесін   асқақтатып,   
қазақ   ғылымын   дамытатын  осы  жас 
ұрпақтарымыз! Сондықтан бала тәрбиесі – 
баршамызға ортақ міндет болып табылатын 
бүкіл қоғамды ойландыратын өзекті мәселе 
және жауапкершілікті талап етеді.Осын-
дай карантин кезінде баламыздың уақытын 
тиімді өткізу, әр ата-ананың қолынан келеді.

                     

 Тұрсынгүл  ӘКИЯ,
                             «Ер Төстік» 

бақшасының
тәрбиешісі. 

В рамках популяризации элек-
тронных государственных услуг Де-
партаментом Агентство Республики 
Казахстан по делам государствен-
ной службы Алматинской области 
совместно с Управлением цифровых 
технологий Алматинской области 
и филиалом НАО «Государствен-
ная корпорация «Правительства 
для граждан» Алматинской обла-
сти создана Instagram страница 
информационно-разяснительного и 
обучающего характера «E-GOV по 
Алматинской области».

Ссылка: https://
i n s t a g r a m . c o m / e g o v .
zhetysu?igshid=1ruzkq1vu1g0a

Теперь каждый гражданин об-
ласти имеет возможность получить 
информацию и консультативную помощь по получению электронных государственных услуг 
самостоятельно, по предварительному бронированию очереди, по получению ЭЦП физически-
ми и юридическими лицами,информацию о местах расположения уголков самообслуживания, 
информацию по использованию мобильного приложения Egov mobile, телеграм-бот, а также, 
информацию об изменении порядка и режима работы ЦОНов по РК.

Электрондық мемлекеттік қызметтерді танымал ету мақсатында Қазақстан Республикасының 
Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Алматы облысы бойынша департаментімен Алма-
ты облысының цифрлық технологиялар басқармасымен және «Азаматтарға арналған 
үкімет» мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ Алматы облысы бойынша филиалымен бірлесіп 
«Электрондық үкімет порталы» туралы Instagram әлеуметтік желісінде «E-GOV» парақшасы 
ашылды.

Сілтеме: https://instagram.com/egov.zhetysu?igshid=1ruzkq1vu1g0a
Енді облыстың әрбір азаматы электрондық мемлекеттік қызметтерді өз бетінше алу және 

консультациялық көмек алу, кезекті алдын ала брондау, жеке және заңды тұлғалардың ЭЦҚ 
алуы бойынша мүмкіндікке ие, сондай-ақ өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштарының орналасқаны 
туралы ақпарат, Egov mobile мобильдік қосымшасын, телеграм-ботты пайдалану бойынша 
ақпарат, ҚР бойынша ХҚКО-ның жұмыс тәртібі мен жұмыс кестесінің өзгеруі туралы ақпарат 
ала алады.

Ж.КАЛЬПЕБАЕВА,
мемлекеттік қызмет істері  агенттігінің 

Алматы облысы  бойынша 
департаментінің бас маманы.

Пресс-релиз
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 Қазіргі техника дәуірінде 
адамның күнделікті өмірі ком-
пьютермен өтеді. Осы заманның 
басты жаңалықтарының бірі ин-
тернет желісі болып табылады.
Ақпараттардың көз тартар ертеңі 
таңқалдырып, күннен-күнге қа-
рыштап дамуда.«Нұр» Сарқан 
арнаулы әлеуметтік қызмет 
көрсету орталығы коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде қызмет 
алушыларды интернет желісімен 
қамту жұмыстары аяқталды.
Мекемеде қызмет алушыларға 
арналған арнайы бұрыш жа-
салды.Ендігі жерде қызмет алу-
шылар интернет желісін игеруді 
бастайды.Орталықта барлық 
қызмет алушылар интернет 
желісін қолдану үшін арнайы 
жабдықтармен қамтылған.Қызмет 
алушылардың ата-аналары және 
туыстары олармен интернет 

Қазіргі таңда елімізде ин-
тернет желісін қолданушылар 
саны артып келеді.Азаматтары-
мыз әлемдік үрдістен тыс қалып 
жатқан жоқ,көш бастап отырған 
барлық әлеуметтік желіліерге 
тіркеліп,пайдаланып,әр түрлі 
санаттағы ақпараттарды алып 
жатыр. «Нұр» Сарқан арнау-
лы әлеуметтік қызмет көрсету 
орталығы коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінде 
қамқорлықтағы тұрғындар 
әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
мамандардың көмегімен интер-
нет желісін қолдануды үйренуде.
Алдағы уақытта қызмет алушы-
лар өздеріне керек мәліметтерді 
мекеме мамандарының 
көмегімен игере алады. Интер-
нет желісін қолдану үшін меке-

Мекемедегі қызмет алушылар
 интернет және арнайы 

жабдықтармен қамтамасыз 
етіледі     

желісі,әлеуметтік желілер арқылы 
байланыса алады.Қазіргі таңда ме-
кеме қызметкерлері қамқорлықтағы 
тұрғындардың туыстарымен 
ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын 
жүргізуде.

С.АРИНОВ, 
«Нұр» Сарқан арнаулы 

әлеуметтік қызмет көрсету 
орталығы коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 

ЕДШК нұсқаушысы.

меде барлық жағдай жасалған.
Интернет арқылы қамқорлықтағы 
тұрғындар күнделікті сабақтар 
және тренингтерге арналған 
материалдарды көре алады.
Әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
мамандар қызмет алушыларға 
қажеттіліктеріне қарай жеке-
жеке интернет желісін қолдануды 
үйретуде.

 
 М.ОТАРҒАЛИ, 

«Нұр» Сарқан арнаулы 
әлеуметтік қызмет көрсету 

орталығы коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің 

әлеуметтік жұмыс жөніндегі 
маманы.

Мекеме тұрғындары әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі мамандардың 
көмегімен интернет желісін 

қолдануды үйренуде

Жоңғар Алатауы мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағы 356022 га, 
оның ішінде 134075 га Сарқан филиалының аумағы болып табылады. 
Жануарлар әлеміне келетін болсақ алуан түрлі болып табылады. Сарқан 
филиалының ғылыми маманы ретінде нақты филиал аумағында таралған 
жануарларына тоқтала кетсек олар:     

 Сүткоректілерден (марал, елік, тауешкі, қар барысы, тянъ-шанъ қоңыр 
аюы, қабан, түркістан сілеусіні, тас сусары  және т.б), кұстардан (бүркіт, 
құмай, ителгі, тазқара, сақалтай, кекілік, құр, және т.б.), жорғалаушылар, 
қосмекенділер мен балықтың бірнеше түрлері бар.

Филиал қызметкерлері мен мемлекеттік инспекторлар Қазақстан Ре-
спубликасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2012 жылғы 1 наурыздағы 
№25-03-01/82 бұйрығымен бекітілген іс-шараға сәйкес жыл сайын фили-
ал аумағында мекендейтін сүтқоректілерге санақ жұмыстарын жүргізумен 
айналысып келеді. Соңғы ақпараттар бойынша  филиал аумағында 
сүтқоректілердің таралу аймағын анықтау мақсатында құрылған 
фототұзаққа Қазақстан Республикасының Қызыл кітабында үшінші санатқа 
енгізілген қар барысы түсті. Жалпы жан-жануарлардың санын, жәй-күйін 
зерттеп, анықтау үшін фототұзақтар жақсы нәтиже беруде.

Қ.ЕЛЕУСИЗОВ,
Жоңғар Алатауы  МҰТП  Сарқан филиаллының ғылыми  маманы. 

Сарқан филиалының 
жануарлар әлемі

Жоңғар Алатауы МҰТП ғылыми мамандардың фототұзақ құру сәті

«Сарқан» газетінің 24-шілдедегі санынан «Немқұрайдылық па, жауапсыздық па?» деген мақаланы 
оқып, Тіл туралы заң талаптарының бұзылуы осы елді мекеннің ежелгі тұрғыны ретінде бізді 
де қынжылтты. Заң, әрине, баршаға ортақ, және де ұлттық мүддемізге қатысты заңды негізіннен  
байырғы қазақ ұлты тұратын біздің өңір тәңіріндей құрметтеп, әрбір тарауының қатаң орындалу-

ын қадағалауы тиіс. Әрине, 
мұндай олқылықтың орнын 
толтыруға болады. Тек ниет 
болсын деңіз.

 Біздің Лепсіде соңғы жыл-
дары оң өзгерістер, іргелі істер 
көңілімізді көтеріп жүргендігін 
жасыруға болмайды. Әсіресе, 
жастарымыздың тарапынан 
талпыныс ересен. Халыққа 
қызмет көрсететін нысандар, 
алаң-стадион, көз тартатын 
ғимараттар кейінгі жылдардың 
еншісі. Жол күйіде жақсарып, 
әлеуметтік белсенділіер 
бөлінген қаржының тиімді 
игерілуін жіті қадағалауда.   
Өңірде мал шаруашылығын 
дамытуға талап бар. Қыстың 
қамын жазда ойлап, жем-шөбін 
дайындап, қора-жайын сайлап 

жүрген шаруақор жұртты көргенде ертеңімізге деген үмітіміз, сеніміміз еселене түседі. 
Биыл санитарлық-

эпидемиялық ахуал барлық 
өңірде де оңай болған жоқ. 
Жұқпалы дерттің зарда-
бын жерлестеріміз де тарт-
ты. Ауылдық медицина 
қызметкерлерінің еңбегін 
бағалаған белсенді жаста-
рымыз «Дәрігерлерге мың 
алғыс» акциясына қосылып 
оттегі концентранттарын 
емдеу мекемесіне табыс 
етті. Мұндай сипаттағы 
қайырымды істер ауыл 
азаматтарының басты 
парызына айналды. Аз 
қамтылған отбасыларды 
пәтермен, кейінгі айлардағы 
шектеу маусымында азық-
түлікпен қамтамасыз 
ету бір орталықтан 
ұйымдастырылып, нақты 
шешімін табуда.

Біз, ұзақ жыл осы Лепсінің суығына тоңып, аптабына күйген ардагерлер, ауылымыздың  қашанда еңсесі 
биік болуына тілектеспіз. Сондықтан қай салада болсада өкпеміз бен өкінішіміз аз, үмітіміз бен сеніміміз мол 
болғай! 

 Кеңес СЕРДАЛИНОВ,
еңбек ардагері.

Лепсі ауылы.

•Жазылған жайдың жаңғырығы

Іргелі істер аз емес

25 июня Президент Казахста-
на Касым-Жомарт Токаев подпи-
сал поправки в закон по вопро-
сам защиты прав потребителей

В Комитете по защите прав 
потребителей прокомментирова-
ли, что поправки предусматрива-
ют введение и создание новых 
положений и форматов:

3-ступенчатую систему рас-
смотрения жалоб;

 - На первом уровне внесе-
ны обязательное рассмотрение 
жалобы продавцом. При этом 
устанавливается 10-дневный 
срок ее рассмотрения, а также 
обязанность размещения кон-
тактов уполномоченного органа 
и институтов досудебного урегу-
лирования в местах реализации 
товаров, работ и услуг. В случае 
игнорирования жалобы со сто-
роны недобросовестного пред-
принимателя предусмотрена 
возможность привлечения его к 
ответственности.

