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Ауданныњ қоғамдық -
саяси апталық газетіSARQAN

БАСПАСӨЗ - 2022

Жеке  жазылушылар үшін индексі 65202, жылдық 
бағасы -  3021,72 теңге. 

Мекеме-ұйымдар үшін индексі 
15202, жылдық бағасы - 3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер үшін индексі 
35202, жылдық бағасы - 2225,08теңге.

Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" газетіне 
келесі жылға жазылу науқаны жалғасуда. 

Газетке Қазпошта бөлімшесінде, "Сарқан" газеті 
редакциясында жазылуға болады.

Ардақты ағайын!
Біздің Алдияр бабамыздың 

майданда қол бастап көпшілікке 
сөзі ем болған, алды-арты да-
рия кең болған, халыққа үлкен 
бел болған, артықша туған ер 
болғандығын тарихи деректер 
айғақтайды.

Қазақ елін жатжерлік 
дұшпанпиғылдылардан қорғап, 
тарихта есімін алтын әріппен 
жазып кеткен Найман-Садыр 
Алдияр батырдың ерлігі өз 
дәрежесінде ұлықталмай келгені 
ұрпақтарының арқасына аяздай 
батқаны аян. Арғы-бергі тарих-
ты саралап жүрген зиялы қауым 
бас қоса қалғанда Тәуке ханның 
бас батыры атанған бабамыздың 
есімін кейінгілердің жадында 
жаңғырту төңірегінде жиі ой 
қозғап жүрген болатын. Осыдан 
екі жыл бұрын Алдияр батыр  
ескерткішін Сарқан қаласында 
орнату жөнінде нық шешімге 
келіп, «Бабалар рухы» атты 
қоғамдық қор құрдық. 

Серт адамды байлайды,
Ер жігіт серттен таймайды.
Жігері болса жігіттің,
Орындамай қоймайды,-

дегендей арнайы қорға қаржы 
құю  арқылы бабамыздың есімін 
мәңгі есте қалдыруға қадам жа-
салды. 

Қор өз жұмысын бастады. 
Алайда біздің бұл бастамамызға 
жұртшылық бірден елп ете 
қалған жоқ. Аңысын аңдыды, 
әліптің артын бақты. Олай 
болатын жөні бар. Бұған 
дейін батыр баба жайындағы 
мағлұмат там-тұм ғана еді. Көзі 
қарақты оқырмандар баба-
мыз жайындағы деректі алты 
алаштың ардағы Мұхаметжан 
Тынышбаевтың көпшілік қолына 
түсе бермеген «Қазақтың ханы 
Тәуке және оның батыры Ал-
дияр туралы» мақаласынан 
кездестіретін-ді. Сондықтан 
жұмысты танымдық бағытта 
бастадық. «Сарқан» газетінде 
қол бастаған баһадүр бабамыз 
жайында үздік-создық материал-
дар жарық көрді. 

2020 жылдың наурыз айынан 
басталған пандемия жағдайында 
қор жұмысын жалғастыра 
алмадық. Биыл жыл басынан ау-
дан әкімі Талғат Қайнарбековтың 
қолдауымен жұмысымыз жүйелі 
жүре бастады. Штаб отырысын 
Талғат Қанатұлының өзі жүргізіп, 
қордың бастапқы қаржысын 
еселеу мақсатында қызметте, 
бизнесте өзіндік орындары 
бар азаматтарға салмақ салу 
жөнінде ұсыныс білдірді де өз 
әулеті атынан 2 млн. теңге ау-
дарды. Ұйымдастыру комитетінің 
құрамы ел ішінде беделді, аузы 
дуалы азаматтардан құрылды. 
Жалпы жұмысты басқару 

Жұмыла көтерген жүк 
жеңіл

Қадыр АБДРАХМАНОВ,
«Бабалар рухы» қорының ұйымдастыру комитетінің 

төрағасы, Сарқан, Ақсу аудандарының Құрметті азаматы, Ішкі 
істер саласының ардагері, полиция полковнигі.

маған жүктелді де қаржы есеп-
қисабы қор төрағасы Жанат 
Мұқашевқа, құрылыс жұмыстары 
Жәлел Сасанбаевқа, ауыл 
шаруашылығындағы қожалық 
басшыларын жұмылдыру Азамат 
Сәрсенбаевқа, Алдияр батыр ту-
ралы танымдық мақалаларды 
облыстық, республикалық 
басылымдарға жариялап, 
болашақ кітаптың негізін қалау 
Жомарт Игіманға тапсырылды. 
Сонымен қатар аудан әкімдігі 
мәдениет, құрылыс, архитектура, 
жер қатынастары бөлімдерінің 
басшылары да ортақ іске білек 
сыбана араласты.

Алдымен ескерткіштің 
комиссияға келіп түскен бірнеше 
жобасы талқыланды. Солардың 
арасында жеңімпаз болған жоба 
өндіріске жіберілді. Мүсінші, 
Қазақстан Суретшілер одағының 
мүшесі, Мәдениет саласының 
үздігі, Шыңғожа батыр, Бөрібай 
батыр ескерткіштерінің авто-
ры Еркін Мақұлбаев алғашқы 
күннен бастап тұлға ескерткішін 
сомдап, соңғы нұсқасы біздің та-
рапымыздан қолдау тапты. 

Қор қаржысын нығайту 
үшін Алматы, Нұр-Сұлтан, 
Талдықорған қалаларына, 
көршілес Алакөл ауданы-
на, Қабанбай ауылына, 
ауданымыздың шалғайдағы елді 
мекендеріне барып, ел ішіндегі 
жұртты аузына қарата білетін 
білікті тұлғалармен кездестік. 
Ой-пікірлерімізді ортаға салдық. 
Болашақ ескерткіштің жөн-
жобасымен таныстырдық. 
Соның нәтижесінде қысқа 
мерзімде ескерткішке қажетті 
қор жинақталды. Тұғырының 
сапалы болуын, абаттанды-
руды басты назарға алдық. 

Мұндай ауқымды жұмыс, әрине, 
қаржысыз атқарылмайды. 
Сондықтан қор жұмысы бір сәт 
те толастамай жалғасын тапты. 
Көпшіліктің қолдауымен түптің 
түбінде ер Алдияр туған еліне 
ескерткіш болып оралды. Бұдан 
асқан қуаныш бар ма, бұдан 
асқан бақыт бар ма, ағайын!

Сөзіміздің басында 
айтқанымыздай бұл іс-шараның 
танымдық жағының маңызы 
зор. Батыр бабамыз жайында 
«Жұлдыз» журналында, «Егемен 
Қазақстан», «Қазақ әдебиеті», 
«Айқын», «Жетісу», «Огни Ала-
тау» және «Алатау» газеттерінде 
тарихи материалдар, дастан-
дар жарияланды, бабамыздың 
қадір-қасиеті сарапталатын 
кітап дайындалды. Атқан оқтан 
қайтпаған, несие сөз айтпаған, 
кезеңді жерде жау болса қорқып 
тізгін тартпаған Алдияр баба-
мызды қайта тұғырына көтердік. 
Өшкеніміз жанды, өлгеніміз 
тірілді, бабамыз ортамызға 
оралды.

Болашақ үшін халқының баға 
жетпес құндылығынан айыры-
лып қалудан артық қасірет жоқ. 
Жұрт болып жұмылып, қолға 
алған ортақ істің негізгі кейіпкері 
Алдияр Елкеұлы ұлт батыры 
атануға толық қақысы бар тұлға.  
Рухымызды көтеретін, елдігімізді 
насихаттайтын ауқымды іс-
шараға үлес қосқан баршаңызға 
ұйымдастыру комитеті аты-
нан алғысымды айтамын! 
Еліміз аман, жұртымыз тыныш, 
керегеміз кең, келешегіміз келісті 
болсын, ағайын!

Баршамызды бабамыздың 
рухы қорғап-қолдап жүргей!

Қарашаның 6-сында сағат 
11-00-де қалың көпшіліктің 
қолдауымен бой көтерген 
Алдияр батыр ескерткіші 
салтанатты түрде ашылады. 

Сағат 12-00-де «Дархан» 
мейрамханасында Алдияр 
батырдың рухына арналған 
ас беріледі. 

АУДАН ТҰРҒЫНДАРЫНЫҢ НАЗАРЫНА!
Сағат 14-30-16-00 ара-

лығында Бақалы ауылының 
ат жарыс алаңында ат спор-
ты ойындарынан жарыс 
өткізіледі. 

Сағат 17-00-18-30 аралығын-
да Сарқан қаласындағы 
М.Тынышбаев атындағы орта-

лық алаңда Қазақстан өнер 
жұлдыздарының концерті 
ұйымдастырылады.

Мерекелік іс-шаралардан 
қалыс қалмаңыздар!

Ұйымдастыру комитеті.

Аудан әкімдігінің қаулысы
Қазақстан Республикасының энергетика министрлігіне су 

электр станциясының объектілерін салу үшін, уақытша ре-
зервке 20 (жиырма) жыл мерзімге дейін қойылуы туралы

Қазақстан Республикасының  2003 жылғы 20 маусымдағы 
Қазақстан Республикасының Жер кодексінің 17, 49-2 баптарына, 
2001 жылғы  23 қаңтардағы Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Заңының               31, 37 – баптарына сәйкес, 2020 жылғы 
7 сәуірдегі № 20-61-12 № 65 тапсырмасын орындау мақсатында және 
Қазақстан Республикасының энергетика министрлігінің 2021 жылғы 
05 маусымдағы № 10546 хатын және жер телімінің географиялық ко-
ординатын, аудандық жер комиссиясының  2020 жылғы 07 қазандағы 
№ 10 қорытындысын қарап, аудан әкімдігі  ҚАУЛЫ ЕТЕДІ: 

1. Қазақстан Республикасының энергетика министрлігіне 
жобаланған жоспарда көрсетілген шекараға сәйкес, су электр 
станциясының объектілерін салу үшін жер учаскелерінің резерв-
ке қою Сарқан ауданы бойынша № 14382 жобасы бойынша жалпы 
көлемі 235 га жер, оның ішінде «ТЕС групп» жауапкершілігі шектеулі 
серіктестігінің 1-участік жерінен (кадастрлық нөмірі 03-263-032-338) 
жалпы көлемі 79,49 га жер, 2-участік жерінен (кадастрлық нөмірі  03-
263-032-339) жалпы көлемі 23,28 га  және аудан жер қоры жерінен 
жалпы көлемі 132,23 га жер телімдерін уақытша резервке 20 (жи-
ырма) жыл мерзімге дейін қойылып, Алматы облысы әкімдігінен 
түпкілікті бекіту сұралсын.

2. Жер учаскесі бөлінеді, пайдалануда шектеу және жүктеме ар-
тылу жоқ деп танылсын.

3. Осы қаулының орындалуын бақылау аудан әкімінің орынбаса-
ры     А. Қалиасқаровқа жүктелсін.

Аудан әкімі                               Т.Қайнарбеков

2021 жылғы 18 қазан, №295

«Тіл және тәуелсіздік» атты  
ақындар арасындағы 

аудандық жыр мүшәйрасы
«Сарқан аудандық мәдениет және тілдерді 

дамыту бөлімі» мемлекеттік мекемесі Қазақстан 
Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай,  ақындар арасында «Тіл және тәуелсіздік» 
атты тақырыбында аудандық жыр мүшәйрасын 
өткізеді. 

Мүшәйраның мақсаты:
1.Мемлекеттік тілдің қолданыс аясын 

кеңейту;
2.Тіл мәдениетін көтеру;
3.Еліне деген сүйіспеншілік, адалдық, 

әділдік, мейірімділік, ар-намыс тәрізді адамгершілік құндылықтар 
негізінде тәрбиелеу.

Мүшәйра екі номинациядан тұрады:
Шараға қатысушылар Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің                                                

30 жылдығына арналған (мәні мен мазмұны кеңінен ашылған) және 
еркін тақырыптағы өлеңдерін оқиды.

Оқылатын шығармалар бұрын еш жерде жарияланбаған, өздері 
шығарған туындылары болуы тиіс! 

Шараға қатысушылар, шығарған өлеңдерін алдын-ала 10 
желтоқсанға дейін аудандық мәдениет және тілдерді дамыту 
бөлімінің sarkankultzhalel@mail.ru электронды поштасына жол-
дау қажет.Байқауға қатысушылардың жас ерекшеліктеріне шек-
теу қойылмайды. Байқау 2021 жылғы 14 желтоқсан күні аудандық 
кітапханада өтеді. Анықтама телефондары: 2-13-90, 2-11-90. 

Аудандық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі.
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1. Жалпы ережелер
1.1. Осы Ереже "ҚР ұйымының үздік 

басшысы -2021" Республикалық кон-
курсын (бұдан әрі – Конкурс) өткізудің 
тәртібі мен мерзімдерін, конкурстың 
қатысу шарттарын және нәтижелерін 
анықтауды айқындайды.

1.2.Конкурстың ұйымдастыру-
шылары - «Бірлік» ЖҚ (бұдан әрі - 
Қор),«Қазақстан Республикасының жас 
кәсіпкерлер кеңесі» ҚҚ, «Өрлеу» білім 
мен мәдениетті дамыту қоры» ҚҚ (әрі 
қарай) «Ұйымдастырушылар»)

1.3. Конкурс ҚР Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына арналған.

1.4. Конкурсты өткізу мақсаты - 
басшылардың қоғам мен мемлекеттегі 
рөлін арттыру және олардың ел 
қызметінің барлық саласын дамытуға 
қосатын үлесін арттыру, ұжымдардың 
экономикалық және әлеуметтік 
қызметінің табысқа жетелейтін фактор-
ларын талдау.

