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Выращивание овощей хорошего качества в теплицах - 
очень сложный процесс. Чтобы обеспечить такой уровень 
производства, теплицы должны работать профессиональ-
но и экономически эффективно. Управлять климатическими 
условиями и оптимизировать ресурсы непросто, ведь тре-
буется определенное время, чтобы выработать схемы взаи-
модействия всех процессов. 

Несмотря на это, все больше людей проявляют интерес к выра-
щиванию тепличных овощей. И что немаловажно, в их числе и наша 
молодежь. Так, в Сарканском районе студенты политехнического 
колледжа проявили инициативу и построили специальную теплицу, 
которая будет работать в течение всего года. А ее особенность за-
ключается в том, что она изготовлена из подручных материалов, без 
каких либо затрат.

Площадь теплицы составляет 200 квадратных метров, в ней 
установлено более 100 старых окон и около 10 отопительных ба-
тарей. Эту инициативу студентов колледжа поддержал директор 
учебного заведения Нурахмет Маткаримов, оказавший поддержку и 
предоставивший необходимое оборудование, освещение, семена и 
многое другое.

- Мы начали строить теплицу осенью прошлого года. Конечно, без 
трудностей вначале не обошлось, но после того, как был заложен 
фундамент и отремонтировано здание, работа активизировалась. 
В короткие сроки мы завершили все процессы и благодаря общему 
усердию и упорству уже в феврале получили первый урожай. От-
радно, что сегодня студенты колледжа обеспечены овощами, выра-
щенными в нашей оранжерее, - рассказал студент 3-го курса Максат 
Умбетов.

Сегодня здесь есть помидоры, редис, зеленый лук и многие дру-
гие овощи. Уже в этом месяце планируется получить урожай огурцов.

Стоит отметить, что такую уникальную теплицу можно найти 
только в Сарканском районе.

Айгерим МАМРАЕВА.

И построили студенты 
теплицу Алматы облысында 

өнегелі құндылықтарды 
жаңғыртуға және отбасы мен 
некенің (ерлі-зайыптылықтың) 
жағымды үлгісін таратуға, от-
басы мәртебесін арттыру 
мақсатында «Мерейлі отбасы» 
ұлттық конкурсы өткізіледі. 

Конкурс 15 мамырдан 
Халықаралық отбасы күніне 
орай басталады. Конкурсқа қатысуға өтінім 
арқылы, өзін-өзі ұсыну жолымен, сондай-ақ 
жергілікті атқарушы органдардың, Қазақстан 
Республикасының заңнамасында белгіленген 
тәртіппен тіркелген заңды тұлғалардың ұсынуы 
бойынша отбасылар (үміткерлер) қатысады.  

Конкурсқа қатысуға мүшелерінің еңбектегі, 
спорттағы, шығармашылық, зияткерлік, ғылыми 
жетістіктері жоғары, сондай-ақ қоғамдық пайда-
лы қызметке белсенді қатысады (волонтерлік, 
қайырымдылық, меценаттық, тәлімгерлік) отбасы-
лар жіберіледі.

Қызметі Қазақстан Республикасының 
аумағында тыйым салынған ұйымдардың 
құрамына кіретін  мүшелері бар,  бұрын сотталған 
мүшелері бар отбасылар конкурсқа қатыса алмай-
ды.

Конкурс екі кезеңде жүргізіледі. Бірінші кезең – 
аудандық (қалалық), екінші – облыстық деңгейде.

Конкурсқа қатысуға өтінім қағаз және 
электрондық нұсқада аудандық (қалалық) 
комиссияға келесі құжаттар тапсырылады:

1) ата-аналардың (қорғаншылардың, 
қамқоршылардың) жеке басын куәландыратын 

«МЕРЕЙЛІ ОТБАСЫ» ұлттық конкурсы
қ ұ ж а т т а р д ы ң 
к ө ш і р м е л е р і , 
балалардың туу ту-
ралы куәліктерінің 
көшірмелері;

2) асырап алушы 
(қорғаншы) отбасы-
лар үшін – жергілікті 
уәкілетті органның 
кәмелетке толмаған 

балаға қорғаншылықты (қамқоршылықты) белгілеу 
туралы шешімінен үзінді көшірме;

3) неке қию туралы куәліктің көшірмесі;
4) ата-аналарының біреуі қайтыс болған 

жағдайда, қайтыс болу туралы куәліктің көшірмесі 
(болған жағдайда);  

5) балаларды тәрбиелегені үшін алған 
көтермелеулердің, белгілі бір жетістіктері үшін 
алған көтермелеулердің бар екенін куәландыратын 
құжаттардың көшірмелері; 

6) заңды және (немесе) жеке тұлғалардың 
ұсыным хаттары (кемінде екі);

7) отбасы мүшелерінің еңбектегі, спорттағы, 
шығармашылық, зияткерлік, ғылыми жоғары 
жетістіктерін куәландыратын құжаттардың 
көшірмелері;

8) дербес деректерді жинауға және өңдеуге 
келісім. 

Құжаттарды көрсетілген мерзімнен кейін ұсынған 
үміткерлер конкурсқа қатысуға жіберілмейді.

 Аудандық (қалалық) комиссияға ұсынылған 
құжаттар қайтарылмайды.

Барлық мәліметті аудандық (қалалық) ішкі  сая-
сат бөлімінен  алуға болады.

ХРИСТИАН – С ВЕЛИКИМ 
ПРАЗДНИКОМ!    

Дорогие братья и сестры, жители нашего района!
Сердечно поздравляю вас с праздником праздников и торже-

ством из торжеств – Воскресением Христовым, Пасхой Божией спа-
сительной! 

По древней, идущей от апостолов традиции, восклицаю всера-
достный гимн жизни – Христос воскресе! Христос тipiлдi!

Пасха – один из любимых праздников в нашей стране, где в мире 
и согласии проживают представители разных народов, культур и 
конфессий. Казахстанцы дорожат своим богатым историческим на-
следием, бережно сохраняют духовные основы, стремятся передать 
традиционные нравственные ценности подрастающим поколениям. 

Пусть в этот мира спасительный день праздника Пасхи, в каж-
дый дом войдет Свет радости Божественной любви. И этим Светом 
Светлой Христовой Пасхи, согреет наши сердца. Господь указывает 
и открывает каждому верный путь к вечности, в Царство Небесное, и 
этот путь пролегает через заботу о ближнем. Без живой веры в Бога, 
без следования Его вечным заповедям, невозможно представить  
полноценную человеческую жизнь, невозможно построить крепкое 
в материально м и духовном отношении общество. От напоминает 
нам светлый праздник Пасхи. 

С праздником Пасхи сердечно всех вас поздравляю. Желаю всем 
нам мира, благополучия, крепкого здоровья!

Христос воскресе – Воистину воскресе! 

настоятель Храма Казанской иконы Божией матери
г. Саркан иеромонах Максим (Романов) 

Таратылатын банктердің салымшылары кепілді 
өтемді 1 мамырға дейін ала алады

2022 жылдың 15 сәуіріне 
қарай Қазақстанда барлығы 
9 банкте тарату үдерісі жүріп 
жатыр. Олардың салымшы-
ларына кепілдік берілген өтем 
сомасының 98%-дан аста-
мы төленген. Бұл шамамен 
113,1 млрд теңгені құрайды. 
Қазақстанның депозиттерге 
кепілдік беру қорының (бұдан 
әрі - Қор) мамандары кепілдік 
берілген өтемді төлеу және 
талап етілмеген өтем сома-
ларын Бірыңғай жинақтаушы 
зейнетақы қорына (бұдан 
әрі - БЖЗҚ) аудару тәртібін 
түсіндірді.  

Таратылатын сегіз банктің 
салымшылары өздеріне тиесілі 
өтем ақшаларды соңғы күнін 
қоса алғанда 2022 жылдың 1 
мамырына дейін ала алады. 
Бұл «Валют-Транзит Банк» 
АҚ, «Қазинвестбанк» АҚ, 
«Delta Bank» АҚ, «Эксимбанк 
Қазақстан» АҚ, «Qazaq Banki» 
АҚ, «Астана Банкі» АҚ, «Tengri 
Bank» АҚ және «AsiaCredit 
Bank (АзияКредит Банк)» АҚ 
салымшылары. «Capital Bank 
Kazakhstan» АҚ лицензиясы-
нан кейінірек айырылғандықтан, 
оның салымшыларының 
кепілдік берілген өтемді соңғы 
күнін қоса алғанда биылғы 
жылдың 3 шілдесіне дейін алуға 
мүмкіндіктері бар. 

Өтем алуға өтінішті дәстүрлі 
тәсілмен де Төлемдердің 
электрондық порталы (ТЭП) 
арқылы онлайн түрінде де бе-
руге болады. Онда төленуге 
қолжетімді соманы тексеруге 
және өтініштің орындалу бары-
сын қадағалауға болады. Со-
нымен қатар салымшылар ли-

цензиясынан айырылған банктің 
салымшыларына өтем төлеуге 
тағайындалған агент банктер 
арқылы да өтініш бере алады. 
Кепілдік берілген өтемді төлейтін 
агент банктердің бөлімшелері ту-
ралы ақпаратпен олардың сайт-
тары арқылы танысып шығуға 
болады.  

Төлем мерзімі аяқталған соң, 
талап етілмеген өтем сомала-
ры салымшылардың БЖЗҚ-да 
ашылған, ерікті зейнетақы жар-
наларын есепке алуға арналған 
жеке зейнетақы шоттарына ау-
дарылады. Бұл шараны Қор 
«Қазақстан Республикасының 
екiншi деңгейдегі банктерiнде 
орналастырылған депозиттерге 
мiндеттi кепiлдiк беру туралы» 
ҚР Заңына сәйкес күнтізбелік 30 
күн ішінде жүзеге асырады. Осы-
лайша таратылатын сегіз банктің 
клиенттері өтем ақшаларының 
БЖЗҚ-ға аударылуын ағымдағы 
жылдың 31 мамырына дейін, 
ал “Capital Bank Kazakhstan” АҚ 
салымшылары 2 тамызға дейін 
күте алады. 

Еске саламыз, төлем 
мерзімін дәлелді себептермен 
өткізіп алған салымшы жаз-
баша өтінішпен Қорға тікелей 
жүгінеді. Өтінішпен бірге дәлелді 
себептерді растайтын құжаттар 
да қоса беріледі. Дәлелді се-
бептерге: әскери қызметке ор-
наласу, депозитордың шетелде, 
бас бостандығынан айыру орын-
дарында болуы, салымшының 
мұрасын қабылдау және мұраны 
ашу және алуға қатысты өзге 
де себептер, сондай-ақ сот 
анықтаған басқа да мән-жайлар 
жатады. 

БЖЗҚ мамандары өз 

кезегінде таратылатын 
банктердің салымшыларының 
талап етпеген өтем сомалары 
Қазақстан Республикасының 
зейнетақымен қамсыздандыру 
заңнамасында көзделген 
тәртіппен салымшылардың аты-
на ашылған, ерікті зейнетақы 
жарналарын есепке алуға 
арналған жеке зейнетақы шот-
тарына (бұдан әрі - ЖЗШ) 
аударылатындығын атап өтті. 

Талап етілмеген кепілдік 
берілген өтем сомасы БЖЗҚ-ға 
салымшының дербес деректері 
БЖЗҚ-дағы деректермен сәйкес 
келгенде және салымшының 
жеке басын куәландыратын 
құжаты бар болған жағдайда 
аударылады. Сондай-ақ салым-
шыда міндетті зейнетақы жар-
налары және (немесе) міндетті 
кәсіптік зейнетақы жарналары 
және (немесе) ерікті зейнетақы 
жарналары есебінен ашылған, 
зейнетақы жинақтары бар ЖЗШ 
бар болуы қажет. 

Бірақ бұл үшін салымшыларға 
БЖЗҚ-ға барудың қажеті жоқ – 
егер барлық талаптар сәйкес 
келетін болса, өтем сомасы 
БЖЗҚ-ға автоматты түрде ауда-
рылады. 

Бұдан басқа БЖЗҚ ма-
мандары ЖЗШ-ға есептел-
ген өтем сомаларының басқа 
зейнетақы активтері секілді 
и н ве с т и ц и я л а н ат ы н д ы ғ ы н 
мәлімдеді. Яғни бұл сома 
салымшыға (алушыға) 
инвестициялық табыс әкелетін 
болады. 

Қазақстанның 
депозиттерге кепілдік

 беру қоры.
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Аудан тұрғындарының назарына
   2022  жылдың мамыр айынан бастап мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек 

тағайындау және төлеу және кепілдік берген әлеуметтік топтаманы  ұсыну 
қағидаларының (ҚР ЕХӘКҚМ 2015 жылғы 05 мамырдағы №320 бұйрығы) Атау-
лы әлеуметтік көмекті төлеуге ақшалай қаражатты толық көлемде «Азаматтарға 
арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» аударуды толығымен қамтамасыз 
етеді.

Аудандық жұмыспен қамту орталығы.

К сведению жителей района
С мая 2022 года правила назначения и выплаты государственной адресной 

социальной помощи и предоставления предоставленного пакета документов 
(приказ МТСЗН РК от 05 мая 2015 года №320) в полном объеме обеспечивают 
перечисление денежных средств на выплату адресной социальной помощи НАО 
«Государственной корпорация» «Правительство для граждан». 

Районный центр занятости.