На втором уровне жалоба по-

ступает либо в институты досудеб-
ного рассмотрения споров, либо в 
уполномоченный орган. При этом 
законопроектом регламентирова-
ны сроки и порядок направления, 
а также рассмотрения жалоб. Для 
стимулирования институтов досу-
дебного регулирования законопро-
ект предусматривает возможность 
освобождения предпринимателей 
от административной ответствен-
ности в случае разрешения спора 
в досудебном порядке. 

И третий уровень – это, безу-
словно, подача жалобы в суд.  Та-
ким образом, большая часть спо-
ров будет разрешена на первой 
ступени, то есть на стадии обсуж-
дения с продавцом, что существен-
но повысит его социальную ответ-
ственность перед обществом и 
материальную перед покупателем.

В Казахстане намерены ввести 
административную ответствен-
ность за нарушение потребитель-
ских прав. Если документ примут, 
нарушители будут выплачивать 
штрафы, а жалобы будут система-
тизированы и отображены в еди-
ной базе данных.

 - Какие меры будут принимать 
в отношении предпринимателей, 
которые нарушили права потреби-
телей?

- Для нас в приоритете профи-
лактический контроль без посеще-

ния субъекта контроля. При этом 
возможность наложения штраф-
ных санкций возникает только в 
случае неисполнения недобро-
совестными предпринимателями 
сначала рекомендаций об устране-
нии нарушений, а потом предупре-
ждений о возможном привлечении 
к ответственности с наложением 
штрафа.

Штрафные санкции введены за 
наиболее значимые для потреби-
теля нарушения (10-50 МРП), такие 
как: неинформирование потреби-
теля о возможности защитить свои 
нарушенные права путем обраще-
ния к предпринимателю, уполно-
моченному органу или субъектам 
досудебного рассмотрения потре-
бительских споров (с размещени-
ем их контактов); непредставление 
письменного ответа на претензию 
потребителя в установленный за-
конодательством срок; несвоевре-
менный обмен товара или возврат 
денег. 

Принятие законопроекта по-
влечет положительные изменения 
в вопросе защиты прав потребите-
лей. Улучшится качество товаров, 
работ и услуг.

Г..БАУБЕКОВА,
судья.

Трехступенчатая система рассмотрения
 жалоб и как она поможет 

в защите прав покупателей?
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Департаментом Агентства Республики Казахстан по 
противодействию коррупции (Антикоррупционной служ-
бой) по Алматинской области в рамках проекта «Сапа-
лы жол – Адалдық аланы» на системной основе прово-
дится обследование автомобильных дорог.

Совместно с сотрудниками Департамента полиции 
Алматинской области, ГУ «Управления пассажирского 
транспорта и автомобильных дорог» Алматинской об-
ласти, РГП «Национальный центр качества дорожных 
активов» по Алматинской области, СМИ и общественно-
стью проведен мониторинг автодороги областного зна-
чения Лепсы-Актогай с 0 км по 110 км.

Напомним, что в период с 2017 года по настоящее 
время проводится реконструкция автодорог «Алматы-

Оскемен-Лепсы-Актогай» ведущих к зонам отдыха на побережье озера Балхаш, 1 участок с 0 км по 35 км, 
общая стоимость проекта 9 811, 152 млн. тенге. Генеральным подрядчиком является ТОО «Жол». Срок реа-
лизации проекта в период с 2017 по 2021 годы.

В период с 2017 по 2019 годы произведены следующие работы:
- устройство земляного полотна на участке протяженностью - 30 км;
- устройство подстилающего слоя из гравийно-песчаной смеси протяженностью – 17,3 км;
- устройство слоя из щебеночно-песчаной смеси протяженностью – 14,3 км;
- возведено 3 моста.
В настоящее время ведутся работы по устройству 

земляного полотна, также ведутся работы по искусствен-
ным сооружениям и заготовке дорожно-строительных 
материалов.

По результатам обследования автодороги сотруд-
никами Департамента полиции Алматинской области 
выдано предписание об устранении выявленных на-
рушений, а именно отсутствие временных дорожных и 
пешеходных разметок, установка дорожных знаков и т.д.

В итоге последовала незамедлительная реакция от 
организаций ответственных за обеспечение безопасного 
движения, и в тот же день составлен план совместных 
мероприятий с целью организаций бесперебойного и 
безопасного движения.

В целом в рамках проекта «Сапалы жол – Адалдық аланы» и дальше будет проводиться мониторинг с 
участием сотрудников отдела дорожно-технической инспекции Департамента полиции Алматинской области, 
общественности и блогеров по вопросу содержания и реконструкции автодорог в области.

Данный вопрос находится на контроле Антикоррупционной службы.

Антикоррупционной службой по
 Алматинской области проведен 

мониторинг автодороги областного значения

Филиал Фонда медстрахования, напоминает субъектам малого и 
среднего бизнеса Алматинской области, о том что в соответствии с По-
становлением Правительства Республики Казахстан №224 от 20 марта 
2020 года (далее по тексту «Постановление») предприниматели, вклю-
ченные в приложение №1  Постановления с 1 апреля по 1 октября при-
меняют поправочный коэффициент «0» по  взносам и отчислениям на 
обязательное социальное медицинское страхование (за исключением 
уплачиваемых индивидуальным предпринимателем за себя). 

В информационной системе «Сақтандыру» реализован функционал 
для малого и среднего бизнеса. Данный ресурс предназначен для сбора 
и учета лиц, освобожденных от уплаты платежей за обязательное со-
циальное медстрахование.  Для этого предпринимателю необходимо 
перейти на сайт:

- msb.fms.kz;   
- далее с помощью ЭЦП предприятия войти в личный кабинет; 
- подписать пользовательское соглашение;
- проверить список сотрудников по ИИН, в случае необходимости до-

бавить новых сотрудников.     
При возникновении дополнительных вопросов Вы можете позвонить в 

Филиал Фонда медстрахования по Алматинской области в г.Талдыкорган, 
конт. тел.: 8-7282-55-90-06; 8-7282-55-90-07.  

Филиал по Алматинской области                                                       
            НАО «Фонд социального медицинского страхования»

Субъекты малого и среднего  бизнеса 
освобождены от отчислений за 

обязательное социальное
медстрахование до 1 октября 2020 года

Обявление
В соответствии со статьи 57-2 п1. п.п1  Экологического Кодекса 

Республики Казахстан 27 август 2020 года, в 10:00 часов, по адре-
су: город с. Лепсы ул Акын Сара №3, КГУ "Борлитобинское лесное 
хозяйство"  состоятся общественное слушание на территорий го-
сударственного лесного фонда по уборке ликвидной захламленно-
сти на 2021 год, По электронному адресу borlitobeles@mail.ru при-
нимаются замечания и предложения по проекту

Контактный телефон: 8/728 43/ 2-14-31; 2-10-15

Хабарландыру
Қазақстан Республикасы Экологиялық Кодекстің 57-

2  бабы, 1тармағы, 1 тармақшасы негізінде, «Бөрлітөбе орман 
шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің орман қоры 
жерлерінде өтімді қоқырсудан тазарту туралы қоғамдық тыңдау 
өткізілетінін хабарлаймыз,  2020 жылдың 27 тамыз күні  сағат10:00 
де төменгі мекен жайларда өтеді: Лепсі ауылы Ақын Сара көшесі 
№3 үй, borlitobeles@mail.ru  жоғарыда көрсетілген электрондық по-
чталардан материалдардың электрондық нұсқасын алуға болады, 
сондай – ақ осы электрондық почталарда жобаға ескертулер мен 
ұсыныстар қабылданады.

Байланыс телефоны : 8/728 43/ 2-14-31; 2-10-15 
Е.АЙТЖАНОВ, 

«Бөрлітөбе орман шаруашылығы» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі директорының орынбасары.

Құрметті Сарқан ауданының жастары!
 "Сарқан аудандық ішкі саясат бөлімі"  мемлекеттік мекемесінің тапсырысы аясында "Парыз" Сарқан 

ауданының еріктілері" жастар қоғамдық бірлестігі Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына орай "Абай 
бейнесі" атты онлайн сурет салу байқауын ұйымдастыруда. Байқау 15 
тамызға дейін жалғасады. Осыған орай салған суреттеріңізді төменде 
көрсетілген ватсап номеріне жіберулеріңізге болады. 

Байқау шарттары: 
1. 14-29 жас аралығындағы жастар қатыса алады. 
2. Байқауға қатысушылар электронды түрде өтінім өткізіп, төменде 

көрсетілген WatsApp нөміріне өздерінің сурет салу кезін видеоға 
түсіріп, дайын болған суретті фотоға түсіріп жолдауы қажет

✓ Қабылданатын бейнематериалдар талабы: 
1. Видеоның сапасы,  дауысы жақсы болуы тиіс; 
2. Қатысушы видео түсіру кешінде өзін таныстыруы қажет және 

салған суретін таныстырып өтуі қажет
3. Видеоның ұзақтығы 2-3 минуттан аспауы тиіс; 

Ватсап: 87081897569

2020-2021 оқу жылында Сарқан қаласындағы «Балалар 
шығармашылық үйі оқушыларды домбыра, би, бейнелеу және қол өнер, 
вокал-эстрада, шахмат, дойбы, өлкетану, туризм үйірмелеріне 2020 
жылдың  15 тамыздан 5 қыркүйегіне дейін   6-15 жас аралығындағы 
оқушыларды жеке құжаттарымен  қабылдайды.                                                                                            

    Мекен-жайымыз: Сарқан қаласы  Тынышбаев к-сі, 8үй. Байланыс 
телефоны: 2-18-86. 

Құжаттарды ddt-sarkan@mail.ru электрондық почта арқылы 
қабылдаймыз.

(Оқу ақысыз)
Құрметті ата – аналар сіздер өз балаларыңызды жеке үйірме 

жетекшілеріне жазуларыңызға болады:
1. Ахметкалиев Амангали Сапанович (87788072027) домбыра, 

шахмат, дойбы үйірмесі.
2. Арынова Айгуль Жарылкасыновна (87084428728) бейнелеу, 

қолөнер үйірмесі
3. Ахметкалиева Шолпан Амангалиевна (87474303988) би үйірмесі
4. Атабаева Зульхабира Канапиевна (87026315043) вокал, эстра-

да үйірмесі
5. Жаркенова Шолпан Омирсериковна (87021905607) би үйірмесі 

(Ақын – Сара мектеп базасында)
6. Атабаев Рамиль Тауфикович (87758491039) эстрада үйірмесі
7. Тилейхан Мейрамбек Тилейханұлы (87029483158) домбыра, 

эстрада үйірмесі
8. Моисеева Любовь Сергеевна (87718624868) туризм, өлкетану 

үйірмесі.

Мектеп әкімшілігі.

