
ARQANS
Газет 1933 жылғы мамырдан шығады  №51 (9351)  13 желтоқсан 2019 ж.     e-mail: Igiman01@mail.ru● ●

Ауданныњ қоѓамдық-саяси апталық газеті
www.sarkan-gazeta.kz ●

БАСПАСӨЗ - 2020
Ауданның қоғамдық-саяси "Сарқан" 

газетіне келесі жылға жазылу науқаны 
аяқталуға жақын. Аудан тынысын 

жаздырып алуға асығыңыздар!  

Жеке  
жазылушылар 
үшін индексі 

65202, жылдық 
бағасы - 

3021,72 теңге. 

Мекеме-
ұйымдар үшін 
индексі 15202, 

жылдық 
бағасы - 

3381,04 теңге. 

Зейнеткерлер 
үшін индексі 

35202, 
жылдық 
бағасы - 

2225,08 теңге.

Қадірменді қауым! Ардақты ағайын!  
Бабалар ғасырлар бойы аңсап, арманы ақиқатқа 

айналған Тәуелсіздікті нығайту жолында ауқымды 
жұмыстар атқарылғандығы баршаңызға белгілі. 
Тәуелсіздік күні -  мемлекетіміз үшін  біртұтас 
елдіктің, ынтымақтастық пен татулықтың, сонымен 
қатар өткенге тағзым мен болашаққа деген сенімнің, 
үміттің мерекесі. Бұл – теңдесі жоқ тарихи күн. Олай 
болса, баршаңызды елдігіміздің мерейлі тойымен 
шын жүректен құттықтаймын!

Тәуелсіздік – қашанда қастерлі сезімге толы 
киелі ұғым. Тәуелсіздік біздің ең басты игілігіміз, 
баға жетпес құндылығымыз.  Тәуелсіздікке жету  – 
оңай жолмен келген жоқ, ол бәрімізге мәлім.  

Ардақты әлеумет!  Рухы биік, намысы берік 
бабаларымыздың ғасырлар бойғы асыл мұраты 
– азаттықты аялау, тағдыры ортақ халқымыздың 
татулығын сақтау біздің басты мұратымыз. 
Бірлігіміз бекем, тірлігіміз тиянақты болсын! 
Азаттықтың көк туы ашық аспанымызда мәңгілік 
желбірей берсін!

Аудан әкімі Марат Разбековтың мерекелік құттықтауы
Азаттықтың көк туы желбіреген күн!

Жыл сайынғы игі дәс-
түрге сай жуырда 

аудандық мәдениет үйінде 
өңір басшысының «Жыл 
үздігі-2019» жастар сыйлығын 
тапсыру салтанаты өтті. 
Мақсат аймағымыздың өсіп-
өркендеуіне өз үлестерін 
қосушы жастарды елге та-
ныстыру, сала майталман-
дарының мерейін өсіру. Шара-
ны аудан әкімі Марат Разбеков 
құттықтау сөзімен ашып, қай 
қоғамда болмасын қозғаушы 
күшке ие жастардың рөлін өз 
лебізіне арқау етті. 

Келешегінен зор үміт күттіретін 
әрбір саланың  үздігі салтанат-
пен ортаға шақырылып, Марат 
Мелісұлының қолынан марапат 
алды. Сонымен сала үздіктерінің 
есімін ел білсін. «Үздік жас дәрігер» 
- аудандық орталық арухананың 
хирургия бөлімінің хирург-
травматологы Шульгин Ярослав 
Владимирұлы, «Үздік волонтер» - 
Сарқан гуманитарлық колледжінің 
3 курс студенті Сейтнұр Темірлан 
Нұрғазыұлы, «Үздік жас спорт-
шы» - Республикалық, облыстық 
чемпионаттардың жеңімпазы Қасым 
Әсем Тлеубердіқызы, «Үздік жасыл 
ел сарбазы» - Сарқан гуманитарлық 
колледжінің 4 курс студенті Сембек 
Жарас Ерболұлы, «Үздік жастар ісі 
жөніндегі әдіскер-нұсқаушы» - Ша-
тырбай ауылдық округінің жастар 
ісі жөніндегі әдіскер-нұсқаушысы 

Смаилханов Айбек, «Үздік жас 
мемлекеттік қызметкер» - Черкасск 
ауылдық округі әкімі аппаратының бас 
маманы Әскербек Тілеужан, «Үздік 
жас өнерпаз» - «Жас Дарын», «Дала 
сазы», «Үркер» Республикалық 
байқауларының жеңімпазы Смағұ-
лова Жангүл Аханқызы, «Үздік сту-
дент» - гуманитарлық колледждің 

3 курс студенті Айқын Үміт, «Үздік 
жас әскери қызметкер» - аудандық 
полиция бөлімінің қызметкері 
Абраим Аслан Ауасбекұлы, «Үздік 
оқушы» - Екіаша орта мектебінің 
11 сынып оқушысы Дастанқызы 
Айдана, «Үздік жас маман» - жа-
стар арасындағы республикалық, 
облыстық байқаулардың жеңімпазы 

Салимбеков Ануар Бердібекұлы, 
«Жас чемпион» - сан түрлі жарыс-
тардың жүлдегері  Төлеухан Досжан 
Берікұлы, «Үздік жас ұстаз» - Абай 
атындағы мектеп-гимназияның 
мұғалімі Төребек Сандуғаш Бауыр-
жанқызы. Осылайша он екі аталым 
бойынша айрықшаланған жастардың 
көпшілік алдында мерейлері тасып, 

Жыл үздіктерінің 
жүзі жарқын

абыройлары асқақтады. Ертеңгі ел 
тірегі атанар жастарға сүйсінгенде 
жыр Құлагері – Ілияс Жансүгіровтың 
«Жас мұраты, білім, тәлім — тала-
бы... Өнер, оқу — жастықтың қару-
жарағы» дегені еріксіз ойға оралады. 

П.ЖЕҢІСХАН.

Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздігі жарияланған сәттен 
бергі уақытта Сарқан ауданының 
әлеуметтік-экономикалық дамуы-
ның барлық салаларында елеулі 
табыстарға қол жеткізілді. Осының 
барлығы жергілікті және атқарушы 
органдарының қалыптасқан және 
келісілген қызметінің нәтижесі. 
Өңірде жергілікті атқарушы 
органдардың атқарып жатқан 
жұмыстары әрдайым мәслихаттар  
депутаттарының қолдауына 
ие. Бұл қолдау өңірдің одан әрі 
тұрақты және дәйекті дамуының 
кепілі болып табылатындығы 
сөзсіз.

1993 жылғы 10 желтоқсанда 
Қазақстан Республикасының Жо-
ғарғы Кеңесі жергілікті мемлекеттік 
органдардың құрамын және атаула-
рын өзгерткен «Жергілікті өкілетті 
және атқарушы органдар тура-
лы» Қазақстан Республикасының 
Заңын қабылдады. Облыс, аудан, 
қала аумағындағы халықтың өкілді 
органы мәслихат депутаттардың 
жиналысы болып табылды. 

Сарқан ауданы бойынша 1994 
жылдың 7 наурызынан бастап 
облыстық, аудандық мәслихатқа  6 
рет сайлау өткізіліп, 102 адам де-
путат болып сайланды. Олардың 

қатарында Алматы облыстық 
мәслихатының депутаты болып III-
шақырылымда сайланған Ысқақов 
Төлеухан Ысқақұлын ерекше атап 
өткен жөн. Лепсі ауылының тумасы, 
белгілі дәрігер, қоғам қайраткері, 
Қазақстан Республикасының ден-
саулық саласының  үздігі, Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы 
Төлеухан Ысқақұлы Бөрлітөбе ау-
даны таратылып, оған қарасты 
ауылдар басқа аудандарға 
қосылғанда, сол ауылдардың 
құлдырамай, оларға облыстық 
бюджеттен қомақты қаражат 
бөлгізуіне ықпал жасады. Әсіресе 
өзі басқарған аурухананы облыстық 
бюджетте енгізуі нағыз ерлікке 
пара пар. Сонымен қатар халық 
қалаулысының  Лепсі ауылының 
мұражайына, мектептің күрделі 
жөндеуіне, ауылдың көріктенуіне 
қосқан үлесі зор.

I-шақырылымда   Талдықорған 
облыстық мәслихатының депутат-
тары болып сол  кезде аудандық 
балалар үйін басқарған Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы, пар-
тия, кеңес органдарының ардагері  
Даутов Оралхан Оразбайұлы, 
аудандық телекоммуникация 
басқар-масын басқарған Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы, 

Қазақстан Республикасы байла-
ныс саласының үздігі Кривенцов 
Николай Дмитриевич сайлан-
ды. Олар депутаттық мерзімде 
ауданға, әсіресе бюджеттік сала-
да істейтін мұғалім, дәрігерлердің 
жалақыларының дер кезде ауда-
рылуын бақылауда ұстады.

II-шақырылымда облыстық 
мәслихаттың депутаты болып 
«Ақжол» кооперативінің бас-
шысы Сұлтан Сейдахметұлы 
Бейсембаев сайланды. Бұл 
кісі I-шақырылымда  аудандық 
мәслихаттың депутаты болған 
кезінде  өмірлік тәжірибе жинақ-
тап, ауданның әлеуметтік-
экономикалық қиындықтарын 
атқарушы билікпен бірге алып 
шыға білген азамат. Өзі істеген 
мерзімде облыстық бюджет-
тен мол қаражат бөлгізіп, аудан 
мектептерінің жылыту мәселесін 
Алматы облысы бойынша бірінші 
қатарда шешуге ықпалын тигізді. 
Кейін де ауданның қоғамдық 
жұмысына белсенді қатысып,  
Президенттіқ сайлау кезінде оны 
қолдайтын штабты, «Нұр Отан» 
партиясының аудандық филиалын 
басқарды. 

(Жалғасы 2-бетте).

● Қазақстан  Республикасы мәслихаттарының құрылғанына - 25 жыл

СЕНІМГЕ СЕЛКЕУ ТҮСІРМЕЙ
Барға қанағат етіп, елде болсын деп, жан-жағына шуағын 

шашып жүретін азаматтардан кенде емеспіз. 
Жыл аяқталып қалды. Санаулы күндерден соң жаңа жылға 

қадам басамыз. Төңірегімізде тұрмыстан тапшылық көріп 
жүрген адамдардың болмауы үшін қала, ауыл әкімдіктері 
қайырымдылық акциясын ұйымдастыруда. Осыған орай аудан 
аумағындағы кәсіпкерлерді, бизнес өкілдерін қайырымдылық 
акциясына қатысуға шақырамыз. Шарапатты шарадан қалыс 
қалмаңыздар!

Ұйымдастыру комитеті.

Қайырымдылық акциясынан 
қалыс қалмаңыздар!
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Қазақстан Республикасының Әдеп кодексінің нормалары мен талаптарын нығайту 
мақсатында Әдеп жөніндегі Кеңестің отырысында Алматы облысының барлық мемлекеттік 
қызметкерлеріне әдеп қағидаттарын міндетті түрде сақтау туралы әзірленген декларацияны 
енгізуді ұсынды. Декларация халықтың мемлекеттік органдарға сенімін нығайтуға, мемлекеттік 
қызметте өзара қарым-қатынастың жоғары мәдениетін қалыптастыруға және мемлекеттік 
қызметшілердің әдепсіз мінез-құлық жағдайларын болдырмау мақсатында арналған. 1. Адал, 
әділ, қарапайым болуға, жалпы қабылданған моральдық-әдептілік нормаларын сақтауға, аза-
маттармен және әріптестермен қарым-қатынаста сыпайлық пен әдептілік танытуға; 2.Өзінің 
іс-әрекетімен және мінез-құлқымен қоғам тарапынан айтылатын сынға себепкер болмауға, 
сынағаны үшін қудалауға жол бермеуге, орынды сынды кемшіліктерді жою мен өзінің қызметін 
жақсарту үшін пайдалануға; 3. Мемлекеттік меншіктің сақталуын қамтамасыз етуге, өзіне 
сеніп тапсырылған мемлекеттік меншікті, автокөлік құралдарын қоса алғанда, ұтымды,тиімді 
және тек қызметтік мақсатта ғана пайдалануға; 4. Басқа мемлекеттік қызметшілер тарапынан 
қызметтік әдеп нормаларын бұзудың жолын кесуге немесе оларды болдырмау жөнінде өзге 
шаралар қабылдауға.

Мемлекеттік қызметшілердің моральдық-әдептілік бейнесіне қойылатын жалпы 
қабылданған талаптарды, сондай-ақ олардың мінез-құлқының негізгі стандарттарын сақтауды 
міндетіне ала отырып, мемлекеттік қызметшілер әдеп нормаларын сақтауы тиіс.

Н.СҮЛЕЙМЕНОВ,
мемлекеттік қызмет саласындағы бақылау басқармасының бас маманы. 

(Соңы. Басы 1-бетте).

III-IV шақырылымда облыстық мәслихат 
депутаты болып «Сұлтан» ЖШС атқарушы 
директоры Атанов Алмас Алдабергенұлы 
сайланды.  Ең жас депутат ретінде тұрақты 
комиссияның белсенді мүшесі болып, ауданға 
қаражат бөлінуіне біраз еңбек атқарды.   Со-
нымен қатар қайырымдылық шараларға  үнемі 
қатысып,  бірқатар азаматтарға көмектесті.

V-VI шақырылымда облыстық мәслихаттың 
депутаты болып Сарқан ауданының Құрметті 
азаматы, ҚР-білім саласының үздігі, Абай, 
Пограничник, Алмалы ауылдары орта 
мектептерінде 20 жылдан астам еңбек еткен 
Құлахметова Жамал Ағабдолдақызы сай-
ланды. Оған дейін ол III-IV шақырылымда 
аудандық мәслихаттың депутаты болып  сай-
ланып, тәжірибе жинақтаған ол қазіргі таңда об-
лыс депутаттарының  ішіндегі белсенділерінің 
бірі. «Білім, ішкі саясат, мәдениет, спорт және 
жастар саясаты мәселелері бойынша» тұрақты 
комиссияның мүшесі, «Нұр Отан» партиясының 
Алматы облысы бойынша филиалының 
сайлауалды бағдарламасы бойынша білім 
бағытының тәлімгері. Аудандағы балалар 
дем алатын жазғы лагерь, Аманбөктер, Лепсі, 
Қарғалы автожолдарының салынуына, Балқаш 
өзені жағалауына инфрақұрылымның салу жо-
спары бойынша жобалық-сметалық құжатты   
дайындауға, Абай атындағы орта мектептің,  
Сарқан ауданының балалар шығармашылық 
үйінің, Бақалы, Черкасск мәдениет  үйлерінің 
күрделі жөндеуден өткізілуіне мол қаражаттың 
бөлінуіне ықпал етті.  

Өтеншинов Бабақұмар Ерғабылұлы 
аудандық мәслихаттың депутаттығына  4 
мәрте сайланып  ( II,III, V, VI шақырылымдары),  
халықтың сенімін абыроймен атқарып келеді. 
Сарқан ауданының Құрметті азаматы, ҚР-
білім, спорт салаларының үздігі, 17 жыл 
Сарқан политехникалық колледжін басқарды, 
аудандық мәслихаттың «Депутаттық өкілеттігі, 
заң тәртібін сақтау, әлеуметтік, саясат, жа-

стар және қоғамдық ұйымдармен байланыс 
жөніндегі» тұрақты комиссиясының мүшесі. 
Ауданда болып жатқан барлық іс-шараларға 
белсенділік танытып, әсіресе жас ұрпақты 
патриоттық  рухта тәрбиелеуге зор үлес қосуда. 

Аудандық мәслихат депутаты болып 3 
шақырылымда сайланғандар: 

Жәкенов Марат Жұмәсілұлы ауданда 
сайланған депутаттардың арасында 2-рет 
мәслихат хатшысы, тексеру комиссиясының 
төрағасы болған. Ол мәслихатты басқарған 
кезде депутаттар аудандық бюджеттің тиімді 
пайдалауына аса назар аударып,  қабылданған 
бағдарламалардың дер кезінде орындалуын 
бақылауда ұстады. 

Доғаманов Тілеужан Досанұлы, Екіаша 
ауылының мәдениет үйінің директоры және Ма-
дяров Ержан Мәжікенұлы  Қойлық ауылындағы 
«Сервистік  дайындау орталығының» бас-
шысы. Олар мәсихат сессияларына, тұрақты 
комисиялардың  отырыстарында  жобалар-
ды талқылау, шешім қабылдау  сәттерінде 
аса белсенділік танытып, жаңадан сайланған 
депутаттармен тәжірибелерімен бөлісіп от-
ырды, ауданда болып жатқан қоғамдық іс-
шараға әрдайым қатысып, ауылдастарына  
қайырымдылық қызмет үнемі көрсетіп келеді.

Аудандық мәслихат депутаттығына  2 
шақырылымда сайланғандар:

Абдрахманов Қадыр Сәкенұлы V-VI 
шақырылымның депутаты, Сарқан, Ақсу 
аудандарының Құрметті азаматы, 30 жыл-
дан астам ішкі істер органдарында қызмет 
атқарған, полиция полковнигі. Депутаттардың 
ұйымдастыру сессиясында аудандық мәслихат 
хатшылығына қоғамдық-саяси өмірге белсене  
атсалысып   жүрген танымал депутат  бір ау-
ыздан  ол 2 рет сайланды. Ол басқарған депу-
таттар аудандық орталық аурухананың, айнал-

ма жолдың, Бақалы, Черкасск ауылдарының 
мәдениет үйлері  құрылыстарын  күрделі 
жөндеуден өткізу жұмыстарына   тиісті 
қаражаттардың  бөлінуіне зор еңбек етті. 