1.5. Конкурстың негізгі мақсаттары:
- Өз кәсіпорны қызметінде 

елеулі табыстарға, өз еңбегінің 
және өз ұжымының  еңбегінің 
жоғары әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштеріне қол жеткізген;

әлеуметтік проблемаларды шешу-
мен, қайырымдылық қызметпен, нақты 
қоғамдық жұмыспен айналысатын бас-
шыларды анықтау және көтермелеу;

- Өз өңірінің әл-ауқаты мен бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру мақсатында  
облыстардың (облыстың, қаланың, 
ауданның, ауылдың және т. б.) кешенді 
стратегиялық бағдарламаларын 
орындауға басшылардың рөлін, үлесін 
күшейту;

- ел ауқымында тиімді басқару 
тәжірибесін зерделеу және та-
рату, елдің  кәсіпорындары мен 
ұйымдарының тиімділігі жоғары 
қызметіне кедергі келтіретін себептерді 
қорыту, мемлекеттің басшы органда-
рын осы себептер туралы хабардар 
ету;

- Қоғамдық және мемлекеттік 
құрылымдардың қазіргі кезеңде 

ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
арналған «ҚР ҰЙЫМЫНЫҢ ҮЗДІК 

БАСШЫСЫ – 2021» РЕСПУБЛИКАЛЫҚ 
КОНКУРСЫ 

ел дамуының басым міндеттерін 
іске асырудағы ынтымақтастығына, 
Бизнестің, билік пен қоғамның 
әлеуметтік-экономикалық әріптестігін 
дамытуғақолдау көрсету.

2. Конкурсты ұйымдастыру
2.1 . Конкурсқа кәсіпорындар 

(өндіріс, тұтыну нарығы, сауда, 
қоғамдық тамақтандыру және халыққа 
тұрмыстық қызмет көрсету салала-
ры және т.б.), өнеркәсіп, құрылыс, 
көлік, ауыл шаруашылығы, ғылым, 
білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет 
салаларының басшылары, облыстардың, 
қалалардың, аудандардың жергілікті, 
орталық атқарушы органдарының бас-
шылары, қоғамдық ұйымдардың басшы-
лары және т. б. (бұдан әрі - "конкурсқа 
қатысушы") қатысады.

2.2. Конкурстың республикалық кезеңі 
ҚР облыстары жіберген үміткерлер арасы-
нан жеңімпаздарды анықтау мақсатында 
өткізіледі.

2.3. Конкурстық Комиссия орталық 
атқарушы органдардан, жергілікті 
атқарушы органдардан, қоғам 
қайраткерлерінен, сала сарапшылары-
нан, конкурсты ұйымдастырушылардан 
құралады.

2.4. Үміткерлерді келесі бағыттар бой-
ынша ұсынуға болады:

- Мемлекеттік ұйымның немесе 
мекеменің басшысы;

- Коммерциялық ұйымның басшысы;
- Қоғамдық ұйымның басшысы;
- Білім беру ұйымының басшысы;
Басшылық лауазымның тәжірибесі 1 

жылдан кем емес болуы қажет
2.5. Конкурс кезеңдері:
1-кезең облыстық (сырттай) - 2021 

жылғы 01 қарашадан 01 желтоқсанға 
дейін Қатысушылар "1-Қосымша" 
қатысушы өтінімін толтыруы, сондай –ақ 
"Тиімді басшы-ұйым жетістігінің кепілі" 

тақырыбына Эссе немесе презентация 
дайындауы қажет.

Конкурстық материалды FOND.
BIRLIK@GMAIL.COM поштасына 
«Ұйымның үздік басшысы – 2021» - 
хаттың тақырыбымен, қатысушының аты-
жөні көрсетіліп жіберу қажет. Құжаттарды 
қабылдау 2021 жылғы 01 желтоқсанға 
дейін жалғасады. WhatsApp нөмірі: + 7 
775 888 99 50, байланыс нөмірі +7 701 
758 78 77 талаптар: Эссе кемінде 2 бет., 
Microsoft Word, қаріп, Times New Roman 
14, презентация кемінде 5 бет, Microsoft 
PowerPoint.

2-кезең Республикалық (әңгімелесу) - 
2021 жылғы 05-10 желтоқсан аралығында.

Бұл кезеңде қатысушылар ZOOM 
байланыс арқылы конкурстық комиссия 
мүшелерімен әңгімелесуден өтеді.

Республикалық кезеңнің 
қорытындысы бойынша карантиндік ша-
ралар мен қолайлы эпид. орта сақтала 
отырып Нұр-Сұлтан қаласында конкурс 
жеңімпаздарын ресми марапаттау рәсімі 
өтеді. Марапаттаудың ресми бөлігіне, 
жеңімпаздар өз есебінен қатысады.

3. Қатысушыларды марапаттау
3.1. Бағыттар бойынша жеңімпаздарға 

"2021 ұйымының үздік басшысы" атағы 
беріледі.

3.2. Қосымша номинациялар 
жеңімпаздарына дипломдар мен серти-
фикаттар беріледі.

3.3. Конкурстың барлық 
қатысушыларына қатысқаны туралы сер-
тификаттар беріледі.

3.4. Қосымша жүлделер конкурстың 
серіктестерімен жеке тапсырылады

4. Конкурсқа қатысушының 
құқықтары мен міндеттері

4.1. Конкурсқа өз кандидатурасын 
ұсына отырып, қатысушы конкурс өткізу 
қағидаларымен келісетінін растайды.

4.2. Конкурсқа қатысушылар үшінші 

тұлғалардың авторлық құқықтарын 
бұзғаны үшін жауап береді, егер 
қатысушылардың бірі конкурста 
ұсынған ақпаратқа қатысты үшінші 
тұлғалардың қандай да бір шағымдары 
туындаған жағдайда, осы қатысушы 
оларды өз күшімен және өз есебінен 
реттеуге міндеттенеді, бұл ретте 
ұйымдастырушылар кандидатураны 
конкурсқа қатысудан алып тастайды.

5. Ұйымдастырушылардың 
құқықтары мен міндеттері

5.1. Ұйымдастырушы конкурс 
өткізуге және конкурсқа қатысушылар 
арасында жеңімпаздарды анықтауға 
міндеттенеді.

5.2. Конкурсты ұйымдастырушы 
конкурс жеңімпазын марапаттауға 
міндеттенеді.

5.3. Ұйымдастырушының конкурс 
өткізу жөніндегі өз міндеттемелерін 
орындау үшін үшінші тұлғаларды 
тартуға құқығы бар.

5 . 4 . Ұ й ы м д а с т ы р у ш ы 
телекоммуникациялық және 
энергетикалық желілердегі 
іркілістердің, зиянды бағдарламалар 
іс-әрекеттерінің, сондай-ақ ұйымдас-
тырушының бағдарламалық және/
немесе аппараттық кешенін 
санкцияланбаған қол жеткізуге және/
немесе істен шығаруға бағытталған 
үшінші тұлғалардың жосықсыз іс-
әрекеттерінің нәтижесі болып табылған 
өз міндеттемелерін орындамағаны не 
тиісінше орындамағаны үшін жауапты 
болмайды.

6. Тіркеу жарнасы
6.1. 10 000 тнг мөлшеріндегі тіркеу 

жарнасы екінші турға өткен жағдайда
төленеді.
6.2. Бұл жарна қазылар алқасы мен 

ұйымдастыру комитеті мүшелерінің 
жұмысын ұйымдастыруға, сертификат-
тар мен дипломдарды басып шығаруға 
жұмсалады.

WhatsApp нөмірі: + 7 775 888 99 
50, байланыс нөмірі +7 701 758 78 77

Конкурс өткізу туралы 
хабарландыру

      
      Конкурсты ұйымдастырушы: «Алматы облысының кәсіпкерлік 

және индустриялық-инновациялық даму басқармасы» мемлекеттік 
мекемесі. Орналасқан жері: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы 
облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Пошталық мекен жайы: Қазақстан Республикасы, 040000, Алматы облы-
сы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;

Электрондық поштасы: kense@almreg.kz; байланыс телефоны 8 (7282) 
329558;

Конкурстың нысанасы: "Бизнестің жол қартасы-2025" бизнесті қолдау 
мен дамытудың мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде шағын кәсіпкерлік 
субъектілеріне, оның ішінде ісін жаңа бастаған кәсіпкерлерге, жас 
кәсіпкерлерге, әйелдерге, мүгедектерге және 50 жастан асқан адамдарға (өз 
бизнесін құруға) мемлекеттік гранттар беру.

Байқау түрі: ашық конкурс.
Конкурсқа қатысу үшін өтінім беру орны: Қазақстан Республикасы, 040000, 

Алматы облысы, Талдықорған қаласы, Қабанбай Батыр көшесі, 26;
Конкурстық құжаттаманы ұсыну тәртібі: конкурсқа қатысу үшін үміткерлер 

көрсетілген мекен жай бойынша жеке өзі, пошта арқылы, электрондық ны-
санда "электрондық үкімет" веб-порталы арқылы немесе өзінің өкілетті өкілі 
арқылы бекітілген нысан бойынша өтінімді және конкурстық құжаттаманың 
толық пакетін ұсынады.

Конкурстық құжаттаманы ұсыну мерзімі: 2021 ж. "01" қарашадан бастап 
2021 ж. "10" қарашаға дейін, жұмыс күндері сағат 10.00-ден 17.00-ге дейін 
(жергілікті уақыт).

Өтінімдерді берудің басталу күні мен уақыты: 2021 ж. "01" қараша сағат 
10.00-ден бастап (жергілікті уақыт).

Өтінімдерді берудің аяқталу күні мен уақыты: 2021 ж. "10" қараша сағат 
13.00-ге дейін (жергілікті уақыт).

Көрсетілген мерзім өткеннен кейін келіп түскен  өтінімдер 
қабылданбайды.

Объявление о проведении 
конкурса

      

Организатор конкурса: ГУ «Управление предпринимательства и 
индустриально-инновационного развития Алматинской области». 
Местонахождение: Республика Казахстан, 040000, Алматинская об-
ласть, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26;

Почтовый адрес: Республика Казахстан, 040000, Алматинская область, 
г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26;

Адрес электронной почты: kense@almreg.kz;  контактный телефон:  8 
(7282) 329558

Предмет конкурса: предоставление начинающим предпринимателям, мо-
лодым предпринимателям, женщинам, инвалидам и лицам старше 50 лет 
государственных грантов (на создание собственного бизнеса) в рамках Го-
сударственной программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта 
бизнеса-2025".      Форма конкурса: открытый конкурс.

Место подачи заявок для участия в конкурсе: Республика Казахстан, Алма-
тинская область, г.Талдыкорган, ул.Кабанбай батыра, 26, каб.113.

Порядок представления конкурсной документации: для участия в конкурсе 
претенденты представляют по указанному адресу лично, по почте, в элек-
тронной форме посредством веб-портала "электронного правительства" или 
через своего полномочного представителя заявку по утвержденной форме и 
полный пакет конкурсной документации.

Сроки представления конкурсной документации: с "01" ноября 2021 г. по 
"10" ноября 2021 г. в рабочие дни с 10 часов до 17 часов  (время местное).

Дата и время начала подачи заявок: "01" ноября 2021 г.  с 10 часов (время 
местное).

Дата и время окончания подачи заявок: "10" ноября 2021 г. до 13 часов 
(время местное).

Заявки, поступившие по истечении указанного срока, приему не под-
лежат.
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Полезны ли каши быстрого 
приготовления

В наш торопливый век приверженцы правильного питания считают каши быстрого 
приготовления своим  спасением. Они берут их с собой на работу ,в дорогу, действи-
тельно, очень удобно, как говорится –просто добавь  воды. О пользе каш, которые 
нужно варить, вопрос даже не стоит, они бесспорно, полезны- каждая по –своему. А 
вот остались ли что-то полезное в кашах быстрого приготовления, большой вопрос. 
На него и постараемся ответить. И так какие достоинства каш быстрого приготовления 
выделяют сами потребители

1. Польза самой по себе каши на завтрак несомненна- она улучшает пищеварение, 
оказывает благотворное действие на желудок и к тому же она питательна.

2.Каши быстрого приготовления намного вкуснее тех, которыми нас кормили в дет-
стве, по причине введенных в их  состав   добавок и  ароматизаторов .

3.Удобство расфасовки в небольшие пакетики , что исключает проблему недоеден-
ных  остатков.

4.Быстрое и простое приготовление, с которым может справиться даже ребенок. 
Экономия времени.

На ряду с преимуществами  каш  быстрого  приготовления  есть  и недостатки.
В такой концентрированной каше мало волокон, проходящих по организму и выме-

тающих  из него весь мусор. Традиционная  же каша содержит таких волокон  доста-
точно   много, чтобы ощутить их пользу. В кашах быстрого приготовления    минераль-
ные  вещества и витамины в процессе многочисленных переработок в  большинстве  
своем  улетучиваются. Лишь устойчивые к нагреванию витамины группы В, витамин Е 
и такие и микроэлементы ,как магний марганец, фосфор и цинк, остаются. Насколько  
любимый и приятный вкус каш быстрого приготовления достигается добавлением пи-
щевых добавок. Справедливости  ради надо сказать ,что в  большинство  моменталь-
ных  каш  добавляются  кусочки  сушеных ягод  или фруктов. Только удельный вес этих 
фруктово-ягодных добавок очень невелик –всего 1-3 грамма ,потому и роль их почти 
не  заметна. Сильный же аромат дают не эти добавки ,а подобранные  ароматизаторы 
идентичные натуральным. Это ведь дешево ,и сердито. Хочется  сказать еще об одной 
опасности круп, обработанных паром и получивших полуготовность,- при нарушении 
герметичности упаковки в них могут размножиться патогенные микробы. Некоторые 
эксперты и вовсе советуют крупы из варочных пакетиков  высыпать в кастрюлю, по-
тому как точной гарантии, что пищевой пакетик  термостабилен ,  нет. Конечно, такие 
каши удобны для обеда вне дома, на  работе. Только рассчитывать на то что, употре-
бляя каши быстрого приготовления, снабженные разными экзотическими добавками, 
мы получаем комплекс необходимых нашему организму витаминов и микроэлементов, 
все-таки не стоит.

По мнению педиатров, для детского питания эти каши не подходят ,так как в них 
используются очень мелкие хлопья, в которых остается минимум полезных веществ, 
но хватает подсластителей ароматизаторов  и других добавок, способных вызвать ал-
лергические реакции у детей любого возраста.

 Так что выбор за вами-экономить время и вредить здоровью или уделить себе лю-
бимым 15 минут и обогатить  организм действительно полезными элементами.

                                                                                 О.САПРЫГИН,
лаборант  Сарканского  районного отделения филиал РГП на ПХВ НЦЭ КСЭК 

МЗ РК по Алматинской  области.

БУДЬ ДОБРОПОРЯДОЧНЫМ, 
СООБЩИ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ НА 1424!