Хабарландыру ХАБАРЛАНДЫРУ
Сарқан политехникалық  колледжі 2020-2021 
оқу жылына келесі  мамандықтар бойынша  

түлектер  қабылдайды: 

9 сыныптан  кейін 2 жыл 10 ай оқу мерзіміне:
1.1504000 «Фермер шаруашылығы (бейін бойын-

ша)»
1.1150409 2 «Электр жабдықтарына қызмет 

көрсету электр монтері» (оқыту орыс тілінде)
2.1501000 «Ауыл шаруашылығы техникасына 

техникалық қызмет көрсету және жөндеу»
2.1 150102 2 «Машина механизмдерін жөндеу 

және пайдалану мастері» (оқыту қазақ тілінде)
3.0508000 «Тамақтандыруды ұйымдас-тыру»
3.1 050801 2 «Аспаз»( оқыту орыс тілінде)
11 сыныптан кейін  10 ай оқу мерзіміне:
1.1. 114000 «Дәнекерлеу ісі (түрлері бойынша)»
1.1. 111404 2 «Электр газымен дәнекерлеуші» ( 

оқыту орыс тілінде)
2. 1504000 «Фермер шаруашылығы (бейін бой-

ынша)»
2.1. 150409 2 «Электр жабдықтарына қызмет 

көрсету электр монтері»( оқыту орыс тілінде)
3. 0508000 «Тамақтандыруды ұйымдас-тыру»
3.1. 050801 2 «Аспаз»( оқыту орыс тілінде)
Колледж бітірушілер ақылы түрде жүргізуші 

куәлігін алады. Категория В - 20000 теңге.  Катего-
рия ВС - 30000 теңге.

Оқыту және бір реттік тамақтану тегін. Оқу 
озаттарына және жақсы  оқитын  студенттерге 
шәкіртақы  төленеді.

Сырттан  келіп оқитын  студенттерге 
жатақханадан тегін орын  беріледі.

Біздің мекен жайымыз: Сарқан қаласы, 
Қойбағаров көшесі №5. Байланыс тел: 2-55-98, 
50-00-4.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Сарканский политехнический колледж 

объявляет прием абитуриентов 
на 2020-2021 учебный год по следующим 

специальностям:

На базе 9 класса со сроком обучения 2 года 10 
месяцев:

1.1504000 «Фермерское хозяйство (по профилю)»
1.1. 150409 2 «Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования» (с русским языком  обучения)
2.1501000 «Техническое обслуживание и ремонт 

сельскохозяйственной техники»
2.1. 150102 2 «Мастер по эксплуатации и ремонту 

машин и механизмов» (с казахским языком  обучения)
3.0508000 «Организация питания»
3.1. 050801 2«Повар» (с русским языком  обучения) 
На базе 11 класса со сроком обучения 10 меся-

цев:
1.1114000 «Сварочное дело (по видам)»
1.1.111404 2 «Электрогазосварщик» (с русским язы-

ком  обучения)
2.1504000 «Фермерское хозяйство (по профилю)»
2.1. 150409 2 «Электромонтер по обслуживанию 

электрооборудования» (с русским языком  обучения)
3.0508000 «Организация питания»
3.1. 050801 2«Повар» (с русским языком  обучения) 
Выпускники колледжа получат водительское 

свидетельство на платной основе. Категория В - 
20000 тенге. Категория ВС - 30000 тенге.

Обучение и одноразовое  питание бесплатное. 
Отличникам и хорошистам выдается стипендия. 
Иногородним предоставляется общежитие.

Наш адрес: г. Саркан, ул.Койбагарова №5. Теле-
фон: 2-55-98, 50-00-4.
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«Ер Төстік» және ұлттық таным

«Ер Төстік» ертегісі-оқушы 
танымын тереңдететін, ру-
хани жағынан толықтыратын 
шоқтығы биік шығармалардың 
бірі. Ертегінің өн бойынан 
ұлттық рух есіп, кейіпкерлердің 
әрбір аттаған адымынан 
бабаларымыздың танымы 
танылады. Ғaсырлар бойы 
айтыла-айтыла сұрыпталған 
ғажайып туынды бойында мін 
жоқ. Әрбір оқиғаның өзіндік 
туу, даму, өрбу, шешілу жолда-
ры бар. Әрбір әрекеттің ойлау 
қисыны тұрғысынан сенімді 
мотивтері бар. Осының барлығы 
оның қаншама ғасырлардың 
қойнауында қайнағанымен, 
дүниетанымы ұқсас, мүдделері 
ортақ адамдар тудырған 
ұжымдық шығарма екенін таны-
тады.

Ертегінің негізгі деталі-
шаңырақ. Қартайған, қайғыдан 
қажыған қарттардың шаңыракқа 
карап шалқасынан жатуы - 
халқымыздың үміті шаңырақпен 
байланысты, деген түсінігінен 
хабар береді. Қазақ халқы да 
барлық адамзат баласы сияқты 
ошақтың түтінімен ысталып, 
әлеуметтің әдебі сіңген қара 
шаңырағынын шайқалып, 
құлап, ортасына түспеyін 
тілеген. Ерназар мен кемпірі 
екеуі де соны тілейді. Ниеті түзу 
кәріптердің тілеулері орындала-
ды. Көздері шаңырақта керулі 
қалған кербиенің төстігіне 
түседі.

 Кер биенің төстігі – тәңірдің 
берген сыйы, сыбағасы. Төстік 
қазақ салтында келін мен 
күйеуге арнап тартылатын сый, 
дәм. Осы сыйды қабылдаған 
соң-ақ Төстік шешесінің бойына 
бітеді. Бұл жерден сыбаға деген 
халықтық үлкен ұғымды тануға 
болады. Сыбаға-арнаулы дәм. 
Сыбағаны ұсыну, сыбағаға ие 
болу-үлкен құрмет болса, оны 
иемдену, пайдалану-міндет 
екен. Бұл жөнінде Нығмет 
Мыңжан «Қазақтың қысқаша 
тарихы» кітабында "Мейман 
күтуде малдың он екі жілігінің 
өз алдына мәртебесі бар. 
Жасы үлкен сыйлы қонақтарға 
бас пен жанбас, күйеу мен 
келінге асықты жілік пен төс 
тартылады»,-дейді (388-бет). 

«Құдай деген құр қалмайды», 
деп халқымыз жаратушының 
жазғанына қарсы келмеген. 
Өмірдегі барлық жақсы-жаман 
істерімізге қарай жаратушыдан 
сый көреміз деп үміттенген, 
сол сыйлық бала деn түсінген. 
«Баланың жақсысы-қызық, жа-
маны - күйiк» деп бар үмітін 
балаға байлаған. Әсіресе, 
қартайған шақтарында туған 
кенжелерін ермек деп емес, 
өздерінің өнегелі істерімен 
өмірлеріне салған өрнек деп 
таныған. Ата-аналардың 
физиологиялық жағынан 
толысқан, ақыл тоқтатқан 
шағында дүниеге қалған кенже 
балалар, шынында да, барлық 
жаксы қаҫиеттерді бойына 
жинақтаған ерекше бітімді бо-
латынын түсінe білген, көре 
білген, сезе білген сұңғыла 
халқымыз кенже балага ерекшe 
көңіл аударып, көз тоқтатқан. 
Қара шаңырақтың иесі, ағайын 
берекесі деп түсінген. Оны 
басқадан бөлек «бір төбе» деп 
құрметтеулері де сондықтан. 
Ертегінің басындағы қара 
шаңырақ, төстік-сыбаға, кен-

же бала ұғымы - бірімен-бірі 
тығыз байланысты ұлттық ұлы 
ұғымдар.

Төстікті көрген кезде қуанып, 
сүйінші сұрауы да қуанышка 
ортақтасуга шақырған хал-
қымыздың адал көңілін та-
нытады. Сүйінші-сүй, сүйін, 
сүйіну-әрекетінен туындаған 
ұғым болуы да мүмкін. Қалай 
дегенде де бұл қуаныш Ерна-
зар мен кемпіріне ортақ бола-
тын. Ал дүниеге келген бала, 
оған ат қою туралы мәтінде бы-
лай дейді: «Бұл ұл туады, оның 
атын, төстік жеген соң бітті деп, 
Төстік қояды». Бұл үзіндіде 
халықтың сәбиге ат қоюында 
ұстанған өзіндік бір ұғымының, 
заңдылығының болғанын 
көреміз. Бала дүниеге келген 
жердің атаулары (Жайлаубай, 
Қыстаубай, Күзембай, т.б.), 
ата-ана арманы көрініс беретін 
еciмдердің де жөні өз алдына.

Ал жанұядағы әр баланың 
өз орны болуына ерекше 
жағдай жасай білетін халқымыз 
тұңғыш, ортаншы, кенже деп 
балалардың дүниеге келу 
ретіне сай тәлім-тәрбие беріп, 
үміт артқан. 

Төстік, расында, ағаларын 
іздеп табу жолында көп 
қиындық көреді. Бұл сапардың 
қиындығын кенже ұлға тән 
сұңғылалықпен, көрегендікпен 
сезе білген Төстік темір етік киіп, 
темір таяқ алып, ата-анасына 
аң мен құстың етін қақтап беріп, 
жолға шығады. Қартайған ата-
анасының қамын ойлай-ойлай, 
артына қарай-қарай ұзак та 
қиын сапарға аттанған кенже 
ұлдың мұндай шешімге келуіне 
үш дәлелдеме (мотив) бар. Ол 
намыс, бауырмалдық сезім, 
перзенттік парыз. 

Өрмек тоқыған кемпірдің 
сөзі баланың намысын оятады. 
Ағаларының елден бөлінуі, ата-
анасын тастап жырақтап кетуі 
- қазақ ұғымында қай кезде бол-
са да өрескел қылық. Сегіз ұлы 
сегіз ауыл болып қанаттасып 
отырудың орнына ата-анасын 
тастап кеткені баланың намы-
сына тиіп, жігерін жаниды.

Бауырмалдық сезімге бой 
ұрған Төстік береке бастауы 
болады. «Ата-анасына аң мен 
құстың етін қақтап, үйіп береді 
де, Тестік жолға шығады». 
«Маған Ерназардың сегізі ке-
рек» деп жағаласып, төбелесіп 
жүріп ағаларымен кездессе, 
ағалары да інісімен жылап-
сықтап «танысады». Олай 
болса бауырмалдық барша 
ағайынға тән қасиет болуы ке-
рек. 

«Төстік бастап, Ерназардың 
сегізі аман-есeн елдеріне 
келеді». Aғалары барлық 
жылқыны айдай алмай әлек 
болғанда, Төстік жас та бол-
са, айла тауып, жолға сала-
ды. Бастай біледі. Төстік тек 
жылқыны шұбыртып ертіп ал-
май, ағаларын да мойындатып, 
ертіп алады. 

«Қой асығы демеңіз, 
Қолыңа жақса, сақа тұт, 
Жасы кіші демеңіз 
Ақылы асса, аға тұт» 
Осындай сезім жетеле-

ген жеткіншек таяғы тебендей 
больп, темір етiгі тенгедей бо-
лып, өлдім-талдым дегенде бір 
белге шығып, қарауытқан қосқа 
келіп, ілулі тұрған бақырдан етті 
тоя жеп, жан шақырады, жүрек 

жалғайды. Мұндағы қара кос, 
ілулі мосыдағы ет үйден қырық 
адам ұзап шыққан, мүсәпiрлік 
күй кешкен жолаушының 
сыбағасы «Ер азығы мен бөрі 
азығы жолда» деген халыктық 
ұғымды  негіздей түседі. Жолға 
шыққан жолаушыға жасаған 
құрметі мен қызметіне ешкім де 
ақы сұрамайды. Халқымыздың 
осындай дархан көңілін сипа-
тайтын «Жол үстіне жомарт 
қана қонады» дейтін нақыл сөзі 
бар. Төстік бір асқа кездеседі, 
«Ас» ұғымы да көңіл аударатын 
дәстүріміз. 

