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Жуырда аудан әкімі Талғат Қайнарбековтың 
жеке қабылауына Сарқан қаласы, Қойлық, Абай және 
Екіаша ауылының тұрғындары келіп, тұрғын үй, жер 
телімдері, төлқұжат алуға жәрдемдесу, спортта өнер 
көрсетіп жүрген мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған 
шәкіртақы бойынша бірқатар әлеуметтік маңызы бар 
сауалдар қойылды.

Аудан басшысы азаматтардың арыз - тілектерін, 
шағымдарын назарға алып, көтерілген мәселелерді заң ая-
сында шешу жолдарын қарастыруға  тапсырма берді. 

Өз тілшіміз. 

Ерлік пен елдік – егіз ұғым. Биыл 
түғанына 380 жыл толуына орай 
Алдияр батырға Сарқан қаласында  
ескерткіш қою, есімін мәңгі есте 
қалдыру бағытында ауқымды іс- ша-
ралар жоспарлануда. Осыған орай 
қазақ-қалмақ  соғысында ұрпағына 
ұран болған Алдияр батырдың кісілік 
келбеті, тұлғалық ерекшелігі, ерлігі 
мен өрлігі арқау болатын қисса- 
жырларға байқау жариялап отыр-
мыз.

Байқау 18-29  жас аралығындағы 
ақын-жыраулар арасында өткізіледі.

Алдияр Елкеұлы (шамамен 1641-
1712 ж.ж.) – қазақ-қалмақ соғысына 
қатысқан аға батыр. Тәуке ханның 

Ақын-жыршылар назарына
Бас батыры болған. Есімі Най-
ман елінің Садыр руының ұранына 
айналған. Алдияр туралы жазба де-
ректер Қазақстан мен Қырғызстанда 
сақталған. Жас кезінде қырғыз еліне 
барып қырғыз манабы Сарудтың 
қарамағында қызмет атқарып, 
бас батыр атағына ие болған.  
Қоқандықтармен, шүршіттермен, 
жоңғарлармен болған талай 
шайқастарды басынан өткізіп, қырғыз 

әскерінің  бас батыры атанып,  атағы 
ел-елге тарап, даңқы артқанда қазақ 
ханы Салқам Жәңгір Бұқар жырауды 
қырғыз еліне жіберіп Алдияр батыр-
ды елге шақыртып алады.  Ол кезде 
Қазақ жеріне ентелеп тұрған жаулар 
көп еді. Жәңгір хан қайтыс болып, 
орнына таққа отырған Тәуке хан елге 
оралған Алдиярды бас батыр сай-
лайды. 17- ғасырдың екінші  жарты-
сында, 18-ғасырдың басында қазақ 

еліне салмақ түскен ең ауыр кезеңде 
Алдияр батыр қазақ-қалмақ, қазақ-
қоқан, қазақ-шүршіт шайқастарының 
бел ортасында жүреді. Батырдын 
10 ұлы да осы соғысқа қатысып 
батырлық көрсеткен. Солардын брі  
атақты Қуат батыр.

Алдияр батыр Шыршық 
өзені жағасында жоңғармен 
соғыста ерлікпен қаза тау-
ып, кәзіргі Қызылорда облысы, 

Жаңақорғандағы  қасиетті Төлегетай 
баба, Қылышты қожа ата қорымында 
жерленген. 

Байкауға қатысушылар 
үстіміздегі жылдың 1 маусымына 
дейін igiman01@mail.ru  электрон-
ды мекен жайға жүректен шығып, 
жүрекке жететін тың туындыларын 
жолдауы керек. Тыңдаушылардың, 
оқырмандардың көңіл-күйін дөп ба-
сатын, оқыған жанның санасын та-
зартатын рухты жырларға танымал 
ақын жазушылар бағасын беріп, 
жеңімпазды анықтайды.

Ұйымдастыру комитеті.

Соңғы жауған қалың 
қар төтенше жағдайларға 
дайындығымызды айқындады. 
Тиісті сала мамандары 
өңіріміздегі қардың қалыңдығы 
бүгінгі күнге 46 см құраса, 
жер тоңының 45 см екендігін 
анықтаған. Айтып келмейтін 
апатқа қашан да сақадай сай 
болған дұрыс. Жуырда аудандық 
балалар мен жасөспірімдер 
спорт мектебінің жанындағы 
алаңда Республикалық коман-
далық-штабтық оқу-жаттығуы 
өтті.

Оқу-жаттығуға түрлі техни-
каларымен 112 адам «Дабыл» 
бойынша көтерілді.  Азаматтық 
қорғау мемлекеттік жүйесін 
ұйымдастыруды жетілдіру, 
сондай-ақ басқару органда-
рын, күштер мен құралдарды 
талапқа сай ұстау мақсатында 
өткен ауқымды шараға аудан 
әкімінің орынбасары, аудандық 
азаматтық қорғаныс бастығының 
орынбасары Жомарт Мыңбаев 
қатысып, ауданның жедел әрекет 
ету жасағының жеке буындары 

Республикалық командалық 
штабтық оқу жаттығуы

Көктем-2021

және командаларының саптық 
түзілуін аралап, нақты тапсыр-
малар жүктеді.

Сонымен бірге саптық 
тексеріс кезінде Жомарт 
Мыңбаев әрбір құрам және 
буындардың төтенше жағдайлар 
кезіндегі негізгі міндеттері мен 
қимылдарын сараптап, мүлікпен, 
арнайы киім және техникамен 
жабдықталуымен жақын таныс-
ты.

Сондай-ақ аудандық азамат-
тық қорғаныс бастығының 
орынбасары  хабарландыру 

және байланыс жүйелерінің 
дайындығын көзбен көріп, 
материалдық-техникалық, азық-
түлік, медициналық және де 
басқа қажеттіліктердің жеткілікті 
мөлшерде болуын қатаң тапсыр-
ды.

Шараға аудандық төтенше 
жағдайлардың алдын алу және 
зардаптарын жою жөніндегі ко-
миссия мүшелері, аудандық 
эвакуациялық комиссия, жедел 
әрекет ету жасағы  қатысты.

Өз тілшіміз.

КӨКЕЙКЕСТІ МӘСЕЛЕЛЕР 
КӨТЕРІЛДІ

Елордадағы  Ұлттық музейде  
мемлекет және қоғам қайраткері, 
Қазақстанның еңбек сіңірген 
қызметкері, профессор Төлеубек 
Мұқашевтың «Балалық шаққа сая-
хат» атты жеке көрмесі өтіп жатыр.

2014-2020 жылдар аралығында 
Сенат депутаты болған Төлеубек 
Мұқашев зейнетке шыққан соң 
бұрыннан армандап жүрген алғашқы 
көрмесін өткізуді қолға алған екен.

- Бұл көрме өзіміз туып-өскен 
жерді, табиғатымызды, балалық 
шақтың алаңсыз уақытын ұмытып, 
күнделікті қарбаласпен өмірін 
өткізіп жатқан жандарға еске түсіру 
мақсатында ұйымдастырылды. Жас 
кезімнен бастап әрдайым сурет са-
лып жүрдім. Қазір зейнетке шығып, 
бос уақытым көбейген соң осындай 
көрме өткізуді қолға алдым,- дейді 
экс-сенатор. Ол сурет арқылы 
ойындағысын  жеткізгісі келетінін 
айтты. 

- Алғаш рет осындай көрме 
ұйымдастырып отырмын.Шабы-
тымнан туындаған сүйіспеншілікті 
басқаларға, келе жатқан ұрпаққа 
көрсетсем деймін. Көрме оларды 
табиғатты құрметтеуге, туған жерді 
бағалауға насихаттайды деген 
ойдамын,-дейді профессор.

Көрме мақсаты – танымал суретші 
Т.Т. Мұқашевтың туған өлке, ұлттық 
тарих пен мәдениет тақырыптарына 
арналған шығармаларын өнерсүйер 

Экс-сенатордың  жеке көрмесі
қауымға кеңінен насихаттау, таныту.

Көрменің ашылу салтанатында 
сөз алған ҚР Ұлттық музей дирек-
торы Арыстанбек Мұхамедиұлы: 
«Төлеубек Төлеуұлы өмір бойы 
ізденісте жүретін өмірге де, өнерге 
де шын ғашық жан! Себебі реалист 
суретші бар әлем тек таңғажайыптан 
тұрады деп өмір сүреді. Бұған 
суретшінің қылқаламынан туындаған 
пейзаждық туындылары айқын 
дәлел. Көрменің «Балалық шаққа 
саяхат» аталуы да бекер емес. 
Төлеубек Мұқашевтың бала кезінен 
бастау алған шығармаларынан жан 
дүниесінің тазалығын, елі мен жеріне 
деген шексіз сүйіспеншілігін байқауға 
болады» - дей келе көрме жұмысына 
сәттілік тіледі.

Төлеубек Мұқашев 1975 жылы 
Қазақстандағы бейнелеу өнері 
саласындағы ең беделді жоғары 
оқу орны Абай атындағы Қазақ 
мемлекеттік педагогикалық институ-
тын бітірген.

Еңбек жолының алғашқы жыл-
дарында Алматы қалалық өндірістік 
көркем-безендіру комбинатын 
(1987-1994ж.ж.) басқарды. 1994-
2002 жылдары Алматы қаласы 
«Алматықалабезендіру» АҚ 

Президенті болып қызмет атқарды. 
Қазіргі уақытта Абай атындағы Қазақ 
ұлттық педагогикалық университеті 
Түлектер қауымдастығының 
президенті, университеттің Құрметті 
профессоры.

Өнер иесіне «Қазақстанның 
еңбек сiңiрген қызметкерi», «Алма-
ты қаласының құрметтi азаматы» 
атақтары берiлген. Сонымен бiрге 
«Парасат» орденiмен (2005), «Аста-

на», «Қазақстан Республикасының 
Тәуелсiздiгiне 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Конститу-
циясына 10 жыл», «Қазақстан 
Республикасының Парламентiне 10 
жыл», «Астананың 10 жылдығы», 
«Қазақстан Тәуелсiздiгiне 20 жыл», 
(2020), «Нұр Отан» ХДП «Белсендi 
қызметi үшiн» медальдарымен, III 
дәрежелі «Барыс» орденімен (2020) 
марапатталған.

Пейзаж - Т. Мұқашевтың жа-
нына жақын жанр. Суретші үшін 
табиғат –сұлулықтың, тазалықтың 
мәңгілік үйлесімінің мекені. 
Туған жері Т.Мұқашевтың бүкіл 
шығармашылығының өзегі десе де 
болады. Экспозицияға ұсынылған 
50-ге жуық картиналарында Жетісу 
жеріне тән әдемі пейзажды, 
қызғалдағы жайнаған дархан да-
ланы, тыныштыққа бөккен табиғат 
тылсымын әсерлі бояусыз шынайы 
жеткізген.

Шара барысында сөз алған 
Қазақстан Республикасының мемле-
кет және қоғам қайраткері Бірғаным 
Әйтімова: «Төлеубек Төлеуұлы - 
Қазақстанда мемлекеттік қызметімен 
қатар, өнерін де дамытып, көпшілікке 
ұсынған бірінші сенатор. Бүгінгі 
көрме суретшінің туған жеріне де-
ген алғысы, сүйіспеншілігі, махабба-
ты», - десе, өз кезегінде мемлекет 
және қоғам қайраткерлері Бақытжан 
Жұмағұлов, Жақсыбек Құлекеев 
суретші туындыларының келешек 
ұрпақ үшін таусылмас рухани азық 
болатындығын атап өтті.

 Іс-шараға белгілі мемлекет және 
қоғам қайраткерлері, сондай-ақ зия-
лы қауым өкілдері қатысты.

Қылқалам шеберінің туындыла-
рын тамашалаймын деген көпшілік 
үшін көрме екі ай бойы ҚР Ұлттық 
музейінде экспозицияланады.



26  ақпан 2021 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 2ARQANS RESMI
Спасибо за кропотливый труд

Врач – это не просто профессия. Это призвание и служение людям, в основе ко-
торого лежат милосердие, сострадание и любовь. В наше время когда мы сталки-
ваемся с неизвестным нам вирусом, на помощь приходят мед.работники. В нашем 
селе Тополёвка первую помощь оказывает фельдшер Акыбаева Н., которая всегда 
сопровождает  больных в районную больницу. В Сарканской районной больнице 
открыт «Фильтр», в котором на приёме сидит Тасыбеков Ж.А. – один из тех, кто 
проявляет внимание и доброту к людям. Больные пациенты, пройдя обследование 
в приёмном отделении, поступают в инфекционное отделение терапии, которым 
заведует врач Карибаева А.Б. Вместе с ней трудятся Кесенбаева С.А., Байжанов 
О.А., Булегенов М.А. Хочется поблагодарить мед.работников, выразить благодар-
ность за их нелёгкий труд, так как они прежде всего любят свою работу, рискуя 
своим здоровьем, оказывают помощь. Очень ответственно к своему делу относят-
ся мед.сестры: Келгенбаева, Канапянова, Турысбекова, Арыстанова, Мамырбаева, 
Оралханова, Иманбаева, также с чутким сердцем относятся к своей работе два 
мед.брата Аскар и Бауржан.

В инфекционном отделении нас окружили атмосферой доброты, любви и забо-
ты санитарки: Бекежанова, Беделханова, Камалдинова, Нуртазиева. Особые слова 
благодарности хотелось бы выразить нашему лечащему врачу Арайлым Бегары-
совне за её профессионализм, терпение. Выражаем признательность медицинско-
му персоналу, что ежедневно и ежечасно окружал нас своей заботой и вниманием, 
тем медицинским работникам, кто контролировал наше самочувствие и вовремя 
выполнял все предписания и назначения нашего лечащего врача, кто брал у нас 
анализы, сопровождал на КТ, вовремя кормил и по несколько раз в день убирал и 
дезинфицировал нашу палату. Большое спасибо главному врачу Шулгаубаеву А.К. 
главному врачу Сарканской районной больницы за создание благоприятных усло-
вий больным людям. Желаю всем мед.работникам здоровья, долголетия, терпения 
за их нелегкий кропотливый труд.

В. БАННОВА,
с. Тополёвка.   

Құжатсыз жүрген азаматтардың 
назарына

Ағымдағы жылдың мамыр айының 5 күніне дейін  Қазақстан Республикасының аумағында 
жеке бас куәліксіз жүрген азаматтары, жарамсыз құжаттары және реттелмеген мәртебесі бар 
адамдарды, оның ішінде ТМД елдерінің бірінің жарамсыз паспорты бар адамдарды, 1974 
жылғы КСРО паспорттарын уақытында өзгертпегендер сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
азаматтарын анықтау жөніндегі іс-шарасы жалғастырылуда. Жоғарыда көрсетілген қандайда 
бір сұрақтар туындаған жағдайда Сарқан ауданының полиция бөлімінің Көші-қон қызмет тобы-
на келіп керекті құжаттарының тізімдерін алуларыңызға болады.

А.СМАЙЛХАНОВА,
Сарқан аудандық көші-қон тобының

инспекторы, полиция капитаны.
      

МӘМС төлемегені үшін адамға қандай қауіп бар? 
Қандай айыппұлдар қарастырылған? 
Жұмыссыздарға қалай төлеуге болады?

Жұмыс берушілер тарапынан жұмысшылар үшін МӘМС-ке жүргізілген төлемдер бойын-
ша қарыз туындаған жағдайда төлем күнін қоса алғанда, мерзімі өткен әрбір күн үшін берешек 
сомасының 1,25% мөлшерінде өсімпұл көзделген. Егер жұмыс беруші қызметкерге төлем жаса-
маса немесе төлем уақытылы жүргізілмесе, қызметкер МӘМС пакетінде медициналық көмек ала 
алмайды, оның мәртебесі «сақтандырылмаған» болып өзгереді.

