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Ауданныњ ќоѓамдыќ-саяси 
апталыќ газетіSARQAN

Алдыяр был первым ба-
тыром Тауке-хана, в среде он 
сидел всегда рядом с ханом с 
правой стороны его. Батыр ча-
сто притеснял своих родствен-
ников и других, живших вблизи; 
однажды, выведенные из тер-
пения (...) пожаловались хану 
на Алдыяра, хан об этом сказал 
Алдыяру. Через несколько дней 
хан сидел в юрте, окруженный 
массой народа, среди которых 
были жалобщики; явился Алды-
яр и приветствовал хана, сел по 
обыкновению с правой стороны 
его. Вскоре показались 2-3 вер-
блюда (что видно было из юрты) 
нагруженные «курт», «май»и 
т. д.; их вел человек Алдыяра; 
последний кликнул своему че-
ловеку: «Я ведь предназначил 
их не для публики, а для хана: 
веди верблюдов к юрте хана!». 
Хан предложил собравшимся 
сказать об обидах, нанесенных 
им Алдыяром; никто, однако, не 
осмелился сказать что-нибудь. 
Тогда Тауке сказал, что такому 
славному батыру как Алдыяр, 
не следует обижать свой народ, 
а жалобщикам сказал, что быть 
может, они преувеличивают сде-
ланное Алдыяром, предложил 
обеим сторонам забыть старое, 
помириться, не допускать в 
дальнейшем таких поступков; 
наконец прибавил, что он все 
же дорожит Алдыяром, так как: 
«Если он возьмет кобылу, вернет 
взамен верблюдом». Алдыяр 
был «джайши». Тауке несколь-
ко раз пытался покорить кара-
калпаков, но бдительная стража 

ПРЕДАНИЯ О КАЗАХСКОМ ХАНЕ
 ТАУКЕ И БАТЫРЕ ЕГО АЛДЫЯРЕ
(Записано в Лепсинском уезде со слов Даиржана Арапова, 

потомка Алдыяра в 7 колене)
М.ТЫНЫШБАЕВ

Летопись истории

кара-калпакского хана каждый 
раз успевала предупреждать 
хана и народ о приближении 
Тауке; последний возвращался 
ни с чем. Тауке приказал Ал-
дыяру организовать нашествие 
на каракалпаков, разорить их 
и заполонить их хана. Алдыяр 
двинулся с отрядом; за 1 день 
до Каракалпакской границы он 
вызвал на небо дожди и туман 
и незаметно для стражи вторг-
ся в Каракалпакские пределы, 
опустошил аулы, взял много 
пленных, скота и имущества и 
стал возвращаться назад. Одна 
пленница-каракалпачка в одном 
пленнике узнала своего хана, о 
чем стало известно одному ка-
захскому батыру. Когда послед-
ний хотел убить хана, чтобы впо-
следствии показать, что именно 
он поймал хана, последний дал 
ему несколько золотых монет и 
попросил его тайно освободить. 
Батыр еще получил золотых 
монет и выпустил тайком хана. 
В тот же день о случившемся 
узнал Алдыяр, устроил погоню 
за ханом, которого поймал и жи-
вым доставил Тауке. Тауке-хан 
убил каракалпакского хана и вы-

пил его кровь.
Для переговоров с казахским 

ханом к Алдыяру, как главно-
му батыру казахов, прибыл сам 
калмыкский хонтайши (хан). Ал-
дыяр и хонтайши пришли к за-
ключению, что нужно обеим сто-
ронам помириться и отказаться 
от враждебных нападений.

Алдыяр поехал к Тауке, из-
ложил ему мнения хонтайши и 
его самого. Тауке не только не 
согласился, но решил поймать 
хонтайши и убить его. Напрасно 
Алдыяр ссылался на святость 
гостеприимства: Тауке остался 
непреклонен; тогда Алдыяр на-
отрез отказался выдать своего 
гостя, уехал от Тауке и стал гото-
виться к отпору нападения хана.

Тауке собрал войско и напал 
на аул Алдыяра; последний со-
брал родственников, и сражение 
произошло около аула Алдыяра. 
У Алдыяра был самый млад-
ший брат Майлан, храбрейший 
из батыров; Алдыяр постоянно 
твердил: «Майлан, ажалың әлде 
қайдан». С братьями Кудыяром, 
Избасаром, Майланом и други-
ми родственниками Алдыяр сра-
жался против Тауке с утра до ве-

чера. В этот день суждено было 
пасть в бою молодому Майлану. 
Алдыяр отразил нападение Тау-
ке, на другой день с почетом от-
правил калмакского хонтайши к 
себе на родину. В памяти потом-
ства Алдыяра об этом сражении 
сохранился следующий стих:

Ұзын ағаш Төйкеде
 келді қалмак, 

Хан Тәуке басып барып 
басын алмақ, 

Келмегірдің қалмағы 
қайдан келді, 

Екі қазақ соғысып 
Майлан өлді.

«У Узун-Агаша и Тойке при-
был калмык (хонтайши), Хан 
Тауке решил совершить насилие 
(над Алдыяром) и отрубить го-
лову (хонтайши); Зачем прибыл 
проклятый калмык: два казаха 
(Тауке, Алдыяр) сразились и 
умер Майлан».

Хонтайши, благополучно 
возвратившись к себе, вызвал к 
себе пленных казахов, спросил 
их, из каких они родов; затем он 
освободил пленных не только 
рода «садыр» (род Алдыяра), но 
и вообще найманов, затем осво-
бодил даже таких, которые толь-

ко понаслышке знали Алдыяра.
Приведенные предания на-

ходятся в полном соответствии 
с историческими данными. Пре-
жде всего, Алдыяр был действи-
тельно современником Тауке-
хана, так как во время первого 
нашествия калмыков в 1723 году 
в ханствование Болата, сына Та-
уке, упоминается имя Алдыяра-
Куат-батыра, спасшего в мест-
ности Теректы у р. Боролдай 
Чимкентского уезда 25 дневного 
мальчика Тасбулата, моего деда 
в 5 колене, другой сын Алдыя-
ра— Кенжебай батыр в 1738 г. 
в Оренбурге принял присягу на 
подданство России (см. карт. 
«Степное положение»— список 
принявших подданство). Что 
Алдыяр был выдающимся баты-
ром видно из того, что он попал 
в «уран» (боевой клич) своего 
рода садыр.

Старики каракалпаки низо-
вьев Амударьи до сих пор пом-
нят предания, что их предков ра-
зорял Тауке казахский и убил их 
хана; вторым подтверждением 
нашествия Алдыяра служит то, 
что среди садыров есть выход-
цы из каракалпакских пленных 
(ерши). Интересно 3-е предание, 
характеризующее святость го-
степриимства кочевых народов. 
Описанный эпизод имел место, 
вероятно, до 1698 года, когда 
Цван-Рабтан жаловался китай-
скому императору на нападения 
и неприязненные отношения 
Тауке-хана (Вельямин.-Зернов. 
Исследования — ч. 2, стр. 380, 
381).

Биыл еліміз үшін ерекше жыл! Өз 
алдымызға отау тігіп, азат ел, тәуелсіз 
мемлекет атанғанымызға 30 жыл толды. 
Отыз жыл егемен еліміз үшін толағай 
табыстарға, жемісті белестерге толы 
болды. Осынау ортақ жеңісте барша 
қазақстандық азаматтың өзіндік үлесі 
бар деп білемін. 

Мен Әскербекұлы Тілеужан Тәуелсіздіктің тал 
бесігінде тербеліп, қыран құсы қалықтаған көк 
аспанымыздың астында бақытты да баянды өмір 
сүріп жатқан азат буынның өкілімін. 2013 жылы оқуды 
бітіріп,  Сарқан қалалық әкімшілігіне жастар практи-
касына қабылдандым. 2015 жылы Черкасск ауылдық 
округі әкімдігінің салық инспекторы болып еңбек еттім. 
2016 жылдан Черкасск ауылдық округі әкімдігінің бас 
маманы болып қызмет жасап келемін. Туған елге 
арқа сүйеп, туған жерге табан тіреп аянбай еңбек 
етуді перзенттік парызым, азаматтық ұстанымым 
деп білдім. Еткен еңбектің қашанда өтеуі бар. Соның 
айқын айғағындай ауданаралық,  облысаралық 
сан түрлі салалық байқаулардың жеңімпазымын. 
Атап айтқанда облыстық мемлекеттік қызметшілер 
арасында өткен дебатта жүлделі ІІ орынды иелен-
сем, мемлекеттік қызметкерлер арасында өткен 
«Мемлекеттік тіл мемлекеттік қызметте» байқауында 
ІІІ орынды жеңіп алдым. 2019 жылдың  "Жыл үздігімін". 

       Бұның барлығы ел тәуелсіздігі берген мүмкіндіктің 
арқасы деп білемін. Ұлттық құндылықтарымызды 
ұлықтап, рухымызды оятқан, төрткүл дүниеге 
көк байрақты, азаттықты сүйгіш ғажап ел ретінде 
танытқан тәу етер тәуелсіздігіміздің баянды болуына 
барымызды салуымыз керек деп білемін. Мерейлі ме-
реке - егемендігіміздің отыз жылдығы құтты болсын!

Тілеужан ӘСКЕРБЕКҰЛЫ, 
Черкасск ауылдық округі әкімдігінің бас 

маманы.

Ел егемендігінің арқасы Жаңа қызмет зор жауапкершілік 
жүктейді  

Баршамызға белгілі, өткен жұмада елімізде алғаш рет «Қазақстан 
Республикасындағы сайлау туралы» Заңына сәйкес сайлау өтіп, ауылдық округ 
әкімдерін халықтың өзі тікелей сайлаған болатын. Аталмыш саяси науқанда Жетісу 
өңірі  бойынша 71 ауылдық округтің әкімдері, оның ішінде ауданымыздағы 3 ауылдық 
округтің әкімі жаңадан сайланды.

Сайлау қорытындысына сәйкес облысымызда сайланған екі әйел әкімнің бірі 
Шырынгүл Батайқызы сайлаушылардың 72% дауысын жинап, Аманбөктер ауылдық 
округінің әкімі атанса, екіашалықтардың 92% дауысына ие болған Дәулет Әділжанұлы 
аталған округ әкімі болып тағайындалды. Ал Бақалы ауылдық округінің әкімі болып 
Әсет Қанапиянов сайланды. Сайлауға түскен Әсет Таңатарұлы сайлаушылардың 
88% дауысын жинаған болатын.

Осыған орай, апта басында аудан әкімі Талғат Қайнарбеков ауылдық округ-
терге арнайы барып, сайланған жаңа ауыл басшыларын жеңістерімен құттықтап, 
жұмыстарына табыс тіледі. «Ауыл тұрғындары өз дауыстарын сіздерге беріп, зор 
сенімдерін артып отыр. Енді жаңа қызметте жинақтаған тәжірибелеріңізді, күш-
жігеріңізді аянбай ауданның әлеуметтік-экономикалық дамуына қосады деген 
сенімдемін»,- деді өңір басшысы жаңа әкімдерге жауапкершілік жүктеп.

Сапар барысында аудан басшысы аталмыш елді мекендерді ұзақ жыл басқарған 
Мейрамхан Кесікбаев, Мұратбек Естеуов және Арын Күрішбаевқа ауданымызға 
сіңірген зор еңбектерін бағалай отырып, «Құрмет грамотасын» табыстап, сый-сияпат 
көрсетті. Салтанатқа жиналған ауыл ақсақалдары су жаңа әкімдерге ақ баталарын 
беріп, жұмыстарына ақ жол тілесе, тұрғындар аймақтың әлеуметтік-экономикалық 
әлеуетін көтереді деген өз сенімдерін білдіріп жатты.

Аудан әкімдігінің баспасөз қызметі. 

Ертеңін ойлаған 
екпе алады

Адам деген қызық. Кейде 
әлеуметтік желідегі дабыра-
дақпыртқа еріп, қажеттіліктен ту-
ындап отырған вакцинаның пай-
дасын жоққа шығарып жүргендер, 
өкінішке орай, арамызда бар. 
Менің пайымдауымша екпе 
алмағандар өз денсаулығына 
және жақындарының, әсіресе 
қарт адамдардың денсаулығына 
қауіп төндіріп отырғандығын 
түсінбейтін сияқты. Вирусологтар 
тұрғындардың екпе алу арқылы 
ғана коронавирустың мутациясына 
кедергі келтіретінін жалықпай жа-
зудайын жазып, айтудайын айтып 
келеді. 

Мен адамдарды жаппай 
вакциналаудың дұрыстығын ерте-
рек түсіндім. Және отбасымызбен 
алғашқылардың қатарында вак-
цина салдырдық. Өйткені қатерлі 
дертті қоғам болып жеңуіміз ке-
рек. Мен білетін өз еркімен екпе 
салдырғандардың арасында індет 
жұқтырғандар жоққа тән. Екпе-ең 
алдымен өзіңнің қауіпсіздігің үшін 
қажет. Содан кейін айналаңдағы 
адамдардың қауіпсіздігі үшін де жа-
уапты екендігіңді ешқашан естен 
шығармауың керек. Сондықтан 
осы кезге дейін жүрексініп, өз 
үрейін жеңе алмағандарға екпе 
алуға кеңес беремін. Эпидахуал-
ды ушықтырмау үшін иммундық 
қорғанысты айтарлықтай 
күшейтетін және дертті қайта 
жұқтырудан мейілінше қорғайтын 
екпені жаппай алғанда ғана шектеу 
шаралары алынып тасталынатын 
болады.