Игіман Жомарт Мақатұлы I-IV 
шақырылымдарының мәслихат депутаты. 
I-шақырылымда Бөрлітөбе аудандық  депутаты 
болып мәслихат хатшысы лауазымына сайлан-
ды, "Сарқан" газетінің бас редакторы, Сарқан 
ауданының Құрметті азаматы, ҚР Жазушылар 
Одағының мүшесі, аудандық мәслихаттың 
«Депутаттық өкілеттігі, заң тәртібін сақтау, 
әлеуметтік, саясат, жастар және қоғамдық 
ұйымдармен байланыс жөніндегі» тұрақты 
комиссияның төрағасы. Депутат ретінде өз 
округі  сайлаушыларымен тығыз байланыста 
болып, соларды алаңдатқан мәселе бойын-
ша сұрақтарды атқарушы билікке дер кезінде 
жеткізіп, оңды шешілуіне ықпал жасап жүр.   Ре-
спубликада, облыс  деңгейінде өткізілетін жур-
налистер, ақындар сайыстарына, іс-шараларға 
үнемі қатысқан, бірнеше жүлделі орындардың 
иегері.

Елюбаева Сания Аблайханқызы – 
№4 оңтүстік сайлау округі бойынша V-VI 
шақырылымдарының мәслихат депутаты, 
Сарқан аудандық «Халыққа қызмет көрсету» 
бөлімінің басшысы, мәслихаттың «Экономика 
саласы, қаржы, салық және бюджет, шағын  
және орта кәсіпкерлікті дамыту, аграрлық 
мәселелер, экология жөніндегі» тұрақты 
комиссиясының төрағасы. Өз округіндегі сай-
лаушыларды мазалап жүрген, ауыз судың 
сапасыздығы және жылу қазандықтың мәселесі 
бойынша аудан әкімшілігіне депутаттық сау-
алдар жолдап орындау мәселесін үнемі 
бақылауда ұстайды және аудандағы әр іс-
шараларға белсенді қатысады.

Құрмашев Жанатбек Молдабайұлы,  

№10 Лепсі сайлау округінің V-VI 
шақырылымдарының   депутаты, Бөрлітөбе 
орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің 
директоры болып талай жыл қызмет атқарған, 
бүгінгі таңда зейнеткер.

Алинов Ермек Шопиянұлы -№11 Черкасск 
сайлау округінің V-VI шақырылымының де-
путаты, Сарқан аудандық білім және ғылым 
кәсіподағының төрағасы. 

Осы аталған депутаттар мәслихаттың сес-
сиясында, тұрақты комисиясының отырысын-
да белсенділік танытып, өз сайлау округтері 
сайлаушыларымен тығыз байланыста болып, 
ауылдарды абаттандыруға, жол жөндеуге 
қаражат бөлгізіп келеді.

Аудандық мәслихаттың бұдан бұрынғы 
шақырылымының депутаттары да ауданның 
қоғамдық өмірінен қол үзген жоқ. Атап 
айтқанда «Қанатжан и К» ЖШС басшысы, III-V 
шақырылымының  аудандық мәслихат депутаты 
болып сайланған, аудандық қоғамдық кеңесінің 
мүшесі,  «Нұр Отан» партиясы аудандық 
филиалының саяси бюро  мүшесі, партиялық 
бақылау комиссияның төрағасы Сасанбаев 
Жәлел Болатқанұлы,  шаруа қожалығының 
басшысы, I-V шақырылым аудандық депута-
ты болып сайланған, қазіргі таңда Алмалы 
ауылының жергілікті қауымдастықтың төрағасы 
Нұрахметов Болашақ Төлеужанұлы қоғамдық 
өмірге белсенді қатысып, ауылдастарының 
көнілінен шыға білуде.

Ел сенімін абыроймен атқару азаматқа сын. 
Бұл шарт, әсіресе, халық қалаулыларының 
жауапкершілігін арттыра түседі. 

Бейсен РАЗБЕКОВ,
аудандық мәслихат  аппаратының 

басшысы.                                                               

СЕНІМГЕ СЕЛКЕУ ТҮСІРМЕЙ

«Алматы облысының мәдениет, ар-
хивтер және құжаттама басқармасы» ММ 
«Алматы облысының мемлекеттік архиві» 
коммуналдық мемлекеттік мекемесінің Сарқан  
филиалы  Сарқан аудандық Кеңесі атқару 
комитетінің  29.12.1989 жылғы № 24-397  сан-
ды шешімдерінің негізінде  жеке құрам бойын-
ша шаруашылық есептегі Сарқан ауданының  
архиві болып,  жеке және заңды тұлғалардың 
құжаттарының мемлекеттік сақталуын есебін 
және пайдалануын қамтамасыз ету үшін және 
аудан аумағындағы азаматтардың құқықтары 
мен мүдделерін қанағаттандыру және қорғау 
мақсатында құрылған.

1995 жылы Сарқан аудандық архив 
Талдықорған облыстық архивтер және 
құжаттама  басқармасы болып атауы 
өзгерді. 1997 жылы Талдықорған облысының 
қысқаруына байланысты Алматы облыстық 
архивтер құжаттамасы басқармасына қарады. 
1999 жылы «Алматы облысының мемлекеттік 
архиві» мемлекеттік мекемесінің Сарқан фили-
алы болды. 2014 жылдан «Алматы облысының 
мемлекеттік архиві» коммуналдық мемлекеттік 
мекемесінің Сарқан филиалы болып аталуда.

Филиал қызметінің мәні заңмен белгіленген 
тәртіпте ұлттық құндылық ретінде танылған, 
Алматы облысының Сарқан ауданында 
орналасқан және архивтің жинақтау көздеріне 
жататын мекемелердің, ұйымдардың, барлық 
меншік түрлеріндегі кәсіпорындардың іс-
әрекетінде қалыптасқан айрықша тарихи, 
ғылыми, әлеуметтік және мәдени маңызы 
бар құжаттарды сақтау мен пайдалану бо-
лып табылады. Филиалда Сарқан ауданы 
бойынша барлық мекеме, ұйымдар, кол-
хоз, совхоздардың құжаттарымен қоса 1997 
жылы тарап кеткен Бөрлітөбе ауданы бойын-

ша да колхоз, совхоз, мекеме, ұйымдардың 
құжаттары сақталуда. Бүгінгі таңда филиалда 
49452 сақтау бірліктері сақталуда.     

Филиал қызметінің мақсаты Қазақстан 
Республикасының Ұлттық архив қорын то-
лықтыру, қоғам мен мемлекеттің қажетті-
ліктерін қанағаттандыру, азаматтардың заңды 
құқықтары мен мүдделерін жүзеге асыру болып 
табылады.

Филиал мақсатқа қол жеткізу үшін  мы-
надай қызмет түрлерін жүзеге асырады: 
1.Қазақстан Республикасының Ұлттық ар-
хив қоры құжаттарын және басқа архивтік 
құжаттарды белгіленген тәртіпте сақтауға 
алуға, іріктеу және қабылдау; 2.Филиалға 
архивтік құжаттарды жинақтау; 3.Сақтауға 
алынған және сақталып жатқан құжаттардың 
сақталуын қамтамасыз ету; 4.Сақтауда 
жатқан құжаттардың іс жүзінде пайдалануын 
ұйымдастыру; 5.Жеке және заңды тұлғалардан 
түскен әлеуметтік-құқықтық, тақырыптық 
сұраныстарды орындау; 6.Белгіленген тәртіпте 
құжаттардың көшірмелері мен архивтік 
анықтамаларын беру; 7.Құжаттарды сақтаудың 
оңтайлы жағдайын жасау және олардың 
физикалық сақталуын қамтамасыз ету бойын-
ша іс-шараларды жүргізу; 8.Архив құжаттарына, 
құжаттардың құрамы мен  мазмұны туралы 
архивтік анықтамаларға ғылыми-анықтамалық 
аппарат құру және оны жетілдіру; 9.Белгіленген 
тәртіпте сақтауға түскен құжаттардың  
құндылығына сараптау жүргізу; 10.Мемлекеттік 
сақтауға жататын архивтік құжаттардың, 
айрықша құнды және бірегей құжаттардың 
сақтандыру көшірмелерінің физикалық, 
санитарлық-гигиеналық, техникалық жағдайын 
тексеру, сондай-ақ жинақтап есепке алу; 11. 
Филиалдың жинақтау көздері болып табыла-

тын- мекемелердің іс жүргізушілік, архивтік 
және сараптамалық қызметіне әдістемелік 
көмек көрсету; 12. Архив құжаттарындағы 
ақпаратты анықтау және құжаттарды ба-
сып шығару, көрме ұйымдастыру, теледидар 
мүмкіндіктері арқылы архивтік құжаттарындағы 
ақпараттарды пайдалану.      

30 жыл аралығында архивтің материалдық-
техникалық жағдайы соңғы кезде ғана 
жақсарды. Кезінде балабақшаға арналған 
іргесі сөгіліп, төбесі құлағалы тұрған ғимаратта 
жұмыс атқардық. 1998 жылы қазіргі ғимаратқа 
көшіп келдік. Бұл ғимараттың да жарығы, жы-
луы болмаған. Штатта не бәрі 2 адам ғана  
болдық. Келе-келе  қосымша  1  архивис, 
күзетші  штаты берілді.

2014 жылы облыс әкімі Амандық Ғаббасұлы 
Баталовтың қолдауымен 1968 жылы салынған 
50-жылдық тарихы бар ғимаратымызға алғаш 
рет күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілді. 
Ғимаратымыз көрнекті, жарық, жылы қазіргі 
заманның талабына сай жасалынды, қосымша 
штат берілді. Қазіргі таңда құжаттарды бірыңғай 
электронды түрде сақтау жұмыстары қолға 
алынды,бұл архив мамандарының жұмысын 
жеңілдетіп, оңтайландырады. 

30 жылдық тарихы бар архивті басқарып 
отырғаныма биыл 26 жыл толып отыр. Қиын-
қыстау кезең артта қалып, жұмысты нәтижелі 
жүргізуге мүмкіндік берген тәуелсіздікке 
алғысымыз шексіз!

 Маржан КАРИПОВА,
«Алматы облысының мемлекеттік 
архиві» коммуналдық мемлекеттік 

мекемесінің Сарқан филиалының дирек-
торы. 

Алматы облыстық архивi Сарқан филиалына - 30 жыл

Мемлекеттік қызметшілермен декларацияны 
қабылдау арқылы әдептілік деңгейін көтеру

«Қауіпсіз жол» 
іс-шарасы 

Сарқан ауданы көлемінде ағымдағы 
жылдың желтоқсан айының 5-інен 
31-іне дейін «Қауіпсіз жол» жедел іс-
шарасы өткізілуде. Өткізу барысын-
да Сарқан АПБ-нің Жергілікті полиция 
қызметінің патрульдік полициясының 
қызметкерлерімен және әкімшілік по-
лиция қызметкерлерімен жұмылдырып 
профилактикалық іс-шараларын жоғары 
деңгейде іске асыру жоспарланған. Оның 
негізгі мақсаты жол-көлік оқиғаларының 
санын төмендету, жол жүрісі қағидаларын 
бұзудың алдын алу, оның ішінде көлікті 
мас күйінде басқару фактілерін анықтау 
және өте қауіпті жол ережесін бұзуына, 
ІІО-ның қызметкерлерінің және басқа 
да қызметтік мекемелердің автокөлік 
тәртібін сақтауына назар аудару. Сол 
сияқты жергілікті аймақтық органда-
рымен бірлесе отырып, халық көп 
шоғырланған жаяу жүргіншілер өтетін 
инфраструктуралық кешендер мен 
жол өткелдерінде жол ережесін бұзған 
жаяу жүргіншілерді анықтау және 
олармен профилактикалық жұмыстар 
жүргізу болып табылады. Осыған бай-
ланысты Сарқан ауданының автокөлік 
жүргізушілеріне жол жүру кезінде аса на-
зар аударып жол ережелерін бұзбауларын 
ескертеміз.

А. САУРЫКОВ
Сарқан АПБ ЖПҚБ-ң инспекторы, 

полиция капитаны.                                                                       

Ата-бабаларымыз сан ғасырлар бойы күресіп, армандап өткен тәуелсіздік тұғырының мықты 
болмағы көп жайттарға байланысты. Солардың бірегейі мемлекеттік шекара. Мемлекетіміз ал-
тын әріппен жазылған тәуелсіздігін алғаннан кейін қасиетті шекарамыздың межесін белгілеп, оны 
қырағы да берік күзету борыш болып табылады. Осы орайда 2484 әскери бөлімінің ТӘҚжИБЖ 
бөлімі бастығының орынбасары, подполковник Д.Дарменбеков қаланың мектептерін алалап, 
жас өскелең ұрпақтарды Отансүйгіштікке баулу және олардың бойында патриоттық сезімді ояту 
мақсатында отанның тыныштығын қорғау, отанға деген сүйіспеншілікті арттыру, елге адал қызмет 
атқару – бұл әрбір шекарашының міндеті екендігін сөзіне арқау етті.

Алакөл және Ақсу, Сарқан аудандары жалпы жасөспірімдердің қасиетті мемлекеттік шекара-
мызды бірлесе отырып күзетуге шақырды. Осы орайда 11 сынып оқушылары арасында Қазақстан 
Республикасының ҰҚК Шекара қызметі академиясына және Ресей федерациясына оқуға түсуге 
үміткерлерді қабылдап жатқанын хабарлап, елімізді қорғайтын нағыз батырларды тағайындайтын 
оқу орындарына түсуге жол көрсетіп, үгіт-насихат жүргізіп өтті.

Құрметті Алакөл аудандарының тұрғындары Қазақстан Республикасының ҰҚК Шекара 
қызметі академиясына және Ресей федерациясына оқуға түсуге үміткерлер бойынша ақпаратты 
төмендегі мекен-жай бойынша хабарласып ала аласыздар: Алматы облысы, Алакөл ауданы, 
Үшарал қаласы, 2484 әскери бөлімі, М. Дулепова көшесі № 1. Байланыс телефондары: 60-009, 
2484 әскери бөлімінің кітапхана меңгерушісі Нурпеисова Айжан Слямханқызы.

Д. ДАРМЕНБЕКОВ,
2484 әскери бөлімінің ТƏҚжИБЖ бөлімі бастығының орынбасары, подполковник.

Отанды ќорѓау - ±лы iс
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Елбасы Н.Ә.Назарбаев: «Сыбайлас жемқорлық – бұл ғаламдық мәселе, одан әлемнің 
бірде-бір мемлекеті, бірде-бір саяси жүйесі, бірде-бір саяси тәртіп қорғалған емес», - деп 
жемқорлықтың аса қауіпті індет екенін айтады.

Иә, бұл індет. Ал індетке қарсы ем болу керек, анығында иммунитет күшті болу керек. Соңғы 
жиырма жылдың ішінде сыбайлас жемқорлыққа қатысты жазалаулар әкімшілік деңгейден 
қылмыстың ең ауыр түріне дейін теңестірілді. Заң қатал. Соған сәйкес жемқорлықтың алдына-
да біршама тосқауыл бола алды. Бірақ түп тамырымен жою мүмкін болмай отыр.

Жолдауда көрсетілген ақпараттарға сүйенсек, соңғы 3 жылда ғана жоғары лауазымды 
шенеуніктермен мемлекеттік компаниялардың басшыларын  қоса алғанда, жемқорлық үшін 
2,5 мыңнан астам адам сотталды. Осы уақыт ішінде олардың 17 миллиард теңге көлемінде 
келтірген залалы өтелді. Бұл соңғы үш жылдағы есеп қана. Сыбайлас жемқорлықпен  күрес  
бағытында барлық мемлекеттік мекемелерде  қарқынды  жұмыс  жоспары жасалып, бұл 
індеттің таралмауына тосқауыл болып келеді.

Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеу мақсатында тиісті іс–шаралар легі атқарылуда:  жеке 
және заңды тұлғалар өкілдерін қабылдау кестесі және «сенім телефоны», ақпараттық бұрыш, 
сыбайлас жемқорлық құқық бұзушылық жасаған тұлғалар туралы ақпаратты орналастыру 
стенді, үздік қызметкерлер жөніндегі ақпаратты орналастыру құрмет тақтасы және де Қазақстан 
Республикасы мемлекеттік қызметшілерінің әдеп кодексі (Мемлекеттік қызметшілердің 
қызметтік әдеп қағидалары) мекеме ғимаратында орнатылған.

Хаттар мен жеке және заңды тұлғалардың өтініштеріне және де азаматтардың еркін қол 
жеткізуіне арналған пошта жәшігі орналастырылған. Сенім телефонының нөмірі мекеменің 
ресми сайтында жарияланады.  Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер мекеме арқылы және 
«Азаматтарға арналған үкімет» мемлекеттік корпорациясы» коммерциялық емес акционерлік 
қоғамы арқылы көрсетіледі. Көрсетілетін қызметті алушыларға мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді алу кезінде оларға қажетті жағдайлар жасалады, сонымен қатар мемлекеттік 
қызметтер көрсету тәртібі туралы қолжетімді нысанда толық және анық ақпарат ұсыну 
мақсатында мекеме ғимаратында мемлекеттік көрсетілетін стандарт пен регламенттерге 
ақпараттық бұрыштар бар.

Сонымен қатар, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру мақсатында сы-
байлас жемқорлыққа қарсы саясатты түсіндіру семинарлары, дөңгелек үстелдері жүйелі түрде 
ұйымдастырылады. Бұл нормалардың бәрі осы сыбайлас жемқорлықтың алдын алу және оған 
қарсы иммунитетті қалыптастыру үшін барынша жариялық негізінде жүзеге асып отыр.

К.ЖАКАСОВА,
кеңсе меңгерушісі. 

Елiмiздiњ əлеуметтiк-
экономикалыќ дамуыныњ негiзi

Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 2050» Стратегиясында: «Мемлекеттік қызмет көрсету 
- бұл еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көрсеткіші» - деп атап өткен. Осыған 
байланысты, мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін арттыруға және аталған саланың да-
муына басты назар аударуымыз қажет.