Aғаларын астан іздеп 
көрейін деп келген, жыртық-
жыртық киім киген арықтаған 
Төстікті ешкім ескермейді 
«Жаяу жүрген адамды кім 
білсін» дейді ертегіде. Осы 
арада ат мінген адам мен 
жаяу адамға деген халық 
ұғымындағы көзқарас бой 
көрсеткендей болады. 

Aғаларын іздеп тауып, еліне 
қайтпақ болған ағайындылар 
тағы бір қиындыққа кез бола-
ды. Күрең биеден тараған көп 
жылқы қанша айдаса да өскен, 
туған жеріне қайта-қайта айна-
лып келе берді. «Адам жылқы 
мінездес» деп жылқы малын 
қасиетті санайтын халықтық 
ұғым осынау туған жерге де-
ген сүйіспеншілікті "«ер туған 
жеріне, ит тойған жеріне» 
деп салыстыра өрнектеген. 
Ертегіде бүл ұғымды Төстіктің 
тапқырлығын таныту үшін 
ұтымды пайдаланады. Кен-
же ұл жылқының басы күрең 
биені ұстап, қыл бұрау салып 
шыңғырту арқылы барлығын 
жинап алады. Күреңді жетек-
ке алып жөнеледі, шұбырған 
көп жылқыны ертіп женеледі. 
Ертегідегі жылқының - бас күрең 
бие, түйенің басы - Құба інген, 
жылқының құты — Шалқұйрық 
деген төрт түлік малға тән 
халықтық ұғымдардың кез-
десуі окушының ұлттық та-
нымын тереңдетуге мол 
мүмкіндік береді. Мұнан өзге 
балаларының аман-есен келуі 
қүрметіне жасалған той мен 
оған сойылған малдарға көңіл 
аударсақ, той-тіршілікке тәубә 
жасау да, тойға сойылатын ер-
кек мал, құнан қой, ту биелер 
шалынатын құрбандық сияқты.

«Қазақтар үшін «той» тек 
той жасаушы жеке отбасының 
қуанышы ғана емес, тіпті бір 
тайпа ел түгіл аттанысқа келіп, 
үйлерін апарып тігіп, биелерін 
байлап, астарын әзірлесіп, та-
бандарынан тік тұрып қонақ 
күтісіп, той жұмысын атқарады. 
Бұдан сырт қалу елдің елдігіне 
нұқсан келтіргендік, азаматтық 
борышты атқармағандық бол-
ды» (Н.Мыңжан, «Қазақтың 
қысқаша тарихы», 388-бет).

Тойдан соң іле-шала ұрпак 
қамын ойлаған Ерназар атқа 
қонып,  құда болатын жер 
іздеп кетеді. Өзінен тарайтын 
ұрпақтын берекелі, тату-тәтті 
болуын армандаған, береке 
тілеген қарт тоғыз келіннін біp 
үйден табылуын, апалы-сіңілі 
болуын қалайды.

 «Қазақ отбасында әйел ерге 
бағынды, әке билігі тежеусіз 
болды. Балалардың әкенің 
бетінен алуына, ата-анаға 
құрмет етпеуіне қатал тыйым 
салынды. Әке өзі билеп-төстеп 
қыздарын ұзататын, ұлдарын 

үйлендіретін». (Н.Мыңжан,  
«Қазақтың қысқаша тарихы», 
384-бет) 

«Абысын тату болса, ас 
көп», «екі аяқтыда бөле тату де-
ген» халықтың ұғымы осы ара-
да ерекше сезіледі. Ұзатылып 
бара жаткан кыздардың әкесі 
енші үлестіріп береді. «Енші» 
ұғымының қыз балаға тән 
емес, қыздың еншісі кейнірек 
жиендеріне нағашылары 
беретін «қырық серкеш» бо-
латынын осы жерде ескере 
кету керек-ақ. Ертегіде әкесінің 
қыздарына енші беру -ұлының 
жоқтығынан болуы мүмкін. 
Әкесі берген еншіге көңілі тол-
май, Кенжекей өзі сұрағанын 
алады. Қызының айтқан уәжіне, 
дәлелді сөзіне әкесінің құлақ 
қойып, мойындап, сөзден 
жеңілуі де сөз қадірін терең 
түсіне білетін халқымызга тән 
ерекше қасиет екенін айтпасқа 
болмайды. 

«Қазақ салты бойынша 
енші ұл балаларға бөлінеді. 
Қыз балаларға ұзатылғанда 
берілген ат, түйе, жасау-
жабдықтан тыс енші бөлінбейді. 
Ұзатылған қыз бірнеше жыл 
еткен соң (балалы болған 
соң) ата- анасының үйіне 
төркіндеп келеді. Осы жолы 
әкесі (төркіндеу жолы) белгілі 
мал-мүлік беріп қайтарады. 
Бұл іс жүзінде берілген енші. 
Нағашыларының жиендеріне 
беретін «кырық серкеш», 
«жиенқұйрық» дейтін жол-
жорасы да жоғарыдағының 
қатарына кіреді». (Н.Мыңжан, 
«Казақтың қысқаша тарихы», 
384-бет).

Қызы мен әкесінің, келіні 
мен атасының тікелей, бетпе-
бет сөйлеспей, араларына кісі 
салып сейлесуінің өзінде де 
ерекше мән-мағана жатқандай.

Осы ертегідегі кейіп-
керлердің барлық қасиеті 
Сорқұдықтан басталды. Қыз 
әкесі «қонбасын» деп сәлем 
айтқан құдық атауы «сор», «сор-
таң» жерден шығуына байла-
нысты емес, бәлкім «адамзатқа 
қас жын-пері иеленген құдық» 
деген ұғымынан шыққан деп 
түсінсек, халкымыздың жер, 
су атауларын белгілі бір 
ерекшеліктерін тап басып таны-
татын сөздермен атай білгенін 
аңғарамыз.

«Көш тұсынан өтіп бара 
жатқан кезде, лашығынан 
шығып шайқақтап, перінің қызы 
Бекторы мынаны сейлейді: 

...Жарты лашық демесең, 
Біздің үйге түсе кет, 
Көбікті саумал іше кет!-

дейді». 
Мұнда ежелгі ұғым-ерулік 

жайы еске түседі.
«Көшіп келе жатқан көш 

еру отырған ауылдың үстінен 
өткенде, еру ауылдың әйелдері 
қымыз, айран сияқты сусын 
алып, көш жетелеп келе жатқан 
әйелдер мен оның алдындағы 
жас балаларын ат үстінен су-
сындандырып жөнелтеді. Еру 
ауылдың еркектері көш ба-
стап келе жатқан ақсақалдарға 
сәлем беріп «көш байсалды 
болсын!» айтады». (Н.Мыңжан, 
«Қазақтың қысқаша тарихы», 
386-бет)

Төстіктің көптеген ерлік 
істеріне бағыт-бағдар беретін 
досы, қамын ойлайтын 
қамқоршысы - Кенжекей бейнесі 

де талай ұлттық ұғымыздың 
ашылуына мүмкіндік берді. 
Төстік сияқты ол де - кенже, 
үміт күткен бала. Қазақ қызына 
тән жақсы қасиеттерді бойына 
жинай білген. Ерінің қамын ерте 
ойлаған. Ерге лайық ат мінсін, 
сауыт кисін деп тілейді, сенім 
артады. Әкесінің сәлемі бойын-
ша атасына кіcі салып, сөзіне 
құлақ аспаған кездерде келінге 
тән сыпайылық сақтап, үй шару-
асына икемділігін, тәрбиелілігін 
танытады. Елден бұрын үй тігіп, 
атасын қонақ қылады. Іcіменен 
атасының қателігін мойындата-
ды. Қазақ әйеліне тән кеңдіктің, 
жанының жомарттығын 
сезіндіреді. Ке-ліннің елден 
ерте тұруының арқасында 
Төстік ерте қамданып жанын 
аpaшалап алып қалады. «Ерте 
тұрған әйелдің бір ісі артық» де-
ген осы болу керек. 

Ертегідегі алып қарақұстың 
балапандарын аман алып 
қалған Төстіктің жақсылығы оны 
жер бетіне шығарады. Жасаған 
жақсылығының қайтарымы 
болатынын тағы да құдықта 
тұтқында жатып, қауырсынын 
тұтатқан кезде қарақұстың 
көмек беруі де ерекшелей 
түседі.

 Шақпақпен от тұтату - Төстік 
өмірінің үшінші жаңа кезеңін 
тудырады. От-жаңа өмірдің 
көзі. Осыдан халқымыздың от-
тіршіліктің негізгі көздерінің бірі 
-деген ұғымын байқауға бола-
ды. 

Ертегінің соңында ерте 
тұрған Кенжекей құба інгенді 
жоқтайды. «Балалап кетпе-
се игі еді»- деп жүрегі су ете 
калады. Сертпен байлаған 
он екі құлаш орамал да бо-
сап, аяғына оралды. Кенже-
кей ырымы қырын кетпейді. 
Халқымыздың тамырына терең 
жайған ырымшылдық сезім ал-
дамайды. Eрін еліне аман алып 
келген «ер қанаты» Шалқұйрық 
кісінейді.  Тіршіліктің тіні - мал 
деп түсінетін қазақ қызы тумы-
сынан танып, баптай білген 
тұлпарының дауысын тап 
басып таниды. Жоғалғаны 
табылып, кеткені қайтып 
оралып, бәрі де мәз, баяғы 
қалыптарына келеді. Ертегінің 
осылайша жақсы аяқталуы 
ұлтымыздың дүниені терең 
тани біліп, айналамен дұрыс 
қарым-қатынас орната білуінде 
екенін байыппен оқып, зер сала 
саралаған оқырманның сезінері 
анық, «Ер Төстік» ертегісі - 
сөз жоқ, ұлттық танымыздың 
терендігін таныта білетін 
шығарма. Осындай ұлттык 
рухымыздың уызы тұнған ұлы 
шығармаларды ұрпақ санасына 
ұғынықты, етіп жеткізетін әдіс-
тәсіл іздеу-ұстаздарға жалпы 
оқырмандарға ұсынып отырған 
заман талабы, ұлы міндет деп 
түсінейік.

Жалпы, ұлттық таным 
қырлары сан салалы десек те, 
аталған ертегіде халқымыздың 
заттық ұғымға, адамдар 
арасындағы қатынастарға, 
төрт түлік малға байланысты 
өзіндік таным-түсінігі болғанын 
байқауға болады. Осылардан 
туындап жататын ырым, жол-
жоралар туралы әлі де зерттей 
түсу - болашақ, келер күндер 
еншісі.

Жомарт ИГІМАН
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Тәрбие мәселесі қай ұлттың болмасын 
аса қадірлеп қарайтын ұлы қағидаларының 
бірі. Казақстан Республикасының тұңғыш 
Президенті Н.Ә.Назарбаев: «Біздің алды-
мызда бабаларымыздың игі дәстүрлерін 
сақтайтын күллі әлемге әйгілі, әрі сыйлы, өз 
елінің патриоттары болатын ұрпақ тәрбиелеу 
міндеті тұр»-деген болатын. Тәрбие адам 
тағдырын шешетін ұлы іс.