Қадыр АБДРАХМАНОВ,
Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы. 
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18.07.-02.08.2021 жыл аралығында "Бабалар рухы" 
қорына Алдияр Батыр ескерткішінің тұғырына және 

маңайын абаттандыруға үлес қосқандардың тізімі
1	 Екіаша	ауылынан	Сыдыков	Серік	 			10	000	
2	 Мырзахметов	Сарсен	 																	10	000	
3	 Тұтқабаева	Роза																																	5	000	
4	 Назгүл	Сарыбай																																10	000	
5	 Болат	Д.	(басқа	мағлұмат	жоқ)	 			50	000	
6	 Битимбиев	Төлеухан	 																	500	000	
7	 Нусипбеков	Қайрат	 																	100	000	
8	 Күрішбаев	Төлеухан		 																	100	000	
							Күрішбаев	Арынның	балалары:					 		
9	 Тұрсынхан	Дархан	 																	100	000	
10	 Тұрсынхан	Аружан	 																	100	000	
11	 Тұрсынхан	Аяжан	 																	50	000	
12	 Тұрсынхан	Арнұр	 																	50	000	
13	 Есембаев	Мерей	Балтабайұлы	 				20	000	
14	 Альдекенов	Қуаныш	 																	70	000	
15	 Баисов	Төлеухан	 																	60	000	
16	 Жарылқағанов	Борамбай																		50	000	
17	 Абдығалымов	Марат	 																	100	000	
18	 Изимов	Тұрсынбай	(Қызылорда)	 			5	000	
19	 Ақбатырұлы	Жангелді	 																	30	000	
20	 Қалиев	Ермек	(қосымша)																		500	000	
21	 Догоманов	Толеужан	(қосымша)	 			50	000	
22	 Салпеков	Алибек	(қосымша)	 			100	000	
23	 Қарамұлдинов	Алик	 																	300	000	
   Барлығы  2 370 000 
"Бабалар рухы" қорының ұйымдастыру комитеті.

 "Алдияр Батыр" ескерткішіне қосымша қаржы 
қосқан азаматтар 

 
Р/с	 Аты	-	жөні	 Аударған	қаржы,	тг	 Қосымша	аударған
																																																																																											қаржы,	тг	
1	 Абдрахмановтар	әулеті	 1	000	000	 											500	000	 												1	500	000
2	 Имансыдық	Нұрлан	 1	000	000	 										100	000	 													1	100	000
3	 Қарсыбаева	Нұрайым	 800	000	 																											200	000	 													1	000	000
4	 Тынышбаевтар	әулеті	 500	000	 																												500	000	 													1	000	000
5	 Қалиев	Ермек	 														500	000																														 500	000	 													1	000	000
6	 Жұмабеков	Оңалсын	 500	000	 																										500	000	 													1	000	000
7	 Блискельдиновтар	әулеті	
										(Абай	ауылы)	 														600	000																						230	000	 													830	000
8	 Жаманбалин	әулеті	 750	000	 																				50	000	 													800	000
9	 Мырзановтар	әулеті	 200	000	 																				600	000	 													800	000
10	 Молдахметов	Серікжан	 500	000	 																				100	000	 													600	000
11	 Тастанбаев	Саятжан	 200	000	 																					300	000	 													500	000
12	 Тойшыбеков	Жанат		 420	000	 																					80	000	 													500	000
13	 Күрішбаевтар	әулеті	 100	000																						400	000	 													500	000
14	 Нұрахметов	Сағатбек	 150	000	 																				150	000	 													300	000
15	 Мұқашевтар	әулеті
								(Жанат	Мұқашев	)													260	000	 																				18	000	 														278	000
16	 Қалажанов	Мақсут	 150	000																						100	000	 														250	000
17	 Догоманов	Төлеужан	 100	000	 																					50	000	 													150	000
18	 Құдайбергенов	
									Қажыристан	 														100	000	 																					20	000	 														120	000
19	 Молдаханова	Ғалия	 21	000	 																					21	000	 															42	000
    
Ескертпе:                                                                                                 
1.	Есимханов	Саят,	Манат	3,0	млн	теңге																																																																																				
2.	Қайнарбековтер	әулеті	2,0	млн.	теңге																																																																																												
3.	Орысбаев	Мақсат	2,0	млн.	теңге																																																																																								
4.Қажиев	Бақытжан	2,0	млн.	теңге																																																														
5.	Разбековтар	әулеті	1100,0	млн.	теңге																																																		
6.	Исабековтер	әулеті	1,0	млн.	теңге																																																																																																
7.	Атанов	Алмас	1,0	млн.	теңге																																																																																																							
8.	Тоқтасыновтар	әулеті	1,0	млн.	теңге																																																																																												
9.	Қадыров	Сабыр	1,0	млн.	теңге																																																																																								
10.	Чарапиевтер	әулеті	1,0	млн	теңге	қаржы	аударған	болатын.																																															
 "Бабалар рухы" қорының ұйымдастыру комитеті.
  

Барлығы

Қайырымдылық 

Қуаңшылық жайлаған өңір 
назардан тыс қалмайды

Аудан	 әкімдігінің	 баспасөз	 қызметінің	 хабарлауынша	Екіаша	 ауылының	 белсенді	
жастары	 Батыс	 Қазақстан	 облысындағы	 қуаңшылықтың	 салдарынан	 жапа	 жегіп	
жатқан	 аймаққа	 жәрдем	 беру	 мақсатында	 9	 орама	шөп	 жөнелтті.	 Ауыл	 имамы	 Ал-
мас	 Танысбайұлының	 және	 ауыл	 азаматтары	 Дархан	 Құрметқалиұлы	 мен	 Ерлан	
Серікұлының	бастамасымен	жүзеге	асқан	игі	 істі	жұртшылық	қолдау	үстінде.	Осынау	
игі	шараға	ауыл	жастары	белсене	атсалысып,	ортақ	мақсатқа	үлес	қосу	үшін	шөп	шабу	
жұмыстары	жалғасын	табуда.

-	 Еліміздің	 кейбір	 өңірлеріндегі	 биылғы	 жылғы	 қуаңшылықтың	 	 қыспағын	 көзбен	
көріп,	естіп	жатырмыз.	Күндерін	төрт	түлік	малмен	көріп	отырған	тұрғындар	үшін	бұл	
апатты	жағдай.	Осындай	қиын-қыстау	сәтте	ауыл	жастарымен	бірлесіп,	жұмыла	көмек	
береміз	деп	шешім	қабылдағын	жайымыз	бар.	Шөп	шабу	науқаны	қызу	қарқын	алып,	
көмегімізді	еселеуді	жоспарлап	отырмыз,	-	дейді	ауыл	имамы	Алмас	Танысбайұлы.

Қуаңшылық	 жайлаған	 өңірге	 екіашалық	 жастар	 10	 тоннадан	 астам	 жоңышқа	
жөнелтуді	 жоспарласа,	 Бақалы	 ауылының	 белсенділері	 ортақ	 істен	 тысқары	
қалмай	 дайындаған	 шөптерін	 қысылып	 отырған	 қандастарына	 жөнелтіп	 үлгеріпті.	
«Қайырымдының	қазаны	ортаймайды»	дегеніміз	осы.

Өз тілшіміз.

Сроки проведения переписи 
населения

С	1сентября	до	15	октября	2021	года	проводится	интернет	–	опрос	на	
специализированном	сайте	sanaq.gov.kz			Доступ	к	сайту	будет	обеспечен	
круглосуточно.	Граждане	вне	зависимости	от	местонахождения	смогут	са-
мостоятельно	при	помощи	виртуального	помощника	пройти	перепись,	за-
полнив	переписные	листы	на	себя	и	на	членов	своей	семьи.		

С	1		по	30	октября	2021	года	будет	проходить	сплошной	опрос	населе-
ния	для	сбора	сведений	интервьюерами,	с	регистрацией	ответов	в	планше-
тах.	Будут	соблюдены	все	необходимые	меры	санитарных	норм,	для	охвата	
тех	граждан,	которые	не	прошли	перепись	в	онлайн-режиме.	

Переписчики	будут	использовать	планшеты,	что	позволит:
-минимизировать	влияние	человеческого	фактора	на	качество	данных,

-повысит	уровень	достоверности	с	применением	ИИН,
-позволит	избежать	дублирования	информации.
К	проведению	переписи	населения	в	Сарканском	районе	привлекут	40	интервьюеров	 ,	6	–	

контролеров,	3	уполномоченных.
			Желающие	поработать	-		интервьюером,	основные	предъявляемые		требования	к	ним,	а	

именно	привлекаемые	на	эту	работу	должны	быть	старше	18	лет,	инициативные,	ответственные,	
коммуникабельные		без	предъявления	требований	к	стажу	работы	и	к	профессиональному	обра-
зованию,	имеющие	навыки	работы	на	планшетах	и	программными	комплексами	и	самое	главное	
кандидаты	должны	быть	вакцинированы.		

Приглашаем	всех	поучаствовать	в	исторически	важном	событии	для	Казахстана!
                                                            Ю. ЗЮЗИНА,

  уполномоченный управления статистики Сарканского района.
                                                                         

ХАБАРЛАНДЫРУ
Бұрынғы	 меншік	 иесі	 Лобанова	 Надежда	 Михайловнаның	 атындағы	 Сарқан	 қаласындағы	

Атанов	 көшесі	 №	 33	 мекен-жайында	 орналасқан	 үй	 мен	 жер	 телімін;	 Остроумова	 Галина	
Александровнаның	 атындағы	 Тәуелсіздік	 көшесі	 №	 189,	 Жабин	 Виктор	 Иосевичтің	 атындағы	
Абай	көшесі	№	36,	Жумагельдинов	Мереке	Жанаевичтің	атындағы	Балуан	Шолақ	көшесі	№	5/2,		
Рахмиева	Куляйля	Кадыржановнаның	атындағы	Сүйінбай	көшесі	№	18	А,	Рахмиев	Нургалидің	
атындағы	 Сүйінбай	 көшесі	 №	 20/3	 үйлердің	 жер	 телімдерін	 Сарқан	 аудандық	 «Азаматтарға	
арналған	үкімет»	мемлекеттік	корпорациясы»	коммерциялық	емес	акционерлік	қоғамының	Алма-
ты	облысы	бойынша	филиалы	–	Жер	кадастры	және	жылжымайтын	мүлікті	техникалық	тексеру	
департаментінде	иесіз	мүлік	ретінде	тіркеуде	1	жылдан	астам	уақыт	тұруына	байланысты	иесіз	
мүлік	ретінде	және	коммуналдық	меншікке	түсті	деп	тану	үшін	сотқа	жолдайтынымызды	хабар-
лаймыз.

Сарқан қаласы әкімінің аппараты.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Городской	 акимат	 сообщает,	 недвижимые	 имущества,	 расположенные	 в	 г.Саркан	 по	

ул.Атанова	№	33	владелец	Лобанова	Надежда	Михайловна,	по	ул.Тауелсыздык	№	189	владелец	
Остроумова	Галина	Александровна,	ул.	Абая	№	36	владелец	Жабин	Виктор	Иосевич,	ул.	Балуан	
Шолак	№	5/2	владелец	Жумагельдинов	Мереке	Жанаевич,	ул.	Суинбай	№	18	А	владелец	Рахмие-
ва	Куляйля	Кадыржановна,	ул.	Суинбай		№	20/3		владелец	Рахмиев	Нургали	больше	года	нахо-
дились	на	учете	в	Сарканском	районе	по	земельному	кадастру	и	недвижимости	филиала	неком-
мерческого	акционерного	общества	«Государственная	корпорация	для	граждан»	по	Алматинской	
области,	как	бесхозное	имущество.	В	связи	с	чем,	сообщаем,	что	документы	по	вышеуказанным	
земельным	участкам	будут	направлены	в	суд	для	признания	их	бесхозными	и	поступившими	в	
коммунальную	собственность	г.Саркан.

Аппарат акима города Саркан.
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Жемқорлықпен күрес өзекті мәселе

Ағымдағы жылы «Жоңғар-Алатауы» МҰТП РММ-де  «Комплаенс-қызметтік 
ережесін бекіту» және «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» заңы туралы мекеме 
қызметкерлері арасында жиналыс өткізілді. 

Айта кеткенде «compliance» сөзінің мағынасы ағылшынша - келісу, сай болу, 
талапқа сай болу деген мағына береді. «Комплаенс» сөзі мемлекет қызметкерлерінің 
заң нормаларына, әдеп кодексінде көрсетілгендей этикалық талаптарға лайықты 
болуы. Комплаенс қызметі мемлкеттік мекемелерге заңға сәйкес ұжымдық қарым 
қатынас этикасын және қайшылықтардын алдын алу болжамын енгізілуін талап етеді. 
Комплаенс қызметі  мекеменің ішкі күнделікті ережелерімен салыстырғанда біршама 
айырмашылықтары бар. Бұл қызметтің негізгі мазмұны реттеуші органдар тарапынан 
міндеттелетін заң талаптарының нормаларын орындау болып табылады.

Квазимемлекеттік сектор жүйесіне комплаенс жүйесін енгізудің-мақсаты оның 
лауазымды тұлғалары мен қызметкерлерінің мінез-құлықтың жоғары стандарттары-
на бейімділігін қалыптастыру, ашық және адал қызмет жүргізуі болып табылады. Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы комплаенс-қызметтерді енгізумен бірге, квазимемлекеттік 
сектор қызметкерлері тарапынан теріс пайдалануды болдырмаудың және сыбайлас 
жемқорлық тәуекелдерін жоюдың тиімді шарасы болады. Комплаенс – батыс елдерінен 
келген ұғым. Ол кез келген ұйымда сыбайлас жемқорлықты болдырмау мақсатында 
кешенді жұмыс жүргізетін, бірінші басшыға тікелей бағынатын құрылымдық бөлімше 
болып табылады. 

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» Заң талабының аясында жемқорлыққа 
қарсы іс-әрекеттер әр салада жүзеге асырылуда. «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен күресті барлық мемлекеттік 
органдар мен онда қызмет атқаратын лауазымды тұлғалар жүргізуі  тиіс. Мемлекеттік 
органдардың ұжымдардың, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының басшылары, өз 
өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта отырып, заң 
талаптарының орындалуын қамтамасыз ету. Меніңше  сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл құқық қорғау немесе арнайы органдар сияқты мемлекеттік  органдардың ғана 
ісі емес еліміздің әр азаматының міндеті. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы табанды күрес 
жалғастырылуы тиіс.

Е.САДЫКОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП заңгері.