Шынында да, мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасы - мемлекеттік органдардың жұмысын 
бағалаудың басты өлшемі болып табылады. Мемлекеттік қызмет көрсету барлық саланы, соның 
ішінде азамат дүниеге келген кезден бастап барлық өмір сүру кезеңінде мемлекеттік қызмет көрсету 
бойынша мемлекетпен тығыз байланыста болатындығы белгілі. Яғни ендігі жерде мемлекеттік 
қызмет көрсету сапасы мемлекеттік қызметшілер жұмысы тиімділігінің басты көрсеткіші болады 
және ол мемлекеттік тұтынушы ретінде тікелей халыққа арналуы тиіс.

Мемлекеттік қызмет көрсететін мемлекеттік органдар мен ұйымдарда өзіне-өзі қызмет 
көрсету мақсатында, қызмет алушыларға портал арқылы қызмет көрсету және тұрғындардың 
портал арқылы қызмет алу кезеңінде кеңес беру үшін Сарқан ауданы Қарашыған ауылдық округі 
әкімдігінде  «Өзіне-өзі қызмет көрсету» бұрышы орналасқан.

Сондай-ақ, мекеме қызметкерлері мен азаматтар «e–gov» порталы арқылы көрсетілетін 
қызметтерді ХҚКО-на бармай, өз уақытын үнемдеп, электронды түрде мемлекеттік қызметті алуға 
мүмкіндігі бар. Бар болғаны, электронды-цифрлық қолтаңбамен, компьютермен және ғаламтор 
желісімен жұмыс істей білу қажет. Арнайы ашылған бұрышта жеке куәлікке жазылған электронды-
цифрлық қолтаңбаны (ЭЦҚ) оқу үшін компьютерлерде «card reader» орнатылған. Мемлекеттік 
көрсетілетін қызметтерді  өзіне-өзі қызмет көрсету бұрыштарынан ешкімнің көмегінсіз санаулы 
минуттарда жылдам, сапалы  алуға болатындығын назарларыңызға жеткіземіз. Егер Сіздерде  
қарапайым ғана электронды цифрлық қолтаңба (ЭЦҚ) болса онда Сіздер мемлекеттік қызметтердің 
біршама түрлерін интернет арқылы рәсімдеуге еркін қол жеткізе аласыздар. Сізде ЭЦҚ болған 
кезде сіздің алдыңызда электрондық үкіметтің eGov.kz. порталының барлық мүмкіндіктері ашыла-
ды. Сіздің қарамағыңызда көптеген электрондық мемлекеттік қызметтер мен сервистер болады, 
Заман талабына сай көптеген құжаттарды рәсімдеуге үйден немесе жұмыс орнынан шықпай-ақ 
тапсырыстар беруге болады. Анықтамалар мен құжаттар алу үшін енді кезек күтіп, уақытты босқа 
өткізудің еш қажеті жоқ. Өз уақытыңызды үнемдеп, «Өзіне-өзі қызмет көрсету бұрышын» тиімді 
пайдаланыңыздар.        

А.МАНДИЛДАНОВА,
Қарашыған ауылдық округі әкімі  аппаратының бас маманы.   

МҰЗ ҮСТІНДЕГІ ҚАУІПСІЗДІК
Қазақстан балық шаруашылығы су қорына бай, сонымен қатар елімізде балық аулау 

жұмыстары қыс мезгілінде де жүріп отырады. Балқаш көлінің және Сарқан ауданы аймағындағы 
су қоймалары мен өзендерінен әуесқойлықпен адамдар өз бетінше балық аулау,аңшылық жа-
сау, таза ауада қыдыру және мұз үсті арқылы судан өтуі мүмкін. Соған байланысты әрбір адам 
төтенше оқиғаға кезігеді. Қыс мезгілінде табиғат адамдарға жанашырлық танытпайды. Оны 
білмеушілік жеңіл ойлаушыларға кесірін тигізеді. Мұз үстінде балық аулау кезінде, мұздың жұқа 
қатуының салдарынан мұздың астына түсіп кетуі, жарақат алуы, далада қалып қоюы адам 
өліміне әкеліп соқтырады. Қыста боран мен қардан кейінгі мұз үстімен жүруге болмайды. Қатты 
ағымды өзендердің үстіндегі мұзбен жүргенде абай болу қажет. Өз құрылымына қарай  өзен, 
көлдерде, мұз қатуы әртүрлі болады. Тез ағатын, иірімді өзендердің жағалауынан алысырақ 
болу керек, себебі ортада мұз бүтін қалыпта болады. Өзенге немесе жағалауға қардан таза 
жермен өту керек. Қар көп жиналған жерде, жарларда, қамыс көп өскен жерде, көл, өзендерде 
(cу тез ағатын жерлерде) мұз жұқа болып қатады. Суық күндері өзеннің, көлдің қатпай қалатын 
жерлерінен «бу» шығады. Қыста мұз басқан бұталар мен қалың шөп өскен жерлер қауіпті. 

Мұз үстінде жүру ерекшеліктері: қаптаған мұз үстінде шықпаңыз, мұз үстіне рұқсат етілмеген 
жерлерге жақындамаңыз, мұз үстіне рұқсат етілмеген жерлерден өтпеңіз, мұз үстіне қараңғы, 
нашар көрінетін кезде шықпаңыз,өткел жоқ жерден мотоцикл, автокөлікпен жүрмеңіз. 

Қорыта айтқанда: өмірден қымбат еш нәрсе жоқ, өйткені өмірде бәрі бар. Өмір – ең қымбат 
байлық болып келеді. Адамның ең негізгі мақсаты – өмірді сақтап қалу. Әр адам қашан да өз 
өмірін сақтап қалу үшін қарапайым ережелерді білгені абзал.  

А. СЫЗДЫКОВ, 
Қаратал инспекциясы бөлімінің бас маманы.        

«Құқықтық тәртіп» 
жедел алдын-алу 

іс-шарасы
Аудан көлемінде жедел жағдайды 

сауықтыру, көшелер мен қоғамдық орындар-
да құқық бұзушылықтың алдын алу, ескер-
ту және жолын кесу, сонымен қатар заңсыз 
айналымдағы атыс қаруы мен оның оқ-
дәрілерін анықтап алу, көші-қон заңнамасын 
бұзушылықтың алдын алу мақсатында 2019 
жылдың желтоқсан айының 8-13 аралығында 
«Құқықтық тәртіп» атты жедел сауықтыру 
іс-шарасы өткізіледі. Сол сияқты қоғамдық 
орындар мен көшелерде қылмыстар мен 
құқық бұзушылықтардың алдын алу және жо-
лын кесу жөнінде, көңіл көтеру орындарында 
және басқа да азаматтардың көпшілік жинала-
тын орындарында патрульдеу ұйымдастыру, 
базарларда, сауда орындарында, вокзал-
дарда бопсалаумен, қалта ұрлығымен айна-
лысатын адамдардың қылмыстық әрекетінің 
жолын кесу, қылмыстық жауапкершілкке 
тарту және есепке алу мақсатында олар-
ды анықтау және жолын кесу, құрылыс, 
оның ішінде тоқтатылған және тасталған 
объектілерді, шатырларды, жертөлелерді, 
канализация шұңқырларын тексеруді 
ұйымдастыру, қару-жарақтың, оқ-дәрілердің 
заңсыз айналымы фактілерін анықтау, сатып 
алу көздерін және аудан аумағына келу ар-
наларын анықтау жөнінде шұғыл шаралар 
қабылдау жұмыстары жүргізіледі.

К.ҚОНАҚБАЙ,
Сарқан АПБ ЖПҚ-нің УПИ-ры, 

полиция капитаны.                                                                   
   

Районированные 
сорта озимой пшеницы

Аграрий, заинтересованный результатами 
своего труда должен интересоваться новин-
ками семеноводства своего региона. Каждому 
крестьянину необходимо знать, что первосте-
пенное значение при выращивании озимой 
пшеницы играет выбранный им сорт. Для это-
го, пособием для всех полеводов должен стать 
Государственный реестр сортов и гибридов 
растений, допущенных к использованию на 
территории Республики Казахстан. Преимуще-
ство озимой пшеницы ,прежде всего это уро-
жайность зерна ,на 20-30% выше ,чем у яровой 
пшеницы. Более раннее созревание, позволя-
ющее уходить от засухи.

В настоящее время для выращивания ози-
мой пшеницы рекомендуются сорта местной 
селекции: «Димаш»- урожайность по этому году 
составила 61,2 ц/г., масса 1000 зерен= 48,9; 
Сорт «Даулет»- урожайность 56,6 ц/г; Сорт 
«Назым»-урожайность 67,2 ц/г, масса 1000 
зерен =49,6; Сорт «Алмалы»,урожайность-63 
ц/г,масса 1000 зерен 49,0; Сорт «Алия», уро-
жайность-69,5, масса 1000 зерен 52,5; Сорт 
«Бесагаш», урожайность 65 ц/га.масса 1000 
зерен 49,8.

Хорошие урожайные показатели были от-
мечены и у сортов Одесской и Полтавской 
селекции.Это сорта: «Писанка»,урожайность 
68,6 ц/га,масса 1000 зерен-46,8; Сорт «Вик-
тория Одесская»,урожайность 65,6 ц/га,масса 
1000 зерен 46,2; Сорт «Гром», Краснодарской 
селекции,урожайность 66,9 ц\га.масса 1000 
зерен 42,0; Сорт «Царичанка»,урожайность 
61,8 ц/га,маса 1000 зерен 48,1; Сорт 
«Сагайдак»,урожайность 56,4 ц/га .масса 1000 
зерен 45,0.

Новые сорта, проходившие испытания на 
Сарканском ГСУ отличаются высокой урожай-
ностью, устойчивостью к неблагоприятным 
климатическим условиям и хорошим каче-
ством зерна.

Т.ИВАЩЕНКО,
руководитель Сарканского ГСУ.

                                                                              

Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы к‰рес

Қар басу кезіндегі 
ереже

Қыс мезгілінде қардың көп жауы 16-дан 
24 сағатқа дейін болуы мүмкін сол себепті 
халықтың шаруашылық ісіне, әсіресе ауылдық 
аймақтарда өзінің кері әсерін тигізеді. Осы 
құбылыстың теріс әсерінен қарлы борандар  
(қарлы боран, бұрқасын) ұлғаяды, осын-
дай жағдайда көрушілік күрт нашарлайды, 
сондай-ақ көлік қатынасы аудан және қалалар 
арасында тоқтатылады. Төмен температура 
жел, қармен жаңбыр жауғандықтан электр 
желілерінің мұз қатуы, су және жылу беру 
сонымен қатар ғимараттардың конструкция-
ларымен құрылыстарының қатуына жағдай 
туғызады. Адамдар да табиғат құбылысының 
жиі құрбаны болады.

Дауылды ескертулердің жариялануы 
– қардың басуы мүмкін болатын ескерту-
де – жүруді шектеу қажет, әсіресе ауылды 
жердерде, үйде қажетті азық-түлік, су және 
отын қорын құру керек. Жеке аудандарда қыс 
маусымының келісімен, үйлер, көшелер ара-
сында боран немесе дауыл кезінде халықтың 
жолды оңай анықтауы үшін арқан тарту керек.

Алыстағы үйлер мен ғимараттардағы 
адамдар үшін, көру мүмкіндігі жоғалған 
және жолдарды қар басқан жерлерде, толық 
бағыттан адасу мүмкіндігі көп.

Көлікпен жүргенде қардың басуын жеңуге 
тырыспаңыз, көлікті тоқтатып, көліктің ра-
диатор жағынан қозғалтқыш жабу керек. 
Егер мүмкіндік бар болса, автомобильді 
қозғалтқышпен желсіз жаққа қарай 
орналастырыңыз. Қар астында қалмау үшін, 
автокөліктен мерзімділікпен шығып, қарды 
тазалау қажет. Қар баспаған көлік – іздеу 
тобы үшін жақсы бағдар болады. Көліктің 
қозғалтқышының қатып қалуын болдырт-
пау үшін уақытылы жылыту қажет. Сонымен 
қоса автокөлікті қыздыру кезінде салонға 
пайдаланылған газдың кіруіне жол бермеу 
қажет, осы мақсатта пайдаланылған газ 
шығаратын құбырын қармен толтырып таста-
мау үшін, оны мерзімділікпен қадағалау қажет.

Жолда бірнеше адам болса (бірнеше 
автокөлікте), барлықтарына бірге жиналып, 
паналау мақсатында бір көлікті пайдалану 
қажет, ал қалған көліктің қозғалтқыштарынан 
суды төгу керек. Еш уақытта панадан-
көліктен шығып кетпеу қажет, бұрқасын қар 
жауу кезінде бірінші көзқарасқа өзіңіздің 
бағытыңызға сенімді болсаңыз да, он шақты 
метр жүргеннен кейін өз бағытыңызды 
жоғалтасыз.

Ауылды аймақта дауылды жел 
ескертулері келіп түскен уақытта шұғыл түрде 
жануарларға жем, су, азық дайындап қою 
қажет. Жайлауға айдатылған малды жақын 
орналасқан панаға, алдын-ала дайындалған 
қоймаларға немесе фермаларға айдау қажет. 
Малшыларды бекітілген орынға жеткізу үшін 
сенімді, ыңғайлы шынжыр табанды техника-
сын пайдалану қажет.

Х. МИХАЛЕВ,
ҚР ІІМ ТЖК Сарқан ӨПУ ММ басшысы.

САЛЫҚ ТӨЛЕУШІЛЕРДІҢ НАЗАРЫНА!
                                                                                                                                 
Сарқан ауданы  бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы  салық төлеушілерді 

ақпараттандыру және халықпен кері байланыс тәсілдерін кеңейту мақсатында «Egov.kz» пор-
талында (https://egov.kz/cms/ru) «Көлік құралдарына салық» мәселелері бойынша виртуалды 
көмекші іске қосылғанын, сонымен қатар ұқсас түсіндірме ақпараттарды «Telegram» (https://t.me/
Kenes1414Bot), «Vkontakte»(https://vk.com/egovkz),«Facebook»(https://www.facebook.com/egovk) 
мессенджер арқылы алу мүмкіндігі бар екендігін хабарлаймыз.

ВНИМАНИЮ  НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Управление  государственных доходов по Сарканскому району   в целях расширения спо-

собов информированности налогоплательщиков и  обратной связи с населением на портале  
«Egov.kz» (https://egov.kz/cms/ru) сообщает что реализован виртуальный ассистент по вопросам 
«Налога на транспортное средство», кроме того аналогичную информацию разъяснительного 
характера можно получать с помощью мессенджеров социальных сетей «Telegram» (https://t.
me/Kenes1414Bot), «Vkontakte» (https://vk.com/egovkz), «Facebook» (https://www.facebook.com/
egovkz).

Г.АЯЗБАЕВА,
есепке алу, талдау, құқықтық  және ұйымдастыру жұмысы бөлімінің  бас маманы.

Бүгінгі күннің өзекті мәселесі
Сыбайлас жемқорлықпен күресу бүгінде күрделі әрі өзекті мәселені туғызып отыр. Сы-

байлас жемқорлық әлеуметтік экономиканың дамуына, демократиялық мемлекеттің саяси 
және қоғамдағы даму болашағына айтарлықтай қауіп төндіруде. Қазақстан Республикасының 
заңнамаларына сәйкес, сыбайлас жемқорлыққа қатысты қылмыстарға негізінен лауазымды 
қылмыстар жатады. Қазіргі таңда көріп отырғандай қызмет өкілеттігін теріс пайдалану, билікті 
не қызметтік өкілетті асыра пайдалану, пара алу, пара беру, парақорлыққа делдал болу, 
қызметтік жалған жасау, сеніп тапсырған бөтен мүлікті иеленіп алу немесе ысырап ету секілді 
іс-әрекеттердің барлығы сыбайлас жемқорлықтың негізі болып табылады. 

Бұл күрделі мәселені алдын алып болдырмауға мемлекет тарапынан да үлкен жұмыстар 
атқарылуда. Оның бір дәлелі ретінде Елбасы жемқорлыққа қарсы күресті күшейту, сонымен 
бірге жаңа заңнамалар әзірлей отырып, мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл агенттігінің құрылымында жемқорлық құқық бұзушылықтың жүйелі түрде алдын алу 
және сауықтыру үшін жемқорлыққа қарсы арнайы бөлім құру туралы нақты айтылған. 

Қазіргі таңда қоғамда өзекті мәселе болып отырған жемқорлықпен күресу үшін, халықтың 
құқықтық сауаттылығын жоятын, құқықты түсіндіру жұмыстарының деңгейі мен сапасын арт-
тыру керектігінің маңызы зор. Осы мақсатта жемқорлыққа қарсы жасалып жатқан барлық 
амалдарды қолдау арқылы бұл құбылысқа тиімді түрде қарсы тұра білу  әрбір саналы 
азаматтың міндеті әрі парызы деп білуіміз қажет.

Т. АХУНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ орман бөлімінің басшысы.
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Б±йыѓы елдiњ 
намысын оятќан ...

Адамзат жасаған құбылыс ішінде әдебиет 
ең ұзақ жасайтын сала. Теңіздер тартыла-
ды, таулар бұзылады, халық қолдан жасаған 
небір ғажап ғимараттар жойылады. Ал шын 
мағынасындағы әдебиет өз тұсындағы 
қауым тіршілігін кейінгі ұрпақтарға жеткізеді 
де өткен ғасырларды айна сияқты көрсетіп 
отырады.  Алғаш Кенесары сұлтанның шы-
найы бейнесі Нысанбай абыздың  «Кенеса-
ры – Наурызбай» дастанында көрініс тапқан. 
Бұл дастан 1875 жылы сұлтан Жантөриннің 
тәржімасымен «Орыс географиялық қоғамы 
Орынбор бөлімшесінің жазбаларында» орыс 
тілінде жарияланды. Ташкентте «Кенесары 
мен Садық» деген атпен шыққан Кенесарының 
баласы сұлтан Ахмет Кенесариннің естеліктер 
жинағы да құнды еңбек болып табылады.  Жыр 
Құлагері  Ілияс Жансүгіров «Күйші» поэма-
сында «Болғанда бүгін мұнда, ертең қайда, 
мекені Кенеханның бір көшкен жұрт, артында 
орыс барда, ауылына Кенеханның қоныс бар 
ма?» деп тебіренген. 1934 жылы Алматыда 
Мұхтар Әуезовтің «Хан Кене» атты әйгілі пье-
сасы қойылып, «қырғыз – қазақ арасына іріткі 
түсіреді» деген желеумен театр репертуарынан 
мүлде алынып тасталыпты. Тарихшы Ермұхан 
Бекмаханов зерттеу еңбегіне Кенесарыны 
арқау еткені үшін ұзақ жыл түрменің дәмін тат-
ты. Ілияс Есенберлин де «Қаһар» романында 
«Кенесарыны дәріптеді» деген жаламен за-
мандас қаламгерлерінен аз сын естіген жоқ.  

