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Депутаттар ел ішінде

СӨЗДЕН ІСКЕ КӨШУ КЕРЕК
Қазақстан Республикасы Парламенті Сенатының 

депутаты Ләззат Сүлейменнің ауданымызға 
сапарында нақты атқарылған жұмыстар сарала-
нып, өзекті мәселелер талқыланды.   Халықтың мұң-
мұқтажын тыңдап, ауданның тыныс-тіршілігімен 
танысу мақсатындағы іссапар барысында депутат 
бірнеше нысанға атбасын бұрып, тұрғындармен 
жүздесті. 

Сапар бастауында өткен жылы жұртшылықтың жұмыла 
қолға алынуымен күрежолдың бойында бой көтерген  Ал-
дияр батырдың еңселі ескерткішіне тағзым еткен  Ләззат 
Жаңылысқызы береке-бірліктің нәтижесінде қалың елдің ру-
хын аспандататын тарихи тұлғаның есімін мәңгі есте қалдыру 
бағытындағы қолға алынған ауқымды жұмысқа ризашылығын 
білдірді.Сол күні аудандағы  50 жылдық тарихы бар ар-
наулы оқу орындары - Сарқан гуманитарлық және Сарқан 
политехникалық колледждерін аралап, алдағы атқарылатын 
жоба-жоспарларымен танысты.  

Өткен жылы Тәуелсіздіктің 30 жылдығы құрметіне 
жаңарып, жанданған,  күрделі жөндеулерден өткен  "Жастар", 
"Қойтас" демалыс саябақтарын аралап, аудан орталығындағы 
жұртшылықтың бос уақыттарын мәнді өткізуіне мүмкіндік 
беретін өркенді өзгерістерге куә болды.  Сондай-ақ жуырда 
ғана салтанатты түрде ашылған «Сенім» оңалту орталығында 
болған халық қалаулысы жас жеткіншектердің денсаулығын 
басты назарда 
ұстайтын орталық  
қызметкерлерінің жа-
уапты жұмыстарына 
р и з а ш ы л ы ғ ы н 
білдірді.

- Еліміз қаңтар 
қасіретінен соң көп 
нәрсенің мәнісін 
ұқты. Әрине ол 
еліміздің ең қымбат 
асыл мұрасы Тәуелсіздігіміз. Өздеріңізге мәлім 16 наурыз 
күні Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Қазақстан 
халқына «Жаңа Қазақстан: Жаңару мен жаңғыру жолы» атты 
Жолдауын жариялады. Бұл Жолдау халықтың жан айқайын 
ескергендігімен ерекшеленді. Ендігі міндет болашағымыздың 
алғышартын берік қалап, мүмкіндігімізді  сөзбен емес нақты 
іспен дәлелдеу.  Бұл дегеніміз - еліміз жаңа дәуірге қадам 
басады, тың өзгерістер болады деген сөз, - деді Ләззат 
Жаңылысқызы жұртшылықпен жүздескенде.

Сенат депутаты аудандық мәдениет үйінде қоғамдық 
қабылдау өткізді. Қабылдауға жазылғандар  тарапынан түрлі 
сипаттағы сауалдар қойылды. Атап айтқанда  тұрғын үйдің, 
жер телімдерінің қажеттілігі арқасына аяздай батып жүргендер 
мұң-мұқтажын ақтарса, бірқатары ауыл шаруашылық тех-
никаларына субсидия мөлшерін ұлғайту жөнінде ұсыныс-
пікірлерін білдірді. 

Тұрғындардың талап-тілектерін назарға алған Ләззат 
Жаңылысқызы өтініштердің ескерусіз қалмай, құзырлы 
мемлекеттік органдарға жолданып, шешімін табатындығына 
және уақытылы жауабы берілетіндігіне сендірді. 

Өз тілшіміз.

«Қазақстан Республикасындағы 
жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі 
басқару туралы» Қазақстан Республикасы 
Заңының 21-бабы                    4-тармағының 1) 
тармақшасына және 5 тармағына, Сарқан 
аудандық сайлау комиссиясының ұсыну ха-
тына сәйкес, Сарқан аудандық мәслихаты 
ШЕШІМ ҚАБЫЛДАДЫ:

1. Сарқан аудандық сайлау 
комиссиясының ұсынысын қарастыру 
мақсатында құрылған уақытша 
комиссиясының қорытындысы назарға 

Сарқан аудандық 
мәслихатының хатшысы                                       М. Разбеков    
18 наурыз 2022 жыл                                                         № 19-81                 

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ
 Сарқан ауданының   Қоғамдық кеңесінің 

құрамын бекіту туралы
«Қоғамдық кеңестер туралы» 

Қазақстан Республикасы Заңының 
9-бабының 8-тармағына сәйкес, Сарқан 
аудандық мәслихаты ШЕШТІ:  

1.Сарқан ауданының Қоғамдық 
кеңесінің құрамы №1 қосымшаға сәйкес 

бекітілсін.   
2.Сарқан ауданының Қоғамдық 

кеңесінің кандидаттардың резервтік тізімі 
№2 қосымшаға сәйкес бекітілсін.

Сарқан аудандық мәслихатының
2022 жылғы «18» наурыздағы
№19-81 шешіміне1- қосымша 

Сарқан ауданының Қоғамдық кеңесінің құрамы

Коммерциялық емес ұйымдардан

1 Калиева Кулшарбан Мырзабаевна 
Өзін өзі ұсыну
2  Курмаев Абдулхак  Садыкович 
Өзін өзі ұсыну
3 Игіман Жомарт  Мақатұлы 
Өзін өзі ұсыну
4 Маткаримов Нурахмет Жанахметович 
Өзін өзі ұсыну
5 Мукашев Жанат Мухаметкалиевич 
Өзін өзі ұсыну
6 Жантасов Бауржан Алдабергенович 
Өзін өзі ұсыну
7 Тазабекова Кенжетай Жумагалиевна  
Өзін өзі ұсыну
8 Абдрахимов Фархат Миратович 
Өзін өзі ұсыну
9 Ракитянская Оксана Николаевна 
Өзін өзі ұсыну

Мемлекеттік органдардан өкілдік

10 Адилова Нуржан  Толеубаевна 
«Сарқан ауданы  жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі» 
мемлекеттік мекемесінің басшысы.

11 Имангалиева Эльмира Елубаевна 
«Сарқан ауданының экономика және қаржы 
бөлімі» мемлекеттік мекемесінің басшысы.

12 Калиев Данияр  Ермекович 
"Сарқан аудандық мәслихатының аппараты"  
мемлекеттік мекемесінің бас маманы.

13 Копбаева Алия  Жанылхановна 
 Аудан әкімі аппаратының мемлекеттік 
қызметтер мониторингі және ақпараттық тех-
налогиялар бөлімшесінің басшысы.

Сарқан аудандық мәслихатының
2022 жылғы «18» наурыздағы
№19-81 шешіміне1- қосымша 

Сарқан ауданының Қоғамдық кеңесінің кандидаттардың резервтік тізімі

1 Орал Бауржан  Оралұлы 
Өзін өзі ұсыну

2 Молдабеков Жолдыбай Дарихатович 
Өзін өзі ұсыну

АУДАНДЫҚ МӘСЛИХАТТЫҢ ШЕШІМІ
Сарқан аудандық мәслихат депутаты Д. Забегалинге қатысты мінеу 

түрінде жазалау шарасын қолдану туралы
алынсын.

2. Мәслихат депутаты Д. Забегалин-
ге қатысты депутаттық әдеп қағидаларын 
бұзғаны үшін мінеу түрінде жазалау 
қолданылсын.

3. Осы шешім Сарқан аудандық сайлау 
комиссиясына  (М. Естеуовқа) жіберілсін.

4. Мәслихат депутаты Д. Забегалинге 
қатысты мінеу түрінде жазалау қолдану ту-
ралы ақпарат «Сарқан» аудандық газетінде 
ресми жариялансын. 

Сарқан аудандық 
мәслихатының хатшысы                                          М. Разбеков
18 наурыз 2022 жыл                                                         № 19-82
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Осторожно, клещи!
Клещевой энцефалит – это патологическое вирусное заболевание, харак-

теризующееся проникновением инфекции в организм человека. Энцефалит 
стремительно поражает центральную нервную систему. Даже если человек 
вовремя обратился к врачу, то не стоит опускать из виду устрашающие по-
следствия этого заболевания. Клещевой энцефалит приводит к нарушению 
физиологического здоровья человека,  а в некоторых случаях речь может 
идти об инвалидности и летальном исходе. 

Основной временной период поражения кожи человека клещевым энцефалитом 
– это поздняя весна, лето и ранняя осень. Именно на этот период приходит наиболь-
шая активность клеща. Период инкубации, то есть скрытый период равен 2 неделям. 
Поражение клещом длится в течение нескольких секунд, но последствия заболевания 
растягиваются на долгий промежуток времени. 

Признаки заболевания: сильная головная боль; достаточно резкое увеличение тем-
пературы; рвотный рефлекс; Тошнота, сильные мышечные боли, локализованные в 
области шейного отдела, в местах плеч, а также в области грудной клетки и поясни-
цы. В некоторых случаях боль может распространяться на конечности. В большинстве 
клинических случаев боль и неприятные ощущения локализуются в местах поражения 
клещевым энцефалитом. Меняется внешний вид человека – лицо приобретает блед-
ность и болезненность. 

В основную группу риска поражения клещевым энцефалитом входят абсолютно 
все жители как сельской местности, так и крупных городов. Но, все же можно сказать, 
что более всего подвержены заражению люди, чья профессиональная деятельность 
связана с пребыванием в лесу на открытой местности. 

Если вы находитесь на природе, то периодически осматривайте себя на предмет 
наличия на коже клещевого энцефалита. 

Для защиты от клещей  можно использовать отпугивающие средства - репелленты, 
которыми обрабатывают открытые участки тела и одежду.

  На обработанных территориях выпасть скота запрещен! На протяжении ка-
рантина – 45 дней употреблять  молоко только после его кипячения! Кроме того, опас-
ным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, 
сметана, масло и т.д.

Лицам с укусами клещей  необходимо обратиться в ближайшую медицинскую орга-
низацию в течение первых суток и провести экстренную профилактику.

Уважаемые жители города и района  с  28 марта по 22 апреля І тур, 24 мая по 23 
июня ІІ тур  будет проводится противоклещевая  обработка на неблагополучных терри-
ториях г. Сарканд  и с Екиаша, Тополевка.

Будьте осторожны!!!!!
М. ХАСЕНОВА,

инструктор дезинфектор Сарканского районного отделения НЦЭ.

Омикрон штаммы туралы не 
білуіміз керек?

Омикрон-бұл коронавирус ауруын тудыратын SARS-COV-2 вирусының жаңа штам-
мы.Штамм басқалардан көптеген мутациялармен ерекшеленеді.Ол алғаш рет 2021 
жылдың бірінші жартысында Оңтүстік Африкада анықталды.

«Омикрон» штаммының негізгі белгілері қандай?
-Дене қызуының көтерілуі;
-Әлсіреу;
-Тамақ ауруы;
-Жөтел;
-Маңдай бөлімі мен самай бөлімінің ауырсынуы;
-Гипермнезия (есте сақтау қабілетінің бұзылуы);
-Миалгия (бұлшықеттің ауруы);
-Интоксикацияның жалпы белгілері.
Жеткіншектерде кездесетін симптомдар;
 -Тез шаршау;
-Тәбеттің болмауы;
-Асқазан ішек жолдарының бұзылысы;
-Денеде бөртпелердің пайда болуы;
«Омикрон»қауіпі
Гонконг университетінің медицина факультетінің ғалымдары зерртеу жүргізіп,жаңа 

«Омикрон» штаммы бастапқы және алдыңғы штаммдарға қарағанда 70 есе тез өсетінін 
анықтады. Демек,ол тезірек беріледі, Сонымен қатар,өкпеде «омикрон» бастапқы 
штаммға қарағанда он есе баяу таралады,сондықтан ауру оңай жүруі мүмкін.

Өзіңізді және жақындарыңызды вирустан қалай қорғауға болады.
COVID-19-дан қорғауды вакцинация және коронавирустық инфекцияның алдын-

алудың барлық шараларның сақталуы қамтамасыз етеді.Жаппай жиналатын орвндарға 
бармаңыз,ұжымдық,отбасылық іс-шаралар өткізбеңіз,гипотемияға жол бермеңіз  маска 
киіп,өзіңізді қорғаңыз!

COVID-19:ПТР-Сынаманы кімдер тегін тапсыра алады?
-медициналық көрсеткіштер бойынша фильтр кабинетіне жүгінген кезде ЖРВИ 

және вирустық пневмония белгілері болған кезде;
-КВИ-ға күдікті науқас үшін мобильді топты үйге шақырған кезде;
-жедел тест нәтижесі оң болған жағдайда стационарға шұғыл емдеуге жатқызу 

кезінде;
-жоспарлы емдеуге жатқызуға немесе ауруханаға дейінгі тексеру жіберу кезінде;
-жүкті әйелдерге 37 аптадан бастап босануға,емдеуге жатқызу үшін;
-гемодиализдегі пациенттерге тегін жасалады;

Д.ЖҮНІС, 
№10 психологиялық педагогикалық коррекциялық түзету кабинеті.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ЗАГОРЕЛАСЬ ВАША 

КВАРТИРА
Пожарные утверждают категорически: 

сначала позвонить 101, потом вывести 
детей и престарелых и только затем ту-
шить огонь своими силами. Дело в том, 
что ситуация часто выходит из-под кон-
троля и развивается по известной схеме: 
в первую минуту пожар можно затушить 
стаканом воды, во вторую – ведром, в 
третью – пожарным водоемом.