Қасиетті құс – бүркіт
Бүркіт – киелі, қастерлі құс. Бүркітті ежелден «көк тәңірісі», «аспан перісі», 

«қанаттылар жаны» деп құрмет тұтқан. Елімізде бүркіт көбінесе Алтай, Тарбағатай, 
Алатау, Көкшетау таулары мен орман алқаптарында кездеседі. Бүркіт жыртқыш құс. 
Бүркіттің түсі қоңыр, салмағы 4 килограмға дейін барады. Дене тұрқы 95 сантиметрге 
дейін өссе, жайған қанаты 2 метрге дейін жетеді. Қанатының шеткі қауырсындарын 
«шалғысы» деп атайды. Ал құйрығының ортасындағы екі қабатты әлді қауырсынын 
«көбесі» дейді. Аяғы 4 саусақты оның артқысы «тегеурін», ішкісін «жем басар», 
ортаңғысын «сығымы», шеткісін «шеңгелі» деп атайды. Бүркіт суыр, қоян, түлкі, борсық 
аулайды. Тұяқты жануарлардан ақбөкен, елік, таутеке, қара құйрық секілді аңдардың 
төлін жейді. Ол таудың биік қияларындағы сексеуіл, тораңғы тағы басқа ірі бұтақты 
ағаштардың басына наурыз, сәуір айларында жұмыртқа салып, 45 күнде балапан 
шығарады. 

Қ.САТЫЛҒАНОВ,
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ Сарқан филиалының Аманбөктер 

орманшылығының орманшысы.

Ауыл шаруашылығы жерлерін 
пайдалануға ғарыштық мониторинг 
жүргізу үшін оператор болып «Қазақстан 
Ғарыш Сапары» ҰК» АҚ белгіленді.

2020 жылдың қорытындысы бойын-
ша 6 облыста (Ақмола, Алматы, Шығыс 
Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды және 
Солтүстік Қазақстан) космомониторинг 
арқылы: 

- 1 млн. гектардан астам пайдаланыл-
майтын егістік жерлер;

- 12,8 млн. га пайдаланылмайтын жай-
ылым;

- 368 мың га есепке алынбаған ауыл 
шаруашылығы жерлері анықталды.

Ауыл шаруашылығы министрлігінің 
ақпараты бойынша, пайдаланылмай 
жатқан жерлерді өз еркімен қайтаруды 
қоспағанда, шағын бизнес субъектілерін 
тексеруге мораторий енгізілуіне байланы-
сты алып қою мүмкін еместігі көрсетілген.

Жоғарыда айтылғандардың негізінде 
Премьер-Министрдің орынбасары Р.В. 
Склярға тапсырма берілді:

- Ақмола, Алматы, Шығыс 
Қазақстан, Жамбыл, Қарағанды және 
Солтүстік Қазақстан облыстарының 
әкімдерімен бірлесіп, әрбір анықталған 
пайдаланылмайтын учаске бойынша 
жерді ерікті түрде қайтаруды қамтамасыз 
етуді және қорытындылары туралы келесі 
белгіленген мерзімде баяндауды;

- ауыл шаруашылығы, қаржы, 
ұлттық экономика министрліктерімен 
бірлесіп, АӨК дамыту жөніндегі 2021-
2026 жылдарға арналған ұлттық жоба 
шеңберінде жер кадастрын цифрланды-
руды толық аяқтау жөніндегі жоспарлы 
жұмыстарды көздеуді тапсыруды қажет 
деп санаймыз.

Т.ҚОЖАБЕКОВ,
аудандық жер қатынастары 

бөлімінің бас маманы. 

ҒАРЫШТЫҚ 
МОНИТОРИНГ 
ЖҮРГІЗІЛУДЕ

Оператором для проведения кос-
мического мониторинга использова-
ния сельхозземель определено АО «НК 
«Қазақстан Ғарыш Сапары».

По итогам 2020 года в 6 областях 
(Акмолинской, Алматинской, Восточно-
Казахстанской, Жамбылской, Караган-
динской и Северо-Казахстанской) космо-
мониторинг выявил:

- более 1 млн. га неиспользуемой 
пашни;

- 12,8 млн. га неиспользуемых паст-
бищ;

- 368 тыс. га неучтенных сельхоззе-
мель.

По информации министерства сель-
ского хозяйства, изъятие неиспользуемых 
земель не представляется возможным в 
связи с введенным мораторием на про-
верки субъектов малого бизнеса, за ис-
ключением их добровольного возврата.

На основании полученных данных, 
заместителю Премьер-Министра Скляру 
Р.В. поручено:

- совместно с акимами Акмолинской, 
Алматинской, Восточно-Казахстанской, 
Жамбылской, Карагандинской и Северо-
Казахстанской областей обеспечить по 
каждому выявленному неиспользуемому 
участку добровольный возврат земель и 
об итогах доложиться в следующий уста-
новленный срок;

- совместно с министерствами сель-
ского хозяйства, финансов, националь-
ной экономики предусмотреть плановые 
работы по полному завершению цифро-
визации земельного кадастра в рамках 
Национального проекта по развитию АПК 
на 2021-2026 годы.

Т.КОЖАБЕКОВ,
главный спецалист  районного от-

дела земельных отношений.

ПРОВОДИТСЯ  
КОСМИЧЕСКИЙ 
 МОНИТОРИНГ

ӨТІНІШТІ ОНЛАЙН АРҚЫЛЫ ҚАЛАЙ БЕРУГЕ БОЛАДЫ?
Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының корпоративтік сайтында қашықтан беруге 

болатын зейнетақы төлемдерін тағайындау туралы өтініштер түрлерінің желісі кеңейтілді. 
Бұл қызметті енді БЖЗҚ-да ерікті зейнетақы жарналары есебінен зейнетақы жинақтары бар 
зейнетақы төлемдерін алушылардың төмендегі санаттары да пайдалана алады:

- 50 жасқа толған тұлғалар;
- мүгедектігі бар тұлғалар.
Өтініш берер алдында қолданыстағы электрондық цифрлық қолтаңбаның (ЭЦҚ), жеке ба-

сын куәландыратын құжаттың, Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ашылған 
банк шотының бар екендігіне көз жеткізу қажет. 

Өтініш беру мақсатында БЖЗҚ сайтындағы (www.enpf.kz) жеке кабинетте ЭЦҚ-ның 
көмегімен авторланудан өтіп, «Қызметтер» бөліміндегі «Зейнетақы төлемдерін тағайындау 
туралы өтініш беру» қызметін таңдау қажет, одан әрі тиісті құжаттарды толтырып, ЭЦҚ-мен 
қол қою керек.

БЖЗҚ-ның өтінішті өңдеу мәртебесін Сіз жеке кабинетіңіздің «Қызметтер» бөліміндегі 
«Менің төлемдер/аударымдар туралы өтініштерім» қызметі, сондай-ақ, БЖЗҚ корпоративтік 
сайты арқылы оңай қадағалай аласыз. 

Ағымдағы жылдың 1 мамырынан бастап ерікті зейнетақы жарналарын есепке алу 
үшін жеке зейнетақы шоттарының БЖЗҚ-ға түскен алғашқы ерікті зейнетақы жарнасының 
негізінде, өтініш беру қажеттілігінсіз ашылатынын ескертеміз.

БЖЗҚ 2013 жылғы 22 тамызда «ГНПФ» ЖЗҚ» АҚ негізінде құрылды. БЖЗҚ құрылтайшысы 
және акционері – Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің «Мемлекеттік мүлік және 
жекешелендіру комитеті» ММ арқылы Қазақстан Республикасының Үкіметі. БЖЗҚ зейнетақы 
активтерін сенімгерлікпен басқаруды Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі жүзеге асы-
рады. 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы активтерін басқару тиімділігін арттыру бой-
ынша ұсыныстар жасау қызметі Қазақстан Республикасының Президенті басшылық ететін 
Ұлттық қорды басқару кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына сәйкес БЖЗҚ міндетті 
зейнетақы жарналарын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарын, ерікті зейнетақы жарна-
ларын тартуды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы жинақтары мен төлемдерін жеке есепке 
алуды жүзеге асырады, салымшыға (алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-күйі туралы 
ақпарат береді (толығырақ www.enpf.kz сайтында). 

"БЖЗҚ" АҚ  баспасөз орталығы. 
Итоги первого полугодия реализации

 ОСМС по Алматинской области  в 2021 году
«Согласно плану закупа, на 2021 год уточненный бюджет на оказание медицинской помощи 

населению области составил 164,6 млрд.тенге, включая объем гарантированной государством 
медпомощи (ГОБМП) – 108,7 млрд. тенге и медуслуги в пакете  ОСМС – 55,8 млрд тенге. По 
сравнению с прошлым годом бюджет увеличился на 138,8%»,  - уточнил руководитель филиала 
Н.Отаргалиев. 

По итогам полугодия 2021 года заключены Договора с 81 Поставщиками в т.ч. государствен-
ной формы собственности – 46 (57%), частной - 35 (43%). Это возможности для пациента выбрать 
лучшую клинику. В текущем году особое внимание будет уделено профилактической медицине, 
охране детского здоровья, школьной медицины, онкогематологии.  Имеют полное финансовое 
подкрепление со стороны Фонда реализация программ «Аңсаған сәби» по увеличению квот на 
ЭКО и «Қамқорлық» - медицинская реабилитация детей с особыми потребностями. В рамках 
программы «Камкорлык» реабилитацию в 2021 году оказывает Жамбылская ЦРБ, с. Узынагаш. 
По программе «Аңсаған сәби» увеличены квоты более чем в 7 раз на экстракорпоральное опло-
дотворение. 

За 6 месяцев 2021 года после заболевания коронавирусом 1 404 пациента прошли реабили-
тацию на сумму более 102 млн.тенге.

На оплату мероприятий в целях недопущения распространения COVID 19 на 1 полугодие 
2021 года по Алматинской области выделено 20,6 млрд. тенге, в т.ч. в рамках ГОБМП – 19,4 млрд.
тенге, в системе ОСМС- 1,2 млрд.тенге. 

Фактически выплачено:
- на надбавки медицинским работникам – 8,1 млрд. тенге;
- Стационар – 10,4 млрд. тенге;
- ПЦР исследования – 1,7 млрд. тенге;
  - Мобильные бригады – 0,4 млрд. тенге;
  - стационар на дому – 0,05 млрд. тенге.
В области непрерывно ведется работа по повышению охвата населения системой ОСМС, по 

итогам полугодия участниками медицинского страхования является 1 622 257 человек или 77,8% 
населения. Вне системы ОСМС 464 130 жителей области. Данная ситуация создает определен-
ные проблемы с доступностью этой части населения к медицинским услугам пакета ОСМС. 

Филиал по Алматинской области  
НАО «Фонд обязательного социального медицинского страхования». 

Барлық мемлекеттік қызмет бір нөмірден 
қолжетімді!

Халыққа ыңғайлы болу үшін 1411 қысқа  нөмірін жаба отырып, 1414-тің әлеуметтік 
мәселелер бойынша кеңес беру мүмкіндіктерін кеңейту туралы шешім қабылданды.

Енді зейнетақы мен жәрдемақыны, атаулы әлеуметтік көмекті ресімдеу, әлеуметтік 
қызметтер порталының жұмысы, еңбек қатынастары мен халықты жұмыспен қамту ту-
ралы сұрақтарды 1414 Бірыңғай байланыс орталығына қоңырау шалып, қосымша 5 
нөмірін басу арқылы алуға болады.

Әлеуметтік сұрақтар бойынша  1414  халыққа дүйсенбіден жұмаға дейін сағат  9.00 
- ден  18.30-ға дейін және сенбі күні сағат 9.00-ден  13.00-ге дейін ( жексенбі - демалыс) 
көмектесе алады, қоңырау - тегін.

Ең танымал мемлекеттік қызметтерді біздің @ kenes1414bot  телеграм-бот арқылы 
да алуға болады.

Все гос услуги доступны по одному номеру!
Для удобства населения было принято решение о расширении возможностей 1414, 

что позволило предоставлять консультативную помощь и по социальным вопросам,  
закрыв короткий номер 1411.

Теперь вопросы, касающиеся оформления пенсии и пособия, АСП, работы пор-
тала  социальных услуг, трудовых отношений и занятости населения можно задать , 
позвонив в единный контакт-центр 1414, нажав добавочный номер 5.

1414 помогает населению по социально-трудовым вопросам с 9.00 до18.30 часов 
с понедельника по пятницу и с 9.00 до 13,00 часов по субботам (воскресенье - выход-
ной), звонок бесплатный.

Получить самые популярные гос услуги также можно через наш телеграмм-бот @ 
kenes1414bot .

Л.ЕЖЕНОВА,
  специалист отдела ЦОН  по Сарканскому району.
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Өтпелі кезеңнен - 
(Жалғасы. Басы газетіміздің 

№ 28-30  сандарында). 

2010 жылы 30-қазанда Алматы облы-
сы әкімінің өкімімен Әлібек Әскербекұлы 
Жақанбаев Сарқан ауданының әкімі бо-
лып тағайындалды. Қысқа мерзім ішінде 
Әлібек Әскербекұлы аудан тынысын жіті 
қадағалап, өркенді өзгерістерге бастама-
шы бола білді. 2011 жылдың 14-мамы-
ры күні Алматы облысының әкімі Аңсар 
Мұсақанов Әлібек Жақанбаевтың Алакөл 
ауданының әкімі болып тағайындалуына 
байланысты аудан тізгінін аудандық 
мәслихаттарының келісімімен Тұратбек 
Шарапиевке сеніп тапсырды. 

Бұған дейін ұзақ жыл облыстық спорт 
және туризм басқармасын басқарған 
Тұратбек Төлеубекұлы туған ауданын 
түлетуге белсене кірісті. Тер төге, білек  
сыбана еңбек етті.  Өзіне дейінгі аудан 
басшылары жобалаған іргелі жұмыстарды 
жүзеге асырды. Тұрғын үйлер пайдалануға 
берілді, елді мекендерде жаңа нысан-
дар бой көтерді. Жылдар бойы жабы-
лып қалған мәдениет үйлерінің еңсесі 
көтеріліп, штаты қалыптасты. Лепсідегі, 
Екіашадағы, Шатырбайдағы мәдениет 
үйлері сол жылдардың жемісі.  Аудандағы 
білім ошақтарын күрделі жөндеуге 
қаржы бөлініп, материалдық базалары 
нығайтылып, Қарауылтөбе орта мектебі 
жаңадан бой көтерді. Екіаша, Қойлық 
ауылдық дәрігерлік амбулаториялары са-
лынды. 