Қазіргі кезде сыбайлас  жемқорлық  
әлемнің кез келген елінде оның сая-
си дамуына байланыссыз, оның ішінде 
Қазақстанда да, әлеуметтік құбылыс 
ретінде өмірін жалғастырып келеді, ол 
тек ауқымдылығымен ғана 
ерекшеленеді. Сыбайлас 
жемқорлық әлеуметтік-
экономикалық даму үдерісін, 
нарықтық экономиканың 
құрылуын, инвестициялар 
тарту процесін тежейді. 
Демократиялық мемлекеттің 
саяси және қоғамдық ин-
ституттарына кері әсерін 
тигізеді, елдің болашақ да-
муына елеулі қауіп төндіреді. 
Мына заманда  сыбайлас 
жемқорлықпен күресуді 
күшейту жұмысы үздіксіз 
жүргізілуде және әрдайым 
жетілдірілу үстінде. Әлемде 
сыбайлас жемқорлықпен 
күресу механизмінің барлық елдер-
ге тиімді болатын бірегей жинағы жоқ. 
Әрбір мемлекет қолданатын сыбай-
лас жемқорлықпен күресу әдістерінің 
жиынтығы өзгеше, ол елдің саяси және 
экономикалық тұрақтылығына ғана 
емес, сонымен қатар әдет-ғұрпы мен 
салт-дәстүрлеріне, діни ерекшелігі мен 
құқықтық мәдениет деңгейіне және аумағы 

   Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл – әрбір азаматтың міндеті

бойынша алатын жеріне, халқының саны 
мен орналасу тығыздығына да байланы-
сты болып келеді. Баршаңызға мәлім, 
сыбайлас жемқорлықпен ымырасыз 
күресу – біздің саясатымыздағы негізгі 
басымдықтың бірі.  

Қазақстан Республикасының 
Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 
Қазақстан Республикасында 2022-

2026 жылдарға арналған сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы саясат 
Тұжырымдамасын және оны іске 
асыру жөніндегі іс-қимыл жоспарын 
бекіту туралы Жарлыққа қол қойды. 
Тұжырымдама зардаптармен күрестен 
сыбайлас жемқорлықтың алғышарттарын 
жүйелі түрде жоюға, жауапкершіліктің 
бұлтартпастығын қамтамасыз етуге, 
қоғамдық сананы түбегейлі өзгертуге 
бағытталған. 

Заң үстемдігін орнатып, нағыз 
құқықтық мемлекет құру үшін, ең алды-
мен, жемқорлықтың тамырына балта 
шабу керек.  Біз соңғы жылдары осы са-
лада бірқатар маңызды қадам жасадық. 
Сыбайлас жемқорлыққа қарсы саясат 
тұжырымдамасы әзірленді. Жалпы, 
тұжырымдамада сыбайлас жемқорлықпен 
күресуге арналған   ауқымды шаралар 
қарастырылған.

Түпкі мақсат – сыбайлас жемқорлықтан 
таза қоғам қалыптастыру. Жемқорлықты 
жою үшін оған бүкіл ел  болып  қарсы 
тұруымыз керек. Оған қоса заңнамалық 

шаралар қабылдауға тиіспіз.  Сонымен 
бірге, жемқорлыққа қатысты  қылмыстарды 
анықтау және ашу жөніндегі  жұмыстарды  
күшейту қажет. Сонда ғана жемқорлықпен 
табанды түрде күресе аламыз.  

Қазақстанда экономиканы жанданды-
ру және ауқымды әлеуметтік  түрлендіру 
жағдайында мемлекеттің сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы бағытталған за-
манауи әлеуметтік-экономикалық сая-
сатымен тығыз байланысқан бүтіндей 
стратегияның қажеттілігіне анық көз 
жеткізілді.    

Аудандық қазынашылық басқармасы 
Сарқан ауданы прокуратурасының 
қызметкерлерінің қатысуымен дөңгелек 
үстел және түрлі сыбайлас жемқорлықтың 
алдын алу тақырыптарында жиын-
дар өткізіп келеді, мемлекеттің сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы саясатының 
тиімділігін арттыру және сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы қозғалысқа кез-
келген жемқорлықтың туындауына 
«нөлдік» төзімділік таныту атмосфера-
сын құру жолын қолдану арқылы барлық 
қоғамды тарту, сондай-ақ Қазақстанда сы-
байлас жемқорлық деңгейін төмендетуге 
өз үлестерін қосып келеді. 

Г.ОРЫНОВА,
аудандық қазынашылық   

басқармасының басшысы.                                                              

 

Как получить ЭЦП
Как получить ЭЦП через eGov mobile?  Друзья, согласитесь, удобно, когда ЭЦП 

всегда под рукой, а тем более, в вашем смартфоне 
Процесс получения ЭЦП на телефон занимает не более 5 минут, необходимо:
1. скачать приложение eGov mobile
2. кликнуть «регистрация БМГ/ЭЦП»
3. пройти видео-проверку
4️. заполнить дополнительные сведения
5. придумать пароль
ЭЦП автоматически загрузится в приложении, а также ваш номер зарегистрируется 

в базе мобильных граждан.
При желании вы можете привязать Face или Touch ID к ЭЦП, проходить авториза-

цию и подписывать услуги с помощью биометрических данных.

К. КАРИПОВА,
специалист отдела ЦОН Сарканского района.

Раньше чтобы встать в очередь на 
получение земельного участка под ИЖС 
граждане обращались в местные  акима-
ты с бумажным заявлением, что могло 
стать причиной некорректного формиро-
вания очереди. Сам процесс постановки 
на очередь занимал 12 дней. Заявления в 
течение 16 лет хранились разрозненно и 
по отдельности на уровне района, города, 
области.

Сегодня, благодаря проработанной 
системе, граждане  смогут встать в оче-
редь на eGov.kz, самостоятельно от-
слеживать ее движение онлайн, а также 
актуализировать данные по ранее подан-
ным заявлениям. Таким образом, процесс 
получения 10 соток станет максимально 
прозрачным, а формирование заявки за-
ймет всего 5 минут.

Списки очередей, предоставленные 
акиматами, оцифровали и вывели на 
eGov.kz. Оцифровка очереди на земель-
ный участок - это огромный шаг вперед в 
искоренении коррупции. Теперь каждый 

Встать в очередь на получение земельного участка под ИЖС  
доступна на портале электронного правительства eGov.kz.

казахстанец, достигший совершенноле-
тия, сможет подать заявку на 10 соток, не 
выходя из дома через eGov.kz и следить 
за своей очередью. Еще одним нововве-
дением стала возможность подавать за-
явку на землю в любом регионе страны 
без необходимости посещения акимата.

Для того, чтобы воспользоваться услу-
гой необходимо зайти на портал eGov.kz 
в раздел "Недвижимость" - "Земельные 
отношения", выбрать услугу "Просмотр 
или постановка на очередь на получение 
земельного участка под индивидуальное 
жилищное строительство (10 соток)".

Далее необходимо выбрать тип заяв-
ления. Сегодня доступно три типа:

постановка на очередь;
актуализация данных;
снятие с очереди.
Если вы впервые встаете в очередь 

на получение участка, то необходимо вы-
брать регион, в котором вы желаете его 
получить.

В случае, если вы уверены, что вста-

вали в очередь ранее, но не можете найти 
сведений о себе, то необходимо выбрать 
тип заявления – "актуализация".

Для подтверждения своей очереди не-
обходимо загрузить документ, подтверж-
дающий ее наличие (скан-версия талона, 
копии заявления, удостоверения лично-
сти и т.д.). Также отследить свою очеред-
ность можно на сайте www.map.gov4️c.kz/
egkn/ , авторизовавшись с помощью ЭЦП.

Снять себя с очереди можно выбрав 
тип заявления "Снятие с очереди".

Пользователь не сможет встать в оче-
редь, если ранее уже получал землю от 
государства бесплатно, и в случае отсут-
ствия в населенном пункте свободных 
территорий под ИЖС. Решения по выда-
че свободных участков будут принимать 
акиматы. Участки будут выдаваться по 
мере подготовки площадок или при на-
личии свободных территорий, согласно 
Генеральному плану населенного пункта.

Если ранее вы уже стояли в очереди 

на земельный участок в одном регионе, а 
сейчас рассматриваете возможность по-
дать заявку на получение земли в другом 
регионе, то следует учесть, что бесплатно 
10 соток выдаются лишь один раз, в том 
регионе, где подошла очередь. Осталь-
ные заявки аннулируются.

Ранее, для того, чтобы встать в оче-
редь на получение земельного участка 
под ИЖС граждане обращались в мест-
ные исполнительные органы, т.е. акима-
ты. Они могли выбрать земли только сво-
его региона. Списки очередников, к слову, 
хранились так же в акиматах.

Согласно статье 50 Земельного ко-
декса РК каждый гражданин Казахстана 
имеет право на бесплатное получение 
земельного участка (10 соток) для инди-
видуального жилищного строительства.

Ш.ШАЛОВА,
специалист отдела ЦОН 

Сарканского района.

Қазақстан Республикасының «Медиа-
ция турлы» Заңы 2011 жылы 28 қаңтарда 
қабылданып, бүгінгі күні елімізде жүзеге асы-
рылуда. «Медиация туралы» Заң еліміздегі 
медиацияны ұйымдастыру саласындағы 
қоғамдық қатынастарды оны жүргізу 
қағидаттары мен рәсімін реттейді. Тәуелсіз, 
бейтарап, істің нәтижесіне мүдделі емес, ме-
диация тараптардың өзара келісімі бойын-
ша таңдалған, медиатордың функцияларын 
орындауға келісім берген жеке тұлға медиа-
тор бола алады. Медиаторлар екіге бөлінеді: 
олардың бірі медиация мәселесі бойынша 
арнайы білім алып, тәжірибе жинақтаған 
кәсіби медиаторлар, ал екіншісі- кәсіби емес 
медиаторлар. Заңда атап көрсетілгендей, 

Сот ісіндегі медиация
медиаторлықты таңдаған адам өз қызметін 
кәсіби де, кәсіби емес те негізде жүзеге асы-
ра алады. Жоғары білімі бар, жасы 25-ке 
толған, Қазақстан Республикасы Медиаторлар 
одағынан арнайы оқудан өткен кез келген адам 
кәсіби медиатор бола алады.                                                                                           

Медиация – тараптардың ерікті келісімі 
бойынша жүзеге асырылатын, олардың өзара 
қолайлы шешімге қол жеткізуі мақсатында 
медиатордың жәрдемдесуімен тараптар 
арасындағы дауды (дау-шарды) реттеу рәсімі, 
яғни медиация үшінші бейтарап көзқарасты 
ұстанатын медиатордың қатысуымен дау-

жанжалдарды шешудің баламалы әдісі, оны 
тараптарды өзара келістіру тәсілі немесе 
мәмілегер, бітімгер деп түсіну абзал. Ол екі 
жақтың еріктілік, құпиялық, тең құқылығын 
сақтай отырып, тараптардың өзара тиімді 
бітімге келуіне жол ашады. Медиация-
ны толық қолдану сот қызметінің жұмысын 
оңтайландырып, жұмыс жүктемесін анағұрлым 
азайтуға қолайлы мүмкіндік туғызады. 

Медиация рәсімін енгізу мен қолдану сай-
ып келгенде қоғамдық қарым – қатынастың 
мәдениетін арттырады. Медиация инсти-
тутын азаматтық сот ісін жүргізумен қатар, 

қылмыстық істерді қарау барысында қолдану 
тәжірибеде бар. Қазақстанда медиацияның 
дамуына, әрі бірегей құқық қолдану практи-
касын қалыптастыруға мүмкіндік жасайды. 
Елдегі медиация институтының дамуы-
на мемлекеттік билік органдары барынша 
қолдау көрсетіп, институттың кең құлаш жаю-
ына ықпал етуі қажет. Өйткені медиацияның 
біздің елімізде болашағы зор. Оны бір 
деңгейде қолдасақ, медиация халқымызға игі 
әсерін тигізері анық.

  А.ҚҰРМАНҒАЛИЕВА,
Сарқан аудандық соты кеңсесінің 

кеңсе меңгерушісі.                             
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Майбұршақ – майлы және бұршақ 

дақылдарының ішіндегі ең көп таралған 
түрі. Бұл дақылды адамдар осыдан 
5000 жыл бұрын Шығыс Азияда өсіре 
бастаған деген дерек бар. Майбұршақтың 
құрамында ақуыздың мөлшері жоғары 
және көптеген бағалы тағамдық компо-
неттерге бай  болғандықтан, оны өсіру 
көптеген елдерде әлдеқашан қолға 
алынған. Майбұршақ жер шарындағы 60-
тан астам елдерде өсіріледі. Соңғы жылы 
әлемдегі майбұршақ өсірілетін егістің ау-
даны 125 млн. гектардан асты. Өнімділік 
бойынша жоғары нәтижелер келесі ел-
дерге тиесілі: АҚШ – орташа  35 ц/га, Бра-
зилия – орташа 32 ц/га, Аргентина – орта-
ша 30 ц/га, Парагуай – орташа 28 ц/га, 
Канада – орташа 30 ц/га және Украина – 
орташа 26 ц/га. Өткен жылдың есебі бой-
ынша жер жүзінде 360 млн тоннаға жуық 
майбұршақ өндірілген, оның ішінде негізгі 
өндіруші елдер: АҚШ – 125,2 млн.т, Бра-
зилия – 115 млн.т, Аргентина – 54 млн.т, 
Қытай – 16 млн.т, Үндістан – 12,5 млн.т 
өндірген. Ал Қазақстанда өткен жылы 
майбұршақ дақылы 113 мың гектарға 
себіліп, ал орташа өнімділігі 20 ц/га бо-
лыпты. 

Майбұршақтың биологиялық  өнім-
ділігі  140-150 ц/га жетеді. Деген-
мен  майбұршақтың өнімділік потен-
циалын толық пайдалануға келесідей 
факторлар  кері әсер етеді: топырақ-
климаттық жағдай, биотикалық әсерлер 
(арамшөптер, зиянкестер, ауру-
лар), генетикалық кемшіліктер және 
технологиялық-техникалық кемшіліктер. 
Қазіргі таңдағы әлемде ең жоғарғы   
өнімділік 65-75 ц/га жетіп отыр.