МӘМС үшін аударымдар зейнетақы, әлеуметтік аударымдарды төлеу сияқты міндетті бо-
лып табылатынын атап өткен жөн. Бірақ жұмыскерлерге, өзін-өзі жұмыспен қамтығандарға, БЖТ 
төлеушілерге қандай да бір айыппұл санкциялары жоқ. Төлемдер тұрақты болмаған жағдайда 
азаматқа сақтандырылу мәртебесі берілмейді.

Жұмыссыздар мемлекет аударымдар жасайтын азаматтардың жеңілдікті санатына жатады. 
Жұмыссыз мәртебесін растау үшін жұмыспен қамту орталығына хабарласып, есепке тұру қажет. 
Егер азамат жұмыссыз бола тұра, жұмыспен қамту орталығына тіркеуге тұрмаса, онда дербес 
төлеуші ретінде ай сайын 2125 теңге мөлшерінде жарна төлеу ұсынылады 

Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Қай елдің тарихында болмасын ірі 
тұлғалар аумалы-төкпелі кезеңдерде өзінің 
халық алдындағы тарихи міндетін орындау 
үшін тарих мінберіне көтерілетіні белгілі. Қазақ 
елі үшін соңғы бес-алты  ғасырлық тарихында 
ең ауыр болған кезеңнің біріне – шығыстағы 
көршісі Жоңғариямен болған соғыстар жата-
ды. Жүз жылдан астам уақыт бойы жүргізілген 
соғыстар қазақ халқының небір ұлдарын 
батырға айналдырып, есімдерін халық жа-
дында мәңгіге қалдырады. Тәуелсіздік алғанға 
дейін біз көптеген батырларымызды білсек 
те ұлықтай алмадық, тек соңғы жиырма жыл-
да ғана тұлғалар алдындағы парызымызды 
өтей бастағандаймыз. Бірақ ол іс әлі толық 
аяқталған жоқ. Әлі де болса, қазақ жерінің 
тұтастығы мен халқының  азаттығы үшін 
күрескен талай тұлғаларымыздың тарихи рөлі 
ел тарихында өз орнын ала алмай келе жатыр. 
Сондай тұлғалардың біріне – есімі өз руының 
ұранына  айналған, заманында есімін талай 
қазақ баласы қорған қылған, ал жауларының 
құтын қашырып мойындатқан  – әрі батыр, әрі 
би, әруақты тұлға Садыр Алдияр батыр жа-
тады. Қалың көпшілік түгел, тарихшылардың 
басым бөлігі  Алдияр батырды Найманның 
садыр руының ұранына айналған тұлға деп 
біледі де, оның өмір жолы мен ерлік істерін 
біле бермейді.

Тарихи материалдар мен шежірелік де-
ректер Алдияр батырдың шығу тегін былай-
ша көрсетеді: Найман, одан Төлегетай, одан 
Қытай, одан Садыр, Садырдан Тоң, одан 
Түгелбай, одан Жаңатай, одан Жадық, одан 
Діңгеліс, ал Діңгелістен – Елеке мен Тауымбет 
атты екі ата тармақталып шығады. Ал Еле-
кеден – Алдияр, Құдияр, Құрмантай, Ізбасар 
және Майлан есімді ұлдар дүниеге келеді [1, 
223]. Кейбір материалдарда Алдияр батырды 
шамамен 1641 жылы дүниеге келген деп айты-
лады.

Қазақ тарихында  ХҮІІ ғасырдың екінші 
жартысы, яғни Жәңгір хан қайтыс болғаннан 
Тәуке хан таққа отырғанға дейінгі 1650-
1680 жылдар аралығы   мүлде көмескі. Бұл 
жылдары қазақ қоғамында бір орталықтан 
басқарылатын мемлекеттік жүйе әлсіреп, ел 
ішінде  заңдық принциптің орнын әлімжеттілік 
принцип ауыстырады. Өзара қырқысулар 
мен бітіспейтін дау-дамайлардың ең белең 
алған жылдары болады. Алдияр батыр да 
осы жылдардың «құрбаны» болған секілді. 
Тарихшы Ә. Хасеновтің айтуына қарағанда 
Алдияр батыр өз еліндегі Тауымбет сияқты ру 
басшыларымен сиыса алмай, қырғыз мана-
бы Сарудың қарамағында қызмет атқарады. 
«Қырғыз биі Сарудың Ханшайым деген 
қызынан Қырықсадақ, Қырғызшора деген егіз 
екі ұлы болған. Бірақ бұлар Сару бидің ұлдары 
атанып, қырғыз ішінде қалады» [2, 264-265]. 
Бұл материалға қарағанда турашыл Алдияр 
батыр әрі туысы, әрі ру басшысы Тауымбеттің 
әділетсіздіктеріне, озбырлықтарына  шыда-
май  елден кеткен секілді. Ал Алдияр секілді 
батырды көрші елдегі қырғыз манабының 
қарамағына алуы өзінен өзі түсінікті жайт.

    Дегенмен қазақ қоғамында бірлікті, елдікті 
қолдаушы топтар белең алып, олар 1680 жылы 
Тәуке ханды билікке әкеледі. Тәуке хан да өзіне 
ниеттестерді жинай бастайды. Сөйтіп ханның 
арнайы шақыруымен Алдияр батыр елге қайта 
оралады. Батырдың ұрпақтарының айтуы-
на қарағанда Алдияр батыр Тәуке ханның оң 
жағында бірінші болып отыратын аға батыр бо-

Ұранға айналған  
ұлы тұлға

лыпты [1, 220]. 
    Алдияр батырдың ерліктері мен ел үшін 

істеген істері  ел аузында ғана сақталған. 
Солардың біріне Тәуке ханның тапсырмасы-
мен қарақалпақтарға жасаған қазақ жасақтары 
жорығының жеңіспен аяқталуы жатады. Сол 
заманда қазақ пен қарақалпақ арасы ушығып, 
екі жақ бір-біріне жорықтар ұйымдастырады. 
Тәуке ханның жасаған бірнеше жорығы сәтсіз 
аяқталған екен. Оған себеп қарақалпақтың ше-
кара маңындағы қарауыл әскері қазақ қолының 
келе жатқанын біліп, өз хандарына дереу хабар 
жібереді екен де, олар дер кезінде әскер жиып, 
қарсы шығып отырыпты.  Ал қазақ жасақтары 
болса тұтқұйылдық факторынан айырылып, 
мақсаттарына жете алмай, кері оралады екен. 
Алдияр батырдың «жайшылық» қасиетінің бар 
екенін білетін Тәуке хан келесі бір жорықты 
батырға жүктепті [1, 220]. Жайшылық қасиет 
дегеніміз ол – арқалы, әруақты адамдардың 
қажет кезінде табиғат құбылыстарына ықпал 
етіп, жаңбырды, тұманды, найзағайды туғыза 
алатын қасиетін айтады. Ондай қасиетке тек 
ерекше адамдар ғана ие бола алады. Мы-
салы,  ХІХ ғасырдағы Жанқожа батырдың 
сенімді серіктерінің бірі Ақтан батыр осындай 
қасиеттері үшін  – «Ақша бұлтты Ақтан батыр» 
деп аталған. Ол қажет кезінде Қоқан бекінісіне 
жаңбыр жаудыртып, қазақ қолының бекіністі 
алуына көмегін тигізген екен.

Қазақ қолын басқарған Алдияр ба-
тыр қарақалпақ шекарасына бір күндік жол 
қалғанда тұман мен жаңбыр шақыртып, 
қарауыл әскердің қазақ қолын аңғаруына 
мүмкіндік бергізбепті. Сол жорықта Алдияр 
батыр бастаған қазақ жасақтары жауын жеңіп, 
толық мақсатына жетеді. Тіпті қарақалпақ ха-
нын тұтқындаған екен [1, 220-221]. Бұл жеңіс 
– Алдияр батырдың халық есінде сақталып 
қалған көп жеңістерінің бірі ғана.

Қазақтардың сол замандағы негізгі 
қарсыласы, әрине жоңғарлар екені белгілі. Ал-
дияр батырдың атақ-даңқы қазақ жерінен асып, 
жоңғарларға да белгілі болса керек. Қазақ-
жоңғар қарым-қатынасында да батырдың 
беделі көп рөл атқарады. Ол жөнінде  мынадай 
тарихи аңыз-әңгіме ел арасында сақталыпты. 
М. Тынышбаев жазып алған деректің мазмұны 
мынадай: «Бірде қазақтармен келіссөз 
жүргізуге жоңғар хантайшысының өзі келіпті. 
Хантайшы мен Алдияр батыр келіссөздер 
жүргізіп, екі жақ арасындағы қақтығыстардың 
бәрін тоқтатып, бейбіт өмірді сақтауға келісіпті. 
Келісімнің нәтижесін Алдияр батыр Тәуке ханға 
келіп хабарлаған екен. Бірақ Тәуке хан бұл 
келісімді қабылдамай, батырға жоңғар хантай-
шысын тұтқындап, өлтіруге бұйырыпты. Батыр 
ханға қонақжайлық шартын бұзбау керектігін 
алға тартады. Бірақ Тәуке хан айтқанынан 
қайтпапты. Сонда Алдияр батыр шарт кетіп, 
өзіне келген қонақты ұстап бермейтінін айтады 
да, хан жіберген жасаққа қарсы қол жинайды. 
Ақыры хан жасағы мен батыр қолы арасында 
қақтығыс болыпты. Сол қақтығыста батырдың 

Майлан атты інісі қаза тапқан екен. Алдияр ба-
тыр ылғи да, «Майлан, ажалың әлде қайдан» 
деп отырады екен. Қалмақ үшін қазақтар 
қақтығысып, ақыры бірін-бірі ала алмайды. 
Келесі күні Алдияр батыр қонағын үлкен сый-
мен еліне шығарып салыпты. Сол шайқас пен 
Майлан батырдың қазасы туралы ел ішінде 
мынадай бір шумақ өлең қалған екен: 

«Ұзын ағаш Төйкеде келді қалмақ,
Хан Тәуке басып барып басын алмақ,
Келмегірдің қалмағы қайдан келді,
Екі қазақ соғысып Майлан өлді» [1, 221-

222].
Бұл арада ел аузындағы дерек мәліметі 

болған оқиғаның маңызын асқақтату үшін 
жоңғар хантайшысы мен Тәуке ханды, Ал-
дияр батырды оқиғаның басты кейіпкерлері 
етіп отырғаны белгілі. Дегенменде бір нәрсе 
анық, ол – Алдияр батырға жоңғарлар та-
рапынан жоғары шендегі бір ноянның, бір 
тайшының немесе бір елшінің келгені. Ал 
онымен қақтығысқан жоңғарлармен соғысуды 
қалайтын қазақ батырларының бірі болса ке-
рек. Дерек мәліметі Алдияр батырдың көршілес 
елмен  бейбіт қатынасты сақтауға күш салған 
тұлға екенін көрсетеді. Тарихшы Ә. Хасенов 
бұл оқиғаны 1704-1705 жылдары болған деп 
есептейді.

Жаңағы біз келтірген деректің соңы тіпті 
қызық. Жоңғар хантайшысы еліне аман-сау 
оралғаннан кейін, Алдияр батырдың ісіне өте 
риза болады да, жоңғар тұтқынындағы Ал-
дияр батырдың руының адамдарын, сосын 
наймандардың бәрін босатады. Бара-бара Ал-
дияр батырдың атын атаған әрбір қазақ жоңғар 
тұтқынынан босатылып отырылыпты. Бұл де-
рек мәліметінде  аңыздың басымырақ екені 
көзге көрініп тұрса да,  ақиқаттың иісін анық 
сезінеміз. Қалай болса да талай қазақ баласы  
Алдияр батырдың есімін пайдаланып жоңғар 
тұтқынынан босанған дейміз. Әйтпесе, мұндай 
оқиға болмаса, ол дерекке мәлімет боп енбе-
ген болар еді.

Алдияр батырдың батырлық бейнесін 
ашатын істер ел арасында көп тараған. Оны 
жинақтап, қалың көпшілікке жеткізу алдағы 
күндердің еншісінде деп білемін. 

Алдияр батыр 1712 жылы қайтыс болып, 
Шыршық өзені жағасындағы Төлек, Қылышты 
Ата дейтін ескі зиратқа жерленіпті. Ал оның 
есімін Найманның Садыр руы өздеріне ұран 
етіп алады [1, 223].

Батырдың төрт әйелінен он ұл туып, 
олардың бәрі дерлік әке жолын қуады. 
Қырғыз әйелі Ханшайымнан – Қырықсадақ, 
Қырғызшора, Таубике анамыздан – Қуат, Ке-
нембай, Дөненбай, Ежеп анамыздан – Асан, 
Медет, Кенжебай, Жібек шешемізден – Ақпан, 
Тоқпан атты ұлдар болған [3, 263-264].

Алдияр батырдың ұлдарының бірі Кен-

жебай Алдиярұлы 1730-1740 жылдары 
найманның садыр руының басшысы болып, 
жазба деректе қалады.     

1738 жылдың тамыз айында Орта жүз 
бен Кіші жүздің 58 ру басшылары Ресей 
билігін қабылдау жөнінде ант қабылдағаны 
белгілі [4, 43-46]. Орыс құжаттарында ант 
қабылдаған  рубасыларының есімдері ант 
қабылдаудағы реті бойынша беріледі. Бұл 
тізімде бірінші болып Найманның белгілі баты-
ры Жанкісіұлы Қанақайдың есімі көрсетілген. 
Сонымен қатар тізімнен Найман тайпасының 
мынадай тұлғаларының есімдерін табуымызға 
болады: Шүрек би Байқұдайқұлұлы, Ораз ба-
тыр Қондыбайұлы, Сарықұл Қожагелдіұлы, 
Жарылғап Қожагелдіұлы, Айтқұл батыр 
Қожагелдіұлы және Кенжебай Алдиярұлы [4, 
43-46].

Батырдың ұрпақтары туралы сөз қозғасақ, 
Ә. Хасеновтің мәліметтері бойынша  Алди-
яр батырдың қырғыз әйелінен Қырықсадақ, 
Қырғызшора атты ұлдарының ұрпақтары 
қырғыздар арасында қалған болуы керек, 
қазақтар арасында олар жөнінде ештеме ай-
тылмайды. 

Алдияр батырдың Қуатынан – Асау би, 
Қарақұла, Тобышақ атты үш ұл тарайды 
да, ол үшеуі жеке-жеке ру аталықтарына 
негіз қалайды. Кенембайдан – Бұлақ, Сар-
ша, Төлеулі, Ерәлі және Мақан; Медеттен – 
Қайдауыл, Құлшан, Көркетай, Боранбай; Кен-
жебайдан – Өте, Ботақан, Барақ, Төрехан атты 
әулеттер өсіп-өніп, одан ары жалғаса береді [1, 
223]. ХХ ғасыр басындағы есеп бойынша Ал-
дияр батырдан тараған әулеттердегі шаңырақ 
пен адамдар саны мынадай  болған: қуаттар 
– 200-дей шаңырақ, 1000-нан аса адам; медет-
тер – 368 шаңырақ, 1714 адам; кенжебайлар 
– 400-дей шаңырақ, 2000-дай адам; кенембай-
лар – 143 шаңырақ, 625 адам [5, 294-402].

    Сөзімізді түйіндей келе, қазіргі кезеңде 
біздің ел болып болашаққа сеніммен қарап 
отырғанымыз тарихымыздағы жүздеген, 
мыңдаған  тұлғалардың арқасы. Солардың 
бірі – есімі ұранға айналып, өз заманында 
қазақ қоғамының белгілі әрі белсенді  тұлғасы 
бола білген  Алдияр батырдың есімін ұлықтап, 
қазіргі ұрпақтарға үлгі ету біздің басты боры-
шымыз деп білемін.
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коронавирусной инфекции, вызванная коро-
навирусом SARS-CoV-2. Вспышка впервые 
была зафиксирована в Ухане, Китай, в дека-
бре 2019 года. 30 января 2020 года Всемирная 
организация здравоохранения объявила эту 
вспышку чрезвычайной ситуацией в области 
общественного здравоохранения, имеющей 
международное значение, а 11 марта — пан-
демией.