Негізін кәсіпкер Меліс Разбеков 
қалаған «Темірлан» ЖШС-не қарасты 
Сарқан ГЭС-і екі генератор арқылы 
сағатына 480 квт қуат беріп, ел игілігіне 
қызмет атқарып келген болатын. Осы 
ГЭС-тің қуатын арттыруға 2013 жылы 
нақты қадамдар жасалды. Жаңадан 
әрқайсының қуаты сағатына 630 квт бола-
тын үш генератор алынып, іске қосылды. 
Соның нәтижесінде Сарқандық су-электр 
стансасы сағатына 2400 квт немесе 2,4 
мвт электр қуатын тұтынады. Стансаның 
қуаттылығын арттыу мақсатында сол 
жылдары 2,1 километр канал толық қайта 
жабдықтаудан өткен. Су тарататын то-
раптан басталған құрылыс жалғасын 
тауып, жаңа бассейн салынып, аумағы 
1200 мм, ұзындығы 98 метрлік 4 құбыр 
жүйесі орнатылып, канал кеңейтіліп 
тереңдетілгендіктен стансаға келетін 
су деңгейінің биіктігі 30 метрге жеткен. 
Кәсіпорындағы қызметкерлер саны 30 
адамды құрайды. 

2014 жылдың 15-қарашасында аудан 
әкімі лауазымына Ерғазы Қошанбекұлы 
тағайындалды. Ауданның жаңа басшы-
сы елді мекендермен таныстығын білім,  
денсаулық,  спорт мекемелерін ара-
лаудан бастады. Аудан орталығындағы 
мектептерде, колледждерде  болып, 
балабақшаларға барып, аудандық 
орталық ауруханамен танысты, сөзі мен 
ісі ұштасатын тәжірибелі басшы екендігін 
алғашқы күннен танытты.  

Жыл басында  «Жоңғар Алатауы» 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркінің 
Сарқан филиалы жаңа қонысқа көшті. 
Бұған дейін аудан орталығында болған 
филиал ұжымы енді  Екіаша ауылындағы 
жаңа ғимаратқа қоныстанып, мақсатты 
жұмысын жалғастыратын болады. 
Аманбөктер, Басқан, Тополевка елді 

мекендеріндегі  үш инспекторлық 
бөлімшеден тұратын, жер көлемі 133846 
гектар аумақты құрайтын Сарқан фи-
лиалында инженерлік-техникалық 
қызметкерлер мен мемлекеттік инспектор-
лар қызмет атқарады. Тұтастай алғанда 
мұнда   барлығы   55 адам жұмыспен 
қамтылған. 

Түркісіб теміржолы арқылы жолау-
шылар және жүк пойыздары  оңтүстік 
пен солтүстікті жалғастырып жатады. 
Экономиканың күре тамыры болып табы-
латын темір жолдың санаулы разъездері  
Сарқан ауданының құрамына енеді. Ау-
дан әкімі Ерғазы Қошанбеков ауданнан 
шалғай жатқан шағын елді мекендер-
ге арнайы барып,  теміржолшылардың 
тыныс-тірлігімен танысып қайтты. 

Жарты ғасыр Лепсі ауруханасының 
тізгінін ұстап парызына адалдық 
танытқан парасатты тұлға, Сарқан 
ауданының құрметті азаматы, Қазақстан  
Республикасының еңбек сіңірген  дәрігері 
Төлеухан Ысқақұлын әріптестері, 
жерлестері құрметті демалысқа шығарып 
салды. 

1965 жылы Лепсі ауылдық аурухана-
сына хирург дәрігер болып келген жас 
маман араға жыл салып осы мекеменің 
бас дәрігері болып тағайындалады. Со-
дан бергі 50 жылда денсаулық саласын-
да Төлеухан Ысқақұлының төккен тері, 
ізгілікті ізі бар. 1972 жылы қайта құрылған 
Бөрлітөбе аудандық аурухананың бас 
дәрігері ретінде қоғамдық жұмыстардың 
бел ортасында жүрді. Аудандық советтің 
депутаты болып, үздіксіз әрі нәтижелі 
қызметі үшін Қазақстан Республика-
сы денсаулық сақтау ісінің үздігі атан-
ды. Білікті тәлімгер, ұйымдастырушы, 
адам бойындағы қабілет-қасиетін тани 
білетін, аудандық мекеме-ұйымдармен 
тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасаған 
Төлеухан Ысқақұлының бұл өңірде 
өлмейтін, өшпейтін ізі қалды. 

2014 жылы 1-желтоқсан - Қазақстан 
Республикасының Тұңғыш Президенті 
күні қарсаңында Шатырбай ауылының 
тұрғындары қуаныш құшағында бол-
ды. Себебі қаншама жылдар бойы 
жұртшылықтың көкейінде жүрген бір ар-
ман - мәдениет үйі есігін ашты. 

Заманауи үлгіде салынған сәнді 
де әсем ғимараттың ашылу салтана-
тына Алматы облысы әкімінің орын-
басары Бақтияр Өнербаев қатысып, 
өзінің құттықтау сөзінде мәдениеті  
өркендеген елдің еңсесі биік, рухы асқақ 
болатындығын көпшілікке жеткізіп,  ауыл 
тұрғындарының қуанышына ортақтасты. 

Шатырбай ауылының орталығынан 
бой көтерген көкпеңбек мұнарасы 
шалғайдан көзге шалынатын жаңа мешіт 
пайдалануға берілді. Бұл ғибадат ор-
нын осы ауылдың тумасы, кәсіпкер Ғали 
Бақытжанұлы тұрғызып, көпшілік игілігіне 
ұсынды. 

Сарқан ауданының бұған дейін 
Әбдіқадыр Болсамбеков, Маратқали 
Нүкенов сынды генералдар шыққан 
болатын. Осы сапқа Үрімханов Мұрат 
Жәлелұлы, Нұрахметов Сағатбек 
Төлеубайлы қосылды. 

2013 жылы Алматы облыстық Ішкі істер 
департаментінің басшысы М.Үрімханов 
Елбасының №16 Жарлығымен 2015 
жылғы 5-мамырда    полиция генерал-
майоры атағын алды. 

2016 жылдың 6-мамыры күні отан 
қорғаушылар мерекесі қарсаңында Ел-
басы қолынан жерлесіміз Сағатбек 
Нұрахметов генерал-майор шенін алды. 

Нарықтық қатынас ертеректегі «қазақ 
жалқау» деген пікірді өзгертті. Шағын 
және орта кәсіптің тізгінін қандастарымыз 

ұстап жүр. Бұл орайда халық Елба-
сы Н.Назарбаевтың Жолдауында 
айтылған: «Шындықты мойындайық: 
Болашақта ХХІ ғасырда тек еңбек ғана 
барлық қазақстандықтардың өмір са-
пасына қол жеткізуін қамтамасыз ете 
алады»,-деген сөздерін басты ұстаным 
еткені анық. Елбасы өз Жолдауында 
«Әлеуметтік дамудың жаһандық тренді 
«Жалпыға ортақ еңбек қоғамына» өтуге 
барып тірелетінін айта келе адал еңбекке 
ынталандырудың жолын табу, еңбек та-
быстарына  қоғамдық ынталандырудың 
жүйесін құру –Қазақстандағы әлеуметтік 
жаңғыртудың аса маңызды мәселелерінің 
бірі екенін атап өткен болатын. 

Еңбекпен ғана ісің өнеді, тер 
төккен еңбегің жемісін береді, еңбек 
қана қиындықты жеңеді. Тәуелсіздік 
қоғамымызға еңбек еркіндігін сыйла-
ды. Кеңес заманындағыдай мәжбүрлеп 
жұмыс істету жоқ. Әркім қандай кәсіппен 
шұғылданамын десе де еркі, қалауы 
біледі. Бірақ күнгей мен көлеңке қатар 
жүреді.  Бұл бостандықтың да екінші жағы 
бар. Кейінгі буын тер төкпей оңай олжа 
табуға бейім. 

Таудай талаптан бармақтай бақ артық 
деседі. «Бақ» деген кішкентай ғана құс. 
Ол тек ерінбегеннің етегіне, жұмыскердің 
жотасына, көкірек көзі ашық адамның 
кеудесіне, байыптының басына қонады. 
«Басына бозторғайдың бақыт қонса, 
самұрық қызмет етер панасында» дейтін 
ежелден жеткен әпсана бар. 

-Бақыт құсы қайтсе қонады? – деген 
талапты жасқа үлкендер «Еңбегің жан-
сын» деп бата беретін-ді. 

Бақ дегенің көкте ұшқан құс емес, 
жердегі еңбек жемісі екендігін, еңбек 
еткеннің еліне елеулі, халқына қалаулы 
болатынын біз бастан кешкен заман 
дәлелдеп үлгерген. 

Ұлы Абайдың күніне жүз тебіреніп, 
мың толғанып «қалың елі қазағы, 
қайран жұртының» ең басты ерекше 
мінінің бірі ретінде «жақсы мен жаман-
ды айырмағанын» атап көрсетуі, «бес 
асыл іс – талап, еңбек, терең ой, қанағат, 

рақымның» ғана адамды алға бастайты-
нын нұсқап көрсетуі елінің ертеңін елден 
ерек ойлауының айқын айғағы. Өзінің озық 
идеясына арқау болған шындықтарды 
көре, сезе білген ұлы ақын: 

Түбінде баянды еңбек егін салған,
Жасынан оқу оқып, білім алған.
Би болған, болыс болған өнер емес,
Еңбектің бұдан өзге бәрі жалған,- де-

ген қорытындыға келеді де өлеңдерінде 
де, қара сөздерінде де «Еңбек етсең 
ерінбей, тояды қарның тіленбей» немесе 
«Күншілдің күні қараң, еңбексіздің дәмі 
арам» деп кейін мақал-мәтелге айналған 
асыл сөздерін қалдырады. 

«Түбінде егін салғанның баян-
ды екендігін» ежелден қара жердің 
қайтарымын көріп, еңбегін еміп  ғұмыр 

кешкен сарқандықтардың айқын сезінуі 
заңдылық. Бір ғана Алмалы ауылынан 
1948 жылдары А.С.Гордиенко, М.Г.Лесная, 
1966 жылы Күмісбек Буашев Социалистік 
Еңбек Ері атанса, аманбөктерлік сауын-
шы Жамиля Рақымова екі мәрте «Еңбек 
Даңқы» орденімен, Үміт Түсіпова екі 
«Еңбек Қызыл Ту» және «Октябрь Рево-
люциясы» ордендерімен марапатталған. 
Көкөзек ауылынан Күлшетай Аитова, 
Қожағали Масақбаев, Жамиға Әкімбаева, 
Күлману Мардановалардың еңбектері 
сол жылдары жоғарғы наградалармен 
айшықталды. 

Мұндай мысалдарды ауданымыздың 
барлық елді мекендерінен топтап 
келтіруге болады. Жоқтан бар жасауға, 
барды бағалауға, ел игілігін еселеуге 
жоғарыда аталған еңбекпен етене туған 
аға буын өкілдерінің қосқан үлесі ересен. 

2015 жылы аудан бойынша 750 га қант 
қызылшасы себіліп, орташа өнімділігі 
гектарына 278 центнерден айналып, 
барлығы 20900 тонна өнім алынған.  Қант 
қызылшасын қайта өңдеуге 2015 жылы 
8397 тоннаға 12 млн. теңге және 2015 
жылы тасымалдауға кеткен шығындарды 
өтеуге субсидиялауға 9408 тоннаға 19,5 
млн. теңге төленді. Ал 2016 жылға 1250 
гектар жерге қант қызылшасын сеуіп, 
өнімділікті өткен жылдарға қарағанда 
еселеп арттыру көзделді де соған орай 
лайықты жұмыс атқарылды. 

Өткеннің жақсы істерін жаңғыртатын 
осындай ауқымды шараларға 
ауданымыздың аға буын өкілдері де 
қатыспай тұра алмады. Аудандық га-
зетте ардагерлер ұйымының үндеуі жа-
рияланды. Аға буынды ұлы сенім алға 
жетелесе, аталарының үндеуін естіп жас-
тар да жайбарақат жата алмады. Аслан 
Көбентаев жетекшілік етіп жүрген жа-
стар ресурстық орталығы аудан мүддесі 
дегенде намысқа тырысатын жалынды 
жігіттердің басын қосып, 5 гектар жерге 
тәтті түбір дақылын сіңіріп, жоспарланған 
өнімді қант зауытына өткізді.  
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жаңа  қоғамға 
ТӘУЕЛСІЗДІК - МӘҢГІЛІК ҚҰНДЫЛЫҚ

Сол жылы облыс әкімі Амандық 
Ғаббасұлы Баталовтың ауданымызға кел-
ген сапарында ауыл шаруашылығының 
науқандық жұмысы қызып тұрды. Тәтті 
түбір өсірудің технологиясын шетелдік 
мамандардан емес, өзіміздің еңбекпен 
есейген ауылдағы ағайыннан сұрау ке-
рек. Өйткені, олар – кешегі көл-көсір 
қызылша өнімін көзбен көріп, ала жаз-
дай алқапта тер төккен тәжірибелі аға 
буын. Әсіресе, балтамырды бітік өсіруді 
отбасылық дәстүрге айналдырған 
еңбекқор әулеттердің санын арттырған 
абзал. Елбасы қант қызылшасын қайта 
жаңғыртуды тапсырғалы бері облыс 
әкімі Амандық БАТАЛОВ аудан-ауданда 
үзіліп қалған дала төсіндегі дүбірді 
қолға алып, егістікте елмен бірге еңбек 
көрігін қыздырып келеді. Сарқан ауда-
нына ат басын бұрған облыс басшысы 
шекердің шикізатын өсіріп отырған шаруа 
қожалықтарына бас сұғып, Ақсу қант за-
уытын іске қосудың тиімділігі турасында 
сөз қозғады.