Впрочем, выбирать вариант поведе-
ния можно только на месте, а мы рассмо-
трим конкретные технические вопросы. 
Если загорелся телевизор, его надо сразу 
отключить от сети, а затем тушить – водой 
через вентиляционные отверстия задней 
стенки (стоять сбоку) или, набросив плот-
ное одеяло, чтобы огонь не переметнул-
ся, например, на шторы, и только после 
этого бежать за водой или домашним ог-
нетушителем. Если кинескоп взорвется, 
то опасен ядовитый дым, поэтому в этом 
помещении не дышите сами и предупре-
дите других, особенно детей. Советуем 
ставить телевизор не ближе 70-100 см от 
штор или занавесок, опасно ставить на 
него горючие предметы, накрывать сал-
фетками. К розетке должен быть свобод-
ный доступ. И важнейшее условие: если 
телевизор неисправен – особенно если 
он трещит, пахнет горелой резиной, вне-
запно гаснет,  не надейтесь, что это прой-
дет само. Немедленно выключайте теле-
визор и вызывайте мастера.

Если пожар начался в квартире, и у 
вас нет огнетушителя, подручными сред-
ствами могут быть: плотная ткань (луч-
ше мокрая) и вода. Загоревшиеся шторы 
нужно сорвать или затоптать или бросить 
в ванну, заливая водой. Также можно ту-
шить одеяла, подушки. Не открывайте 
окна, так как огонь с приходом кислоро-
да вспыхнет сильнее. Из-за этого надо 
осторожно открывать комнату, где горит, 
- пламя может полыхнуть вам навстречу. 
Чтобы избежать удара током, отключите 
электричество, когда приходится тушить 
электропроводку или заливать водой. По-
гасив пожар в квартире, обязательно убе-
дитесь, что ничто не тлеет.

Е.ТУРСУНОВ,
главный специалист 

ОЧС Сарканского района, 
майор граждансской защиты. 

Не шутите с 
электричеством

Невозможно представить современный быт 
без электричества. Мы настолько привыкли 
к нему, что порой не замечаем опасности, 
которую представляет собой электрический 
ток. А ведь именно из-за нарушения пра-
вил эксплуатации нагревательных и других 
электроприборов, неправильной прокладки 
и монтажа электропроводки в большинстве 
случаев и случаются пожары в жилых домах.

Также большую опасность представляют 
собой хозяйственные постройки, где прово-
да проложены по сгораемому основанию, ис-
пользуются переноски. Данные нарушения 
представляют собой большую опасность.

Чтобы избежать пожара, следует выпол-
нять несложные правила, а именно: уходя, 
не забывайте выключать электрические 
приборы, телевизор, не оставляйте без при-
смотра детей дома, не сушите вблизи на-
гревательных бельё и обувь, не используйте 
самодельные электронагревательные при-
боры и некалиброванные плавкие вставки – 
«жучки».

Е.ИСАГАЛИЕВ,
старший инженер ОЧС Сарканского 

района, капитан гражданской защиты.

Всему виной 
алкоголь

Алкоголь, причина пожара, эта тема остается одной из 
самых главных проблем  для сотрудников ОЧС Сарканско-
го района. Ведь по причине курения в состоянии алкоголь-
ного опьянения происходят пожары. Алкоголь затуманива-
ет разум человека, и в этом состоянии человек становится 
неконтролируемым и может совершить самые непоправи-
мые поступки, поступки которые порой нельзя исправить.

Приняв очередную дозу спиртного, человек подкурива-
ет сигарету и в этом состоянии ложится в постель, и сра-
зу становится заложником огня. По этой нелепой ошибке 
происходят пожары, которые уносят жизни людей. Одна 
неосторожность и попавшая искра на постельные принад-
лежности и огонь распространяется со стремительной ско-
ростью, сжигая все на своем пути. Разумеется, каждому 
взрослому человеку известно: что курить в постели недопу-
стимо. Жизнь человеку дается один раз, и каждый человек 
хозяин своей судьбы. Но не смотря на это человек своими 
поступками ставит под угрозу не только свою жизнь но и 
жизнь окружающих его близких людей. Хотелось бы, чтобы 
люди контролировали свои поступки, не подвергали опас-
ности свое материальное положение и жизнь окружающих.

Будьте осторожны с огнем!
Р.АХМАРОВ,

инженер ОЧС Сарканского района, лейтенант 
гражданской защиты.

Туристский маршрут № 6 
 «Лесной Питомник»

Протяженность туристского маршрута «Лесной питомник»  составляет 0,5 км. В лесном питомнике имеется четыре места 
отдыха, оборудованные всем необходимым для отдыха посетителей и туристов, имеются специально отведенные места для 
приготовления пищи. Беседки накрыты навесами, места отдыха хорошо освещены светом.  Так же по маршруту «Лесной 
питомник» оборудовано место с лебедями и бассейном  для фото и видео съемок молодожен, Так же по маршруту можно 
наблюдать прекрасные виды на посадки лиственных и хвойных деревьев  лесного питомника.  

Посещайте  туристский маршрут «Лесной питомник»  тел: 5 – 40 - 39.
                                                                                     Т.АУБАКИРОВ, 

мастер лесного питомника
РГУ «Жонгар Алатауский» ГНПП. 
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Сыбайлас жемқорлық  - заман 

ағысымен бірге өсіп-өркендеп, мол 
қаражат және қоғамдық бәсекелестік 
пайда болған жерлерге тамырын жай-
ып, бүгінгі күнге дейін жойылмай 
отырған кеселдің бірі. Бұл кесел дамушы 
елдердегідей біздің жас мемлекетімізге 
де орасан зор нұқсан келтіріп отыр.

«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес туралы» Заң талабының аясын-
да жемқорлыққа қарсы іс-әрекеттер әр 
салада жүзеге асырылуда. Әсіресе, 
халық парақорлық дертімен жиі бетпе-
бет келеді. Сондықтан, кез келген ортада 
пара беру мен пара алудың жолын кесу-
де қоғам болып белсенділік танытуымыз 
қажет.

Парақорлық мемлекеттік органдардың 
тиісті қызмет атқаруына кері әсерін 
тигізіп, беделіне нұқсан келтіреді, 
заңды қағидаларды теріске шығарып, 
азаматтардың конституциялық құқықтары 

Біздің азаматтық борышымыз
Сыбайлас жемқорлықпен күресу Қазақстанның бүгінгі күнгі күрделі 

мәселесі болып отыр.  Үлкен әлеуметтік қасірет болып табылатын ол сая-
си даму тұрғысынан бір-біріне ұқсамайтын  әлемдегі  барлық  елдердің  қай-
қайсысын  да  қатты  алаңдататыны  анық. Мемлекеттің дамуына бармақ 
басты, бұрынғы өткен ата-бабаларымыз да дөп басып «тура биде туған 
жоқ, туғанды биде иман жоқ» деген. Олардың әділдік пен турашылдықты ту 
еткендігін ғасыр қайраткерлері Төле би, Қазыбек би, Әйтеке би және тағы да 
басқа біртуар билер мен шешендердің өмірі дәлел болатындығын біз тарих-
тан жақсы білеміз.
мен заңды мүдделерінің бұзылуына түрткі 
болады. Қазақстан Республикасының «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес туралы» 
Заңына сәйкес, сыбайлас жемқорлықпен 
күресті барлық мемлекеттік органдар 
мен онда қызмет атқаратын лауазым-
ды тұлғалар жүргізуі тиіс.  Мемлекеттік 
органдардардың ұжымдардың, жергілікті 
өзін-өзі  басқару органдарының басшы-
лары өз өкілеттігі шегінде кадр, бақылау, 

заңгерлік және өзге де қызметтерін тарта 
отырып, заң талаптарының орындалуын 
қамтамасыз етуге міндетті. Мемлекеттік 
қызметшілердің сыбайлас жемқорлық  
қылмыстар және осы тұрғыдағы құқық 
бұзушылықтарға бой алдыруының себебі 
көп. Оған ең алдымен қызметшілердің 
білім деңгейінің, әдептілік ұстанымының 
төмен болуы әсер ететін болса керек. 

Кей мемлекеттік қызметшілердің құқық 
бұзушылыққа немқұрайлылық танытуы, 
кәсіби әдептілігінің жетіспеуі де, жеке 
басының қамын ойлауы да парақорлықтың  
дендеуіне септігін тигізуде. Сондай-ақ, 
кейбір мемлекеттік орган басшыларының 
сыбайлас жемқорлыққа қарсы заң та-
лаптарын атқаруда танытпай, жұмыс 
жүргізбеуі де жемқорлықтың тамырын 
тереңдете түседі. Біздің қоғамда сыбай-
лас жемқорлыққа орын жоқ. Қоғамның 
барлық күш-жігерін біріктіріп, осы дерттің 
одан әрі ушықпауы үшін оны тоқтатудың 
барлық амалдарын қолдану арқылы 
ғана бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы 
тұруға болады. Сондықтан сыбайлас 
жемқорлықпен күресу барлық Қазақстан 
Республикасы азаматтарының азаматтық 
борышы деп білу керек.

Н. ШАЙМЕРДЕНОВ, 
Сарқан аудандық сотының

 төрағасы м а.  

Лучшие кардиоспециалисты работают и 
ежедневно спасают людей в Областном 
кардиологическом центре г. Талдыкорган

Очередная сложная операция при расслаивающейся аневризме аорты была про-
ведена в Областном кардиологическом кардиоцентре г Талдыкорган.

Пациентка 59 лет, жительницу Алматинской области, г Жаркент в течение недели 
беспокоили боли давящего характера в грудной клетке. В связи с чем, пациентка об-
ратилась в поликлинику по месту жительства, где было проведено ЭхоКГ и КТ орга-
нов грудной клетки. Выставлен тяжелый, жизнеугрожающий диагноз: расслаивающая 
аневризма аорты тип I по Де Бейки.  Проведена онлайн консультация с кардиохирур-
гами Областного кардиологического центра г.Талдыкорган,совместно с директором 
Сурашевым Н.С. Рекомендована срочная операция, по жизненным показаниям. 

Учитывая огромный опыт ОКЦ г. Талдыкорган проведения операций при расслаи-
вающейся аневризме аорты, пациентка и близкие родственники выбрали нашу кли-
нику. В связи с чем, по линии санитарной авиации больная была доставлена в ОКЦ г. 
Талдыкорган.

Произведена операция:протезирование восходящего отдела и части дуги аорты 
клапан содержащим кондуитом в условиях искусственного кровообращения и цирку-
ляторного ареста(циркуляторный арест представляет собой полное прекращение кро-
вообращения пациента в условиях глубокой гипотермии) на 17 мин с гипотермии до 
20градусов по Цельсию.Длительность операции составила 3,5 часа.

В послеоперационном периоде пациентка экстубирована через 6 часов, в полном 
сознании. На следующий день переведена в кардиохирургическое отделение.

На данный момент пациентка проходит первый этап реабилитации и готовится к 
выписке.

Расслоение аорты, жизнеугрожающее состояние, требующее хирургической кор-
рекции! Каждую неделю наша команда спасает пациентов с такой патологией по всей 
Алматинской области, а такжепациентов, приезжающих из других областей. Методика 
циркуляторного ареста и техника операции отработана до мелочей, что позволяет вы-
полнить операцию за 3-4 часа! Операция была проведена бесплатно в рамках Фонда 
обязательного социального медицинского страхования.

Филиал фонда по Алматинской области 
НАО «Фонд социального медицинского страхования ".

Балық аулауға тыйым  салынған 
мерзім

Балқаш-Алакөл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы инспекциясы 
басшысының 2022 жылдың 18 наурыздағы №20 «Балқаш-Алакөл бассейнінің балық 
шаруашылығы су айдындарында балықтың уылдырық шашу кезеңінде балық аулауға 
тйым салу туралы» бұйрығына сәйкес:  2022 жылғы балықтың уылдырық шашу 
кезеңінде:  Балқаш көлінде 15 сәуірден – 1 маусымды қоса алғандағы аралықта;  Балқаш 
көліне құятын сағалардан ағыспен жоғарғы бағытта өзеннің жалпы ұзындығымен және  
оның негізгі сағалары, сондай-ақ Балқаш көлінің ішкі бағыттарында және екі жақтағы 
5 км кеңістіктегі сағаларды, жылғаларды және жайылымдарды қоса алғанда, Қаратал, 
Ақсу, Лепсі Аягөз өзендерінде 15 сәуірден 1 маусымды қоса алғандағы аралықта балық 
аулауға тыйым салынады.

Уылдырық шашу кезеңінде жеке меншігінде жүзу көлік құралдары бар заңды және 
жеке тұлғаларды осы су айдындарында кемелердің кез келген жүзу маршруттарын 
міндетті түрде Инспекциямен келісілуі қажет екендігі туралы ескертіледі.

С. КЕНЖЕМБЕТОВ,
Балқаш-Алакөл облысаралық балық шаруашылығы инспекциясының 

Қаратал балық инспекциясы бөлімінің бас маманы. 

ЗАПРЕТНЫЙ СРОК ДЛЯ  РЫБАЛКИ
В соответствии с приказом руководителя Балхаш-Алакольской межобластной бас-

сейновой инспекции рыбного хозяйства от 18 марта 2022 года №20 «О запрете вы-
лова рыбы в период нереста в рыбохозяйственных водоемах Балхаш-Алакольского 
бассейна": В период нереста рыбы в 2022 году: На озере Балхаш с 15 апреля по 1 
июня включительно;

От устьев, впадающих в озеро Балхаш, по течению в верхнем направлении по об-
щей длине реки и ее основным устьям, а также во внутренних направлениях озера 
Балхаш и на реках Каратал, Аксу, Лепсы Аягоз, включая устья, ручьи и пастбища в 5 
км с обеих сторон, с 15 апреля по 1 июня запрещается вылов рыбы.