Майбұршаққа бір гектардан үш тонна 
өнім қалыптастыру үшін шамамен 240 
кг азот қажет. Оның 80 кг  майбұршақ 
топырақтан сіңіре алады, ал үш тонна 
өнім қалыптастыру үшін  тағы 160 кг азот 
керек. Жетпеген азотты  минералдық 
тыңайтқыш енгізу арқылы  толықтыруға 
болады. Бірақ 160 кг таза азот беру 
үшін гектарына шамамен 450 кг аммо-
ний селитрасын енгізу керек болады. 
Егер тыңайтқыштың бағасын ең төменгі 
бағамен есептесек, гектарына 90 мың 
шығын болады екен. 

Өндірісте 150 жылдан астам  тарихы, 
ал ауылшаруашылық өндірісінде 100 жыл-
дан астам тәжірибесі бар БАСФ концерні 
майбұршақ өсірушілерге өнімділікті 
жоғарылататын өнімдерін ұсынады, олар: 
Хайстик® Соя инокулянты және Корум® 
гербициді. Жоғарыда аталған  елдерде  
фермерлер өнімділікті жоғарылататынын 
білгендіктен майбұршақ өсіруде міндетті 
түрде инокулянт қолданады. «Инокулянт 
дегеніміз не?»,  «Инокулянттың өнімділікке 
әсері қандай?» деген сұрақтарға жау-
ап берейік. Инокулянт –  құрамында 
өсімдікке пайдалы тірі микроорганизмдері 
бар биологиялық өнім.  Атмосферадағы 
ауаның құрамында 78% азот бар екені 
баршаға мәлім. Бірақ өсімдіктер ауадағы 
бос азотпен қоректене алмайды. Иноку-
лянт құрамындағы ризобиум бактерияла-
ры ауадағы бос азотты сіңіріп, сіңірілген 
азотты өсімдікке сіңімді түріне айналды-
рады. Инокулянтпен майбұршақ тұқымын 
себудің алдында  өңдеу, яғни тұқымды 
инокулянтпен араластыру. Қазіргі таңда 
нарықта инокулянттардың бірнеше түрі 
бергілі. Олар орамада сұйық, ұнтақ және 
торфтық күйінде болады. Осы үш күйдің 
ішіндегі торфтық негіздегі Хайстик®  Соя 
инокулянтына тоқталмақшымыз.

Хайстик® Соя – торфтық негіздегі ино-
кулянт. Хайстик® Соя инокулянтының 
1 грамында 2 млрд. тірі брадиризобиум 
жапоникум (Bradyrhizobium japonicum) 
бактериялары бар. Бұл бактериялар 
ауадағы азотты сіңіріп, оны майбұршақ 
пайдалана алатын түріне алмасты-
рады. Яғни жоғарыда аталған үш тон-
на өнім алуға топырақта жетіспейтін 
160 киллограмм азотты ауадан сіңіріп, 
майбұршаққа жетімді ете алады.  Хай-
стик® Соя инокулянтының бірнеше 
артықшылықтары бар, олар: 

-Майбұршақты азотпен қамтамасыз 
етеді; 

-Топырақты азотпен байытады;
-Өңдегенде тұқымға  жақсы жабыса-

Майбұршақ мен Хайстик® 
Соя егіз ұғым

ды, бір тұқымда 100 мың бактерия;
-Майбұршақтың өнімділігін және 

ақуызды жоғарылатады;
БАСФ  компаниясы  Алматы облысы, 

Сарқан ауданында майбұршақ егістігінде 
Хайстик® Соя инокулянтын қолдану 
арқылы 10 гектарға демо-тәжірибе 
ұйымдастырған еді.  Бір гектарға себілетін 
майбұршақ тұқымы 0,4 кг Хайстик® Соя 
инокулянтымен өңделді. Бұл танапта 
майбұршақ қант қызылшасынан кейін 
себілген болатын. Бақылау нұсқасында 
өзге инокулянт қолданылды. 

Хайстик®  Соя препаратымен 
өңделген майбұршақ тұқымының көрінісі

Тәжірибе барысында Хайстик® Соя 
инокулянтының түйнек бактерияларының 
қалыптасуына және олардың санының көп 
болуына өте жақсы әсер еткені байқалды.  

Хайстик® Соя

Басқа инокулянт
Суреттен Хайстик® Соя қолданылған 

нұсқада түйнектердің көп екенін және 
майбұршақтың тамыр жүйесінің де өте 
жақсы қалыптасқанын байқаймыз. Бұл 
Хайстик® Соя құрамындағы тірі бактерия-
лар ауадағы азотты өте жақсы сіңіргенін 
дәлелдейді. 

Хайстик®  Соя препаратының 
тиімділігінің тағы бір көрінісі

Майбұршақ дақылының тамырын-
да инокулянтсыз да түйнек бактерия-
лары кездеседі. Бірақ бұл түйнектер 
азотты жақсы сіңірмейді. Түйнек 
бактерияларының  азотты жақсы 
сіңіргенін білу үшін түйнекті ортасынан 
екіге бөліп көруге болады. Азотты жақсы 
сіңіріп жатқан түйнектің іші қанық қызыл 
түсті болады. Ал, нашар жұмыс істейтін 
түйнектердің іші ашық-қызғылт түсті бо-
лады. Бұған мысал ретінде төмендегі 
суретті келтіруге болады. 

Хайстик® Соя  

Бақылау 
Майбұршақты өсіруде кездесетін 

негізгі проблема, ол – арамшөп. 
Арамшөптер топырақтағы қоректік 
заттарға майбұршаққа бәсекелес болады. 
Арамшөптердің тамыр жүйесі өте мықты 
болады. Егер арамшөппен мәдени дақыл 
бір жерде өсетін болса, негізгі қоректік зат-
тарды арамшөп көп пайдаланады. Дүние 
жүзінде мәдени дақылдар арамшөптердің 
әсерінен жыл сайын шамамен 20% 
өнімділігін жоғалтады. Арамшөптерден 
келетін зиян аурулар мен зиянкестен 
болатын зияннан да жоғары болады. 
Сол себепті жоғары және сапалы өнім 
алуға ұмтылған шаруалар майбұршақ 
егістігінде міндетті түрде арамшөптермен 
күреседі.  Арамшөптермен күресу 
кешенді әрекеттерді талап етеді. Тиімді 
күресудің бір жолы -  химиялық, яғни 
гербицид қолдану. Соңғы жылдары Ал-
маты облысының майбұршақ егетін 
шаруалары арамшөптермен күресуде 
үлкен кедергілерге кездесіп жүр. Себебі 
қолданыста жүрген кейбір гербицидтер-
ге қарсы арамшөптерде төзімділік пай-
да бола бастады. Егерде құрамында 
бір ғана әсерлі заты бар гербицидті 
көп жыл бір егісте, әр маусымда 
қолданатын болса, кейде ол гербицид-
ке қарсы арамшөптерде төзімділік пай-
да бола бастауы мүмкін. Яғни гербицид 
арамшөптерге қарсы тиімділігін жоғалтуы 
не тиімділігі төмендеуі мүмкін.  

БАСФ компаниясы Қазақстанның 
нарығына майбұршақ егістігіндегі негізгі 
арамшөптерге қарсы қолданылатын 
Корум® гербицидін енгізді. Корум® 
гербицидінің құрамында екі түрлі әсерлі 
зат бар, олар: бентазон және има-
замокс. Яғни бұл гербицидке қарсы 
арамшөптерде төзімділік пайда болуы 
қиын. Корум® гербициді күшейтілген 
биологиялық әсерге ие. Жетілдірілген 
препараттық формасы ДАШ 
жабыстырғышымен бірге арамшөптерді 
жою уақытын тездетеді. Аталған гербицид 
майбұршақ егістігіндегі бір жылдық және 
көпжылдық қос жарнақты арамшөптерді  
және бір жылдық дара жарнақты (астық 
тұқымдас) арамшөптермен күреседі. 
Яғни Корум® гербицидін қолдану арқылы 
арамшөптердің көптеген түрлерін 
жоюға болады. Корум® қазіргі таңдағы 

майбұршақ егістігіндегі негізгі арапшөптің 
бірі – шоңайнамен (дурнишник) өте жақсы 
күреседі. Басты шарт Корум® гербицидін 
өз уақытында яғни майбұршақ 1-3 
жапырақ кезінде, ал арамшөптің бастапқы 
өсу кезінде қолдану керек. Егер бойы өсіп 
кеткен шоңайнаға қарсы қолданылса 
тиімділігі төмендеуі әбден ықтимал. 

Корум® гербицидімен Алматы 
облысының Сарқан ауданында майбұршақ 
егістіктерінде демо-тәжірибе жүргіздік. 
Тәжірибе егістігіне Корум® гербицидінің 
1,8 л/га мөлшері қолданылды. 

Суреттен көрініп тұрғандай Корум® 
арамшөптерге қарсы өте жақсы тиімділік 
көрсетті. Астын сызып айтатын болсақ 
шоңайна, алабота (марь), ойраншөп (ам-
брозия), теофраст бұйдакендір (канатник 
теофраста) сияқты арамшөптерді және 
бір жылдық астық тұқымдас арамшөптерді 
толығымен жойды.

Корум® гербициді    

Бақылау 

 Жоғарыда шоңайнаның екі өсу 
кезеңі көрсетілген. Корум® гербициді 
шоңайнаны жойды. Тәжірибе нетижесі 
шаруа қожалығының көңілінен шықты. 

Жоғарыда айтылғандай Хайстик® Соя 
майбұршақты азотпен жақсы қамтамасыз 
етіп, Корум® гербициді арамшөптермен 
тиімді күресті. Өнімділікке келер болсақ, 
Хайстик® Соя  және Корум® қолданылған 
танаптан 34 ц/га өнім жиналды, ал 
бақылау танаптағы өнімділік 27 ц/га бол-
ды. Қосымша өнім 7 ц/га жетті. 

Жоғарыда келтірілген 
өнімдерге қатысты сұрақтар 
туындаса, төмендегі маманға 
хабарлассаңыздар болады:

+7 701 718 67 11 Танашев Азамат, 
Алматы облысы бойынша маман.



22 сәуір 2022 жылe-mail: Igiman01@mail.ru 4ARQANS

ABAI - 175

Асылында,  Қырыққұдық-Мамбетбай  
атауын иеленген бұл иен даланың 
құба жонында жортқан жолаушының 
көзіне алыстан «мен мұндалап» ша-
лынатын бірнеше күмбез бен мазар 
басқаларынан өзгеше оқшауланып 
тұрады.  Сол күмбездің біреуі - аз ғана 
ғұмыр кешкенімен,  маңайына жұмбаққа 
айналып аты қалған,  қалың Найманның  
ішіндегі Садырдан шыққан Жанақ, Майлы 
батырлардың тікелей ұрпағы Қапсалаңға 
тиесілі. Ел аузындағы әңгімеге сенер 
болсақ, Қапсалаң балуан мөлшермен 
1857 жылдары мына пәни дүниенің есігін 
ашып, 1886 жылдары мәңгі бақилық 
болған сыңайлы. 

Маңғаз жатқан мына жусанды  
даланың солтүстігіне қарай, Балхаш 
көліне Аягөз өзенінің  ұмсына 
келіп құятын тұсы  ежелден 
Дүзағаш деп аталынады. Дәл 
осы маңайды XIX ғасырдың  
екінші  жартысында Аягөз 
сыртқы округінің аға сұлтаны 
Бексұлтан Ағадайұлы жайлап, 
жалпақ елге билік жүргізген 
екен. Бұл  өз заманында көп 
білетін көреген,  байлығы аста 
төк, сұңғыла саясаткер адам 
болған сыңайлы. Ол адуынды 
Алакөл өңірін билеген белгілі 
Ағадай төре ұрпақтарының бірі, 
осы Ағадай  қайтыс болғаннан 
кейін, ел басқару ісі  Бексұлтан 
төреге тиеді. Ал, атақты  
Бексұлтан Ағадайұлы бол-
са, 1846 жылы Ұлы жүздің бес 
руы билеушілерінің Ресейге өз 
еркімен қосылуға ант беретін 
әйгілі Шұбарағаш-Ойжайлау 
кеңесіне қатысып, Жетісу 
қазақтарының атынан Санкт-
Петербургте патша ағзамның  
қабылдауында болған саяси 
тұлғалардың  бірі.  

Ол кісі  қартайған шағында, 
мұсылмандықтың бес парызының бірі 
болып саналатын қажылық сапармен 
Меккеге  жолаушылап,  осынау қатерлі 
жолда үлкен қауіпке ұшырап, атқосшы 
баласының тапқырлығы мен қажыр-
қайратының арқасында аман-есен 
туған еліне оралады. Шыбын жанының 
құрбандыққа шалынбай қалғанына 
шүкіршілік еткен әрі қажылық мәртебесін 
құттықтай келген ел-жұртының көңілін 
аулау мақсатында Бексұлтан төре 
маңайындағы Керей, Арғын, Найманның 
ішіндегі Садыр, Матай, Қаракерей 
руларының игі-жақсыларына  хабаршы-
лар аттандырып, ат шаптырып,  ұлан-
асыр той жасайтыны жайлы жалпақ елге 
жар салдырады.

Бұл хабар  Садырдың бес  
болыстығында батырлығымен де,  
байлығы арқылы да әйгілі болған 
Жанақтан тарайтын  Құдайменде бай 
мен оның ұлы жиырма тоғыз жасар 
Қапсалаңға да жетеді. Халық арасындағы 
беделі зор, атына заты сай Құдайменденің 
сан жетпес қалың жылқысы түске қарай 
Қырыққұдық-Мамбетбайдың қырынан 
Лепсі өзеніне  шұбап түсіп, басын суға 
салғанда, өзеннің аяқ жағы қайраңданып, 
шоршыған балығын маңайындағы жұрт 
қолымен ұстап, қарқ болады екен деген 
аңыз бар. 