В Алматинской области проектный офис «Жетісу-адалдық алаңы» сегодня ста-
новится общенациональной идеей, которая объединяет государственных служащих 
и граждан нашей области в реализации единой цели по искоренению коррупции. В 
этом направлении проектным офисом совместно с Департаментом Агентства РК по 
противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Алматинской области 
проводится большая информационно-пропагандистская работа, в которую вовлечены 
как государственные служащие, так и гражданские активисты, студенты и школьники. 

Так, в рамках популяризации Call-центра Антикоррупционной службы 1424 моло-
дежные активисты Алматинской области совместно с представителями государствен-
ных органов на территории области провели единую областную антикоррупционную 
акцию «БУДЬ ДОБРОПОРЯДОЧНЫМ, СООБЩИ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ НА 1424!». В 
рамках акции активистами были размещены антикоррупционные наклейки на инфор-
мационных стендах в общественных местах, в общественном транспорте, на патруль-
ных автомашинах, а также в стенах государственных учреждений.

Вместе с этим, в рамках акции молодежные активисты совместно с городскими 
и районными менеджерами проектного офиса «Жетісу-адалдық алаңы» донесли до 
граждан Алматинской области о новых изменениях в антикоррупционном законода-
тельстве. В соответствии с обновленной системой поощрения, граждане, сообщив-
шие о фактах коррупции, смогут получить сумму вознаграждения, которая будет диф-
ференцирована. Такая система уже работает во многих странах ОЭСР. Если человек 
сообщит о коррупционном преступлении, то он может получить 10% от суммы взятки 
после того, как будет вынесен обвинительный приговор.

Call-центр 1424 в круглосуточном режиме реагирует на телефонные сообщения о 
коррупционных фактах, в том числе о совершенных или готовящихся правонарушени-
ях, а также о случаях воспрепятствования предпринимательской деятельности. Вме-
сте с этим, операторы Call-центра могут ответить на вопросы о деятельности Антикор-
рупционной службы, могут принять жалобы, предложения и отклики на деятельность 
антикоррупционной службы и ее сотрудников, разъясняют порядок поступления на 
работу. 

По каждому звонку в колл-центр в рамках законодательства идет незамедли-
тельное реагирование.

Дорога - это жизнь!
Владимир Анатольевич родился в Каргалах ,где живет в данное время.  Все его 

знаем, как очень отзывчивого и доброго человека. Всегда в хорошем расположе-
нии духа с улыбкой на лице, встречает своих пассажиров. После службы в армии 
начал работать шофером в колхозе, во время развала начал заниматься частным 
извозом по маршруту Каргалы-Талдыкорган, тем самым оказав жителям большую 
помощь –в  перевозке  людей. В любую погоду, в любое время, жители уверены, 
что дядя Володя Вяткин  во время доставит посылку или привезет детей-студентов 
из города. В этом году Вяткин Владимир Анатольевич вышел на заслуженную пен-
сию хочется пожелать крепкого здоровья, счастья и всего самого хорошего и наи-
лучшего в нелегком труде.

А.КАРАМУЛДИНОВА,
депутат Сарканского районного маслихата. 

Алла тағала Құран кәрімде «Мен адам-
дар мен жындарды тек өзіме құлшылық 
ету үшін жараттым» (Зарият, 56 аят) 
дейді. Демек адам баласының  бұл сынақ 
өмірдегі  ең басты міндеті өзін жоқтан бар 
еткен Алла тағаланы Раббым деп сеніп, 
Алланың тиған тыйымдарынан тиылып 
бұйырған әмірлерін орындау болып сана-
лады. Олай болатын болса Алла тағала 
Құран кәрімде «Ей мүминдер, арақ, құмар, 
тігілген тастар (пұттар)  және бал аша-
тын оқтар, лас шайтанның істерінен одан 
сақтаныңдар, құтыласыңдар» («Мәида» 
сүресі, 90-аят) дейді. Ендеше  мен 
Алланың құлы, пайғамбардың үмметімін 
мұсылманмын деп санайтын әрбір адам 
өзін арақтан, құмардан, бал аштырудан 
алыс ұстауы керек.  Өкінішке орай қазіргі 
күнде елімізде бақсы- балгерлер көбейіп, 
өткен өмірі беймәлім болса да қазіргі 
күнде аруағының абыройы асқақтаған 
мазарлар көбеюде. Иә біз қазақ ежел-
ден аруақты сыйлаған, бірақ сиынбаған 
халықпыз. Шын мәнінде адам баласы 
жан мен тәннен жаратылған тән қалауын 
күнделікті өтеп жатырмыз. Шаршасақ 
ұйықтаймыз, шөлдесек су ішеміз, 
қарнымыз ашса тамақ жейміз. Бір сөзбен 
айтқанда тән қалауын өтеуден ешқашан 
шаршамаймыз. Ал жанымыздың яғни 
рухымыздың қалауын қалай өтеп жүрміз. 

Біздің істеп жүрген амалдарымыз 
шариғат аясында ма, әлде Алланың на-
разы болған істері ме? Әрбір адам мұқият 
ойлану керек. Өйткені Алла тағала Құран 
кәрімде «Ей, мүминдер, Алла тағаладан 
қорқыңдар. Ертең үшін, не нәрсені 
келтіргеніне қарасын. Алладан қорқыңдар. 
Әлбетте Алла істеген амалдарыңнан ха-
бардар» деп (Хашр сүресі, 18 аят) бүгінгі  
істеген әрбір ісімізден ертең сұрақ бола-
тынын ескертеді. Дінсіз мемлекет болса 
да, дінсіз қоғам болмайтыны баршамызға 
мәлім. Әрине дінсіз адам да болмай-
ды. Әрбір жан иесі бір жаратушыға 
сенеді. Қуанғанда қуанышына ортақ 
болатын. Қиналғанда жәрдем беретін 

Адам баласын Алла тағала 
жаратқандағы мақсаты

құдіреті күшті Алланы танымаған пен-
делер қиналған сәттерінде тынымсыз 
жанына тыныштық іздеп әр нәрсеге бір 
ұмтылып, шарасыздықтан басын кей-
де тауға да, тасқа да соғып жатады. Бұл 
адам баласының әлсіз жаратылғанының 
белгісі. Бұл туралы Алла тағала Құран 
кәрімде «өйткені адам баласы әлсіз 
жаратылған» (Ниса сүресі, 28 аят) деп 
баяндайды. Өмірдің қиыншылықтарына 
тап болған адам үшін уақытша тыныштан-
дыратын құлаққа жағымды сөздер айта-
тын бақсы-балгерлер ең жақын адамдай 
көрінері де рас. 

Еңсесі түсіп езілген пенде әрқашан 
жылы сөзге және жанына жылу берер 
жағымды мейірімділікті аңсайды. Қазіргі 
кезде халық арасында бақсы-балгерлерге 
барып соларды жағалап кеткендердің 
саны көбеюде. Пайғамбарымыздың 
хадисінде бақсыларға барудың дұрыс 
еместігін «кімде-кім көріпкелге баратын 
болса айтқаны рас дұрыс айтады дейтін 
болса онда ол адам Алланың пайғамбары 
Мұхаммед (с.ғ.а) келтірген дінге қарсы 
шыққанмен тең (Ахмад) деп нақтылайды.  
Ендеше кімде-кім ислам дініне қарсы 
келетін болса, әлбетте ол адам Алланың 
азабына душар болады. Алланың аза-
бы болған жерден біз өзімізге тиесілі 
бақытымызды таба алмасымыз айдан 
анық. Пайғамбарымыз және бір хадисінде 
«кімде-кім балгерге барып одан бірдеңе 
жайлы сұраса және сол естігеніне сенетін 
болса оның дұғасы қырық күн бойы на-
мазы қабыл етілмейді» (Мүсілім және 
Ахмад) дейді. Пайғамбарымыз айтқандай 
«дұға мұсылманның қаруы» қарусыз адам 
кез келген уақытта қапы қалатыны секілді 
дұғасы мен намазы қабыл болмаған жан 
да ай далада панасыз қалған сорлы 

бейбақтай сенделері даусыз.
Бізге көріпкелмін, алысты болжаймын, 

бағыңды ашамын деп жүрген жандардың 
жасампаз тапқырлығын ислам діні 
құптамайды. Өйткені Алла тағала Құран 
кәрімде «көктер мен жердегі көмекті 
Алладан басқа ешкім білмейді» (Нәміл 
сүресі 65 аят) дейді. Бірде бір топ адам 
Алланың елшісінен сәуегейлер жайлы 
сұрағанда пайғамбарымыз «олардың 
айтатыны шындық емес» деді. Екі әлем 
сардарына осы сауалды қойғандар «о 
Алланың елшісі с.ғ.с кейде олардың бізге 
айтқандары рас болып жатады» деді. 
Сонда Алла елшісі с.ғ.с оларға «ондай 
ақиқат сөздерді жындардың бірі алды-
мен (періштелерден) ұрлап алып, кейін 
оны досының (яғни балгердің)  құлағына 
сыбырлайды. Ал балгерлер сол сөзге  
өз ойынан жүз өтірік қосып (болашақты 
білетіндей  бал ашады)» (Бұхари ) деп 
айтты деген. Қандай да бір жағдай бо-
лып жанымыз бен тәніміз қиналған шақта 
қажетімізді әлемдердің жаратушысы Алла 
тағаладан сұрайық.  Бізді жарылқайтын 
рахман және рахым сипаты болған 
Алла тағала ғана. Өйткені Алла тағала 
қасиетті кітабымыз Құран кәрімде  «біліп 
қойыңдар жүректер тек Алланы еске алу-
мен ғана тыныштық табады» дейді. Талақ 
сүресінде «кім Алладан қорықса  Алла 
оған шығар жол береді» (Рағат сүресі 28 
аят) деген. 

Дана халқымыз Аллаға сенген құстай 
ұшады, адамға сенген мұрттай ұшады 
дейді. Әрқашан бақытымызды адамның 
қолынан емес әлемдердің раббысы 
Алланың жолынан іздеуді Алла нәсіп 
етсін.

Серікбек АСҚАР,
Сарқан ауданының бас имамы.

Печи источники 
тепла, и беды

 Нет нужды убеждать человека в том, 
какой непоправимый ущерб может причи-
нить пожар. Много горя он приносит тем, 
кто небрежен с огнем, кто недооценивает 
и не задумывается о последствиях.

 Наибольшее число происшествии с 
огнем  приходится на зимний период, то 
есть в те месяцы, когда для обогрева жи-
лых помещении интенсивно используют-
ся печи и электронагревательные прибо-
ры. Но не менее опасным также является 
весенняя пора, когда атмосферная влага 
воздуха с резким похолоданием, превра-
щается в сырость, что чревато для отопи-
тельных печей. Опрометчиво поступают 
и те домовладельцы, которые не забо-
тятся о своевременной очистке дымовых 
труб от скопившейся золы. А это приво-
дит не только к пожарам, но и отравле-
ниям угарным газом. Также имеет место 
и то, что некоторые домохозяйки вблизи 
печей сушат дрова, белье, обувь, что 
часто приводит к их загоранию. Сам  по 
себе угарный газ, является очень едким 
для организма человека, от которого с 
точки зрения медицины от долгого време-
ни присутствия человека в этой комнате 
наполненной гарью дыхательные органы 
прекращают свое функционирование. В 
результате человек теряет бдительность 
и сам по себе не сможет передвигаться.   
Статистика свидетельствует, что печаль-
ное первенство среди погорельцев зани-
мают жители частных домов, эксплуати-
рующие печное оборудование.

Не стоит забывать,  что нет ничего 
страшнее и  опаснее вырвавшей из пови-
новения огненной стихии, которая может 
привести к непоправимым последстви-
ям. Это несчастье можно своевременно 
предупредить, если регулярно выполнять 
несложные правила пожарной безопас-
ности. Только осторожность в обращении 
с огнем является надежным средством 
недопущения пожара в жилых домах.

 Р.АХМАРОВ,
инженер ОЧС Сарканского района.   

.                                                    
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АҚ НАЙЗАЛЫ
 АЛДИЯР БАТЫР

Жауатын күндей түнеріп
Алдияр ердің қабағы,
Шақырып жеке майданға
Дауылпаз, дабыл қағады.
Алты да құлаш найзасын
Толғай да толғай ойнатып,
Сандалкөк атын тебініп
Мәмбетке тура шабады.

Бір Тәңір ғана біледі
Қайсының таңы атқандай,
Біріне бірі күледі,
Қайсының Күні батқандай.
Көруге оны көз керек,
Айтуға тілің жетпейді,
Қарама қарсы екі тау
Қозғалып келе жатқандай.

Мәмбеттің сонда Алдияр
Үлегін шаншып сұлатты,
Алдияр ердің Мәмбет хан
Найзасын қағып құлатты.
Кіжініп қарсы ұмтылып
Белдесе кетті екеуі,
Сөндірем деді Мәмбет хан 
Кеудеңде жанған шырақты.

Хиуаның ханы қанішер
Алқымға қолды салады,
Диюдай долы пәлекет
Батырды жығып алады.
Мұрыннан қара қан кетіп,
Тарылып демі, тынысы,
Алдияр сынды батырдың 
Дәрмені бітіп барады...

Қысылып жаны Алдияр
Алладан пәрмен сұрады,
Көзінің келіп алдында
Кетбұға абыз тұрады.
Түйіліп аспан бұлттанып
Қабысқан қара түнекте,    
Сол кезде, кенет, жарқ етіп
Мәмбетті жасын ұрады.

Есінен Мәмбет танған соң,
Алдияр батыр айлалы,
Топталып тұрған көп жауды
Қасқырдай тиіп жайлады.
Хандарын тастап дұшпандар
Еліне қарай қашқанда,
Жиғызбай есін Мәмбеттің
Аяқ пен қолын байлады.

Хиуаның ханы солайша
Жанынан мүлде күседі,
Мәмбеттің қылған қорлығы
Жүректе дерт боп піседі.
Сүйретіп әкеп Тәуке хан
Өз қолыменен бауыздап,   
Мәмбеттей ата жауының
Қос қолдап қанын ішеді.

Алғысын халық жаудырды,
Сұлтан да, би де, қара да,
Салтанат құрды әділдік
Осынау ұлы далада.
Хиуаның ханын өлтіріп
Азғантай қарақалпаққа
Азаттық сыйлап Тәуке хан
Қорған да болды, пана да.