Халқымыздың сан ғасырлық тыныс-
тіршілігінің өзіндік ерекшеліктерінен 
туындаған ұлттық тәлім-тәрбиеге қатысты 
салт-дәстүр, әдет-ғұрыптары жетерлік. 
Олардың дені қазіргі этика, педагогика, 
психология ғылымдары тұжырымдарымен 
қиюласа, астарласып жатады. Осы саладағы 
рухани мұрамызды осы күнгі ғылым 
деңгейіне, оның төңірегіне топтастыратын, 
жүйе-жүйесімен талдауға алсақ, бұлардың 
өзіндік сыр-сипаты айқындала түседі.

«Атадан бала тусайшы, ата жолын 
қусайшы» дегендей, атадан балаға мұра 
болып келе жатқан жақсы қасиеттерді келер 
ұрпақтың бойына сіңіріп, ізгілікке тәрбиелеуді 
арман етіп, шыншыл, әділетті, иманды 
болу, сонау ата-бабамыздан келе жатқан 
дәстүріміз. Бұрынғы  ата-бабаларымыз 
ұлттық салт-дәстүрімізді мықтап ұстауын та-
лап еткен. 

Қоғам  талабы – заман  талабы. Өйткені 
«Әр  адам – өз заманының  баласы». Сол  
себепті  адамды  заман  билейді,  заманына  
сай  заңы  туындайды. Бала  тәрбиесіндегі  
негізгі  де  маңызды  роль  ата-аналарда.  

Халқымыздың ұлттық дүниетанымы 
мен мағлұматының, нәрестенің жастайынан 
құлағына құйып өскен тағылымының бірден 
- бір айнасы есептелінетін жырларының 
бірі – бесік жыры. Сәби тәрбиесі мен мінез 
- құлқын қалыптастыруда бесік жырының 

орны мүлде бөлек. Бесік жыры — тұрмыс 
- салт жырларының көне түрінің бірі. Бұл 
– әлемдегі ең тәтті, ең жұмсақ, ең сүйікті 
әуен. Ұлы Абай: «Ұйықтап жатқан жүректі 
ән оятар, Үннің тәтті оралған мәні оятар»,-
дей келіп, «Жүрек тербеп оятар, басты, 
миды»,-деп, бесік жырының мәні мен 
маңызына көңіл бөлуді меңзейді. Әлемде 
бесік жырын айтпайтын халық жоқ десе 
де болады және бесік жырын барша халық 
ұлттық тәрбиенің кәусар бұлағы деп тани-
ды. Тіпті, кейбір елдерде ана өз баласына 
арнайы бесік жырын шығару керек, ал сәби 
оны өле - өлгенше жеке әні деп қабылдап, 
сақтауы керек.

Ол баланың көкірек көзін ашады, жан 
- жүйесін тербейді, сезімін сергітеді, көңіл 
- күйін көтереді. Есейе келе өнерге, сөз 
өнеріне бейімделеді. «Ұяда не көрсең, 
ұшқанда соны аларсың»- дейді дана 
халқымыз. Бесікте өскен бала мейірімді, 
үлкенді сыйлайтын азамат болып жетіледі 
деп ойлаймын .Өйткені,  әже мен ананың 
әлдиі сәбидің алғашқы мектебі болады. 
Бесік қазақ халқының ең бір қадір, қасиет 
тұтқан дүниелерінің бірі. Себебі бесікте 
дүниеге келген сәби, ұлт келешегі ұрпақ 
тәрбиеленіп өседі. Қазақта «Бесіктен белі 
шықпаған, Бесік ұрған, Тал бесікте тәрбие 
алған, Мектебім алтын бесігім, Бесігінен 
қағынған т.с.с» — сөз тіркестері жиі кездес-
кен. 

Мұхтар Әуезов «Ел болам десең 
бесігіңді түзе», - деп емірене айтыпты. Ұлы 
істің бастау бұлағы, қайнар көзі – отбасы. 
Отбасындағы тағылым мен үлгі өнегенің 
бастауы тәрбие. Ұлы ғұлама, әлемнің 
екінші ұстазы Әбу-Насыр Әл-Фараби бұдан 
мың жылдан аса уақыт бұрын «адамға 
ең бірінші білім емес, тәрбие керек де-

ген. Қандай  тауып  айтылған  даналы  сөз  
десеңізші. Тәрбие  арқылы  адам  тағдыры  
шешілетінін, оның  білімді  тұлға  болып  
қалыптасатынын, елдің  берік  тірегі  бола-
тынын  көрсетеді. Балалар тәрбиесіне, ке-
лер ұрпақ  тәрбиесіне  қай  кезеңде  болса  
да,  қай  елде, қай  ұлтта  болмасын  үлкен  
мән  берілген  ғой. Өйткені  бала – біздің  
болашағымыз. Өмір шындығына жүгінсек, 
тәрбие бастауы, оның қайнар көзі, ананың 
сүтінен нәр алып өскен ортасына мақсатында 
әрекет жасайды. Осыған байланысты «Ұядан 
не көрсең, ұшқанда соны ілерсің» - дейді 
халық. Сондықтан баланың ең әуелгі өсетін 
ортасы, отбасы тәрбиесіне өте терең көңіл 
бөлу керек. Тәрбиенің түп тамыры – ұлтты 
қадірлеу, ұлттық әдет-ғұрыпты дамыту, 
ұлттық дәстүрді жандандыру, ұлтаралық 
достық қарым-қатынасты нығайтуға үйрету. 
Сабақ та, тәрбие де осы бағытта болса ғана 
баланы ортаға қарап тәрбиелеген боламыз, 
сонда ғана оның адамгершілігі қалыптасады. 
Адамды құрметтеуге тәрбиелеуіміз қажет.

Мағжан Жұмабаев: «Бала тәрбиесі – бір 
өнер, өнер болғанда ауыр өнер, жеке бір 
ғылым иесі болуды тілейтін өнер. ... бала 
тар ойлы ақымақ болса, бала кінәлі емес, 
тәрбиеші кінәлі, бала сұлулықтан ләззат 
ала білмейтін мылқау жынды болса, бала 
айыпты емес, тәрбиеші жазалы», - деп ай-
тып кеткен ғой. Біздің данагөй халқымыз 
ежелден-ақ бала тәрбиесін болашақ тәрбиесі 
деп түсінген. Сол себепті, жаман мінез, 
қылықтан сақтандыруда «ұлға – отыз үйден, 
қызға - қырық үйден тыю» салған. Бұл және 
де біздің қазақ ұлтында бала тәрбиесінің 
бүкіл әулеттің, бүкіл ауылдың асыл парызы 
болғанын, оған отбасы, туған-туыс, көрші-
көлем, ағайын болып ат салысқанын таны-
тады. 

Бала тәрбиелеу тәжірибесінен: Әр 
елде бала тәрбиелеудің, оның тентектігі, 
жағымсыз қылықтары үшін жазалаудың 
әртүрлі тәсілдері, жолдары бар. Қытайда: 
біздің жыл санауымыздан бұрын қытайлық 
данагөйлерден қалған бір өсиет: «Бір 
жылдық ғұмырың қалса, дәнді дақыл себіңіз, 
он жылдық ғұмырың болса, жеміс ағаштарын 
отырғыз, ал егерде бір ғасырлық өмірің бол-
са, онда оны бала мен жастарды тәрбиелеуге 
арна». Қазақ даналығы: «Балаңды бес 
жасқа дейін патшаңдай сыйла, он бес жасқа 
дейін құлыңдай жұмса, он бес жастан кейін 
досыңдай сыйла».

А.С.Макаренконың пайымдауынша: ол 
халық алдында бала тәрбиесі туралы лек-
ция оқып тұрғанында үш жасар баласы бар 
бір келіншек оған: Балаңыз үш жаста болса, 
Сіз шындығында бұл баланы тәрбиелеуде үш 
жыл кейін қалып қойдыңыз...деген екен.

Шығыс ойшылдары балалардың қателік 
жасауларына рұхсат ету керек, - дейді. 
Себебі, қателескен сайын балалардың 
тәжірибесі арта түсетін көрінеді. Қателесу, 
оны түзету үстінде балалар өздерінің 
қолынан қандай істердің келетінін де түсініп, 
басқалардың көмегіне мұқтаж болмай өседі. 
Тек, баланың қате қылығын тыйған кезде оның 
орнына басқа бір дұрыс қылықты көрсету, 
үйрету қажет. Ойнағанда да, бір нәрсемен 
шұғылданғанда да осы қағида ата-анасының 
есінде болса, нұр үстіне нұр жауады. Бала – 
біздің бауыр етіміз, бақытты болашағымыз. 
Халқымыз: «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны 
іледі», - демекші, бала тәрбиесіне отбасын-
да өмірге келген күнінен бастап айрықша мән 
берейік.

  Бахытгуль МУХАНОВА,
К.Қазыбаев атындағы «Айгөлек»

            шағын орталығының тәрбиешісі.                                          

Тәрбие басы – тал бесіктен басталады

Абай! Абай кім? Абайды қай қырынан танимыз? 
Қазақтың ақындық өнерін бір қалыпқа түсіріп, жаз-

ба әдебиетінің негізін қалаушы, дара тұлға. Абай өлең 
ұйқастарын қиыстырып,философиялық ой тастай білген 
ғажап ақын. Ол ғана емес, қара сөздің де қаймағын 
қоюлата білген дана жан. Ұлағаттың ұлы жолында көрген-
білгенін, өмірден алған сабағын, қиын сынақтарда түйген 
ой-тұжырымдарын 45 қара сөзге сыйдырып тамаша ақылға 
тұнған сөздері бізге мәңгілік үлкен ақыл. Бірінші қара сөзінде 
айтқандай өзімізге керектіні сол жерден алып, қажет емесін 

дана ақынның даналығы деймізде қоямыз. 
Ақынның жырға арқау еткен барлық тақырыптары санаға салар ой терең, тіпті телегей теңіз 

десек те болады. Абай қазақты барша елге танытқан тұлға. Олай деуге себеп М.Әуезовтың 
«Абай жолы» роман-эпопеясы. Бұл романды жазған Мұхтардың бар мақсаты Абайды ғана 
емес қазақты да таныту секілді. Осы образ арқылы  барлық қазақтың салт-дәстүрі, ділі мен діні, 
тілі мен мәдениеті керемет суреттелген. Міне, бұған дәлел Абайдың  кез-келген шығармасын 
зерттеуге алған шет ел ғалымдары ең алдымен қазақ деген халықты зерттеп-зерделеп барып 
шығармаларға талдау жасайды. Сол арқылы Абайдың даналығына бас иеді. 

Ақынның жыр жазудағы болсын қара сөз жазудағы болсын тілі өте күрделі. Мұқағали мен 
Мағжанның жырлары секілді тілге жеңіл, түсінуге оңай емес. Тілінің ерекшелігі философияға 
толы ойлары мен сөз орамдарына жасырынған керемет түйіннің арқасы екені даусыз.  