Жас көңілі алып-ұшқан Қапсалаң да 
арғы бабасы Жанақ батырдан бері үзілмей 
жалғасып келе жатқан шұбар жылқылар 
үйірінен «Бәйгешұбар» атты сәйгүлігін 
таңдап, мына ұлы дүбірге  атсалысуға 
бел буады. Әр рудың бетке ұстар, жел-
мен жарысқан бәйге аттары қосылатын 
бұл дүрмекте той иесі Бексұлтан төре 
де  өзінің атағы алысқа кетіп, осы өңірде 
бәйгенің алдын бермей  жүрген «Ақ жел-
ке» атты жүйрігінің бағын тағы бір мәрте 
сынағанды жөн санайды.

Ұзын саны жүз жетіге толған бәйгі ат-
тарына бақылау жасау үшін Садыр, Ма-
тай, Қаракерей елдерінің әрқайсынан 
екі ат айдаушыдан белгіленіп, олар 
бәйгілермен бірге Арғанатыны бетке 
алып жүріп кетеді. Ақтоғайдан ары кетсе 
алты-жеті шақырым жерде орналасқан 
Дүзағаштан шыққан сәйгүліктердің 
Арғанаты тауының бауырынан бері қарай 
шабатын ара қашықтығы қырық шақырым 

Қарғысқа ұшыраған 
Қапсалаң

Жазиралы Жетісу өңіріндегі қарт Қысқаш тауының  солтүстік 
батысындағы бұйраттанған қырлар,  жалға айналған жондар мен 
ұшы- қиырына көз жетпес ақселеулі аңызақ жоталар  ықылым заман-
нан бері талай тарихи оқиғаларды басынан өткерді. Осы маңайдағы 
«Мәмбетбайдың құс жотасы» аталатын қыраттар қаншама та-
рихи жәдігерлер, күн өткен күмбездер мен ескірген ескерткіштерді 
бауырына басып, өр рухты бабаларымыздың ерлік істері, келмеске 
кеткен қыршындардың алып күші мен абыз ақсақалдардың ақылды 
шешімдеріне мың мәрте  куәгер  де болды. 

болса керек.
Бұлардан бөлек сақтық шараларын 

жүзеге асыру мақсатында, әрі тыңнан ат 
қосылып кетпеуі үшін әрбір биік төбенің 
басына шолғыншы-күзетшілер қойылады. 
Қалың жұртшылық айдалған бәйгі 
аттарының қайтып келер уақытына дейін 
қарап отырмай, той көрігін қыздыратын 
әртүрлі ұлттық ойындарды да бастап 
кетеді.  Көңілі көтеріңкі тойшыл қауымның 
назарын өзіне аударатын дәстүрлі күрес 
ойындарына, әр елдің жауырыны жер 
иіскемеген балуандары жиналып, күрес 
алаңының  айналасына алқа-қотан 
жайғасып үлгереді. 

Дода басталған соң, әлден уақытта 
ортаға алшаңдай басып шыққан Арғын 
руының бас балуаны Арықсарының 
сұсы  мұндағы бар балуанның меселін 
қайтарып тастағандай болды. Бұл жауы-
рыны жерге тиіп көрмеген мықтының 
нағыз дандайсып жүрген кезі болса керек, 
алаңға шыға сала қалың жұрттың жігерін 
жаншып, бейне бір мұқатқандай: «Бұл 
Найман менімен белдесер ұл туды ма, 
екен?!» деп даурығады.

«Әй, қарағым, бір рулы елді кемсітпе, 
мынауың барып тұрған күпірлік» 
дегендердің сөзін кеудесіне нан піскен 
Арықсары елең де қылмайды. Оның 
мысы басқан  балуандар да, басқа  
жігіттер де бір сәтке төмен қарап, жер 
шұқып, үнсіз қалды. Осы кезде, топ ара-
сынан шыдамаған бір қарияның  «Бұл 
елде анадан асып туған алып  пен ер 
жоқ деймісің, түге! Кәні, шығыңдар 
ортаға, жығылсаңдар жер көтереді!  На-
мыс қайда, жігіттер!» деп  саңқ еткен үні, 
айналадағыларға  дем бергендей болды.

Ақсақалдың айқайына дейін-ақ 
делебесі қозып, денесі бір ысып, бір суып 
дірілдеп-қалшылдап  әзер тұрған жас 
Қапсалаң «Аруақ! Аруақ! Мен бармын» 
деп, айқай сала, алға ұмтылды. Алаң 
ортасына жеткен тұста, тізерлеп отыра 
қалып, қара жерді бір қарпып, алақанына 
түскен жусан аралас топырақты қос 
қолымен  уқалап жіберіп,  маңайына 
лақтырған бойда, қайтадан денесін тіктеп 
алды. Жастайынан жылқымен алысып, 
шу асауға бұғалық тастап,  құр қолымен 
қылғындырып жүрген Қапсалаңның 
бұлшық еттері әп сәтте  бұлтылдап ойнап 
қоя берді.

Арықсары палуан  болса, аруақ 
шақырғаны болмаса, анық жеңіліске 

өзі тіленіп тұрған мына бір оғланға 
қарай, менсінбей менмен басып 
жақындай берді.  Дегенмен де, жас 
жігіттің жанкешті түріне қарап, оның 
түк  аянып қалмайтынына да  шәк 
келтірмегендей. Енді бір қас қағымда, 
қос балуан бір-біріне қол салып, қоян-
қолтық ұстаса кетті. Сәтін салғанда, 
Қапсалаңның оң қолы Арықсарының 
мойнына бірінші болып ілініп, одан 
ары сырғып барып бұғанасына 
тоқтады. Бұдан ары еш іркілудің қажеті 
жоқ екенін іштей сезген жас жігіт  бар 
күшін салып, бір қолымен қапсыра 
құшақтап, екінші қолымен бұғанадан 
ұстаған бойда Арықсарыны алып 
ұруға ыңғайланды.

Бірақ, барлық салмақты сон-
да салғаннан болар, әлде  әлеуетті 
қолдың қысымына шыдамағаннан 
ба екен, әйтеуір, бұғана «бырт» ете 
түсті, сол  мезетте сынықтан қатты 
ауырсынған Арықсары да  шөге түсіп, 
көзді ашып жұмғанша Қапсалаңның 
астында қалай  қалғанын өзі де 
аңдамай қалды. Қаумалаған жұрт 

«аруағын» шақырып, айғай-шуға басып, 
мерейі өскен қабыландай Қапсалаңын 
төбесіне көтеріп, бар қошеметін көрсетіп 
жатты.

Әне-міне дегенше, Арғанаты жақтан әр 
жерден бір будақтала көтерілген шаңдар 
көкке шаншылып, аттардың алдыңғы 
легінің таяна бастағанынан хабар берді. 
Бәйге төбеге жиналған қалың жұрттың 
дегбірін қашырған бәйгі аттары да көз 
жетер жерге жақындай түсті. Ел енді 
байқады, тақап қалған арғымақтардың 
ең алдында  бір-бірімен ерегісе шапқан  
қос тұлпар құйындатып қатар келе жатыр 
екен. 

Оның бірі шәу тартқан, қартамыс  
Бексұлтанның «Ақжелкесі» болса, екіншісі 
жасындай жарқылдаған Қапсалаңның 
«Бәйгешұбары» екенін  қалың нөпір  
қапысыз таныды. Жиналған жұрттың 
даңғаза айғай-шуына еліріп, бойындағы 
барын салып, құйғытып келе жатқан 
қос сәйгүлік көмбеге иық тіресе, қатар 
келгенімен, мәреден «Бәйгешұбардың» 
басы озыңқырап өткенін көзі қарақты 
ағайын бірден байқады.

Билігін білдіретін төре мен анығын ай-
тар төрешілерден шындық қашып, екі жақ 
ұзақ айтысып, даурығып дауласа келе, 
келесі күнге дейін тынықтырып алып, тек 
қос сәйгүлікті ғана қайта бәйгеге қосатын 
болып келіседі. Ертеңгі күнгі бәсеке 
бәйгеде ауыздығын қаршылдата шай-
нап, тізгінін жұлқа тартқан «Бәйгешұбар» 
көмбеге  оқ бойы ойқастап, бірінші болып 
жетеді.

Бір жағынан, атақты Арықсарыны 
жеңіп, мерейі тасып, кеудесіне желік 
біткен, екінші жағынан Бексұлтан төренің 
кешегі әділетсіздігіне қаны қарайып, 
зығырданы қайнап  жүрген  Қапсалаң игі-
жақсылармен бірге  «Бәйге төбе» басында 
жайғасқан Бексұлтан төреге қарай  тұра 
жүгіреді. Келген бойда тепсініп тұрып: 
«Ей, соқыр төре, аш көзіңді, көтер бері 
басыңды!  Мұнда әкел, Бәйгешұбарымның 
бәйгесін» деп айғай салған екен. 

Жас жігіттен мұндай оғаш қылық пен 
ызғарлы сөз күтпеген халайық бір сәт 
сілтідей тынады. Бір округ елді ашса 
алақанында, жұмса жұдырығында ұстап, 
қашанда үстіңгі қабағы салбырап, бір 
көзін толықтай жауып жүретін, азуы 
алты қарыс   Бексұлтан төреге «соқыр» 
деп айтпақ түгіл, бұл жақтағылар оның 

маңайына жақын жүруге сескенетін.
Намысы тапталып, кәртейген шағында 

тұщы етіне ащы таяқ болып тиген мына 
сөзді сұлық отырып, сабырмен  тыңдаған 
Бексұлтан төре  тұнжыраған қабағын бір 
қолымен көтеріп, танымаған адамның 
кейпімен Қапсалаңға сұқ көзін қадап: 
«Мына жетесіз бәтшағар, кімнің баласы 
еді?» деген екен.  Маңайға  лық  жиналған 
халық «Садыр Құдайменде байдың  ұлы 
Қапсалаң» деп шу ете қалған көрінеді. 
«Е, болайын-ақ  деп тұрған бала едің, 
қайтейін, бірақ енді көп жүре қоймассың, 
көпке жүрмегір!» деп сұрланған Бексұлтан 
төре  қабағын қайта жауып, бетін қос 
қолымен сипай салыпты. 

Айналадағы ағайынның айтуынша, 
Бексұлтан төре ешқашан осы көзін жапқан  
қабағын ашып, ешкімге де,  ештеңеге де 
сұқтанып қарамаған. Алда-жалда қарады 
екен, көзінің сұғы жанды да,  малды да 
сұлатып салады екен. 

Той тарқап, күрестің де, ат жарыстың  
да бас бәйгесін олжалаған  Қапсалаң 
масаттанған  қалпы серіктерімен бірге 
Қысқаш тауының батысын ала орналасқан  
мекеніне  қарай  бет түзепті. Ауылына 
жеткен бетте «апырмай, маған не болды, 
ту сыртымнан шаншиды,  жауырыным 
садақ оғы тигендей сыздап барады» деп 
айтып үлгерген Қапсалаң, астына мінген 
атынан  жерге аунап түскен екен. Сол 
құлағаннан, төсек тартып, қимылсыз жа-
тып қалған  Қапсалаңның арқа тұсы қап-
қара даққа айналып, өзі көп ұзамай қатты 
қиналып барып, дүние салыпты. Бұл аяқ 
астынан айтпай келетін ажал оғы ма, жоқ 
әлде, айтқаны  қате кетпей келетін дуалы 
жанның қарғысы мен көз сұғы ма, ол жағы 
бір Аллаhқа ғана аян...

Жалпы, тіл-көздің  тиюі - дәстүрлі 
қазақ қоғамында ертеден келе жатқан  
наным-сенімнің бір  түрі. Бабам қазақ  
бағзы заманнан бері жұртқа жаққан жақсы 
жігітке, айдай сұлу қызға, жүйрік атқа, 
жас нәрестеге, тіпті, адамның дәулеті 
мен атақ-абыройына да көз тиеді деп 
ойлаған және соған иланып сенген.  "Тіл 
бас жарады, бас жармаса тас жарады" 
деген халық мәтелі де  осыдан келіп 
шықса керек. Мұхаммед пайғамбарымыз 
(с.а.с.) «Көз тию - бұл аль-хакк» (ойдан 
шығарылған емес, өмірде бар шынайы 
құбылыс) деген екен, яғни бұл шариғат 
арқылы да расталған дүние.  Ислам дінінің  
ғұламаларының бірі Ибн аль Джавзи: 
«Көз тию біреудің ісіне іштарлықпен қатты 
қайран қала қараудың негізінде пайда бо-
лады және ол қараған адам тарапынан 
залал тигізуді ойлау арқылы улы жәндік 
шаққанындай  әсер етеді,» - деп ақиқатын 
айтқан.

... Айтып-айтпай не керек, қан жылаған 
ағайын-туысы  күңірене жүріп, қалың 
жылқының қылы мен сансыз ешкінің тоң 
майын араластыра отырып, Қапсалаңның 
күмбезіне арнап сан мыңдаған  кірпіш 
құяды, ғасырлар бойы тұрса да,  шыдас 
беретін ұзындығы  5-7 метрге жететін 
сырғауыл,  бөрене ағаштармен күмбездің 
төбесін жауып, терезелеріне жақтау  мен 
кіре берісіне оюлап әдемі есігін жасатады. 
Табалдырығына жалпақ тас төсейді. 

Көзі тірісінде байлығы асып, жігері та-
сып, меселі қайтпаған  жас жігітке мазар 
салу  үшін алыстан арнайы  шебер алды-
рылып, эскизі сызылады.  Оңтайлы ор-
нын белгілеп, қабырғаларын қалыңдығы 
екі метрге жуық етіп, сапалы  кірпіштен 
өріп шығады. Көктерек өлкесіндегі  
архитектуралық ансамбльдердің  ішінде  
Қапсалаң күмбезі өзінің келіскен  келбеті  
мен  айшықтылығы,   биіктігі мен 
ауқымы  жөнінен басқаларынан керемет 
ерекшеленіп, сәулетіне сәні жарасып, 
құдіреттілігімен көрген жанның көз жауын 
алады. 