Бұлай болатын жөні бар. Отаршыл 
патшалық ресейдің мұрагері ретіндегі кеңестік 
одақ орысқа қарсы көтеріліс бастағандардың 
бәрін ата жауындай көретін. Ал одақ 
құрамындағы Қазақстан билігі Мәскеудің қас –
қабағына қарап келгені анық. 

Геосаяси тұрғыдан қарағанда Қазақстан екі 
алып империяның арасында жатыр. Ол екеуінің 
тегеуірінін сәт сайын сезініп отыруымызға тура 
келеді. Ұлы даладағы ұлы қазақты екі алпауыт 
держава екіге бөліп алған соң орыстандыру-
ды, қытайландыруды көздейді. Іс жүзінде от-
аршылдар өз ойлағандарынан да асып түсіп 
жатты. Қазақтың санын ғана емес, ақыл – ойын 
да бұғаулады. Тіліне құлып салды, рухани 
жағынан құлдыратты. Сол үшін де кезінде қазақ 
ұлысының рухын көтеріп, соңына мыңдаған 
сарбаздарын ерткен Кенесары сұлтан туралы 
айтуға да, жазуға да тыйым салынды.  

Бүгінгі таңда оқырмандар тәуелсіздік жар-
шысына айналған батырлар мен бағландар ту-
ралы мағлұматтардан кенде емес. Ғаламторда 
Кенесары хан туралы да   толыққанды дерек 
бар:   

«Кенесары Қасымұлы (1802-1847) - мем-
лекет қайраткері, әскери қолбасшы, қазақ 
халқының 1837-1847 жылғы ұлт-азаттық 
қозғалысының көсемі. Қазақ хандығының 
соңғы ханы. Атақты Шыңғыс ханның 27-інші 
ұрпағы, Абылай ханның немересі. Ол өзінің 
тегі жағынан төре тұқымынан. 1802 жылы 
Көкшетау өңірінде дүниеге келген. Ордасын 
Көкшетауға тіккен Абылай ханның отыз ұлы 
болған. Абылайдың әйелі Қалмақ ханы Қалдан-
Сереннің туысы - Хошу мерген ноянның қызы 
Топыш ханымнан Қамбар мен Қасым сұлтан 
туады. Кенесары Қасым сұлтанның бәйбішесі 
Айкүмістен: Саржан, Есенгелді, Көшек, Ағатай, 
Бопаймен бірге 6 алты ағайынды болып 
туған. Ал Кенесарының інісі Наурызбай Қасым 
сұлтанның екінші әйелінен өмірге келген. Кене-
сары Қасымұлы өзге бауырлары секілді көшпелі 
әскери ақсүйектер қауымының дәстүріне сай 
жастайынан шабандоз, ұшы-қиырсыз даланың 
қатал табиғатына шыныққан, қиындыққа төзімді 
болып тәрбиеленді. Жеке басының ерлік 
қасиеттері, бірбеттігі, алға қойған мақсатына 
жету жолындағы қайсарлығы мен дүлей күш-
жігері оның жетекшілік қабілетін айналасына 
ерте мойындатқан. Кенесары бастаған ұлт-
азаттық қозғалысына Патша үкіметінің 1822 
жылғы «Сібір қазақтары туралы Жарғысының» 
қалыптасқан хандық құрылымды, дәстүрлі 
билік үлгілерін жоюы, қазақ елін жалпыресейлік 
басқару жүйесіне сіңістіріп жіберуді көздеген 
жымысқы саясаты негіз болды. Әуелі бұл 
саясатқа өз наразылығын қарт сұлтан Қасым 
төре білдірді. Ресей билеушілерінің қазақ 
елінің ең шұрайлы жерлерін тартып алып, 
Ақтау, Ақмола, Қызылжар, Көкшетауда өз 
әскери бекіністерін салуы, Солтүстік, Шығыс 
Қазақстанда суы мен жайылымы мол Ертіс, 
Есіл өзендерінің бойындағы жерді біртіндеп 
орыс-казак шаруаларының өз иелігіне бөліп 
алуы, жергілікті халыққа алым-салықтың 
өсуі ұлт-азаттық қозғалысын тұтатты. Ресей 
империясының бұл саясатына алғашқыда 
Ғұбайдолла сұлтан қарсы шықса, кейін оны Сар-
жан сұлтан басқарды. Алайда Ресейге қарсы 
күресте одақтас болған Қоқан хандығының 

Тәуелсіздік туралы толғанғанда «ата –бабамыз армандаған» деген ұғымға тірелеміз. 
«Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман», расында да, бабаларымыздың арман 

– мақсаты болғаны анық. Ертедегі жыр-аңыздарда да ата қонысын сыртқы жаулардан 
қорғаған батырларға деген құрмет сезіліп тұрады. «Ежелгі дұшпан ел болмас, етектен кесіп 
жең болмас» деп қазақтың ата жауы Жоңғармен жауласқан қиын –қыстау алмағайып кезең  
«Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» деген атаумен жадымызда жатталды. 

Қазақтың қисса – хикаяларындағы, шежіресіндегі, ауыз әдебиетіндегі Қобыланды, Ер Сай-
ын, Ер Тарғын, Алпамыс, Қамбар, Ер Төстік, Ер Қосай, Баян, Қабанбай, Бөгенбай сықылды 
батырлар, қолбасылар хақындағы ерлік дастандары бүгінге дейін сақталған. Міне, осы ба-
тырлар өз халқының елдігін сақтап қалу үшін, дербестігін бодандыққа айырбастамау үшін 
күресті. Осы сапта қазақ елінің шұрайлы жерін, өрісін, қонысын жаппай жаулап алған отар-
шыл патшаға қарсы шыққан қазақтың соңғы ханы Кенесары Қасымұлы бар. 

сатқындығынан 1836 жылы олардың тікелей 
нұсқауымен Саржан сұлтан өлтірілді, 1840 
жылы Қасым төре қаза тапты. Осы кезде 
Қасым сұлтанның баһадүр батыр ұлдары, Сар-
жан сұлтанның туған інілері Кенесары мен На-
урызбай шығып, қалың қазақ елі Кенесарының 
соңынан ерді. Ағасы Саржан сұлтанның 
жасағында болып, әскери өнерін шыңдаған Ке-
несары қаншама қазақ хандығының аумақтық 
тұтастығын қалпына келтіруді, Ресей құрамына 
кірмеген аймақтардың тәуелсіздігін сақтауды 
басты мақсат тұтқанымен, ол отаршылдарға 
қарсы соғысты бірден бастаған жоқ. 

Ол бірнеше рет дипломатиялық қадамдар 
жасап, І Николай патшаға, Орынбор 
генерал-губернаторлары В.А.Перовскийге, 
В.А.Обручевке, Сібір генерал-губернаторы 
П.Д.Горчаковке хат жолдады, тиісті талап-
тар қойды. Ол өзінің Батыс Сібір генерал-
губернаторына жазған хатында: «Ақтау, 
Ортау, Қазылық, Жарқайың, Обаған, Тобыл, 
Құсмұрын, Өлкейек, Тоғызақтан Жайыққа 
дейінгі жерлер қазіргі патшаның тұсында тар-
тып алынып, қаптаған бекіністер тұрғызылды. 
Міне, енді күн сайын жерімізге баса-көктеп 
кіріп, бекіністер салып, халықтың зығырданын 
қайнатып отырсыздар. Бұл біздің болашағымыз 
үшін ғана емес, бүгінгі тірлігіміз үшін де қатерлі. 
Менің тілегім - екі жақтың да халқы мизамшуақ 
өмір сүруі», - деді. Кенесары Қасымұлы 1837 
жылғы желтоқсанда І Николай патшаның өзіне 
осындай мазмұнда хат жазған. Ол өзінің Ресей 
патшасына жолдаған алғашқы хаттарының 
бірінде тіпті, императорды атасы Абылай хан 
заманында екі ел арасында орын алған бейбіт 
қатынасқа және шекара есебінде қабылданған 
межеге қайта оралуға шақырады. «... Сіздің 
арғы бабаларыңыз, ал бізде менің атам Абы-
лай патшалық құрған уақытта, - деп жазады 
Кенесары император І Николай патшаға, халық 
бейбіт және тыныш жағдайда өмір сүрді, оны 
ешкім бұзған емес. Екі жақ та өзара сауда жа-
сады; біздің жұртымызға ешқандай да салық 
салынған жоқ. Ал одан кейінгі мезгілде бәрі 
өзгерді, біздің халқымыздан салық жинала 
бастады, оған басқа да түрлі таршылықтар 
жасалынды. Бұрынғы жасалынған бейбіт 
келісімді бұзып, Сіздің төменгі қарауыңыздағы 
басшыларыңыз бүкіл қазақ халқы Ресей 
бодандығына қарады деп жалған көрсетті, 
соның салдарынан менің Абылай атама 
қарасты жерлерде сегіз дуан орнады. Бұл 

біздің халқымыз үшін өте қайғылы жағдай, 
әсіресе оған салықтың салынуы өкінішті-ақ. 
Сондықтан да біздің бүтін қазақ халқымыз 
таршылық көрмей, тыныш рахатты өмір сүрсе 
екен деп, ұлы мәртебелім, Сізге өтініш айтуға 
өзімді бақытты санап, біздің халқымызды 
сол бұрынғы күйінде қалдырып, даламызда 
орналасқан сегіз округтік дуандар мен өзге де 
мекемелеріңізді жоюыңызды сұраймын», - деп 
жазған. Алайда заңды талап-тілегі орындал-
май, өтініші аяққа басылып, елі мен жерінің 
біртұтастығына қатты қауіп төнгендіктен, ту 
ұстап, тұлпар мініп, қол бастады. Ақылды сая-
сатшы және шебер әскери қолбасшы ретінде 
ол соғысқа жан-жақты дайындалды. Жасағына 
қару-жарақ соғу, соның ішінде зеңбірек құю үшін 
орыс және өзге ұлт шеберлерін де өзіне тар-
тып, оларға жақсы жағдай жасады. Көп ұзамай 
Кенесарының қол астына 20 мыңға жуық сар-
баз жиналып, олардың ішінде Орта жүздің 
арғын, қыпшақ руларымен бірге Кіші жүздің де 
шекті, тама, табын, алшын, шөмекей, жаппас, 
жағалбайлы тағы да басқа руларының, Ұлы 
жүздің үйсін, дулат тағы да басқа руларының 
сарбаздары болды. Кенесары хан ұлт-азаттық 
көтерілісінде Ағыбай, Иман, Басығара, Аңғал, 
Жанайдар, Жәуке, Сұраншы, Байсейіт, Жола-
ман Тіленшіұлы, Бұқарбай, Мыңжасар тәрізді 
батырларға арқа сүйеді. 1841 жылы қыркүйекте 
үш жүздің өкілдері жиынында Кенесары қазақ 
халқының ханы болып сайланды. Сол жылы 
Кенесары ханның әскері Қоқан хандығының 
иелігіндегі Созақ, Жаңақорған, Ақмешіт 
қамалдарын алды. 1843 жылы Ресей үкіметі 
Кенесары ханға қарсы кең көлемді әскери 
жорық ұйымдастырды. Соған қарамастан, 
Кенесары ханның әскері Ресей армиясы мен 
Ресей жағында күресуші қазақ сұлтандарына 
бірнеше рет ойсырата соққы берді. Әсіресе 
1843 жылдың қыркүйегіндегі Орынбор 
жасағымен шайқас бір жұмаға созылды. 1844-
1845 жылдары Кенесары бастаған ұлт-азаттық 
көтерілісі шырқау шегіне жетті. Ол бастаған 
елді үш жақтан қоршап, Қарақұмға шегінуге 
жол бермеу үш бірдей жасаққа жүктелсе де 
Кенесары оларды жер қаптырып, құтылып 
кетті. Кенесары кейін Константинов қамалына 
шабуыл жасады. Жантөрин мен полковник Ду-
никовский бастаған орыс әскерімен шайқасып, 
сұлтан жасағына тылдан тиісіп, жойып жіберді. 
Осы ұрыста 44 сұлтан қаза тапты. Кенеса-
рыны қарудың күшімен бағындыра алмасын 

білген патша өкіметі онымен келіссөз жүргізіп, 
қапияда қолға түскен сүйікті жары Күнімжан 
ханымды тұтқыннан босатты. Кенесары өз 
ордасын Жетісуға көшірді. Ұлы жүзден оған 
Байсейіт, Сұраншы, Саурық, Тойшыбек, Байзақ 
батырлар жасақтарымен келіп қосылды. Та-
рихта Кенесары хан парасатты әмірші, әскери 
өнерді жетік меңгерген қолбасшы, жаужүрек 
батыр ғана емес, ғажайып дипломат, данагөй 
де болған тарихи тұлға. Сол кездері отар-
лаушы орыс мемлекеті қазақтарға қарсы 
Хиуа, Қоқанды, қырғыздарды айдап салса, 
қырғыздар Орта жүзге Ұлы жүзді қарсы қоюға 
жанталасып, Хиуа Есет батырды Жанғожаға, 
Жанғожаны Кенесарыға қарсы қоюға тырысты. 
Патша өкіметі болса, сатқын сұлтандарды Ке-
несары ханның соңына салып қойды. Осындай 
аласапыран заман туса да Кенесары хан жеке 
басының қамынан елінің біртұтастығы мүддесін 
жоғары қойды. Тапқырлығымен талай қиын 
мәселелердің түйінін шешті. Сатқындыққа, 
әділетсіздікке, мейірімсіздікке қатал қарап, 
қатты қаһарланса да парасаттылық таны-
тар тұста ашуын ақылға жеңдіре де білді. 
Азаттық үшін шайқаста Кенесары хан қырғыз 
манаптарының өзіне бағынуын талап етті. 
Алайда, патша әкімдерімен құпия байланы-
ста тұрған қырғыздар оған мойынсұнбады. 
Кенесары хан оларға шабуыл жасады. Өз 
жақтастарының опасыздығы салдарынан 
Кенесары мен Наурызбай дұшпандардың 
қолына түседі. 1847 жылы Кенесары хан 
Қырғызстанның Жетіжал жотасының оңтүстік 
алабындағы Кекілік-Сеңгір аңғарында осы-
лайша айуандықпен өлтіріледі. Жаулары оның 
басын кесіп алып, орыс әкімшілігіне жіберді. 
Князь Горчаков Кенесарының басын Батыс 
Сібір бас басқармасындағы «Кенесары бүлігі 
туралы» іске қосып сақтауға бұйрық берді.

Абылай ханның ұрпағы Кенесары 
ханның ұлт-азаттық көтерілісінде қандай 

қолбасшы, тарихта қандай ұлы тұлға 
болғандығы туралы орыс тарихшысы 
Н.Н.Середа өз зерттеулерінде: «Кенеса-
ры хан өз жасақтарының мәртебелі әміршісі 
бола білді. Оның рухы дем берген жауынгер-
лерге еуропалық әскер қолбасшыларының 
өзі қызығар еді. Жортуылда жолындағының 
бәрін жайпайтын дала дауылындай екпінді де 
тегеурінді Кенесары хан ешбір бөгет алдын-
да кідірмейтін, қайта кездескен кедергі оның 
қайрат-жігерін жанып, шамырқандыра түсіп, 
көздеген мақсат жолындағы тосқауылдарды 
талқандар керемет күш бітіріп, одан сай-
ын өршелендіріп жіберетін. Кенесарының 
бойындағы күллі осындай қасиеттерді 
көшпенділер биік бағалап, оның қаракет-
қимылына қатысушылардың жүрегі басшысы-
на деген шексіз сүйіспеншілікпен соғып, жанын 
пида етуге дейін барғызады»,-деп жазды. Ал 
енді ағылшындық Томас Аткинсон Кенесары 
Қасымұлы туралы былай деп жазды: «Кене-
сары қазақтардан ғажайып жауынгерлер да-
ярлады. Найза мен айбалтаны тамаша игер-
ген, шапшаңдығына көз ілеспейтін жігіттері 
өзінен күші басым жаудан қаймықпай соғысып, 
жеңіп шыға беретінін естігенім бар. Егер білікті 
офицерлері болса, қазақтар әлемдегі ең әйгілі 
атты әскер құрар еді. Оларға тарихта даңқы 
асқан Шыңғыс хан жиһангерлерінің кере-
мет қасиеттерінің бәрі тән». Ресейдің әскери 
тарихшысы В. Потто кезінде Кенесарыны 
қазақтардың Шамилі деп те атаған». (https://
www.inform.kz/kz/kenesary-han_a2191266).

Кенесары Қасымұлы тұлғасына жаңаша 
қарап, оның шынайы бағасын беру ісі Қазақстан 
тәуелсіздігін алғаннан  кейін ғана жанданды. 
2002 жылы Кенесары ханның туғанына 200 
толуына орай халықаралық ғылыми конферен-
ция өтті. Астана қаласында Кенесары ханға 
ескерткіш қойылды. Республика, облыс, аудан 
орталықтарында ұлт қолбасшысының  атымен 
аталатын көшелер бар. Қарсыласымен күші 
тең болмай, ақыл – айласы кем болмай қапыда 
қайғылы қаза тапқан, ұйқыдағы бұйығы елдің 
намысын оятқан, қазақ халқының сын сәттерде  
елдігін білдірген ірі тұлға, білікті қолбасшы Ке-
несары Қасымұлының есімі Тәуелсіздіктің жар-
шысы ретінде Мәңгілік Қазақ елінің жадынан 
өшпеуі тиіс. 