Биыл біз ақынның 175 жылдығын тойлап отырмыз. 1 ғасыр 75 жылда Абайды кім ұмытты, 
кім білмей қалды?? Жоқ ондайдың бірі де болмады. Абайды еңкейген қарттан еңбектеген 
балаға дейін біледі. Абайдың ардақтылығын, арайлы жырларын, қаймақты сөздерін қадірлей 
білген халықпыз. Әлемге Абайды паш ету арқылы халқымыздың дана перзенттерін мақтан 
етіп, есімдерін паш етудеміз. 

Абай болып қалыптасқан ұлы ақын Абайды ешкім ұмытпақ емес. Ұмытпайды да. Артына 
өшпес із қалдырған Абай мұрасы 175 жылдық қана емес, мәңгілік!!!

                                                                                                       Л.БОЛЫСБАЕВА,
«Балдәурен» бөбекжай бақшасының «Балапан» тобының  тәрбиешісі.

Алматы облысы,Сарқан ауданы, Екаша ауылы.

Абай мұрасы

Қазіргі таңда қоғамда коронавирустың күннен-күнге көбейіп, өршіп тұрған кезі. Осындай 
қиын-қыстау кезде, күнделікті тазалық шараларын сақтап, әр адам өзімізге көңіл бөліп, өз-өзімізді 
жақсы көрейік! Өзімізді қорғау арқылы басқаларға да көмектесіп, айналамыздағы адамдарға 
қуаныш сыйлайық! 

Осындай сәттерде бір-бірімізге жақсылық жасап, қолымыздан келсе көмектесіп, бірлігі мен 
ынтымағы жарасқан ел екенімізді көрсетіп, жылағанға жанашыр бола білейік! Жақсылық жасау 
әр адамның қолынан келеді. Өйткені жақсылық дегеніміз-қарапайым істен басталады. Мыса-
лы, жақсылықты заттай жасай алмасаң, сөзбен айт, жақсы сөз айта алмасаң үндеме. Бұл да 
жақсылық жасаудың жолдары. «Жақсы сөз-жарым ырыс» дегендей, сөз адамды қуантып та, 
мұңайтып та жібереді.

Сондықтан біздер қазақ халқы жесірін жылатпаған, жетімнің маңдайынан сыйпаған халықтың 
ұрпақтарымыз. Сол ата-бабамыздің асыл қасиеттері мен ерліктері мен бірліктерінен тәрбие 
алып, сусындап өстік. «Жақсылық жүрген жерде, тапшылық болмайды». Өйткені кезінде тарихта 
неше түрлі жағдайлар болды. Аштық та, соғыс та, қуғын-сүргінді де, бастан кешірген. Егер сол 
керде,адамдардың бірлігі болмаса, бір-біріне деген қайырымдылығы мен жанашырлығы болма-
са, бұл күнді көрермедік, көрмеспедік…!

Жақсылық жасау барысында, жақсылықты қайтарым үміт етіп  жасау – дұрыс емес. 
Жақсылықтықтың керемет тұсі – онің саған екі еселеніп қайтуы. Тіпті біз ойламаған жерден 
табысқа жетіп, қуанып жатамыз. Ол- біздің жасаған жақсылықтарымыздан болуы әбден мүмкін. 
«Жұмыла көтерген, жүк жеңіл» дегендей, осындай сәттерде айналайын халқым бір-бірімізге 
қолдау көрсетіп, бір-бірімізге жанашыр болайық! Бұл күндерде артта қалады. Бұйырса, бәрі 
жақсы болады. Жақсылыққа жаны құмар халқым, жақсылықтан үміт үзбейік! 

                                                                                                                       
  Әкия ТҰРСЫНГҮЛ,

Ер Төстік балабақшасының тәрбиешісі.

Бірлік болмай -тірлік болмас

Мен мамырдың 30-
ы  нағашы  атамды және 
нағашы апамды өзім іздеп 
келдім. Нағашы  атамның 
аты Байжан, нағашы  
апамның  аты  Сәуле.Екеуі  
де  Қарабөгет  ауылында  
мұғалім болып  қызмет  
етеді.. 

Өзім Талдықорған  
қаласы  №12 мектептің  
екінші сыныбын бітірдім.
Жасым жетіде, атым Жа-
нел.Мен бір күн қонақ 
болып ,екінші күн жұмыс 
істедім. Алма жинадым, 
ыдыс жудым, үй жина-
дым, гүлге су құйдым, қақ 
жасадым, цементке су 
құйдым, стол жасадым, 
балапандарға жем бердім, 
бауырымды қарадым.
Арасында ағам мен 
жеңгем келеді, атам де-
малыс жасатып көлікпен 

қыдыртады. Мені тауға апар-
ды, көкке шығарды, суғатүсуге 
апарды, Кенқарын ауылына 
апарды, Дархан ағам жылқыға 
күнде отырғызды, Айока көкем 
екеуіміз торт, капкейк, пицца 
күнде пісіреміз, атамен күнде 
Сарқанға барамын, Айман 
көкеммен әжемнің мақаласын 
жазамыз, апамен қазанжаппай 
пісіремін. Сарқанан келген 
бауырыммен ойнаймын, аты 
Шапағат.Атамның да туған 
күні жақындап келе жатыр, 
апамның туған күні болған. Көп 
адамдар ата-апаны қонаққа 
шақырады. Мен ата-апамның 
артынан қалмағанмын. Атам-
апам қайда барса да мен-
де сонда барамын.Сөйтіп 
менің демалысым көңілді әрі 
қызықты болып өтті.

Ж.ЖОЛДАСБЕК,
Талдықорған  қаласы 

№12 мектептің оқушысы.

Нағашы ата-апамның 
үйіндегі демалыс
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Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом

ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.
87028051458.

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

Продается шестикомнатный дом в 
городе Саркан по улице Кабанбай ба-
тыра 238 «а». Имеются все надлежащие 
постройки, водопровод. Обращаться по 
тел: 8702 376 50 99.

Пушкин көшесі №14 үй, 3 пәтердегі  
үш бөлмелі үй сатылады. Даласында 
учаскелік жері, қорасы, дәретханасы бар. 
Су үйдің ішінде. Орталықта орналасқан, 
қасында мектеп, базары бар. Қыста жылы, 
көмір көп қажет етпейді. Бағасы 3 млн теңге, 
келісуге де болады. Мына номер бойынша 
хабарласыныздар: 87752935225 немесе 
87479826106, 87475366359.

Әкем Сартбаев Балғабек Дүйсенбекұлы 1948 
жылы Сарқан ауданы, Бастаушы елді мекенінде 
дүниеге келген. 1965 жылы қазіргі Қойлық ауы-
лында орта мектепті бітіріп, 1966 жылы әскери 
борышын Петропавловск-Камчаткадағы Тынық 
мұхитта өтеді.

1969 жылы Сарқан аудандық милиция 
бөліміне милиционер болып қызметке орнала-
сты. Осы салада Қарабөгет, Бақалы, Алмалы, 
Көкөзек елді мекендерінде учаскелік инспектор, 
кезекші инспектор, кейін Сарқан қаласының аға 
учаскелік инспекторы қызметін атқарды. 1993 
жылы майор шенімен зейнеткерлік демалысқа 
шықты.

Өзі қызмет еткен учаскелеріндегі қылмыстық 
істердің барлығын ашып, ай сайын сыйақымен марапатталып отырды. Ұзақ жылғы абырой-
лы қызметі басшы органдардан ақшалай-заттай сыйлықтар ғана емес, «Құрмет грамотала-
рымен», 1,2,3 дәрежелі «Ішкі істер органдарындағы мінсіз қызметі үшін», «Еңбек ардагері» 
және басқа медальдармен, «Совет милициясының үздігі» төсбелгісімен бағаланды.

Зейнетке шыққаннан кейін де әркім келіп ақыл-кеңес сұраушы еді. Ел арасында 
«Балғабек легендарный адам еді», «Шерлок Холмс қой» дегендерін естіп марқайып қалушы 
едім.

Үйде бір кітап етіп шығаратындай естеліктері жазылған қолжазбасы бар. Жас полицей-
лерге әдістемелік оқулық ретінде пайдалануға әбден жарайды. Өзіміз қызығып оқып отыра-
мыз. 

Осындай асқар таудай әкеміз биыл 23 маусымда дүниеден өтті. 2 тамызда 40 күндігі 
өтті. Аяулы әке, жаның жәннатта болсын.

Еске алушы қызы Сартбаева Гүлназ Балғабекқызы.

Алланың рахымына бөленсін!

Утерянный гос.акт № 1518180 
кад.№03-263-020-141 с зем.площадью 
25.0 га зарегистрированный на имя Пше-
ниснова Михаила Александровича КХ 
«Голубая Джунгария» в с. Койлык считать 
недействительным.

Утерянный гос.акт № 1511330 
кад.№03-263-042-328 с зем.площадью 
10.5 га,  гос.акт № 1511329 кад.№03-263-
042-329 с зем.площадью 4.1 га, свиде-
тельство о праве на наследство по зако-
ну №4019 зарегистрированный на имя 
Дергуновой Евгении Кондратьевны в 
Сарканском г/о считать недействитель-
ным.

Орталықта орналасқан Бай-
тұрсынова көшесі № 8 үй сатылады. 
Хабарласыңыздар Алмалы ауылы, тел. 
8747 5019156.

Срочно требуется таксопарку 2-72-
72 водители с личным авто. Обращать-
ся тел. 8702 7310604

Иманберлина Кульжан Дюсе-
кановнаның атына тіркелген Сарқан 
қаласындағы №1567224 (кад.№03-
267-003-056) 0,1624га көлемді жерінің 
мемлекеттік тіркеу актісі жоғалуына бай-
ланысты жарамсыз деп танылсын.

Бекмұхан Жайдардың атына ҚР ІММ-
нен 12.09.2018 жылы берілген 044869586 
нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланы-
сты жарамсыз деп танылсын.

"Нағыз қазақ - қазақ емес, нағыз 
қазақ - домбыра", - дейді ақын Қадыр 
Мырза-Әлі. Бұл сөздердің астарында 
үлкен мән-мағына жатыр. Ғасырлар бойы 
қазақ халқының тұрмыс-тіршілігіне, қиын-
қыстау күндеріне куә болған домбыра-
дан артық халықтың күйін шертіп, мұңын 
айтар не бар? Оның бойында нағыз 
қазақылық тұнып тұр. Оның бойында 
күллі қазақтың тарихы, мұң-зары, қуаныш-
қайғысы, өткені мен бүгіні бар. Сондықтан 
да болар, қай үйді қарасаң да қасиетті 
домбыраның алар орны - төр. Бұл бір 
ғана музыкалық аспапты ғана емес, күллі 
казақты, тарихыңды құрметтеу. 

Сондықтан да 2020 жылдың 1 
шілдесінде М.Төлебаевтың мемори-
алды музейінде Домбыра күніне орай 
«Домбыра – қазақ тарихының даста-
ны» атты көрме ұйымдастырылды. 
Көрме мақсаты ата бабадан кәсіп болған 
дәстүрлі домбыраға қызығушылық сезімін 
оятып және өнер арқылы білімге терең 
бойлауға мүмкіндік тудыру. Көрмеге 
Құл, Мақсұт ақынның және 1934 жылы 
Балқаш өңірінде композитор Мұқан 
Төлебаевтың ұйымдастыруымен пайда 

Ұлт қазынасы - домбыра

болған «Жұмысшы жастар» театрында 
қолданылған домбыра үлгілері қойылды.