Юридические и физические лица, имеющие в частной собственности плавучие 
транспортные средства в период нереста, предупреждаются о необходимости обя-
зательного согласования инспекцией любых маршрутов плавания судов в этих водо-
емах.

С. КЕНЖЕМБЕТОВ,
главный специалист отдела Каратальской рыбной инспекции Балхаш Ала-

кольской межобластной инспекции  рыбного  хозяйства.

Тұрғындар назарына!
«Қазақстан Республикасы 

Экология, геология және табиғи 
ресурстар министрлігі Балық 
шаруашылығы комитетінің Балқаш-
Алакөл облысаралық бассейндік 
балық шаруашылығы инспекция-
сы» республикалық мемлекеттік 
мекемесінің 18.03.2022 жылғы 
«Қаратал, Ақсу, Лепсі, Аягөз, Іле 
өзендерінде балық ресурстарының 
және басқа да су жануарлары 
уылдырық шашу кезеңінде балық 

аулауға тыйым салу туралы» №20 н/қ бұйрығына сәйкес, Балқаш көліне құятын 
сағалардан ағыспен жоғарғы бағытта өзеннің жалпы ұзындығымен және оның негізгі 
сағаларын, сондай-ақ Балқаш көлінің ішкі бағыттарында және екі жақтағы 5 шақырым 
кеңістіктегі сағаларды, жылғаларды және жайылымдарды қоса алғанда Қаратал, Ақсу, 
Лепсі, Аягөз өзендерінде 15 сәуірден 1 маусым аралығында балықтың уылдырық 
шашу кезеңінде, балық аулауға тыйым салынады.   

А.СЫЗДЫҚОВ,
Балқаш-Алакөл облысаралық бассейндік балық шаруашылығы 

инспекциясының Қаратал бөлімі балық инспекциясының бас маманы. 

Мемлекеттік  қызметтер туралы
 
Мәдениет және спорт министрінің  міндетін атқарушысының  2014 жылғы 28 

қазандағы № 56 бұйрығымен бекітілген мемлекеттік қызметтердің тізіліміне сәйкес, 
«Сарқан ауданының ішкі саясат, мәдениет, тілдерді дамыту  және спорт бөлімі» 
мемлекеттік мекемесі тұрғындарға келесі мемлекеттік қызметтерді көрсетеді:

1.) «Спорттық разрядтарды және санаттарды беру»  
а.) «2-разрядты спортшы», «3-разрядты спортшы», «1-жасөспірімдік разряд-

ты спортшы», «2-жасөспірімдік разрядты спортшы», «3-жасөспірімдік разрядты 
спортшы»  

б.) "Біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты жаттықтырушы", "Біліктiлiгi 
орта деңгейдегi екінші санатты жаттықтырушы" біліктілік санаттарын беру (және/
немесе растау)

в.) "Біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты әдіскер", "Біліктiлiгi орта 
деңгейдегi екінші санатты әдіскер" біліктілік санаттарын беру (және/немесе рас-
тау)

г.) "Біліктiлiгi жоғары деңгейдегi екінші санатты нұсқаушы-спортшы" біліктілік 
санатын беру (және/немесе растау)

д.) "Спорт төрешісі"
2.) «Олимпиада, Паралимпиада, Сурдлимпиада ойындарының чемпиондары 

мен жүлдегерлеріне тұрғын үй беру».
Мемлекеттік мекеменің мекен жайы: Сарқан қаласы, Тәуелсіздік көшесі,  111 

үй, (Аудан әкімшіліктің 2-ші.қабаты, № 17 кабинет)
 Байланыс.телефоны:.2-13-64 

О государственных услугах
Согласно реестру государственных услуг, утвержденный приказом исполняю-

щего обязанности Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 28 октя-
бря 2014 года за № 56 ГУ «Отдел внутренней политики, культуры, развитие язы-
ков и спорта Сарканского района» оказывает следующие государственные услуги 
населению:    

1.) «Спортивные разряды и квалификационные категории»: 
а.) «Спортсмен 2 разряда", "Спортсмен 3 разряда", "Спортсмен 1 юношеского 

разряда", "Спортсмен 2 юношеского разряда", "Спортсмен  3 юношеского разря-
да"»

б.) (и/или подтверждениее) "Тренер высшего уровня квалификации второй ка-
тегории", "Тренер среднего уровня квалификации второй категории"

в.) (и/или подтверждениее) "Методист высшего уровня квалификации второй 
категории", "Методист среднего уровня квалификации второй категории"

г.).(и/или подтверждение) "инструктор-спортсмен высшего уровня квалифика-
ции второй категории"

д.) Квалификационные категории: "Судья по спорту"
     2.) «Выдача жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских 

и Сурдлимпийских игр"  

Адрес:  город  Саркан, ул.Тауелсиздик № 111, 2 этаж здания районного акима-
та, кабинет № 17;

Контактный телефон: 2-13-64 
Дамир КАИПОВ,

руководитель отдела.
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RUHANIAT
Тәңірберген Қалилаханов 

қаламынан туған кітапта автор әулие  
Қоңырбайұлы Көтен Тәуіп есімі 
жөнінде тарихи болжамдарын ортаға 
салады. 
-Тарих деректеріне үңілер болсақ 

бұл бабамыздың тағдырында да 
жұмбақты сырлар бар: мысалы, сая-
хатшы Плано Карпини бұл бабамыз-
ды: «Сыновья Оккодай Каана: Уга-
дай, Коктен, Хиренен» деп жазған. 
Оның осы дерегінің бір дұрыс, бір 
бұрыс жері бар. Атап айтқанда, бұл 
бабамыздың ол тұстағы «Көктен» 
болғаны дұрыстыққа жақын. Өйткені, 
тарихи деректерде «шаман», «Мон-
гольский волхв» деп жазылған 
бабамыздың өз заманындағы бақсы-
балгер – «Көріпкелдігіне байланыс-
ты табиғатқа табынып, Көк Тәңірінің 
кереметтеріне бас иетін адамдар» – 
бұл кісі Көктен түскен» деп қасиетін 
қадірлеуі мүмкін. Ал, «Көтен Тәуіп» 
кейінде, бұрынғы «Көктеннің» сәл 
бұзылып айтылып кеткен түрі болса 
керек. 

Плано Карпини дерегінің 
бұрыс жеріне келсек, бабамыз 
«Оккодайдың» ұлы емес, оған 
бағынышты «қолбаласы сияқты», ел 

сыйлаған Ер болған. 
Сондықтан да «Манас» жырын 

«Ер Көкше» деп атаған. Оның үстіне, 
Шыңғыс ханды сайлаған Құрылтайда: 
Найман, Жалайыр, Татар, «Көк 
тырнақ» – Ханзу халықтарының 
бәрінің ішіндегі дуалы ауызды, 
қасиетті кісі саналып, таққа отырған 
ханға «Шың-құсы» – деген лақап ат 
беріп, қолына Наймандардың Тоғыз 
құйрықты Туын ұстатып, бата бер-

ген кісі – осы бабамыз екенін де 
дәлелдейтін тарихи деректер де 
бар. Осы арада Венгрияда тұратын 
қазақ тұқымды ғалымдардың: Біздің 
бабаларымыз Бату-ханның тұсында 
Көтен-ханның жерінен келген Шортан 
- деген Рудан екенбіз дейтін деректі 
сөздерін де ескерген жөн. Өйткені, 
Көктен бабамыздың сүйегі жатқан 
жерінде Балқаш көлі мен Лепсі өзені 
шалқып жатыр. Ал, «Шортан» – тегі 

де суда өсетін балық қой. Ендеше, 
сол балық өсетін Балқаш – Көктен 
Тәуіптің көлі емес пе. 

Тағы да, есте болары, жаңадан 
салынған бабамыздың мазары 
қазірдің өзінде туристердің келіп 
көруіне әзір тұр. Ол жалғыз да емес, 
жанында, Қара Бәйтек, Қара Күшік 
сықылды ру басылары мен Төлебай 
батырдың ескерткіш тастары тұр. 

Тегінде, осы бабамыздың Шыңғыс-
ханға ұстатқан Тоғыз құйрықты 
Туын Мазарының төбесіне қойып, 
Төле бидің Абылайға ұстатқан Ала 
байрағын Ақ ешкідегі тасбейітінің 
төбесіне тігіп қойса, Ақсудың түстігі 
де, терістігі де – Қазақ хандарының 
ту тіккен жерінің болғанын әлемге 
әйгілер еді,-дейді Тәңірберген 
Қалилаханов батыл болжам жасап. 

Қаламгердің мүндай болжамдарға 
келуіне К.д/ Оссонның "От Чингисха-
на до Тамерлана" және д.р.Эренжен 
Хара-Даванның "Чингис-хан 
как полководец и его наследие" 
кітаптарындағы тарихи деректер 
арқау болса керек. 

(Т.Калилаханов "Қазақнама" 
4-том).

Тарих қойнауындағы 
батыл болжамдар

Жасы тоқсаннан асып, тірлік сапары шектелгенше қолына 
қаламы түспеген өлкемізге есімі мәшһүр жазушы, өлкетанушы, 
драматург Тәңірберген Қалилахановтың «Қазақнама» кітабының 
«Алтын бесік –жер жәннаты Жетісу» тарауында туған жерімізге 
қатысты тарихи зерттеу мақалалар, пьесалар, дастан мен 
өлеңдер жинақталған. 

Ахмет Байтұрсынұлы қазақ халқының өсіп, өркендеуі үшін ғылымның  барлық 
саласына араласты. Ол қазақ тілі тарихында әліпби жасап қана қоймай,  жаңа үлгі 
және әдістеме  ұсынған реформатор ретінде де танимыз.  Оның «Оқу құралы» қазақ 
жазуының тұңғыш әліппелерінің бірі. Ал «Тіл - құралы» қазақ тілінің тұңғыш оқулығы. 
Ұлтының көзі ашық, ізденімпаз, жан-жақты болуын қалады. Дәл осы мақсатпен тұңғыш 
жалпыұлттық «Қазақ» газетін шығарды. Білім мен қоса өнер саласын игертіп, халықты 
бұлттан жайма шуақ күнге алып шығуды көздеді. Халық ағарту ісінен бөлек, жан 
тәнімен ұстаздық қызметінде  қоса алып жүрді.  Ахмет Байтұрсынұлы ұстаздықтың 
ұлағатты сара жолын салып, озық үлгісін көрсете білді десек, артық айтпаған бо-
лар едім. «Тіл – ең қуатты да, құдіретті. Тіліңнің құлдырауы – ұлтымыздың жойы-
луы»  деп санаған ғалымның қазақ тілінің кең қанат жаюына аянбай еңбек еткендігін 
біз еш уақытта да ұмытпаймыз. Қазақ тілінің бай қоры көзінен сөз өнері ғылымының, 
әдебиеттанудағы термин мен категориялар жүйесінің ұлттық үлгілерін жасады. Осы 
салада, осы мақсатта Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институтының жа-
сап жатқан жұмыстары мен жобаларының маңызы зор.  Осымен байланысты ұлттық 
мәдениет үлгісіндегі  тілдің рухани құралы халық ауыз әдебиеті нұсқалары, жырау-
лар поэзиясындағы тілдік қолданыстағы тіркестер жүйесі, терминологиялық өрістегі, 
көркем мәтіндегі, ұлттанымдық ақпараттың мәнін ұлт пен тілге сүйенген жаңа ғылыми 
лингвистикалық парадигма қарастырылуда.  Әрине, бұл Ахмет Байтұрсынұлының мол 
еңбегінің негізінде жасалған жұмыстардың жемісі.  Сонымен, өзі атын иеленіп отырған 
ұлт көсемі А.Байтұрсынұлының «Тіл – адамның адамдық белгісінің зоры, жұмсайтын 
қаруының бірі» деген бағыттық анықтамасын ту қып ұстанған. Тіл білімі институтының 
негізгі мақсаты – қазіргі экономикалық, саяси, тіларалық байланыстардың заманындағы 
қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретінде қолданыстық және ұлтты біріздендіру саясатын 
дәлелдейтін кең арналы ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу болып табылады. 

Университет қабырғасындағы соңғы жылы өндірістік тәжірибеге Ахмет Байтұрсынұлы 
атындағы «Тіл-құрал» оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу орталығына бардық. Орталықта 
филология факультетінің аға оқытушысы Имаханбет Райхан Сахыбекқызы Ахмет 
Байтұрсынұлының ғылыми-әдістемелік тұрғыда жазылған еңбектерімен таныстырып, 
студентерге бағыт-бағдар берді. Өндірістік тәжірибеден ғылыммен қатар өнер мен 
мәдениеттің де озық үлгісін көрсете білген Ахмет Байтұрсынұлының еңбек жолымен, 
шығармашылығымен таныстық.  Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 
өндірістік  тәжірибеде жүрген студенттеріне Ахмет Байтұрсынұлының тұлғасын 
тереңірек танып, ғылыми еңбектерімен танысуға мүмкіндік туды. Ол шын мәнінде ұлт 
ұстазы, халқымыздың рухани көсемі бола білді. Ахмет Байтұрсынұлы әдебиеттанушы, 
публицист, саясаткер, ғалым, қоғам қайраткері ретінде есімізде қалды. Ғалымның 
өнегеге толы өмір жолы мен тағылымы мол шығармалары жасампаздық пен ұлттық 
құндылықтарымызды насихаттайды. Қазақ балаларының ана тілінде сауат ашуы үшін 
көп еңбек сіңірген қайраткердің ерен еңбегі біздің жадымызда сақталары хақ.