Жомарт ИГІМАН,
Қазақстанның Құрметті журналисі.  
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Азаттықты ту еткен қазақ 
халқының ел болу жолын-

дағы алғашқы қадамдарының 
бірі - Тәуелсіздік. 1991 жылғы 16 
желтоқсанда президент Нұрсұлтан 
Назарбаев қол қойған консти-
туциялық заңнан бастау алған 
тәуелсіздігімізге 28 жыл толды.

Тарихқа көз жіберетін болсақ, тәуелсіздік 
- 1986 жылғы желтоқсан оқиғасында 
алаңға шыққан жастардың ерік-жігері, 
ең алдымен барша қазақстандықтардың 
арман-мұратының салтанат құруы. Пат-
ша дәуірінде де, кеңес одағы кезінде де 
тәуелсіздікке деген ұмтылыс халықтың едеуір 
бөлігінде қалыптасты. Біз бірнеше жүз жыл 
отаршылдықтан кейін ХХ ғасырдың аяғында 
қайта жаңғырған мемлекетпіз. Тәуелсіздік – 
бұл азап пен төзімнің, халықтың сан ғасырлар 
бойы еркіндікті аңсаған шыдамының өтуі.

Қазақстанның тәуелсіз, егеменді ел 
ретінде танылғанына, міне, жиырма сегіз 
жыл толып отыр. Тәуелсіздік сияқты 
ұлттық мерекені бүгінгі таңда қазақ халқы 
жүрегімен сезінуі керек. Тәуелсіз елдің ең 
басты тұғыры ол қоғамның, сол мемлекеттегі 

жергілікті ұлттың рухы, жігері, қоғамдық са-
насы. Басты байлық жай ұлттық мүдде емес, 
азаматтардың мүддесі мен қажеттілігі. Жаңа 
әлемдегі жаңа Қазақстанның бүгінгі құдіретті 
күші ел бірлігінде, ұлттар татулығында жа-
тыр. Қазақстан үшін ХХI ғасыр тарихының 
парағы парасат пен пайымға толы. 
Біздің стратегиялық міндетіміз ең бірінші 
тұрғындардың өмірінің сапасы мен тұрмыстық 

деңгейін көтеру болып табылады.
Мемлекет басшысының көрегендігімен 

дер кезінде жүзеге асырылған саяси 
экономикалық реформалардың арқасында 
экономикасын түзеп, тығырықтан шықты. 
Қазақстанда шұғыл бетбұрыс 1995 жыл-
дан басталды. 2000 жылдың басын-
да еуропа қауымдастығы, ал 2002 жылы 
Америка тарапынан Қазақстан нарықтық эко-

номикасын қалыптастырып ел ретінде таныл-
ды. Елбасының жүргізіп жатқан саясатының 
арқасында Қазақстанды бүкіл әлем таныды. 
Қазақстанның ЕҚЫҰ-ға төрағалық етуі қазақ 
елінің дүние жүзі қауымдастығы алдындағы 
беделін биіктете түсті. Ең бастысы мемле-
кет басшысы нақтылаған «Қазақстан 2030» 
стратегиясының мақсаттары мен міндеттері 
ойдағыдай жүзеге асырылуда.

Тәуелсіздік – ол ұлттық мемлекеттік, оның 
тамыры – жасампаздық рух, ұраны – ел мен 
халық. Олай болса, өміршеңдік пен кемелділік 
аясында өмір сүріп, бейбітшілік, татулық туын 
биікке көтерген Қазақстан халқы жаңа әлемнің 
жаңалықтарына ұмтыла бермек.

Бүгінгі таңда елімізде халықаралық 
стандарттарға сай заң базасы құрылды, 
әділет органдарының өкілеттігі кеңейіп құлаш 
жайып, алға қойылған міндеттерді атқаруда.

Біз тәуелсіздікке қол жеткізу үшін қаншама 
қиыншылықтарды басымыздан өткіздік, енді 
осы тәуелсіздігімізді қадірлеп-қастерлеп, 
халқымыздың әл ауқатын жақсартуға, эконо-
микасын ары қарай көтеруге, мемлекетіміздің 
гүлденіп жайнауы және демократиялық-
құқықтық мемлекет құру жолында аянбай 
еңбек етуіміз қажет.

 Д.КУРМАНБАЕВ,
Сарқан ауданының 

тарихи музейінің меңгерушісі. 
                                                   

Тəуелсіздік- ел баќыты

Есiмiњ естен 
кетпес М±ќан аѓа

Қазақтың қасиетті даласында,
Арқа мен Жетісудың арасында.
Көлім бар айдыны кең шалқар теңіз,
Көз жетпес тұрсам қарап жағасына.

Ғасырлар өмір сүрген үлкен жасы,
Толқынмен көрінеді әппақ шашы.
Тау нұрын алыстағы жеткізіп тұр,
Жеті өзен бірге туған бауырласы.

Ақ толқын айдынында басылмаған,
Күшіне табиғаттың бас ұрмаған.
Айкөлім, Айдын  көлім, Балқаш көлім,
Сырың көп таңғажайып ашылмаған.

Балқаштың Мұқан өскен жағасында,
Ақсу мен Лепсі өзенінің сағасында.
Шұбартүбек ата қоныс туған жері,
Десем мен бұл сөзіме нанасың ба?

Алаулап туған жерде таң атады,
Қызарып қызғалдағы гүл атады.
Тойғандай нұрлы өлкенің қызығына,
Балқаштан асып барып күн батады.

Есімің естен кетпес Мұқан аға,
Ел берген еңбегіңе үлкен баға.
Жеріңде басып кеткен ізің жатыр,
Көргендей болып тұрмын жаңа ғана.

Топ жардың көп ішінде жеке дара,
Өзің деп күркірейді сай мен сала.
Кетті деп бұл өмірден кім айтады,
Шырқап тұр сахнада Біржан - Сара.

Айкен БИМОЛДАНОВА.

Ењбегi сiњген 
ел ‰шiн

Мұхаметжан Тынышбаевтың рухына

Молалы, Матай, Лепсі, Қаратас,
Қалмасын деп халқым менің жалаңаш.
Арба жегіп  ат пен өгіз,  түйеге,
Алыстан темір алдырған,
Болашақты көп ойлап,
Қалың құмды қақ жарып,
Шойын жолды салдырған.
Жаяу жүріп жалықпай, 
Тізесінен құм кешкен.
Жетсем деп сонау Бөрліге,
Жалаң аяқ су кешкен.
Шаршадым деп тарықпай,
Маңдайын сүртіп тер төккен.
Еңбегі сіңген ел үшін,
Кім ұмытар халқына,
Әйгілі болған кісіні.
Алатаумен бой түзеп,
Сарқанда тұр ғой мүсіні.
Көтеріп қойып гүл шоғын,
Жанына жақын келеміз.
Болсын деп иман жолдасың,
Қол жайып бата береміз.
Ғасырдан асқан жасыңды,
Аруақ тұтып сыйлаймыз.
Берсін деп халқыңа береке,
Бір Алладан сұраймыз!...

Назар ЖУМАГЕЛЬДИНОВ,
зейнеткер. 

Үлгі ауылы.

Жолаушымын, үнемі құр аттымын,
Бұл жалғанға мәңгілік тұрақты кім?
Ерттеп мініп сексеннің сал күреңін,
Аяңдап келе жатқан сияқтымын.

Жолаушымын, көші-қоң тізімдемін,
Болған шығар қателік ісімде мін.
Адамдықпен арқалап адалдықты,
Азабына өмірдің түсудемін.

Жолаушымын, ұлы жол сапардамын,
Жылжып келем, әйтеуір қатардамын.
Ер азығы - далада дегендейін,
Мол болса екен көрер күн, татар дәмім.

Жолаушымын, күн мен түн алмасады,
Үкілі үмітім де жалғасады.
Бір шындық бар - ажалға араша жоқ,
Жағама қол қай күні жармасады?

Жолаушымын, кезекті күзім еді,
Қайтқан құстар әндетіп тізіледі.
Нұрғисаның әніндей қайран сапар,
Қалай бітіп, қай күні үзіледі?!

Сиқымбай ШАҒАЛАҚОВ. 
Сарқан қаласы.

Ќайтќан ќ±стар 
əндетiп тiзiледi

Отансыз адам - ормансыз б±лб±л
Тәуелсіздік – бабалар аңсауы, ұрпақтың қолы жеткен 

киелі кезең. Тәуелсіздік – таңбасы таста, қаны қара жердің 
тамырында жатқан құдіретті сөз.  Еліміз тәуелсіздіктің 
бесігінде тербелгелі 28 жыл. Жиырма сегіз жыл ішінде 
Қазақстан етек-жеңін жиып, шекарасын бекітіп, өз алдына 
дербес зайырлы ел болды. Бұл атадан келе жатқан ұлы 
жеңістің жемісі. 1991 жылы 16 желтоқсанда егемендігін 
алған еліміздің өз президенті, ұлты мен ұлысы, салты мен 
дәстүрі, мәдениеті мен экономикасы болды. Желтоқсанның 
желі мен ызғарына қарсы тұрған жастардың жалынды рухы 
мен ерліктерінің арқасында шаңырағы биік, керегесі кең 
мемлекет болып қалыптастық.  1991 жылы ел тәуелсіздігін 
алған кезде халық болып қана қуанған жоқпыз. Қазақ елінің 
өз алдына республика болуын қалаған әрі ең бірінші бо-
лып мойындаған Түркия. Бұл тәуелсіздікті бір ел ғана емес, 
бүкіл ел болып қолдайды деген сөз. Ал іргесі қаланған жаңа 
республиканың әрі қарай өмір сүруі үшін ерен еңбек керек. 
Ол оның ішкі және сыртқы әлемі, экономикасы, ақшасы де-
ген секілді көптеген құндылықтарға келіп тіреледі. Аталған құндылықтарды жиырма сегіз 
жыл ішінде үлкен мақсатқа айналдырған еліміз астанасын да бекітті. Тіпті бүгінде Нұр-
Сұлтан арман қалаға айналды. Апортына бүкіл ел сүйсінген Алматының өзін мәдениет пен 
әдебиеттің қаласына айналдырды. Өзінің ішкі туризмі, теңгесі, ұзын-сонар қара жолдары та-
рамдалып жатты. Арысы қазақ хандығынан бастап берісі егеменді елдің іргесіне дейінгі көшті 
жалғастырып келе жатқан, атадан тараған ұрпақтың парызы осы аманатты сақтау. Жәнібек 
пен Керейдің керген керегесін кілем үсті көтеріп, Отанды қастерлеп өту әрбір ұрпақтың 
міндеті. Қазақта «Отансыз адам - ормансыз бұлбұл» деген сөз бар. Орманы жоқ құстың ұясы 
да, қонар бұтағы да жоқ. Дәл сол секілді тірлік кешу ортасы жоқ ұлттың өмір сүруі мүмкін 
емес. 

Қ.МОЛДАХМЕТОВА,
Екіаша орта мектебінің мұғалімі. 

Алдымда сендер ж‰ргенде

Ей, менің ұл-қыздарым,
Айым мен жұлдыздарым.
Алдымда сендер жүрсең,
Жайнайды гүл-гүл бағым,
Сайрайды бұлбұлдарым!
Ей, менің алтындарым,
Биікке талпынғаным,
Алдымда сендер жүрсең,
Таусылып, сарқылмадым,
Жаным жаз жарқылдадым!
Ей, менің жүректерім,
Арманым-тілектерім.
Алдымда сендер жүрсең,
Жұтамын таң самалын,
Шаттанып ән саламын!
Ей, менің аққу-қазым,
Саябақ салқын жазым.
Алдымда сендер жүрсең,
Қанатым талмайтұғын,
Жырымды жалғайтұғын!
Ей, менің жалқы ұлым,
Сөзімнің парқын ұғын.
Аз емес көрмегенім,
Сен едің шөлдегенім.
Отымды өшірмесең,
Онда мен өлмегенім,
Мен мәңгі өлмегенім!!!

¤лењге 

Өлең,сен аяулым да, ардақтым ең,
Өміріме нұр шашып, тіл қатып ең.
Жырдың қосып нөсерлі жауынына,
Шабыт беріп қияға самғатып ең.
Шақырып ақындардың ауылына,
Жүрген жолын үмітпен жалғатып ең.
Сен менің қимасым да, қиялым ең,
Қарлығаштай аңсаған ұяны кең.
Өлкесінде өлеңнің назыменен,
Жүрегіме жыр нәрін құя білген.
Санамдағы сағыныш сазыменен,
Сезім қылын шертесің биязы үнмен.
Шумаққа нүкте қойма қапы қалам,
Отыңа күйдір мені лапылдаған.
Пайымдасам бұл өлең түп-төркінім,
Әлі де бір еншім бар алынбаған.
Сынаптай сусып менен алшақтама,
Сезімімнің оты сен жалындаған!

Оќырманѓа талап

Мынау неткен салиқалы жыр дейсің,
Бірақ жырдың иесін де білмейсің.
Мағынасыз жауап айтып, апаңның,
Аузындағы ашу отын үрлейсің.

Осы ақынмен мен үнемі мақтанам,
Талайларды жыр көшіне баптаған.

Ойлы да өрнекті жырларымен жұрт жадында қалған ақын Күләш 
Бисекееваның тірлік сапары шектелгеніне 18-желтоқсанда 1 жыл тола-
ды. Жазғанында ақыл-парасат тұнып тұрған Күләш ақын ауданның рухани 
өмірінде айшықты із қалдырды.  Соңына жырдан күмбез тұрғызған ақын 
апамыздың бір топ өлеңдерін жырсүйер қауымның назарына ұсынып отыр-
мыз. 

Тiрiсiнде ќадiрлей бiл аќынды

Келеді ол жырдан қалап сарайды,
Ерен ақын ел сенімін ақтаған.

Жағдайыңды жанарыңнан біледі,
Өлең-жырға салауатты, жүйелі.
Елтеңі мен  селтеңі жоқ сөзінің,
Тұнық ойдан тұнба түйін түйеді.

Тыңда мені, бала болсаң ақылды,
Ақын жыры болашаққа хат, үлгі.
Өлеңдерін рухани азық қыл,
Тірісінде қадірлей біл ақынды!

Күләш БИСЕКЕЕВА.
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Бүгінгі заман – бәсекелестік 

пен жоғары технологиялар за-
маны, ғылым мен білім зама-
ны.  Сондықтан адамзат қиял 
жетпес ғажаптарға  қол соза-
ды. Қоғамымыздағы барлық 
азаматтардың адам баласының қол 
жеткізген жетістіктерін пайдалануға 
құқы бар. Жеке тұлғаның жан-
жақты дамуына қажетті, бұл 
объективті жағдай біздің еліміздегі 
эстетикалық тәрбиенің әлеуметтік 
факторы болып табылады.

Біздің елімізде эстетикалық 
тәрбиеге деген ықылас жылдан 
жылға артып келеді. 

«Эстетикалық тәрбие»  ұғымына 
әртүрлі анықтама берілген, соның 
бірнешеуін алып қарасақ, атының 
өзінен-ақ  мәнін аңғартатын негізгі 
қағидаларды бөліп айтуға болаты-
нын аңғаруға болады.Біріншіден, 
бұл тікелей әсер етуге бағытталған 
үрдіс. Екіншіден, бұл өмір мен  

Үйірме жұмыстарын 
ұйымдастырудың ерекшеліктері

өнердегі әдемілікті сезіну мен көре 
білуді, бағалай білу қабілеттерін  
қалыптастыру. Үшіншіден, эстети-
калық тәрбиенің міндеті: жеке 
тұлғаның эстетикалық талғамы мен 
арман мұраттарын қалыптастыру.
Төртіншіден, әдемілікті жасауға 
және жеке дара шығармашылық 
қабілеттерін дамыту.

Сәндік-қолданбалы өнер оқу-
шылардың эстетикалық және 
еңбектегі рухани дамуында ерек-
ше рөл атқарады. Оқушыларды 
көркемөнерге бейімділігін дұрыс пай-
далана білуге үйретіп, үнемі сәндік - 
қолданбалы өнер туындыларының 
эстетикалық маңыздылығын ашып 
отыру бағытында үйірме жетекшілері 
жұмыс істейді. Оқушылардың халық 

шеберлерінің шығармашылығымен 
танысуы олардың эстетикалық 
қарым-қатынастарын дамытуға 
жағдай жасайды. Оқушыларды 
дәстүрлі халықтық көркемөнерге 
тартуда үйірме жұмысы  маңызды 
рөл атқарады. Осы үйірме 
жұмыстарында оқушылардың шы-
ғармашылық белсенділіктері мен 
дербестіктерін дамытуға жағдай жа-
салып, оқушылардың бейімділігі мен 
қабілеттерінің қалыптасуының кепілі 
бола алады. Үйірме  жұмысының 
нәтижелерін өткізілетін көрмелерден 
байқауға болады.