Домбыраның үні – қазақтың жыры. 
Домбырамен жырланған күйшілердің 
әр күйі, туған жердің есінде мәңгілік 
сақталмақ.   Ұлы  даланың күйімен, қоңыр 
Балқаш желімен сыңғырлаған әсем күй 
қазақтың тарихында, есінде қалады. 

С.ДЖАПАРОВ,
М.Төлебаевтың мемориалды 

музейінің 
   қор сақтаушысы.

Арманым бар еді,
Алаңдауым басым.
Мақсатым бар еді, 
Қарайлауым басым.
Жоспарым бар еді,
Дәрменсіздігім басым.
Қажырым бар еді,
Жігерсіздігім басым.
Батылым бар еді,
Үрейім басым.
Тәуекелім бар еді,
Сенімсіздігім басым.
Үмітім бар еді,
Күдігім басым.
Түйсігім бар еді,
Түсініксіздік басым.
Шаттығым бар еді,
Уайымым басым.
Ашықтығым бар еді,
Мұңаюым басым.
Әрекетім бар еді,
Далбасам басым.
Қарекетім бар еді,
Амалсыздығым басым.
Сабырым бар еді,
Мазасыздығым басым.
Талпынысым бар еді,
Шарасыздығым басым.
Күйің не болды,
Қайран қазағым.
Тағы бір қаза,
Тағы бір аза үн!
Көңілің дархан,
Қонақжай қазағым.
Тартып жүрсің бе,
Соның азабын?!
Таусылар қашан, 
Көрген тозағың?
Төзімділігің өзіңе,
Сор болған қазағым.
Сансыз сауалдың,
Кім берер жауабын.
Сүйінші жырымды
Қашан жазамын?
Аман бол халқым!
Аман бол қазағым!

Ұлжан НҰРҒАЛЫМҚЫЗЫ.
Сарқан қаласы.

Жан айқай
Қазақстанның Сауда Кәсіпорындары Қауымдастығы (ҚСКҚ) "Adal Nietpen" жобасы аясында 

құрамында никотині бар өнімдерді сату тақырыбында дүкен сатушылары арасында сауалнама 
жүргізді. Сауалнама 2020 жылдың маусым айының екінші жартысында сұхбат әдісімен Қазақстан 
қалаларындағы 400 дүкен сатушысы арасында өткізілді. "Сатушының жасөспірімге никотині бар 
өнімді сату туралы шешімінің артында не тұр, осы сауалнаманың қорытындысы бізге жағдайды 
толығырақ түсінуге көмектеседі", - дейді Жібек ӘЖІБАЕВА, ҚСКҚ басқармасының вице-президенті, 
- "Зерттеудің кейбір көрсеткіштері Adal Nietpen жобасының тиімділігін өлшеу үшін негізгі индика-
торларды сипаттайды".

Сауалнама қорытындысы бойынша:
• Сатушылардың тек 37%-ы кәмелетке толмағандарға темекі өнімдерін сатуға қазіргі күнгі 

тыйым салуды темекі шегуге қарсы күрестің тиімді шарасы деп санайды.
• Сатушылардың көпшілігі (55%) ҚР сауда нүктелерінде кәмелетке толмаған сатып 

алушыларға темекі өнімдерін сатуға тыйым салу толық көлемде сақталады деп санайды; бұл 
ретте әрбір бесінші сатушы жағдайдың керісінше екеніне сенімді.

• Сатушылардың пікірінше, кәмелетке толмағандарға темекі өнімдерін сатуға тыйым са-
луды сақтамаудың негізгі себебі –  қаржылық себептер және табыс алу қажеттілігі (47%).

• Сатушылардың едәуір бөлігі (37%) темекі шегу мен никотинге тәуелділікпен күресудегі 
дүкен сатушыларының рөлін маңызды емес деп санайды.

• Сұралған сатушылардың 53%-ы өз қаласының дүкендерінде кәмелетке толмағандарға 
темекі өнімдерін сату жағдайлары туралы естіген.

• Сатушылардың 54%-ы кәмелетке толмаған сатып алушыға темекі өнімдерін сату бас 
тартылса, олар өнімді басқа дүкеннен сатып ала алады деп санайды.

• Сатушылардың 20%-ы тыйымды бұзған сатушылар бұған жиі жауап береді деп санай-
ды.

• Көптеген сатушылар (91%) темекі өнімдерін сату ережелерінің толық сақталуын 
мәлімдейді. Егер әлеуетті сатып алушының жасын анықтау қиын болса, 10 сатушының 9-ы жеке 
куәлікті көрсетуді сұрайды.

Сонымен қатар, сатушылардың темекі өнімдерін сатқаны үшін жауапкершілігі туралы пікірлер 
екіге бөлінді: сауалнамаға қатысушылардың 50%-ы сатушы кәмелетке толмағандарға темекі 
өнімдерін сатқаны үшін жауапты болуы тиіс деген пікірді ұстанады, 46%-ы олардың жауапкершілік 
аймағына тек дүкенде тауарды сату кіреді және балалар арасында темекі шегуге қарсы күрес 
үшін ата-аналар мен мемлекет жауапты деп санайды. Сондай ақ, сатушылар маңызды рөл 
атқарады, өйткені жас сатып алушылар оларға тыйым салынған өнімдерді сатып алуға келеді. 
Дүкендердегі сатушылар - бұл балалар темекі мен құрамында никотині бар өнімдерге қол жеткізе 
алатын "көпір", сондықтан "Adal Nietpen" жобасы бөлшек сауда өкілдеріне сатып алушының жа-
сын бақылаудың маңыздылығын, сондай-ақ олардың кәмелетке толмағандардың болашағына 
ықтимал әсерін еске салуға бағытталған.

"Кәмелетке толмаған сатып алушылар –  бұл тәжірибесіздігіне байланысты өмірлерінде 
көптеген жылдарға созылатын зиянды әдеттерге ие болатын аңғал жасөспірімдер. Сатушылар-
ды біздің қозғалысқа қосыла отырып, өскелең ұрпаққа жауапкершілікпен қарауға шақырамыз", 
- дейді ҚСКҚ атқарушы директоры Ермек РАХМЕТОВ. Осы жылдың маусым айының басында 
жүзеге асқан жоба шағын бөлшек сауда өкілдеріне, соның ішінде дүкен иелеріне, кассирлерге 
және құрамында никотині бар өнімдер мен кәмелетке толмағандар арасында көпір бола алатын 
барлық адамдарға бағытталған. Жобаның жаңалықтары мен іс-шаралары туралы @adal_nietpen 
Instagram аккаунтынан білуге болады. Сауалнаманы маркетингтік зерттеулер мен консалтинг са-
ласында қызмет көрсетуге мамандандырылған Alvin Market компаниясы жүргізді.

Ермек РАХМЕТОВ,
 Қазақстанның сауда кәсіпорындары қауымдастығының атқарушы директоры.

Сатушылардың тек 50%-ы ғана кәмелетке 
толмағандарға темекі сатуда

 жауапкершілікті сезінеді

Согласно Отчетам Всемирного банка 
«Doing Business» по индикатору «Подключе-
ние к системе электроснабжения» Казахстан в 
2020 году занял 67 место.

На сегодняшний день, согласно докладу 
«Doing Business-2020», для подключения к си-
стеме электроснабжения в Республике Казах-
стан необходимо пройти 6 процедур, продол-
жительностью 71 день и общей стоимостью 1 
005 000 тенге:

В целях улучшения позиции страны в рей-
тинге Всемирного Банка Министерством энер-
гетики Республики Казахстан, за прошедший 
период в рамках 6-го пакета законодательных 
поправок проведена работа по исключению 
необходимости проведения энергетической 
экспертизы после завершения строительно-
монтажных работ. 

  Вместе с тем, в рамках 7-го пакета 
законодательных поправок Министерством 
проводится работа по исключению необходи-
мости физического подписания договора на 

электроснабжения потребителя по принципу 
публичной оферты. 

Для реализации вышеуказанной нормы в 
настоящее время вносятся изменения и до-
полнения в «Правила пользования электри-
ческой энергией», «Правила организации и 
функционирования розничного рынка электри-
ческой энергии, а также предоставления услуг 
на данном рынке» и «Типовые договора элек-
троснабжения».

Вместе с тем, по итогам анализа двадцати 
лидирующих стран по индикатору «Подклю-
чение к системе электроснабжения» Докла-
да Всемирного банка, Министерством были 
подготовлены кардинальные изменения в 
8-ой пакет законодательных поправок позво-
ляющие сократить количество процедур при 
подключении к электрическим сетям до трех, 
путем возложения обязанности по проектиро-
ванию и строительству электрических сетей 
вплоть до подачи напряжения потребителю на 

энергопередающую организацию. Также, В 
целях упрощения процедуры подключения к 
системе электроснабжения регулярно прово-
дится работа по освещению и разъяснению 
провидимых реформ законодательства РК, 
направленных на упрощение процедуры, по-
средством средств массовой информации, а 
также ведется мониторинг реализации дан-
ных реформ.

 

Асет  РАИМКУЛОВ,
главный специалист 

Территориального департамента
Госэнергонадзора Министерства

 энергетики 
Республики Казахстан по

 Алматинской области.

Подключение к системе электроснабжения
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ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!
«САРҚАН ГУМАНИТАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» Сіздерді МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС бой-

ынша оқуға шақырады! Колледж 50 жылдық тарихы бар мәдениет және білім саласының  
қызметкерлерін дайындайтын білім мекемесі.

2020-2021 оқу жылына колледж келесі мамандықтар бойынша 9 сыныптан кейін күндізгі 
бөлімге қабылдау туралы хабарлайды:

9-сынып негізінде:
1. МАМАНДЫҒЫ: 0403000 – «ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҚ 

КӨРКЕМДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» (салалар бойынша Педагог-мәдени демалыс қызметін 
ұйымдастырушы), біліктіліктері:

• 0403013-1 Би ұжымының жетекшісі;
• 0403013-2 Халық аспаптар оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі;
• 0403013-3 Сәндік қолданбалы өнер шеберлігі ұжымының жетекшісі;
2. МАМАНДЫҒЫ: 0105000 – «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ», біліктілігі: 
• 010503-3 – Шетел  шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі
3. МАМАНДЫҒЫ:  0101000 – «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ», 
біліктілігі: • 010101-3 Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі

Құжаттарды қабылдау 20 маусым мен 20 шілде аралығында.
Мамандығы «БАСТАУЫШ БІЛІМ БЕРУ», 
«МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ» Құжаттарды қабылдау 20 маусым 25 тамыз 

аралығында. 
СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ (АҚЫЛЫ ОҚУ НЕГІЗІНДЕ) 11 СЫНЫПТАН КЕЙІН
1. МАМАНДЫҒЫ: 0403000 – «ӘЛЕУМЕТТІК-МӘДЕНИ ҚЫЗМЕТІ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҚ 

КӨРКЕМДІК ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫ» (салалар бойынша)
• 0403013-1 Би ұжымының жетекшісі;
• 0403013-2 Халық аспаптар оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі;
• 0403013-3 Сәндік қолданбалы өнер шеберлігі ұжымының жетекшісі;
2. МАМАНДЫҒЫ: 0401000 – «КІТАПХАНА ІСІ», біліктілігі:
• 040101-3 Кітапханашы
3. МАМАНДЫҒЫ: 0101000 «МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ ЖӘНЕ ОҚЫТУ»,
біліктілігі: 010101 3 - Мектепке дейінгі ұйымдардың тәрбиешісі
Біз кепілдік береміз: 
«Ай сайынғы шәкіртақы (20949 тг), үздік студенттерге (24091 тг) уақытылы төленеді; 
Жатақхана беріледі; 
Қызықты студенттік өмір,  сайыстар мен олимпиадаларға қатысу әрбір студенттің 

көзқарасымен.
Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды әлеуметтік 

қорғау (шәкіртақы - 27233 тг, тамақтануға ақы төлеу - күніне 1203 тг, киім формасы). 
+ 7 (72839) 2-21-17,  +7 702 851 2193, +7708 254 21 50.