Аңдамай сөйлететін албырт  жастық 
пен қапысыз кетпейтін  көз тиюге қойылған 
ескерткіш іспеттес, сол күмбез күні бүгінге 
дейін айдаладағы жел өтінде қасқайып, 
өткен-кеткен жолаушыларды «ақырын 
жүріп, анық басатын» сабырлылыққа 
шақырып тұрғандай.

Есенай ІҢКӘРБАЕВ.

TANYM
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Омаров	 Айдос	 Тимурович	 21.02.1993	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Свинцова	 Алена	 Александровна	 16.01.1992	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Оразбай	 Ерғалым	Жандосулы	 18.01.1997	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Оразбай	 Шәкәрім	 Жандосулы	 02.10.1995	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Оразбай	 Нұрғалым	 Жандосулы	 24.04.1998	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Қадырбеков	 Нурали	 -	 15.01.2002	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Майшокен	 Аслан	 Сабырбайулы	 31.03.1997	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Өмірзақ	 Асхат	 Серикулы	 22.12.1992	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Солтанбек	 Аида	 Болатханкызы	 06.08.2003	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Беликова	 Каролина	Александровна	 14.10.2011	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Лесная	 Анеля	 Владимировна	 24.02.1997	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Дидюра	 Екатерина	 Игорьевна	 30.10.1994	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Бочикалов	 Эдуард	 Денисович	 04.08.1999	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Бочикалова	 Татьяна	 Денисовна	 23.11.2003	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
МАКСИМЕНКО	ЕКАТЕРИНА	 СЕРГЕЕВНА	 18.03.1992	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Мырзахан	 Еламан	 Мырзаханулы	 22.03.1996	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ИСАТАЙ	 ФАТИМА	БЕРІКЖАНҚЫЗЫ	 		 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ИСАТАЙ	 АЙМАН	 БЕРІКЖАНҚЫЗЫ	 09.05.2001	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ИСАТАЙ	 ШОЛПАН	БЕРІКЖАНҚЫЗЫ	 30.09.1903	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ИСАТАЙ	 НҰРЖАН	БЕРІКЖАНҰЛЫ	 17.12.2005	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
АХМАДИЕВ		 РАДЖАН		 Мелисович	 24.10.2000	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Дюсебекова	 Ақерке	 Байбековна	 22.08.2000	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
МАРТЫШКОВА	НАДЕЖДА	 ВАСИЛЬЕВНА	 06.06.2006	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ДРУЗЯКИН	 ДМИТРИЙ	 СЕРГЕЕВИЧ	 31.08.1997	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Қанатқызы	 Айнура	 -	 23.04.1998	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Акимбашин	 Нұрсұлтан	 Есенжолұлы	 18.08.2009	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
АКИМБАШИН	 ЖАНАТ	 АЛАНОВИЧ	 14.05.2006	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Давлетгильдива	 Зарина	 Назыфовна	 04.02.2004	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Жумагелдинова	 Жадыра		Нурлыбековна	 08.09.2005	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Жумагелді	 Сырым	 Нурлыбекұлы	 08.06.2012	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
САРТБАЕВА	 ЖАНСАЯ	ТАРҒЫНҚЫЗЫ	 02.01.1999	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЛОЗОВАЯ	 ВИКТОРИЯ	 ЯКОВЛЕВНА	 08.06.2004	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
МЫРЗАКЕЛДІ	 ҚАРАХАТ	-	 27.07.2003	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Асқарбекқызы	 Жібек	 -	 04.10.2006	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Беспаева	 АНЕЛЬ	 Жумакановна	 24.01.2003	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Ақшабаева	 Гульзира	Уланқызы	 09.03.2000	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Өмірхан	 Аида	 Құдайбергенқызы	 		 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
АБЕУОВА	 АЯУЛЫМ	-	 02.12.1999	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Лащенова	 Оксана	 Евгеньевна	 29.10.1998	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Иванцова	 Марина	 Сергеевна	 18.03.2000	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Талгатулы	 Мерхат	 -	 11.01.2001	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Абишекова	 Айдана	 Абишековна	 19.10.1998	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЛОЗОВОЙ	 КИРИЛЛ	 АНАТОЛЬЕВИЧ	 07.03.2010	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЛОЗОВАЯ	 АНЖЕЛИКА	 РИНАТОВНА	 01.11.1999	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
КАЙСАРОВ	 ДАНИЛ	 ВАСИЛЬЕВИЧ	 31.03.2004	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
КАЙСАРОВА	 ЕЛЕНА	 ВАСИЛЬЕВНА	 31.10.2005	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ПАРЧАНОВА	 АЛЕКСАНДРА	 ГРИГОРЬЕВНА	 25.05.2004	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Ахмади	 Дамир	 Ерикулы	 23.06.2007	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Таумурзин	 Таңжарық	 Ешмухамбетұлы	 22.06.2006	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
РАХМЕТОВ	 РАХАТ	 БЕЙСЕНГАЛИЕВИЧ	 02.10.2006	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ИЛЬЯСОВА	 АРАЙЛЫМ	 АЙДАРБЕКОВНА	 13.12.2000	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ИЛЬЯСОВА	 АНАР	 -	 22.04.2003	 Жетiм	балалар,	

ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ДАНИЛОВА	 ФИОЛЛА	ВАСИЛЬЕВНА	 01.05.2008	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ДАНИЛОВ	 ДМИТРИЙ	 ГЕННАДЬЕВИЧ	 26.01.2000	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ДАНИЛОВ	 ЕВГЕНИЙ	 ВАСИЛЬЕВИЧ	 12.08.2004	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Данилова	 Снежана	Васильевна	 10.01.2006	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЕЛЮБАЕВА	 САБИНА	АЙДЫНОВНА	 04.03.2000	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
МАКЕНОВА	 АРУЖАН	ТАНАТОВНА	 17.08.2007	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Муханова	 Айжан	 Кайратовна	 28.02.1998	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЖОЛДАСБАЕВ	ТИМУР	 ЖАИКОВИЧ	 16.11.2004	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
МАРКОВА	 ДИАНА	 РЕЗВАНОВНА	 14.08.2005	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЗЕМЛЯНУХИН	АЛЕКСЕЙ	 ВАДИМОВИЧ	 27.12.2010	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ФЛЕЙШАВЕР	 РОМАН	 ВЛАДИМИРОВИЧ	 29.05.2004	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
БАЙСУАНОВА	 АРАЙЛЫМ	 ХАЙДАРҚЫЗЫ	 14.12.1998	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ҮСЕН	ЕРІК	 ЕРЛАНҰЛЫ	 21.07.2009	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
МАНЬШИН	 НИКОЛАЙ	 НИКОЛАЕВИЧ	 03.12.2005	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
МУХАМАДИЕВА	 ДАЯНА	 СЕРИКОВНА	 22.07.2008	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ҚҰДАЙБЕРГЕНОВ	 ШЫҢҒЫСХАН	 СЕРІКҰЛЫ	 30.12.1998	
Жетiм	балалар,		ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
КРЫКБАЕВ	 ЕРНАЗАР	 МУРАТУЛЫ	 08.07.1998	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
МЕДЕЛЬХАНОВ	 САМАТ	 КАЙРАТОВИЧ	 07.08.1991	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
БІСКЕМБАЕВА	НАРГИЗ	 НҰРМҰХАНҚЫЗЫ	 01.03.1998	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
СЕРГЕЕВ	 МАКСИМ	ИВАНОВИЧ	 07.04.2006	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
НУРБОЛАТ	 САЛТАНАТ	 НУРБОЛАТҚЫЗЫ	 06.05.2002	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ҚУРМАНГАЛИЕВА	 АЙНУР	 САЙЛАУХАНҚЫЗЫ	 09.05.1999	
Жетiм	балалар,	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЗААМ	 КРИСТИНА	 СЕРГЕЕВНА	 23.11.2009	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЗААМ	 АЛЕКСАНДР	 СЕРГЕЕВИЧ	 06.03.2008	 Жетiм	 балалар,	

ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЕСЕРКЕЕВА	 АИДА	 ЕРЖАНОВНА	 08.08.2004	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ЕСЕРКЕЕВА	 СЕЗІМ	 ЖОЛАМАНҚЫЗЫ	 09.02.2013	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
НУРТАЗАНОВ	 ЕРСҰЛТАН	 -	 14.01.2008	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
САМБЕТАЛИМОВА	 АСЕЛЬ	 САКЕНОВНА	 22.10.2001	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
САГИМБАЕВ	 ДИАС	 БЕКБОЛАТОВИЧ	 09.08.2006	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ДАЛАБАЕВА	 РАЙАНА	 ҚУАНЫШҚЫЗЫ	 23.10.2016	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ДАЛАБАЕВА	 АЙЗЕРЕ	 ЕРБОЛҚЫЗЫ	 28.07.2013	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
НҰРҒАЛИ	 БЕКЗАТ	 ЕРКІНҰЛЫ	 11.11.2006	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ҚАРҚЫНҰЛЫ	 ҚЫРАН	 	 19.06.2010	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ҚАРҚЫН	 АҚТІЛЕК	 	 15.11.2004	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ТӨЛЕУБЕК	 НАЗАР	 ҚОЖАМСЕИТҚЫЗЫ	 25.07.2009	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ШАМИЛЬ	 ТЕМІРЛАН	 БАУЫРЖАНҰЛЫ	 28.07.2008	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ШАМИЛ	 КӘУСАР	 БАУЫРЖАНҚЫЗЫ	28.09.2011	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
ШАМИЛЬ	 ІҢКӘР	 БАУЫРЖАНҚЫЗЫ	21.09.2016	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Сексенбай	 Бексултан	 Жанатбекұлы	 15.03.2003	 Жетiм	балалар,
	ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Токсамбаева	 Алия	 Сламбековна	 12.11.2004	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Токсамбаева	 Римма	 Сламбековна	 17.03.2000	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Камиев	 Аслан	 Ержанович	 10.03.2005	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Мейірхан	 Қарақат	 Райымханқызы	 29.01.2008	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Мейірхан	 Алмажан			 15.11.2005	 Жетiм	балалар,	ата-анасының
	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Сикимбаева	 Зарина	 Казезовна	 11.02.2007	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Шестакова	 Алина	 Васильевна	 14.02.2007	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Воробьев	 Яраслав	 Васильевич	 18.06.2009	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Воробьева	 Катерина	Васильевна	 06.06.2012	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Серікұлы	 Есіл	 	 11.06.2007	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Сарсенова	 Аружан	 Исабековна	 20.08.2003	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Устимова		 Юлия	 Викторовна	 07.11.2003	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Максутханова	 Ақниет	 Дауытханқызы	 12.04.2002	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Никонов	 Валерий	 Сергеевич	 12.08.2003	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Мейрхан		 Айым	 	Раимханқызы	 19.03.2012	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар
Киржибаева	 Рамина	 Руслановна	 08.06.2004	 Жетiм	балалар,	
ата-анасының	қамқорлығынсыз	қалған	балалар

Сарқан ауданы бойынша жетiм балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың мемлекет тұрғын 
үй қорынан тұрғын үймен қамтамасыз ету тізімі 
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Жемқорлық - жегі құрт

Сыбайлас жемқорлық - қазіргі таңдағы мәселелердің бірі  болып табылады. Келеңсіз 
құбылыстың үдеп бара жатқаны ұрпақ тәрбиесіне зиян әкелетіні бәрімізді алаңдатады. 
Сыбайлас жемқорлық ел болашағына, ұлттық қауіпсіздікке үлкен зиянын тигізеді. Сы-
байлас жемқорлықпен күресу барша халықтың алдында тұрған ортақ мәселе екені 
айқын. «Тура биде туған жоқ, туғанды биде иман жоқ» деп қара қылды қақ жарып, тура-
сын айтып, әділдікке жүгінген қаймана халықтың ұрпағы бүгінгідей өз алдына ел болып, 
еңсесі биік дамыған мемлекеттердің қатарына жетуді көздеп отырған шақта сол адами 
қалып-парасат биігінен көрінуге тиіспіз. Адамзатқа ертеден таныс сыбайлас жемқорлық 
– заманмен бірге өсіп-өркендеп, небір тегеурінді қарсылықтарға төтеп беріп, қайда мол 
қаражат, пайда болса, сол жерге тамыр жайып, бүгінге дейін жойылмай отырған қауіпті 
кеселдің бірі. Басқа дамушы елдер сияқты, біздің жас мемлекетімізді де жегі құрттай 
бұл кесел айналып өткен жоқ.

Сыбайлас жемқорлықтың жиі бой көрсететін, ең қауіпті түрі-парақорлық. Бірінші ке-
зекте пара берудің себептерін, пара алудың жағдайларын түп-тамырын жою үшін қоғам 
болып белсенділік танытуымыз қажет. Яғни пара беру де, пара алу да пайдалы бол-
майтындай, үлкен қылмыс ретінде саналатындай жағдай, қоғамдық сана қалыптасуы 
қажет.Әрине, сыбайлас жемқорлық сылып тастайтын сыртқы жара емес, бұл тамырын 
тереңге жайған, өзге сау органдарын шырмап, тыныс-тіршілігін тарылтатын, сөйтіп 
олардың толыққанды қызмет етуіне қатер төндіретін қауіпті кесел. Оны емдемес бұрын 
аурудың пайда болу, даму, таралу жолдарын біліп, дерттің қозуына қолайлы жағдай 
тууына жол бермеу керек. Ол үшін бұл ауруға қоғам болып қарсы тұруымыз қажет. 
Яғни бұқара көпшілік тарапынан сыбайлас жемқорлық көріністеріне қолдан келген-
ше тосқауыл қойылып, қолында билігі бар азаматтар осы жолда өзгелерге үлгі болуы 
тиіс. Сонда ғана халық сенімінің үдесінен шығатынымыз сөзсіз. Жемқорлықпен күресу 
барлық Қазақстан Республикасы азаматтарының азаматтық борышы деп білу керек.