Үйірмеде балаларды халықтық 
өнерге баулуда, көркемдік шебер-
ліктің тәсілдеріне үйретуде қол-
данбалы өнер, ісмерлік үйірмесі 

үлкен еңбек етуде. Үйірмелерде 
оқушылар өз шеберліктерін іс 
жүзінде қолдана алады. Асқан ше-
берлер көркем қолөнеріне басқаша 
шығармашылық көзбен қарап 
әдемі және де пайдалы заттар-
ды жасай алады.Осы үйірмелер 
арқылы, оқушыларды өнерге бау-
лып, эстетикалық талғамын дамы-
тып, қабілеттерін арттырып, іскерлік 
дағдыларын қалыптастыру жо-
лында жұмыс жүргізіп жатырмыз.
Осы  мақсаттарды жүзеге асыруда 
«Оригами» үйірмесінің жетекшісі 
ретінде оқушылардың білімі мен 
шеберлігін қалыптастырамын.
Соның бірі қағазды шиыршықтап, 
бүктеу арқылы әртүрлі бейнелер 
жасау - оригами, квиллинг. Әрбір 

сабақты тиімді ұйымдастырып, оны 
оқушылар зерікпейтіндей етіп өткізу 
керек. Оқушының сол уақытта 
ғана пәнге деген қызығушылығы 
артады. Үйірме жұмысында 
жүргізілген  қағазбен  жұмыс жасау 
оқушыларды қызықтырады. Уақыт 
талабына орай квиллинг, орига-
ми  арқылы картиналар жасала-
ды. Шығармашылық жұмыстардың 
білік деңгейіне көтерілуіне үйірме 
жұмыстарының қосар үлесі 
мол.Үйірмеде оқушылар өздері 
құрастырып жасаған еңбектері 
бағаланады. Бұдан әр тұлғаның 
өз жетістіктері көрінеді. Жұмыстар 
ай сайын өтетін сайыстарға 
ұсынылып, көрмелерге қойылады. 
Бұл жас таланттың әрі қарай қанат 
жаюына үлкен жол ашады деп ой-
лаймын. 

Д.МЕЙРАМГАЛИЕВА,
Н.Островский атындағы 

мектеп-лицейінің көркем еңбек 
пәнінің мұғалімі.

Шекараны  б‰кiл ел ќорѓайды
Жақында Теректі  орта мектебінің «Барс» үйірмесінің оқушылары 

жоспарланған іс шара бойынша №2484 Тополевка шекара қорғаныс 
бөлімшесіне экскурсияға бар-
ды. Оқушыларды бөлімшенің 
бастығы, капитан  Корюгин 
Муслим  аға лейтенант Зей-
нулдаев Дидар, лейтенант 
Сұлтанмұратов Нұрқанат, 
застава старшинасы аға сер-
жант Құрманғалев  Дәурен 
күндік шекара әскери 
қызметтерімен таныстыр-
ды. Шекара бойынша тәулік 
кезекшінің тағайындалуы, 
оның  міндеттері, қарулық 
қызметті ұйымдастыруы, 
тәулік әскери даярлық пен 
ішкі тәртіпті сақтау және 
техникасымен таныстырды. 

Калашник – автоматын толық емес бөлшектеу, жинақтау сабағын практика 
түрінде өткізді. Бұндай  іс-шара «Барс» үйірмесінде айына бір рет болып 
тұрады. Еліміздің ата заңы – Конституцияның  36-бабында «Қазақстан Ре-
спубликасын қорғау – оның әрбір азаматының қасиетті парызы мен міндеті» 
деп атап көрсетілген. Отанының лайықты қорғаушысы болу – күрделі іс, 
сондықтан әрбір жасөспірім мектеп қабырғасынан бастап, өзін әскери 
қызметке дайындауға, өз Отаны – Қазақстан Республикасы мен оның халқы 
алдындағы азаматтық жауапкершілігін кәміл ұғынуы тиіс. Осы мақсатта орта 
мектептерде өтілетін алғашқы әскери дайындық пәнінің мақсаты жастарды 
қазақстандық патриотизм мен интернационализмге, демократиялық қоғам 
ісіне шексіз  берілгендік пен Отанға, Қарулы Күштерге деген сүйіспеншілік, 
әскери борышты мүлтіксіз орындауға әзірлік рухында тәрбиелеуге 
бағытталған.   Патриотизм – Отанға деген сүйіспеншілік, әр азаматтың 
бойындағы күш – қуаты мен білімін, Отан игілігі мен  мүддесіне жұмсау де-
ген сөз. «Патриотизмнің маңызды элементтерінің бірі – онымен етене бай-
ланысып жатқан ұлттық рух пен ұлттық патриотизм. Ұлттық рух пен ұлттық 
патриотизм – бұл ұлттың ішіндегі жеке адамның асыл белгісі мен қасиеті, өз 
халқына деген сүйіспеншілігі» - деп, Бауыржан Момышұлы патриотизм мәні 
мен мазмұнын ашып көрсетті және «Отан үшін отқа түс күймейсің, арың үшін 
алыссаң өлмейсің» - деген нақыл сөз қалдырған. 

Халқымыздың басты ерекшеліктерінің бірі – адам бойында ар мен 
намысты ерте қалыптастыру, бала бойына сіңіру, сөйтіп оларды адам 
тіршілігінің, іс-қимылының өлшеуі ретінде  қарау. Ұрпаққа мұндай тәрбие беру 
– халықтың бүкіл өмір тіршілігінен көрінеді, әрдайым ұятын ойлау, үлкенді 
сыйлау,тәртіптілік, мейірімділік, «жаным арымның садағасы» ұраны – мұның 
барлығы патриоттыққа апаратын жолдар. Мектеп қабырғасында оқушыларға 
әскери патриоттық тәрбие тек қана 10-11 сыныптарда өтілетін алғашқы 
әскери дайындық сабағында ғана емес, барлық сынып оқушыларына, сы-
ныпта және сабақтан тыс өтілетін іс- шаралар арқылыда берілсе сонда ғана 
Қазақстанның шекарасы берік, халқы тыныш ұйықтар еді. Тополевка шекара 
заставасының басшысы. Корюгин М.В. және көмекшілері Зейнулдаев Д.А., 
Султанмуратов Н.С., Курмангалиев Д.А., мектеп оқушыларына патриоттық 
тәрбие беріп, оқушылардың бойында батылдық пен  қайсарлық, отансүйгіштік 
қасиеттерін  дарытуға қосқан үлестері  үшін алғысымыз шексіз. 

С.АТЕКЕЕВ,
Теректі орта мектебінің АƏД пәнінің оқытушы – ұйымдастырушысы. 

Елбасы алға тартқан міндет 
жергілікті жерлердегі құзырлы ор-
гандармен қоғамдық ұйымдар 
жұмысының темірқазығына айналып 
отыр. Елімізде жемқорлықпен және 
ұйымдасқан қылмыстықпен күресті 
күшейту шараларына орай «Сыбай-
лас жемқорлыққа қарсы күрес тура-
лы», «Мемлекеттік қызмет туралы» 
арнайы заңдар қабылданды.

Сыбайлас жемқорлықты бол-
дырмау мен алдын алудың ең 
алғашқы нүктесі жастарды бала 
кезінен тәрбиелеу болып табылады. 
Барлық білім беру мекемелерінде 
жемқорлықты болдырмау мен алдын 
алуға арналған іс-шаралар өткізіліп 
тұрады. Осыған орай Екіаша орта 
мектебінде «Адалдық сағаты» атты 
тақырыпта сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы күрес жөніндегі іс-шаралар 
жоспары жасалып, бекітіліп жұмыс 
түрлері жүргізілді. Сыбайлас 
жемқорлық саясатының мақсаттары 
мен міндеттері:  1.Сыбайлас 
жемқорлыққа қарсы көзқарасты 
қалыптастыру,оның алдын алу 
көріністерін азайту. 2.Құқықтық 
мәдениет деңгейін жоғарылату, 

АДАЛДЫЌ САЃАТЫ
«Жемқорлық-мемлекеттің, қоғамның  дамуына тежеу  бола-

тын, болашағына  кесірін тигізетін індет».        
Н.НАЗАРБАЕВ.

құрылымдық және қоғамдық 
ұйымдардың жұмысын қамтамасыз 
ететін қабылданған шешімдердің 
ашықтығы және жариялылығы. 3. 
Оқу-білім үрдісінде оқушылар мен 
оқытушылар тарапынан болатын 
келеңсіз әрекеттердің алдын алу 
және оларға қатаң бақылау қою.

Оқушылармен  «Жемқорлықсыз 
болашақ» тақырыбында жина-
лыс өткізіп, жемқорлыққа арналған 
заңның орындалуын қадағалау тура-
лы айтып өтті. «Сыбайлас жемқорлық 
деген не?» атты тақырыпта пікір 
алмасу, «Заң талабы заман тала-
бы» атты тақырыпта кітап көрмесі 
өткізілді. 2-11 сыныптармен «Сы-
байлас жемқорлыққа қарсы күрес 
бүкілхалықтық іс» тақырыбында 
тәрбие сағаты өткізіліп, оқушыларға 
түсіндіру жүмыстары жүргізілді.  

«Біз жемқорлыққа қарсымыз» 
тақырыбында 5-9 сыныптар арасын-
да сурет көрмесі ұйымдастырылып, 
9-11 сыныптар арасында  
«Жемқорлықсыз болашақ» атты 
тақырыпта ой толғау (эссе) жа-
зылды. 7-8 сынып оқушыларымен 
«Жемқорлықсыз қоғамға қадам» 
атты тақырыпта пікірталас өткізілді.

Күнделікті оқу процесінде 
жемқорлыққа жол бермеу 
мәселелері үнемі қадағаланып от-
ырады. Білім беру ұйымдарында 
ата-аналардан ақша жинау туралы 
фактілерінің орын алуын болдырмау 
мақсатында мұғалімдермен, сынып 
жетекшілермен үнемі жиналыстар 
өткізіліп, түсінік жұмыстары жүргізіліп 
тұрады.

А.САБИКЕНОВА, 
Екіаша орта мектебі.

 Жаратылыстану пəн 
апталыѓы

             

Әрбір пәннің мақсаты-бүгінгі заман талабына 
сай зерделі,шығармашыл, қабілетті,білімді 

ортаға сай тұлға бейнесін қалыптастыру.Осы орай-
да қазан айының  7-18 аралығында жаратылыстану 
пән бірлестігінің онкүндігі өтті. Пән бірлестігіндегі 
ұстаздар ашық сабақтар мен сыныптан тыс шара-
лар өткізді. Атап айтар болсақ, география пәнінің 
мұғалімі А.Елшибекова 11 сыныпта «Үндістан 
мемлекеті» атты ашық сабақ, А.Карипбаева 
«Қызықты биология» сыныптан тыс викториналық 
сабақ, химия пәнінің мұғалімі К.Шенгельбаева «Зат 
мөлшері» атты ашық сабақ, «Ойшыл болсаң,озып 
көр»танымдық ойын сабағын өткізіп,аталған 
сабақтарға бесене қатысқан оқушылар география, 
биология, химия пәндерінен қызықты материалдар-
мен танысты. Әр сынып «Жаратылыстану әлеміне 
саяхат» атты байқауда,бір мемлекетке толық сипат-
тама беріп, өз сыныптарында қызықты деректермен  
жарысқа түсті. Жаңартылған бағдарлама негізінде 
«Жиынтық бағалауға тапсырмалар құрастыру» 
тақырыбындағы семинарда Карипбаева, Елшибе-
ковалар өз іс тәжірибелерімен бөлісті. Кесте сызба-
лар, семинарға қажетті материалдар слайд түрінде 
көрсетілді.Тәжірибе алмасу мақсатында сабаққа 
қатысқан жас мұғалімдер өз ойларын ортаға салып, 
түсінбей жүрген сұрақтарына жауап алды. Оқу ісінің 
әдістеме меңгерушісі Р.Дүкенбаева қазіргі кезеңдегі 
білім берудің кейбір қиындықтарына тоқталып 
өтті.Апта соңында онкүндіктің қорытындысы 
шығарылып, осы шараларға белсене қатысқан сы-
ныптар мен жекелей оқушылар мектеп жиынында 
марапатталды.

Ə.ЕЛШІБЕКОВА, 
Ақын Сара атындағы орта мектептің   

жаратылыстану пән бірлестігінің жетекшісі.

Бала ағзасының жан-жақты дамуының негізі, тәрбие көзі дене тәрбиесі 
болып табылады. Табиғи, дұрыс өсіп келе жатқан бала тұрақты түрде 
қозғалғысы келіп тұрады. Оның осы қозғалыс әрекетін дұрыс ұйымдастыру 
оның жүрек-қан тамырлары, дем алу, жүйке жүйесі, зат алмасу жүйесі 
қызметтерін жақсартады, қозғалыс-тірек аппараттарын нығайтады. Баланың 
ауруға қарсылық күшін, ағзаның қорғаныс күшін күшейтеді. Қозғалыс арқылы 
бала өмірді, табиғатты тани бастайды, оның ерік-күші, өзіндік қасиеттері 
дамиды. Бала көбірек қозғалыстарды білген сайын оның таным, түйсік, 
қабылдау, сезім қабілет және басқа да әр түрлі психикалық мүмкіншіліктері 
кең көлемде дамиды.

1 сыныпта 5 оқушы, 4 ұл бала, 1 қыз бала. Біз күнделікті балалармен күн 
тәртібіне сәйкес таңертеңгілік жаттығуларды жасаудан бастаймыз. Жаттығу 
жасау барысында балалардың дене бітімін яғни басын түзу ұстауы, қол, 
аяқтарының қимыл координациясына, әрбір қимылды соңына дейін дұрыс 
орындалуына аса мән беремін. Жаттығу жасау барысында Катрухин Саша 
мен Биллер Арно көрсетілген әрбір қимыл-әрекеттерді еш қиындықсыз 
орындай алады. Ал Асхатқызы Аружан, Асхатұлы Арман және Ким Тимур 
бұл балаларға әрбір жаттығудың дұрыс жасалуын көрсетіп, әлі де болса 
үйрету қажет.Дене шынықтыру тәрбиесі үшін қолданылатын әдістері мен 
құралдарының түрлері көп. Оларға дене жаттығулары, қимылды ойындар 
және спорт ойындары, спортпен шұғылдану, табиғи қимылдар жатады.

Осыған сәйкес күнделікті жоспарға сай күндізгі ұйқыдан кейін серу-
ен құрып, немесе қимылды ойындар ойнаймыз. Мысалы «Кім жылдам?», 
«Тышқан мен мысық», «Ақ серек пен көк серек», «Жүгіріп қағып ал», «Жалауға 
қарай жүгір» тағы басқа сол сияқты.

Сонымен қатар аптаның әр сәрсенбі күні «Дене тәрбиесі мен салауат-
ты өмір салтын қалыптастыру» тақырыбында тақырыптық әңгіме жүргізіледі. 
«Денсаулық – зор байлық», «Менің күн тәртібім», «Шынықсаң шымыр 
боласың», «Салауатты өмір салты», «Тазалық денсаулық кепілі» атты  
тақырыптар арқылы оқушылардың дене тәрбиесі мен спортқа деген ынта-
сын, қызығушылығын оятып, оларды салауатты өмір салтын ұстауға үйрету. 
Қорыта келгенде мақсатқа жетудің түрлі жолдары бар. Солардың бірі өсіп келе 
жатқан жас ұрпақты күшті де қуатты болып өсуіне, дене тәрбиесінің маңызы 
зор. Менің мақсатым  күнделікті оқушыларды шынықтыру, жан-жақты дене 
дамуына көмектесу және дұрыс тамақтану, дем алу, өмірге керек қозғалыс 
ептілігі мен дағдысын қалыптастыру оларды жаңа қозғалыстарға, қимыл-
әрекеттерге үйрету. Сонымен қатар гигиеналық дағдылар мен күн тәртібі ту-
ралы арнайы білім беру.

М.АХМЕТОВ,
«Зерде бұзылыстары бар балаларға арналған 

арнайы  мектеп-интернаты». 

Заманауи әдіс – тәсілдерді 
қалыптастыру

«Біз тәуелсіздікті ақылмен, 
ата-баба жолымен алдық деп 
ойлаймын» 

Н.НАЗАРБАЕВ.
Тәуелсіздік – бабалар аңсауы, 

ұрпақтың сан ғасырлар бойы ар-
мандап қолы жеткен ұлы жеңісі. 
Тәуелсіздік – таңбасы тасқа қашал-
ған, әр бір жүректен орын тепкен 
киелі сөз.

Еліміздің тәуелсіздік бесігінде 
тербелгелі биыл 28 жыл! Қыстың  
қаһарына төтеп беріп желтоқсанның 
16 жұлдызы күні өз тәуелсіздігімізді 
әлемге паш еткен күн есімізде мәңгі 
сақталады. Қазақстан – бай та-
рихпен, мәдениеттің, өркениеттің, 
салт-дәстүрдің алтын ұясы. Еліміз 
егемен, демократиялы, зайыр-
лы, түрлі ұлт пен ұлыс мекендеп 
отырған киелі шаңырақ. Бүгін де 
бейбіт де шуақты күндерді бағалай 
отырып, жаңа биіктерге, белестерге 
ұмтылу – біздің басты мақсатымыз. 
Бүгінгі балабақшада тәрбиеленуші 
бүлдіршін, мектеп қабырғасындағы 

Халықтың үні, тілі мен діңі
оқушы, арманы асқақ студент – 
жастарымыз да тәуелсіздігіміздің 
өркендеуі жолында аянбай тер 
төгіп, өздерін тәуелсіз елдің өркені 
екендерін ұмытпау керек. 

«Арыстандай айбатты,
Жолбарыстай қайратты,
Қырандай күшті қанатты,
Мен жастарға сенемін!» - деп 

өршіл ақын М.Жұмабаев болашаққа, 
жастарға мол сенім артты емес пе? 
Еліміздің ертеңі нұрлы болсын деп, 
тәуелсіздігіміз ғұмырлы болсын деп 
еңбек етіп, білім алу керек. Алпауыт 
елдің қатарына қосылып, терезесі 
тең ғұмыр кешуге лайым нәсіп етсін! 
Ел экономикасы мен оң саясатының 
арқасында сәбилеріміздің ұйқысы 
тыныш. Халқымыздың берекесі биік 
болған ел ағаларының арқасы деп 
түсінемін. Қайрат, Ләззат, Ербол 
сынды батырлардың желтоқсанда 
көрсеткен ерліктері әрбір кәрінің 

де, жастың да, баланың да жүрегін 
тербетері сөзсіз. Ұрпақтарымыз 
сол батырлардың ерлігін мақтан 
етіп, тәуелсіздіктің оңай жолмен 
келмегендігін ұғынып, жүректерінде 
патриоттық сезім оянары анық.