ҮШІНШІ БӨЛІМ

Алдияр сынды батырға
Алланың өзі қарасты,
Орыны - ханның оң жағы,
Би, сұлтан түгел санасты.
Үстінде үлкен бір тойдың
Қарақат көзді, нұр жүзді

Қаракерейдің сұлуы
Жібекпен сөзі жарасты.

Алдияр батыр өзінің
Әруағын жұртқа білгізді,
Палуан күрес, қыз қуу,
Алтыннан  жамбы ілгізді.
Ағайын жұртқа той жасап
Ыразы қылып баршасын,
Қалыңын беріп Жібектің,
Ақ отау үйге кіргізді.     

Алдияр батыр есен-сау
Саламат ғұмыр кешеді,
Арада айлар зуылдап,
Зырылдап  жылдар көшеді.
Сүйкімді жұбайларынан -
Сүйіп те алған жарлары:
Таубике, Ежеп, Жібектен
Сегіз ұл өрбіп өседі.

Өресі биік Алдияр
Қиырдан шалар қияны,
Ағайын туған бауырын
Бір жерге топтап  жияды.
Көкейге қонар іс еді
Көнеден мәнін жоймаған,
Бір жерде тұрса бас қосып
Бірліктің болмас зияны.

Бес ағайынды - бесеуі
Бірімен бірі ділдес-ті,
Бесеуі жауға шапқанда

Бес түмен қолдай үндесті.
Сая боп ел мен жеріне
Бірлігі жұртқа үлгі боп,
Бір ауыл болып өзінше
Түтетіп түтін күн кешті.

Күндердің күні болғанда
Сөнгенде ауыл оттары,
Ай батып алыс қияға
Жанғанда жұлдыз шоқтары.
Жоңғардың қонтайшысының        
Ержүрек  екі нояны
Алдияр батыр үйіне
Жасырын келіп тоқтады. 

Құдайы қонақ дегенің
Құдайдан келген құт еді,
Құдайдың өзі қаламай,
Құдайсыз қай іс бітеді.
Ас қойып алға, бас қойып, 
Алдияр батыр құрметпен
Қарусыз келген қонақты
Дұшпан да болса күтеді.

Ас ішіп әбден болған соң
Мейманға  мойын бұрады,
Көңілде терең сыр барын
Көреген батыр ұғады.
Арнайы  келген алыстан
Жоңғардың нояндарынан
Алдияр батыр анықтап
Бұйымтайларын сұрады.

-Қонтайшы сізге жіберді
Қазақтың үлкен ері деп,      
Шапқанда содан не ұттық
Жай жатқан елді бөрі боп?!
Бейбіт бір күнде кездесіп
Бітімге келсек деп еді,
Қайта да қайта боздатпай
Жазықсыз елді шері көп...
-Татулық  деген жылы сөз
Жағады майдай құлаққа,
Хан ием берер жауапты
Алайда мынау сұраққа.
Айтқаны рас, шын болса,
Көксесе елдің бірлігін,

Қонтайшы неге келмеді
Өз аяғымен бірақ та..!

-Екі қошқардың басы ғой,
Қазанға жалғыз сыя ма,
Екі сұңқардың мекені
Етекте емес, қияда.
Ойлашы өзің, не болмақ
Екі де бірдей әбжылан
Жұтпай ма бірін бірі кеп
Кездессе тар жер -  ұяда...

Сәріде боран бұрқаса -
Паналар құс кеп еменді,
Қозысын саулық жоқтаса -    
Жағалар келіп көгенді.
Қонтайшы ағзам өтініп
Алдияр батыр дәл сізге,
Осынау екі халыққа
Бітімгер болса  деген-ді!

Алдияр батыр саналы
Ақылға сонда салады,
Қонтайшы екі ноянның
Айтқанын мақұл алады.
Тоқтатып қойып оларды
Бір жауап алып берем деп,
Ертемен тұрып Ордаға
Тәукеге жалғыз барады.

Батырды тыңдап Тәуке хан,
Мән-жайға толық қанады,
Ашуға қатты булығып
Жанары оттай жанады.

-Өздері іздеп кеп тұрған 
Жауыңды, батыр, аяма!
Аяған жауды – жаралы,
Бармағын шайнап қалады!

Бұйырам саған, батырым,
Үйіңе тездеп барғайсың,
Кәпірдің анау кәлласын
Өз қолыңменен алғайсың.
Аңғалдық деген жауы бар
Батырдың жетер түбіне,
Ақылға келіп, Алдияр,
Сөзіме құлақ салғайсың!

-Кешіргін мені, хан ием,
Үйіме жылдам бара алман,
Сенім де артып серттескен
Ерлердің басын ала алман.
Төріме шыққан мейманның
Мойынға қанын жүктемен,
Ас ішкен жерім жоқ еді
Туғалы ешбір харамнан!

Дәл мұндай сөзді күтпеген
Тәуке хан мұртын шиырды,
Көзімен шолып тұрды да
Аз ғана уақыт қиырды.
Қарайып қаны ашудан
Шабармандарын шақырып,
Алдияр батыр ауылын
Шабуға жедел бұйырды.
   
Тәукеге қарсы шығуға
Шынымен батыр қиналды,
Қиналса-дағы қайтеді
Тәңірден сұрап иманды...
Бұл жайды түгел естіген
Туыс пен бауыр, ағайын
Алдияр ерді сыйлайтын
Батырдың бәрі жиналды.

Алдияр менен Тәукенің
Көңілдеріне кір түсті,
Қос жоңғар үшін қазақтар
Бірімен бірі қырқысты.
Төріне шыққан қонағы
Дұшпан да болса Алдияр,

Жандарын сақтап қалам деп
Аямай жаға жыртысты.

Алысып, түйреп, шабысып,
Батырлар семсер сермеді,
Азаннан ақшам кіргенше
Ешбірі тыным көрмеді.
Алдияр батыр інісі
Майланнан қалды көз жазып,
Жоңғардың екі ноянын
Сонда да ханға бермеді.

Жас болса-дағы жаужүрек
Әр ісі үлгі - байламды,
Ойласа іші күйеді
Інісі батыр Майланды.
Бауырын қиып ажалға
Қонағын аман сақтаған,
Алдияр ердің есімі
Аңызға солай айналды.

Алдияр даңқы қазақтан
Жоңғарға қарай көшеді,
Алдияр атын білетін 
Ерлердің қолын шешеді.
Жоңғардың екі нояны
Еліне аман жеткен соң,
Найманның талай тұтқыны
Бостандық алған деседі...

Содан да қанша жыл өтті,
Тарқады ханның өкпесі.
Әз Тәуке  ханға аян-ды
Батырдың алыс кетпесі.

Мұқалтпай жүзін жұмсаса,
Тасқа да салған болаттай,
Алдияр сынды батырға
Батырдың ешбір жетпесі.     

Содан да қанша жыл өтті,
Жылжыды уақыт қарқын ап,
Жауға да шапты қаншама
Арыстан құсап арқырап.     
Садырдың аға батыры
Алдияр ер де қартайды,
Қартайса-дағы қолында 
Найзасы тұрды жарқырап.

Дауылпаз, керней көтеріп
Ерліктің әнін жырлатып,
Атасы бөлек дұшпанға
Күркіреп күндей тіл қатып.
Ел-жұртын сүйген жүректі
Құрбан ғып елдің жолына,
Хас батыр үшін қашанда
Майданда өлу - шын бақыт!

Шағылтып Айға найзасын
Бес қару бойға байланды,
Алдағы тұрған шайқасқа
Ден қойып ерек сайланды.
Қалғып та кетті, түс көрді:
Қасында абыз Кетбұға, 
Ұмытып мүлде кеткендей
Ертеңгі ұлы майданды...     

Дүние неткен ғажайып,
Өмірдің нұрлы алабы,
Өзінің өзі артынан
Сұқтанып сонда қарады.
Кетбұға абыз бабасы
Қолтықтап алған сияқты,
Батар да күнге  бет алып
Аяңдап кетіп барады...

Қартайса-дағы қайратты,
Жетпістен жасы асқанда,
Бір сұмдық сырды сезгендей
Қарады қартың аспанға...
Қалайша үйде жатады
Сүйекке таңба емес пе,

Қазақтың ұлы даласын
Жау қалмақ келіп басқанда.

Ішінен тынып дүния
Жел ғана баяу жүгірді,
Бозала таңда бозторғай
Сазынан айнып мүдірді. 
Шыршықтың күнгей тұсында
Қара жер беті солқылдап,
Қазақ пен қалмақ қолдары
Бетпе-бет келіп кідірді.

Патшадай тұлға, бітімі,
Қарашы кімнен нәті кем,
Қанатын жаудың қайырмақ
Келтірсе Алла сәтімен. 
Өз атын өзі ұрандап      
Ортаға шықты ойқастап,
Жетпістен асқан Алдияр
Ай тұяқ ақбоз атымен.

Жаудан да шықты бір батыр
Қарагер атын тебініп,
Біріне бірі кеп қалды
Бір-бірін боқтап емініп.
Найзамен найза қағысып,
Жолбарыс құсап алысып,
Жеңілем деген ойы жоқ,
Жеңемін деген көп үміт.

Қарама қарсы шабады,
Шегініп қайта бұрылып,
Айлаға әдіс қосады
Түрлері өрттей құбылып.
Екпіндеп келіп Алдияр
Найзасын жауға салғанда,
Атасы кәпір ит қалмақ
Атынан түсті сырылып.

Ажалы анық жеткенін
Ит қалмақ енді ұғады,
Тұрмастай қылып кәпірге
Жүректен найза сұғады.
Найзасын көкке көтеріп
Дабылын қағып Алдияр
Дұшпанның келіп алдына
Жекпе-жек тағы сұрады.

Құйғытып шауып келеді
Дию ма мынау, адам ба?!
Кім болса, мейлі, ол болсын,
Тұратын қарап заман ба?!
Алдияр қарсы ұмтылды
Найзасын жайдай ойнатып
Қалмақтан шыққан құбыжық
Қара дәу, қара қабанға.

Қағысып әрі бері де,
Айбалта сілтеп қармасып,
Семсерлер қалды шорт 

сынып,
Қарудан қару алмасып.
Сауытын шешіп лақтырып
Белінен ұстап белдесіп,
От пенен судай екеуі
Алысып жатты қандасып.

От пенен судай екі дәу
Алысып сонда жатады,
Қапыда, қайран, дүния
Батырдың Күні батады.
Көргенсіз, нәмәрт бір қалмақ
Жауынгер сертін мансұқ қып,
Белдесіп жатқан батырды
Сыртынан келіп атады.

Алдияр ердің басынан
Дариға дәурен көшеді,
Кеудеде жанған шырағы
Жел үрлеп сонда өшеді.
Анасы шығып алдынан,
Атасы шығып алдынан,
Аппақ нұр саулап алдынан

Бейіштің лебі еседі...
Сезген жоқ қайтып ол енді
Ағарып ақ таң атқанын,
Сезген жоқ қайтып ол енді
Қызарып Күннің батқанын.
Алдияр батыр өлген жоқ
Көрген жоқ оны ешкім де,
Кетбұға сынды бабасы
Жетелеп бара жатқанын...

МАРАЛТАЙ  
РАЙЫМБЕКҰЛЫ.
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Атадан балаға құйма құлақ шежіре 
қарттар арқылы жеткен тарихымызды 
таразылауға ат салысып, ел жадынан 
шығып бара жатқан есімдерді жаңғыртуды 
мақсат еткелі бері тәуелсіздігімізге 
тіреу болған батыр-бағландар жөнінде 
ізденісіміз бір сәт іркіліп көрген емес. 

Алдияр батырдың ғұмыры 1812 жылы 
шектелгеннен кейін араға 10 жыл салып 
Жоңғар шапқыншылығы халықты қатты 
күйзелткені ел есінен шыға қоймайды. 
Кейіннен «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл 
сұлама» аталған сол сұрапылда Алди-
яр батырдың Кененбай - Медет, Кенже-
бай - Қуат аталып кеткен ұлдарының 
бел шеше араласып, туған жердің бір 
тұтамын жатжерліктердің табанына 
таптатпауды мақсат тұтқаны белгілі. 
Жазғандары көпшілік көкейінен өшпейтін 
атақты жазушы Ілияс Есенберлиннің 
«Көшпенділер» трилогиясында садыр 
Тәуімбеттен тарайтын Жомарт батыр, 
Тасболат батырлардың есімдері кездесіп 
қалады. Оқырмандардың жадында бо-
лар, шүршіттен түрткі көрген 15 мың са-
дыр Қоқан хандығының қарамағына көшіп 
кетеді. Енді 10 мың үйдің көшбасшысы 
Тасболат батырға тоқтам айту үшін Абы-
лай хан Бұқар жырауды жібереді. Ұзақ 
жылдар бойы «Керей қайда барасың?» 
деген атаумен әдебиет тарихынан біз 
оқып келген толғау былай деп сыр 
шертеді: 

Садыр қайда барасың,
Сарысуды көбелеп.
Сен қашсаң да мен қойман,
Арғымағым жебелеп.
Енді алдыңнан шығайын,
Қар жаңбырдай себелеп.
Ақмырзамды өлтірдің,
Ақсойылмен төбелеп.
Уа, сен танымай кетіп барамысың!
Мен Арғын деген арыспын,
Азуы кере қарыспын.
Сен бұзау терісі шөншіксің,
Мен өгіз терісі талыспын.
Абылай алдында сен бітсең,
Құдандалы таныспын.
Абылай алдында бітпесең,
Атасын білмес алыспын.
Көшің кетер бір жаққа,
Көш соңыннан жете алмай,
Есің шығар сол шақта.
Жар басына қамалып,
Жарты лашық тігерсің.
Ауызыңнан ас кетер,
Қара көзден жас кетер.
Бұл қылығың қоймасаң,
Сонау кеудедегі дулығалы бас кетер!
Азулы да, аузы дуалы қарт жыраудың 

сөзі батырды иландырыпты деседі. Ел 
бірлігі қозғалған жерде жүйелі сөзге 
тоқтаған екен бабаларымыз.