Симптомы COVID – 19
Повышенная температура тела, лихорад-

ка, сухой кашель, утосляемость, утрата обоня-
ния или вкуса. 

Диагностика
Наиболее распространенным методом 

диагностики является полимеразно – цепная 
реакция (ПЦР). Образец материала получают 
из полости носа или из горла. Кроме того, име-
ется и другой вид диагностики – экспресс-тест. 
Данным методом определяют наличие вирус-
ных белков, позволяют быстрее получить ре-
зультат, но их точность, как правило, ниже.

Вакцины ежегодно спасают миллионы жиз-
ней. Их действие заключается в настройке и 
подготовке защитных сил организма – его им-
мунной системы – к распознаванию и отраже-
нию атаки определенных вирусов и бактерий. 
Впоследствии при встрече с такими болезнет-
ворными возбудителями организм сразу же 
мобилизует силы для их уничтожения и тем 
самым предотвращает болезнь.

Вакцинация добровольная, согласно ста-

Что нужно знать о вакцинации
 против COVID - 19

тье 77 пункту 1 подпункта 18 Кодекса  Респу-
блики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI 
ЗРК «О Здоровье народа и системе здраво-
охранения» граждане Республики Казахстан 
имеют право на «дачу информированного со-
гласия или отказа на лечение и проведение 
других медицинских вмешательств, в том чис-
ле профилактических прививок». 

В Казахстане вакцинация против коронави-
русной инфекций началась с 1 февраля 2021 
года. 

Подлежат вакцинации против коронавирус-
ной инфекции:

- медицинские работники; 
- педагоги;
- участковые полицейские; 
- студенты; 
- персонал и контингент медико – со-

циальных и закрытых детских учреждений; 
- сотрудники службы ЧС, министерств 

обороны, внутренних дел, КНБ, Службы Госу-
дарственной охраны РК; 

- государственные служащие, сотруд-
ники дипломатических, консульских учрежде-
ний, аккредитованных в Казахстане, члены на-
циональных сборных команд; 

- лица с хроническими заболевания-
ми; 

- все желающие пройти вакцинацию. 
Лица не подлежащие вакцинации против 

коронавирусной инфекции:
- лица имеющие постоянные и временные 

противопоказания согласно приказу МЗ РК от 
21 октября 2020 года №ҚР ДСМ – 146/2020 
«Об утверждении перечня медицинских проти-
вопоказаний к проведению профилактических 
прививок»;

- лица с острой и бессимптомной формой 
коронавирусной инфекции;

- гиперчувствительность к какому – либо 
компоненту вакцины; 

- тяжелые аллергические реакции в анам-
незе; 

- беременность и период грудного вскарм-
ливания; 

- возраст до 18 лет. 
Лица подлежащие вакцинации против ко-

ронавирусной инфекции с учетом состояния:
- Переболевшие любыми формами 

КВИ прививаются через 6 месяцев после вы-
здоровления и с учетотм оценки состояния 
перед вакцинацией. Переболевшими счита-
ются люди с установленным и задокументи-

рованным фактом инфекции. Важно помнить, 
что вакцинация переболевших может расцени-
ваться как ревакцинация и не несет дополни-
тельных рисков развития осложнений;

- Лица контактировавшие с больным 
инфекционным заболеванием, включая КВИ, 
прививаются после завершения срока каран-
тина;

- Пациенты, получающие иммуносу-
прессивную терапию 1 месяц до и после вак-
цинации, из – за риска снижения иммунноген-
ности, а также пациенты с иммунодефицитом;

- Острые инфекционные и неинфек-
ционные заболевания являются временными 
противопоказаниями для проведения приви-
вок. Вакцинацию проводят через 2 – 4 неде-
ли после выздоровления или ремиссии. При 
острых кишечных заболеваниях вакцинацию 
проводят после нормализации состояния здо-
ровья. 

Вакцинация вводится 2 раза – промежуток 
21 день. Первый раз вырабатывается неболь-
шое количество антител. Второй раз – коли-
чество антител увеличивается, закрепляется 
действие первой дозы.  

Вакцину против коронавирусной инфекции 
вы можете получить в поликлинике по месту 
прикрепления. 

  Д. ОРДАБАЕВ,
 ведущий специалист.                                                       

Сарканского районного  УСЭК.

Пожар – это страшное несчастье. Его последствия измеряются 
не только деньгами, но и человеческими жизнями. Но если полно-
стью следовать всем правилам противопожарной безопасности, это-
го можно избежать. 

Помните! Чтобы не возник пожар, осторожно обращайтесь с ог-
нем. 

Все вы знаете, что «Спички детям не игрушка» . И это действи-
тельно так. 

Воспитывая детей, взрослые нередко забывают о необходимо-
сти привить детям чувство ответственности за шалости с огнем. 
Обычно все ограничивается  запрещающим окриком: 

    -Спичками не играй! Положи коробок на место! 
    - Электрическую плитку не включай! Маленький еще 
    - К газовой плите не подходи 
Но, несмотря на запреты, дети тянутся к огню, который так легко 

и просто можно вызвать с помощью спичек.  Взрослые стараются 
положить коробок в недоступное место, не раз при этом еще скажут: 

    - Не трогай. Спички - это не игрушка. 
Но это не значит, что нельзя пользоваться ими детям, тем более 

школьного возраста. Необходимость нередко заставляет младших 
школьников брать в руки спички, пользоваться ими. И не следует 
узаконивать  запрет. Правильнее будет научить ребенка пользовать-
ся открытым огнем, чувствовать ответственность при обращении с 
ним.   

Дети – наше будущее. Но всегда ли мы задумывается о том, 
чтобы жизнь  ребенка была радостной и счастливой, чтобы с ним 
не произошло беды. К сожалению, не все взрослые пока помнят об 
этом.  И что самое  страшное – жертвами огня  становятся сами 
виновники. Почему же это происходит? Чаще всего по вине самих 
взрослых. Оставленные дома без присмотра  малыши увлекаются 

Қайырлы күн, оқырман! Сіздерге білім туралы құжаттардың, 
яғни мектепті бітіргеніңіз туралы аттестаттың не кез келген оқу 
орны дипломының телнұсқасын алу жолдарын айтатын боламыз. 

Сонымен білім туралы құжаттардың телнұсқасын алудың 
екі жолы бар: Еgov.kz арқылы: Ең алдымен порталға кіріп, іздеу 
жолы арқылы «Білім туралы құжаттардың телнұсқасын алу» де-
ген қызметті табыңыз. Қызметке онлайн тапсырыс беріңіз; 

Бірінші қадамда өзіңіз туралы мәліметтерді, қайта 
қалпына келтіретін құжаттың түрін таңдаңыз; Оқу орны жай-
лы мәліметтерді ұсынылған нұсқалардан "қосу" батырмасын 
басу арқылы көрсетіңіз; Екінші қадамда ЭЦҚ арқылы өтінішке 
қол қойыңыз; Қызмет нәтижесін жеке кабинетіңізден тексеріп 
отырыңыз. Есіңізде болсын бұл қызмет түрін электронды алу 
үшін сіз міндетті түрде мобильді азаматтар базасында тіркелген 
болуыңыз керек. Қызмет көрсету уақыты – 15 жұмыс күні. ХҚО 
арқылы жүзеге асыру үшін: Ең алдымен ХҚО-ға кезекті онлайн 
брондаңыз. Бронды растау үшін ХҚО-ға 20 минутқа ерте келіңіз; 
ХҚО операторы арқылы «Білім туралы құжаттардың телнұсқасын 
алу» қызметіне өтініш қалдырыңыз; 

Қажетті құжаттар тізімі: Туу туралы куәлік немесе жеке куәлік; 
Өтініш беруші кәмелет жасына толмаған азамат болса, оның ата-
анасы немесе заңды өкілінің құжаттары. Есіңізде болсын ХҚО-ға 
бармас бұрын білім беру орынының мекенжайын, дұрыс атауын, 
оқу орнының атауы өзгерген болса, оның жаңа атауын, пошта 
индексін біліп алыңыз. Егер білім беру орны жабылып қалса, 
сұратылған құжаттың телнұсқасы жергілікті мұрағатқа сұрау 
жіберу арқылы алынады. Қызмет көрсету құны – тегін. Қызмет 
көрсету мерзімі құжат тапсырған күнді есепке алмағанда 30 
жұмыс күнін құрайды.

Әлия ХАМЗА,
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпо-

рациясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамының 
Алматы облысы бойынша филиалының Сарқан аудандық 

«Халыққа қызмет көрсету» бөлімінің маманы.

Детям о пожарной безопасности

 Чтобы не сгореть
недозволенными играми и затеями, а порой и опасной забавой 
со спичками, не представляя последствий. Это случается, когда 
родители забывают, убрать в недоступные детям места  спички 
оставляют на виду. Бывает и такое, когда, забывая о том, что дети 
проявляют большое  любопытство к огню, некоторые родители 
превращают спички в игрушку. Иные поступают еще опрометчи-
вее – зажигая спички, позволяют потушить их малышу. Конечно, 
это вызывает интерес у ребенка, ему надолго запоминается горя-
щий огонек. Часто после таких, на первый взгляд невинных забав, 
у детей  рождается привычка шалить с огнем. Часто дети совер-
шают неправильные поступки лишь потому, что не знают, к каким 
последствиям может это привести. Если же им постоянно разъяс-
нять это, то на детей можно убедительно воздействовать. 

Для того чтобы ребенок усвоил недопустимость игр с огнем, 
надо постоянно напоминать ему об этом. Правильное воспитание, 
которое оберегало бы ребят от опасных шалостей, вовсе не требу-
ет, чтобы родители не спускали с них глаз.  Но они должны всегда 
знать, где находится их ребенок, и что он делает. А ребенок дол-
жен раз и навсегда усвоить простейшую истину, что нельзя одно-
му без взрослых сжигать мусор. Родителям  необходимо помнить, 
что в нашей стране действуют утвержденные правила пожарной 
безопасности. Нарушение этих правил влечет  за собой по законо-
дательству РК административную, уголовную ответственность. За 
ущерб причиненный пожаром, происшедшим от шалости  с огнем 
детей, не достигших 14-летнего возраста, отвечают их родители 
или опекуны, причем особенно строго  в тех случаях, если они не 
занимались воспитанием ребенка, не следили за его поведением.

    Е.ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер  ОЧС Сарканского района,  капитан 

гражданской защиты.                                                   

Атаулы әлеуметтік көмек 
алушыЛардың

 назарына!
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму 

министрінің 2015 жылғы 5- мамырдағы № 320 бұйрығы және  ҚР Еңбек 
және халықты әлеуметтік қорғау министрінің 2020 жылғы 5 - қаңтарағы 
№3 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 
тағайындау және төлеу және кепілдік берілген әлеуметтік топтаманы 
ұсыну қағидаларының 4 – тарау, 39 тармағына сәйкес бір жастан алты 
жасқа дейінгі балаларға кепілдік берілген әлеуметтік топтама шеңберінде:

- азық-түлік жиынтықтары ай сайын атаулы әлеуметтік көмекті 
тағайындау кезеңінде немесе тоқсанына бір рет атаулы әлеуметтік 
көмек көрсету кезеңіндегі айлық жиынтық санынан кем емес мөлшерде 
беріледі;

     - тұрмыстық химия тауарларының жиынтығы тоқсанына бір рет 
атаулы әлеуметтік көмек тағайындау кезеңінде ұсынылады.

      Бұл ретте баланың жасын ескере отырып, азық-түлік жиынтығының 
түрі адамның (отбасының) атаулы әлеуметтік көмек тағайындау туралы 
өтініш берген кезде және оны тағайындау кезеңінде көрсетілетін баланың 
жасына байланысты анықталады.

«2021 жылға азаматтарды кепілдендірілген әлеуметтік пакетпен 
қамтамасыз ету шеңберінде тауарлар мен қызметтер сатып алына-
тын мекемелерді анықтау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
қаулысы 2021 жылғы 29 қаңтарында бекітілді. Бір жастан алты жасқа 
дейінгі балаларды кепілдік берілген әлеуметтік топтамамен қамтамасыз 
ету үшін "Мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы 
ҚР заңына сәйкес жүзеге асыралатындықтан, қазіргі таңда аудандық 
жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімімен тауарды 
жеткізуші мекемемен келісім шарт жасалуда. Келісім шартқа сәйкес, 
қаңтар және ақпан айына берілуі тиіс кепілдендірілген әлеуметтік топта-
ма 2021 жылдың 10 наурызына дейін берілетін болады.

 
Сарқан ауданы жұмыспен қамту және

 әлеуметтік бағдарламалар бөлімі. 

Қазақстан Республикасының 
Ауыл шаруашылығы министрінің 
2015 жылғы 6 мамырдағы 
№ 7-1/418 бұйрығына сәйкес
«Алматы облысының ветери-
нария басқармасы» мемлекеттік 
мекемесінің «Ветеринариялық 
пункттері бар Сарқан ауданының 
ветеринариялық станциясы» ШЖҚ 
МКК-ны өз қызметінде төмендегідей 
мемлекеттік қызметтерді көрсетеді.

1. «Ветеринариялық анықтама 
беру» жануарға, жануардан алына-
тын өнім мен шикізатқа, жем-шөпке 
берілген ветеринариялық анықтама 
межелі пунктіне дейін, жануардан 
алынған сүтке беріледі.

№ 1 Ветеринариялық анықтама 
үй, жабайы зертханалық, теңіз 
жануарларының, бал араларының, 
малдар ұрығының, эмбриондардың, 
инкубациялық жұмыртқалардың, 
балық уылдырығының барлық 
түрлеріне.

№ 2 Ветеринариялық анықтама үй 
және жабайы жануарлардың еті мен 
ет өнімдеріне, құстың етіне, сүт және 
сүт өнімдеріне, балық және балық 
өнімдеріне, жұмыртқа және жұмыртқа 
өнімдеріне, ара балына.

№ 3 « Ауыл шаруашылығы жану-
арларын ветеринариялық паспорт 
бере отырып бірдейлендіруді жүргізу» 
Бірдейлендіруге аудан аумағындағы 
ауыл шаруашылығы жануарлары жа-
тады.

2. Ауыл шаруашылығы 
жануарларының төлі мынадай 
жасқа жеткен күннен бастап он 
төрт жұмыс күннен кешіктірілмей 
бірдейлендіріледі:

бұзаулар, қозылар, лақтар, бота-
лар – туылған күнінен бастап жеті күн 
өткеннен кейін;

құлындар – төрт  айлық жасынан 
бастап ( таңбалау кезінде), туылған 
күннен бастап жеті күн өткеннен кейін 
(чиптеу кезінде);

торайлар – туылған күнінен бастап 
жеті күн өткеннен кейін.

Қосымша ақпаратты: 8/72839/ 
2-18-02 телефоны арқылы алуға бо-
лады.

Мемлекеттік 
қызмет түрін 

ұсынады

Құжаттың түпнұсқасын алу 
жолдары
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Майдандарға бес қаруы сайланған,
Қайрат-күші өткір болып қайралған.
Талайларға үлгі болар есімі,
Садырлардың ұранына айналған.

Қалмақтармен қан майданда жолықты,
Айналасы сый-қадірін мол ұқты.
Төрін беріп, құрметтеген ерекше,
Тәуке ханның бас батыры болыпты.