Ауданда «Самал» шаруа қожалығы 
қант қызылшасынан мол өнім 
алатындардың көшін бастап тұрған бо-
латын. Ақсу және Сарқан аудандары 
түйіскен тұстағы жасыл желекті алқап Ер-
мек Қалиев басшылық ететін қожалыққа 
тиесілі. Құрылғанына жиырма жылға 
жуықтаған еңбек ұжымы биыл 8 гектарға 
қызылша отырғызыпты. Ағымдағы 
жылдың 16 сәуірінде себілген тәтті 
түбірдің жапырағы жап-жасыл. Көз ұшына 
дейінгі алап көгалды көрпе жамылған. 
Облыс әкімі ауыл шаруасынан қызылша 
егудің қиындығын сұрап, алқаптағы 
қызылшашылардың еңбек етуге деген 
ерекше құлшыныстарын байқады. Ер-
мек Сағындықұлының айтуынша, мұнда 
жұмысшылар қызылша өсірумен ғана 
емес, күздік бидай, арпа, майбұршақ 
және көпжылдық шөп те егіп, төскейде 
жүзден астам ірі қара өрбітіп отыр.

«Алматы – Өскемен» тас жолының 
бойында аталған шаруашылықпен іргелес 
жатқан тағы бір шағын егістік алқабы бар. 
Аумағы аз көрінгенмен, мұнда республи-
када жоқ жаңа бастаманың алғашқы жемісі 
бүр жармақшы. Ол – жастар орталығының 
қант қызылшасы. Елбасының тап-
сырмасынан кейін қызылша өсіруден 
өнеге көрсеткен Сарқан ауданының 
ақсақалдары көпшілікке Үндеу тастай-
ды. Қызылша алқабын қайта қолға алуға 
шақырған аға буынның арналы сөзін 
жастар жағы іліп әкетіп, «Жасыл Ел» 
еңбек жасағы тәтті түбірге көктемнен бері 
тер төккен. Жастарға тиесілі қызылша 
алқабын аралаған Амандық Ғаббасұлы 
балтүбірдің біреуін алып, алақанында 
салмақтап көрді. Қазірдің өзінде мұндағы 
тәтті тамырдың ауырлығы кемінде 260 
граммды құрайды.

– Жазғы демалыс кезінде әкем мені 
күнде таңғы сағат 4-те оятатын, – деді 
облыс әкімі жас қызылшашыларға 
қарап. – Өмірде ешқашан ерінбеу ке-
рек. Еріншектік адамның ынта-жігерін 
жоқ етеді. Сіздер күнұзаққа ғаламторда 
отырып, компьютердің алдынан алы-
стамай қойсаңыздар, түбі жақсылыққа 
кезікпейсіздер. Мына бастамаларың 
республикаға үлгі боларлық жарқын іс. 
Аға буынның өтінішін жерге тастамай, 
қызылша алқабындағы ауыр жұмысқа 
бел шеше кірісіп кеткендеріңіз мені 
қатты қуантып тұр. Кез келген бақытқа 
қол жеткізуді адам қарапайымдылықтан, 
төменнен бастауы керек.

Осыдан кейін облыс басшысы 
«Жоңғар Алатауы» мемлекеттік ұлттық 
табиғи паркіне аяқ басып, жаңадан егілген 
тұқымбақтың жұмысымен танысты. Жас 
жұбайлардың саябағында Амандық Бата-
лов естелікке шырша егіп, апорт алмасы 
өсіп тұрған бақты көрді. Сондай-ақ, облыс 
басшысы «Жас қанат» шаруа қожалығы 
жайқалтып отырған бидай алқабына 
ат басын бұрып, комбайншылармен, 
диқандармен тілдесті.

Облыс әкімі Амандық Баталов Бақалы 
ауылдық округіндегі «Мұқанов К» ша-
руа қожалығының қызылша алқабында 
болып, тәтті түбір өсіруге баяғыдан 
машықтанған ауылшаруашылық маман-
дарымен кездесті. Егістік басындағы 
ерекше басқосуды Сарқан ауданының 
әкімі Ерғазы Қошанбеков ашып, облыс 
басшысымен бірге қызылша өсірудің 
өзекті мәселелерін талқылады. Мәселен, 
ауданда сол жылы 121 шаруа қожалығы 
қызылша егумен шұғылданады. 
Сарқандық қызылшашылар гектарына 
400-600 центнер аралығында өнім алуды 
көздейді.

Қызылша алқабындағы қызу еңбектің 
ұйымдастырушысы Ермек Сағындықұлы 
Қалиев 1999 жылы «Ерен еңбегі үшін» 
медалімен, 2011 жылы «Қазақстан 
Тәуелсіздігіне -20 жыл» мерекелік ме-
дальдармен марапатталып, 1997 
жылы Елбасы қатысқан Республика 
агрошаруашылықтары жетекшілерінің 
кеңесіне делегат болды. «Самал» ша-
руа қожалығының жетістігі «Аграрлы 
Қазақстан» энциклопедиясына енді. 
Энциклопедияның бас редакторы Вя-
чеслав Титенев  кітаптың алғашқы 
бетінде Тәуелсіз Қазақстанның да-
муына үлес қосып келе жатқан Ермек 
Сағындықұлының еңбегін ерекше атап 
өтеді. 

Қарабөгеттің қауымы  "Балташ аға" 
деп атайтын Балтабек Әбілқасымовтың 
қара жердің қайтарымын еселеудегі 
еңбегі ересен. Тиянақты шаруасын 
үлкендер балаларына үлгі етеді. Көре 
алмайтындар бар, әрине. Дегенмен 
тілектестері көбірек. Қазір көпшілігіміздің 
ұлымыз ұрымда, қызымыз қырымда. 
Торқалы той тұрмақ топырақты өлімде 
бастары әзер қосылатын әулеттер бар. 
Ал Балташ ағаның балалары төңірегінде. 
Өздері сатып алған төрт үйдің орны бұл 
күндері машина-трактор шеберханасына 
айналған. 

"Еңбектің наны тәтті, жалқаудың 
жаны тәтті",- деген мақалды ұстанып,  
айналасына, ауылдастарына үлгі-өнеге 
болып жүрген азаматтар ауданымызда 
аз емес. Егін шаруашылығында аудан 
жұртшылығының назарында жүрген  ша-
руа қожалықтарының бірі - «Душкин С.Н» 
шаруа қожалығы. 2016 жылы 990 гектар 
жерге арпа сеуіп, әр гектарынан 25 цент-
нерден өнім алған Сергей Николаевич 
Душкин қара жердің қайтарымын еселеп, 
Черкасск ауылдық округіндегі Ақтұма елді 
мекенінің тұрғындарына жылдар бойы 
тірек болып келе жатқан азамат. Осы 
округтегі «Еремеева» шаруа қожалығы 
арпадан, қытай бұршағынан мол өнімге 
қол жеткізіп, ел еңсесінің биіктеуіне игі 

ықпалын тигізуде. 
Сарқандық кәсіпкер Мират 

Абдрахимовтың шаруашылығы да 
жылдар бойы жақсы нәтижелерімен 
қуантады. Мират Хаматайұлы аудандағы 
қоғамдық жұмыстардың ортасынан табы-
лады. Жыл  сайын Жаңа жыл мерекесінде 
бүлдіршіндерге сый-сияпат дайындап, 
демеушілігімен жұртшылыққа танымал 
болуда. Сол жылы «Абдрахимова» шаруа 
қожалығы күздік бидайдың әр гектарынан 
25 центнерден, арпаның әр гектарынан 
23 центнерден, тары алқабының әр гек-
тарынан 25 центнерден өнім алды. Бұл 
қожалықтағы 300 гектар алқапқа себілген 
мақсары дақылы 8,7 центнерден өнім 
берді. 

Саялы Сарқан өңірінің  көрмегендерді 
таңдай қаққызатын  табиғаты ерекше. 
Сондықтан аудан аймағында туризмді 
дамыту басты назарда. Соңғы жыл-
дары шетелдіктер де Сарқан өңіріне 
көптеп тартыла бастады. Қазақстан 
Республикасының туристік сала-
сын дамытудың 2020 жылға дейінгі 
тұжырымдамасы бойынша ауданда 24 
туристік инфрақұрылым бар. Қазіргі   
уақытта Сарқан филиалының  орманшы 
үйлеріне келушілерді қабылдайтын 35 
орынды үш демалыс орны жабдықталған. 

Аудандық кәсіпкерлік бөлімі туризмді 
дамытуға баса назар аударып, Балқаш 
көлінің жағалауынан басталатын туристік 
маршруттың  бағытын әзірлеуге атса-
лысуда. Балқаш көлінің жағалауы-Лепсі 
ауылындағы М.Төлебаев атындағы 
мұражай, киелі Көтен Тәуіп кесенесі, 
Қойлық архиологиялық қалашығы. 
М.Жұмабаев атындағы мектептегі 
өлкетану мұражайы, Черкасск қорғаныс 
мұражайы жаңа туристік бағыттар болып 
белгіленген.  Болашақта мұнда 14 туристік 
маршруттың паспорты жоспарлануда. 

Сарқандық  жас кәсіпкер Қуаныш 
Әлдікеновтің аудан орталығында дүкені 
бар. Қол астында 8 адам еңбек ету-
де. Бұдан бөлек шаштараз ашқан. Ар-
найы  көлік жуатын орын да пайдалануға 
берілген. Алуан түрлі кәсіпті дөңгелеткен 
Қуаныштың қам-қарекетіне қарап, кейбір 
жұмыс жоқ деп жосып жүрген жасқа да, 
жасамысқа да, берекенің бәрі бейнетпен 
келетінін білсе ғой дейсің. Көзін тапсаң 
ауылда да кәсіп ашып, алуан іспен 
айналысуға болады. 

Бақтияр  Жолдыбайұлы   әкесі Жол-
дыбай  Молдабековпен бірлесіп қала 
ішіне қатынайтын шағын автогазель-
мен адамдарды тасымалдап жүр.  Жеке 
кәсіпкерлік ашып, «БАҚЖОЛ» деп өз аты-
на  тіркеген Бақтияр қала ішіне қазірше екі 
көлік шығарған, болашақта тағы да көлік 
қосатын ойлары бар. Бұдан басқа кірпіш  

тараз салынды. Облыс әкімі Амандық 
Ғаббасұлы мырзаның өзі келіп қолдап, 
демеу білдіріп, сәттілік тілеген болатын. 
Ол  еліміз егемендік алып, тәуелсіздік 
дәмін таңдайында тамсана бастаған 
тұста ауылдың дамуына өз үлесін қосу 
үшін ауыл өміріне ене бастаған нарықтық 
қатынастың құпиясы мол қатал сабағынан 
қорықпады.  Тәуекелге  бел буды, 
жауапкершіліктен бас тартпады. Бір күндік 
нан табу қарекетімен базар жағалағандар 
санына ілеспеді, біліміне және өзіне үміт 
артып, «ал баста» деп соңынан ерген, 
жақсылыққа, жаңашылдыққа жаны құмар 
достарына сенді. Содан бері жеңістер мен 
жеңілістерден тұратын өмір ағымында 
жетістік басым болды. Қол жеткенге ма-
саттанбады, ізденуден жалықпады. Бұл 
күнде Лепсіде  оның атын естімеген, 
жақсылығы мен шарапатын сезінбеген  
жан кемде кем. 

2014 жылы өз жұмысын бастаған 
«Сарқан жылу» мемлекеттік коммуналдық 
кәсіпорнында әр қайсысының жал-
пы қуаттылығы 6,5 Гкал құрайтын 3 су 
қазандығы орнатылған. Олардың жалпы 
қуаттылығы 19,5Гкал-ға жетеді. Оның 
екеуі негізі жұмысты атқарса, біреуі 
қосалқы көмек көрсетеді. Алғашқы жылы 
жалпы ауданы 35 мың шаршы метрді 
құрайтын 32 ғимаратқа жылу берілді, 
көппәтерлі тұрғын үйлер, мемлекеттік 
ғимараттар тұрақты жылудың игілігін 
көруде.  

Ата-бабамыз  қан төгіп, қасірет шегіп, 
көзінің қарашығындай сақтап қалған ұлы 
даланың бүгінгі мұрагері-қазақ қауымына 
Алладан Тәуелсіздіктен артық қандай 
сый болмақшы?! «Алсаң да аласың, 
алмасаң да аласың» деп алдымызға та-
стай салған «батпан құйрық» емес бұл. 
Бұл «мың өліп, мың тірілген» қазақ үшін 
бір жағынан тағдырдың сыйы болса, 
екінші жағынан «қолына берген бағын 
мәпелеп, елдігін сақтай білер ме екен?» 
деген сыны да шығар. Өйткені шыдам-
ды қылған, ширықтырған, шыңдаған ши-
рек ғасыр аралығында тәуелсіздігімізді 
көре алмайтын сұқ көздерді кездестірдік, 
еркіндігімізге төзе алмайтын қаңқу 
сөздерді естідік. Сондықтан бізге елдің 
елдігін танытатын береке-бірлік қажет. 
Сын сағатта  жол таба білетін теле-
гей теңіз білім керек. Осы қажеттер 
мен керектер жастарымыздың санасы-
на сіңірілген. Тәуелсіз Қазақстанның, 
жерұйық Жетісудың бір арнасы Сарқан 
өңірі де екі кезеңнің өнегесін бойына 
сіңірген аға буын өсиетімен, тәуелсіздіктің 
құрдастары –жастардың жалынымен  
алға баса бермек. 

Жомарт ИГІМАН.
(Жалғасы бар).