Жомарт, Тасболат туралы ақиқатты 
алты алаштың ардағы Мұхаметжан 
Тынышбайұлының «Ақтабан 
шұбырынды» атты мақаласынан оқып 
білген болатынбыз. Тарихшы жазбалары 
төмендегі деректерді ұсынады: 

«Осы  жазба авторының тегі болып табы-

Алдияр батыр – 380АҢЫЗ - КӨНЕНІҢ КӨЗІНДЕЙ
латын Садыр Наймандар ақсақалдардың 
айтуы бойынша қалмақтардың жорығына 
дейін Қаратаудың бойында, Талас 
өзені мен Арыс өзенінің орта ағысына 
дейінгі аралықта өмір сүріпты. Мұны 
осы өңірлердегі жерлердің атаулары 
да айғақтайды. Әулие ата қаласынан 
төменде Келтеқара деген арық бар, ол 
садырдың ішіндегі Келтеқара руына бай-
ланысты аталған. Боралдай өзенінің 
жоғарғы жағындағы Үшашы сайын-
да садырлардың зираты орналасқан 
Садырмүрде деген жер бар, ал Шым-
кенттен 25 шақырым жерде Садырсай 
жазығы бар. Осы жазбаның авторының 
әкесінің айтуынша, біздің жетінші атамыз 
Жомарт  батыр Боралдай өзенінің сол жақ 
жағалауында Үлкентұра және Кішітұра 
тауларының ортасындағы Теректі деген 
жерді қыстайды екен. Қазір сол Теректі 
өзеніне Садырқамалғанбұлақ атты бұлақ 
құяды. Сол бұлақтың басында садырлар 
қамауға түсіп қалып, қырылыпты. 1723 
жылы Жомарт батыр өзінің тоғыз ұлымен 
осы жерді қыстаған еді.

Туыстары қатерлі хабарды жеткі-
зіп, жылыстау керектігін айтқанда 
тәкәппар Жомарт онша саса қоймады. 
Қалмақтардың қашаннан қорқақтығын, 
ашық ұрысқа шықпайтындығын ай-
тып өзінің тоғыз ұлымен оларға тойта-
рыс беруге әзір екендігін мәлімдейді. 
Жылқысының үйірінде жаңадан 
піштірілген жас тайлар көптігін, олардың 
ұзақ жолға шыдамайтындығын сылтау-
ратады. Сөйтіп елдің бәрі көшіп кеткен-
де қыстауда ұлдарымен Жомарт қана 
қалады. Шабуылдың төтеннен болғаны 
соншалықты олар мінуге де ат таба ал-
май қалады (пішілген аттар 5-7 күннен 
кейін ғана мінуге жарайды). Жомарт 
балаларымен бұлақты бойлай қашып, 
Үлкентұра тауының алып жартасының 
түбін сағалайды. Сол жерде ол үрім-
бұтағымен түгел қырғын табады. Аңыз 
бойынша Жомарттың бір келіні дүниеге 
келгеніне 25-ақ күн болған ұлын киіз 
үйде төңкерілген қазанның астына тығып 
қалдырып, өзі қамыстың арасына пана-
лапты. Не керек бүкіл әулеттен екеуі-
ақ тірі қалады. Екеуін сол күні Жомарт 
ауылының тағдырын білуге арнайы соққан 
Қуат батыр алып кетеді. Ал осы жазбаның 
авторы сол аман қалған 25 күндік бала – 
Тасболаттың бесінші ұрпағы болып табы-
лады. Кейін Қуат батыр әлгі өзі құтқарған 
келіншекке үйленіп, Тасболатты бауыры-
на басады. Сондықтан да Тасболаттың 
ұрпақтары мұрагерлікке Қуаттың тікелей 
үрім-бұтағымен бірдей дауласа алады».

Міне, көне күннен жеткен де-
ректер осылай дейді. Мұхаметжан 
Тынышбайұлының бүкіл қазақтың 
шежіресін жасау мақсатында исі қазақ 
қауымын аралағанын ескерсек, көнеқұлақ 
қариялармен көп кеңескенін ойға алсақ 
бұл деректің шындыққа жақындығына 
еріксіз ден қоямыз. 

Бұдан соңғы тарихи оқиғалар да жұрт 
жадында сақталған. Жас өседі, жарлы 

байиды. Ел басына түскен ауырлық ру 
арасындағы араздықты жойып, бір ту 
астында бірігуге жұмылдырады. Әйгілі 
«Қалмаққырылған», «Аңырақай» деп 
аталған шайқастар жаудан кек алар 
қаһармандардың аз болмағандығының 
айғағы. Кейінгіге аңыз болған Тасболаттың 
тегіне тартып туған ер болғаны айқын. 
Жоғарыда Абылай ханның, оның 
ақылшысы бола білген, көмекей әулиесі 
атанған Бұқар жыраудың алыста жатса 
да елеңдеп іздеп келуі сабырға шақыруы, 
көмек қолын созуы осы сөзімізге дәлел. 
Мұхаметжан Тынышбайұлының біз үзінді 
алған мақаласында сол бір жылдардың 
дерегі арқылы Самарқан облысының 
Кермине ауданында тек садырлардың 12 
мың үйі бар. Ал, олардың негізгі мекені 
делінетін Лепсі уезінде 9-ақ мың түтін 
қалды деп айқын көрсетілген. Демек 
олардың жылы орын суытпауы батырдың 
арқасы. Ал өз руының тұтқасы болған 
адам тегін емес.

Ел арасындағы Тасболат батырға 
қатысты төмендегі аңызды мен ежелгі 
көне сөздерді көкейіне ұялатқан құйма 
құлақ қарттардың бірі Шайсұлтан Жексен-
бек ақсақалдан 1998 жылы жазып алып 
едім.

- Әкем Жүніс марқұмның айтуынша 
Тасболат батырдың негізі қонысы қазіргі 
Қабанбай ауылының төңірегі екен,-дейтін 
шежіреші ақсақал. – Қонысын Күлтөбе 
деп атапты. Айналасында Ақтау, Жан-
тау, Қаратау ныспылы таулар бар екен. 
Үш ұлына осы таулардың атын қойыпты. 
Сын-сынақта мерейін үстемдеткен 
сенімді серігі – Сары ат атаулы тұлпары 
екен. Сол тұлпары аяғынан дертті бо-
лып, сазда жатып өліпті. «Бұл жер маған 
жақпады» деп батыр қоныс аударып, 
Лепсінің құйылысындағы Қамаудың 
құмына көшіпті. Сол жерде қартайып 
қайтыс болыпты. Сүйегі қазіргі Құрақсу 
ауылының маңайында деседі.

Тасболаттың ұлы Ақтау әкесінің сары 
атын былай дәріптеген екен: 

Бұл сары ат қара құйрық, 
                               сұрғылт жалды,
Кең сазға жалғыз өзін әкеп салды.
Ауырған дертті болып аяғынан,
Жүре алмай осы сазда жатып қалды.
Айырылған тұлпарынан батыр сонда,
Бұл жерді қоныстауға көңілі қалды.
Арықтау, өзі кәрі сорлы тұлпар,
Мәңгіге қозғалмастан сонда қалды.
Сонымен тұлпар өлген саз Сары 

ат аталыпты, жердің атауы кейін 
маңайындағы ауылға беріліпті.

Ежелгі аңыз-жыр-көненің көзіндей 
ыстық. Ести бергің келеді, керегін бойыңа 
сіңіре бергің келеді. Әрине, арада 
ғасырлар жатқандықтан өсіріп те, асырып 
та, кемітіп те айтылған тұстары бар да 
шығар. Бірақ халық айтса қалт айтпайды.  
«Көл орны құрғақ жатпайды» дегендей 
Алдияр батырдан бастау алған ел есіндегі 
тұлғалар туралы танымдық туындылар 
жалғаса берері анық.

Жомарт ИГІМАН. 

Қайырымдылыққа, жанашырлыққа, 
шынайылыққа тек басқа адамдардың 
сөздерінде немесе мысалдарының 
негізінде тәрбиелеу мүмкін емес. 
“Мейірімді жүрек” қайырымдылық 
акциясы тек көмек алушылар үшін 
ғана емес, сонымен қатар көмек 
көрсететіндер үшін де маңызды. Бұл 
қиын уақытта жылы қарым-қатынас 
пен назарды қажет ететін адамдар-
ды ұмытуға болмайды. Үлкен буынға 
құрмет-халықтың мәдениеті мен 
тәрбиесінің бейнесі. 

Мектебіміздің жылдық жо-
спарына сәйкес өткен аптада  
мектебімізде қайырымдылық акция-
сы ұйымдастырылды.  Өз деңгейінде 
өткізілген шара ұстаздар мен оқушылар 
тарапынан  жан-жақты қолдауға ие бол-
ды. Қайырымдылық акциясы апта бойы 
жалғасып, "Бақытты балалық шақ" сурет 
байқауы, "Мейірімді адам қандай адам?" 
тақырыбында эссе байқауы өткізілді. 

Акция барсында мектеп директоры 
Бақытгүл Сәрсембаева қайырымдылық 
акциясының маңыздылығын түсіндірді. 
Сонымен қатар қашанда тұрғындарға 
көмек беріп келе жатқан жандарға 

“Мейірімді жүрек” қайырымдылық акциясы

алғысын айтты. Әрқашан балалардың 
қуанышына ортақтасып, демеулік ету 
жомарт жандардың парызы екендігін 
жеткізді.

“Мейірімді жүрек” қайырымдылық ак-
циясының негізгі мақсаты – жас ұрпақтың  
бойында адамгершілік қасиеттер мен 
мейірімділікке, жанашырлыққа, көмекке 

келуге, қарт адамдарға құрмет көрсетуге 
тәрбиелеу. Қайырымдылық әрбір ба-
ланың бойына сенім, жанына жігер 
ұялататыны сөзсіз.

Еркегүл БИЛЕШБАЙ,
Н.Островский атындағы мектеп – 

лицейінің әлеуметтік педагогы.

Социальная 
защита - святое 

дело
Социальная защита- не только святое 

дело, но и показатель развития всего об-
щества. Общества, которое заботиться о 
своих детях. Моей дочери пришлось стол-
кнуться с такой заботой соцработника Та-
кеевой Эльмирой Кабасовны. Милосер-
дие, сострадание, чуткость. Готовность 
не только сопереживать, но и действо-
вать, облегчать трудности жизни. Протя-
нуть руку помощи в любую минуту- вот 
эти все качества присуще нашему соц.
педагогу Эльмире Кабасовне. Её забота 
о моей дочери Ирине дарит нам надежду 
и уверенность в будущем. Еженедельные 
занятия с моей дочерью, воспитательные 
моменты-всё это заслуживает глубокого 
уважения к ней. Теоретические и прак-
тические навыки которые она прививает 
моей дочери достойны высокой оценки. 
Через вашу газету хотелось бы выразить 
огромную благодарность всему коллек-
тиву отделения социальной помощи на 
дому детей с ограниченными возмож-
ностями. Пожелать огромного здоровья, 
успехов и терпения в вашем нелегком 
труде. 

  С огромной благодарностью мама
Ирины  Донецкой.

Сегодня замечательный праздник са-
мых сердечных и бескорыстных людей 
в мире-социальных работников! При-
мите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником! Вы по-
святили себя очень важному и нужному 
делу-работе с людьми, которым необхо-
дима помощь и поддержка,

Благодаря вашей доброте и отзыв-
чивости чуткости и терпению инвалиды.
одинокие и все те , кто оказался в непро-
стой жизненной ситуации, преодолевают 
трудности и обретают веру в собственные 
силы. Чаще всего люди которые к вам об-
ращаются нуждаются в дружественном 
совете, человеческом общении и элемен-
тарном внимании,чем вы и занимаетесь.

Благодаря вам и вашему благодарно-
му труду жизнь нуждающихся приобрета-
ет смысл.

Социальный работник-особое дело.
Людям призваны вы помогать.
Так желаю по жизни вам смело
Без преград и препятствий шагать
Ваша помощь для многих бесценна.
Пусть и впредь будет труд процветать
Недостаточно целой вселенной
Чтобы все в вашу честь рассказать.
От всей души брагодарим Вас за труд. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, бла-
гополучия.

Л.РОДОМСКАЯ,
г. Саркан.    

Самые сердечные и 
бескорыстные люди

Сарқан қаласының тұрғыны Игибае-
ва Ләззат Маулетқызын 29-шы қазанда 
болатын әлеуметтік қызметкер күнімен 
құттықтаймыз. Жас ұлғайған шақта, 
жүріп-тұру қиындағанда қол ұшын со-
зып, көмек көрсетіп өзінің қызметтік бо-
рышын адал атқарып жүрген қызымызға 
ризашылығымызды білдіреміз. Денсау-
лығы зор болып, ұзақ ғұмыр сүруіне 
тілектеспіз.

Ізгі ниетпен: зейнеткерлер
 Абдильдаев Марат 

Смағұлұлы, Абдильдаева Разия 
Баймұханбетқызы.

 

Алғыс алға 
жетелейді
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KÖKEIKESTI
TÄRBIE

Достаточно оригинально звучит, не 
правда ли? А уж если эти слова произ-
носит социальный работник, профессия  
которого состоит в том, чтобы удовлетво-
рять повседневные потребности людей, 
которые остались без попечения детей 
или родственников…

Ербол Токжигитов 31 год работает по-
мощником пожилых людей. Мужчин, по-
святивших себя этому нелегкому делу, в 
системе Отделов занятости и социальных 
программ вряд ли найдешь где-нибудь 
еще в нашей области, да и во всем Казах-
стане. Тем более с такой биографией. Он 
воевал в Афганистане, получил тяжелое 
ранение в руку, которая теперь намно-
го короче другой. Тем не менее, если не 
знаешь об этом, то и не заметишь! Что 
же могло привести бывшего воина, пере-
жившего ранение и самого имеющего ин-
валидность, к уходу за стариками? Кото-
рым и пол необходимо в доме вымыть, и 
ногти подстричь, и побрить? И это очень 
малая толика того, что социальный ра-
ботник обязан делать по первой просьбе 
подопечного. Список предоставляемых  
государством услуг занимает несколько 
машинописных страниц. 

- Без огромной любви к людям в на-
шей профессии делать нечего, - говорит 
Ербол Токжигитов. – Приходишь помочь 
человеку, который намного старше тебя, 
да еще и женщине, как правило. Как ты 
сможешь сделать только то, что положе-
но? Или буркнуть в телефонную трубку 
«сегодня воскресенье, у меня выходной», 
если пожилой беспомощный человек про-
сит привезти лекарство? Если так уж по-
лучиться,  и уголь перекидаю в углярку, 
что не раз бывало, хотя делать это я не 
обязан. Моя задача – найти тех, кто за 
деньги подопечного  сделает это. 