Жаңа кітап

«Жылжиды жылдар» 
оқырмандарымен сырласады

Тауке ханға халық ішінен Алдияр батырдың 
үстінен шағым жасалады. Шағым: «Алдияр ба-
тыр халықты місе тұтпайды. Зәбірлеп, әлім 
жетік жасап, ойына келгенін істейді», - деген 
жаман мағынада болады. Тауке хан шағым 
жайында Алдияр батырға айтады. Бірнеше 
күндер өтеді. Тауке хан өз шатырында, көптің 
қоршауында ақыл-кеңес құрып отырғанын 
Алдияр батыр сыртынан көреді. Хан шатыры-
на Алдияр батыр келеді. Ханға ізетпен сәлем 
беріп, өзінің тиесілі орны, ханның оң тізесі 
жағына келіп жайғасады. Аңдап қараса, көп 
ішінде өзінің атына шағым жасағандар да бар 
болып шығады. Сыртта екі түйе жетектеген 
Алдияр батырдың жігіттері келе жатады. Екі 
түйе үстіне азық-түліктер артылған екен. Ал-
дияр батыр: «Мен ол азықтарды қара халыққа 
емес, ханға әкеліңдер демеп пе едім? Бері 

Алдияр батыр
Төлегетайдың төрт немересінің бірі - Садыр. Садырдың кіндігінен 

таралған ұрпақтар «Садыр елі деп аталады. Садыр елінің ұраны – Алдияр. 
Енді осы аталған Алдияр ата кім болғанын деректеп келтірейін. Ұрпақтар 
біле жүрсін.

Алдияр қазақтың Тауке ханының бас батыры болып, барлық кеңестерде 
ылғи оң тізесі жағынан орнығып отырыпты. 

әкеліңдер!», - деп отау ішінен сыртқа айғай 
салады. Одан жиналғандарға тіке қарап, Ал-
дияр батыр: «Хан менің қара халыққа қиянат 
жасаған істерімді жария қылуды ұйғарып 
отыр», - дейді. Тауке хан алдында бұлай 
сөйлеуге ешкімнің дәті бармайды екен. Тауке 
хан тұрып: «Алдияр батыр, сен халыққа қарау 
қылықтар жасаған болсаң? Бұдан бұлай олай 
жасама! Шағымшылар да сен туралы асы-
ра сілтеп айтқан болар? Барлығын ұмытып, 
татулық-сыйласымға келіңдер! Алдияр батыр 
менің ең құрмет көретін ерлерімнің бірі. Оның 
ерлігі мен ақылына ешкім жетер емес. Егер ол 
қара халықтан ұсқынсыз жай ат алса, орнына 
атан түйе беріп қайырады», - деп сөзін түйеді. 
Іс насырға шаппай, осылай тынады. Жиналған 
көпшілік ризалықпен тарасып, шағымшылар 
хан көзінше Алдияр батырдан кешу сұрасады. 
«Бәріне бір Тәңір куә!» - деп Алдияр батыр 
шағымшыларға кешірім ықтиярын білдіріпті.

***
Алдияр батыр тыңшылық барлау қызметін 

өте ұқыпты және кесірсіз атқара біліпті. Сол 
заманда барлау қызметін «жайшы» деп атап-
ты. Тауке хан қарақалпақтарды бірнеше рет 
шабуға ұмтылып, түк шығара алмапты. Тау-
ке ханның үлкен қолмен келе жатқандығынан 
Қарақалпақ ханы жайшылар арқылы ерте біліп, 
үлкен қарсылық қам жасап, қазақ қолының ша-

буылын дарытпапты. Қапаланған Тауке хан Ал-
дияр батырға «Қарақалпақ елін шауып, ханын 
талапай ет» деп бұйрық етеді. Алдияр батыр 
қазақ жасақтарымен үстірт, жасырын еппен 
Қарақалпақ елінің шекарасына жетіп, құйынды, 
нөсерлі жаңбыр жауып тұрғанында ауылдарын 
шауып, ер мен әйелдерін тұтқынға түсіріп, мол 
олжаға кенелтеді. Алдияр батыр Қарақалпақ 
ханын іздеп, не өлі, не тірі екенін білмей, таба 
алмай дал болады. Сондай күңгірт мезетте 
қарақалпақ жағынан тұтқынға түскен бір әйел 
тұтқынға түскен ер азаматтар ішінен ханды 
танып қояды. Мұны Алдияр батырдың бір 
жауынгері біліп қалып, Қарақалпақтың ханын 
қылышпен шауып өлтірмек болады. Өйткені, 
өз даңқын шығармаққа ханның басын кесіп, өзі 
Тауке ханға апармаққа ниет етеді. Қарақалпақ 
ханы тізерлеп отыра қалып, ол жауынгерден 
жалынып өлтірмеуін сұрайды. Қарақалпақ 
ханы: «Байлыққа кеңелесің. Көп алтын ақша 
беремін. Мені білмеген болып босат», - деп 
оны сендіреді. Ол батыр Қарақалпақ ханының 
тілегін қабыл көреді. Ханды өлтірмей, босатып 
жібереді. Болған жағдайды Алдияр батырдың 
сенімді жігітінің бірі оған астыртын, дереу 
жеткізеді. Алдияр батыр атына міне салып, 
қашқан ханның артынан қуады. Қуып жетіп, 
ханды атынан түсіріп, қол-аяғын байлап, аты-
на қойша өңгере салып, тірідей Тауке ханның 

алдына апарады. Тауке хан өз қолымен 
Қарақалпақ ханын өлтіріп, қос қолдап қанын 
ішіпті. Тауке ханның бұл қылығын Алдияр ба-
тыр жақтырмапты.

***
Қазақтың бас батыры Алдиярмен келісім 

жасап, сөйлесуге қалмақтың қонтайшысы елші 
болып келеді. Екі жақ ұзақ келіс сөздерден кейін 
соғысты, бір ел бір елді шабуды «тоқтатайық» 
деген шешімге қол жеткізеді. Алдияр батыр 
болған жағдайды Тауке хан алдына барып ба-
яндап беріп, өзі де осы тоқтамға келгенін ай-
тады. Тауке хан мұндай шешіммен келіспейді. 
Алдияр батырға Тауке хан: «Дереу қалмақтың 
елші қонтайшысын өлтіріп, басын кесіп алды-
ма әкел!» - деп бұйырады. Алдияр батыр Тау-
ке ханның бұйрығын орындамай, қалмақтың 
елшісі қонтайшыны ауылына жасырып, өзі 
жігіттерімен Тауке ханның қаһарлы бұйрығынан 
сескенбей, қорғану амалдарына кіріседі. Тауке 
ханның жасақтаған қолы Алдияр батырдың 
ауылын шабады. Таңның атысынан басталған 
кескілескен ұрыс кешке дейін жалғасады. 
Алдияр батырдың ержүрек інілері Майлан, 
Құдияр, Ізбасар бастаған ауыл жігіттері Тау-
ке хан жасағымен аянбай шайқасып бағады. 
«Майлан, ажалың әлде қайдан?» деп Алди-
яр батырдың өзі айтқанындай, оның кіші інісі 
Майлан осы ұрыста мерт болады. Кешкісін 
Алдияр батырдың ауылын ала алмаған Тау-
ке хан жасақтарының қалдығы кері қайтады. 
Ертеңінде Алдияр батыр қалмақтан келген 
елші қонтайшыны құрметпен жолға салады. 
Бұл ұрыс туралы ел аузында:

«Ұзынағаш, Тойкеге келді қалмақ,
Хан Тауке басып барып, басын алмақ.
Келмегірдің қалмағы қайдан келді,
Екі қазақ соғысып, Майлан өлді», - деген 

өлең жолдары сақталған. Екі қазағы Тауке хан 
мен Алдияр батыр. Қалмақ елшісі қонтайшы 
аман-есен еліне жетеді. Жетісімен тұтқынға 
түскен қазақтардан: «Кім Алдияр батырды 
біледі? Кім ол туралы естіді?» - деп сұрап біліп, 
естігендердің барлығын тұтқыннан жедел бо-
саттырып, елдеріне қайтарыпты. 

Жемісбек ТОЛЫМБЕКОВ.

Шайқасқанда қылыш сермеп жауымен,
Барлығы оның сескенетін әлінен.
Ешқашан да жеңілмепті майданда,
Қайсарлығын биік қойып бәрінен.

Қадір тұтқан алысы да, жақыны,
Жүйрік аттан босамаған тақымы.
Түсірмеген төмен қарай байрағын,
Ол- қазақтың Алдиярдай батыры.

Сақтап қалып еркіндікті бағалы,
Қорғап өткен ұлан ғайыр даланы.
Батырлардың арқасында осындай,
Бұзылмаған қазағымның қамалы.

Болашақтың ашып міне есігін,
Азаттықтың тербеттік қой бесігін.
Алдиярдай бабамызды ұмытпай,
Ешқашан да өшірмейміз есімін!

Алтынай ҚАНАПИЯ, 
Алматы Мемлекеттік университетінің 

1 - курс студенті. 

Ешқашан да өшірмейміз есімін

Теректі – шипалы өзен
Сарқан ауданы табиғатының 

көркемдігі, жерінің құнарлылығы 
жағынан Қазақстанда ғана емес бүкіл 
әлемде алдыңғы орында тұр десем 
қателеспес едім. Топырағына шыбық 
қадасаң жемісін беретін, суының 
тәттілігі балдай, дәрілік шөптерінің өзі 
дертке шипалы болатыны оның киелі 
өлке екенінің белгісі деп білемін.

Бала кезімде мен көрші ауылда тұрсам 
да Сарқанға келіп жеміс-жидек алып жүруші 
едім, содан құдай бұйыртып 1953 жылдан 
бері осы қасиетті Сарқанымда тұрып жатыр-
мын. 

Қалада өскен сұлу теректер, жасыл 
шыршалар, ақ қайыңдар маған ерекше әсер 
береді. 1960 жылдардың басында Сарқан 
қаласында Павлик Морозов атындағы балалар үйі болды, сол балалар үйінде менің жолдасым 
Колубеков Рафик Шакирұлы 1962 жылдан 1982 жылға дейін тәрбиеші кейіннен директор болып 
жұмыс жасады. Сол жылдары аудандық оқу бөлімінің бастығы Ұлы Отан соғысының ардагері 
Ротачев Федор Тимофеевич болатын (таудағы түскен суретте шляпада тұрған адам). 1970-1982 
жылдары аудандық партия комитетінің І-ші хатшысы Бабенко Иван Сергеевич болатын. Ол 
күректей 12 жыл ауданымыздың ауыл шаруашылығын, құрылыс, жол саласын өркендетуге өз 
үлесін қосқан еді. Сонымен қатар ол жетім балалардың өміріне де көп көңіл бөлетін...

Аудандағы осындай танымал адамдардың қолдауымен Сарқандағы балалар үйінің жетімдері 
аш-жалаңаш болмады. Аудан ол кезде республика көлемінде жоғарыдан көріне бастаған. 

Аудандық оқу бөлімінде 40 жылға жуық еңбек сіңірген «Қазақстан Республикасының және 
КСРО-ның оқу ісінің үздігі» Мусина Мира Тауфиковна өзінің «Огни Алатау» атты облыстық газет-
ке 21.07.2007 жылғы «Любви божественная сила» деген тақырыпта жазған мақаласында былай 
деп көрсеткен: Ол кездегі балалар үйінде жан-жақтан жиналған ересек балалар да кішкене бала-
лар да болған, оларға білім мен тәрбие беру оңайға түспеді. Балалар үйінің директоры Колубе-
ков Рафик Шакирович бала тәрбиесі еңбектен басталатынын жақсы түсініп, Сарқан ауданының 
Тополевка ауылының жоғарғы тау жағынан 500 гектар жерді заң жүзінде сұрап алып, «Подхоз» 
ашып Теректі өзенінің бойында балалар жазда демалатын лагерь салды. Подхозда 1000 қой, 50 
сиыр, 100 бас шошқа бар болатын. Жаз бойы жұмысшылармен бірге балалар малға шөп дай-
ындап, бау-бақша егіп, тау бөктеріне арпа, сұлы екті. Тауда 4 омарта (пасека) бар болатын. Сол 
кезде балалар өздерінің еңбекпен тапқан тамақтарын жеп отырды. Жаз бойы балалар спортпен 
шұғылданып, бассейнде суға шомылып, балық аулап, өз білімдерін жетілдіріп отыратын... 

Менің жолдасым Рафик Шакирұлы сол кезде айтып жүруші еді: «Теректі өзенінің емдік қасиеті 
бар ғой деймін, бұл өзеннің мұздай суына балалар күні-түні шомылса да бір ауырған емес, шіркін 
осы жерге ауданымыздың адамдары демалатын «Пансионат» саяжай ашса қандай керемет бо-
лар еді»-дейтін. 1982 жылы облыстық оқу бөлімінің бастығы Тұрсын Абдрешовтың бұйрығымен 
Рафик Шакирұлы қазіргі Ы. Алтынсарин атындағы орта мектепке директор болып тағайындалды. 
Өзі кеткен соң балалар үйінің алған жері жеке меншікке көшіп, малдары кім көрінгеннің қолында  
кетті ғой. Өкінішке орай балалар үйі де жабылды.

Ауданымыз қазір Аллаға шүкір, облыс бойынша алдыңғы қатардан көрініп жүр. Ол да біздің 
аудан басшыларының тынбай еңбектенуінің арқасында деп білемін.

Біздің аудан дәрілік шөптерге бай, соны ескеріп Черкасск ауылдық округі Қарғалы ауылын-
да дәрілік шөп өндіретін кәсіпорын ашылып, 35 адам жұмыспен қамтылатынын аудан әкімінің 
есебінен  оқып және өз қаражаттарымен инвесторлардың көмектесіп отырғандарына, істеріне 
сәттілік тілеп, алғысымды айтқым келеді.

Экономиканың дамуында туризмнің алатын орны ерекше деп ойлаймын. Аудан әкімінің 
қорытынды есебінде тау туризмін дамыту туралы жақсы бастамалар көтерілген екен. Соның бірі 
турбаза «Жалаңаш» шатқалында  инвестор   «AQPANASSETS» ЖШС, инвестиция көлемі 350 
млн.теңге деп жазылыпты. Бұрын 1970 жылдары осы жерде «Жалаңаш» деген (кейде «Жама-
нуха» деуші еді) шағын ауыл бар болатын, сол жерде Сарқан балалар үйінің «подхозы» малы 
орналасқан еді, кейіннен сол ауыл жоғалып кетті. Айтайын дегенім сол «Жалаңаш» шатқалына 
халық демалатын «Саяжай-Пансионат» ашылса нұр үстіне нұр болар еді дегім келеді. Бұрынғы 
аудан әкімі Разбеков Марат Мелісұлы кезінде туризмге көп көңіл бөлген болатын. Соның бірі 2019 
жылдың мамыр айында Жоңғар Алатауының етегінде, Тополевка ауылында Алматы облысының 
туризм басқармасы, аудандық әкімдіктің және «Парыз» Сарқан ауданының еріктілері, жастар 
қоғамдық бірлестігінің қатысуымен «Сиверс алмасының гүлденуі» деген тақырыпта фестиваль 
өткен. Бұл екінші рет өтілген фестиваль болатын. Мақсаты: Жетісу өлкесіне «Жоңғар Алатауы» 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркіне туристер ағымын арттыру болатын. Өкінішке орай «пандемия» 
сылтауымен бұл шара 2020 жылы жалғасын таба алмады. Бұл шараны аудан жастары қолға 
алып жалғастырады деген сенімдемін.

Еліміз аман, жұртымыз тыныш, Тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын ағайын.
Кәукер КОЛУБЕКОВА,

ардагер ұстаз, Сарқан ауданының Құрметті азаматы.           

Жуырда ғана ардагер ұстаз, филолог Болатхан 
Есіркегеновтың «Жылжиды жылдар» атты ғұмырнамалық 
деректі повесін оқып шықтым. Өмір белестеріндегі кедергі-
бөгеттерге қарамастан алға ұмтылған кейіпкер характері 
сомдалған бұл туынды шынайылығымен құнды. 

Әулет үлкендерінің шекараның арғы бетіндегі қым-
қуыт тағдыры, атамекенге оралғаннан кейінгі кейіпкердің 
өмірден өз жолын табудағы талпынысы, жеңісі мен жеңілісі 
қоғамдық-әлеуметтік жағдайлармен астастырыла отырып, 
оқырманды қызықтырады.