 С.АУХАНОВА,
                                                         Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

                                                         4 курс студенті.
                                                         Жетекшісі:Ш. ШОРТАНБАЙ,

                                                         филология факультетінің аға оқытушысы.
              

Ахмет Байтұрсынұлы –  
әдіскер  ұлт ұстазы

Ахмет Байтұрсынұлы – қазақ тіл білімінің негізін салушы, қазақ 
әліпбиінің авторы, ұлттың ұлағатты ұстазы. «Тіл – құрал», «Тіл 
жұмсар», «Баяншы», «Әліпби», «Жаңа әліппе», «Әліппе аста-
ры», «Нұсқаушы» және «Оқу құралы» сынды еңбектердің авторы, 
көптеген оқулықтар мен мақалалар жазған ғалым. Өзінің ғылым 
жолындағы шығармашылық табалдырығын мысалдар жазумен 
бастаған ақыннның балалар әдебиетіне де қосқан үлесі зор. Қазақ 
тілінде әдістемелік құралдарындағы тұжырымдамалар негізі әлі 
күнге дейін қолданысқа ие. 

Ардақты әке, асыл ата, 
ұлағатты ұстаз!

Стамбеков Серкебай Сембекұлы саналы ғұмырын 
ұстаздық  жолына арнап,  шәкірт тәрбиелеп, оларға 
сапалы білім берген  ардақты жанның ел үшін еткен 
еңбегі бір төбе. Талдықорған облысы, Сарқан ауда-
ны, Новопокровка ауылында 1959 жылы 02 сәуірде 
Серкебай Сембекұлы ұстаздар отбасында дүниеге 
келген. Серкебай Сембекұлы еңбек жолын 01.02.1972 
жылдан бастап 1979 жылдар аралығында «Энергия» 
колхозында колхозшы болып еңбек жолын бастады. 
1977 жылдан 1979 жыл Германиядағы әскери құрамда 
азаматтық борышын атқарды. Отбасылы, жұбайымен 
бірге 1 ұл, 2 қыз бала тәрбиелеп солардан 8 неме-
ре сүйіп отыр. 1979 жылдан 1992 жыл аралығында  
аудандық білім бөлімінде инспекторлық, Новопокров-
ка  орта мектебінде  әскери жетекші қызметін атқарды. 
1992 жылдан қазіргі таңға дейін Сарқан гуманитарлық 
колледжінің алғашқы әскери дайындық пәнінің оқытушы 
– ұйымдастырушысы қызметін атқаруда. Серкебай  
Сембекұлы өзін кәсіби  білікті маман екендігін та-
ныта білді. Жыл сайын Халықаралық, Республикалық облыстық аудан көлемінде 
өткізілетін әскери  патриоттық  іс-шараларға аса белсенділікпен қатысып қана қоймай, 
ұйымдастырушылық қабілетімен де көзге түсуде.  

2014 жылы InfoUrok.ru сайтына «Активные методы и формы поднятия патриотизма  
студентов колледжа» тақырыбында әдістемелік дәйектемесі жарияланып, куәлікке ие 
болды. 

2014 жылы халықаралық  «Мост  дружбы»  интернет  жобаға  «Салют»   тобымен  
қатысып  жүлделі  орынға,    куәлікке ие болды.

2014 жылы InfoUrok.ru сайтындағы Халықаралық  «Өмір  қауіпсіздігі»   олимпиада-
сына  білімгерлер  дайындап  жүлделі  орынға,    куәлікке ие болды. 

2014 жыл  Германия  Дюссельдорф  қаласында  І. Жансүгіров атындағы  Жетісу  
мемлекеттік университетінің  жобасы  бойынша   Халықаралық  білім беру ғылыми 
ақпарат орталығында  15 күн білімін  жетілдірді сол  орталықтың   «Алғыс хатымен» 
марапатталды.   2013 жылы   «Қарулы  күштер» «медалімен», 2017 жылы «Егеменді 
елдің үздік ұстазы» мерекелік төсбелгісімен марапатталды.  

Серкебай  Сембекұлы жұмысының басты ұстанымы – колледж түлектерінен өз  От-
анын  сүйетін  әрдайым   қорғауға  дайын  қазіргі заман талаптарына сай білімді, білікті, 
бәсекеге қабілетті маман дайындау  жолында  тынбай  еңбек  етуде.  

 Құрметті  Серкебай Сембекұлы  зейнеткелік демалысыңыздың басталуымен 
құттықтаймыз. Өзіңізідің табысты мансабыңыздың ұзақ жылдарында сіз көптеген 
тәжірибе мен білім жинадыңыз, көптеген достар, кәсіби жеңістер, жетістіктер, көптеген 
мәселелерді шешіп, көптеген қиын жағдайлардан шығып, басқаларға көмектестіңіз. 
Бүгін сіздің өміріңіздегі керемет кезең - жоғарыда айтылған барлық байлыққа тағы екі 
уақыт қосылды – бос уақыт және іс-әрекеттің толық еркіндігі. Біз сізді осы қуанышты 
күнмен құттықтаймыз және тағдырдың жаңа сыйлықтары жинақталған  байлығымен 
бірге сізге тек жаңа жеңістер, жаңа табыстар әкелуін және ең бастысы, мұның бәрін сіз 
қалаған адамдар бағалайтынын тілейміз. Сіздің ақылыңыз осы жақсылықтардың бәрін 
дұрыс шешуі үшін. Сізді күн сайын жағымды тосын сый күтсін, жастық сізден кетпесін, 
махаббат жан – жақтан қоршасын. Әрине сіз бақытты болуыңыз үшін, денсаулығыңыз 
мықты болсын, әр күніңізден ләззат алыңыз  және сіздің айналаңызда тек мейірімді 
адамдар болсын.   

Болашақтың қамын жеген мейірбан жүрек иесіне ұстаздық жолында еңбегіңіз 
еленіп, төккен теріңіз ақталып, халықтың,  шәкірттерініздің  сый-құрметіне бөленіп 
жүріңіз дегіміз келеді.

Шаңырағыңызға  ырыс-байлық, көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз. 
Әрдайым осы қалпыңыздан танбай, отбасыңыздан ынтымақ, басыңыздан бақ тайма-
сын. Ең бастысы, денсаулығыңыз мықты болып, өмірдің қызығына тоймай, ортамызда 
жүре беріңіз. Жұлдызыңыз жоғары, мерейіңіз үстем болсын!

 Ізгі тілекпен: Сарқан гуманитарлық колледжінің ұжымы.
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Арғы бабалардың аң стилі атан ған 
айшығы мен өрнегінен де, алтын киімді 
сақ жауын герінің өне бойынан да, темір 
дәуіріндегі ескерткіштерден де барыс 
бейнесін көреміз. Барыс айбаттылық пен 
қайраттың, тектілік пен мықтылықтың, 
өжеттік пен өміршеңдіктің, елдік пен 
ерліктің, тыныштық пен жайлылықтың 
символы бол ғанын байқаймыз. Осы
дан екі мүшел бұрын, 1986 жыл дың 
желтоқсанында отаршыл жүйенің 
озбырлығына қар сы атылған жастардың 
отты көзі нен де осы барыстың рухын 
көр ген жоқ па едік?!. Сол жыл да Барыс 
жылы болатын. «Барыс жы лы – намыс 
жылы» деген сөз де со дан бері артықша 
мән алған. Өз ге рісті талап еткен өрімдей 
өске лең жастардың өжеттігін де барысқа 
балағанбыз.

Бізден ілгеріде өткендер Барыс 
жылын бірлік жылы деген екен. Бірлік, 
Абайға сүйен ген де, ақылға бірлік. Ар 
мен на мыс тағы бірлік, адам дық пен 
адал дықтағы бірлік, сенім мен сертке 
бірлік, мақ сат пен мұраттағы бірлік, мүд
деге бірлік. Бір бай рақтың астын дағы 
біртұтас бай тақ елдің бірлігі. Ұланғайыр 
қазақ даласы Ұлыстың ұлы кү нін қарсы 
алғанда біз осы бір лікті көрдік.

Қаңтар қасіретінен қамкөңіл болған 
елдің қайта серпілгенін сезіндік. Күн 
мен түн теңелер қастерлі мезеттің 
қарсаңында Мемлекет басшысы Қасым
Жомарт Кемелұлы Тоқаев Ұлыстың ұлы 
мейрамы – Наурыз мерекесін тойлаудың 
жаңа форматын ұсынды.

Ұлыстың ұлы күнінің мәнін артты
рып, мемлекеттік марапаттарды тап
сырды. Әдетте жыл соңында берілер 
марапаттардың жыл басында берілуі де 
Наурыз мерекесінің нақышына нақыш 
қосты. Алаш баласының ардақты құн
ды лықтарының ақ бесігі – Алматы шаһа
рына арнайы барды. Алакөңіл болған 
ал матылық қауымның ортасына барып, 
ор далы жиын өткізді. Ел құшағында емін
еркін, қатарласып, қапталдасып жүр ді, 
етене араласты, елдіктің, бірліктің сөзін 
айтты. Қорғанған жоқ, қолдасты, бөлек
тенген жоқ, біріге түсті. Осы арқылы 
Мемлекет басшысы өзінің шынайы 
халықтық Президент екенін көрсетті.

«Жаңа Қазақстан: Жаңару мен 
жаң ғыру жолы» атты 16 наурызда 

ТӨРТТАҒАНХалық тілеуқор ғой, 
таудан қар барысы 

түсіпті деп қаңтардан бері 
бірнеше рет айтты. Кие 
тұтқаны, қастерлегені. 
Енді ел еңсесі көтеріледі, 
қасиет қонады, айба-
тымыз артады дегені. 
Киелі, текті аңның 
тегеурініне сүйінгені. 
Толғақты кезеңнің 
түйіні тарқатылар деп 
топшылағаны. Соның жер-
ге түсуінен елге ырыс келеді 
деп түйсінгені.

жасаған Жол  дауында да елді үлкен 
өзгерістер күтіп тұр ғанын меңзеген еді. 
Сол өзгеріс тердің рухын сезіне бастадық. 
«Ассалаумағалейкүм» деп басталған 
Алматыдағы сөзді тыңдаған сәт те елдің 
де, ел басшысының да нар емес, ар ғана 
көтеретін үш жылды артқа тастап, ал дағы 
Жаңа Қазақстанға жантәнімен ұм ты лып 
тұрғанын аңғармау мүмкін емес еді.

Сол сәттен үш жыл бұрын, 2019 
жылдың 20 наурызы күні ҚасымЖомарт 
Кемелұлы Тоқаев Қазақстан Респуб
ликасы Президенті міндетін атқарушы 
болып тағайындалған еді. Ойлы да сой
лы, қиындығы мен қауіпқатері, азабы 
мен мехнаты қатар келген осы үш жыл 
ел жадында ерекше қалары белгілі. Осы 
уақыт елге де, ел басшысына да жеңіл ти
ген жоқ. Қиын күндердің қамытын шешіп, 
күрделі кезеңнің күрмеуін тарқатып, ел 
қалаған ерен күндерге деген ұмтылыс – 
ұлттың мұраты. Абдыратқан Арыстағы 
жарылыс, қордаланған Қордай мәселесі, 
торықтырған Тараздағы жарылыс, үш 
жылға созылған пандемия, қасіретті 
Қаңтар оқиғасы бәрімізді әрісәрі күйге 
түсіріп, әбден титықтатқан, өзекке от 
салған жай еді.

Осының ішінде ең қауіптісі – Қаңтар 
қасіреті болды. Әуелі бейбіт басталған 
шеруде ел талабын айтты, ер мұратын 
айтты. Әлеуметтің арзуы ескерілді. Ал 
одан кейінгі астаңкестеңнің астарын да 
әскери төңкеріс болғанын ашық айтуы
мыз керек. Ол жағдай ешқашан да ел 
тол қуының тасасында, көптің көтерілісінің 
көлеңкесінде қала алмайды.

Қара күшке сенген сыбайлас топ
тың билікті күшпен басып алуға деген 
тал  пынысын әуелде тап басып тани ал
мағаны мыз рас. Тіпті әлі де осы оқиғаның 

аққарасын ажыра тып, оның зардабы мен 
залалын толық сезініп үлгерген жоқ пыз. 
Оның қандай қор қынышты құбы лыс еке
нін уақыт өте келе білерміз. Шын дық тың 
беті ашыл ғанда күйзелерміз, күйерміз, 
түр ші герміз. Әскери төңкеріс жасауға ұм
тыл ғандар Президентке көпекөрнеу жал
ған ақ параттар берді. Шындығы қайсы, 
шыл ғи өтірігі қайсы екені белгісіз осы 
шымшы ты рық ақпараттар ағыны бізді 
де шыр ға лаңға салды. Ал оның теріс 
пиғылын танып, табанды қарсы тұрған 
ҚасымЖомарт Тоқаев тәуелсіздік пен 
тұтастықты сақтап қалды.

Құдай бетін әрі қылсын, егер әскери 
төң керісшілердің түпкі ойы жүзеге ас
қанда не болар еді? Ойлаудың өзі қорқы
нышты. Бірақ ойлау керек, ойлану керек.

Ең әуелі белгілі бір топтарға ұнама
ған реформалар топтамасы тоқтар еді, 
мемлекеттің дамуы тежеліп, артқа шегі
нер еді, әлемдік қауымдастық төңкері ліп 
жатқан жұрттың ауылын алысқа қон дырар 
еді. Халықаралық беделден айы рыл
ған мемлекетіміз арық бойлаған қағаз 
қайықтай қаңғалақтар еді. Ең сұмдығы, 
төңкеріс – елдің тағдырын талқы мен 
тәлкекке салып, созылмалы дертке 
ұласар еді. Оның мысалын алысжақын 
мемлекеттерден де анық көріп отырмыз.