Өсер елдің қай сәтте де 
бірлік болмақ қалауы,

Лаула, лаула желтоқсанның 
мұзға жаққан алауы.

Өздеріңдей өр намысты 
жас өркені білер елдің

Ешқашанда еңкеюге тиісті емес 
жалауы! – деп ақын жырлағандай 
тәуелсіздігіміз тұғырлы, еліміз аман 
болсын, ағайын! 

Тәуелсіздік – халықтың үні, 
тілі мен діңі. Жасай бер мәңгі – 
тәуелсіздігім!

З.РЫМБАЕВА,
Екіаша орта мектебінің қазақ 

тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі.

Өзін-өзі өлтіру-өзін өмірден қасақана айыру. Адам 
белгілі бір нәрсеге қатты күйзелгенде және ол ұзақ 
уақыт бойы сақталғанда стресстік сезімдерге ду-
шар болады. Көп жағдайда өзін-өзі өлтіруге себеп 
болатын басты нәрсе өмір жағдайының қиындығы 
және өмір оңалмайды деп есептеу. Соның салдарынан 
депрессивті жағдайлар жиналып, суицид пайда бола-
ды. 

Суицид дегеніміз не? 
Суицид терминін ең алғаш итальян психологы Г.Дэзен 

1947 жылы енгізіп, оны "өзін-өзі өлтіруге әрекет ету" деп 
түсіндіреді. Суицид-саналы түрде өмір сүруді тоқтату, яғни 
өзіне өзі қол жұмсау деген сөз. Шынайы суицидальды мінез-
құлық деп тұлғаға деген шынайы немесе қиын проблема-
лары шешілмеген кезде өзін-өзі өлтіруін айтамыз. Суицидті 
мінез-құлыққа әсіресе екі жас топтары бейім болады. Кәрі 
адамдар мен жасөспірімдік және бозбалалық шақтағы жас 
адамдар. Жер бетінде әр 40 секунд сайын бір адам өзін-өзі 
мерт қылады. 

Суицидтің басты себебі не? Неге жыл сайын осын-
шама адам өз еркімен опат болады? Оның астарында 
тұрмыс тауқыметі жатыр ма, әлде шынында да интернет 
пен әлеуметтік желілердің зардапты ықпалы ма? Әртүрлі 
ұшығына жеткізбейтін күрделі сұрақтар көп-ақ. Бірақ, кесімді, 
көңілге қонымды қарапайым жауап жоқ. Соңғы уақытта 
әлеуметтік желілерде балалар арасындағы суицид мәселесі 
қызу талқыланып жатыр. Жастар арасындағы суицидке баса 
назар аударып қана қоймай, көптеген жұмыстар жүргізуіміз 
қажет. Тек мұғалімдер ғана емес сонымен қатар отбасын-
да ата-аналардың да атқаратын рөлі ерекше. Қазір білім 
ошақтарындағы бағдарламаларға психология тақырыбы 
бойынша дәрістер енгізіле бастады. Енді ұжымдар ара-
сында тренингтер қолға алынбақ. Маман ретінде айтарым, 
бұл мәселеге немқұрайлы қарауға болмайды. Өйткені суи-
цид барған сайын асқынып барады. Біздің болашағымыз 
жастардың қолында. Сондықтан әрбіріміз бұл шегі жоқ шыр-
маулы ауыр дерттен құтылуымыз үшін қолдан келгенше 
жұмыс істеп, аянбауымыз керек. 

Жасұлан ТӨЛЕУТАЕВ,
Көкөзек орта мектебінің психологы.

Болашаѓымыз 
жастардың қолында
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Проводим распродажу зимней одеж-
ды, куртки до 50 процентов. А также скид-
ки от 20 до 50 процентов. Большой ассор-
тимент подростковых, девчуковых курток, 
скидка 50 процентов. Обращаться цен-
тральный рынок, блок 2, бутик № 5.  

"Жоңғар Алатауы" табиғи 
паркінің аумағында 
кездесетін эндемик 

өсімдіктер
Эндемик - түсінігі шағын аймақтарда 

(ареалда) ғана мекендейтін өсімдіктер мен 
жануарларды айтамыз. "Жоңғар Алатауы" 
МҰТП аумағында  2000 астам өсімдік түрлері 
бар, 76 түрі эндемикалық түрге жатқызылған. 
Солардың бірқатарына тоқталатын болсақ.

Қызылтіл зиягүл – Senecio pyroglossus 
Kar.et Kir. – Крестовник огненноязычковый 
– өте сирек кездесетін, таралуы шектеулі 
эндемик түр. Биіктігі 15-30 см болатын, 
сабағы тікенек түкті көпжылдық шөптесін 
өсімдік. Төменгі жапырақтары жұмыртқа 
пішінді, ұзындығы 5-15 см, ені 3 см, сағақты. 
Себеттерінің саны 1-5 қызғылт немесе қызыл 
түсті. Шілде айында гүлдейді, тамыз айында 
жеміс береді. Сарқан (Қарасырық) және Лепсі 
өзендерінің жоғарғы ағысында креофильді 
шалғындықтарда, мареналарда және жар-
тасты беткейлерде өседі. Түр кавказдық S. 
caucasigenus Schischk. жақын келеді. Түр 
«Қазақ ССР Қызыл кітабына» (1981) ен-
ген, «Қазақстанның Қызыл кітабына» (2014) 
енгізілген.  

Залеман шұбаршөбі – Saussurea 
salemanii C.Winkl. – Соссюрея Залема-
на – эндемик түр. Биіктігі 10-25 см бола-
тын көпжылдық шөптесін өсімдік.  Тамыр 
жанындағы және төменгі сабақ жапырақтары 
жұмыртқа пішінді, жиегі жай терең тісті 
ойылған, қатты кедірлі. Себеттерінің ені 8-10 
мм, қалқанға жинақталған. Шілде-тамыз 
айларында гүлдейді. Парк аумағында тау 
беткейлерінде өседі. Түр S. salicifolia auct. 
жақын келеді.  

Алатау сарышатыры – Hieracium 
alatavicum Zahn – Ястребинка алатав-
ская  – эндемик түр. Биіктігі 20-40 см 
болатын көпжылдық шөптесін өсімдік.  
Піскен тұқымының түсі ашық. Сабақ 
жапырақтарының саны 3-8, ұзарған не-
месе эллипті-ланцетті пішінді. Орауыш 
жапырақтары жұмырланған. Шілде-тамыз 
айларында гүлдейді. Парк аумағында орта-
таулы беткейлерде өседі (Басқан және 
Сарқан өзендерінің аралығында). 

Алатау бақбағы – Taraxacum alatavicum 
Schischk – Одуванчик алатавский – си-
рек кездесетін, эндемик түр. Тұқымының 
кеңейген жерінің ұзындығы 3,5-4 мм, 
пирамидасының ұзындығы 0,7-1,2 мм, биіктігі 
15-30 см болатын көпжылдық шөптесін 
өсімдік. Мамыр-маусым айларында гүлдейді 
және жеміс береді. Парк аумағында жарта-
сты тау беткейлерінде ұсақ жұмыр тастар-
да өседі. Түр тяньшань-памироалайлық T. 
botschantzevii Schischk. жақын келеді.

Кішкене бақбағы – Taraxacum perpusillum 
Schischk – Одуванчик маленький – эндемик 
түр. Биіктігі 1,5-6 см болатын көпжылдық 
шөптесін өсімдік. Тұқымының кеңейген 
жерінің ұзындығы 2,5-3 мм, жоғарғы жағы 
үшкір шығыңқы, төменірек жұмыр шығыңқы, 
пирамидасының ұзындығы 0,2-0,4 мм. Тамыз 
айында гүлдейді және жеміс береді. Парк 
аумағында биік тауларда ұсақ топырақты 
және ұсақтасты беткейлерде өседі (Лепсинск 
ауылы маңайында). Түр памироалайлық T. 
vassilczenkoi Schischk. жақын келеді. 

Қалқан тәрізді кестежусан – Pуrethrum 
corimbiforme Tzvel – Пиретрум щитковид-
ный – эндемик түр. Биіктігі 25-100 см бола-
тын, жай түктермен қапталған көпжылдық 
шөптесін өсімдік.  Себеттерінің сабақшасы 
тықыр, қалқантәрізді шоғырға жиналған. 
Тұқымы қысқа және терең тармақталған 
тәжді. Маусым-тамыз айларында гүлдейді. 
Түр палеарктикалық P. Corymbosum (L.) 
Willd. жақын келеді. Парк аумағында орта 
тауларда бұталар арасында және шалғынды 
беткейлерде өседі (Сарқан өзені).      

Басты шұбаршөп – Saussurea coronata 
Schrenk (S.dshybgarica Iljin p.p.) – Соссю-
рея увенчатая – эндемик түр. Биіктігі 20-40 
см болатын көпжылдық шөптесін өсімдік.  
Орауыштарының сыртқы жапырақтары 
жасыл, ішкілері күлгін түсті, ұшарбасы тік 
үшкірленген. Паппусы ақ. Шілде-тамыз ай-
ларында гүлдейді. Парк аумағында орта 
тауларда жартастарда өседі. Түр жоңғар-
тяньшаньдық S. blanda Schrenk. жақын 
келеді. 

Нина шұбаршөбі – Saussurea ninae Iljin 
(S.dshybgarica Iljin p.p.) – Соссюрея Нины 
– эндемик түр. Биіктігі 10-35 см болатын 
көпжылдық шөптесін өсімдік.  Сабақтары 
қанатсыз, негізінде ағаштанады. Себеттері 
шашыраңқы қалқанға жинақталған. Төменгі 
және ортаңғы сабақ жапырақтары жасыл 
түсті, төменгі жағы әлсіз өрмекпен қапталған, 
жиектері әлсіз аралы тісті. Шілде-тамыз 
айларында гүлдейді. Парк аумағында тау-
лы жартасты беткейлерде және жартас 
айырықтарында өседі. Түр эндемик түр S. 
coronate Schrenk. жақын келеді.  

Ильин зиягүлі – Senecio iljinii Schischk. – 
Крестовник Ильина – сирек кездесетін, энде-
мик түр. Биіктігі 40-50 см болатын көпжылдық 
шөптесін өсімдік. Себеттері сіпсебасты, 
қалың түкті сабақшада орналасқан. Жапырақ 
тістері ірі, жұмыр, әртүрлі. Шілде-тамыз ай-
ларында гүлдейді. Түр палеарктикалық S. 
Nemoralis L. жақын келеді. Парк аумағында 
жартасты тау беткейлерінде өседі.

Бүгінгі таңда Жоңғар Алатауы МҰТП 
Ғылым, мониторинг және ақпарат бөлімінің 
ғылыми қызметкерлері далалық ботаникалық 
жұмыстар барысында жоғары сатылы 
түтікшелі өсімдіктердің 707 түрін анықтады, 
олардың ішінде 26 түр Қазақстанның Қызыл 
кітабына енген сирек түрлер және 52 эндемик 
өсімдік түрлері анықталып, таксономикалық 
тізімі құрылды.

Қ. ЕЛЕУСИЗОВ,
"Жоңғар Алатауы" МҰТП Сарқан 
филиалының ғылыми маманы.

Быть осторожным при 
использовании пиротехники

Согласно статистическим данным, пик роста пожаров приходится на новогодние празд-
ники, передает официальный сайт столичного акимата. Только соблюдение правил пожарной 
безопасности при организации и проведении праздников поможет избежать травм, увечий, со-
общили в ОЧС Сарканского района. Большая часть возгораний происходит в жилом секторе. 
По статистике, более 70% пожаров случаются в жилых районах, в праздничные новогодние 
дни эта цифра возрастает до 82–85%. «Чтобы встреча Нового года не омрачилась таким не-
счастьем, как пожар, необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при использо-
вании пиротехнических изделий. Особая ответственность при этом возложена на администра-
цию объектов, где будут проходить новогодние мероприятия», – говорится в сообщении.

В связи с этим управление по ЧС Сарканского района провело разъяснительную работу 
среди предпринимателей, привлеченных к оформлению новогодних декорации. Другие мате-
риалы в этой категории: « Советы общественного согласия АНК подвели итоги работы в Петро-
павловске. Казахстанцев призвали использовать только натуральную продукцию »

Г. КАНАПИЯНОВА,
инженер ОЧС  Сарканского района, лейтенант гражданской защиты.

Зейнетақыны бірге жоспарлайық
«Ашық есік күні» – Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының (бұдан әрі – БЖЗҚ, Қор) са-

лымшылары үшін дәстүрлі шараға айналды. Бұл жолы БЖЗҚ филиалдарының қызметкерлері 
салымшылар мен алушыларды Қор кеңселерінде емес, «Нұр-Отан» партиясының өңірлік фили-
алдарында қарсы алды. 

«Зейнетақыны жоспарлау» – күн тәртібіндегі басты тақырып болды.  Өздеріңізге белгілі, 
Қазақстанда зейнетақы жүйесі бірнеше деңгейден және төлем көздерінен тұрады. Базалық және 
ортақ зейнетақы мемлекеттік бюджет есебінен, ал жинақтаушы зейнетақы – міндетті және ерікті 
зейнетақы жарналары есебінен төленеді.  Зейнетақымен қамсыздандыру жауапкершілігі мемле-
кет, жұмыс беруші және жұмыскер арасында оңтайлы үлестірілген. Сондықтан міндетті зейнетақы 
жарналарын жұмыс берушінің Қорға уақытылы аударып отыруы жұмыскер үшін өте маңызды. 
Өйткені болашақ зейнетақының қандай болатындығы жарналардың көлемі мен аударылу 
жиілігіне тікелей байланысты.   Қордағы жинақ ақшаңыздың жай-күйімен үнемі хабардар болып 
отыру үшін ұялы телефоныңызға Қордың ENPF мобильді қосымшасын жүктеп алуыңызға бола-
ды. Онда push-хабарлама қызметі бар. Оны пайдалану үшін қосымшаның «Баптау» бөліміне кіріп, 
(push-хабарламаны қосу/өшіру) осы қызметті іске қоссаңыз болды. Сонда зейнетақы шотыңызға 
міндетті және міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары келіп түскен сәтте, экранда пайда болатын 
қысқаша хабарлама Сізге бұл туралы хабарлап отырады. 

«Ашық есік күні» барысында «БЖЗҚ» АҚ мамандары келушілерге мобильді қосымшаның басқа 
да мүмкіндіктері туралы әңгімеледі. Мысалы, зейнетақы калькуляторы. Сол арқылы болашақ 
зейнетақыңыздың болжамды мөлшерін есептей аласыз. Зейнетақы калькуляторы келушілер ара-
сында ерекше сұранысқа ие болды. Көп адам қосымшаны осы шара барысында телефондарына 
жүктеп алып жатты. Бұдан басқа, азаматтар ерікті зейнетақы жарналарына да қызығушылық та-
нытты. Бұл жарналар болашақ зейнетақының көлемін арттыруға едәуір септігін тигізеді. Қор ма-
мандары «Жинақтар құнсызданып кетуі мүмкін» деген қауесеттерді жоққа шығарды. Жинақтаушы 
жүйеде мұндай жағдай орын алуы мүмкін емес. Өйткені мұнда әрбір салымшының атына жеке 
зейнетақы шоты ашылады. Оған зейнетақы жарналары мен инвестициялық табыс түсіп отырады. 
Мұны Қор сайтының жеке кабинеті арқылы көз жеткізуге болады. Жинақ ақша әрбір салымшының 
меншігі. Оның үстіне біздің елімізде зейнетақы жинақтарының сақталуын қамтамасыз ететін 
бірегей модель жұмыс істейді. Соған сәйкес мемлекет инфляция деңгейін ескере отырып, 
жарналардың міндетті түрлерінің нақты енгізілген мөлшерінде сақталуына кепілдік береді.  Атал-
мыш шара еліміз бойынша жоғары деңгейде өтті. Қатысуға ниет білдірушілер көп болды және 
олар жинақтаушы зейнетақы жүйесі мен Қор қызметіне ерекше қызығушылық танытты. Сондай-ақ 
шараға мемлекеттік/ мемлекеттік емес органдардың: тұрғындарға әлеуметтік қызмет көрсететін 
қоғамдық бірлестіктер, «Азаматтарға арналған үкімет» Мемлекеттік корпорациясы, Жұмыспен 
қамту және әлеуметтік бағдарламалар Басқармасы және Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру 
қорының өкілдері қатысты. 

«Ашық есік күні» соңында барлық қатысушыларға арнайы бағалау сауалнамасын толты-
ру ұсынылды. Сауалнамада келтірілген пікірлер мен ұсыныстардың барлығы жақын уақытта 
ескерілетін болады. 

Күннің шуағын, өмірдің шаттығын сый-
лап, күн жағымызға көлеңкесін түсіріп, 
жел жағымызға пана болған әулетіміздің 
ұйытқысы, асыл ана, бауырмал бауыр, 
аяулы апа Смайлханова Қаншайым 
Рахметқалиқызының дүниеден өткеніне 
бір жылдың жүзі болды. Асылымыздың 
рухына құран-дұғамызды бағыштап, ана-
мызды жүрегіміз елжірей еске аламыз.

Анажан шаңыраққа болған  пана,                                                                                                                 
Жамандық ойламаушы ед  

ешбір жанға.                                                                                                                                
Амал не, жоқ қой бүгін ортамызда,                                                                                                        
Сағындық анамызды баршамыз  да.
Жан-ана, ұл-қызының тірегі еді,
Аман  болса жарқылдап жүрер еді.
Болмаса  да бүгін біздің жанымызда,
Айтқан сөзі, ақылы  жадымызда.
Көңіл шіркін жоқтығына сенбейді,
Сағыныштар жүректерді тербейді.                                                                                                                
Жан бейнесі жадымызда сақталып,                                                                                                                  
Бар ұрпағы сағынады еске алып.
Сағына еске алушылар: бауыры - 

келіні, балалары, немере-шөберелері.