 Г.ЕСМҰРАТОВА,
Ы.Алтынсарин атындағы орта мектеп директорының тәрбие ісі 

жөніндегі орынбасары. 

Ойын ойнап, ән салмай, 
өсер бала бола ма?

Халқымыздың ұлы ойшылы Абай Құнанбаев айтқандай, 
«Ойын ойнап, ән салмай, өсер бала бола ма?» Демек, бала 
өмірінде ойынның орны ерекше.

Ойын – мектеп жасына дейінгі баланың жеке басының 
дамуына ықпал ететін тәрбие құралы. Ол баланың 
барлық қабілетінің дамуына, айналасындағы дүние жай-
лы түсініктерінің кеңеюіне, тілінің дамуына, құрбыларымен 
жақын¬дасуына көмектеседі, баланың алдынан өмірдін 
есігін ашып, оның шығармашылық қабілетін оятады, со-
нымен қатар, ойын- тынысы кең, алысқа меңзейтін, ойдан 
– ойға жетелейтін, адамға қиял мен қанат беретін ғажап 

нәрсе. Сондықтан, біз ойын, еңбек,  оқу арқылы  балаларға белгілі бір тұрғыдан ықпал 
жасаймыз. Ертеңгі ел болашағы, бүгінгі жас буынды туған елін, жерін, ана тілін жан-
тәнімен сүйетін ұлтжанды, заман талабына сай азамат етіп тәрбиелеу – бүгінгі күннің 
ең маңызды мәселесі. Бұл ретте мектепке дейінгі балалар мекемелерінің тәрбие 
мәселесін шешіп қана қоймай, бала санасына қарапайым дағдыларды орнықтыратын 
алғашқы білім баспалдағы екені белгілі. Халқымыз ойындарға тек балаларды алдан-
дыру, ойнату әдісі деп қарамай, олардың мінез-құлқының қалыптасу құралы деп те 
ерекше бағалаған.

Ойынның өз мақсаты, жоспары, арнайы заттары, т.б. көптеген ерекшеліктері болады. 
Ойын-балалардың негізгі іс-әрекетінің бір түрі.Ойын арқылы балалар өмірден көптеген 
мәліметтер алады, өзінің психологиялық ерекшеліктерін қалыптастырады, яғни ойын 
арқылы бала білім алады. Бала зейіні қажет ететін, әдейілеп ұйымдастырған ойындар 
оның ақылын, дүниетанымын кеңейтеді, мінез-құлқын, ерік-жігерін қалыптастырады. 
Аса ірі психологтардың айтуы бойынша, бала ойын үстінде қандай болса, өскенде де 
сондай болады дейді.Ойын-адамның өміртанымының алғашқы қадамы. Жас сәбидің 
өмірі, қоршаған ортаны танып, еңбекке қатынасы, психологиялық ерекшеліктері ойын 
үстінде қалыптасады. Балалар ойын барысында өздерін еркін сезінеді, ізденімпаздық, 
тапқырлық әрекеті байқалады.Сезіну, қабылдау, ойлау, зейін қою, еркін арқылы түрлі 
психологиялық түсінікпен сезім әрекетіне сүңгиді. Ойын үстінде бала бейнебір өмірдің 
өзіндегідей қуаныш пен реніш сезімінде болады. «Оқу құралдарының мінезі - мектеп 
мінезінің айнасы»-деп атақты ұлы педагог - психолог, ақын Мағжан Жұмабаев айтқандай, 
біздің берер білім, тәрбие жолына пайдаланатын әдістемелер мәнді, жұмыр болу керек.
Ол үшін бала ұғымына,қабылдауына сәйкестендіріп, ойын ұйымдастыру қажет. Балаға 
таңдалған білім баланың ақылына лайықтап, талабын шабыттандыратындай,ойын 
оятарлық, іскерлігін дамытарлықтай бастаған істің нәтижесіне жетуге тырысарлықтай 
нәрлі болуы керек. Қызығуды туғызу үшін ойын түрлерін пайдаланудың орны бөлек. 
Тиімді қолданылған ойын түрлері педагогтің түсіндіріп отырған материалын балалардың 
зор ынтамен тыңдап, берік меңгеруіне көмектеседі. 

Өйткені балалардың аңсары ойынға ауыңқырап отырады.Қызықты ойын түрінен 
кейін олар тез сергіп, ойын түрінде берілген тапсырманы ықыластана әрі сапалы орын-
дайтын болады. 

М.ТОКАНОВА,
«Балдырған» бөбекжай бақшасы мектепалды даярлық тобының тәрбиешісі.

Патриот – это звучит гордо
Экскурсия – всегда инте-

ресное и увлекательное за-
нятие для детей. Но 29 марта 
экскурсия особая – это посеще-
ние пограничной заставы «Ба-
скан», во время которой уча-
щиеся КГУ «Теректі средней 
школы» Сарканского района 
познакомились с современны-
ми условиями несения службы 
пограничников и смогли полу-
чить ответы на интересующие 
вопросы.

Экскурсию  возглавили ди-
ректор школы Бораншина А., завуч по воспитательной части Г.Баннова, военрук Ате-
кеев С.  и  кл. руководители. Жаннур Рахимжанов, зам. начальника погранзаставы, 
познакомил ребят с технологиями, которые применяются для защиты государственной 
границы. Для этих целей используются, как традиционные методы в виде контрольно-
следовой полосы и барьеров с колючей проволокой, так и современные комплексы, 
позволяющие вести наблюдение за приграничной ситуацией в режиме онлайн. Затем 
была представлена техника, которая находится в распоряжении заставы:  автомоби-
ли, позволяющие в любых дорожных условиях быстро и оперативно доставить погра-
ничников в нужный пункт назначения.

А ещё ребятам очень понравилось знакомство со служебными собаками и пока-
зательное выступление сотрудников, занимающихся их обучением и тренировками. 
Школьники с интересом наблюдали, как служебные собаки под руководством киноло-
гов с легкостью преодолевают полосу препятствий, обнаруживают следы и задержи-
вают «учебного» нарушителя границы и беспрекословно выполняют команды. Умное, 
сильное, красивое животное, несущее военную службу, привлекло внимание  участ-
ников экскурсии. Большой интерес у детей вызвала выставка оружия и экипировки. 
Учащиеся смогли не только визуально ознакомиться с представленными образцами, 
но и подержать их в руках, примерить форму и хотя бы на миг почувствовать себя на-
стоящими пограничниками.

Ребята ознакомились с бытовыми условиями солдат и смогли убедиться, что у них 
есть всё необходимое и для успешной службы, и для полноценного комфортного от-
дыха: они проживают в благоустроенной казарме, есть спортивная комната, где по-
граничники оттачивают спортивные навыки на выносливость или просто занимаются 
любимым видом спорта.

В ходе экскурсии дети узнали много интересного о военной службе на границе и её 
нарушителях. Возможно, кто-то из ребят захотел стать пограничником. А кто-то, побы-
вав здесь, просто пополнил запас знаний и получил положительные эмоции.

Экскурсия на заставу была довольно увлекательной, познавательной и полезной, 
за что мы говорим «спасибо» всем, кто сегодня несет свою службу на пограничной за-
ставе. Особая благодарность В.Галиуллину за возможность посетить погранзаставу, 
увидеть и почувствовать пограничную службу.

С.АТЕКЕЕВ,
преподаватель-организатор по начальному военному  технологической 

подготовке КГУ «средняя школа Теректі». 

Рухани жаңғыру- сананы жаңғырту
Рухани жаңғыру – яғни, кез келген қоғамның, ұлт 

болмысының мәдени дамуы, мемлекеттің рухани 
өміріндегі қоғамдық сана түрлерінің заман талабына сай 
жетілуі, ондағы тіршілік иесі адам баласының ішкі әлемінің 
жаңаруы, жаңашылдықты, жаңаша өзгерісті ішкі сана 

сезімімен толық қабылдай білу. Қоғамдық сана дегеніміз- мемлекеттің 
дамуымен қалыптасу жолында, ұлттың тұлғалануында ұлттық 
мүддені қалыптастыру, қорғау және нығайтуда мәдени құбылысқа ай-
налып отыратын тәжірибелер мен білімдердің, рухани – әлеуметтік 
құнылықтардың жиынтығы.

Мемлекетті қалыптастыруда ерекше құбылысқа ие қоғамдық сананың тари-
хи формалары тіл, мәдениет, тарих, дін, өнер, дәстүр, ғылым, білім, экономика, 
құқық, саясат және тағы да басқа.  

Неғұрлым тұтастыққа жету үшін елді айшықтап тұрған ұлттың танымдық, 
тәрбиелік маңызға бай әдеп, ғұрып, салт-дәстүрлері қажет. Кез келген ұлттың 
өзіне тән төлтума рухани құндылықтары мен ізгі қасиеттері ғана біріктіре ала-
ды. Елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз мақаласында осы ұстанымды 
айқын көрсетіп берді: 

«... Жаңғырған қоғамның өзінің тамыры тарихының тереңінен бастау алатын 
рухани коды болады... Жаңа тұрпатты жаңғырудың ең басты шарты- сол ұлттық 
кодыңды сақтай білу». Бұл- тектен тек айтыла салынған жүрек қалауы емес, 
бүгінгі өркениетті, озық технологиялы, жаһандық ықпалдасудан, керек десеңіз, 
түрлі қауіп-қатерден қорғану жолы. Осы орайда ұлтымыздың белгілі ұстазы Ах-
мет Байтұрсынұлының: «Қасыңнан да, досыңнан да сақтан»,- деген сөзі ойға 
оралады. Сақтанудың басы- өзіңе қатысты рухани құндылығыңды түгендеп, 
кейінгіге мұра етіп қалдыру. Елбасымыздың рухани жаңғыру мақаласында тағы 
бір маңызды,  өзекті мәселе – туған жерге деген махаббат. Әр халық ел болып 
ғұмыр кешу үшін жастардың санасына ұлттық құндылықтарды сіңіріп, рухани 
болмыспен өмір сүруге үйрету. Рухани жаңғыруды  өркениеттің қарыштап да-
муымен байланыстырамыз. Рухани жаңғыру жолында өткен тарихымызды зерт-
теп,  тарихымызды толық білмей, болашағымызға  болжау  жасау мүмкін емес. 
Өйткені, өткен ғасырлардағы ата-бабамыздың маңдай тер, табана еңбектерімен 
салынған, сән-салтанаты жарасқан қалаларымыз, мыңдаған жыл өтседе, сырын 
бермес, ескерткіштеріміз, тарихымызды толғар мұраларымыз рухани жаңғырудың 
бұлтартпас айғағы болмақ. 

Елбасымыз Н. Назарбаев "Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру" атты 
мақаласында бірнеше принциптерін ұсынды. Атап айтатын болсақ, бірінші 
кезеңде:  Бәсекеге қабілетті болу. Екіншіден: Ғаламданудың жаһандық жүйесіне 
ену, ХХІ ғасырдың жаңаша талаптарына дағдылану, сапалы табыстың кілті екенін 
нақты атап айтты. Ұлан ғайыр кең даламыздағы қазыналарымыздың бұзылмай сол 
қалпынша қолданып, оларды қорғау, қазыналарымызды болашақ ұрпаққа жеткізу 
жолында, бір мақсатта болып, межелеген межеге жету арқылы, қандай да бір зи-
янды саяси радикалды идеалогияларға  қарсы бола білудің бағдарын ұсынды. 
Үшіншіден: Ұлттық код. Яғни, қазақ халқына тәнұлттық сән-салтанатымыз, асыл 
мәдениетіміз барлығы бойымызға ана сүтімен дарыған қасиет болғандықтан, 
үнемі насихатталып тұруын ескертіп. Сонда ғана қазақ халқының әлемге таны-
лып, дамитындығын баса айтты. 

Рухани жаңғырудың тағы бір бастамасы- елімізде білімнің салтанат құруы бо-
лып табылады. Қазіргі таңда білім бағдарламаларының елімізде қарыштап да-
мып, ұтымды үлес қосып келе жатқандығын айта кетсек, болашақтың білімдегі 
табыс тізгіні, білімді ұрпақ қолында.

Қорыта айтқанда, мемлекет пен ұлт құрыштап құйылып, қатып қалған дүние 
емес, үнемі дамып отыратын тірі ағза іспетті. Ол өмір сүру үшін заман ағымына 
саналы түрде бейімделуге қабілетті болу керек.

Жаңа жаһандық үрдістер ешкімнен сұрамай, есік қақпастан бірден төрге озды. 
Сондықтан, заманға сәйкес жаңғыру міндеті барлық мемлекеттердің алдында тұр. 
Сынаптай сырғыған уақыт ешкімді күтіп тұрмайды, рухани жаңғыру- оның ішінде 
сананы жаңғырту да тарихтың өзі сияқты жалғаса беретін процесс. Екі дәуір 
түйіскен өліара шақта Қазақстанға түбегейлі жаңару, жаңғыру жөніндегі осынау 
ұсыныстардың маңызын терең түсінеді деп сенемін. Өмір сүру үшін адам қоғам 
өзгере білу керек. Оған көнбегендер тарихтың шаңына көміліп қала береді.

Қ.НӘДІРОВА, 
М.Төлебаев атындағы орта   мектептің 

әлеуметтік педагогы.
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«Архивтік анықтамалар, архивтік құжаттардың 
көшірмелерін немесе архивтік үзінділер беру» 

мемлекеттік  қызметті көрсету қағидалары
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 29 

мамырдағы № 159 бұйрығымен бекітілген қағиданың негізінде жеке және заңды 
тұлғаларға ұйымның хат бланкісінде жасалған архивтік анықтамалар - заңды күші бар 
құжат болып табылады.