Мен де бұл кітапты бірдемде бітіруді мақсат тұтып бас 
алмастан оқыдым. Оқып шықтым да әдебиет төңірегіндегі 
әңгімелеріміз әрдайым жараса кететін әдебиетші 
ағамыздың кітабы жайында пікір бөлісуді орынды санадым. 

-Нағыз сөз ойдан шығады. Ойға түрткі болмаса, ол 
қайдан шығады? –деген сауалмен басталған сөз басын-
да автор осы кітапты жазуға себеп болған жағдаяттарға 
тоқталып, әңгімені әулет шежіресінен бастайды.

Төлегетайдың төрт баласының бірі Матайдың Аталық 
тармағынан тарайтын Болатхан Есіркегенұлы шежіреге жетік замандастарымыздың 
қатарында. Өз атасы Тұқымбектің, әкесі Есіркегеннің Ақсу-Сарқан өңіріндегі кезеңдеріне, 
Шыңжаңдағы тағдырына назар аударта отырып автор бұл кісілердің бітім-болмысын 
айшықтайтын оқиғаларды үйлесімді жеткізе біледі. Атасының жүрек жұтқан батырлығын, 
әкесінің өнер-білімге құштарлығын айғақтайтын штрихтар хикаяттың тартымдылығын артты-
ра түскен. Сондай-ақ апасы Рабиғаның қатал енелерінің тезінен өтуі арқылы кейіннен үлкен 
әулеттің ақылшы анасы болып қалыптасуынан заңдылық табады.

Менің міндетім 31 баспатабақтан яки 500 беттен тұратын палуан кітап оқиғасын 
толыққанды баяндап беру емес. Кімде кім Бөкеңнің балалық шақтағы, университеттегі, өмір 
мектебіндегі әсерлі әңгімелерімен танысқысы келсе «Жылжиды жылдарды» асықпай оқып 
шығуға кеңес береміз. Болатхан Есіркегенұлының көлемді кітабында осынау ауқымды по-
вестпен қатар бірқатар әңгімелері, жүрекжарды өлеңдері бар.

Ж. МАҚАТҰЛЫ.
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аударылғанда «ағаш» деген ұғымды білдіреді 
екен. Діңі, тамыры, түбірі, бұтақтары бар 
ағаш көктеп-көгергенде бұтақтан бұтақ өнуі, 
жапырақтарының жайқалуы заңдылық. 
Біреуден көпке қарай тармақталып кететін 
шежіреміз Алдияр батырдан тараған Кенже-
бай, Медет, Кенембай, Қуаттың бүгінге дейінгі 
ұрпақтарын тізбелеп береді.

Рулық құрылым-замана талабынан 
туындаған күрделі құбылыс. Ұлттың ұйысуы, 
мемлекеттің іргеленуі, болашақ іргетасының 
қалануы жолындағы аса маңызды құралға 
айналған рулық идеология өзінің мақсат-
мүддесін орындады. Қай рудың өкілі атасын 
қалай таратса да түп-негізі Қазаққа барып 
тіреледі де киіз туырлықты, Алаш ұранды 
Қазақпыз деген ұғымға келмей қоймайды.

Бір елдің ұранына айналып, шежіреде 
нақты бедерленетін аталарымыздың тегін 
болмағаны бесенеден белгілі. Алты алашқа 
даңқы кеткен Алдияр бабамыз жайындағы 
аңыз-әфсаналарды сараламас бұрын тари-
хи тұлға ғұмыр кешкен кезеңге қысқаша шолу 
жасағанымыз абзал.

«Қырғыз-қазақтар ХVII-XVIII ғасырларда» 
атты еңбегінде М.Тынышбаев Тәуке ханның 
кезеңін «Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған 
заман» деп сипаттайды. Қазақтарға қоғамдық 
өмірде қажеттілігі орасан «Жеті Жарғы» заң 
жүйесін тарту етіп, парасаттылығымен «Әз 
Тәуке» атанған ханның Алдияр сынды көзсіз 
ерліктері айналасына аян болған хас батырға 
оң жағына орын беруі ел-жұртының қауіпсіздігін 
қамтамасыз ету мақсатына туындағаны 
анық. Хан езілген, етекбастыны көп көрген 
шағын рулардың бастарын біріктіріп, орда-
сын күшейтіп, қуаттандырып отырған. Тәуке 
хан тұсында Ұлы жүзге Төле би, Орта жүзге 
Қазыбек би, Кіші жүзге Әйтеке би, қырғыздарға 
Қоқым би Қарашорин, қарақалпақтарға Сасық 
би төрелік айтып, қарауындағы қалың елін 
жұдырықтай жұмылдыра білген. Жыл сайын 
хан ордасында бір-екі ай бойы Ташкенттің 
оңтүстігіндегі Ангрен өзені жағалауындағы 
Ханабаддағы Күлтөбеге жиналған бабала-
рымыз шешімін таппай келген мәселелердің 
түйінін ағытқан. Дана билеріміздің ұйғарымына 
тоқтаған халқымыздың санасындағы 
«Күлтөбенің басында күнде жиын» деген тіркес 
содан қалған деседі.

Бір ойды бір ой туындатады. 1598-1784 
жылдар аралығында 200 жылдай қазақ 
хандығының басты қаласы болған, Есім хан-
нан бастап Тәуекел, Тәуке, Абылай билігіне 
дейінгі қазақ тағдырымен тығыз байланысты 
Ташкентте біздің ата-бабамыздың тарихы жа-
тыр. Билер кеңес құрған Күлтөбені өзбектер 
«Гүлтепе» деп атайды екен. Ангреннен берірек 
«Қырық қыз» деп аталатын бұлақ жөнінде 
«Жоңғар шапқыншылығы кезінде қазақтың 
қырық қызы түгелдей қырылып, қырық бұлаққа 
айналған» деген аңыз бар. 

Ежелгі аңыз желісі бойынша Әз Тәукенің 
анасы қалмақ қызы. Салқам Жәңгірдің 
ерлігіне бас иіп, туыстасуды мақсат тұтқан 
қалмақтар ханға қызын беріпті. Алайда Тәуке 
нағашыларына бүйрегі бұрмай «Ежелгі дұшпан 
ел болмас, етектен кесіп жең болмас» деген 
ұстаныммен ғұмыр кешіпті. Бұл туралы Алдияр 
батыр туралы жазбамызда кеңінен тоқталамыз.

Алдияр Елкеұлы (шамамен 1641-1712 ж.ж) 
жас кезінде қырғыз еліне барып қырғыз манабы 
Сарудтың қарамағында қызмет атқарып, бас 
батыр атағына ие болған.  Қоқандықтармен, 
шүршіттермен, жоңғарлармен болған та-
лай шайқастарды басынан өткізіп, қырғыз 
әскерінің  бас батыры атанады. Алдиярдың 
ақылдылығы Саруд ханның көңілінен шығып, 
қызын береді. Хан қызы егіз ұл туып, үлкенінің 
атын Қырықсадақ, екіншісін Қырғызшора деп 
атайды.  Батырдын атағы ел-елге тарап, даңқы 
артқан. Қазақ ханы Салқам Жәңгір Бұхар жы-
рауды қырғыз еліне жіберіп Алдияр батырды 
елге шақыртып алады.  Ол кезде Қазақ жеріне 
ентелеп тұрған жаулар көп еді. Жәңгір хан 
қайтыс болып, орнына таққа отырған Тәуке хан 
елге оралған Алдиярды бас батыр сайлайды. 
17-ғасырдың екінші  жартысында, 18-ғасырдың 
басында қазақ еліне салмақ түскен ең ауыр 
кезеңде Алдияр батыр қазақ-қалмақ, қазақ-
қоқан, қазақ-шүршіт шайқастарының бел орта-
сында жүрді. Батырдың 10 ұлы да осы соғысқа 
қатысып батырлық көрсеткен. Солардың бірі  
атақты Қуат батыр.   Алдияр батырдың бір ұлы 
Кенжебай Алдиярұлы 1730-1740 жылдары 
Найманның Садыр руының басшысы болып, 
есімі жазба деректерде қалған. 1738 жылдың 
тамыз айында Орта жүз бен Кіші жүздің 58 ру 
басшылары құптаған Ресей билігін қабылдау 
жөніндегі құжаттарда Кенжебай атамыздың 
қолы бар.  

Алдияр батыр Шыршық өзені жағасында 
жоңғармен соғыста ерлікпен қаза тауып, қазіргі 
Қызылорда облысы, Жаңақорған ауданындағы  
қасиетті Төлегетай баба, Қылышты қожа 
қорымына жерленген.

Данагөй Мұхаметжан Тынышбаевтың 
бастау алатын құнды деректер кейіннен 
тарихшылардың, өлкетанушылардың 
зерттеулеріне арқау болады. Біз төменде 
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Алдияр батыр. Тәуке ханның тұсында қазақ жерінің бір сүйемін де жау табаны-

на бастырмаймын, қалмақтың адымын аштырмаймын деп атқа қоныпты. Антына 
берік болыпты. 

Алдияр батыр туралы жазба деректерді алты Алаштың ардағы, тарихшы ғалым 
Мұхаметжан Тынышбаевтың еңбектерінен табамыз. Бүгінгі тарихшылар да Орта 
жүздің өткен-кеткеніне шолу жасағанда Алдияр батырды айналып кете алмайды. 
Батыр бабамыз жайында шежіре арқылы тарайтын аңыз-әфсаналарда есеп жоқ. 
Осыған орай Найман елінің, оның ішінде Садыр руының ұранына айналған баһадүрге 
Сарқан қаласында ескерткіш тұрғызу, есімін ұрпақтар жадында қалдыру мақсатында 
қоғамдық қор құрылып, алыс-жақындағы ұрпақтары жұдырықтай жұмылуда.

«Қазақ батырлары» газетінде 2005 жылы 
жарық көрген Б. Сейіловтың, тарихшы ғалым 
Талғат Мекебаевтың, тарихшы Нұрлан 
Баженовтың, жетісулық өлкетанушы Жемісбек 
Толымбековтың батыр хақындағы жазбалары-
на арқау болған бір-ер аңызды назарларыңызға 
ұсынамыз.

Тәуке ханға Алдияр батырдың үстінен 
«халықты місе тұтпайды, әлімжеттік жасай-
ды» деген мағынада шағым түседі. Тәуке хан 
өз шатырында, көптің қоршауында ақыл-кеңес 

құрып отырғанында Алдияр батыр үстіне 
кіріп жиналғандарға тіке қарап «Хан менің 
қара халыққа қиянат жасаған істерімді жария 
қылуды ұйғарып отыр», - дейді. Тәуке хан 
алдында бұлай сөйлеуге ешкімнің дәті бар-
майды екен. Тәуке хан тұрып «Алдияр батыр 
менің құрмет тұтатын ерлерімнің бірі. Егер ол 
қара халықтан ат алса, орнына атан түйе беріп 
қайырады», - деп сөзін түйіндейді. 

Алдияр батыр сол кездегі қазақтың 
ұғымындағы жаңбыр, дауыл шақыра ала-

тын «жайшы» атанған адам. Тәуке хан 
қарақалпақтарды бірнеше рет шабуға ұмтылып, 
түк шығара алмапты. Тәуке ханның үлкен 
қолмен келе жатқандығынан Қарақалпақ ханы 
жайшылар арқылы ерте біліп, үлкен қарсылық 
қам жасап, қазақ қолының шабуылын дарыт-
папты. Қапаланған Тәуке хан Алдияр батырға 
«Қарақалпақ елін шауып, ханын талапай ет» 
деп бұйрық етеді. Алдияр батыр дауылдатып, 
жауындатып, өзінің жасағымен Қарақалпақ 
елінің шекарасына жетіп,ауылдарын шауып, 
мол олжаға кенеліп, Қарақалпақ ханын Тәуке 
ханның алдына апарады. Кейіннен Қарақалпақ 
ханын өлтірген Тәуке ханның қылығын Алдияр 
батыр жақтырмапты.

Қазақтың бас батыры Алдиярмен келісім 
жасап, сөйлесуге қалмақтың қонтайшысы елші 
болып келеді. Екі жақ ұзақ келіссөздерден 
кейін «соғысты, бір елді бір елдің шабуын 
тоқтатайық» деген шешімге қол жеткізеді. Ал-

дияр батыр болған жағдайды Тәуке хан алды-
на барып баяндап беріп, өзі де осы тоқтамға 
келгенін айтады. Тәуке хан мұндай шешіммен 
келіспейді. Алдияр батырға «Дереу қалмақтың 
елші қонтайшысын өлтіріп, басын кесіп алды-
ма әкел!» - деп бұйырады. Алдияр батыр Тәуке 
ханның бұйрығын орындамай, қалмақтың 
елшісін ауылына жасырып, өзі жігіттерімен 
қорғану амалдарына кіріседі. Тәуке ханның 
жасақтаған қолы Алдияр батырдың ауы-
лын шабады. Таңның атысынан басталған 
кескілескен ұрыс кешке дейін жалғасады. 
Алдияр батырдың ержүрек інілері Майлан, 
Құдияр, Ізбасар бастаған ауыл жігіттері хан 
жасағымен аянбай шайқасып бағады.

«Майлан, ажалың әлде қайдан?» деп Ал-
дияр батырдың өзі айтқанындай, оның кіші інісі 
Майлан осы ұрыста мерт болады. Кешкісін 
Алдияр батырдың ауылын ала алмаған 
хан жасақтарының қалдығы кері қайтады. 
Ертеңінде Алдияр батыр қалмақтан келген 
елші қонтайшыны құрметпен жолға салады. 
Бұл ұрыс туралы ел аузында:

«Ұзынағаш, Тойкеге келді қалмақ,
Хан Тәуке басып барып, басын алмақ.
Келмегірдің қалмағы қайдан келді,
Екі қазақ соғысып, Майлан өлді», - деген 

өлең жолдары сақталған. Екі қазағы Тәуке хан 
мен Алдияр батыр. Қалмақ елшісі қонтайшы 
аман-есен еліне жетеді. Жетісімен тұтқынға 
түскен қазақтардан: «Кім Алдияр батырды 
біледі? Кім ол туралы естіді?» - деп сұрап біліп, 
естігендердің барлығын тұтқыннан жедел бо-
саттырып, елдеріне қайтарыпты.

Алдияр батыр 1696, 1698, 1701, 1710 
жылдардағы қазақ-қалмақ шайқастарының бел 
ортасында жүріп, өзі де топ жарып, ерлігімен 
ел есінде қалған. Батырдың Қырықсадақ 
пен Қырғызшорадан басқа Қуат, Кенембай, 
Дөненбай (шешелері Таубике), Асан, Медет, 
Кенжебай (шешелері Ежеп), Ақпан, Тоқпан 
(шешелері Жібек) деген сегіз ұлы болғаны 
белгілі. Кенембайдан – Бұлақ, Сарша, Төлеулі, 
Ерәлі және Мақан; Медеттен – Қайдауыл, 
Құлшан, Көркетай, Боранбай; Кенжебайдан – 
Өте, Ботақан, Барақ, Төреқан атты әулеттер 
өсіп-өніп одан ары жалғаса береді. ХХ ғасыр 
басындағы есеп бойынша қуаттар 200-дей 
шаңырақ, 1000-нан астам адам, медеттер 
368 шаңырақ, 1714 адам, кенжебайлар 400-
дей шаңырақ, 2000-дай адам, кенембайлар 
143 шаңырақ, 625 адам болыпты. Бүгінгі 
таңда батыр ұрпақтары мәуелі бәйтеректің 
жапырақтарындай өсіп-өркендеп келеді.

Жомарт ИГІМАН, 
Қазақстанның Құрметті журналисі, «Ба-

балар рухы» қоғамдық қоры ұйымдастыру 
комитетінің мүшесі.