ЕСКЕ АЛУ

Алмалы ауылындағы «Ақ құдық» 
мейрамханасы жанға жайлы, көңілді 
жаңажылдық кешті достарының арасында 
қарсы алатындарды шақырады. Сіздер үшін 
жақсы музыка ойналады, әр түрлі ас мәзірі 
қойылған және жоғары қызмет көрсетіледі. 

Тұрақты клиенттер үшін әр түрлі 
жеңілдіктер мен бонустар қарастырылған. 
Сенбі күндері әр түрлі жастағы көңіл 
көтереміз деген адамдардың сұрауы бой-
ынша дискотека өтеді. Хабарласыңыздар 
телефондар Айжамал 8702 9511369, 8778 
6999019, Мұхтар 8707 9988496, Улзипа 8708 
6071158.

Утерянный аттестат о среднем обра-
зовании 0410187-ЖОБ выданной средней 
школой с. Шатырбай в 2012 году на имя Уа-
лиевой Сымбат Дюсенгазыкызы считать 
недействительным.

В  Фонд социального медицинского страхования по 
Алматинской области поступили  11,2  млрд тенге 

Общая сумма отчислений и взносов работодателей и ин-
дивидуальных предпринимателей за обязательное социальное 
медицинское страхование, поступившая в период с 1 июля 2017 
года по 29 ноября  2019 года по  Алматинской области  составила 
свыше 11,2 млрд тенге. 

Из них 10,6 млрд тенге (около 94,%) приходятся на отчисле-
ния работодателей, 0,6 млрд тенге (около 6 %) – на взносы инди-
видуальных предпринимателей и лиц, работающих по договорам 
гражданско-правового характера.

В разрезе регионов наибольшие суммы по-прежнему посту-
пают из городов Алматы и Нур - Султан, а также из Карагандин-
ской области.

Все поступившие за ОСМС средства хранятся в Националь-
ном банке, с которым заключен договор доверительного управ-

ления, и в последующем будут направлены на оплату услуг, оказываемых в рамках ОСМС.
Отдел по информированию населения и рассмотрению обращений филиала 

по Алматинской области НАО «Фонд социального  медициского страхования».    

Шыршаны ќорѓайыќ!
"Жоңғар-Алатауы" МҰТП әр жыл сайын желтоқсан айының 

1-iнен бастап Жаңа жыл мейрамы басталғанша табиғат қорғау 
органдарының қызметкерлерi орманшылармен бiрлесiп шыр-
шаны күзетуге кiрiседi. Өйткенi жылдың осы мезгiлiнде бағасы 
шарықтайтын ормандағы шыршаға көздерiн сүзушiлер көбейедi. 
Сондықтан шырша өсетiн елiмiздiң оңтүстiгiндегi, шығысындағы 
таулы аймақтарда, солтүстiк облыстардағы жол бойына ар-
найы бақылау бекеттерi қойылады. Шырша кескендерге қатысты 
қылмыстық iс қозғалатынын қатаң түрде хабарлаймыз. Әрбiр 
кесiлген шыршаның құны 15 АЕК - 37875 тг шамасында тұрады. 
Дегенмен, жаңа жылдық мейрам кезiнде шырша сатып ақша табу 
мақсатында орман отайтындардың саны жылдан-жылға азайып 
келедi. Осындай қатал шаралардан кейiн, браконьерлер орманға 
барғанда балталарын үйге қалдыратын болған. Оған себеп, осылай 
жаппай шыршаларды қорғау жолындағы жұмыстар деп бiлемiз. “Бiр 
күндiк қызық үшiн түп тамыры жүздеген жылдар бойы зорға өсетiн 
шыршаны көздерi қиып қалай кеседi екен?!” деп ойлайсың кейде. “Атадан мал қалғанша, тал 
қалсын” деген сөз бекер айтылмаған шығар.

Шырша қылқан жапырақты ағаш түрiне жатады. Ал қылқан жапырақтылардың емдiк қасиетi 
мол. Ағаштардың  қылқанында эфир майы бар, ол адамның тыныс жолдарын жақсартады. 
Сонымен қатар, ағаш иiсiнiң түрлi микроб пен вирусты жоятын қасиетi бар. Сол себептi, 
көбiне тубсанаторийлер осы ағаштар өсетiн аймақтарға салынады. Сондықтан ұрпағымыздың 
болашағын ойлайық! Шыршаны қорғайық! 

С. ЕРЖАНОВ, 
«Жоңғар Алатауы» МҰТП РММ орман қорғау және сақтау инженері.

Алмалыда үй сатылады, Сатпаев 
көшесі № 18, мектептің қасында. 

Хабарласыңыздар 8708 4264835, 8747 
8100850.

Водители, 
соблюдайте ПДД!

В целях предупреждения дорожно-
транспортных происшествий и снижения тя-
жести их последствий на территории страны 
в период с 5 по 31 декабря т.г., проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
республиканского масштаба «Безопасная до-
рога».

Во время проведения ОПМ подразделе-
ния дорожно-патрульной полиции работают в 
усиленном варианте несения службы. Кроме 
того, в проведении мероприятия принимают 
участие сотрудники транспортного контроля, 
налоговых и таможенных органов.

Уважаемые водители, строго соблюдайте 
установленные правила дорожного движе-
ния!

Е. МАКАШЕВ,
командир взвода МПС ДВД

Алматинской области, 
ст.лейтенант полиции.
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 Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

¦лттыќ музыка – ±лт м±расы
Мұқан Төлебаевтың мемориалды 

музейінде қазан айында музей қорындағы 
музыкалық аспаптар коллекциясынан 
«Ұлттық музыка – ұлт мұрасы» атты 
көрме ұйымдастырылды. Бұл шара 
көрермендерді музей қорында жинақталған 
экспонаттардың түрлерімен таныстырып, 
олардың шығу тарихы, қолданылуы тура-
лы толықтай мағлұматтар берілді. Көрмеге 
2019 жылдың жұмыс жоспарына сәйкес 
музыкалық аспаптардың түрлері – домбы-
ралар, қобыз, пианино, рояль, мандоли-
на, дутар, шіңкілдек және т.б. музыкалық 
аспаптар қойылған. Музыкалық аспаптар 

- халық мәдениетінің маңызды құрамы. Аспапты әр халықтың мәдениеті мен 
тарихын көрсететін айнамен салыстыруға болады.  Әрі,  рухани дамуға септігін 
тигізетін бірден бір құрал.  Мақсаты да эстетикалық білім және тәрбие беру.

Көрме барысында музыкалық аспаптардың тарихы туралы айтылып қоймай, осы музыкалық 
аспаптардың музыкалық үні де көрермен назарларына ұсынылды. Осындай құнды экспонаттар 
негізінде құрылған көрмеде көрермендеріміздің жүрегінде тарихи тұлғалардың өмірінде қолданған 
бұйымдары арқылы таныстыра отырып, осы туған жерге қазақ халқының тарихына менде осын-
дай із қалдырсам деген мақсатта болады деп көрмемізді аяқтадық.   Көрмеге атсалысып қатысқан 
№54 және Ушинский атындағы орта мектебінің ұстаздары мен оқушыларына баспасөз арқылы 
рахмет айтамыз.

А.ЖҰМАТАЕВА,
 М.Төлебаевтың мемориалды музейінің меңгерушісі.  

Пограничник ауылында мәдениет үйі қызметкерлері Б.Бижақсынов пен Г. Жайлаубаеваның 
ұйымдастыруымен Тұңғыш Президент күніне байланысты ауылдық және аудандық 
өнерпаздардың қатысуымен концерттік іс-шаралар өтті. Алғашқы құттықтау сөзді алған ауыл 
әкімі Ерлан Әбілбеков биылғы жылы ауылымыздың абыройын көтерген спорт және мәдениет 
саласындағы жеткен жетістіктері үшін жас ұландарға марапаттау қағаздарын табыстады. 
Өнерпаздар Болат Бижақсынов, Гүлмира Жайлаубаева, Алма Ақыбаева, Ажар Тұрабаева, 
Береке Сансызбай өз өнерлерін көрермендерге тарту етті. Әсіресе өсіп келе жатқан жас әнші 
Төлеухан Нұрхан Нұрланұлы өзінің таза дауысымен ән шырқап, жиналған қауым алдында 
ерекше әсер қалдырды.

Осындай мәдени шара ұйымдастырған Амангелді ауылдық округі әкімшілігіне, мәдениет 
саласы қызметкерлеріне ауыл тұрғындары атынан алғыс айтқым келеді. 

Ə. ЖОЛДЫБАЕВ,
Пограничник ауылының тұрғыны.

Еліміз жасай берсін
Мен мереке қарсаңында 

барлық аудан тұрғындарын 
еліміздегі ең басты мейрам-
Тәуелсіздік күнімен шын 
жүректен құттықтаймын! Еге-
мен еліміз аман, жұртымыз ты-
ныш болсын, Қазақстанымыз 
жасай берсін!

Кәусар ТҰРҒАНБАЙ,
Алмалы орта мектебінің 

5 «ә» сынып оқушысы. 

Родина
Вот голубой, как небо флаг,
Сияет красотой.
А слева, 

словно смелый шаг,
Орнамент золотой.
Я родилась и я горжусь,
Страной своей одной.
Где б ни было 

всегда вернусь,
В свой Казахстан родной.

Марал ТУРГАНБАЙ,
ученица 6 «в» класса Алмалинской 

средней школы.

День Независимости особенный празд-
ник для нашей страны. В этой связи хоте-
ла бы поздравить с этим знаменательным 
праздником всю страну, районный совет 
ветеранов, ветеранов труда АО «Казпоч-
та», администрацию коллектива АО «Каз-
почта» в лице начальника Даулета Илим-
хановича, Кадыла Турусбековича, Шолпан 
Аскаргалиевну! Вот уже 28 лет его отмеча-
ют все, кто вкладывает собственный труд, 
творчество и силы в процветание респу-
блики. Именно этому дню мы обязаны се-
годняшними успехами и благополучием.

Желаю всем здоровья, счастья, мира и 
благополучия! С праздником, дорогие мои 
коллеги! Всех вам благ! 

С уважением: председатель совета ве-
теранов АО «Казпочта» Кадирсизова К.

Сарқан қаласының тұрғыны, «асыл жарым» деп өмірлік 
қосағын ардақтап, балаларына, немерелеріне қамқорлық 
мейірімін төккен, біз үшін мына өмірдегі болмысы бөлек жан 
Сәрсекенов Балташ Əбділдаұлы 16 желтоқсан күні 70 жасқа 
толады. Ардақтымызды осынау мерейтойымен шын жүректен 
құттықтап, Алла берген амандықтың арқасында әрдайым 
баршамызды қуантып, ортамызда жүре бер деген тәтті 
тілектерімізді мына өлең жолдарымен өрнектейміз!

Қалыбың адамдықтың бір бұзбадың,
Ұяңнан түлеп ұшты ұл-қыздарың.
Өзіңнен өркен жайып, өнеге алған,
Тілейді сізге бақыт жұлдыздарың.
Өмірде күндер кешіп жарасымды,
Жинадың зерделі ой мен бар асылды.
Әлі де ұзақ жасап ортамызда –
Тойлайық бірге өзіңмен бір ғасырды.
Ең ізгі тілекпен: жұбайы, балалары, күйеубалалары, келіні және барша немерелері.

Бар ғұмырын балаларым деп өткізіп, түн ұйқысын төрт бөлген 
Қарабөгет ауылының тұрғыны, асыл анамыз Жұмагелдіқызы 
Айтжамалды 10 желтоқсан күні 70 жасқа толған мерейтойы-
мен құттықтаймыз. Бізді қанаттыға қақтырмай, тұмсықтыға 
шоқыттырмай мәпелеп өсіріп, өмірден өз жолымызды ада-
спай табуымызға ықпал еткен аяулы анамызды мерейтойы-
мен құттықтай келе ұзақ ғұмыр, шуақты күндер, деніне саулық 
тілейміз.

Анажан, нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз.
Тіршіліктің қызығына бөленіп,
Аман-есен ортамызда жүріңіз!
Ізгі тілекпен: ұлдары Болат, Сайын, Еркін, Ерлан, қызы 

Нұргүл, келіндері Қымбат, Əлия, Ғалия, Мақпал, немерелері.

Алмалы ауылының тұрғындары, құдай қосқан көршілеріміз Батчанов Жұмақан 
Тәуірбайұлы мен Батчанова Күлзия Қабдірашқызын желтоқсан айындағы туған 
күндерімен құттықтаймыз. Қадірлі көршілеріміз 
Жұмақан 63-ке, Күлзия  60 жасқа толады. Олардың 
отбасын құрып, тату-тәтті тіршілік етіп келе 
жатқанына 40 жыл болыпты. Осындай айрықша күні 
ардақтыларымызға мерей өсірер шуақты, қуатты 
күндерің көп болсын деген шынайы лебізімізді 
ақтарамыз.

Көре бергей ұрпағыңның қызығын, 
Ғұмыр жолдың берсін Алла ұзынын, 
Бақ-дәулетің дариядай тасқындап, 
Берекесі болсын дәм мен тұзыңның. 
Қуанышпен өтсін барлық тойларың, 
Орындалсын мақсаттарың, ойларың, 
Жүзге жетіп ажырамай жұптарың, 
Бал өмірдің қызығына тоймағын.   
Құттықтаушылар: көршілері Мақыш тәте, Арғынбай-Галя, Ерасыл-Галя, Бақыт-

Жанайгүл, Əлібек-Самал және Катя.

Қарауылтөбе ауылдық медпунктінің медбикесі Шолдымбаева 
Күлбақыт Нұрғожақызын 60 жастық туған күнімен құттықтаймыз. 
Ұзақ жылдар денсаулық саласында қажырлы еңбек еткен 
әріптесімізді осынау мерейтойлық қуанышымен әрі зейнет жасына 
жетуімен құттықтаймыз. Сан жылғы бейнетіңіз ендігі жерде зейнет 
болып оралып, қуанышты күндермен жалғассын! 

Еленді еңбек қуанышты бәріміз,
Зейнет жаспен құлпырады сәніңіз.
Жалынды жас кейпін әлі сақтапсыз,
Қуанышқа ортақ кіші-кәріміз.
Құттықтаушылар: Қарауылтөбе ауылдық медпункті, По-

граничник ауылдық дәрігерлік амбулаториясы және Көкөзек 
ауылдық ФАП ұжымдары.

Өмір атты үлкен сахнада елдің қорғаны, үйдің қорғаны рөлін 
сомдайтын ардақты жан ол – әке! Сарқан аудандық мәдениет 
үйінің директоры, 2019 жылғы «Үздік мәдениет қызметкері» 
Құттыбеков Ықылас Болатбекұлын Тәуелсіздік мерекесімен 
қатар келген туған күнімен құттықтаймыз!!!

Сізге деніңіздің саулығын,
Шаңырағыңызға ырыс байлығын,
Жүрегіңізге мәңгі жастық жалынын,
Көңіліңізге сезімнің шалқыған шаттығын тілейміз.
Әрдайым осы тыңғылықты да тындырымды қалпыңыздан 

танбай, табыстан табысқа жете беріңіз. Отбасыңыздан 
ынтымақ, басыңыздан бақ таймасын! Көңіліңіз ғұмыр бойы 
көтеріңкі болып, өмір айдынында қайғы-мұңды білмей, еркін 
жүзе беріңіз. Дос-жаран мен туған – туыс алдында абыройыңыз 
әрдайым артып, аңсаған арманыңыздың асуларына жете 
беріңіз!

Ізгі тілекпен: аудандық мәдениет үйінің ұжымы.

Қалел-Салтанат, Тайтөлеу, 
Жеңіс-Тұрсынтай, Тұрсынғали 
-Тыныштық, Бейсетай-Кәме-
тай, Қайныш, Смахан-Сәмиға, 
Нүсіпхан-Күлімхан, Серік. 

Аты аталған жандардың 
бір отбасындай бірге жүргеніне 
биыл тура 20 жыл толады екен. 
Қуанышты бөліссе көбейеді, 
қайғыны бөліссе азаяды деген 
ата тәмсілін ардақтап, мына 
өмірдің ащысы мен тұщысын 
бірге татып, қашанда бір 
болған үлкен отбасы тәрізді 
осынау жандарға қашанда 
достығымыз, сыйластық, тату-

тәтті ауызбіршілігіміз үзілмей жарасымды жалғасын таба берсін дейміз. Егемендігіміздің 28 
жылдық  мерекесі, санаулы күнде төрге озатын жаңа жылымыз өзінің құт-берекесін, жақсылығын, 
амандығын ала келсін.  

Құттықтаушы: Нүсіпхан Ақжолов.

Сыйластыќпен µрiлген 20 жыл

С праздником, 
дорогие мои!

Көп көңілінен шықты
Алғыс 

Сарқан қаласының тұрғындары, қадірлі де қымбатты жақындарымыз Алипов Асхат 
Тұңғатұлы 17 желтоқсанда 40 жасқа, Алипова Виктория 15 желтоқсанда 28 жасқа аяқ ба-
сады. Сыйласымдылықты серік етіп, жанұяны жарасымдылықпен  көркейтіп отырған туған 

күн иелеріне амандықтарыңмен баршамызды қуантып 
жүре беріңдер дейміз. Осынау айрықша қуанышты күні 
қос асылымызға жандарың шуақты, бақтарың тұрақты, 
ғұмырларың базарлы, атар таңдарың ажарлы болсын 
деген ақ тілекті ақтарғымыз келеді.

Өздеріңмен алға басып түз өрге,
Жетіңдерші әлі талай жүз белге.
Бақ-думанды кешіріңдер ғұмырды,
Біздер айтар тілек осы сіздерге.
Осындай ойын-сауық бола берсін, 
Үй-іші той-думанға тола берсін, 
Өмірдің гүл жайнаған жәннәтындай,
Жанұяға бақыт құсы қона берсін.

Құттықтаушылар: ата-анасы және барша туған-
туыстары.