шығаратын  шағын  цех ашқан. 
Лепсі ауылында  жас кәсіпкер Рус-

лан Сәттібекұлының наубайханасы 
бар.    Қаланың деңгейімен бәсекелес 
дүкеннің екінші қабатына қонақ үй, шаш-
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Алматы облысының бас санитар дәрігерінің карантиндік шараларды қатаңдату 
туралы қаулысына сәйкес Алматы облысының барлық ХҚО-лары 2021 жылғы 26 
шілдеден бастап бес күндік жұмыс аптасына өтеді. Алматы облысында жұмыс кестесі 
сағат 9-дан бастап 18-ге дейін белгіленген. Сенбі және жексенбі күндері ХҚО-лар 
жұмыс істемейді. Клиенттерді тек алдын-ала брондау арқылы қабылдайды. Сондай-
ақ, ХҚО қызметкерлері Ashyq қосымшасы бойынша клиенттердің статусын тексереді. 
ХҚО-ға кезекті eGov порталы, 1414 Бірыңғай байланыс орталығы және @kenes1414bot 
телеграм-бот арқылы брондауға болады. Барлық клиенттерден санитарлық-
профилактикалық нормаларды сақтауды, ХҚО барған кезде бетперде тағуды және 
әлеуметтік қашықтықты сақтауды сұраймыз.

 ЦОНы Алматинской области с 26 июля              
переходят на пятидневную рабочую неделю

 
Согласно постановлению главного санитарного врача Алматинской области об 

ужесточении карантинных мер все ЦОНы области с 26 июля 2021 года переходят на 
пятидневную работу. График работы в области установлен с 9 до 18 часов. В субботу 
и воскресенье ЦОНы работать не будут. Прием клиентов только по предварительной 
брони. Сотрудники ЦОН также будут проверять статус клиентов по приложению Ashyq. 
Забронировать очередь в ЦОН можно через портал eGov, Единый контакт-центр 
1414 и телеграм-бот @kenes1414bot. Просим всех клиентов соблюдать санитарно-
профилактические нормы, надевать маски во время посещения ЦОНа и соблюдать 
социальную дистанцию.

Н.ТОКТАРГАЛИЕВА,
аудандық ХҚО маманы. 

Тілеубаев  Рүстембек  1921 жылдың  
1  мамырында  Алматы   облысы,Сарқан  
ауданы, Қарабөгет  ауылында  дүниеге 
келген.1997  жылы  қайтыс болды. Алма-
ты қаласының   педагогикалық  институ-
тын  1953  жылы  бітірген, мамандығы-
тарих  пәнінің мұғалімі.1941  жылдың  
17   шілдесінде   Алматы  облысының, 
Ақсу аудандық  комиссариатына 
шақыртылып, бөлімшеге  жіберілді. Май-
данда 100-ші атқыштар  бригадасы, 48 
гвардия арт дивизионында  жауға  қарсы 
күресті.Әскери  антты  1942  жылы  23  
ақпанда   100 –ші  атқыштар  дивизиясы 
қатарында  қабылдады. Соғыс   даласын-
да  көрсеткен  ерлігі  үшін  келесі  медаль-
дармен  марапатталды: 1946  жылы  «За  
доблестный  труд», Жеңістің  20 жылдығы, 
Кеңес Одағының   Қарулы Күштеріне  50 
жыл, Жеңістің  25  жылдығы, Жеңістің 
40  жылдығы, Кеңес Одағының   Қарулы 
Күштеріне  70 жыл,т.б. 

1953   жылдан  Қарабөгет ауылының  

ОРНЫНДА  БАР  ОҢАЛАР
А.С.Пушкин  атындағы  орта  
мектебінде  мұғалімдік  қызметін   
бастады.Кезінде  Жданов   
ауылының  бастауыш  мектебінің  
меңгерушісі болды. 

Рүстембек  Тілеубайұлы  
өжеттігінің   арқасында  
партбилетін  Мәскеу    қаласына  
барып,  КОКП  ОК-нің   пар-
тия   комиссияссының  төрағасы   
Пельшенің  қолынан   қайтарып  
алған.

Рүстембек  Тілеубайұлымен  
өзім  бір  кабинетте   қызмет 
атқардым. Ол   кісінің   ақжарқын  
мінезі  әлі  есімде. Салтанатты    іс-
шараларда, тойларда: «мен   тек   қана   
фокстрот   билеймін»,-  деп   жүретін. Ана-
мыз  Күнекей  екеуі  9 бала, 27 немере, 50 
шөбере  тәрбиелеп  өсірді.

Жақында соғыс  ардагерінің   
туғанына  100  жыл  толуы-
на  орай  балалары  мен  
немерелері  ас  беріп, фут-
болдан  спорттық  жарыс 
ұ й ы м д а с т ы рд ы . Ж а р ы с қ а  
ардагердің   немересі  Алтай  
демеушілік    етті. Тартысқа   
толы   сайыс  қорытындысында  
келе, 1997  жылы туғандар 
1 орын және 50000 тг,1988  
жылғылар  2 орын және 30000 
тг,  1980  жылғылар  3  орын  
және  20000 тг  иеленді. Соны-
мен  қатар , «Үздік  қақпашы»  

Рахиманов  Тілеш, «Үздік  қорғаушы»  
Асқар  Тулебаев, «Үздік  шабуылшы»  
Біржан  Бижанов  атанды.

Байжан СЕЙІТҚҰЛОВ,  
Қарабөгет  ауылы.

Безопасность на воде  
Лето прекрасная пора для отдыха. И что бы с пользой для себя и для своего здоро-

вья отдохнуть у воды, надо научиться общаться с водой, уметь плавать, хорошо знать 
и выполнять правила поведения на воде.

ЕЩЕ В ДРЕВНОСТИ  люди знали чудодейственную силу купания и закалки че-
ловека водой, заповедью было «учиться плавать  чем ходить». Купаться в воде дли-

тельное время нельзя – можно 
легко простудиться.  Если вы чув-
ствуете озноб, немедленно выхо-
дите из воды сделайте короткую 
но энергичную пробежку по бере-
гу. Продолжительность  купания 
зависит от температуры воздуха 
силы ветра. Наиболее благопри-
ятное условия купания – ясная 
безветренная погода  температура 
воздуха + 25 С и более. Начинать 
купание следует при температуре 
воды не ниже + 18 С

НАИБОЛЕЕ ПРИЕМЛЕМЫЕ 
РЕЖИМЫ КУПАНИЯ   рекоменду-
ется купаться не ранее  чем через 

1,5 часа после еды. Лучше всего  купаться на детских пляжах: они хорошо оборудова-
ны и обеспечены необходимыми средствами для предупреждения  несчастных случа-
ев. Не забывайте, что детям разрешается купаться только  в присутствии взрослых.

Е. ИСАГАЛИЕВ,      
старший инженер  ОЧС

Сарканского района  капитан гражданской защиты.                                                    

Меры пожарной 
безопасности 

Чтобы не допустить пожара при 
проведении заготовки грубых  кор-

мов  и уборки урожая  необходимо  
соблюдать следующие требования:

В период уборки урожая и заготовки 
грубых кормов все привлекаемые и уча-
ствующие в уборочной кампании должны 
пройти противопожарный инструктаж по 
специальной программе.

Перед выездом   на хлебные массивы 
и сенокосные угодья машины и трактора 
должны быть  оборудованы  исправными 
искрогасителями, заводского исполнения 
с выводом их под передний буфер.

 Временные полевые станы необходи-
мо располагать не ближе 100 метров от 
хлебных массивов, механических токов, 
скирд и т.д.

 В непосредственной близости от уби-
раемых хлебных массивов иметь нагото-
ве трактор и плуг на случай пожара.

Регулярно очищать шнеки и транспор-
теры уборочных машин от зерна и соло-
мистой массы. Производить обмывку ком-
байнов не реже двух раз в неделю.

Выходы на зерноскладах и зерносу-
шилках не должны быть загромождены, 
ворота выполнить открывающимися на-
ружу.

Работы производить  только на ис-
правных передвижных и стационарных 
механизмах. Нельзя оставлять работаю-
щие механизмы без наблюдения,  засы-
пать зерно выше уровня транспортерной 
ленты и допускать трение ленты о кон-
струкции транспортера. При вентилиро-
вании зерна в складах, вентиляторы рас-
положить на расстоянии не менее 2,5 м 
от сгораемых стен. Воздуховоды выпол-
нить из несгораемого материала.

Выполнение вышеприведенных тре-
бований  позволит не допустить чрезвы-
чайных ситуаций в это важный для сель-
чан период. 

  Р.АХМАРОВ,
инженер ОЧС Сарканского района.                                 

Ауылдағы қызықты каникул
Бұл  менің Қарабөгет  

ауылында  демалы-
ста жүріп «Сарқан» 
аудандық газетіне 
жазған екінші  мақалам. 
Мақала жазуда маған 
Бикен әжем,Байжан 
атам,Сәуле апам,Айман 
әпкем үлгі болды. Осы 
жазда мен өзім ғана 
емес бауырыммен 
келдім. Бауырымның 
аты Жанали, ол жетіде, 
даярлық сыныбын 
бітірді. Нағашы  атам 
Байжан  мен  нағашы  
апам Сәуле бізге 
ауылдағы  жұмыстың  
түр-түрін  жасап   үйретті. Мысалы, ата-апамнан  үйренген   жұмыстар:бақша  
шөптеу,алмаларды сорттау,  гүлдерді суғару,тағы басқалары. Апамыздан 
үйренгеніміз: құрт жасау,қақ турау,балапандарды бағу.

   Ата-апамыздың үйінде тауық, балапандар,сиыр бар.Біз олардың  әрқайсысына 
ат  қойып, уақытылы жем-суын беріп отырамыз.Есік алдындағы гүлдерді 
суғарып,гүлдегендеріне сүйсіне  қараймыз. Бақшадан піскен  жеміс-жидектерді 
теріп, жемістерді жинап  үйге  әкелеміз. Алмаларды турап-жайып,кептіреміз.
Мұндайда  атам: «Қыстың  қамын жаз ойла»,-  деп  айтады.

Демалыстағы  менің хоббиімнің  бірі – түрлі тәттілерді пісіру. Интернет 
желісінен әртүрлі тәттінің  рецептісін тауып  алып жасағанды ұнатамын.Мыса-
лы: табада піскен  торт,  наполеон торты, кекс,пончиктер, печенье және тағы 
басқалары. Бос   уақытымды құр  өткізбей, кітаптар  оқып,1-4  сынып аралығындағы  
оқушыларға арналған «Жас  математик»  конкурсына қатысып, 2-ші орын алдым.
Ұйымдастырушысы:«Эрудит» білім-ғылым орталығы.

Нағашы атам бізге күнде кітап оқып береді. Кітаптың аты «Қазақстан   еліне  
сиқырлы   саяхат». Осы  кітаптан  мемлекеттік  рәміздермен   таныстық, «Тау  мен  
дала аңыздары» туралы оқып-білдік. Осылайша менің жазғы каникулым қызықты 
әрі пайдалы өтті. Маған жазғы каникулым өте  қатты  ұнады, нағашы атама және   
апама,аға-жеңгеме, әпкелеріме  мың алғыс! 

Жанел  ЖОЛДАСБЕК,
Талдықорған қаласының 12 мектеп-гимназиясының

3-сынып оқушысы.

Адал адамның ары таза!
Адалдық – адам мінезіндегі бағалы қасиет, жеке 

тұлғаның сана – сезімі мен ар – ожданына қайшы 
келмейтін, халықтың мақсат – мүддесін көздейтін 
іс – әрекет. Әрбір қоғамның адалдық жайында 
өзіндік пайымы мен түсінігі бар. Қарапайым халық 
әрқашан да адалдық қасиеттерін кіршіксіз таза 
ұстауға ұмтылады.

«Сақалын  сатқан кәріден, еңбегін сатқан бала 
артық» дегендей, адал болу – адамдықтың белгісі. 
Адалдық адамның жеке басы мен моральдық 
тұлғасын сипаттайды. Ол туа пайда болмай-
ды. Қоғамның дамуына сәйкес  әрбір адамның 
ананың сүтімен, әкенің қанымен келген өнегелі 
тәрбиесіне, оқып оны тоқуына, адал еңбекпен 
мал тапқанында қалыптасады.  Адалдық – жеке 
тұлғаның абыройы мен атағын арттыратын ізгі 
қасиет.

Адалдық – адам бойындағы таза ниет, бағалы 
қасиет, адамның сана – сезімі мен ар – ұжданына 
қайшы келмейтін әрекеттердің моральдық – 
этикалық жиынтығы. Қазақ халқында адам бой-
ында адалдық, пәктік, ар – ұждан, жан тазалығы 
сияқты қасиеттердің қалыптасуы керек екенін 
айтады. Сонымен қатар көшпелі қазақтардың та-
рихында да адамгершілік пен адалдық қасиеттері 
қалыптасқанын саяхатшылардың қолжазбасынан 
оқуға болады.

Ұлы Абайдың «Алдау қоспай, адал еңбегін 
сатқан, қолы өнерлі қазақтың әулиесі сол» – деген 
асыл сөзі де адалдыққа толық сипаттама береді. 
Адамгершілік ұжымдық ортада бойына сіңірген 
тәрбиесіне, біліміне, адал еңбегіне байланысты 
қалыптасып, адамның жеке басы мен моральдық 
тұлғасын сипаттайды. Әрбір адам өз ар-ұжданы 
алдында адал, шыншыл болғанда ғана – адам 
бойында ізгілік пен адамгершілік қасиеттері 
қалыптасады. Адалдық – аса қымбат байлық.

М.ВИШНЯКОВ,
Сарқан орман тұқымбағының басшысы.

Алматы облысының ХҚО-лары 26 шілдеден 
бастап бес күндік жұмыс аптасына өтті 



7e-mail: Igiman01@mail.ruARQANS 6 тамыз 2021 жыл

«Сарқан аудандық білім 
бөлімі» мемлекеттік мекемесі 
бос мемлекеттік орта білім беру 
ұйымының басшысы лауазымдары 
орнына конкурс жариялайды.