Құрметті оқырмандар! Алдияр ба-
тыр есімін мәңгі есте қалдыруға ниет 
білдіретіндер үшін «Бабалар рухы» 
қоғамдық қорының реквизитін ұсынып 
отырмыз:  
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SWIFT BIC: HSBKKZKX
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Жас мамандарға тәлімгерлік көмек 
білім сапасын арттырудың кепілі

Жас маман ретінде әр маман өз білімін шыңдау үшін үнемі ізденісте болу 
керек. Ол үшін әрбір жас маман өзінің тәлімгері мен және  тәжірибесі мол 
ұстаздармен тығыз байланыста болу керек. Менде жас мамандардың бірімін. 
Алғашқы еңбек өтілімді Ы.Алтынсарин атындағы орта мектебінен бастадым. 

Жас маманның кәсіби құлшынысын арттыру, жігерлендіру, көңіл-
күйін көтеру және ұжымда жағымды психологиялық ахуал қалыптастыру 
арқылы көмек көрсету мақсатымен мектебіміздің тәжірибелі ұстаздары жас 
мамандарға тәлімгерлік бағыт-бағдар береді. Сонымен қатар «Жас маман-
дар мектебінің» отырысы болады. Онда жоспар бойынша жас мамандарға 
әдістемелік көмек беру аясында әр түрлі  іс-шаралар ұйымдастырылады. 
Соның бір кезекті отырысында «Жас маманның негізгі мәселелері» 
тақырыбында өткізілген дөңгелек үстелде жас мамандарға қажетті тың дерек-
термен таныстық. Дөңгелек үстелдің жұмысын мектебіміздің әдіскері ,қазақ 
тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Мамраева Жұлдыз Амантаевна  өткізді. Жас 
мамандарға оқу жылының басынан бері көптеген әдістемілік көмек көрсетіп 
келеді. Сынып құжаттарын толтыруда, тақырыптық – күнтізбелік жоспар құруда 
бағдарламаның негізгі өзектілігін жіті түсіндірді. Дөңгелек үстел соңында 
тәлімгер ұстаздар жас мамандарға өз қызметінің жемісін көру үшін  ұшқыр 
ой, алғыр зейін, ашық көз, ояу көкірек керек екенін айтып, жауапкершілігі мол 
ұстаздық жолына сәттілік тіледі. Соңымен қатар өзімнің тәлімгерім Иманга-
зиева Ақбота Меделбековнаның берері көп болды. Нормативтік құжаттармен 
жұмыс істеуді меңгертіп, күнтізбелік – тақырыптық жоспарларды  әзірлеу және 
қолдануды үйретті. Сабақты тиімді өткізудің әдіс-тәсілдерінде көмек көрсетті. 
Бұл тәлімгер ұстаздың бізге көрсеткен әдістемелік көмегінің бір қыры.

Бүгінгі таңда  жас мамандардың алдына қойған мақсаты – шәкірттердің 
оқуға деген ынтасын арттырып, білімді, ізденімпаз, талапты азамат етіп 
тәрбиелеу. Сондай-ақ, ұстаз деген ұлы есімге лайық болу.

Бүгінгі жас маман – ертеңгі ұлағатты ұстаздардың орнын басатын, олар-
дан үлгі алатын, шәкірттердің сүйікті ұстазына айналатын тұлға деп білемін.

Қорыта айтқанда, «Ұстаз білімді болса, пән қадірлі», оқу процесінің 
нәтижелі болуы оқытушының сабақ беру шеберлігіне, сабағын қызықты 
жүргізіп, зейін қойдыра білуіне, оқушыларды өздігінен білім алуға үйретуге 
байланысты. Сондықтан оқытушы үшін сабақтың жүргізілу жүйесін жетілдіріп, 
оқу-тәрбие жұмыстарын жүйелеп, сапасы мол тиімділігін арттырып, жаңадан 
дұрыс өзгерістер әкелуге, оларды енгізуге барлық күш-жігерін жұмсауға тиіс. 

Жұмысқа уақыт табыңыздар, бұл – табыс шарты.
Ойлануға уақыт табыңыздар, бұл – күштің қайнар көзі.
Ойынға уақыт табыңыздар, бұл – жастықтың құпиясы.
Оқуға уақыт табыңыздар, бұл – білімнің негізі.
Осы жарты жыл уақытта мамандық таңдауда қателеспегеніме көзім жетіп, 

ұлағатты ұстаздардың ізін басып, білімді шәкірттерді тәрбиелеп шығару ба-
сты мақсатыма айналды!

Жансая АЙТҚАБЫЛОВА,
 Ы.Алтынсарин атындағы орта мектептің физика  пәні мұғалімі.

Мыңдаған жас азамат жат елде жан тапсы-
рып, мыңдаған қандастарымыз ұрыс даласынан 
жарақатпен оралды. Оқ пен оттың ортасынан аман-
есен оралғандар үшін Ауғанстан мәңгілік жан жара-
сына айналды.

Бүгініңді бүлдіріп қана қоймай, болашағыңа да 
балта шабатын 10 жылға созылған бұл соғыстың   
аяқталғанына  32 жыл болыпты. Дәл осы күні, яғни 
1989 жылдың 15 ақпанында Кеңес әскерлерінің 
Ауғанстан жерінен шыққан күні.

Бұл күн – көңілде сызы, жүректе ізі қалған ауыр 
да азапты жылдар мен өткелегі мол өткенді естелік 
қылып және оны көңілге кесте қылып тоқу ғана емес, 
сол кездегі ана сүті аузынан кеппеген түбіт иек бау-
ырларымызды еске алар күн!

Бұл күн біздер үшін қайғы болып қатталып, қасірет 
болып жатталып қалса да тәуелсіз Қазақстанның 
әрбір күні бейбіт өмірдің бесігінде тербетіліп әрбір 
үйдің түтінінің түзу шыққанын тілейтін біздер үшін, 
санамызда қанмен және термен жазылған күн болып 
қала бермек!

Қарауылтөбе ауылында Ауған соғысы 
ардагерлері Дүйсенбеков Қайрат Бектасұлы, До-
ланбаев Өмірсерік Құрманғалиұлы, Ожаров Самат 
Мұқанұлы, Түндебаев Нығмет Мұқанұлына бас иеміз! 
Өмір сүре білудің қадірін бір білсе, бейбіт күнде 

Қазіргі таңдағы өзекті 
мәселелердің бірі — қоғамдағы 
сыбайлас жемқорлық. Осы 
келеңсіз құбылыстың көбейіп 
бара жатқаны бәрімізді 
алаңдатады. Бұл мәселеге 
тереңірек үңілетін болсақ, 
сыбайлас жемқорлық ел 
болашағына, ұлттық қауіпсіздікке 
үлкен зиянын тигізеді.Сыбай-
лас жемқорлықпен күресу бар-
ша халықтың алдында тұрған 
ортақ мәселе екені айқын.
Жемқорлыққа ұрынып жата-
тын мемлекетік қызметкерлер 
мен басқа да лауазымды орын-
дарда отырған азаматтар 
екені белгілі.Осы жерде адам 
жемқорлыққа не себепті бара-
ды? деген сұрақ туындайды. 
Жемқорлыққа барған адамның 
жүрегі тас па деп те ойлай-
мын немесе еті үйреніп кеткен 

Естен кетпес, ерен ерлік

соғыс отын көріп келген осы жандар білер! Бүгінде ара-
мыздан өткен  Нығмет ағаның ерлігіне ерекше тоқталғым 
келіп отыр. Түндебаев Нығмет Мұханұлы 1969 жылы 9 
мамыр күні Сарқан ауданы, Мәліш жері Алтайда таңға 
жақын Түндебаевтар отбасында төртінші ұл бала болып 
дүниеге келген сол себепті болар Жеңіс күнінің ерлігі мен 
батырлығы Нығметтің бойында білегінде емес жүрегінде 
болды. «Ұяда көрсен, ұшқанда соны ілесің демекші ат-
анасының берген өнегелі тәрбиесі- оның өмірлік мектебі 
болды.

1987 жылы әскер қатарына шақырылып, Ауғанстанда 
екі жыл әскери міндетін атқарды. Онда да өзі сынды  
қиыншылықты  бірге жеңетіндей жақсы достар таба білді. 
Кабул, Кандағар, Термез т.б. жерлерде болды. Өмір мен 
өлімнің ортасында жүріп талай шайқасты бастан кешірді. 
Бірнеше мақтау қағаз бен медальдарға ие болды. 

Майдангер азаматтар қашанда жастарымызды 
отансүйгіштікке баулитын бірден-бір өмір мектебі десек Өз 
Отанына шексіз берілген, патриоттық рухы жоғары, қайсар 
жауынгер ағалардың ерлігін үлгі ету, Ауған соғысында опат 
болған жауынгерлердің рухына тағзым етуге, есімдерін 
қастерлеуге тәрбиелеу, оқушыларға патриоттық тәрбие 
беру біздің міндетіміз.

К.КЫДЫРМАНОВА,
Қарауылтөбе орта мектебі.

Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаев өз 
сөзінде: "Күні кешеге дейін көпшілік қауым үшін белгісіз болып келген 
Ауған соғысының жылнамасы отандық жаңа тарихымыздың ең қаралы 
парақтарының бірі болып қала береді".

Жемқорлықсыз ел-гүлденген ел!
болса керек. Жолдан ақша жатса 
алуға қорқамыз,милиондап қалай 
алады,неге қорықпайды деп тағы 
ойлайсын.Осының бәрі заңымыздың 
жұмсақтығынан болса керек.
Қомақты пара алғандардың,түрмеде 
көп отырмай бостандыққа 
шығарылғанын көріп жүрміз.Енде-
ше «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңды қатаңдату 
керек.Осы бағыттағы заңдылықты 
жетілдіру жұмыстары тұрақты 
түрде жүргізіліп жатыр. Мәселен, 
мемлекеттік қызметкерлер мен 
олардың отбасыларына шетелдік 
банктерден шот ашу тыйым са-
лынды. Сонымен қатар ауыр және 
аса ауыр сыбайлас жемқорлық 
қылмыстары үшін шартты түрде 

мерзімінен бұрын босату мүмкіндігі 
тоқтатылды. Үшіншіден, құқық 
қорғау органдарының қызметкерлері 
мен соттардың пара беру кезінде 
делдалдық жасағандарға санкцияла-
ры күшейтілді. Бұл бастамалардың 
барлығын мәжіліс мақұлдап, қазіргі 
уақытта сенат қарауына жіберілді. 
Мұның барлығы жемқорлықты 
түбегейлі жою мақсатында 
қабылданып жатқан шаралар», - деді 
Алик Шпекбаев.

Сондай-ақ жемқорлықпен 
күресудің келесі әдісі ретінде 
халқымызыдың салт-дәстүр,әдет-
ғүрып,тиымдарын тиімді қолдана 
біліуіміз керек деп ойлаймын. 
«Малым - жанымның садақасы, 
жаным - арымның садақасы», 

«Біреудің ала жібін аттама»  деп 
өткен ата-бабамыздың ұрпағымыз.
Ата бабамызыдың қазіргі сөзбен 
айтқанда идеологиясы осы болған.
Мемлекет тарапынан ұлтың сана-
cезімін оятуға арналған бір қатар 
іс-шаралар жүріп жатыр.Атап 
айтқанда «Мәңгілік ел»,«Рухани 
жаңғыру» идеялары.Жаңа тұрпатты 
жаңғырудың ең басты шарты – сол 
ұлттық кодыңды сақтай білу. Онсыз 
жаңғыру дегеніңіздің құр жаңғырыққа 
айналуы оп-оңай. Жаңғыру атау-
лы бұрынғыдай тарихи тәжірибе 
мен ұлттық дәстүрлерге бей-жай 
қарамауға тиіс. Керісінше, зама-
на сынынан сүрінбей өткен озық 
дәстүрлерді табысты жаңғырудың 
маңызды алғышарттарына айнал-

дыра білу қажет. Адамдардың 
санасы төмен болса, ұлттық ру-
хани құндылықтарымызды дұрыс 
бағаламаса, олардың патриоттық 
сезімі де әлсіз болады.   Патриоттық 
сезім болмаған жерде отаны-
на деген сүйіспеншілік, халқына 
деген жанашырлық болмайды.
Сондықтан жемқорлықпен күресте 
идеалогияның да алар үлесі зор.
Ұзын сөздің тобықтай түйінін 
айтсам,сыбайлас жемқорлықпен 
қарсы күресте,заң мен  идеоло-
гияны басты назарға алып жүйелі 
жұмыс жасалу керек деп ойлай-
мын.

Н.БАЙЖУМАНОВ,
 Ақын Сара атындағы орта 

мектеп директорының тәрбие 
ісі жөніндегі орынбасары.

«Қолданыстағы 
заңнамада туымызды 

пайдалануға қатысты 
шектеулер бар. Мыса-

лы, пәтерлердің балко-
нына немесе үйлердің 

қабырғасына ту ілуге тиім 
салынған.  Заңнамалық және 

нормативтік актілерді, 
ең алдымен, мемлекеттік 

рәміздерді пайдалану 
қағидаларын қайта қарау 

қажет.» - деді ел Президенті 
Қ.Тоқаев.

Мемлекеттік рәміздер - еліміздің 
егемендігі мен тәуелсіздігін паш 
етуші әрі мемлекетіміздің өткені, 
бүгіні және болашағы арасындағы 
сабақтастықтың жарқын бейнесі. 
Халқымыздың рухын,  ұлттық 
салт-санасын, қаҺармандығы мен 
даналығын, болашаққа үмітін,  
арман-тілегін жеткізетін ерекше 
құнды белгілер. Елтаңбамыз ел 
тарихының тереңінен тамыр тар-
тып, ұлттық рухымызды асқақтатып, 
шаңырағымыздың беріктігін 
паш етіп, республикамыздың 
қанатты тұлпардай ұшқырлығын 
айғақтап келеді, Ал 2005 жылы 

Рәміздерім-мақтаным

шын мәнінде еліміздің халықтық 
Гимні қабылданды. Бабалардың 
ғасырлар бойғы арманы - «Менің 
Қазақстаным» деген құдіретті әуен 
елімізді ұлы болашаққа асқақтатып 
барады. Осының бәрі - Қазақстанның 
жаңа тарихының қастерлі беттері. 
Оның қасиеттілігі сол, Отанның өзі 
нақ осы Тудан, Елтаңба және Гим-
ннен бастау алады. Оларды жүрегіне 

басып, маңдайына тигізіп қадірлеу 
арқылы егемен елдің еңселі азамат-
тары қалыптасады. 

1992 жылғы маусымның 4-інде 
алғаш рет тәуелсіз Қазақстанның 
жаңа мемлекеттік рәміздері бекітілді.  
Бұл күн мемлекеттік рәміздердің 
туған күні ретінде еліміздің тарихын-
да мәңгі қалды. Қазақстан байрағы 
қазір әлемнің басқа да тәуелсіз 

мемлекеттерімен бірге БҰҰ-ның Нью-
Йорктегі штабы пәтерінде желбіреп 
тұр.  Ел әнұраны олимпиада ойында-
рында Қазақстан спортшыларының 
құрметіне шырқалды. Елтаңбамыз 
ұлттық теңгенің басып шығарылған 
банкнотында бейнеленген.  
Мемлекеттік рәміздеріміз алғашқы 
қазақстандық ғарышкерлермен бірге 
ғарышта да болып қайтты.  Осының 
бәрі - тарих.  Нақ осы мемлекеттік 
рәміздер - біздің егемендігіміздің 
мызғымас негіздерінің бірі . Олар 
Отан тәуелсіздігінің қасиетті, 
біріктіруші бейнесін танытады. 
Бірақ, соңғы кездері рәміздерімізді 
қорлайтын жәйіттеріне жиі тап бо-
лып отырмыз. Оған өзіміздің азамат-
тар мен шетелдіктерде қалыспауда. 
Оны көзіқарақты халық көріп-біліп 
отыр. Ең сорақысы сол өзіміз 
қастерлеп үйге не балконға ілсек 
заң бұзушылық болады екен да, бәз 
біреулер қоқыс тасып, және тағы 
басқа шетелдік тауарларға жарнама 
ретінде қолданса оларға ештеңеде 
болмайтыны. Соның бәрі туды 
қолдану туралы заңда, егер біздің 

көк байрақ әр пәтердің балконы мен 
үйдің қабырғасында ілулі тұрса, және 
ол заңмен шектелмесе,(Мысалы, 
түбі бір түркі елі Түркия сияқты.) 
оны көрген әрбір қазақстандық, өсіп 
келе жатқан жас ұрпақтың туға деген 
сүйіспеншілігі артады, әрдайым көкте 
желбірегенін көріп өссе, ертең ол ту-
мен қоқыс тасымақ түгілі, жерге құлап 
бұлғанып қалуынан қорқатын бола-
ды. Сондай-ақ шетелдіктерде біздің 
туымыз бен ұлттық нышандарымызға 
деген құрметімізді көріп оны қорлауға 
бармайтын еді. 