БАТЫЛ БОЛ, СЕН ЕЛІМІЗДІҢ БОЛАШАҒЫСЫҢ!

Аудан   әкімдігі,  аудандық мәслихат, аудандық  ардагерлер ұйымы аудандық   
мәслихаттың депутаты  Тілеужан Доғомановқа ағасы  

Ғалымжан Досанұлының
қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысына ортақтасып, көңіл айтады.

                          ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!
 Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылындағы «Ақсу политехникалық колледжі» 
сіздерді  2020-2021 оқу жылына келесі мамандықтар бойынша 9-11 сынып негізінде 
күндізгі бөлімге оқуға шақырады. 
Колледж бойынша мамандықтар:
9-сынып базасы негізінде-оқу мерзімі 2 жыл 10 ай;
  1.    «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету »(түрлері бойынша)
  130401 2  Сандық ақпаратты қайта өңдеу маманы
2. «Пісіру ісі»(түрлері бойынша)
111404 2 Электр газымен дәнекерлеуші
3. «Электр станциялары желілерінің электр жабдықтары»
090101 2 Электромонтер (барлық атаулар)

11-сынып базасы негізінде-оқу мерзімі-10 ай
1.«Ферма шаруашылығы»(бейіндері бойынша)
150406 2 Ауыл шаруашылық өндірісіндегі тракторшы –машинист
2.Тігін өндірісі және киімдерді үлгілеу
121106 2 Арнайы тігінші
3.«Тамақтандыруды ұйымдастыру»
050801 2 Аспаз
  Қабылдау ережесі
Колледжге  түсірушілер директордың атына таңдаған мамандығын көрсетіп, өтініш 
береді және мынандай құжаттар тапсырады:
1. Білім туралы құжат (түпнұсқа)
2. Дәрігерлік анықтама №086-У
3. 3*4 фотосурет-4 дана
Туу туралы  куәлік немесе  жеке куәлік көшірмесі.
Егов порталы арқылы өтініш берулеріңізге болады.
Мекен жайымыз:Ақсу ауданы, Жансүгіров ауылы,Қабанбай батыр көшесі 4
Эл. адрес: Profshkola-21@mail.ru 
Сайт колледжа: http://aksu-college.rka.kz/
Тел: 87283221953
Сот: 87025812425

Әділдікті ұмыт дейсің...
Әділдікті ұмыт дейсің, жарқыным,
Сосын қалай арқалаймын ар жүгін?!
Әділдік деп, жақыныма жат болып,
Жүрегімде жуылмайтын қалды мұң.

«Әділдік жоқ» десе сәби үні де,
О, жүрегім, сен бекерге түңілме!
Нағыз Әділ Саралаушы алдында,
Бір жауапқа тартыламыз түбінде!

Сонда қалай, не деп жауап беремін?
Арамдықтан табылды деп керегім,
Ұялмастан тура қарап жүзіне,
Қалай айтам пасықтықтың себебін?

Жо-жоқ, досым, атай көрме ондайды,
Сасық пайда ырыс болып қонбайды!
Наласына нан батырып өзгенің,
Көз жасымен шөл қандырған оңбайды!

Бір өлең оқышы...
Беймаза күй алса қуатын,
Жыр шығар жаныңды ұғатын.
Әр жолдан нұр жұтып жүрегі,
"Бір өлең оқышы..."дейді ақын.

- Бір өлең оқышы...жол алыс...
- Оқиын, ағатай, тыңдаңыз...
Жанары арайға бөленді,
Өлеңнен табатын жұбаныш...

Оқиын, ағатай, қай жырды,
Рухымды айтам ба айбынды?
Аспаннан асқақтық табам деп,
Қанатым қанша рет қайрылды!

Қай мұңын қозғайын жүректің?!
Жанарға жыр етіп түнеттім.
Жалғаннан әділдік іздеумен,
Бекерге жанымды жүдеттім...

Айтам ба өшпейтін үмітті?!
Сенімнен сезімін суытты.
Жағада күдікті жар етіп,
Ол мені тағы да ұмытты...

...Өткінші, білемін, бәрі де,
Сондықтан берікпін әніме!
"Әлсіздік танытса жігерім,
Онда бұл тірліктің мәні не?!"

Тұрамын қайтадан...құласам...
Жұбатар өлеңім ...жыласам...
Бәрібір жетемін арманға,
Бәрібір түбінде қыр асам!...
- Бір өлең оқышы...жол алыс...
-Оқиын, ағатай, тыңдаңыз...

Ерлігім мен елдігімнің 
белгісі

«Қаратаудың  басынан көш келеді».
Әлі де еске салады ескен желі.
Жүрегінің жартысын жұлып алып,
Ата жұртқа қалдырып көшкен еді.

Көш келсе де, қара бұлт – қайғыны алып,
Түн құлатпай рухыңды қалды налып.
Сан ғасырдың куәсі – дала тұрды,
Еңкеймеген еңсесі тұрды халық.

Көш келеді тағдырдың жартасында,
Махамбет пен хан Кене ортасында.
Көш келеді қияға құлап кетпей,
Ар-намыстың жүгі тұр арқасында.

Көш келеді, ей, тарих, әнін тыңда!
Жанып өткен жігерін талай сынға.
Мен Мағжанмын, Сәбира, Қайратпын мен,
Рухы өлмейтін қазақпын, таныдың ба?!

Көш келеді, көрдің бе салтанатын?!
«Мен – қазақ!» деп жаһанға жар салатын.
Ақ Ордам тұр асқақтап, әлем тұрмақ,
Көк еркесі – Ай төніп, тамсанатын!

Көш келеді, бағыты – Сарыарқаға.
Жырын тыңда өрліктің, дархан дала!
Айбарындай кешегі Абылайдың,
Айбыным боп төрімде тұр Астана!

Дос жүрегін сағыну
Шаттық теріп бақ ішінен ақ қарда,
Балмұздақ жеп мәз болатын ақпанда,
сыр шертісіп арман жайлы, біз жайлы,
Көз ілуші ек үшеуміз де ақ таңда.

Өнерді аңсап, шөлдеп қалса жанымыз,
Театрдан табылатын тағы біз.
Күрсініп қап Алматының аспаны,
Ақ жауынмен жарасатын әніміз.

Тұңғиықты жүректегі көз көрер,
Түсінбейтін "тілімізді" өзгелер.
Сәттер қайда сан тарау жол тұрса да,
"Ажырамас іргеміз" деп сөз берер.

...Сен екеуің Алматыда қалдың да,
Кете бардым...белгісіз жол алдымда..
Кез-келгенге ашылмайтын әлемім,
Мен әлі де сол қияли қалпымда.

Ертегідей ерек еді ол әлем,
Жастық жайлы жырымды оқып тұрар ем.
Қимасымды қайтаратын күш болса,
Өткен күннің тәтті елесін сұрар ем.

Мұқағали, Бердалыны жаттаған,
Мөлдір мұңын жанарға сап сақтаған,
Бақ ішінен пәк күлкіні естісем,
Мені күткен сендер екен деп қалам.

...Адамдар көп айтып жүрген "ақылын",
Жүрек бірақ іздейді екен жақынын.
Жаны - егіз, арманы - бір достармен,
Көрген жақсы өмірдің бар татымын....

Самал ШЕҢГЕЛБАЕВА. 

Сарқан қаласы.

Кез- келгенге
 ашылмайтын әлемім

Сен туған күн, мерекеңмен!
Ақтұма ауылында туып-өсіп, білім алып, өз шаруа қожалығын 

өркендете отырып, қара шаңырақтың иесі болып отырған Мука-
нов Толеухан Аукенұлын  13 тамыз күні 50 жасқа толатын туған 
күнімен құттықтаймыз. Осынау қуанышты күні ардақтымызға 
денінің саулығын, шаңырақтың ырыс-байлығын тілейміз. 
Отбасыңнан ынтымақ, басыңнан бақ таймасын, көңілің көтеріңкі 
болып жүре бер демекпіз. 

Құтты болсын бүгінгі,
Ердің жасы - елуің.
Қуанышпен, шаттықпен,
Өтсін барлық өмірің.
Сәттіліктер серік боп,
Шыққын биік асқарға.
Арта берсін қадірің,
Туған-туыс, достарға!
Ізгі тілекпен: ағасы Мұрат, әпкесі Бақыт, қарындастары Майгуль, Бигуль, ұл-қыздары, 

немерелері және жиендері.

Қазақстан Республикасының «Өсімдіктерді қорғау туралы» Заңының 14-1 бабына 1-ші 
тармағына сәйкес (Тыйым салынған, жарамсыз болып қалған пестицидтер (улы химикаттар) 
мен пестицидтердің (улы химикаттардың) ыдыстары зиянсыздандырылуға жатады). Сол се-
бептен барлық шаруашылық құрылымдары қолданыстан қалған бос ыдыстарды залалсыздан-
дырулары міндетті. 

Осы баптың 2-ші тармағына сәйкес (Пестицидтерді (улы химикаттарды) зиянсыздандыру 
үшін арнаулы сақтау орындардың (көмінділедің)) болмауына байланысты  бұл жұмысты « Ақши 
агросервис» ЖШС- айналысады.  Жоғарыдағы айтылғандай барлық шаруа құрылымдары осы 
серіктестікпен келісім-шартқа отыру қажет. 

Мекен жайы: Алматы облысы, Іле ауданы, Күрті ауылдық округі, Ақши ауылы,телефон: 
(872757)24104, ұялы: 87051382989, Идрисова Мақпал. 

«UKAZ  Group» ЖШС-нен пестицидтерді  алған шаруашылықтар келісім- шарт бойын-
ша 1-ші қырқүйкке дейін бос ыдыстарын қайтарып  өткізулері міндетті.  Аталған талаптар 
орындалмаған жағдайда Қазақстан Республикасының Әкімшілік Құқық бұзушылық  Кодексінің 
403 бабына сәйкес жауапқа тартылады.

Барлық сұрақтар бойынша 2-10-68 телефонына хабарласуға болады.
      Р.БОКУШБАЕВ,   

Сарқан аудандық аумақтық инспекциясының
өсімдіктерді қорғау инспекторы.

Жарамсыз ыдыстарды жою