Бос орын:  1. «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойын-
ша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Тасарық орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесінің директоры. 2. 
«Алматы облысы білім басқармасының 
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің «Шатырбай 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің директоры. 3. «Алматы об-
лысы білім басқармасының Сарқан ау-
даны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Теректі орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

 Мемлекеттік білім беру ұйымының 
орналасқан жері, толық атауы: 1. Ал-
маты облысы, Сарқан ауданы, Абай 
ауылы, Абай көшесі, 38 үй; оқушыларға 
оқыту мен тәрбиелеуді жүзеге асыратын 
«Алматы облысы білім басқармасының 
Сарқан ауданы бойынша білім бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің «Тасарық 
орта мектебі мектепке дейінгі шағын 
орталығымен» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесі. 2. Алматы облысы, Сарқан ау-
даны, Шатырбай ауылы, Абай көшесі, 40 
үй; оқушыларға оқыту мен тәрбиелеуді 
жүзеге асыратын «Алматы облысы білім 
басқармасының Сарқан ауданы бойын-
ша білім бөлімі» мемлекеттік мекемесінің 
«Шатырбай орта мектебі мектепке дейінгі 
шағын орталығымен» коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі. 3. Алматы облы-
сы, Сарқан ауданы, Тополевка ауылы, 
Абай көшесі, 7 үй; оқушыларға оқыту мен 
тәрбиелеуді жүзеге асыратын «Алматы 
облысы білім басқармасының Сарқан ау-
даны бойынша білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесінің «Теректі орта мектебі» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Конкурсқа қатысушыларға 
қойылатын біліктілік талаптары:

Шағын жинақты мектептер үшін: 
1) тиісті бейін бойынша жоғары 

(жоғары оқу орнынан кейінгі) 
педагогикалық немесе өзге де кәсіптік 
білім немесе педагогикалық қайта даяр-
лауды растайтын құжат; 

2) педагогикалық жұмыс өтілі үш 
жылдан кем емес, оның ішінде білім 
беру ұйымдарындағы соңғы екі жылда 
педагогикалық жұмыс өтілі;

3) педагогтің бірінші немесе 
жоғары біліктілік санатының, педа-
гог – сарапшының немесе педагог – 
зерттеушінің немесе педагог - шебердің 
біліктілік санатының болуы (мемлекеттік 
қызметшілерді, педагогикалық өтілі 
кемінде бес жыл жоғары оқу орында-
ры оқытушыларының қызметкерлерін, 

ХАБАРЛАНДЫРУ
әдістемелік кабинеттер (орталықтар) 
әдіскерлерін, біліктілікті арттыру жүйесін 
қоспағанда).

Мемлекеттік білім беру 
ұйымы басшысының лауазымдық 
міндеттері:

Білім беру ұйымының қызметін оның 
жарғысына және басқа да нормативтік 
құқықтық актілерге сәйкес басқарады.

Мемлекеттік жалпыға міндетті білім 
беру стандартын педагогикалық және 
әдістемелік кеңеспен бірлесе отырып іске 
асыруды ұйымдастырады.

Педагогикалық кеңесті басқарады.
Мектептің жұмыс жоспарын, оқу-

тәрбие жұмысы жоспарын, жұмыс оқу 
жоспарын, пән-мұғалімдерінің қысқа 
мерзімді жоспарларын бекітеді.

Жұмыс жоспарын, бағдарламалар 
мен жұмыс жоспарларын бекітеді.

Бекітілген учаскедегі балаларды 
жалпыға міндетті оқытумен қамтамасыз 
ету заңына сәйкес жалпыға міндетті 
оқытумен қамтамасыз етеді.

Оқу-тәрбие процесінің ғылыми-
әдістемелік және материалдық-
техникалық базасын қалыптастырады 
және жетілдіреді.

Оқу-тәрбие процесін әдістемелік 
қамтамасыз етуді ұйымдастырады және 
жетілдіреді.

Қазіргі заманғы ақпараттық 
технологиялардың дамуын қамтамасыз 
етеді.

Педагогикалық ұйымдар, әдістемелік 
бірлестіктер, балалар ұйымдары 
қызметіне ықпал етеді.

Білім беру құқығына берілген лицензи-
ясына сәйкес оқушылар, тәрбиеленушілер 
контингентін қалыптастырады, оқушылар 
мен тәрбиеленушілерді әлеуметтік 
қорғауды қамтамасыз етеді.

Жетім балалар мен ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған балалардың ара-
сынан шыққан тәрбиеленушілердің заңды 
құқығы мен мүдделерін (жеке, мүліктік, 
тұрғын үй, еңбек және басқа да) қорғайды, 
олардың туысқандық байланысын қолдау 
үшін оларға жағдай жасау бойынша ша-
ралар қабылдайды.

Оқу-тәрбие процесі кезінде білім 
алушылардың (тәрбиеленушілердің) 
және білім беру ұйымы қызметкерлерінің 
өмір қауіпсіздігі мен денсаулығын сақтауға 
қажетті жағдай жасайды.

Белгіленген заңнама шегінде білім беру 
ұйымының мүлкі мен құралдарына иелік 
етеді, жыл сайын құрылтайшылардың 
қаржылық және материалдық қаражаттың 
түсуі және жұмсалуы туралы есебін 
береді.

Нормативтік талаптарға сәйкес есеп 
жүргізіп, оқу-материалдық базаның 

сақталуын және толықтырылуын 
қамтамасыз етеді, ішкі еңбек тәртібі 
ережесін, санитариялық-гигиеналық 
режимді, еңбекті қорғау және техника 
қауіпсіздігін сақтау үшін жауап береді.

Педагог кадрларды және қосымша 
қызметшілерді іріктеуді және жұмысқа 
тартуды жүзеге асырады, басқару 
құрылымын, қызметкерлердің штаттық 
кестесін, лауазымдық нұсқаулығын 
бекітеді, олардың кәсіби шеберлігін арт-
тыру үшін жағдай жасайды.

Педагогтердің біліктілік санатын беру 
(растау) рәсімін ұйымдастырады.

Қызмет барысында айрықша 
көзге түскен оқытушылар мен білім 
беру ұйымдарының қызметкерлерін 
өзінің құзыретіне қарай марапаттауға 
және көтермелеуге ұсынады және өз 
құзыретінің шегінде жаза қолданады.

Педагогикалық этика бойынша 
кеңестің ұсынымдарын ескере отырып, өз 
құзыреті шегінде жаза қолданады.

Өз құзыреті шегінде мектептің басқа да 
барлық қызметкерлеріне жаза қолданады.

Қоғаммен байланысты жүзеге асыра-
ды, ата-аналармен (немесе оларды ал-
мастырушы адамдармен), қорғаншылық 
кеңесімен жұмысты үйлестіреді.

Мемлекеттік және басқа да ұйымдарда 
білім беру ұйымдарына ұсынады, қажетті 
есеп құжаттарын дайындау мен ұсынуды 
қамтамасыз етеді.

А қ п а р ат т ы қ - к о м м у н и к а ц и я л ы қ 
құзіреттілікті меңгерген.

Өзіндік кәсіби дамуын қолға алады, 
оның ішінде менеджмент саласында. 
Білім беру ұйымдарында "Құндылықтарға 
негізделген білім беру" тұжырымдамасын 
білім беру процесінде барлық нысандар, 
оның ішінде балалар отбасыларының 
қатысуымен енгізеді.

Білім алушылар, тәрбиеленушілер, 
педагогтер және тағы басқа қызметкерлер 
арасында академиялық адалдық 
қағидаларын, сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы мәдениеттің алдын алады.

Білім беру қызметін ұсыну сапасына 
жауап береді.

Лауазымдық жалақының мөлшері: 
мемлекеттік білім беру ұйымы басшы-
сы қызметтік айлықақысы еңбек сіңірген 
жылдарына қарай 148 561 теңгеден 190 
463 теңгеге дейін.

Құжаттарды төмендегі мекен жайда 
хабарлама жарияланған күннен бастап 
жеті жұмыс күні ішінде қабылданады. 
Құжаттар қабылданып болғаннан кейін 
аталған мекен жайда конкурс өткізіледі.

Конкурсқа қатысу үшін 
ұсынылатын құжаттардың тізбесі:

1) ұсынылатын нысан бойынша өтініш;
2) жеке басын куәландыратын құжат 

(сәйкестендіру үшін);
3) білім туралы мемлекеттік үлгідегі 

құжаттың көшірмесі (ЖОО жеке үлгісіндегі 
құжат);

4) еңбек қызметін растайтын құжаттың 
көшірмесі;

5) кадрларды есепке алу жеке парағы 
және фото;

6) қолданыстағы жазалаулары 
мен көтермелеулерін көрсете отырып, 
алдыңғы жұмыс орнынан өндірістік 
мінездеме;

7) қолданыстағы біліктілік санаты 
және ғылыми дәрежесі туралы құжаттың 
көшірмесі (болған жағдайда);

8) "Денсаулық сақтау ұйымдарының 
алғашқы медициналық құжаттама нысан-
дарын бекіту туралы" Қазақстан Респу-
бликасы Денсаулық сақтау министрінің 
міндетін атқарушының 2010 жылғы 
23 қарашадағы № 907 бұйрығымен 
(Нормативтік құқықтық актілерді 
мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6697 бо-
лып тіркелген) бекітілген нысан бойынша 
денсаулық жағдайы туралы анықтама;

9) соттылығының жоқ екендігі туралы 
анықтама;

10) сыбайлас жемқорлық сипатында 
қылмыс жасағаны туралы мәліметтің бо-
луы не болмауы туралы анықтама;

11) тестілеуден өткені туралы құжат 
(болған жағдайда);

12) біліктілікті арттыру, қайта даярлау 
курстарынан өткені туралы құжат (болған 
жағдайда);

13) білім берудегі менеджмент бойын-
ша 72 сағаттан кем емес біліктілікті артты-
ру курстарынан өткенін растайтын құжат;

14) Білім беру ұйымын дамытудың 
перспективалық жоспары.

3), 4), 5), 6), 7) тармақшаларда 
көрсетілген құжаттарды жұмыс орны-
нан кадр қызметі немесе білім беру 
ұйымының жауапты қызметкері мөрмен 
расталуы тиіс.

Осы көзделген құжаттар топтама-
сы толық ұсынылмаса, кандидаттың 
конкурсқа қатысу үшін берген құжаттарын 
қабылдаудан бас тартылады.

Конкурсқа қатысу үшін кандидат білім 
беруді басқару органының қарауына 
кәсіби жетістіктері, біліктілігін арттыру, 
ғылыми зерттеулер, өзінің педагогикалық 
тәжірибесін жинақтау, наградала-
ры туралы материалдарды, тиімділік 
көрсеткіштеріне қол жеткізу туралы 
ақпаратты ұсынуға құқылы.

Конкурс өткізетін ұйымның мекен 
жайы:  Алматы облысы, Сарқан қаласы, 
М.Тынышбаев көшесі, 8 а; «Сарқан 
аудандық білім бөлімі» мемлекеттік 
мекемесі. Байланыс телефондар: 8 
(72839) 2-27-39, 2-12-51, 2-24-66; элек-
тронды адрес: sarkan_metod_kab@mail.
ru. 

    П.ИМАНГАЗИЕВА,
бөлім басшысы.

Қазақ халқының ежелден келе жатқан 
рухани-мәдени мұраларының бірі — 
фольклор. Осы кезге дейінгі ғылыми 
әдебиеттерде фольклор - сөз өнері, 
халық даналығы ретінде керсетілген. Со-
нымен қатар фольклор — ел естілігі, оның  
сипаты да айқын. Осы тұрғыдан келгенде 
фольклор — ауыз өдебиеті мен музы-
ка өнерінің біртұтастығына негізделген 
ерекше бір сала. Кезінде ғалымдар 
фольклордың этнографиялық сипатын 
көрсетіп, фольклортанудың өнертану 
ғылымымен салаластығын да саралаған. 

Халқымыздың музыкалық мәдениетін, 
соның ішінде фольклорлық мұрасын 
жете игеріп, оның негізгі белгілері мен 
сипаттарын ажырату. Осыған орай қазақ 
музыкалық фольклорына байланысты 
арнайы зерттеу еңбектермен танысып, 
фольклор туындылары — халық әндері 
мен күйлерін тереңірек игеріп, білім беру 
бағдарламасында қолдана білу міндеті де 
туады.

Музыка — өнер, көркем ойлаудың 
бір көрінісі. Оның өзіне ғана тән образ-
дау тәсілдері болады. Құрылымы, тілі. 
мақамдық, ырғақтық жүйесі тағы бар. 
Осыған әрбір музыкалық аспаптың орын-
далу ерекшеліктерін де қосамыз. Сон-
да музыка — өнер әлеміндегі күрделі 
құбылыстардың бірі болып шығады.

Халық шығармашылығында музыка 
өнеріне елеулі орын берілген. Арғы жерде 
оның салтқа байланысты үлгілері үстем 
болса, бері келе аспаптық және вокалдық 
арналары халықтық-кәсіби деңгейге дейін 
көтерілген.

Кеңес дәуірінде фолъклордың көбіне 
сөз өнері ретінде танылып келгені 

Фольклормен музыканың мәдени 
мұрасын сақтау және насихаттау

белгілі. Ол халық шығармашылығы, ауыз 
әдебиеті мағынасында ғана қолданылып, 
негізінен тұрмыс-салт жырларын, ертегі, 
аңыз, әпсана, көне, батырлық, романдық, 
тарихи жырларды қамтыды.

Бері келе казақ фолъклорының 
музыкалық әуеннен тыс дамитын мақал-
мәтел, шешендік сөздер, жұмбақ секілді 
шағын үлгілері де зерттеле бастады. 
Музыкалық фольклор осы аталған 
жанрлардың басым көпшілігімен сабақтас. 
Бірақ оны бір ғана сөз емес, саз өнері де-
ген жөн. Себебі белгілі бір музыкалық-
эпикалық дәстүр аясында жеткен фоль-
клор шығармаларының барлығы дерлік 
саз өнерімен тығыз байланысты.

Сондай – ақ Сарқан ауданында да 
фольклорлық – этнографиялық ансамблі 

облыс, аудан, қала көлемінде өз өнерлерін 
көрсетіп, көптеген іс-шараларға ат салы-
сып келеді. 

