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БАСПАСӨЗ - 2020
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.

Биыл тұғыры сан 
ғасырлық арман-мұратпен 
өрілген азат елдің айрықша 
мерекесі - Тәуелсіздігімізге 
28 жыл толып отыр. 

Ұлттық мейрамға арналған 
салтанатты шара  аудандық 
мәдениет үйінде «Ар намы-
сым, қасіретім, мақтанышым 
— Желтоқсан» атауымен өтті. 
Халқымыздың қаһармандығы мен 
даналығын, болашаққа деген үкілі 
үмітін өрнектеген мемлекеттік 
Гимн де бұл күні айрықша асқақ 
естілетіндей.  

Шара бастауында жиналған 
көпшілікті аудан әкімі Марат 
Разбеков құттықтап, тәу етер-
Тәуелсіздік жылдары елімізге, 
оның ішінде өңірімізге толағай та-
бысты болғандығын сөзіне арқау 
етті.  Аймақ басшысы сондай-
ақ мемлекетіміз бағындырған 
белестерді одан әрі бекемдей 
түсу ісінде аудан азаматтарының 
да салмақты үлесі барлығын 
тілге тиек етіп, ұлы мейрамның 
ұлылығын  атап өтті. 

-Қадірменді жерлестер! Сіздер-
ді барша арманымыздың асқары, 
бақытымыздың бастауы болған 
ұлық мерекеміз – Тәуелсіздіктің 

28 жылдығымен шын жүректен 
құттықтаймын! 

Бұл күн — мемлекетіміз бен 
халқымыз үшін ең басты әрі құнды 
мереке. 

1991 жылы Елбасымыз 
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 
салиқалы саясатының арқасында 
тәуелсіздігімізді жария етіп, мәңгілік 

ел болудың бірегей қадамын 
жасадық. Ата-бабаларымыздың 
арманы ақиқатқа айналып, 
азаттыққа қол жеткіздік. Тұғыры 
– тыныштық, тірегі – тұрақтылық, 
тілегі – татулыққа негізделген Қазақ 
елін бүгінде әлем бейбітшілік бесігі 
деп мойындайды. 

Құрметті сарқандықтар! Қазақ-

стан Республикасының Тәуелсіздік 
күні құтты болсын! 

Еліміздің тұрақты дамуы мен 
өркендеуі жолындағы еңбектеріңіз 
табысты, барлық бастамаларыңыз 
сәтті болсын. 

Мемлекетіміздің Көкбайрағы 
бейбіт аспан астында желбірей 
берсін! Мереке құтты болсын! – 

деп Марат Мелісұлы мерекелік 
лебізін түйіндеді. 

Салтанат сәні қашанда мерей 
өсірер марапатпен жарасымды.  
Мереке қарсаңында Алматы облы-
сы әкімінің Құрмет, алғыс хаты және 
аудан әкімінің алғыс хаты бірқатар 
мекеме, ұжым қызметкерлеріне 
табысталды. Салалық жекеле-
ген марапаттар да иегерлерінің 
жүзін жарқын етіп, абыройларын 
асқақтатты. Қазақстан Республи-
касы Президентінің 2019 жыл  
29 қараша №207 Жарлығымен 
еліміздің білім саласын дамытуға 
қосқан зор үлесі үшін аудандық 
білім бөлімінің басшысы 
Иманғазиева Панар Әнуарбекқызы 
«Ерен еңбегі үшін» медалімен 
марапатталды. Сонымен қатар 
әр салада ауданымыздың өсіп-
өркендеуіне өз үлестерін қосқан  
азаматтарға «Сарқан ауданының 
Құрметті азаматы» атағы салта-
натты түрде табысталды. 

Шара соңында Талдықорған 
қаласынан арнайы келген «Талды-
қорған әуендері» этнографиялық 
ән-би ансамблінің және ау-
дан өнерпаздарының арнайы 
концерттік бағдарламасы көп 
көңілін көкке өрлетті. 