Зорлықзомбылық арқылы билікке кел
ген төңкеріс ешбір елді ұшпаққа шы ғарған 
емес. Ұйығына тартып, ұйқытұй қы күйге 
түсіреді. Демократияға деген барлық тал
пыныс басыпжанышта лып, дүлей дикта
тура билік құрар еді. Оның сыртында ел 
бүлініп, тозған бөз дей сетінер едік. Бетін 
аулақ қылсын.  Құдай шы лығын айтқанда, 
біз осындай бір сұмдықтан, алапат зауал
дан аман қалдық.

Өткенге саламат. Өшкенімізді жағар

мыз, өртелгенімізді жаңартармыз, өлгені
міз дің өмірін ел мұратының жолында 
жал ғастырармыз. Осы қиындық пен қауіп
қатерге толы үш жылда, әсіресе Қаңтар 
қасіретіне дейін және кейін біз Прези дент 
ҚасымЖомарт Тоқаевтың аза маттық 
болмысының жаңа қырлары ашыл ғанын 
көрдік. Бұл сипаттар бір ғана адам ның 
бойында емес, тұтас халықтың, әсі ресе 
біз үкілеп үміт күтіп отырған жас тар дың бо
йында болуы керек. Ұлттың жаңа болмы
сын қалыптастыруда осы төрт таған – төрт 
қасиетті, төрт тіректі алуымыз қажетақ. 
Санамаласақ, біріншісі, тазалық. Ары да, 
қолы да таза адамның жолы да таза бола
ды. Билікке таза қалпында келген Тоқаев 
сенімге серт беріп, сол таза лығын сақтап 
отыр. Оған бір ғана мысал, наурыздағы 
Жолдауында айтыл ған  Президенттің 
жақын туыстары на саяси мемлекеттік 
қызмет пен квазимемлекеттік сектордағы 
басшылық қызмет атқаруға заң жүзінде 
тиым салу туралы бастамасы.

Екіншісі, туралық. Атамыз қазақ «Тура 
биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» 
деген. Әділдік, әділеттілік принциптеріне 
негіз делген құқықтық мемлекет құру 
– Президенттің бас ты ұстанымы 
болғанын білеміз. Біз мұ  ның көрінісін 
оның мериократиялық при нцип терінен, 
жемқорлыққа қарсы күресі нен, эконо
микалық реформаларынан, сая си транс
формациясынан көріп отырмыз.

Үшіншісі, тереңдік. Өзін өзі қазған адам 
ғана жүрегінің түкпіріндегі жауһар ды таба 
алады. Ал өзіңді қазу үшін білім керек. 
Президенттің бірнеше тілге жетік болуы, 
әлемді жақсы тануы, қан дай өзгеріске 
де стра тегиялық әзірлігі, халықаралық 
ұйым  дар дағы істәжірибесі, адам тануы, 
ел қалауын ерте сезінуі осы тереңдіктің 
белгісі.

Төртіншісі, табандылық. Қаңтар қасі
ретінің алғашқы күндерінде ел көңі лін үрей 
мен қорқыныш билеген мезет те «Ешқайда 
кетпеймін. Мемлекет құламайды» деген 
Пре зиденттің бір ауыз сөзі есімізді жиғы
зып, еңсемізді көтерген еді. Осы табан
дылық қасиеті осы уақыт бойындағы 
күрескер лігінен, қауіпқатерлермен бетпе
бет келуінен, түбегейлі өзгерістер жасауға 
деген бетбұрысынанақ анық көрінді.

Осы төрттаған – тазалық, тура лық, 
тереңдік, табандылық сынды төрт қа сиет 
төр дегі  ден төмендегіге дейін тұмар бол
са, төрт құ бы ласы тең ел болудың да ау
ылы алыс болмас еді. Сол арқылы жаңа 
Қазақ   стан ның жаңа құндылықтарының, 
шы найы құндылықтарының қатарын 
толық тыра отырып, ұлттың жаңа болмы
сын қалыптастырарымыз анық.

Дархан ҚЫДЫРӘЛІ
"Egeme Qazaqstan"
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Тәрбие тал бесіктен басталады деп 
ата-бабаларымыз бекер айтпаса керек. 
Сәби шыр етіп дүниеге келісімен, әр 
балаға жеке тұлға деп қарасақ ерте жа-
стан мықты тұлға қалыптастыру ата-
ана және тәрбиешілердің міндеті деп 
санаймын.Ұлт тәрбиесі - ұлт болашағы. 
Егеменді еліміздің ертеңгі болашағы 
жас ұрпақ тәрбиесі. Білімді денсаулығы 
мықты азамат өсіру үшін, мектеп бо-
лып ынтымақтасып та ат салысуы-
мыз қажет.  Бала бақытының кепілі 
- ата – ананың өнегелі тәрбиесінде. От-
басы - адамзат қоғамының ең шағын 
бейнесі. . Отбасы тәрбиесі қоғамдағы 
өзгерістермен тығыз байланысты. 

Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін 
жетілдіретін жағдайдың бірі  отбасы ішілік 
және отбасынан тысқары атқарылатын 
еңбек. Отбасындағы күнделікті тұрмыс 
қажеттігін қамтамасыз етуден туындайтын 
еңбек баланы әлеуметтік қатынасқа түсіріп, 
оны ересек өмірге тәрбиелейді. Сондай 
еңбектің барысында баланың жауапкершілігі 
артып, еңбек ету қажеттігін түсінеді. А. С Ма
каренко «Ата  аналарға арналған кітабында» 
«Бала тәрбиесінде сіздің іс қимылыңыздың 
өзі шешуші рөл атқарады. Сіз тәрбиені сөз 

арқылы немесе үйрету, бұйыру арқылы іске 
асырамын деп ойламаңыз. Тәрбие өмірдің 
әр сәтінде іске асады. Тәрбие сіздің қалай 
киінетініңіз, сөйлейтініңіз, қалай күлгеніңіз, 
осы іс әрекеттің барлығы бала үшін өте 
маңызды. Ал отбасында сіз дөрекілік көрсетіп, 
жұбайыңызды жәбірлесеңіз осы ісіңізбен сіз 
балаға жаман тәрбие бересіз»,  дейді. Жақсы 
перзент ата  ана қолындағы аманаты. Отба
сында баланың жан дүниесін рухани пәктігіне 
тәрбиелеген абзал.  Отбасында ата  ананың 
ықыласына бөленіп, тәрбие көріп өскен бала 
балабақшада да мектепте де өз ісіне жауап 
бере алады.

Баланы жанұяда дұрыс тәрбиелеу, оның 
мектепте жақсы оқуына, болашақта жақсы аза
мат болып шығуына үлкен ықпалын тигізеді. 
Үйде балаларды жазу сызуға, ауызша есеп
ке машықтандыру, оларға қызықты әңгімелер 
айтып беру сияқты істермен қоса оларды бір 
мезгіл үй шаруасымен айналыстырып отырса, 
бала үшін оның маңызы зор. Бұл ретте бала 
біріншіден білімге құштар болса, екіншіден 
ол еңбекке дағдыланады. Ал еңбек пен білім 

егіз екенін естен шығармауымыз керек. Жас 
жеткіншекке жанұяда дұрыс тәрбие берілсе, 
болашақта одан үлкен нәтиже күтуге болады. 
Дұрыс тәрбие алған бала ата  анасын қуантып 
отырады. Балаға дұрыс тәрбие берудің өзекті 
бір саласы жас жеткіншекті еңбекке деген 
әлеуметтік көзқарасын қалыптастыру болып 
табылады. Бұны тек мұғалімдер ғана емес 
әрбір ата  ана қолға алып, өз балаларының 
гүл, ағаш егіп, ауланы көгалдандыру сияқты 
игілікті іске қатысуын қадағалап отыруы ке
рек. Сонда ғана еңбексүйгіштік қасиет берік 
дағдыға айналады. Еліміздің болашағы  
ертеңгі тәртіпті де тәрбиелі ұрпақ екені даусыз. 
Сол тәртіпті, тәрбиелі ұрпақ өсіру  баршаға 
ортақ, әрі міндет. Балаларымызды қалай 
тәрбиелесек болашағымыз солай болмақ. 
Келешегіміздің қожасы балаларымызды білімді 
де  мәдениетті, тәрбиелі де әдепті, кіші пейіл 
де қарапайым етіп тәрбиелеу өз қолымызда. 

«Ұл тәрбиелей отырып, жер иесін 
тәрбиелейміз, қыз тәрбиелей отырып, ұлтты 
тәрбиелейміз».Отбасындағы тәрбие әр 
мүшенің өзінөзін сақтау, ұрпақты жалғастыру, 

өзінөзі сыйлау қажеттігінен туындайды. От
басында адамның жеке басының қасиеті 
қалыптасады.Баланы дұрыс тәрбиелеу от
басында алдымен жанұя жағдайы, онда 
қалыптасқан он моральдықпсихологиялық 
ахуал, татулық пен өзара түсіністік, 
сүйіспеншілік пе сыйластық, ауызбіршілік, 
отбасы мүшелерінің бірбіріне деген құрмет 
сезімдері, яғни, отбасындағы кіршіксіз таза 
мөлдір көңілкүй ықпал етеді. Ұлы ғұлама 
Әбу Насыр ӘлФараби бабамыз айтқан екен 
«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі 
керек, тәрбиесіз берілген білім азаматтың қас 
жауы, деп». Сонымен қорта келе, жас ұрпаққа 
тәрбие беруді қоғам болып, ұстаздар қауымы 
болып, ең бастысы атааналар болып қолға 
алсақ болашағымыз жарқын болмақ. Ба
лаларымызды отан сүйгіштікке, атабаба 
салт дәстүрін құрметтейтін ұрпақ тәрбиелеу 
баршаға бірдей міндет.

Гизада МУХАМЕТКАЛИЕВА,
Қ.Қазыбаев атындағы орта мектебінің 

«Айгөлек» шағын орталығының 
тәрбиешісі.

Тәрбие - тал бесіктен
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Бала тәрбиесі - жауапты іс

Отбасы - адамзат қоғамының ең шағын бейнесі. Дүниеге келген сәбиді тәндік 
жағынан дамуды қамтамасыз етіп, өмір бойы рухани жағынан жетілдіріп, оны 
тұлға ретінде қалыптастырады. Отбасы тәрбиесі қоғамдағы өзгерістермен 
тығыз байланысты. Баланың отбасындағы тұлғалық қасиетін жетілдіретін 
жағдайдың бірі - отбасы ішілік және отбасынан тысқары атқарылатын еңбек. 

Отбасындағы күнделікті 
тұрмыс қажеттігін қамтамасыз 
етуден туындайтын еңбек ба-
ланы әлеуметтік қатынасқа 
түсіріп, оны ересек өмірге 
тәрбиелейді. Сондай 
еңбектің барысында баланың 
жауапкершілігі артып, еңбек 
ету қажеттігін түсінеді. А. С 
Макаренко «Ата - аналарға 
арналған кітабында» 
«Бала тәрбиесінде сіздің іс 
қимылыңыздың өзі шешуші 
рөл атқарады. Сіз тәрбиені 
сөз арқылы немесе үйрету, 
бұйыру арқылы іске асыра-
мын деп ойламаңыз. Тәрбие 
өмірдің әр сәтінде іске аса-
ды. Тәрбие сіздің қалай 

киінетініңіз, сөйлейтініңіз, қалай күлгеніңіз, осы іс әрекеттің барлығы бала үшін өте 
маңызды. Ал отбасында сіз дөрекілік көрсетіп, жұбайыңызды жәбірлесеңіз осы ісіңізбен 
сіз балаға жаман тәрбие бересіз», - дейді. Жақсы перзент ата - ана қолындағы амана-
ты. Отбасында баланың жан дүниесін рухани пәктігіне тәрбиелеген абзал. Отбасында 
ата - ананың ықыласына бөленіп, тәрбие көріп өскен бала балабақшада да мектепте 
де өз ісіне жауап бере алады. 

Ұлт тәрбиесі - ұлт болашағы. Егеменді еліміздің ертеңгі болашағы жас ұрпақ 
тәрбиесі. Білімді денсаулығы мықты азамат өсіру үшін, мектеп болып ынтымақтасып 
та ат салысуымыз қажет. Кейін опық жеп бармақ тістемеу үшін баланы қаршадайынан 
дұрыс тәрбиелеуге, бала бақытының шынайы бағбаны болуға атсалысқан жөн. Бала 
бақытының кепілі - ата – ананың өнегелі тәрбиесінде.

Гүлнар МУЛКАМАНОВА,
 "Балдырған" бөбекжай бақшасының тәрбиешісі.

Дәстүрлі Наурыз мерекесі
Наурыз-көктем мен жаңару мерекесі.Бұл Қазақстанның сүйікті және ауқымды 

мерекелерінің бірі.Наурыз көктемнің күн мен түннің теңелетін күні.Наурыз айырықша 
тәлім-тәрбиелік үлгі өнегелік  мәрт-жомарттық сән салтанатты болып өтіледі.Бұл 
дәстүр  Екіаша орта мектебінде де елеусіз қалмады.Салтанатты жиында ақ дастар-
хан жайылып,өнерлі оқушыларымыз өз өнерлерін ортаға салды.Ата-баба салты мен 
жастарға үлгі ретінде қазақтың ұлттық ойындары,салт жоралғылары көрсетілді.Өскелең 
ұрпаққа қарияларымыз өз  батасын беріп, нақыл сөздерін айтып ізгі тілектерін білдірді.
Жиынға келген барша қонақтар мәре-сәре болып, рухани азық алды. Дәстүрімізге 
айналған ұлыстың ұлы күні Наурыз мерекесін тойлау өскелең ұрпаққа   үлгі өнеге.
Барша өз өнерлерін ортаға салған,ұтымды пікір айтып,қанатты сөздерімен ой түйгізген 
жандарға мектеп әкімшілігі атынан алғысымыз шексіз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш 
болғай!