Сарқан аудандық мәдениет 
үйінің жанынан 2003 жылы «Сая-
лы менің Сарқаным» фольклорлық – 
этнографиялық ансамблін Торсықбаев 
Сапаржан Баяхметұлы құрып, 2009 жылы 
Халықтық үлгілі атағы берілді. Бүгінгі 
таңда Кұттыбеков Ықылас Болатбекұлы 
ансамбль жұмысын жалғастырып келеді. 
«Саялы  менің Сарқаным» фольклорлық 
– этнографиялық  ансамблі мерекелік 
шаралар ұйымдастыру арқылы аудан 
тұрғындарының демалысын тиімді, 
әрі қызықты өткізу мақсатында жұмыс 
көрсетуде. 

Елбасының «Ұлы даланың жеті 

қыры» мақаласы аясында өткен III 
облыстық «Ғасырлар үні» фольклорлы 
– этнографиялық ансамбльдер байқау 
– фестиваліне белсене қатысқаны үшін 
2019 жылы алғыс хатпен «Саялы менің 
Сарқаным» фольклорлы – этнографиялық 
ансамбілі   марапатталды. Сарқан ауданы 
бойынша аудандық, ауылдық мәдениет 
үйлерінде шежіре үйірмелері жұмыс жа-
сауда. Елбасының «Ұлы даланың жеті 
қыры» мақаласы аясында Облыстық 
«Дала дауысы» атты фольклор жинау 
жобасына ауылдық мәдениет үйлері 
және клубтары жобаға атсалысып,  
аңыз-әңгіме, қисса-дастандар, ертегілер 
сынды фольклор жанрына жататын 
шығармаларды, аспаптық музыка не-
месе күй жанры бойынша фольклорлық 
сарындағы музыкалық шығармаларды 
іздестіру және «Дәстүрлі ән» жанры бой-
ынша көп айтылмайтын әндер, терме-
лер, жыр-дастандарды  жазып, жинақтап 
халыққа мұра ретінде жеткізу жұмыстары 
жүргізілуде.

М.БИГАЛИЕВА,
 А.СЕРПИНОВА,

Сарқан аудандық мәдениет үйінің 
әдіскерлері.

KÖKEIKESTI  
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Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ * ОБЪЯВЛЕНИЕ
Продаётся 2х комн. квартира в центре 

города. Дом кирпичный 1989 г.постройки. 
этаж 5 из 5. Общая площадь 49.5 м2. Состо-
яние хорошее, полностью мебилирована, 
есть кладовая и место хранения в подвале. 
Тел: 8 747 648 23 64.

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

ҚҰРМЕТТІ ТАЛАПКЕР!
«САРҚАН ГУМАНИТАРЛЫҚ КОЛЛЕДЖІ» Сіздерді МЕМЛЕКЕТТІК ТАПСЫРЫС бой-

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

2021 - 2022 оқу жылына колледж келесі мамандықтар бойынша 9 сыныптан кейін күндізгі 
бөлімге қабылдау туралы хабарлайды:

9-сынып негізінде:
1. МАМАНДЫҒЫ: 02151000 «Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)», 

біліктіліктері:
• 4S02151001 Көркемөнерпаздар хореографиялық ұжымының жетекшісі, оқытушы
• 4S02151002 Көркемөнерпаздар халық аспаптары оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі, 

оқытушы
• 4S02151003 Сәндік-қолданбалы шеберлік ұжымының жетекшісі, оқытушы
2. МАМАНДЫҒЫ 01140100 «Бастауыш білім беру педагогикасы мен әдістемесі», 
біліктілігі: 
• 4S01140102 Шетел тілінен бастауыш білім беру мұғалімі (ағылшын тілі)
3.   МАМАНДЫҒЫ 01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»,
 біліктілігі: 
• 4S01120102 Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі
СЫРТТАЙ ОҚУ БӨЛІМІ (АҚЫЛЫ ОҚУ НЕГІЗІНДЕ) 11 СЫНЫПТАН КЕЙІН
1. МАМАНДЫҒЫ: 02151000 «Халықтық көркем шығармашылығы (түрлері бойынша)», 

біліктіліктері:
• 4S02151001 Көркемөнерпаздар хореографиялық ұжымының жетекшісі, оқытушы
• 4S02151002 Көркемөнерпаздар халық аспаптары оркестрінің (ансамблінің) жетекшісі, 

оқытушы
• 4S02151003 Сәндік-қолданбалы шеберлік ұжымының жетекшісі, оқытушы
2. МАМАНДЫҒЫ: 0401000 – «КІТАПХАНА ІСІ», біліктілігі:
 040101-3 Кітапханашы
3. МАМАНДЫҒЫ: 01120100 «Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту»
біліктілігі: 4S01120102  Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдарының тәрбиешісі
Біз кепілдік береміз: 
Ай сайынғы шәкіртақы (20949 тг), үздік студенттерге (24091 тг) уақытылы төленеді; 

жатақхана беріледі; 
Қызықты студенттік өмір,  сайыстар мен олимпиадаларға қатысу әрбір студенттің 

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

(шәкіртақы - 27233 тг, тамақтануға ақы төлеу - күніне 1203 тг, киім формасы ұлдар – 146740 тг, 
қыздар – 193490 тг). Жол ақысы жылына екі рет төленеді – 2 АЕК (МРП).

Батыл бол, сен еліміздің болашағысың!!!
Құжаттарды қабылдау 20 маусым 18 тамыз (күндізгі) 20 қыркүйек (сырттай) 

аралығында.
БІЗДІҢ МЕКЕН-ЖАЙЫМЫЗ: 041500, Алматы облысы, Сарқан қаласы, Тынышбаев 

көшесі № 35б 
Байланыс телефондары:  +7(72839)2-21-17, 5-00-16, +7708 251 66 90)

Продается дом с общей площа-
дью - 400 кв.м., с земельным 

участком - 0,22 га, имеется вода, сану-
зел отдельно, телефон, другие хоз.по-
стройки или обменяю на г. Талдыкорган 
на 3-х комнатную квартиру или на част-
ный дом с центральным отоплением. 
Обращаться: ул. Тәуелсіздік № 247, 
тел. 2-04-99, сот. 8702 6687681. 

Жаппай сатылым, жеңілдіктер 80%-ға дейін. Ерлер костюмі 5000-7000 теңгеден, джин-
сы шалбарлар 1000-2000  теңгеден, түркиялық жастар жейдесі 2500, былғары түркиялық аяқ 
киімдер: әйелдер 1000, ерлер 5000, джинсы пиджактар мен күртелер 1000-2000 теңгеден 
және тағы басқалар. Мекен-жайымыз: орталық базар, 2 блок, 5 бутик . Тел: 87007823065.

Шұғыл! Сауда-саттыққа арналған құрал-жабдықтарды сатамыз. Сатылымда стелаждар, 
шкафтар, үстелдер, киімдерге арналған тіректер, манекендер бар. Бағасы келісімді. Мекен-
жайымыз: орталық базар, 2 блок, 5 бутик. Тел: 87007823065.

Проводим распродажу, скидки до 80% . Мужские  костюмы от 5000-7000, джинсы от 
1000-2000, турецкие молодежные рубашки приталенные 2500 ,коженая турецкая обувь 
:женская 1000; мужская 5000 , джинсовые пиджаки и куртки от 1000-2000 и многое другое.
Адрес:сарканский рынок, 2 блок 5 бутик. 

Срочно! Проводим распродажу торгового оборудования: стелажи, шкафы, столы, стойки 
для одежды, манекены, головы. Цена договорная. Адрес:сарканский рынок 2 блок 5 бутик. 
Номер телефона :87007823065.

Құрметті ата-аналар! Сарқан қаласындағы Калиева 34Б мекенжайда орналасқан 
«Дана» коррекциялық топты бөбекжай бақшасы 2021-2022 оқу жылына мектепалды 
даярлық тобына 2015-2016 жылғы туған балаларды қабылдайды.

Байланыс телефондары: 2-18-21, 87021763810, 87009903093.

Награждена орденом «Знак почета»,  «Отличник просвещения 
СССР», «Отличник образования КазССР», «Учитель-методист», 
обладатель нескольких юбилейных медалей, Почетных грамот, 
персональный пенсионер республиканского значения. Это она-
Оковалкова Зоя Васильевна – наша землячка, которая в эти дни 
отмечает свой юбилей 90-летие. Учитель французского языка, 
секретарь райкома комсомола, заведующая отделом пропаганды 
и агитации райкома партии, директор СШ им. Н.Островского, ди-
ректор детского дома, заведущая районным отделом образова-
ния – вот ступени роста таланта этой замечательной женщины в 
Сарканском районе. 

Зоя Васильевна – педагог-организатор от бога, она всегда 
и во всем была личным примером в учительской работе, обще-
ственной жизни. И учителям, и ученикам всегда находила добрые 

поощряющие слова. Поддерживала детей-сирот. Коллективы которыми она руководила, 
жили бурно, творчески. Повышалось качество знаний учащихся, развивались спорт, ту-
ризм, военно-патриотическое воспитания, оформлялись музеи, была установлена дружба 
школы им. Н.Островского с Плявинясской школой из Латвии – во всем этом есть частичка 
её труда, её шедрой души.

Уважаевая Зоя Васильевна! Мы ветераны труда Сарканского района, ваши друзья, 
коллеги поздравляем Вас с прекрасной датой – 90 летием, благодарим судьбу за встречу с 
вами. Живите, окруженная семейным теплом и заботой на радость всем нам.

Девяносто-солидная дата,
Это жизни триумф без сомнения.
Мир вам внутренний очень богатый,
Вызывает у всех уважение.
Много лет за плечами достойных,
Есть что вспомнить и есть чем гордиться.
А сегодня хотим мы с любовью,
Вашей жизнью, трудом восхититься.
Здоровья вам и очень долгих лет,
Вы самая счастливая на свете.
Прекрасный, дорогой наш человек,
Живите, сил Вам, счастья до столетия!
Ветераны труда Сарканского района. 

Көкөзек ауылының тұрғыны, асқар таудай ардақты әкеміз 
Омарбеков Найманхан Омарәліұлы 6-шы тамыз күні 68 жасқа 
толып отыр. Жылдар бойы ауыл шаруашылығы саласында еткен 
ақ адал еңбегіңіз, төккен маңдай теріңіз еш кетпей, еңбекте де 
қажыр-қайратыңыздың арқасында талай абырой биігінен көрініп, 
балаларыңызға үлгі болып келе жатқан еңбекқор жансыз! Сіз, Ана-
мызбен бірге ағайын-туыс ортасындағы алтын көпірдей қадірлі 
қалыптарыңызды сақтап келесіздер. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға 
қондырып, олардан 12 немере сүйіп отырған бақытты атасыз. Әке 
Сізге деніңізге саулық, басыңызға амандық, ұзақ ғұмыр тілейміз! 
Біз Сізді барлығымыз жақсы көреміз, сыйлаймыз! Аман болыңыз, 
жасыңызға жас қосыла берсін, қартаймаңыз! Бейнетіңіздің зейнетін 
көріңіз!

Тілек білдірушілер: жұбайыңыз Сәуле, ұл-келініңіз: Берік-Жанат, Ерік-Аягөз, қыз-
күйеубалаңыз: Сания-Ертілес, Алия-Куаныш және барлық немерелеріңіз.

Сарқан аудандық Ауған соғысы ардагерлер ұйымы қарулас досымыз
Малайбеков Жанатбектің

 мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасының, туған-туыстарының 
қайғысын бөлісіп, көңіл айтады.

Барша қазақстан-
дықтарды қуантқан 
ақжолтай жаңалық қазақ 
даласына тарап кетті. 
3 тамыз күні Президент 
Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан халқының 
саны 19 миллионға 
жеткенін хабарлаған бо-
латын. Он тоғыз милли-
оныншы қазақстандық 
қыздың анасы Назгүл 
Көбентаева баланың 
қазіргі жағдайы мен 
қуанышты хабарды 
қалай қабылдағанын ай-
тып берді. 

"Жәния 20 маусымда 
туған. Салмағы - 4,160 келі, 
бойы - 55 сантиметр болып 
туды. Желіде 3 тамыз деп 
қате ақпарат тарап кетіпті. 

Қазір жағдайымыз жақсы, үйдеміз. 19 миллионыншы қазақстандық атанғанымызды 3 
тамызда түнгі 23.30 шамасында білдік", - дейді Назгүл. 

Назгүл мен жары Азамат 2007 жылы шаңырақ көтерген. "2007, 2012 жылы туған 
қыздарымыз бар. 2014 жылы тағы бір қызымыз өмірге келген, бірақ 1 жас 7 айында 
шетінеп кетті. Сол қызымыздан кейін биыл төртінші қызымыз дүниеге келді. Жолдасым 
Азамат Сарқан қаласынан, өзім Талдықорған қаласының тумасымын", - дейді ол. 

Назгүл Көбентаева қызы он тоғыз миллионыншы қазақстандық болғанын естігенде 
аздап қобалжығанын айтады.  "Туған-туыстарымыз да бұл жаңалықты естіді. Бәрі ха-
барласып, құттықтап жатыр. Он тоғыз миллионыншы қазақстандық боламыз деп мүлде 
ойламаппыз. Жәния айы-күніне толып туды. Жақында баланың қырқынан шығардық", 
- дейді Назгүл.  

Еске салайық, бұл туралы Мемлекет басшысы Twitter желісіндегі парақшасында 
жазды. "Тәуелсіздіктің 30 жылдығы қарсаңында Қазақстан халқының саны тарихи ме-
жеге жетті. Алматы облысында дүниеге келген Жәния Азаматқызы еліміздің он тоғыз 
миллионыншы азаматы ретінде тіркелді. Жәния - отбасында төртінші бала. Ата-анасы 
мен қазақстандықтарды осы қуанышпен құттықтаймын. Бауы берік болсын!", - деді 
Президент.

Он тоғыз миллионыншы 
қазақстандық

Сүйінші

Tengrinews.kz сайты.

Он тоғыз миллионыншы 
қазақстандық