Архивтік көшірме - архивтік құжаттағы мәтінді сөзбе – сөз көрсететін көшірме;
Архивтік үзінді – архивтік құжат мәтінінен белгілі бір фактіге, оқиғаға, адамға 

қатысты бөлігін сөзбе –сөз көрсететін құжат. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі - жеке 
және заңды тұлғалар «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы»  
коммерциялық емес акционерлік қоғамына, «электрондық үкімет» веб портал немесе 
көрсетілетін қызметті берушінің кеңсесі арқылы жүзеге асырылады.  Мемлекеттік кор-
порация арқылы жүгінген жағдайда, көрсетілетін кызметті беруші мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесін Мемлекеттік корпорацияға мемлекеттік қызметті көрсету мерзіміне 
бір күн қалғанда жолданады. Портал арқылы жүгінген жағдайда мемлекеттік қызметті 
көрсету нәтижесін қағаз  жеткізгіште алу үшін көрсетілетін қызметті  алушының «жеке 
кабинетіне» жолданады. Құжаттар Мемлекеттік корпорациядан көрсетілетін қызметті 
берушіге келіп түскен сәттен бастап, сондай-ақ порталға жүгінгенде мемлекеттік 
қызметті көрсету нәтижесі 11 (он бір) жұмыс күні ішінде беріледі. Мемлекеттік сақтауда 
құжаттар болмаған жағдайда жауапты орындаушы 2 (екі) жұмыс күні ішінде көрсетілетін 
қызметті берушіде сақтауда сұратылған құжаттардың жоқ екендігі туралы хабарлама 
дайындалады. Көрсетілетін қызметті беруші Заңның 5- бабының 2- тармағының 11 
тармақшасына сәйкес ақпараттандыру саласындағы уәкілетті органмен белгіленген 
тәртіппен мемлекеттік қызмет көрсету сатысы туралы деректерді, мемлекеттік қызмет 
көрсету мониторингінің ақпараттық жүйесіне енгізуді қамтамасыз етеді.

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 23 қарашадағы Еңбек кодексіне сәйкес 
жұмыс кестесі: демалыс және мереке күндерінен басқа, дүйсенбіден бастап жұманы 
қоса алғанда сағат 9.00-ден 18.00 дейін, түскі үзіліс сағат 13.00-ден 14.00-ге дейін.

Сарқан филиалында қағидаға сәйкес жүгінушілердің өтініш-хаттары уақытылы 
орындалып, жауап берілуде.

Ж.УНЕРХАНОВА,
«Алматы облысының  мемлекеттік архиві» КММ 

Сарқан филиалының  1-ші санаттағы архивисі.                  

Орман қорғау жұмыстары
«Жоңғар Алатауы» мемлекеттік ұлттық табиғи паркі» 

республикалық мемлекеттік мекемесінің аумағында жыл сай-
ын орман патологиялық зерттеу жұмыстары жүргізіліп, орман 
зиянкестері мен ауруларының ошақтары анықталса, олармен қүрес 
шаралары жүргізіледі яғни  тұтқыр үймелер, тосқауыл ағаштар 
орналастыру, өңдеу іс-шаралары жасалады. Дің зиянкестерінің 
алдын алу, оларды тоқтату жүзеге асырылады. Дің зиянкестерінің 
санын азайту, жұқпалы әсерін болдырмау және ормандарда 
өрт қауіпсіздігін арттыру мақсатында  басқа қажетті жұмыстар 
дер кезінде жасалады. Филиалдарда дің зиянкестерін жою үшін 
жаппай санитарлық мақсатта ағаш кесу жұмыстары жасалады.  
Сарқан орман тұқымбағында жоспар бойынша орман зиянкестері 

мен ауруларына (алма күйесі, алма шірігі, таз қотыр) қарсы жер үсті өңдеу жұмыстары жүргізіледі.
А. САТЫБАЛДИНОВА,

«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ-нің орман -патолог инженері.

Как продлить ЭЦП онлайн?
Друзья! Продлить срок действия ЭЦП без посещения ЦОН возможно, если вы полу-

чили ее в ЦОНе. Процедура с ЭЦП, полученной онлайн через портал egov.kz, другая. 
Здесь вам по истечении 1 года нужно будет перевыпустить ЭЦП заново.

Как продлить ЭЦП онлайн?
Для начала убедитесь, что на вашем компьютере запущена программа NCALayer. 

Затем авторизуйтесь на портале. Услуга называется «Перевыпуск ЭЦП». Вас перена-
правят на сайт pki.gov.kz.

Далее необходимо принять пользовательское соглашение и указать путь к храни-
лищу ключей. Для удобства рекомендуем создать новую папку с указанием срока дей-
ствия выпускаемого ключа ЭЦП.

Заполните поля и подтвердите заявку, указав пароль от действующего ключа. По-
сле обновления статуса установите пароль на новые ключи. Осталось только загру-
зить сертификаты и в папке появятся новые ключи ЭЦП.

Не забудьте пароль и надежно сохраните ЭЦП!
Л. ЕЖЕНОВА, 

специалист отдела ЦОН Сарканского района. 

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті 
қалыптастыру маңызды

Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев сыбайлас 
жемқорлықпен ымырасыз күресу мемлекеттік саясаттағы негізгі 
басымдықтың бірі екенін атап өтті. Оның пікірінше, заң үстемдігін 
орнатып, нағыз құқықтық мемлекет құру үшін, ең алдымен, 
жемқорлықтың тамырына балта шабу керек.  Үлкен әлеуметтік 
қасірет болып табылатын ол саяси даму тұрғысынан бір-біріне 
ұқсамайтын әлемдегі барлық елдердің қайсын болмасын да қатты 
алаңдататыны айқын.

Сыбайлас жемқорлыққа қарсы стретегияның негізгі 
басымдықтарының бірі – сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет 
деңгейін қалыптастыру болып табылады.

Яғни, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет – бұл адамның саналы және адамгершілікпен сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы тұру қабілеті. Тұлғаның сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеті дегеніміз, ол 
сол тұлғаның қоғам қауіпсіздігіне және игілігіне сыбайлас жемқорлықтың зияны туралы білімін қамтитын 
қасиеті. Ол индивидтің жай ғана сыбайлас жемқорлықты төзбеуі ғана емес, сонымен қатар оны жоюға, 
онымен күресуге талпынуы болып табылады.

Қазақстан Республикасының әр азаматы сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыра 
білсе еліміздің дамуы бұдан да биік дәрежеге көтерілетіні хақ. Жалпы, кез-келген қызметкер өз отба-
сында, әріптестерінің арасында осы бір қағидаларды ұран қыла білсе, бұл індеттің түбімен жойылатыны 
анық. 

Әрбір қоғам дамуының жақсы жағымен қатар көлеңкелі тұсы да қатар жүретіндіктен, елдің әлеуметтік 
хал-ахуалының жақсарып, экономикалық жоғары даму деңгейіне жетуді, халқымыздың демографиялық 
өсіп-өнуін көздеген шаралар жасалынып жатқан кезде, алға басқан қадамды кейін тартып, дамуымызға 
тежеу болып отырған сыбайлас жемқорлықпен күресті күшейту - әрқайсымыздың азаматтық борышы-
мыз болып табылады.

И.ХОДЖАЙБЕКОВА,
ҚР АШМ ВБжҚК Сарқан аудандық аумақтық инспекциясының бас маманы, мемлекеттік 

ветеринариялық-санитариялық инспекторы.

В период полевых работ не 
допустите пожары

Каждый год в пожароопасный период сотрудники отдела по 
чрезвычайным ситуациям Сарканского района проводят боль-
шую профилактическую работу с целью недопущения возникно-
вения пожаров. К сожалению, принятые меры не всегда спасают 
от ЧС.  В целях недопущения пожаров на территории района в 
период проведения полевых работ руководителям сельхозфор-
мирований необходимо выполнить следующие мероприятия: 

- сельскохозяйственную технику, используемую в период по-
левых работ, обеспечить первичными средствами пожаротуше-
ния;

- до начала работ всем задействованным в ней лицам необхо-
димо пройти противопожарный инструктаж;

- имеющуюся пожарную и приспособленную технику для ту-
шения пожаров и загораний содержать в боевой готовности, обе-
спечить ГСМ и организовать круглосуточное дежурство членов 
ДПФ, иметь запас ГСМ на случай ЧС;

- запретить сжигание стерни, пожнивах остатков и разведение 
костров на полях сельхозугодий;

- для заправки нефтепродуктами сельскохозяйственный тех-
ники необходимо создать специальные площадки, очищение от 
сухой травы, мусора и опахать полосой шириной не менее 4 ме-
тров;

- запретить заправку в полевых условиях тракторов и других 
машин при работающих двигателях, а также любую заправку в 
ночное время суток.

Р.АХМАРОВ,
инженер ОЧС  Сарканского района 

лейтенант гражданской защиты.

СОТ ІСІН ЖҮРГІЗУ ТІЛІ   
                                                                                                                                                                                       
Тіл мәселесі қазір өте өзекті.Барлығына белгілі, Қазақстан Республикасының мемлекеттік 

тілі қазақ тілі. Мемлекеттік тіл – мемлекеттің бар территориясындағы қоғамдық қатынастардың 
барлық салаларының, іс жүргізу, сондай-ақ  сот ісін жүргізудің, заңнаманың, мемлекеттік 
басқарымның да тілі. Сот ісінің мемлекеттік тіл принципінің мәні оның басқа демократиялық 
негізі – соттың жариялылығын іс жүзінде қамтамасыз етілуінің қажетті шарты болып табылу-
ында. Қазіргі таңда ұлттық тіл принципінің орындалуы азаматтық сот ісіндегі ерекше өзекті 
мәселеге айналуда. Аталған принциптің іске асырылуын реттейтін құқық нормаларын қатаң 
сақтау, сот ісі жүргізілетін тілді меңгермейтін іске қатысушы тұлғаларға сыпайылықпен қарау, 
менің ойымша, наразылықтардың алдын алып, келіспеушілік орын алған жағдайларды өршітуші 
себептердің жойылуына ықпал ету мүмкін. Қазақстан Республикасының Азаматтық процестік 
кодексінің 14-бабының талаптарына сәйкес сот ісін жүргізу тілі сотқа талап қою арызы берілген 
тілге байланысты сот ұйғарымымен белгіленеді. Сот істі сот талқылауына дайындау сатысында 
талап қоюшының талап арыз берілген тілді жеткілікті дәрежеде білетіндігін, сот ісін жүргізудің 
мәні мен мағынасын түсінетіндігін анықтайды. Сот талап қоюшыдан тиісті жазбаша өтінішхат 
түскен жағдайда сот ісін жүргізу тілін өзгерту туралы уәжді ұйғарым шығарады. Тараптардың 
тең құқықтылығы қағидатын ескере отырып, сот осы мәселе бойынша жауапкердің де пікірін 
анықтауға міндетті.                                                                                                          

Сот ісін жүргізу тілі сотқа талап қою арызы (арыз) берілген тілге байланысты сот ұйғарымымен 
белгіленеді. Сол бір азаматтық іс бойынша іс жүргізу бастапқы белгіленген сот ісін жүргізу тілінде 
жүзеге асырылады. Іс жүргізіліп отырған тілді білмейтін немесе жеткілікті түрде білмейтін іске 
қатысатын адамдарға сотта ана тілінде немесе өздері білетін басқа да тілде мәлімдеме жа-
сау, түсініктер мен айғақтар беру, өтінішхаттар беру, шағымдар жасау, сот актілеріне дау айту, 
іс материалдарымен танысу, сөз сойлеу, осы Кодексте белгіленген тәртіппен аудармашының 
қызметтерін тегін пайдалану құқығы түсіндіріледі және қамтамасыз етіледі.

Г.ТОКЕНОВА,
Сарқан аудандық сотының жетекші маманы.                                                        

 

Дала өрттеріне жол бермейік
Өрт – аса қауіпті тілсіз жау, ол 

экономикаға үлкен материалдық шығын 
келтіріп, адамдардың өміріне қауіп 
төндіреді. 

Сарқан ауданының аумағында дала 
өрті жиілеп тұр. Аудан аумағындағы 
құрғақ және ыстық ауа райында далалық 
өлкелерде маңызды өрт қаупі пайда бо-
лады. Дала өрттеріне жол бермеу үшін 
далада отты барынша абайлап қолдану 
керек және бұны басқалардан да талап 

ету қажет. Өрт қаупі кезеңінде далада от жақпаңыздар, сөндірілмеген темекі 
тұқылдарын және сіріңкелерді тастамаңыздар.

Дала өрттері пайда болғаны жөніндегі ақпаратты өрт сөндіру қызметіне 
уақытылы хабарлау қажет. Дала өрттері жануарларға және өсімдіктерге 
елеулі зиян келтіреді. Дала өрттерін уақытылы сөндіру олардың ерте 
анықталғандығына және өрт сөндіру қызметіне немесе ауыл әкімдігіне 
хабарлауына байланысты болады. Сондықтан біз ауданның барлық 
тұрғындарын далалық өлкелерде өрт тұтануларды байқағанда ауылдық 
әкімдікке немесе өрт сөндіру қызметіне хабарлауды өтінеміз.

Өрт – аса қатыгез, ол ешкімді аямайды. Ең бастысы, өрттің туындауына 
жол бермеген жөн.

Е.ТУРСУНОВ,
Сарқан ауданының ТЖБ бастығының м.а.,  азаматтық қорғау

 майоры.
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Сен туған күн, мерекеңмен!

ХАБАРЛАНДЫРУ  ОБЪЯВЛЕНИЕ

ТОО «Канатжан и Ко»  автобусный парк срочно требуются водители  на междугородние 
маршруты. На автовокзал требуются кассир и диспетчер. Справки по телефону 87077542204 
и 2 16 50.