Шолпан  МУКЫШЕВА,
Екіаша орта мектебінің мектепалды даярлық,музыка жетекшісі.

Ұлыстың ұлы күні
Наурыз мейрамы-ежелгі заманнан қалыптасқан жыл бастау 

мейрамы.Қазіргі күнтізбе бойынша наурыздың  22-сі  күн 
мен түннің теңесуі кезіне келеді.
Көне парсы тілінен аударғанда «жаңа күн» деген мағынаны білдіреді. Наурыз 

мерекесі-әлемнің  ең көне мерекелерінің бірі.Орта Азия халықтарында бес мың жыл 
бойы тойланып келеді.

Қарауылтөбе орта 
мектебінде 14-18 нау-
рыз аралығында Наурыз 
мерекесіне  жоспар құрылды.
Мектеп мұғалімдері мен 
оқушылары барлығы 
жұмыла қатысты.

Мектепте  іс-шаралар 
өткізудегі мақсатымыз «На-
урыз» мейрамы туралы 

түсінік беру арқылы қазақ халқының салт - дәстүрін көрсету және оны құрметтей білуге 
тәрбиелеу. 14 наурызда «Бір тал кессең, он тал ек» дегендей мектеп алдына оқушылар 
10 тал қарағай ағашын отырғызды. «Наурыздан соң қыс болмас, Мизамнан соң жаз 
болмас» дей келе 15 наурыз  «Наурыз мерекем, наурыз берекем» атты тәрбие сағатын 
тарих пәнінің мұғалімі: Мақсат Иманкулов  9 сынып оқушыларымен өткізді.Бата беру 
— адал ниет, жақсы тілек білдірудің ұлттық дәстүрі.  Дастарқан басында, түрлі жиын-
тойларда,  адам өмірінде кездесер ірілі-ұсақты қуаныштар кезінде той, қуаныш иесіне 
арнап қол жайып, бата береді.16 - наурызда «Қош келдің Наурыз» атты  іс-шараны 
мектеп кітапханашысы: Имашева Күлдария апай өткізді.  

 Наурыздың мән-мағынасы туралы 17 наурызда эссе жазу байқауын өткізіп, 
оқушылардың таным-түсінігін молайттым.

Салт-дәстүр — әр ұлттың, халықтың діні мен сеніміне, тұрмыс-тіршілігіне, ұлттық 
құрылым ерекшелігіне сәйкес ғасырлар бойы жинақталып, өмірдің өзі туғызған 
ғұрыптардың жиынтығы; қауым мен қоғамда қалыптасқан мінез-құлықтың үлгілері.18  
наурызда Наурыз мерекесіне арналған мектепшілік іс-шара өтті. Мектеп директо-
ры Кенжегүл Қыдырманова наурыз мерекесіне тілек тілеп, сөз сөйледі. Оқушылар 
мерекелік іс-шараға «Абай» ауылы, «Мұхтар» ауылы «Тоғжан» ауылы болып қатысты. 
Үш ауыл өзара салт-дәстүрге байланысты «Тұсаукесер», «Бесікке салу», «Азан 
шақырып, ат қою» көріністерін көрсетті.

Арқан тарту — қазақ халқының ұлттық ойындарының бірі. Ұлттық ойындар арқан 
тарту, қол күрестіру, асық ойнау бойынша ойындарды оқушылар қалай ойнау керектігін 
көрсетті. Ең соңында мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар Наурыз көже ішті. Қорыта кел-
сем, Наурыз  мерекесінде  мектебімізде осындай іс-шаралар  ұйымдастырылды.

А.АХБАНБАЕВА,
Қарауылтөбе орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі. 

Ұстаздар арасында спартакиада 
өтті

Ағымдағы жылдың 28-29 наурыз аралығында  ұстаздардың бос уақытын 
тиімді өткізу мақсатында «Алматы облыстық білім, ғылым және бюджеттік 
ұйымдар қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы» ҚБ-нің Сарқан аудандық 
филиалы Наурыз мейрамына орай мұғалімдер арасында теннистен, дойбы-

дан және баскетболдан 
аудандық деңгейде жарыс 
ұйымдастырды. 

Жарыстың ашылу сал-
танатында  Абай атындағы 
мектеп гимназиясының дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі  
Арыстанбек Смаханов 
шараға қатысушыларды 
сапқа тұрғызып, филиал 
төрағасына баяндама жа-
сады. Ермек Алинов те өз 

кезегінде ұстаздарды мерекемен құттықтап, жарысты ашық деп жариялады.  Қазақстан 
Республикасының Гимні орындалып, ойын ережесі таныстырылды. Командалар ара-
сында жеребе тартылып, топқа бөлінді. Шараға аудан мектептерінен 80 дей   ұстаз 
қатысуға өтініш білдірді. Жарыстың алғашқы күнінде теннистен және дойбыдан ерлер 
мен қыздар командасы болып бөлініп ,мықтыларды анықтады. 

Ал, екінші күні баскетбол ойынынан командалар үздік үштікке таласты. Шара 
соңында Сарқан аудандық филиалының  төрағасы Ермек Алинов барша қатысушыға 
алғысын білдіріп,  жеңімпаздарды марапаттады. 

Екі күнге созылған жарыстың нәтижесінде ерлер арасында теннис ойынынан:
І орынды Көкөзек орта мектебі; ІІ орынды  Ақтұма орта мектебі; ІІІ орынды Балалар 

шығармашылық үйі.  Ал, әйелдер арасында: І орынды Қарауылтөбе орта мектебі; ІІ 
орынды Абай мектеп гимназиясы; ІІІ орынды Шатырбай орта мектебінен келген коман-
да еншіледі.    Дойбы ойынынан: І орынды К.Қазыбаев атындағы орта мектебі; ІІ орын-
ды  Алмалы орта мектебі; ІІІ орынды Шатырбай орта мектебі. Ал, әйелдер арасында: 
І орынды Абай мектеп гимназиясы; ІІ орынды Екіаша орта мектебі; ІІІ орынды Абай 
мектеп гимназиясынан келген команда еншіледі. 

Баскетбол ойынынан: І орынды Абай мектеп гимназиясы; ІІ орынды  Алмалы орта 
мектебі; ІІІ орынды Көкозек орта мектебінен келген команда еншіледі.

Жеңімпаздарға  аудандық кәсіподақ филиалының дипломы, кубогі және қаржылай 
сыйлығы табысталды. 

«Алматы облыстық білім, ғылым және бюджеттік ұйымдар  
қызметкерлерінің жергілікті кәсіподағы» ҚБ Сарқан аудандық филиалы.

Менің жақсы көретін жыл мезгілім
Бір жылда төрт жыл мезгілі болады.Олар қыс,көктем,жаз,күз.Әр жыл мезгілінің өз 

ерекшелігі бар.Соның ішінде маған ұнайтын жыл мезгілдерінің бірі ол-көктем,себебі 
бұл кезеңде күн жылиды,табиғат жаңарып,жан-жануарлар көбейеді.Көктем айла-
рында көптеген мерекелер аталып өтіледі. Осы мезгілге сай көктемнің ең алғашқы 
күні ол-Алғыс айту күні, 8 наурыз халықаралық әйелдер күні.Жер дүниенің жаңару 
күні, Наурыз мерекесі, ғарышкерлер күні, бейбітшілік күні, Ұлы жеңіс күні осы 
көктемнің еншісіндегі атаулы күндер.Көктемнің басқа жыл мезгілдеріне қарағанда 
ерекше өзіндік орны бар.Көктем айлары бәрімізге денсаулық, береке, бірлік, 
тыныштық әкелсін.

                                          Гауһар  ХИДИР,
   Ақын Сара атындағы орта мектебінің  3«а» сынып оқушысы.

                                                

Біздің асыл ағалар
   Биыл Кеңес әскерінің Ауған жерінен шығарылғанына 33 жыл толды. Атаулы күнді 

атап өту үшін аудандағы білім ошақтарының оқушылары ұрыс даласында болған жау-
ынгерлермен кездесулер өткізіп жатты. Сондай мерекелік іс-шаралардың бірі  Екіаша 
орта мектебінде тарих пәні мұғалімдерінің ұйымдастыруымен білім алушыларға Ауған 
соғысы жайлы толық мәлімет беру, ардагер ағалармен ашық әңгімелесу, сұхбаттасу 
мақсатында өткізілді.  Кездесу кештің барысы:  І- бөлім: Ауған ардагеріне сауал (Сұрақ-
жауап кезеңі). ІІ- бөлім: Мерекелік мәдени әдеби концерттік бағдарлама. ІІІ- бөлім: Ме-
рекеге арналған әскери - спорттық шара. « Ардагерлер-асыл ерлер!»  атты шараға 
аудандық Ауған локалдық соғыс ардагерлері және мүгедектер ұйымының төрағасы 
Е.Тоқжигитов, жауынгер жерлес  ағаларымыз Т. Қуанышев, Қ. Чубженов, Б. Бершимбе-
тов қатысты. Алғашқы құттықтау  сөз кезегін мектеп директоры А.Ибраева алып арда-
герлерге өз тілегін білдірді. Ауыл округі әкімі Д.Дюсембеков сөз сөйлеп Ауған соғысы  
ардагерлерін мерекелерімен құттықтады. Ауған соғысында интернационалдық боры-
шын өтеген қаншама жас жауынгерлер қаза тапты. Олар да жарық дүниеге, болашақтың 
қызығына құштар еді. Амал қанша? Жерлесіміз марқұм Бақыт Баймолдинді және 
интернационалдық борышын адал атқарған қазақстандық боздақтарды бір минут 
үнсіздікпен еске алды.

Ардагер ағаларымыз басынан өткен оқиғалар жайлы сыр шертті. Кездесу ба-
рысында білім алушылар қызықтырған сұрақтарын қоюға мүмкіндік алды. Ал, 
концерттік бағдарламаны 6 сынып оқушысы Ануар Ергембай «Менің Қазақстаным» 
әнімен бастады. 5-8 сынып оқушылары өлеңдерін оқып, «Жұлдыз-ай» тобы би би-
леп, Еламан Тоқтасын өзінің оқушыларымен бірге күмбірлеген күй шертті.  Шараның 
соңында М.Мақатаев көтеріңкі көңіл-күй сыйлады.11 сынып оқушылары Ахметқазы 
Бексұлтан  мен Әділбек Саяның жүргізуімен өткен кеш мағыналы өтті. Кешті мектептің 
алғашқы әскери пәнінің ұстазы Р. Косаев әскери- спорттық шарамен жалғастырды.                                                                                      
Айқастар аяқталса да, ел жадында тарих қойнауында мәңгіге қалады. Ауған және басқа 
да сұрапыл соғыстар келмеске кетті. Дегенмен, жауынгерлердің қанымен, аналардың  
жасымен жазылған соғыс тарихы халық есінде мәңгі сақталады. Соғысқа қатысқан әр 
жауынгер әкесіз қалған баланың ғана емес ел жүрегінде мәңгілікке қалды.  Бүгінгі жа-
стар ел тарихымен мақтануы керек .Отанды шексіз сүйіп, оны жауларынан жан аямай 
қорғаған, Ауған жерінде қару асынып, мұң арқалаған жауынгерлерімізді құрметтеу- әр  
перзенттің парызы екенін тағы бір мәрте еске салды біздің асыл ағалар.

Ардагерлерімізге рухани қажырлылықты, ерлік пен оптимизмді тілейміз!

К.ЖАКСЫЛЫКОВА,
Екіаша орта мектебінің  тарих пәні мұғалімі.
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«Сауда – саттықты  (конкурстарды, аукциондарды) 
өткізуді талап етпейтін мемлекет меншігіндегі жер 

учаскілеріне құқықтар алу»  мемлекеттік көрсетілетін 
қызмет стандарты

Мемлекеттік қызмет көрсету тәсілі «электрондық үкімет» веб порталы арқылы 
жүзеге асады. Бірінші кезең 12 жұмыс күні ішінде,  екінші кезең  3 жұмыс күні ішінде 
жүргізіледі.  Көрсетілетін қызмет тегін жүргізіледі.  Мемлекеттік қызмет көрсету үшін 
қажетті құжаттар тізбесі (электрондық цифрлық қолтаңба, өтініші сұралып отырған 
жер учаскесінің схемасы ) екінші кезеңде бекітілген жерге орналастыру жобасы. 

Көрсетілетін қызмет алушының мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі мен 
мәртебесі туралы  ақпаратты қашықтықтан қол жеткізу режимінде порталдағы  
«жеке кабинет»,  сондай-ақ біріңғай байланыс орталығы арқылы алуға мүмкіндігі 
бар. Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері жөніндегі анықтамалық қызметтердің 
байланыс телефондары порталда көрсетілген.

 Мемлекеттік қызмет көрсету мәселелері бірыңғай байланыс телефондары: 
1414,  8 800 080 7777.

  А. НҰРПЕЙІСОВА,
Алмалы ауылдық округі әкімі  аппаратының бас маманы.                                           

ОРМАН – ТАБИҒАТТЫҢ 
СЫЙЫ!