СОЦРАБОТНИК ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ 
ВСЕ 

Не очень удобно спрашивать Ербола 
- а как  же с разговорами по душам? Это 
ведь явно не входит в перечень работ по 
дому! Старейший работник Отдела заня-
тости и социальных программ Сарканско-
го района сам заводит об этом разговор. 
По его словам, без этого никак, одинокие 
пожилые люди готовы рассказывать о 
том, что наболело на душе, даже когда 
соцработник, к примеру, двор от листьев 
выметает. Но оказалось, что соответству-
ющим Стандартом предусмотрена и та-
кая психологическая поддержка. И дале-
ко не только такая! Соцработник обязан 
постараться, чтобы подопечный достойно 
отметил собственный День рождения – 
вплоть до вручения ему небольшого по-
дарка. Или сопроводить его в Дом куль-
туры, где отмечают День пожилых людей. 
Позаботиться о том, чтобы дымоход был 
чист, а ЧС-ники лично приехали, исправ-
ность печи проверили и установили де-

«Я самый счастливый человек!
 У меня 6 бабушек»!

тектор появления угарного газа. 
Даже письмо кому бы то ни было 
соцработник под диктовку обязан 
написать, а полученное – вслух 
прочесть. Столько раз, сколько 
понадобиться. 

По словам Ербола Токжиги-
това, отношения с бабулями и 
дедулями – по крайней мере у 
него лично, всегда складывают-
ся прекрасные. Тем не менее, о 
возрасте  опекаемых забывать 
не стоит. Кто-то  может ляпнуть 
что-либо нелестное о соцработ-
нике соседу или знакомому, и 
тут же совершенно искренне за-
быть об этом. Так называемый 
старческий маразм, то есть не-
большое слабоумие, тоже может 
иногда проявляться. К примеру, 
в обвинениях соцработника, что 
он что-то не то купил. Хотя имен-
но для избежания подобных не-
приятностей или уменьшения их 
количества, соцработники очень 
тщательно записывают необходимый ас-
сортимент покупок и обязательно привоз-
ят из магазина чек.

СТАРАЮТСЯ  БОДРИТСЯ
Полностью беспомощных, тех кто 

встать с кровати не в силах, в Сарканской 
системе социальных программ сейчас 
нет. Но были. И любой соцработник к это-
му готов. Но сегодня бабушки, к которым 
заезжали корреспонденты «Саркана» 
вовсе не выглядят беспомощными. Гуль-
шара Ныкышева всю жизнь проработала 
бухгалтером в детском саде. Один сын 
погиб в Афганистане, второй с семьей 
живет в Костанае. Каждый год приезжает, 
делает необходимый ремонт, заготавли-
вает уголь и дрова. Но переселяться на 
родину не намерен. Не намерена переез-
жать к нему и мать. 

-Я не могу сказать что одна, я очень 
благодарна соцработникам, - говорит 
Гульшара-апа.

Сухонькая, улыбчивая, очень при-
ветливая женщина охотно отвечает на 
вопросы, не может нахвалиться своим 
«опекуном». Заметно, что старается не 
делать лишних движений. Только перед 
прощанием мы выясняем, что она пере-
несла инсульт, и одна сторона тела у нее 
полностью парализована. То есть ходить 
она может только по дому и двору, из хо-
зяйства только  собака на цепи…

Не меньший если не больший шок 
ждал нас у следующей подопечной. Пря-
мо интересуюсь у очень подвижной, раз-

говорчивой, смешливой женщины, сколь-
ко ей лет. Называет цифру. Естественно, 
не верю. В разговор вступает Ербол – «я 
тоже не поверил, пока удостоверение 
личности не увидел». Валентине Волко-
вой  85 лет! Всю жизнь отдала районному 
отделению «Казахтелекома», была и те-
лефонисткой и телеграфисткой. Сейчас 
умудряется держать в порядке огород, не 
говоря уже о дворе и доме. Зачем же та-
ким оптимисткам помощники?

- С виду они все молодцы, себя держат 
в порядке, но во многом эта бодрость на-
пускная, - говорит заведующая районным 
отделением по престарелым и одиноким  
инвалидам Кунсулу Мухатаева. – Возраст 
есть возраст, завтра давление вдруг под-
скочит или еще что-нибудь случиться…

В районе числится 21 социальный ра-
ботник. Они действуют не только в Сарка-
не, но и во многих аулах. Всего в районе 
152 получателей услуг. По словам Кунсу-
лу Мухатаевой, на самом деле ничего нет 
удивительного в том, что одинокие стари-
ки могут найтись и где-нибудь в малень-
ком ауле Алмалы  - «это сегодняшняя 
жизнь, такая картина не только в Казах-
стане, а во всех странах мира». 

- Есть ли какие проблемы в системе 
социальной помощи?

- Справляемся. Но давно хотелось бы 
иметь автомобиль с водителем. Чтобы 
без всяких проблем можно было на месте 
посмотреть, как действуют наши работни-
ки в аулах, как в действительности, а не 

по  отчетам живут их подопечные.
Каждого подопечного социаль-

ный работник обязан посетить два 
раза в неделю. И каждому уделить 
времени столько, сколько необходи-
мо.  Один раз в неделю он обязан 
сделать в доме влажную уборку. 
Список обязанностей соцработников 
очень обширен, им предусматрива-
ется буквально все, что может быть 
необходимо человеку, физически 
ограниченному. У каждого соцработ-
ника 7 подопечных, так что никто не 
скажет, что работа у помощников по 
дому легкая! Единственное, от чего 
они ограждены – от тяжелого физи-
ческого труда. Ремонт дома, копку 
и уборку огорода, заготовку угля и 
дров соцработники делать не обяза-
ны.  В таких ситуациях они находят 
тех, кто сделает эту работу за деньги 
подопечного. Покупают строймате-
риалы. Как правило, одинокие стари-
ки и инвалиды тем более, пенсии по-
лучают достаточные – даже для того, 

что уголь купить отборный. Тем не менее, 
никакими правилами никогда не возмож-
но предусмотреть абсолютно все.

- Инструкции для нас явно придумыва-
ли люди, всю жизнь прожившие в городах 
и специфики сельской жизни не знающие 
абсолютно, - горячится Ербол Токжигитов. 
– Нам положено в одно посещение зане-
сти в дом не меньше 30 литров воды и 
30 килограммов угля и дров. Тридцать ли-
тров – это два ведра воды на три дня. Их 
взрослому человеку хватит, только если 
воду расходовать буквально по капельке. 
Три ведра угля и дрова – их хватит на три 
дня только в это время года. Поэтому каж-
дый из нас приносит воды и угля столько, 
сколько необходимо, а не сколько указа-
но в инструкции. На случай проверки мы 
далеко не все, что приходиться делать, 
записываем в специальный журнал, кото-
рый есть у каждого подопечного. 

- Ну а стирка, в том числе нижнего 
белья?

- Сейчас в Саркане у всех водопро-
вод и почти у всех «наших» машинки-
автоматы. Никаких проблем. А вот когда 
водопровода не было, многим из нас при-
ходилось воду из речки носить. Это было 
очень нелегко, особенно зимой и особен-
но женщинам. 

В.БЕРЕГОВОЙ.

Благодарность за доброту
Я Иманбаева Найля Серикбаевна хочу поблагодарить замечательного учителя 

который дарит моему сыну возможность самореализоваться. Огромное спасибо со-
циальному работнику Бабашевой Айнур за понимание, терпение, заботу , вдохнове-
ние. Желаю вам крепкого здоровья, профессионального роста и развития, оптимиз-
ма и позитива. Будьте здоровы, сильны и окрылённые душой. 

Алланың қалауымен ерекше жаратылысымен дүниеге келген  балалардың көңілін 
тауып, қамқор болудың өзі – үлкен іс.  Мүгедектігі бар балалардың әрқайсысымен 
тіл табысып, көңілін аулап, бар білгенін үйретіп, ата-ананың да көңілін тауып жүрген 
әлеуметтік қызметкердің бірі біздің Бақыткүл апай. Балам Тоқтаған Ақеділге 10 жыл 
бойы әлеуметтік қызметкер болып жұмыс жасап келеді. Осы 10 жыл бойы баламның 
жүрегінен орын алып, Ақеділдің оң өзгерістеріне себеп болып келді. Жұмысына өте 
тиянақты, ұлымның қоршаған ортаға бейімделе, өмірде өз орынын табуға үлкен үлесін  
тигізіп келеді. Бақыткүл апайымызды төл мерекесі - Әлеуметтік қызметкер күнімен шын 
жүректен құттықтаймын. Еңбегіне табыс тілеймін.   

  Алмира СЕЙДІҚАЛАМ,
анасы. 

Балаға деген бақ ашқан,
Анаға деп жол ашқан.
Тыңдай алған жүректі,
Сүйсіндірген сөзімен.
Тыңдата білген білімімен.
Алғысым шексіз, шын жүректен,

Сіздердің  төл мерекелеріңіз - Әлеуметтік қызметкерлер күнімен шын жүректен 
құттықтаймыз. Кәсіби мерекелеріңіз тек ресми шара ретінде ғана емес, мейірім мен  
шапағатқа толы, мұқтаж жандарға көмек қолын созып көптің алғысын алатын мейрамға, 
игі дәстүрге айналуда. Бүгінгі таңда халықты әлеуметтік қорғау жүйесі жетілдіріліп 
келеді. Әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің саны артып, азаматтарымызға 
жан-жақты көмектер көрсетілуде. Бойларыңыздан сенімділік, әділеттік, қамқорлық 
сияқты адами қасиеттер азаймасын. Әрқашан аман-сау болып, еңбектеріңіз арқылы 
жүректерінде сенім оты жанған жандардың да ғұмыры ұзақ, өмірі қызыққа толы бол-
сын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға бақыт тілейміз.

Т.ЖЕТЕНОВА,
ата-аналар атынан.

Рахмет өзіңе әлеуметтік қызметкер, 
– деп ұлым Ибраимов Дарынның 
әлеуметтік қызметкері Динара Белес-
баеваны әлеуметтік қызметкер күнімен 
құттықтаймын. Еңбегіне жеміс тілеймін!

Сымбат ИБРАИМОВА,
ата-ана. 

Жақсының жақсылығын айт...
«Жақсының жақсылығын айт, нұры тасысын» демекші, жібектей сусыған өмірде кейде 

жаныңда жүрген жайдары жандардың игі істерін де елемей жататынымыз рас. Өнегелі адамдарды 
ардақтап, олардың қабілеттері мен дарындарын ұрпаққа үлгі етіп отыратын халқымыз «Жаныңда 
жүр жақсы адам» деп көкірегі ояу, рухы биік, жүрегі таза тұлғаларды қашанда қолдап, мерейін 
арттырып отыруға игі ықпал еткен. Сондай адамдардың бірі де бірегейі Екіаша ауылында қызмет 
көрсететін әлеуметтік қызметкер Исабаева Мақсат Аскербекқызы. Ол кісі мүмкіндігі шектеулі 
балаларға жақсылық жасап, балалардың қуанышына себепкер болатын бірден бір жан. Қандай 
жағдай болмасын балаларды жаңа нәрселерге үйретіп, қол ұшын созады, үнемі қолдау көрсетеді. 
Жүректері мейірімділікке толы әлеуметтік қызметкерлерді кәсіби мерекелерімен құттықтаймыз.  
Құттықтай отырып, зор  денсаулық, ашық аспан, қажымас қайрат, жұмыстарында табыс  тілейміз. 
Жақсы жандардың көп болуын олардың бақытты да баянды өмір сүруін тілей отырып мына өлең 
шумақтарын сіздерге арнаймыз:

Жақсының жақсылығы жанға дауа,
Жақсымен жадырайды жандар ғана.
Гүлдей берсін жүрегі нәзік жандар,
Әрқашан мейірленген күндей дара.

                                                               Қызмет алушы баланың ата-анасы.

Жүректеріне жылылық ұялаған

Рахмет өзіңе әлеуметтік қызметкер

ЕҢБЕГІНЕ ТАБЫС ТІЛЕЙМІН
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BILIM
Бастауыш – білім бастауы 

Бастауыш сынып әдістемелік бірлестігінің ұйымдастыруымен қазан айының 4-15 аралығында  
«Бастауыш-білім бастауы» атты тақырыбында апталық өтті. Апталық басталмас бұрын 
апталықтың жоспары құрылып, апталығымыз күз мезгіліне тұспа тұс келуіне  орай  жоспарға 
қосымша кіргізіліп, апталықта өткізілетін ашық сабақтар мен іс-шаралардың жоспары құрылды. 
Бастауыш сынып апталығына бастауыш сынып оқушылары мен мұғалімдері ерекше көңілмен 
дайындалды. 

Апталық кезінде түрлі байқаулар ұйымдастырылды. Атап айтқанда 1-4 сыныптар арасында 
«Күздің ғажап көрінісі» атты сурет байқауы өтті. Байқау нәтижесінде бас жүлдені Мадиярқызы Ди-
ляра  2 «В» сынып оқушысы, Баянғали Амина  3 «В» сынып оқушысы,  Эрамирқызы Зарина 4«А» 
сынып оқушылары алса, ал І орын жүлдегерлері: Бақыткелді Алаш 4 «А» сынып, Шалғынұлы Әмір 
1 «Б» сынып оқушылары ие болды, ІІ, ІІІ орынға ие болғандар: Каскен  Алижан 1 «Ә» сынып, Еркін 
Ясын 2 «Ә» сынып,  Рахымбек Ақжол 4 «Б» сынып, Оразова Аруна 3 «А» сынып, Тикеев Артур 1 
«В» сынып, Күндәулет Ережеп 1 «Б» сынып оқушылары марапатталынды.  Және де 0-1 сыныптар 
арасында «Күзгі жапырақтар» аппликация байқауы өтті. Аппликация байқауының жеңімпаздары: 
Мухан Кәусар, Әділбек Нұрым 1 «Б» сынып оқушылары бас жүлде алса,  Тоқтасын Нұрдәулет 0 
«А» сынып, Мұхаметшәріп Камила, Эрамирқызы Алина, Мухан Аружан, Арманұлы Нұрали, Ах-
метханов Нұрасыл 1 «Б» сынып оқушылары І орын алды.Ал ІІ,ІІІ орын алғандар Рахымбай Ұлас, 
Батырұлы Елдос, Тоқтар Аяла 1 «Б» сынып оқушылары марапатталды.Ал 4 сыныптар арасында 
«Күз-мерекем, Күз-берекем»  шығарма байқауы өткізілді. Шығарма байқауының қорытындысы 
бойынша І орынды 4 «В» сынып оқушысы Қанатбек Самал, ІІ орынды 4 «Б» сынып оқушысы 
Лебай Аяжан, ІІІ орынды 4«Ә» сынып оқушысы Жақсыбек Назым алса,  бас жүлдені 4 «А» сынып 
оқушысы Чакербек Қымбат марапатталып, шығармасы аудандық «Сарқан» газетіне жолданды. 