«Қанатжан және Ко» ЖШС автобус паркіне шұғыл түрде қалааралық бағыттарға жүргізушілер 
қажет. Автобекетке кассир және диспетчер қажет. Анықтама үшін телефондар  87077542204 
және 2 16 50.

Газеттің электронды нұсқасын https://sarkan-gazeta.kz/ желілік басылымы сайтынан және 

https://www.facebook.com/ Сарқан газеті,           https://www.instagram.com/sarkangazeti/ әлеуметтік желілерінен оқи аласыздар. 

Мұражай-тарих айнасы
Халық пен тарих егіз төл ұғым, 

ұлттық тарихы жоқ халық бол-
майды.  Еліміз өткен өміріндегі 
құндылықтарды түгендеп, 
ұлттық тарихын қайта қарап та-
разылау, оның сабақтары мен 
үлгілерін жұртшылыққа таныту 
мүмкіндігіне ие болып отыр. Ал осы 
құндылықтарымыз бен ұлттық та-
рихымызды жұртшылыққа танытар, 
болашаққа жеткізер тағылымды 

тәрбие орны - мұражай болып табылады. 
Осы орайда  тарих қойнауына саяхат жасау және тарихи тұлғаларды насихаттау мақсатында 

Лепсі елді мекенінде орын алған “Мұқан Төлебаев” мұражайына  тәрбие ісінің меңгерушісі Әлібек 
Ғалымбекұлы және сынып жетекшісі Баян Ерланқызының ұйымдастыруымен 5-сынып оқушыларын 
апарып келген болатынбыз. Бұл мұражайды сазгеріміздің «Қара шаңырағы» деп атасақ та артық 
емес. Іші тап-тұйнақтай жинақы. Мұражайда М.Төлебаевтың құжаттары, пайдаланған заттары 
бар. Киген киімдері, ғылыми құндылығы жоғары еңбектері «Біржан-Сара» операсының, «Кестелі 
орамал», «Тос, мені тос», «Жеңіске» әндерінің түпнұсқасы, өз қолымен жазған классикалық, 
симфониялық шығармалары, әндері мен романстары, қолтаңбасын қалдырған музыкалық аспап-
тары, т.б. заттары аса ұқыптылықпен сақталған. 

Мұражай оқушыларға М.Төлебаев өмір сүрген ғасырдан сыр шертіп, бір ғасыр кейінге 
шегінгендей үлкен әсер қалдырды.  Ал бүгінгі күнде біртуар қазақтың маңдайалды жұлдызынан 
қалған шаңырақ өз мекенінің мақтанышына айналған.

Баян СЕРҒАЗИНА,
М.Мәметова атындағы орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі.

Баршамызға ортақ міндет
Ұлт тәрбиесі-ұлт болашағы. Егеменді еліміздің 

ертеңгі болашағы жас ұрпақ тәрбиесі. Білімді 
денсаулығы мықты азамат өсіру үшін, ата – ана, 
балабақша, мектеп болып ынтымақтасып ат салысуы-
мыз қажет. Кейін опық жеп, бармақ тістемес үшін, бала-
ны қаршадайынан дұрыс тәрбиелеуге, бала бақытының 
шынайы бағбаны болуға ат салысқан жөн. Бала 
бақытының кепілі ата-ананың өнегелі тәрбиесінде. От-
басында 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 азамат болып 
шығуына үлкен ықпалын тигізеді.

Баланы адамгершілікке, қарапайымдылыққа, жақсы әдепке, әдемілікке, ұқыптылыққа, 
жауапкершілікке сөзбен жеткізе отырып тәрбиелеуге болады. Қазіргі таңда ата – ананың 
тәрбиесіне, кәсіби шеберлігіне,  ынтымақтастығына отбасы мүшелерінің өзара қарым-қатынасына, 
көзқарасының және мақсатының бірлігіне байланысты.

Бала-дегеніміз болашақ. Баламызды қалай тәрбиелесек болашағымыз солай болмақ. Келе-
шек балаларымызды білімді де, мәдениетті, тәрбиелі де, әдепті, кішіпейіл де, қарапайым етіп 
тәрбиелеу өз қолымызда. «Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие берілуі керек. Тәрбиесіз берілген 
білім адамзаттың қас жауы, келешекте оның барлық өміріне апат әкеледі» - дейді Әл-Фараби. 
Сонымен қорыта келе, жас ұрпаққа тәлім тәрбие беруді қоғам болып, ең бастысы ата – аналар 
болып қолға алсақ болашағымыз жарқын болмақ. Балаларымызды Отансүйгіштікке, ата-баба 
салт-дәстүрін құрметтейтін ұрпақ етіп тәрбиелеу баршаға бірдей міндет. 

Б.МУХАНОВА,
К.Қазыбаев атындағы орта мектебінің «Айгөлек» шағын орталығының 

«Еркетай» тобының тәрбиешісі.

Бірлік орта мектебінің ұжымы осы мектептің қызметшісі 
Атеев Талғат Шайықұлының

мезгілсіз қайтыс болуына байланысты отбасының қайғысын бөлісіп, көңіл ай-
тады. 

Әке – әркімнің сүйенер тіреуі. Әке әркімге қымбат. Әкені ардақтай 
білу керек, өйткені ол отбасының ең басты мүшесі, яғни отағасы. 
«Әкеге қарап ұл өсер» дегендей әкенің балаға үйретері көп. Қарабөгет 
ауылының тұрғыны Ахбанбаев Нұрасыл Жұмасылұлы 22 сәуір 
күні  63 жасқа толып, зейнетке шықты.1982 жылы анамызға үйленіп, 
отбасын құрды.Қазіргі кезде 6 балалары бар. Әкетай, біз сізге зор 
денсаулық, ашық аспан, ұзақ өмір тілейміз. Ешқашанда ауырмай, ана-
мыз екеуіңіз бізге өмір бойы қамқор болып жүре беріңіздер. Әкеміз ту-
ралы айтатын болсақ, ол кісі ақылды әке, адал жар, өз ісіне еңбекқор, 
бастаған ісін, аяқсыз қалдырмайтын жан. Балаларының тәрбиесіне 
өте жауапты қарайтын тұлға. Немерелерін сондай қатты жақсы көреді.
Өзінің жақсы көретін адамдарына сүйеніш бола алатын сондай кере-

мет адам. 20 жыл «Марат» шаруа қожалығында тракторшы болып қызмет атқарды. 7 жыл 
Қарабөгет ауылдық ауруханасында  күзетші қызметін атқарды. Біз енді әкеміз бен анамыз 
туралы айта берсек сөз жетпейді. Біздің өміріміздегі сондай жаны жайсаң, жақсы адам 
-осы әкеміз. Біз  әкеміздің  бойынан күш - жігерді, батырлықты, батылдықты, қайсарлықты, 
білімділікті, барлық қасиеттерді көріп өстік. Қазіргі кезде барлығымыз өмірде өз орнымыз-
ды таптық, яғни өмірлік мамандығымызды, өмірлік серігімізді кездестірдік. Бұл әкеміз бен 
анамыздың арқасы, еңбегі деп білеміз. Әке,  100 жасқа келуіңізге шын  жүректен тілектеспіз!

Ардақты, әке, отың бар сөнбейтұғын,
Ол мәңгілік жанады көрмей тыным.
Ұрпағың бар, ел менен ер намысын,
Тірі тұрса, қолынан бермейтұғын.
Ізгі тілек білдірушілер: асыл жары мен балалары, немерелері.

Қарауылтөбе ауылының тұрғыны, аяулы жар, асыл ана, керемет 
жан Сансызбаева Жанарды 19-сәуір күні  50 жасқа толуымен шын 
жүректен құттықтаймыз. Сізге зор денсаулық, ұзақ өмір, мол бақыт 
тілейміз.Өмірде сізді тек биіктерден көрейік, аңсаған арманыңызға 
жетуіңізге шын жүректен тілектеспіз! Әрбір қадамыңызға-гүл,  
келбетіңізге-нұр, қиялыңызға-қанат бітсін! Жасыңызға-жас, басыңызға- 
бас қосылып, шаңырағыңызға құт-береке, отбасыңызға амандық, 
тілейміз.  Адал жарыңызбен бірге үш балаңыздың қызығын көріп, 
бақытты болыңыз. Өмір бойы осындай ақжарқын, адал, қарапайым, 
ибалы болып арамызда аман-есен жүре беріңіз! Сізді туылған 
күніңізбен шын жүректен құттықтай отырып, мына өлең жолдарын 
сізге арнаймыз.

Елу-деген жүздің нағыз жартысы,
Елу деген-даналық қой, ол аналық.
Оған жетсе елжірейді әр кісі,
Құттықтайды бар ағайын қол алып.
Ұрпағыңыз жүрсін дейміз аяқ жаққа оралып,

Қуаныштың қамқасына жүріңізші оранып!
Ізгі тілек білдірушілер: абысындары Айжан, Айгүл, Кенжегүл, Айнара.

Продается дом из четырех комнат по ул. Жумабаева № 17, 12 соток земли, 
имеются все пристройки. Вода, канализация имеется.   Удобно для содержания скота, 
есть вариант в рассрочку, половина стоимости дома, остальное через нотариат. Цена 
договорная. Обращаться тел. 8747 8671461.

Орталықтағы жақсы үй сатылады, ішінде ыстық, суық су, душ, дәретхана, 
Аристон бар. Жазғы ас үй (екінші үй) де бар. Гараж, монша салынған. Қос уча-
ске-14 сотық. Суаруы өте жақсы. Хабарласыңыздар Жамбыл көшесі № 18 (по-
лициядан 2 квартал жоғары), тел.2-13-54, ұялы. 8 700 2786020.

Сарқан қаласындағы Байтұрсынов көшесі № 9 А үйдің екі бөлмелі № 11 пәтері сатыла-
ды. Пәтер жылы, тұрмысқа қолайлы, орталық қазандық арқылы жылытылады, санитарлық тора-
бы жөндеуден өткен. Хабарласыңыздар: үй телефоны 2-25-97, ұялы: 8702 3912847.

Акжолов Асхат Нугмановичтің атына тіркелген Сарқан қаласы, Наурызбай батыр көшесі № 
18 үйдің 0,0864 га көлемді жерінің мемлекеттік тіркеу актісі № 1527405 (кад.№ 03-267-004-393) 
жоғалуына байланысты жарамсыз деп танылсын.

Кызырбеков Рысбектің атына тіркелген Лепсі ауылы, Қонаев көшесі № 9 үйдің мемлекеттік 
тіркеу актісі  (кад.№ 03-263-055-301) және басқа да құжаттары жоғалуына байланысты жарамсыз 
деп танылсын.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
        
 В 2022 году идет набор для поступления в военно- учебные заведения Министерства Обо-

роны  РК. В высшие военно-учебные заведения и Кадетский корпус  принимаются граждане Ре-
спублики Казахстан достигшие 17 летнего возраста в год поступления на учебу, но не старше 21 
года, а также военнообязанные из числа уволенных в запас военнослужащих срочной службы  в 
возрасте не старше 24 лет на год поступления. Годные по состоянию здоровья.

1.Военный институт сухопутных войск МО РК г.Алматы. Осуществляет набор по 11 специаль-
ностям. Срок обучения 4 года.

2. Военный институт Сил Воздушной Обороны МО РК. г.Актобе Осуществляет набор по 7 
специальностям. Срок обучения 4 года.

3.Военно-инженерный институт радиоэлектроники и связи МО РК г.Алматы. Осуществляет 
набор по 4 специальностям. Срок обучения 5 лет.

4.Кадетский Корпус МО РК им.Ш.Уалиханова.  Акмолинская область г.Щучинск. Срок обучения 
2 года.Кандидат подает заявление в районный отдел по делам обороны по месту жительства.

Т.АЛЬСЕИТОВ,
начальник отдела по делам обороны Сарканского района, подполковник.

Көктем келді балақай,
Құлпырды жер алақай.
Тіршілік жаңа оянды, 
Жаңа күйге боянды,    
                      
Көктем келсе табиғат құлпырады,
Әр жандарға ғажайып сыр тұнады.
Гүлге оранып жан-жағым күн жарқырап, 
Езулерде қуаныш нұр тұрады.

Көктем
Аспанымда алтын әсем күн шығып,
Әр алуан гүлдерімде тұр күліп.
Кеудемдегі ойларым мен сырларым,
Туғызады бір әдемі ғажайып.

Інжу Ерболқызы, 
М.Жұмабаев атындағы орта мектептің 

4 "А" сынып  оқушысы. 

Асыл жар, ардақты әке, қамқор ата, Черкасск ауылының тұрғыны 
Иманқұлов Өкен Дайыржанұлын сәуір айындағы туған күнімен, 
63 жасқа толуымен шын жүректен құттықтаймыз! Отбасымызда 
орны бөлек, қадірі ерек жан бұл күні сондай-ақ зейнет жасына то-
лып отыр. Алып бәйтеректей баршамызға пана әрі сая бола білген 
ардақтымызға ұзақ жылғы төккен тер, еткен еңбектің ендігі жер-
де лайықты жемісін көріңіз, ортамызда аман-есен жүре беріңіз де-
ген ақ тілегімізді арнаймыз. Асқар тауымыз әкемізге деген ыстық 
ықыласымызды мына бір жыр жолдарымен жалғаймыз.

Ұл-қызының сезінумен арманын,
Ойлайтұғын әке асқар тау жан-жағын.
Қуанышпен құттықтаймыз бүгін біз,
Әкеміздің 63-ке толғанын.
Ақтара алсақ ақ тілектің сандығын,
Шаттық ойнап атсыншы аппақ таң бүгін.
Құтты болсын, Әке, туған күніңіз,
Тілейміз біз жан мен тәннің саулығын!
Құттықтаушылар: жолдасы, балалары, немерелері.

Бала - болашағымыз!