Ол тек тамақ пен шикізат көзі, біздің планетамыздың 
«өкпесі» ғана емес. Орман – адамдарға емдік 
әсер ететін, күші мен қайратын қалпына келтіретін, 
өсімдіктер мен жануарлар дүниесінің әртүрлігінен 
эстетикалық ләззат алуға мүмкіндік беретін денсаулық 
қоймасы.

Жасыл желек арасында қаланың, ауылдың 
қапырығы мен шаңы, мазаны алар шуы жоқ кеудені 
керіп дем алуға болады. Гүл мен шөптің жұпар 
исін жұтып, құстардың сайраған дауысын тыңдап 
табиғаттың сұлулығына тамсанамыз. Орманда өрт 
қауіпсіздігін сақтамау салдарынан осы кереметтің бәрі 
әп-сәтте өртпен аяусыз жойылады. «От – орманның 
қатыгез жауы»

Ол оған орны толмас және мағынасыз зиян 
келтіреді. Өртпен орман өсімдіктері ғана емес, 
көптеген құстардың ұялары, жас және ересек жану-
арлар, терісі бағалы аңдар мен құстардың азық қоры, 
ормандағы құрылыстар, дайындалған сүректер және 
жануарлардың азығы, ағаш көпірлер және басқа халық 
шаруашылығы объектілері жойылады. Орман өрттері 
негізінен адамдардың кінәсінен туындайды. Ол ор-
манда жұмыс істейтін және демалатын туристердің, 
жидек және саңырауқұлақ терушілердің, балық ау-
лаушылар мен аңшылардың отқа ұқыпсыз қарауының 
нәтижесінде болады. Өрт қауіпі бар маусымға дайын-
далу мақсатында орман шаруашылығы мемлекеттік 
мекемелері орман өрттері туындай қалған жағдайда 
олармен күресу үшін күштер мен құралдардың өзара 
іс-қимыл іс-шараларының жоспарын әзірлейді, ше-
каралас жатқан барлық заңды тұлғалардың және ша-
руа қожалықтары бірлесіп жұмыс жасайды. Осы кезде 
небір жағдайларға төтеп беріп , өртпен күресетін ор-
ман күзетшілері аянбай еңбек етіп, бақылау жүргізеді.

С. АНУАРБЕКОВ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің Құрақсу 

орманшылығының орманшысы.

Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы 
қоры салымшыларының зейнетақы 
жинақтарының сомасы 2022 жылдың 1 
ақпанындағы жағдай бойынша 13,1 трил-
лион теңге болды. Бұл қаражат зейнетақы 
жарналары мен инвестициялық табысты 
қамтитыны белгілі.

Қаржы нарықтарындағы, оның ішінде 
Қазақстандағы және шетелдегі қаңтар 
айындағы саяси жағдайға байланысты 
тұрақсыздыққа қарамастан, 2022 жылдың 
бірінші айындағы таза инвестициялық 
табыс оң сипат алып, 10,6 млрд теңгеге 
жетті.

Айта кету керек, зейнетақы жинақтары 
– бұл ұзақ мерзімді инвестициялар және 
инвестициялық табыстың мөлшерін 
кемінде 1 (бір) жыл кезеңінде талдау 
орынды. Қысқа мерзімді деректер (апта 
сайынғы, ай сайынғы және т.б.) – айқын 
нәтиже көрсетпейді, өйткені, ол нарықтың 
үнемі құбылмалығына тәуелді.

Мысалы, салымшылардың 
(алушылардың) ЖЗШ-сына бөлінген 2021 
жыл барысындағы таза инвестициялық 
табыс шамамен 1,4 трлн теңгені құрады, 
бұл бір жыл ішінде түскен жарналар 
мөлшерінен асып түсті (1,3 трлн теңге). 
БЖЗҚ зейнетақы активтері бойынша 
кірістілік ҚР Ұлттық Банкінің басқаруымен 
былтыр жыл басынан бері 11,13% 
көрсетсе (бұл мерзімді банк депозиттері 
бойынша табыстылықтан жоғары), ин-
фляция 8,4% болды.    

Жалпы алғанда, барлық зейнетақы 
активтері БЖЗҚ-ға біріктірілген сәттен ба-
стап (2014 жыл) Ұлттық банк қамтамасыз 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі жұмыс істегеннен 
бері зейнетақы активтерінің нақты табыстылығы 

130,46 % құрады
еткен инвестициялық табыс 2022 жылдың 
1 ақпанында 6,05 трлн теңгеге жетті, бұл 
қазақстандықтардың барлық зейнетақы 
жинақтарының 36,7%.  Жинақтаушы 
зейнетақы жүйесі құрылған күннен 
бастап (1998 жыл) инвестициялық 
табыстылық 2022 жылғы 1 ақпанда 
өсу қорытындысымен 681,75% құраса, 
барлық кезеңдегі инфляция 551,29%. 
Осылайша, жинақтаушы зейнетақы 
жүйесі қолданыла бастаған кезден бастап 
2022 жылдың 1 ақпанына дейінгі кезеңде 
зейнетақы активтерінің нақты кірістілігі 
130,46% жетті.

Естеріңізге сала кетейік, зейнетақы 
активтерін басқарушылар (Қазақстан 
Республикасының Ұлттық Банкі 
және инвестициялық портфельді 
басқарушылар (ИПБ)) инвестициялық та-
быс алу мақсатында зейнетақы активтерін 
Қазақстанда және шетелде экономиканың 
түрлі секторларындағы әр түрлі қаржы 
құралдарына, әр түрлі валюталарға ор-
наластырады. Мұндай әртараптандыру 
зейнетақы жинақтарының сақталуын және 
тұрақты табыстылығын қамтамасыз етеді. 
Инвестициялық кіріс бағалы қағаздар (са-
лымдар және басқа да операциялар) бой-
ынша сыйақы түріндегі кірістерден, қаржы 
құралдарын нарықтық және валюталық 
қайта бағалау түріндегі кірістерден, 
сыртқы басқарудағы активтер бойынша 

кірістерден және т. б. құралады. 
Нарықтық және валюталық қайта 

бағалаудан түскен кіріс жеке алынған 
кезеңде оң да, теріс те болуы мүмкін. 
Сондықтан инвестициялық қызметтің 
нәтижесінде шетел валютала-
ры бағамдарының құбылмалылығы 
және қаржы құралдарының нарықтық 
құнының өзгеруі салдарынан есептелген 
инвестициялық табыстың мөлшері әр 
түрлі болуы ықтимал.

Жалпы, ҚР зейнетақымен 
қамсыздандыру туралы Заңына сәйкес, 
мемлекет зейнетақы төлемдеріне құқық 
алған кездегі инфляцияны ескере отырып, 
зейнетақы жинақтарының сақталуына 
кепілдік береді. Әлемде баламасы жоқ 
бұл норма салымшылардың жинақтарын 
инфляциядан сақтауға ықпал етеді. 
Зейнетақы жинақтарын ИПБ басқаруына 
аударған кезде мемлекет кепілдігі 
басқарушы компанияның зейнетақы 
активтері кірістілігінің ең төменгі деңгейін 
қамтамасыз ету жөніндегі кепілдігімен ал-
мастырылады. 

Инвестициялық басқарудың және 
зейнетақы активтерін есепке алудың 
барлық жүйесі ашық болып табылады: 
әрбір салымшы өзінің инвестициялық 
табысын enpf.kz сайты немесе мобильді 
қосымшадағы жеке кабинеттен 24/7 
тәртібінде көре алады. Айта кетейік, 

зейнетақы активтерін қайта бағалау апта 
сайын және әр айдың соңғы күнінде 
жүргізіледі.

БЖЗҚ зейнетақы активтерін 
инвестициялық басқару жөніндегі 
және БЖЗҚ зейнетақы активтері 
орналастырылған қаржы құралдары тура-
лы ақпарат БЖЗҚ ресми сайтындағы (www.
enpf.kz) «Көрсеткіштер/инвестициялық 
қызмет» бөлімінде жарияланады.

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 асырады. 2016 
жылғы 1 қаңтардан бастап зейнетақы 
активтерін басқару тиімділігін артты-
ру бойынша ұсыныстар жасау қызметі 
Қазақстан Республикасының Президенті 
басшылық ететін Ұлттық қорды басқару 
кеңесіне берілді. Зейнетақы заңнамасына 
сәйкес БЖЗҚ міндетті зейнетақы жарна-
ларын, міндетті кәсіптік зейнетақы жарна-
ларын, ерікті зейнетақы жарналарын тар-
туды, зейнетақы төлемдерін, зейнетақы 
жинақтары мен төлемдерін жеке есеп-
ке алуды жүзеге асырады, салымшыға 
(алушыға) зейнетақы жинақтарының жай-
күйі туралы ақпарат береді (толығырақ 
www.enpf.kz сайтында).

 

Орманды  қорғау – ортақ  міндетіміз!
Орманның адам мен биосфера үшін маңызы зор. Орман топырақтағы  ылғалды 

сақтай отырып, су балансын тұрақтандырады. Орман өсімдіктердің жамылғысы 
мен жануарлардың көбейе түсуіне ықпал етеді. Орман аң-құстардың мекені, дәрілік 
өсімдіктердің панасы. Орман ауаны тазартады. Бір гектар орман бір күнде 180-200 
килограмм оттегі шығарады.  Бұл шамамен мың адамның бір тәулікте шығаратын 
көмірқышқыл газына тең. Ал орманның жауы – адам факторы, өрт және қоршаған 
ортаның ластануы. Бір сөзбен айтқанда, ел азаматтарының денсаулығын қорғауға се-
беп болып отырған орманды қорғау – баршамызға ортақ жауапкершілік.  

Кең байтақ еліміздің аумағы үлкен болғанымен, Қазақстанның орман қоры шектеулі. 
Сондықтан,  аз ғана орман қорын сақтау – мемлекет үшін аса маңызды міндет. 

Табиғаттың сақталуы – келешек ұрпақтың қолында. Ал, жасыл орманның пайдалы 
қасиеттері айтпаса да белгілі. Сондықтан,  жасыл желектендіру мақсатында жыл сай-
ын елді мекендердің көшелері мен аулаларына ағаштар отырғызылып келеді. Бұл  ба-
стама алдағы уақытта да жалғасын таба бермек.  Орманды  қорғау – барлығымыздың  
міндетіміз.

А.КОПТЛЕУОВ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің  Құрақсу орманшылығының орман-шебері.

Сексеуіл
Орманды өрттен, заңсыз отаудан, түрлі зиянке-

стерден, аурулардан сақтау ерекше күтімдегі табиғи 
аумақтар мен жануарлар дүниесін қорғау жөніндегі 
мемлекеттік мекемелерге жүктелген. Бұл міндетті біздің 
аумақта Бөрлітөбе орман шаруашылығы коммуналдық 
мемлекеттік мекемесі атқарады. Мекеменің ор-
ман күзету қызметкерлері  сексеуіл алқаптарына 
бақылау жұмыстарын  жүргізіп тұрады және бұл 
жұмыстар жоспарға сай жүйелі түрде атқарылады. 
Сексеуіл сирек ормандарының алқаптарына күзгі ай-
ларында табиғи түлеу жаңаруына ықпал жұмыстары 
жүргізіліп тұрады.. Орман шаруашылығы және жану-
арлар дүниесі комитетінің 2015 жылғы 13 тамыздағы 
№211 бұйрығына сәйкес мемлекеттік орман қоры 
учаскелеріндегі сексеуіл ағаштарының барлық кесу 
түрлеріне 2018 жылдың 31 желтоқсанына дейін шек-
теу қойылған болатын. Ал, 2017 жылғы 1 шілдеден 
бастап «ҚР кейбір заңнамалық актілеріне өсімдіктер 
және жануарлар дүниесі мәселелері бойынша 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Заң 
күшіне енеді. Осыған орай ел аумағында сексеуіл от-
ындарын сауда нүктелерінде сатуға және оларды 2023 
жылдың 31 желтоқсанына дейін кесуге тыйым салын-
ды. Сексеуілдің шөлейтті аймақтарда өсетін ағаштар 
секілді құм тоқтатуда рөлі айрықша. Оны шамадан 
тыс кесу сусымалы құмның ұлғаюына және соның 
кесірінен болатын жалпы экологиялық зардаптарға 
әкеп соқтырады.

Таза ауа – адамзаттың тіршілік көзі болса, ор-
ман, жасыл желек – оттегінің қайнар бұлағы. Ауа 
тазалығына орманның пайдасы зор. Иә, табиғат – 
адамзаттың ежелден бергі тіршілік етіп келе жатқан 
ортасы. Сондықтан оны қорғау – әрбір азаматтың 
қасиетті борышы.

Е.СЕРИКБАЕВ,
Бөрлітөбе ОШКММ-нің Құрақсу 

орманшылығының орман-шебері.

Қазақстанда аз қамтылған азаматтар мемлекет есебінен 
жәрдемақылар, әлеуметтік көмектер ала алады. Тұрғын үй 
көмегі де жалпы табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен 
отбасыларға тағайындалады. Ол коммуналдық төлемдер 
мен мемлекеттік тұрғын үй қорынан жалға алынған баспана-
ны күтіп-ұстау шығындарын қамтиды. Мемлекеттік қызметті 
алу үшін ХҚО-ға барып өтініш тапсыру керек. Өтінішпен 
бірге отбасының табысын растайтын құжаттар, жұмыс ор-
нынан немесе жұмыссыз деген анықтама, коммуналдық 
төлемдердің түбіртегі және жеке куәлік болуы тиіс. Соны-
мен қатар egov.kz порталы арқылы онлайн алуға болады. 
Электрондық өтінішке қол қою үшін ЭЦҚ қажет. Қызметтің 
жауабы 8 жұмыс күн ішінде жеке кабинетке келіп түседі.

Г. СМАГУЛОВА,
Сарқан аудандық ХҚК бөлім маманы. 