Біз, Тәуелсіз Қазақстанның аза-
маттары бүкіл еліміз болып сүйікті  
Гимнімізді шырқаймыз.  Туымыз 
бен Елтаңбамызды мақтан етеміз. 
Бәріміздің жүрегіміз  Отан деп соғып 
, Тәуелсіздік туы желбірей берсін. 
«Менің Қазақстаным» атты ұлы  
Гимн әрбір қазақстандықты бірлік 
пен татулыққа үндей берсін.  Тұлпар 
тұрпатты Елтаңбамыз бостандықтың, 
жарқын өмірдің символы бола бер-
гей!!!

Д.ЖАРДАНБЕК,
«Амангелді» БПҰ мүшесі,

Амангелді а/о әкімі 
аппаратының

жетекші маманы.  
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Ағаш кесу және орман билетін 
беру туралы 

 Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы министрінің 2015 жылғы 26 қаңтардағы № 18-
02/40 бұйрығымен бекітілген «Ағаш кесу билеті мен орман билетінің нысандарын , оларды есеп-
ке алу, сақтау ,толықтыру және беру қағидасын »(бұдан әрі -Қағида) 3 тарауы 13-1, 13-2, 13-3 
тармақтарымен Қазақстан Республикасы Экология , геология және табиғи ресурстар министрінің 
2020 жылғы 1 маусымдағы № 28 бұйрығымен толықтырылды .       

Осыған орай  «Бөрлітөбе орман шаруашылығы»  коммуналдық мемлекеттік мекемесі 2021 
жылдың қаңтар айынан бастап «Ағаш кесу және орман билетін беру» мемлекеттік көрсетілетін 
қызметі үшін жеке және занды тұлғалар осы Қағиданың 4 – тармақшасына сәйкес нысан бойынша  
өтінішпен көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесіне, не www.egov.kz «электрондық үкімет » веб-
порталы (бұдан әрі –Веб -портал) арқылы жүгіне алатындығын назарға ұсынамыз.   

Сұрақтар бойынша мекеме кеңсесінің 8 /72843/ 2-10-15 хабарласып қосымша ақпарат ала 
аласыздар.  «Бөрлітөбе орман шаруашылығы» КММ-нің бас инженері:  Барлықбаев  Елдос Не-
сипкалиевич.

   Ү.САБЫРБЕКОВ,
«Бөрлітөбе  орман шаруашылығы» КММ директоры.

                                                                                                                                               

Лес без пожаров
Лес - это богатство нашей природы. Уничто-

жение лесов в основном происходит из-за по-
жаров. В основном пожары происходят летом 
и осенью когда в лесу много сухой травы. Все 
население близлежащих к лесным массивам,    
должны знать, что засохшая трава и деревья 
в лесах являются объектами возникновения 
пожаров. Причинами возникновения пожаров 
в лесах является неосторожное обращение 
населения с огнем во время отдыха в лесу 
либо сжигание мусора и сухой травы вблизи 
лесных массивов.  Также главными причинами 
являются детские шалости. Дети, не зная о по-
следствиях, играют с огнем, что затем может 
привести к крупному лесному пожару, а также 
огонь может  распространиться на близлежа-
щие поселки населенные людьми. Поэтому до-
носим до взрослого населения нашего района, 
чтобы объясняли своим детям, к чему могут 
привести игры с огнем. При этом могут постра-
дать не только лес, но и сами дети. Также про-
сим вас не бросать непотушенные сигареты и 
спички, так как даже самая маленькая искра 
может уничтожить весь лес. Если же при необ-
ходимости вам нужно развести костер в лесу, 
то лучше это сделать вблизи воды, чтобы при 
возгорании травы или деревьев вы смогли бы-
стро его потушить. Но лучше всего  разводить 
костер в специально отведенных местах, если 
же таких мест нет, то нужно подготовить место 
для костра самому, Для этого нужно очистить 
небольшой участок от сухой травы и разжи-
гать костер, где нет деревьев. Перед уходом 
обязательно костер должен быть полностью 
потушен. Не забывайте дорогие граждане, 
что из-за вашей халатности могут пострадать 
люди.  Если вам дорога ваша жизнь, жизнь лю-
дей, которые проживают вблизи леса, жизнь 
животныхи самого леса, то убедительно про-
сим вас соблюдать простые правила пожарной 
безопасности. 

Н. БАЙГАМЫТОВ,
начальник ЛПС КГУ «Борлитобинское 

лесное хозяйство». 

Пользуйтесь огнетушителем
Отдел по чрезвычайным ситуациям Сарканского района напоминает жителям города,  чем 

тушить в быту огненную стихию. Каждый человек должен знать, как устроен и действует огне-
тушитель, а также уметь обращаться с ним. В начальной стадии пожара огнетушитель  может 
спасти жизнь и имущество, когда требуется потушить небольшое возгорание  или удержать рас-
пространения пожара до прибытия пожарных подразделений. Огнетушитель должен быть такого 
веса, чтоб члены семьи были способны им тушить.

Огнетушитель разделяется на следующие типы:
Пенные: Применяются для тушения горючих жидкостей (бензин, масло, лак, краска) и очагов 

пажаров твердых материалов на площади не более 1 кв. метра, за исключением установок, на-
ходящихся под напряжением;

Порошковые: Применяются для тушения загораний легковоспломиняющихся и горючих жид-
костей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под напряжением до 1000 
вольт.

Углекислотные: Применются для тушения различных  веществ и материалов, электроустано-
вок под напряжением, любых жидкостей.

Эти огнетушители не имеют себе равных при тушении пожара в архивах, хранилищах про-
изведений искусств. На корпусе каждого огнетушителя наклееена этикетка, на каторой имеется 
информация, какие классы пожаров способен потушить конкретный огнетушитель.

Порядок использвания огнетушителей:
Сорвите пломбу, выдерните чеку, направьте раструб на очаг возгорания и начните тушение. 

На растояние 1,5-2 метра от очага возгорания. При этом огнетушитель следует держать верти-
кально. Учтите, что огнетушитель должен храниться вдали от отопительных приборов   и прямых 
солнечных лучей, при средней температуре, вне досегаемости от маленьких детей. Использо-
ванный огнетушитель нужно отправить на перезарядку, в специализированную организацию.  Ис-
правность  огнетушителей  проверяется ежеквартально путем наружного осмотра, на каждом 
огнетушители имеется монометр, который показывает давление и работоспособность.

Е.ТУРСУНОВ,
главный специалист  ОЧС Сарканского района,  майор гражданской защиты. 

Признан 
виновным за 

незаконную охоту
Фабула дела: осужденный А. 19 сентября 

2020 года находясь в Сарканском районе, за 
п.Кокозек, возле речки «Каражиде» отстрелил 
одну особь дикого животного косули из заре-
гистрированного ружья марки «ИЖ-58» 12 ка-
либра, добыв преступным путем, тем самым 
изъяв их из среды естественного обитания, 
чем причинил государству значительный мате-
риальный ущерб.

Приговором Сарканского районного суда от 
24 декабря 2020 года  подсудимый  А. признан 
виновным по части 1 статьи 337 Уоголовного 
кодекса Республики Казахстан и назначено 
наказание в виде штрафа в размере 200 ме-
сячных расчетных показателей, что составляет 
сумму в размере 500 000 тенге, с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной с 
охотой, сроком на 1 год.

Е.БАЙБОЛОВ,
председатель Сарканского районного 

суда.

Қазақстан Республикасының Ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігі 
2021 жылғы 31 наурызға дейін ҮЕҰ 
дерекқорына кезекті есепті кезең 
өтетінін хабарлайды.

2018 жылғы 13 маусымдағы 
«Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне коммерциялық 
емес ұйымдардың қызметі 
мәселелері бойынша өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» 
Қазақстан Республикасының Заңымен 
ҮЕҰ дерекқорына мәліметтерді 
ұсынуға тиісті ұйымдардың тізбесі 
нақтыланған.

Анықтама:
«Коммерциялық емес ұйымдар тура-

лы» Заңының 41 бабының 5 тармағына 
сәйкес:

Жекеше мекеме, қоғамдық бірлестік, 
коммерциялық емес акционерлік қоғам, 
қоғамдық, корпоративтік және жекеше 
қорлар, заңды тұлғалардың қауымдастық 
(одақ) нысанындағы бірлестігі нысанында 
құрылған коммерциялық емес ұйымдар, 
сондай-ақ шетелдiк және халықаралық 
коммерциялық емес ұйымдардың 
Қазақстан Республикасының аумағында 
қызметін жүзеге асыратын филиал-
дары мен өкiлдiктерi (оқшауланған 
бөлiмшелерi) үкіметтік емес ұйымдармен 
өзара іс-қимыл саласындағы уәкілетті 
орган айқындайтын тәртіппен өз 
қызметі туралы, оның ішінде өзінің 
құрылтайшылары (қатысушылары), 
мүлкінің құрамы, ақшаның қалыптасу 
көздерi және жұмсалу бағыттары тура-
лы мәліметтерді жыл сайын 31 наурызға 
дейін үкіметтік емес ұйымдармен өзара 
іс-қимыл саласындағы уәкілетті органға 
ұсынады.

«Салық және бюджетке төленетін 
басқа да міндетті төлемдер тура-
лы (Салық кодексі)» 2017 жылғы 25 
желтоқсандағы Қазақстан Республикасы 
Кодексінің 213-бабына сәйкес есепті кезең 
басталғанға дейін және есепті кезең ішінде 
өз қызметін қайта бастамаған, сондай-ақ 
тарату немесе қайта ұйымдастыру саты-
сында салық есептілігін ұсынуды тоқтата 
тұрған үкіметтік емес ұйымдар үкіметтік 
емес ұйымдар дерекқорына өз қызметі 
жөніндегі мәліметтерін ұсынбайды».

Жалпы, ҮЕҰ дерекқоры бойынша 
барлық ақпарат infonpo.gov.kz интернет-
порталында орналастырылған.

ҮЕҰ дерекқорына ұсынылған 
мәліметтердің уақытылығы, толықтығы 
және нақтылығы тексеріледі. Ескерту-
лер болған жағдайда мәліметтер ҮЕҰ-ға 
пысықтау үшін қайтарылады.

2020 жыл бойынша мәліметтер 
ұсынған және ҮЕҰ дерекқорына енгізілген 
ҮЕҰ-ның тізімін infonpo.gov.kz порталын-
да өңірлер бойынша көруге болатынын 
қосымша жеткіземіз (есеп кезеңінде «2020 
жылды» және тиісті өңірді таңдау қажет.

ШҚ ЖК үшін 2021 жылы міндетті медициналық 
сақтандыру бойынша жарналар

Жеке кәсіпкерлер үшін, салық есептілігі нысанына қарамастан, ай сайынғы жарна сома-
сы тіркелген және 2021 жылы 1,4 ЕТЖ 5% – ын - 2 975 теңгені құрайды. МӘМС төлемін өзіңіз 
үшін екінші деңгейдегі банктің кез келген бөлімшесі, «Қазпошта» АҚ, мобильді қосымшалар 
арқылы аударуға болады Kaspi.kz, TengriBank, сондай-ақ өзіне-өзі қызмет көрсету Касса 24 
және Qiwi әмиян терминалдары арқылы.

«Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры» 
КЕАҚ Алматы облысы бойынша филиалы.

Экологиялық тәрбие болашақ кепілі
Тәрбиенің адам өмірінде алар орны ерекше. «Тәрбие басы – тал бесік» - дегендей, 

балаға кішкентай кезінде қандай тәрбие берілсе, оның болашағы да сондай болмақ. Әрине, 
ол үйдегі ата-ананың тәрбиесімен қатар балабақша, мектеп тәрбиесіне байланысты. Тәрбие 
негізі қаншалықты сапалы болса, келешек кепілі де сондай болмақ. Оның бір бағыты ретінде 
экологиялық білім саласын да назардан тыс қалдыруға болмайды. Себебі, экологиялық 
тәрбие – ол баланың қоршаған ортасы, айналасы, болашағы деген ұғымдармен тығыз бай-
ланыысты.

Жас ұрпақты тәрбиелеуде олардың жеке тұлғасының қалыптасуында өскен ортасы, 
табиғаттың әсемдігі, көгалдандырылуы – негізгі әлеуметтік факторлардың бірі. Ол жұмыс 
әрбір Қазақстан азаматының күнделікті дем алатын ауасы мен тамағы сияқты қажеттілікке ай-
налуы керек. Дана халқымыз «Ұяда не көрсе, ұшқанда соны іледі» дегендей күтілген әсем ау-
лада өмір сүрген ұрпақ өскенде де, сондай ортада өмір сүруді мақсат етеді. Демек, әсемдікке 
бала жастайынан үйренсе, оны ары қарай іске асыру көп қиындық тудырмайды.

Дегенмен, жаңа технологияның арқасында шөл даланы гүлдендіріп, адам таңқаларлық 
оазистер жасап жатқан мемлекеттерге қарағанда, елімізде көгалдандыру мәдениеті кенжелеп 
тұрғаны анық. Қоршаған ортаны көгалдандырудағы кенжелеуді жоюдың ұтымды жолының бірі 
– жас ұрпақты туған табиғатты аялап, күтіп баптауға, көбейтуге, қайтадан қалпына келтіруге 
үйрету. 

Қ. САРЫБАЕВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалы Аманбөктер ИБ мем.инспекторы.

Жүрегі нұрға толған  – Аяулы ұстаз!
  Тасқия Ибатуллина 1930 жыл 18 сәуірде Семей облысына қарасты Новопокровка ауылын-

да туылған. 1954 жылы Семей педагогикалық институтының тарих - Филология факультетін 
бітіріп, арнайы жолдамамен Блкжо – ның 30 жылдығы атындағы қазақ орта мектебіне орыс тілі 
мен әдебиеті пәнінің мұғалімі болып келген Тасқия апай шешесімен және бауыры Эдуардпен 
бірге бір жола көшіп келіп, Шұбартүбекке қоныс теуіп, орнығып калды. Содан табан аудармай 
40 жылдан  астам аталмыш мектепте өз мамандығы бойынша қажымай- талмай еңбек етті.         

  1965-1977 жылдар аралығында мектеп партия ұйымының хатшысы, 1966-1982 жылдар 
аралығында оқу ісінің меңгерушісі қызметтерін атқарды. 

Шұбартүбек халқы арасында «Таисия Сергеевна» аталып кеткен ұлағатты ұстаз өз 
ісіне жан-тәнімен беріліп, аянбай жұмыс істейтін. Оның өмір жөлы мен ұстаздық қызметі 
біздің көз алдымызда өтті, өткені біз ол кісінің отбасымен көрші тұрдық. Тасқия апай тұрмыс 
ауырпалығын басынан өткере жүріп, ұзақты  күндер барлық уақытын мектепте өткізетін, тіптен 
кей кей күндері түскі ас ішуге де қолы тимейтін. Үйіне тым кеш келетін де түн ортасында дейін 
сарыла отырып, оқушылардың дәптерлерін тексерумен, келесі күнгі сабаққа даярланумен, 
шұғылданатын. Сонымен қатар мектепте өткізілетін түрлі мәдени шараларға, кештерге басы-
нан аяғына дейін қатысатын. Кей күндері уақытын бөліп, кешкісін интернат жұмысын, тіптен 
мектеп күзетшілері мен мектептің жылу жүйесінің жұмысын да тексеріп жүретін. 