Бұл апталықта бастауыш сынып мұғалімдері оқу мен оқытудағы жаңа әдіс-тәсілдерді кеңінен 
қолдана білді.  Оқушылардың  білім алуға қызығушылығын арттырып, өз шығармашылықтарын 
шыңдап, педаглогикалық шеберліктерін көрсете білді. Сабақтарға жас мамандар мен мек-
теп әкімшілігі  қатысып, талдау жасалып, жақсы баға берілді. Атап айтқанда 3 «А» сыныбында 
әдебиеттік оқу пәнінен  «Баланың айласы» тақырыбында К.Тайлыбаеваның,  2 «А» сыныбында 
қазақ тілі  пәнінен  «Дауыссыз дыбыстардың түрлері» тақырыбында Б.Байганышеваның, 3 «Ә» 
сыныбында әдебиеттік оқу пәнінен  «Жақсы деген немене?» тақырыбында М.Дюсембекованың , 
2«Ә» сыныбында математика пәнінен  «100 көлемінде ауызша қосу және азайту» тақырыбында 
Г.Бабылханованың және т.б мұғалімдердің ашық сабақтары  өте жақсы  жоғарғы деңгейде өтті.

Бұл бастауыш сынып мұғалімдерінің ерінбей еткен еңбегі, өзара ынтымақтастықпен жұмыс 
істеуі арқасында келген жетістік деп ойлаймын. Апталық соңында белсенді қатысқан оқушылар 
марапатталынды. 

Ұ.ХУБИЕВА, 
Ақын Сара атындағы орта мектеп бастауыш сынып әдістемелік бірлестік жетекшісі. 

Күз мерекем, Күз берекем
Табиғат жаратылысы өзіне тән жыл он екі ай  төрт  мезгілімен ұштасады. Әр мезгіл өз 

сұлулығымен таңдай қақтырарлықтай. Мысалы қыс мамықтай жұмсақ, кіршіксіз таза көңілдей 
аппақ қарымен көрікті болса, ал көктемде жылғалардан су ағып, өсімдік атауы бүршік атып, 
ағаштарға гүлден мамық тағылады, төрт – түлік те төлдеп, тіршілікке жан бітеді.

Ал мен үшін орны бөлек, жаныма жақын күз мезгілі. Иә, сары жапырақ, қоңыр салқын ауа-
райы, жабырқаулы көңіл-күй, қара суық жер күзге тән қасиет.

Мектепке асыққан бала, қоймасын астыққа толтырған диқан, қыс азығын жинаған шаруа, 
еңбекпен біте қайнасқан тірлік күз мезгіліндегі қызықты жайттар. Сондықтан күз-молшылықтың, 
байлықтың, мерекенің, берекенің мезгілі болып  табылады. 

Қымбат ЧАКЕРБЕК,
Ақын Сара атындағы орта мектебінің 4 "А" сынып оқушысы.

Қайырымдылық жасасаң, 
қайырымын өзің көресің!

Адам өміріндегі ең игі істерінің бірі – қамқорлық жасау. Адамдар бір - біріне қайырымдылық, 
мейірімділік таныту арқылы жақсылық жасайды. Қамқорлықты қажет ететін жандарға қол үшін беру 
арқылы адам баласы жақсылыққа қадам басады. Осындай игі жақсылықтарыңызды «Қайырымды 
іс» акциясы барысында көрсетіп, болашақ ұрпаққа үлгі болуға тырысуымыз керек.

«Қайырымдылық жасасаң, қайырымын өзің көресің» - деген екен дана халық. Осындай 
жаны жомарт демеушілерімізге  мың алғыс айтамыз.Шатырбай орта мектебінде биылғы жылдың 
«Қайырымды іс» акциясының ерекшелігі Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығына 
орай ұйымдастырылды. Жақсылық жасау – имандылықтың, тәрбиеліктің, парасаттылықтың айқын 
көрінісі. Ел болашағына жауапты жастардың өмір тіршілігінің жарқын болуы мен білім алуы жолын-
да аянбай көмек етіп, игі істеріңіз арқылы жақсылық жасай біліп демеушілік танытқандарыңызға 
алғыс білдіреміз!  Еңбек жолдарыңызға толағай табыс пен отбасыңызға береке- бірлік тілейміз! 
Осы орайда мектеп әкімшілігі мен сынып жетекшілердің және «Айгөлек» шағын орталығының 
атынан жеке шаруа қожалығының иесі Р. Чарапиев, «Дидар»дүкен иесі Ғ.Есенгулов, Шатырбай 
ауылының бас имамы Б.Унерханов, ауыл тұрғыны К.Курмангалиевқа мың алғыс айтамыз.  

Әркез жүрегіміз кең, пейіліміз ақ болып, жақсылық жасауға ұмтылып тұрайық!

 А.КОЖАБЕКОВА,
Шатырбай орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі.

Бала тілін 
дамытудағы 

ертегілердің маңызы
Халықтың асыл қазыналары ауыз әдебиеті 

аңыз-әңгімелерден, ертегілерден, шешендік 
сөздерден тұрады. Балалардың ақыл-ойын 
дамытуға аңыз-әңгімелер, ертілер оқудың маңызы 
зор. Халықтың асыл қазынасымен сәбилерді су-
сындату, ертегілерді пайдалану арқылы жүзеге 
асады. Бүлдіршіндер өте әсершіл келеді. Естіген 
ертегі мазмұнын есте сақтап, әділдікке сену, біреуге 
жақсылық жасау, көмектесу сияқты қасиеттерге ие. 
Балаға күнделікті жылы дауыспен айтқан ертегі, 
жұмбақ, жаңылтпаш, күлдіргі әңгімелер сәбидің жан 
дүниесіне әсер етіп, ізгі қасиеттерін дамытып, ақыл-
ойын жетілдіреді. Ертегі арқылы еңбекке, шыншыл 
болуға, туған жерін сүюге, батыр да батыл болуға 
тәрбиелеу – біздің басты міндетіміз. Ертегі тыңдау 
арқылы бала оған еліктейді, өзі де ертегінің басқа 
түрін ойлап шығарады. Түйсік қабілеттері дамиды. 
Кішкентайынан ертегі тыңдап өскен бала ақылды, 
зерек, терең ойлы, зейінді болып өседі. Ертегі жаңа 
өскін балауса буынның сана-сезімін оятып, ақыл-
есін дамытып, адамгершілікке тәрбиелейді. Мектеп 
жасына дейінгі балалардың жасына лайықты, ертегі, 
жұмбақ, жаңылтпаш, әңгіме естіп өсуі – олардың 
сөздік қорының молаюына, ақыл-ойының  жетілуіне 
дыбыстарды дұрыс айту мәдениетіне әсер етеді. 
Өйткені, бала ертедегі жақсы кейіпкерге еліктеп ба-
тыр, шыдамды, ақылды, кеңпейіл болғысы келеді. 
Балалардың иең сүйіп тыңдайтын дүниесі – ертегі 
қайталап айту арқылы баланың сөздік қоры да-
миды. Бұрынғы уақытта балалар көбінесе ата-
әже бауырында өскен. Олар үлкендердің ертегі, 
әңгімесін тыңдап, зейін қойып өскен. Ол балалар 
үлкенге құрмет, кішіге мейірімді ілтипатты болған. 
Қазір көбінесе теледидар немесе компьютер ал-
дында отырады да кино, көп сериялы мультфиль-
мдер көреді. Ертегілер мазмұны қызықты болса 
ғана тыңдайды. Мектеп жасына дейінгі балалар-
ды халық ауыз әдебиетімен таныстыру мектепал-
ды топтарындағы ұстаздардың міндеті. Көптеген 
ертегі,  әңгімені осы жерден естиді, мазмұнын үй 
ішіне, жолдасына, ата-анасына қайталап айтуға ты-
рысады. Ертегі мазмұныныа сәйкес кейіпкерлерге 
яғни рөлдерге бөліп драматизациялау, саусақ теа-
тры, көлеңке тетары, қуыршақ тетары балалардың 
асыға күтетін нәрсесі. Ертегі кейіпкерлеріне сай 
дауыс ырғағымен айтуға үйренеді, қимыл-әрекетін 
келтіреді және жүреді. Мектепалды даярлық топ-
тарына арналған «Мақта қыз бен мысық», «Ал-
тын сақа», «Ертөстік» т.б. ертегілер бар. Балалар 
ертегілердің мазмұнын түсініп, қайталап айтып беріп 
қана қоймай ертегіге байланысты сурет  салу, ер-
мексазбен мүсіндеу, түсті қағаздан және табиғи ма-
териалдардан кейіпкер бейнесін жасауда балаларға 
еңбек тәрбиесі беріледі. Эстетикалық мәдениетін, 
көркемдік талғамын қалыптастырады. Сондай-
ақ баланың байқампаздығын, шыдамдылығын, 
сабырлылығын, дербес шығармашылық әрекетін 
дамытады. Сондай-ақ батырлар туралы ертегілер 
отансүйгіштікке тәрбиелейді.

Г.ДОСУМБЕКОВА,
Тасарық орта мектебі «Балдырған» шағын 

орталығының «Еркетай» тобының тәрбиешісі.

Құқық бұзушылық - 
қоғамның дерті

Алмалы орта мектебінде құқық бұзушылықтың алдын алу мақсатында «Тәрбие - бесіктен 
басталады» тақырыбында мектебіміздің 8-11 сыныптары арасында жиын өтті. Оқушылар 
арасындағы құқық бұзушылықты тоқтату,  мектеп ережелерін сақтау мақсатындағы жиын-
ды мектеп директоры Жанар Қалиева ашып, оқушыларға құқық бұзушылықтың мән-жайын 
түсіндірді. Сарқан аудандық жастар ресурстық орталығының жетекшісі Бауыржан Жан-
тасов жалындаған жастарды оқу мен білімге бет бұрып, алдыңғы қатарлы азамат болуға 
шақыра отырып,  11 сынып оқушылары Даниял Ескендір мен Сұңғат Батырбайды спорттағы 
жеңістерімен құттықтап, сәт сапар тіледі. Оқушыларды бос уақыттарын тиімді пайдаланып, 
спорттық секциялар мен үйірмелерге қатысуға шақырды. Құқық бұзушылыққа қоғамдық 
жұмыстардан тыс жүретін, үйірмелер мен секцияларға қатыспайтын, бос уақыттарын рәсуа 
ететін  жасөспірімдер баратынын айтты. 

Аудандық полицияның ювеналды тобының инспекторы, аға лейтенант Аслан Абрайм 
қоғамда тәртіп болмаса, оның  құлдырайтынын, яғни, келешегі болмайтынын өз сөзіне 
арқау етті.  Сондықтан да қоғамда тәртіп орнатудың жолдары қарастырылған.  Құқық 
бұзушылық — заңды, оның қағидаларын құқықтық нормалар жүктеген міндеттерді бұзу, 
тыйым салынған әрекеттерді жасау. Ол адамдардың іс-әрекеті, қылығы, мінезі немесе 
әрекетсіздігімен сипатталады. Адам өзінің іс-әрекеті, қылығы арқылы басқа адамдармен, 
қоғаммен, мемлекетпен қарым-қатынасқа түседі. Мектеп оқушысы мектепте  достарымен 
қарым- қатынас кезінде түрлі құқық бұзушылыққа тап болуы мүмкін. Оқушылар арасында 
әлімжеттілік, ақша талап ету, буллинг, т.б түрлері жиі кездесіп жатады. Осыларға тап болған 
жағдайда бірден дабыл қағып, тығырықтан шығу жолдарын қарастыру керек. Түнгі мезгілде 
жүру, санитарлық талаптарды орындамау, жол ережесі, өрт қауіпсіздігі, сабақтан себепсіз 
қалу, ұрлық  тақырыптары да қозғалды. 

Мектебіміздің әлеуметтік педагогы Гаухар Бақытжанқызы «Әлеуметтік желі арқылы 
құқық бұзушылық жасау түрлері» және «Кибербуллинг», «Құқықбұзушылық салдары» 
тақырыптарында оқушыларға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мектеп психологтары Айман 
Қалибекқызы мен Динара Советжанқызы кәмелеттік жасқа толмаған, өмірлерінде шалыс 
басқан жасөспірімдер заң алдында, ар алдында жауапты екендері туралы өте тартымды, 
әсерлі бейнеролик көрсетті. Қорытынды сөзді тарих пәнінің мұғалімі Рүстем Бейсенбекұлы 
алып, жастарға ақыл-кеңестерін беріп, құқық бұзушылықтың салдарымен күрес жолда-
рын айтып, Әлихан Бөкейхановтың «Қазаққа қайтсем де  қызмет қыламын» деген қанатты 
сөзімен жиынды аяқтады.

Қ.РЫСБЕКОВ,
 директордың тәрбие ісі жөніндегі орынбасары.    

“Көмек BOX”
Авторлық оқу бағдарламасы - педогогикалық құндылық пен жаңалықтардан 

хабардар ететін авторлық педогогиклық шығармашылықтың нәтижесі екені 
баршамызға мәлім. Мектеп пәнінің кез келгені бойынша авторлық бағдарлама жа-
сап шығуға болады және инклюзивтік оқыту бағдарламасы бойынша жүргізілетін, 
түзете -дамыту сабағы да бұл тақырыпқа келгенде шетте емес.

Осыған орай, мектеп дефектологы ретінде, жүйелі талаптарды ескере отырып 
авторлық бағдармамды жасадым. Ол бастауыш сыныптарындағы үлгерімі төмен 
оқушылармен жұмыс барысында қолданатын “Көмек BOX”.