В  госкорпорации к особым клиентам особое отношение. 
В каждом фронт офисе работает льготное окно, где граж-
дане, имеющие инвалидность, могут получать госуслуги 
без ожидания в очереди. Льготные окна помогут гражданам 
данных категорий получать услуги быстро и качественно. 
Например, при обслуживании посетителя-инвалида по слу-
ху запускается сервис «Сурдо-онлайн», который переводит 
устную речь на язык жестов и наоборот. Также люди, имею-
щие 1 или 2 группу инвалидности, и ветераны ВОВ могут 
вызвать работников ЦОН на дом. Оставить заявку на вызов 
специалиста можно, позвонив по номеру 1414. После по-
дачи заявки специалисты госкорпорации уточняют полноту 
документов и назначают дату и время оказания госуслуги.

Выезд сотрудников ЦОНа на дом осуществляется в те-
чение 7 рабочих дней и оказывается на бесплатной основе.

А.ХАМЗА,
специалист ЦОН Сарканского района.

Кто может воспользоваться 
льготным окном                                                                                                                        

Мемлекеттік қызметті 
алу тәртібі
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ARQANS

SHARAINA
Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ
4 бөлмелі үй сатылады. Жер көлемі 12 сотық. Мал ұстауға ыңғайлы жер бар. Екі үйдің жері 

бар. Үй жылы әрі құрғақ. Қора-қопсы, монша, 2 жертөле, жаңа көмір қора, бау-бақша, жеміс-жидек 
көп. Бағасы келісімді. Төлемді бөліп төлеуге болады. Мекен-жай: Сарқан қаласы, М.Жұмабаев 
№17 үй. Тел: 8747 8671461.   

В магазин «Асемгуль» требуется уборщица, мастер по изготовлению мягкой мебели. Обра-
щаться г. Саркан, тел. 2-29-04, сот. 8701 3066663, 8702 9107124

Продается дом в центре. Теплый уютный. Участок 8 соток. Удобен под строительство мини-
маркетов, сто, кафе и т.д. Цена 7 700 000. Обращаться ул. Горький 66 (К. Буашев), тел. 8747 
287 3886. 

Абдыханова Асем Умбеталиевнаның атына тіркелген Сарқан қаласы, Жанабаев көшесі, 
№ 2 үй гаражының 0,0053 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 1154953 (кад.№ 03-267-
005-582) жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Продам дом в центре благоустроенный, имеется горячая, холодная вода, душевая каби-
на, туалет, Аристон. Летняя кухня (второй дом). Гараж, баня, все хоз. постройки. Сдвоенный 
участок 14 соток. Полив отличный. Обращаться ул. Жамбыла № 18 (2 квартала выше по-
лиции), тел. 2-13-54, сот. 8 700 2786020.

Сарқан қаласы, Аймауытова 10,  0.0537га жер 
учаскесінде орналасқан 2 бөлмелі үй сатылады. 

Сарқан гуманитарлық колледжінде ұзақ жылдар ұстаздық етіп, жас 
ұрпаққа тәлім мен тәрбие беріп келе жатқан алғашқы әскери дайындық 
пәнінің мұғалімі, қадірлі досымыз Стамбеков Серкебай Сембекұлын 
сәуір айының 2-ші жұлдызы күнгі туған күнімен әрі зейнет жасына 
жетуімен шын жүректен құттықтаймыз! Осынау қуанышты күні өмір жолы 
өнегеге толы, кейінгіге айтары бар  туған күн иесіне зейнет жасың құтты 
болсын, талай жылғы адал еңбегіңнің бұдан былай лайықты жемісін көр 
деген ақ тілек, ізгі лебізімізді ақтарғымыз келеді. Қуанышыңыз құтты бол-
сын! Еңбек демалысыңыздың әр күні шалқыған шаттыққа, отбасы - От-
анда, асыл жар, ардақты ұл – қыздардың, немерелердің ортасында өтсін! 
Ендігі күндеріңіз әрдайым жылы да шуақты, денсаулығыңыз мығым да 
қуатты болсын. 

Талай күндер төккен термен өткен күн,
Қуаныштың нәрі көктен сепкен күн.
Талай жылдар тағылымы толысып,
Еңбектен соң зейнет келіп жеткен күн.
Ізгі тілекпен: достары Есболат-Ғалия, Жәрдемберген-Светлана.

Құрметті Тұрсынбай Абылайханұлы! Қызмет деген бір белестен 
өтіп, құрметті демалыс деген кезеңге жеттіңіз! Қуанышыңыз ұзағынан 
болсын! Ағайын-туыстың құрметіне, қосағыңыздың үлдесі мен 
бүлдесіне, немере мен шөберелердің шу-күлкісіне, ұл-қыздарыңыздың 
жеңісті шақтарын көрген шаттықтың бақытты сәттеріне бөленген әдемі 
ғұмыр кешіңіз!

Зейнет жасқа жетіп кепсіз зымырап,
Бірақ қимыл әлі жастай шымыр-ақ.
Еңбегіңіз зейнет болсын ендігі
Күндеріңіз мұң салмасын қырындап.
 Тілек білдіруші: «Ақбота» бөбекжай-бақшасының ұжымы. 

Сарқан қаласының тұрғыны ардақты  әке, адал жар, мейірімді ата 
Сагиев Кария Испанұлын туған күнімен құттықтаймыз. Әке жүзіңізден 
шуақ кетпей, біздің ортамызда күліп-ойнап, шаттыққа кенеліп, бақытқа 
бөленіп ұзақ жасай беріңіз. Осы жасқа келгенше жұрт тамсанарлық 
істеріңіз көп-ақ. Алдағы уақытта осы істеріңіздің жемісін көріңіз.

Асыл әке, ардағы ұл-қызының,
Бәрін болжап жүретін алдағының.
Қамқорымыз Сіз келіп 60 жасқа,
Қуантып отырсыз ғой бізді бүгін.
Жан Әке, құтты болсын 60 жасың,
Біз үшін ардақты ғой алтын басың.
Немереден көріңіз шөберені,
Жыр алыбы Жамбылдың көріп жасын.
Ізгі ниетпен: жұбайы Жанар, ұлдары Ермек, Самғат, келіндері Айжан, Құндыз, 

немерелері Самғар, Мансұр, Ислам, Али, Муслим, Сезім, Арман, қызы Мадина. 

М. Төлебаев ауылының тұрғыны Ақылбекова Алмагүл 
Қазтайкызын 53 жас зейнетке шыққан қуанышты күнімен 
құттықтаймыз. Құрметті демалысыңыз құтты болсын, қуанышыңыз 
ұзағынан болсын! Ағайын -  туыстың құрметіне,қосағыңыздын үлдесі 
мен бүлдесіне, немере-шөберелердің шу күлкісіне, ұл - қыздарыңыздың 
жеңісті шақтарын , көрген шаттықтың бақытты сәттерге бөленген әдемі 
ғұмыр кешіңіз! Өмір жолыңыз ұзақ болып, бейнетіңіздің зейнеті 100 
есе,1000 есе болып зейнеткерлік жас денсаулық, бақыт, байлық алып 
келсін! Жапырағын жайған мәуелі бәйтеректей  ғұмыр тілейміз.

Құттықтаушылар : Жумагельдиновтар отбасы.

Оразаң қабыл болсын, 
ұстаған жан!

Мейірімді, рахымды Алланың 
атымен бастаймын! Барлық мақтау 
мен мадақ әлемдердің раббысы 
Алла тағалаға, сансыз салауа-
тымыз сүйікті пайғамбарымызға 
(с.ғ.с.) болсын! 

Құрметті мұсылман бауыр-
лар, қадірменді сарқандықтар! 
Баршаңызды мүбарак Рамазан 
айының келуімен шын жүректен 
құттықтаймын! Жамағат жыл бойы 
сағына күткен қасиетті Рамазан 
айына жеткеніміз үшін жаратқан 
Иемізге сансыз шүкірлік етеміз. 
Ұлы Жаратушының пенделеріне 
тартқан Оразаның мақсаты - 
мұсылманды рухани тазартып, 
жанды көркем мінезге тәрбиелеу, 
нәпсіні тізгіндеу. Құранда Алла 
Тағала: «Ей, иман келтіргендер! 
Күнәлардан сақтанып, тақуалыққа 
жетулерің үшін сендерге 
бұрынғыларға парыз етілгендей 
ораза парыз етілді» (Бақара, 183 
аят)-дейді. Ал, Алла елшісі (с.ғ.с.) 
қасиетті ай туралы «Шынында 
жәннатта бір есік бар, ол «Рай-
йан» деп аталады. Ол есіктен тек 
ораза ұстаушылар ғана кіреді» 
деген. Ендеше, Алла тағала бар-
шамызды шынайы ықыласпен 
ораза ұстаушылар санатына 
қосып, жәннаттың Раййан есігінен 
кіруімізді нәсіп еткей! Қасиетті Ра-
мазан құтты болсын!

Серікбек АСҚАР,
       Сарқан ауданының бас 

имамы.

Анамызға аяулы жар, балаларына ардақты әке болған Бисмаков 
Сыдық Жақыпұлының көзі тірі болса, 2 сәуірде 53 жасқа толар еді… 
Сұм ажал ортамыздан алып кеткеніне 15 жыл толып отыр. Ашық, жай-
дары мінезді әкеміз балаларының, олардан тараған немерелерінің 
қызығын көрмей кетті. Сіз көрмеген ұл-қыздарыңыздың қызығын 
артыңызда қалған анамыз көрсін. Амал не, әкемізді сағына еске ала 
отырып, топырағың торқа, жаның жәннатта нұрлансын деп Алладан 
тілейміз.

Әке, көзден кеттіңіз мәңгі жырақтап,
Сенбей сізді көп іздедік, біз жылап.
Кетіпсіз ғой бұл өмірден мәңгіге,
О дүниені мекен қылып тұрақтап.
Бәйтеректей әулетке сая болған,
Бәрінен де мейірімін аямаған.
Жәннатта жаның болсын, рухың биік,
Өзіңдей қайда бізге аяулы адам.
Сағынышпен еске алушылар: жұбайы Гүлбаршын, ұл-қыздары Алишер, Сымбат, 

Қуандық, немерелері Асылым, Аяулым.

Алмалы ауылының тұрғыны болып ғұмыр кешкен қарулас до-
сымыз Малайбеков Жанатбек Есқараұлын сағынышпен еске ала-
мыз. Жаны жайсаң, пейілі кең Жанатбек тірі болса ортамызда жүріп 
елу үш жасын тойлар еді. Орны ойсырап тұрған қаруласымыздың 
ақкөңіл келбеті, нұрлы бейнесі, жайдары мінезі қашанда көңілімізде 
сақталады. Жаны жәннатта, топырағы торқа, иманы жолдас болсын!

Қатал тағдыр ойнатып ойран дауыл,
Батырарын сездік пе ойларға ауыр?
Қапияда ажалдың оғы тиіп,
Қайрылмастан кеттің бе, қайран бауыр?!
Қойнына алды қара жер арда ұлын…
Асыл бейнең, көңілде қалды-ау үнің.
Топырағың торқа боп, тыныш ұйықта,
Жадымыздан өшпейсің, жан бауырым!
Еске алушылар: аудандық Ауған локальдық соғыс 

ардагерлері және мүгедектер ұйымы.

ЕСКЕ АЛУ

Алматы облысының тілдерді дамыту 
жөніндегі басқармасы ұлттық салт-дәстүр 
мен батаның тәрбиелік мәнін насихаттау 
мақсатында облыстық «Батагөй» байқауын 
жариялаған болатын.

Жуырда Тіл сарайында байқаудың бірінші 
кезеңі бойынша әр аудан, қаладан іріктеуден 
сүрінбей өткен батагөйлер ақтық сынға түсті.

Үздіктерді анықтау кезінде 
қатысушылардың ұлттық киім үлгісіне, сах-
на мәдениетіне, батаның мазмұнына, сөз 
шеберлігіне, дауыс мақамына ерекше назар 
аударылды.

Байқаудың І орнын Сарқан ауданынан кел-
ген 82 жастағы Сүлейменов Қожамсейіт қария 
қанжығалады. ІІ орынды талдықорғандық 
Исмаилов Құрмаш пен Қапшағай қаласынан 
келген Берік Баилов еншіледі. Райымбектiк 
ең жас батагөй Серік Абдраймов, текелілік 

саятшы Файзулла Бүркітбай, Іле ауданынан келген зейнеткер Мақсат Сейдалиев ІІІ орынның 
тұғырынан көрінді.

Сайысқа қатысқан барлық дуалы ауыз қариялар ынталандыру сыйлығына лайық деп та-
нылды.

Аудандық ардагерлер кеңесі.

Сартбаев Меліс Мухамаровичтың атына 13.11.2017 жылы ҚР ІІМ-нен берілген 042311369 
нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Сейтбаткалов Болаттың атына тіркелген Сарқан ауданы, Лепсі ауылдық округіндегі 1403,0 
га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 005264 (кад.№ 03-263-056-111), Көктерек ауылдық 
округіндегі 2349,0 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 1142895 (кад.№ 03-263-056-112)  
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Садуакас Азат Кенжебекұлының атына 06.08.2018 жылы ҚР ІІМ-нен берілген 043334279 
нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Туменбаева Гульшат Уразкановнаның атына 26.03.2003 жылы ҚР ІІМ-нен берілген 
044897411 нөмірлі жеке куәлік жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Утерянные все правоустанавливающие документы (тех.паспорт, гос.акт и т.д.) на имя Лукья-
ненко Федора Михайловича по адресу Нукенова №16 считать недействительным. 

І орын Сарқан ауданында