Тасқия Сибғатуллақызы мектепте орыс  тілі мен әдебиетінің оқытылуын дұрыс жолға 
қоюға өлшеусіз үлес қосты. Оның айқын бір дәлелі, мектеп түлектері Кеңестер Одағындағы 
орыс тілінде оқытатын жоғары оқу орындарының қайсысына болмасын еркін түсіп, оларды 
жақсы бітіріп  жүрді. Тағы бір атап айтарлық жайт, мектеп түлектерінің ішінде оған еліктеп, 
оның жолын қуған ізбасар шәкірттері де аз емес. Олардың қатарында Б.Беспаева, Қ.Қалиева, 
Н.Мұстафина, А.Молдахметова және тағы басқалар бар.

Т.С.Ибатуллина ұстаздық қызметі абыройлы атқара жүріп, ұзақ жылдар бойы мектепте оқу 
ісінің меңгерішісі болды. Ел алдында сіңірген еңбегі үшін «Қазақстанның халық ағарту ісінің 
озық қызметкері» белгісімен, «Еңбек ардагері», «В.И.Ленинің туғанына 100 жыл» юбилейлік 
медальдарымен, сондай – ақ облыстық және аудандық оқу бөлімдерінің көптеген грамотала-
рымен марапатталды.  

М.Төлебаев атындағы орта мектебінің ұжымы.

Еске алу
 Мектебіміздің аяулы ардагер  ұстазы  1930 жыл сәуір 

айының 18 жұлдызында  Семей облысына қарасты Новопок-
кровка ауылында дүниеге келген Тасқия Ибатуллина 2021 
жылдың 16 ақпанда мәңгілік оралмас сапарға кетті.

 Тасқия Ибатуллина 1954 жылы Семей педагогикалық 
институтының тарих - Филология факультетін бітіріп, еңбек 
жолын арнайы жолдамамен БЛКЖО – ның 30 жылдығы 
атындағы қазақ орта мектебіне орыс тілі мен әдебиеті пәнінің 
мұғалімі болып бастады. Содан табан аудармай жеткіншек 
ұқпақты тәрбиелеумен оқытуда ұстазымыз Тасқия Ибатул-
лина 40 жылдан  астам аталмыш мектепте өз мамандығы 
бойынша қажымай- талмай еңбек етті.1965-1977 жылдар 
араығында мектеп партия ұйымының хатшысы, 1966-1982 
жылдар аралығында оқу ісінің меңгерушісі қызметтерін 
атқарды. Ардагер ұстазымыздың еңбек жолында жеткен 

жетістіктері, алған асулары орасан зор. 
Шұбартүбек халқы арасында «Таисия Сергеевна» аталып кеткен ұлағатты ұстаз өз ісіне 

жан-тәнімен беріліп, аянбай еңбек етті.
Көңілімдегі қуат артында қалған туған-туыстарына, көзін-көрген шәкірттеріне көңіл айтып, 

құдай қуат берсін деп тілейміз.
Тағдырдың салғанына не шара, иманыңыз жолдас, жатқан жеріңіз жайлы, жаныңыз 

жәннаттан болсын демекпіз. 
Еске алушылар: М.Төлебаев атындағы орта мектебінің ұжымы.

Кезекті есепті             
кезең
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SHARAINA

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ

Шұғыл түрде Алмалы ауылы жағында ПМК-72 № 12 13х14 үлкен үй сатылады. Қора жайы, 
1 га жері, бақ, артезиан суы бар. Үйде де су бар. Хабарласыңыздар:  тел. 8708 3678589, 8777 
4893989.

Продается коттедж с мебелью. Участок 10 
соток, 200 кв.м., год постройки 2015 г. Имеет-
ся все хоз.постройки, все удобства для жизни 
интернет, сан.узел, вода в доме. Обращать-
ся г. Саркан, ул. Жангельдина 21, сот. 8701 
6077360. 

Продается по адресу г. Саркан ул. М. Жумабаева, 57 (Комарова – верхний край) 
на участке площадью 0,1800га (18,0 соток) жилой дом полезной площадью - 106,8 
кв.м, жилой площадью – 66,3 кв.м из 5 жилых комнат с бытовой комнатой с водо-
проводом, горячей водой, санитарным узлом, печью водяного отопления, смежно 
кухней с погребом, навесом. Последовательно размещены надворные постройки: 
кладовая, 2 сарая для скотопомещений с пристроенным навесом, сеновал, с фа-
садной стороны дома – углярник и баня. На территории участка плодоносящий 
сад (13 яблонь, 3 груши, персик, абрикос, урюк, боярка, вишня, кустарники черной 
и красной смородины, крыжовника, ежемалины, вселетней малины и клубники),  
сдвоенных 2 огорода. Полив из арычной сети удобный, доступен в любое время. 
Фасадная и парадная стороны дома полностью озеленены хвойными деревьями 
(ель, сосна, туя). На прилегающей территории разбит уличный скверик. С домом 
совместно продается перспективный соседний земельный участок площадью 
0,1000 га (10,0 соток) с насаждениями плодоносящих 5 яблонь, красной сливы, 
декоративных деревьев с северной и западной сторон по границе участка. Полив 
удобный, участок доступен к водопроводной сети. ТОРГ УМЕСТЕН. Возможен ва-
риант обмена. Контактный телефон: 8 701 194 50 12.

МИКРОКРЕДИТЫ ОТ АЗИАТСКОГО КРЕДИТНОГО 
ФОНДА

БЫСТРО, УДОБНО, ДОСТУПНО!
•  Групповой кредит до 1 000 000  тенге на каждого 

участника
•  Беззалоговый кредит – до 1 500 000 тенге
•  Залоговый кредит – до 53 000 000 тенге
Мы гарантируем: быстрое рассмотрение, отсутствие 

комиссии, досрочное погашение без штрафов, возможен 
индивидуальный график погашения. Мы ждем вас по 
адресу: Аксуский р/н., с.Жансугуров, ул.Желтоксан, 
д.20 (возле больницы,4-х этажный дом)  Тел:2 13 34. 
Руслан 87717195525, Азамат 87079220913.

Ардақты да құрметті әкеміз  Әділғазы 
мен аяулы да асыл анамыз Бақытты отау 
құрғандарына 40 жыл  толған мерейтойларымен 
құттықтаймыз! Дендеріңіз сау болып,ортамызда 
аман–есен немере-шөбереінің қызықтарын 
қызықтап жүре беріңіздер!

Біріңіз серік етіп біріңізді,
Жазбадың қос аққудай жұбыңызды.
Қырық жыл ерлі-зайып ғұмыр кешіп,
Келдіңіздер лағыл тойға бүгін ізгі.
Ата-анамыз қосағымен қоса ағарған,
Әлі де талай қызық тосады алдан.
Өркендеп өсіп-өнді ұрпағыңыз,
Сол еді Жасағаннан тілегіңіз.
 Лағыл той бүгінгі құтты болсын,
Тойымыз тойға ұласып орта толсын.

МАМАНДЫҒЫМ - МАҚТАНЫШЫМ
Жаһандану заманында ұлттық бәсекеге қабілетті болудың көрсеткіші – білім деңгейімен 

өлшенеді. Сондықтан, әлемдік білім кеңістігіне кірігіп, білім беру жүйесін халықаралық биікке 
көтеру кезек күттірмейтін өзекті мәселе.

Бұл мәселені шешудің кілті тәрбиешілердің қолында. Өйткені, тәрбиеші елдің ертеңгі 
тізгінін ұстайтын ұрпақ тәрбиелейді. Адам тәрбиелеу – ұлы міндет. Ол міндетті атқарушы – 
тәрбиеші.Мұғалім мен тәрбиешінің негізгі құралы – сабақ.

Менің түсінігімдегі тәрбиеші – рухы таза, ой – өрісі биік, ұлты мен Отанының болашағы үшін 
тер төгіп, шыдамдылық пен табандылықтың үлгісін көрсетуші, өз бойындағы асыл қасиеттері 
мен білімін болашақ ұрпақтың бақыты мен кәдесіне жаратып, қоғамды өрге өркендетуші, 
жаңашылдықтың бастаушысы, жүрегі – жылы, көңілі – дарқан адам.

Тәрбиешіден  дәріс алмаған адам қазір жер бетінде жоқ десе де болар. Бұл мамандық со-
дан да киелі. Жан – Жак Руссоның «Тәрбиеші болу – өз уақытыңды аямау, басқаның бақытын 
аялау» деген нақыл сөзі жаныма өте жақын.

Тәрбиеші білгенін үйретуші ғана емес, тұла бойы тұнған өнеге, ақ тілеулі ана тәрізді 
барлық адамның бойынан жақсылық іздейтін ізгі ниет иесі. Шәкірті өзінен озған тәрбиеші – 
еңбегі ақталған ұстазбен тең. Өйткені, өмірдің заңы даму, ілгерілеу, озу. Өзінен озған шәкірт 
тәрбиелейтін шебер ұстаз үздіксіз ізденісте болып, қоғам сұранысына сай білімді, шығармашыл, 
өзін – өзі дамытып, жетілдіре алатын болуы қажет деп ойлаймын. Мен тәрбиешінің ауыр жүгін 
арқалауды өз жүрегімнің қалауымен таңдадым. Менің мамандығым – ол менің мақтанышым!

  Ляззат САХАБАЕВА,                                                                      
«Ақбота»бөбекжай-бақшасының тәрбиешісі.

Сен туған күн, 
мерекеңмен

Көрейік алтын тойды бәріміз де,
Ата-ананың өмірі ұзақ болсын!

Ізгі тілекпен: қыздары,күйеубалалары, немерелері.

Сарқан қаласының тұрғыны, Шатырбай ауылының ту-
масы ардақты жар, аяулы әке-атамыз Калыков Қасым 
Мұқаметжанұлын  60 жасқа толған торқалы тойымен шын 
жүректен құттықтаймыз! Атқарып келе жатқан  ерен еңбегіңіз 
еленіп, осынау игілікті істе қанатыңыз талмасын, қажыр-қайратыңыз 
қашанда арта берсін! Өзіңізге және отбасыңызға зор денсаулық, 
ұзақ ғұмыр, ырыс пен ынтымақ, бақыт пен береке тілейміз! Шығар 
шыңдарыңыз әрқашанда биік болғай.

 Жан Әке, құтты болсын 60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.

Ізгі тілекпен: асыл жары Гүлнар, ұлы-келіні Тимур-
Гүлжан, қызы-күйеу баласы Нұрболат-Ардақ, немерелері Айзере, Аниса, Айғаным, 
Нұрдәулет, Малика.

Сарқан ауданы, Көкөзек ауылының тұрғыны аяулы жар, ардақты әке, үлгілі күйеу бала, 
қолдаушы жезде болып отырған Омаров Әшірбек Баймұратұлын ақпан айының 28- күні 
55- жасқа толатын туған күнімен құттықтаймыз. Ұзақ өмір, мықты 
денсаулық тілейміз. Отбасының тірегі болып аман есен балалары 
мен немерелерінің қызығын көріп жүре берсін демекпіз. 

Құттықтаушылар енесі- Дүрия, балдыздары, бажала-
ры, келіндері- Рамазан,  Ақмарал,  Серік- Қарғаш, Бауыржан-
Шынар, Өміртай-Анар, Алмас- Маржан, Айбек- Арайлым, 
Нұрбек- Құндыз.

Қарауылтөбе ауылының тұрғыны, ардақты ана, адал жар, 
ағайынға, жақын-жұрағатқа,  өзін білетін барша жанға сыйлы абысы-
нымыз  Сүтбаева Айжанды 50- жасқа толған мерейтойымен шын 
жүректен құттықтаймыз!!! Сізге деніңіздің саулығын, шаңырағыңызға 
ырыс байлығын, жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын, көңіліңізге 
сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. Әрдайым осы тыңғылықты да 
тындырымды қалпыңыздан  танбай, табыстан табысқа жете беріңіз. 
Отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын! Ағайын туыс ал-
дында абыройыңыз әрдайым артып, аңсаған арманыңыздың асула-
рына жете беріңіз!

Ізгі тілекпен абысындарыңыз: Ғалия,Кенжегүл, Жанар,
 Айгүл, Гүлжан, Айнара.

Сарқан ауданы Қарауылтөбе ауылында туған кішкентай балапанымыз Мұрат Әмір 
Айбекұлын ақпанның 28- күні 1  жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз! Аллам  зор 
денсаулық, мол бақыт, ұзақ өмір берсін деп тілейміз. Балғын балалық шағы қуаныш пен 
қызыққа толы болсын. Ата анасының қолғабысы болып, ақылды  азамат болып өссін. 

Құттықтаушылар- нағашы апасы- Дүрия және нағашылары Әшірбек-Сағыныш, 
Рамазан, Ақмарал, Серік- Қарғаш, Бауыржан- Шынар, Өміртай- Анар, Алмас-Маржан, 
Нұрбек-Құндыз.

Тез арада Жөнкебаев № 31 үлкен, 
жылы үй сатылады.  Үйде су кіргізілген, са-
нузел бар. Қора-қопсы, монша, 2 бөлмелі ас 
үй, гараж, үлкен бау-бақшасы бар. Мектеп, 
балабақша қасында.  Хабарласыңыздар: 
тел. 8702 1156471.

Адвокат оказывает юридическую по-
мощь по уголовным и гражданским делам. 
Обращаться сот. 8747 5576787, 8702 
8248494.

Продается кирпичный дом, четырех 
комнатный с большой верандой, имеется 
пристройки, навес, большой огород. 

Обращаться тел. 8702 4031109. 

Продается дом! Продам кирпичный 
дом с мебелью 1991 года постройки. Дом 
120кв.м.,интернет,телефон. Холодная и 
горячая вода (Аристон) в доме.Со все-
ми надворнами постройками:баня,летняя 
кухня,сарай,углярка,крытый навес. Торг 
уместен.тел.87773935583,87081875808,8-
72839-20147

Ақпанның 27-ісі Сарқан қаласының тұрғыны, қадірменді құрбымыз 
Хамитова Бақытбала Түгелбайқызының туған күні. Жаны жайсаң, 
бітім-болмысы ғажайып құрбымызды жекеменшік мерекесімен шын 
жүректен құттықтап, өмірі өрісті, келешегі келісті болуына ізгі тілегімізді 
қосамыз.

Тарылмасын, жан құрбым, тынысыңыз,
Таси берсін әрқашан ырысыңыз.
Немеренің келіні сәлем салып,
Шөберенің қолынан су ішіңіз. 
Ізгі тілекпен: достары Райхан-Өнербек. 

Ақпанның 28-і біз үшін ерекше күн. Бала кезімізден осы-
нау атаулы күні асқар тауымыз-әкеміздің қуанышын бөлісеміз. 
Көкөзек ауылының тұрғыны, ардақты әкеміз, әулетіміздің тұтқасы 
Омаров Әшірбек Баймұратұлын туған күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз. 

Ортамызда тірек болып ұзақ ғұмыр кешуіне, ұрпағының қызық-
қуанышына ортақтасуына тілек білдіре отырып, әкемізге деген ықылас ыдысымыздың 
ешқашан ортаймайтынын ортаға салғымыз келеді. 

Туған күнде нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Бала-шаға қызығына кенеліп,
Ортамызда аман-есен жүріңіз.

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды рет-
теу комитетінің Алматы облысы бойынша департаментінің 2021 жылғы 8 ақпан № 22 
НҚ бұйрығымен, «Сарқанирригация» су шаруашылығының мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорнының 2021 жылға арналған су пайдаланушыларға суды арналар арқылы беру 
қызметінің тарифі 1м3 шаққанда 39,9 тиын болып бекітілді.

Осы тариф 2021 жылдың 1-ші сәуірінен бастап қолданысқа енгізіледі.