Аты айтып тұрғандай бұл бокс мұғалімге де , маманның алдына келген оқушы 
үшін де ыңғайлы әрі қызықты көмекші құрал. 5 жылдан аса тәжірбиемнің бары-
сында бастауыш сыныбында оқитын үлгерімі төмен оқушылардың нақты қандай 
тақырыптарды меңгеру барысында қиыншылық туғызытанын аңғардым.  Сол 
оқылықтарды жеңу үшін оқушыларды қызықтырып, сабаққа деген талпынысын 
күшейтуді жөн көрдім және жұмысым оңтайлы нәтиже беруде. 

 “Көмек BOX”- пішін, түс, қосу, азайту амалдары,  сандар, буындар, мәтінмен 
жұмыс және әңгімелеу дағдысын, сөз таптары, көбейту кестесі өзгеше жаттау фор-
масы  және жылдам оқу техникасы тақырыптары бойынша толыққан. Үлгерімі төмен 
оқушылар үшін дәстүрлі форматтан бөлек, арнайы әдістемемен жүргізілген жұмыс 
нәтиже береді, ал “Көмек BOX” соған жетелейтін таптырмас құралға айналып отыр.

Зереш АЛИМБЕК,
К.Қазыбаев атындағы орта мектептің дефектологы. 

Досым жайлы
    
Атамыз қазақ «доссыз өмір- тұзсыз ас» деп 

айтқан екен. Себебі әр адамның арқа сүйер 
адамы, қызығына, қуанышына, қайғысына 
ортақтасатын досы болғаны абзал. Менің ең 
жақын досымның есімі – Бағжан. Біз екеуіміз 
бірінші сыныптан бері бірге оқимыз, доспыз. 
Ол әрқашанда көмек  қолын созуға дай-
ын  тұратын, сенімді досым деп айта ала-
мын. Бағжан екеуіміз сабаққа бірге барамыз, 
сабаққа бірге дайындаламыз. Бір-біріміздің 
білмеген тұстарымызды  үйретіп отырамыз. 
Достардың арасында ешқандай құпия бол-
мауы керек. Достар бір-бірін толықтырып тұру 
керек. Екеуіміздің достығымыздың арқасында 
ата-аналарымыз да танысып, араласып кетті. 
Достық деген осындай болу керек шығар деп 
ойлаймын. Мен Бағжан екеуіміздің достығымыз 
әрі қарай жалғасып, мәңгілік болса деп ойлай-
мын.  

Еркебұлан АЙТҚАЛИ, 
Ақын Сара атындағы орта мектептің

 3 «Ә» сынып оқушысы.

Қар барысын 
қорғаймыз

Қазан айының 23-і күні Халықаралық 
қар барысы күні аталып өтті. Қазақстанда 
130-ға жуық  қар барысы бар. Іле Ала-
тауын мекендейді. Қазақстанның Қызыл 
кітабына енген.

Қар барысы күніне Балалар 
шығармашылық үйінің Бейнелеу және 
қол өнер үйірмесі оқушыларының  су-
рет көрмесі өткізілді. Көрмеге «Жоңғар 
Алатау" Мемлекеттік Ұлттық табиғи 
паркі туризм бөлімінің басшысы  Ботагөз 
Сағынғалиева  келіп, оқушылардың 
дайындаған сурет көрмесін көріп, өз 
бағасын берді. Жоңғар Алатауында 
орналасқан фототұзаққа түсіп қалған 
қар барысын оқушыларға көрсетіп, тың 
мәліметтермен бөлісті. Оқушыларымыз 
қызыға тамашалап, көптеген мәліметтер 
алды. Байқаудың нәтижесі шығарылып, 
оқушыларымыз жүлделі орындар, алғыс 
хаттармен марапатталды. Атап айтсақ; 
Бейнелеу өнері номинациясы бойынша І 
орын -  Айша Марат. ІІ орын - Анна Чме-
рева, ІІІ орын - Ұлпан Әбдіқожа,  Аружан 
Асқарқызы, Аружан Жекен. Қолөнер но-
минациясы бойынша І орын -  Жанель 
Серікқали, ІІ орын  - Асыл Меделбек, ІІІ 
орын - Аруна Өмірсерік. Көрмеге қатысқан 
барлық оқушылар мен жетекшілер 
А.Арынова,         М. Туралыкова, А. Токта-
роваға «Алғыс хат» табысталды. 

Осындай байқаулармен оқушы-
ларымызды ынталандыруға өздерінің 
қолдауларын білдірген «ЖОҢҒАР АЛА-
ТАУЫ МЕМЛЕКЕТТІК ҰЛТТЫҚ ТАБИҒИ 
ПАРКІ» мекемесі ұжымына алғыс айта-
мыз. 

М.ТУРАЛЫКОВА,                                                                            
бейнелеу үйірмесінің жетекшісі.
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ХАБАРЛАНДЫРУ  *  ОБЪЯВЛЕНИЕ

Выезд
 в регионы

РЕМОНТ
Холодильников, 
Морозильников. 

С выездом на дом
ОБРАЩАТЬСЯ СОТ.

87028051458.

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душе-
вая кабина, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. построй-
ки. Сдвоенный участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (2 
квартала выше полиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

Сен туған күн, мерекеңмен!

Продам весы автомобильные; краны мостовые, крановые. 
Обращаться тел. 8771 5179725.

«Алтын дала» несие серіктестігінің мүшелері, 
2021 жылдың 2 қарашасы сағат 10-00-де Алмалы 
ауылдық округі әкімдігінің алдында жиналыс 
өтеді. Күн тәртібінде: 1. Несие серіктестігінің жаңа 
басшысымен танысу, 2.  Несие серіктестігінің 
алдағы уақыттағы жұмысы.

"Қанатжан и Ко" ЖШС-не (автобус паркі) тез ара-
да от жағушы, диспетчер қажет. Анықтама телефо-
ны: 8707 7542204, 2-05-66. 

ТОО «Канатжан и Ко» (автобусный парк) срочно 
требуется кочегар, диспетчер. Справки по телефо-
ну: 8707 7542204, 2-05-66.

Продается 2-х этажный дом с 5-ю квартирами по 
улице Тауелсиздик № 247. Обращаться дом.тел. 
2-04-99, сотовый 8702 6687681, 8776 7370548.

Замечательный учитель физической культуры выс-
шей категории, «Отличник образования Республики 
Казахстан», человек отличной физической формы и 
выдержки Васильев Владимир Александрович 29 
октября 2021 года отмечает свой 75-летний юбилей.

Владимир Александрович окончил среднюю школу 
им. Н. Островского, обучаясь в Краснознаменном кор-
чагинском классе. После учебы в институте и службы в 
СА, он вернулся в свою школу учителем, где проработал 
более 40 лет. Уроки проводил живо, интересно, руково-
дил работой секций по легкой атлетике, лыжному спорту, 
волейболу, баскетболу, заботясь о состоянии здоровья 
детей, их физическом совершенствовании и закалива-
ния. Организовывал категорийные походы, туриады, 

дни спорта. Все это вызывало живой интерес школьников к спорту, участию в 
соревнованиях. Школа всегда первенствовала в районе по спорту. Владимир 
Александрович воспитал победителей, призеров районных, областных, ре-
спубликанских соревнований. Проявлял инициативу в строительстве спортив-
ного оборудования, площадок, пропагандировал здоровый образ жизни. Сам 
как действующий спортсмен принимал активное участие в спортивной жизни 
района, города. Многие его ученики стали тренерами, спортменами, учителя-
ми физической культуры. Владимир Александрович был наставником молодых 
учителей, оказывал им практическую помощь, руководил методическим объеди-
нением учителей физической культуры района.

Отличный семьянин, заботливый, любящий муж, отец, дедушка.
С юбилеем вас, Владимир Александрович! Крепкого вам здоровья, душев-

ных сил, спортивной бодрости.
Пусть звучат от души в юбилей,
Пожелания самые лучшие:
Ярких, светлых, безоблачных дней,
Оптимизма и благополучия.
Процветания, мира в семье,
Настроения только прекрасного!
Пусть живется еще много лет.
Замечательно, радостно, счастливо!
С искренними поздравлениями и пожеланиями друзья, коллеги.   

Ана-әрбір адамның жарық дүниедегі ең жақын 
жаңашыры, қадірлісі, қамқоршысы, ақ сүтін беріп аялаған 
жанын да аямаған ардақтысы. Қарабөгет ауылының 
тұрғыны, аяулы жар, асыл анамыз Ахбанбаева Ботагөз 
Садуақасқызын 27-қазан күні 60 жасқа толу мерейтойы-
мен шын жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, 
ұзақ өмір, көтеріңкі көңіл-күй, қажымас қайрат, тал-
мас қанат тілейміз. Анашым біз сізді қатты жақсы 
көреміз. Сіздің орныңыз біз үшін тым бөлек. Ешқашан 
да ауырмаңыз, әкеміз екеуіңіз өмір бойы бірге болып, 
жұптарыңыз мәңгі жазылмасын. Өмір бойы әкем екеуіңіз 
бізге ақылдарыңызды айтып, арамызда аман-есен 
жүре беріңіздер. Балаларыңыздың, немерелеріңіздің 
қызығына тоймай, туған-туыстардың арасында қадірлі 
жандар болып жүре беріңіздер.

Ардақты ана, аяулы ана, қымбаттым,
Тәтті ұйқыңды бөліп талай түн қаттың.
Өміріме нәрін берді ақ сүтің,
Кең құшағың – аясындай гүл бақтың.
Шын жүректен тілек білдірушілер: жары Нұрасыл, балалары Бауыржан, 

Айжан, Ержан, Айнара, Бақытжан, Сағыныш, барлық немерелері атынан.

Хочу выразить благодарность
Уважаемая редакция моей газеты «Саркан»! 10 октября этого года я оказалась в 

сложнейшей ситуации. Я заболала ковидом. Мобильная группа во главе с зав СБ с. 
Лепсы Ж. Мусиной, врача Ш. Токтасыновой, медсестры Бибигуль Шаловой и Тимура 
Калыбаева в срочном порядке везли нас с мужем в больницу г. Талдыкорган. 

К глубокой скорби мой супруг по дороге скончался (онко заболевание). Сегодня 
я хочу выразить через газету искреннюю благодарность врачам с. Лепсы, медработ-
никам, директору санэкспертизы г.Саркан А. Смагулову с коллективом за содействие 
помощь, поддержку. Сельчанам с.Лепсы низкий поклон. Они проводили в последний 
путь моего супруга. Жители с. Лепсы уникальный народ – это одна семья. Всем здо-
ровья и долгих лет жизни. 

А. ДОЛЬНИКОВА.
с. Лепсы.

Объявление 
В РГУ «Жонгар-Алатауский» государственный национальный природный парк»  

на конкурсной основе набирают  сотрудников на должность:
1. В Сарканский филиал мастер леса – государственный инспектор
Требования к квалификации: 
Образование высшее (или послевузовское) по соответствующему направле-

нию подготовки кадров: лесное хозяйство (лесные ресурсы и лесоводство), эколо-
гия, биология и стаж работы по специальности не менее пяти лет. 

Заработная плата – 90 тыс.  тенге
2. Лепсинский филиал инженер по охране и защите леса  - государственный 

инспектор.
Требование к квалификации:
Заработная плата – 90 тыс.  тенге
Образование высшее (или послевузовское) лесное хозяйство (лесные ресур-

сы и лесоводство) (охотоведение и звероводство) без предъявления требования 
к стажу работы.

 Образование средне-специальное, средне-профессиональное: «Лесное хо-
зяйство», «Садово-парковое и ландшафтное строительство (по видам)», «Эко-
логия и природоохранная деятельность (по видам)», «Охотоведение и зверовод-
ство», и без предъявления требований к стажу работы.

Государственный инспектор 
Требования к квалификации:
Образование: высшее (или послевузовское ) лесное хозяйство (лесные ресур-

сы и лесоводство ) (охотоведение и звероводство), агрономия, экология, биология, 
география, туризм и право (юриспруденция)  без предъявления к стажу работы.

  Заработная плата – 90 тыс.  тенге
Техническое и профессиональное образование: лесное хозяйство, садово –

парковое и ландшафтное строительство (по видам), экология и природоохранная 
деятельность (по видам), Охотоведение и звероводство, Пчеловодство без предъ-
явления к стажу работы или общее среднее образование со стажем работы в лес-
ном хозяйстве не менее трех лет.

  Заработная плата – 80 тыс.  тенге
Документы принимаются с 01 ноября по 10 ноября.
Перечень документов:
Копии  1. удостоверения личности
2. Диплома
3. Справка о несудимости
Конкурс будет проводиться 11 ноября  2021 года по адресу  г. Саркан, ул. 

Венедиктова №74, тел: 872839 21201,  эл. почта: gongar-alatau@mail.ru.    

Зарегистрировать недвижимость 
можно за два часа

По инициативе госкорпорации «Правительство для граждан» Министерство юстиции РК внес-
ло изменения в правила по регистрации прав на недвижимое имущество. Теперь после сделки, 
произведенной у нотариуса по регистрации прав на недвижимость клиент по желанию может за 
дополнительную сумму получить результат в ускоренном порядке в течение двух часов с момен-
та оплаты.Сокращение времени оказания услуги позволяет исключить административные барье-
ры и коррупционные риски. Ранее «Правительство для граждан» совместно с компанией Кaspi 
реализовали возможность оплаты за услугу в приложении Кaspi.kz для клиентов, зарегистриро-
вавших недвижимость у нотариусов.

Справочно: Изменения внесенные в Правила оказания государственной услуги «Государ-
ственная регистрация прав (обременений прав) на недвижимое имущество», утвержденные при-
казом Министра юстиции от 31 августа 2021 года ввели в действие с 17 сентября 2021 года.

Как получить справку о смерти?
Потеря близкого человека — возможно, самое страшное, что может случиться в жизни. Близ-

ким при захоронении, назначении единовременной выплаты на погребение, получения пенси-
онных накоплений усопшего и оформлении наследства необходимо предоставить справку о 
смерти. Ее можно получить в режиме онлайн. Для этого на портале eGov.kz в разделе «Семья» 
необходимо пройти в подраздел «Семейное положение», выбрать услугу «Уведомление о госу-
дарственной регистрации смерти», заказать ее и подписать ЭЦП.

Уведомление о госрегистрации смерти поступит в личный кабинет в течение 5-10 минут.
Е. ШАРАПИЕВ,

специалист отдела ЦОН Сарканского района.