Өз тілшіміз.

Тұғыры биік - Тәуелсіздік

Тәуелсіздік үшін Алматының орталық алаңында еліміздің 
болашағы үшін жиналған жігіттер мен қыздардың ру-

хынан қуат алған ызғарлы 1986 жылғы Желтоқсан көтерілісі 
қазақ халқының қасіреті де, қасиеті де жетерлік тарихына 
айналды. Иә, Желтоқсан оқиғасы қаншама ызғарлы естілсе 
де, жанымызға нұр септі. Желтоқсан жаңғырығы бізге 
Тәуелсіздіктің таңын әкелді.

Осы орайда аудандық кітапханада кітапханашылардың 
ұйымдастыруымен Тәуелсіздігіміздің 28 жылдығы қарсаңында 
«Тәуелсіздік-тұғырым» атты тарихи танымдық кеш болып өтті. Іс-шараның 
бастауында Әнұран шырқалып, Мақсат Сансызбай, Айым Абибекова атты 
бүлдіршіндер мәнерлеп өлең оқыды. Кеш жүргізушілері кітапханашылар 
Эльмира Скакова мен Айжан Сәбитова болса еліміз азаттыққа қол 
жеткізу үшін талай боздақтың қаны төгілген Желтоқсан көтерілісінің та-
рихын оқырмандардың есінде жаңғыртты.  Елнұр Қалел есімді кішкентай 
оқырман Тәуелсіздік туралы өлеңді оқыса, кішкентай бүлдіршіндер 
Желтоқсан көтерілісі құрбандарының портреттерін ортаға алып шығып, ел 
тарихындағы сол бір сұрапыл  кезеңді көз алдымызға әкелді. Желтоқсан 
көтерілісінде опат болғандарға тағзым етіліп, бір минуттық үнсіздік жария-
ланды. Ата-аналар атынан ортаға шыққан Шарбану Барлыбаева көпшілік 
қауымды Тәуелсіздік күнімен құттықтап, мерекелік лебізін білдірді. Ал 
іс-шара жүргізушілері болса еліміздің дамып-өркендеуін хронологиялық 
тәртіппен келтірді. Кішкентай балдырғандар болса арнайы әзірлеген «Алға 
Қазақстан» биін мың бұрала билеп, кештің шырайын аша түсті. 

Іс-шара соңында аудандық кітапхана әдіскері Айсұлу Тілектесқызы 
ортаға шығып, тарихи-танымдық кештің өтуінде өз өнерлерін көрсетіп, 
оқырмандар ықыласына бөленген бір топ бүлдіршін Елнұр Қалел, Мақсат 
Сансызбай, Аяжан Рүстембекова, Айым Абибекова, Алдияр Дәулеткелді, 
Айзере Жангелдіге және жетекшілері Зәмзагүл Жақаеваға Алғыс хат табы-
стап, «Жетісу» энциклопедиясын ұсынды. Іс-шара соңында қатысушылар 
мен қонақтар естелік суретке түсті.

Ж. ЖОМАРТҰЛЫ.

Тарихи-танымдық кеш

Салтанат бастауында ау-
дан әкімі Марат Разбеков 
аграрлық секторда атқарылған 
ауқымды жұмысты жан-жақты 
айта келе сала қызметкерлерін 
кәсіби мерекелерімен құттықтап, 
жұмыстарына табыс тіледі. 

Шара барысында жыл 
сайынғы жақсы дәстүрге сай ауыл 
шаруашылығы саласында жоғары 
көрсеткішке қол жеткізген Алма-
лы ауылдық округінің әкімі Асқар 
Жүнісұлына аудан әкімінің ауы-
спалы кубогы табысталып, «Үздік 

округ әкімі» атағы берілді. 
Сондай-ақ, ауыл шаруашы-

лығы саласы бойынша ағым-
дағы жылдың қорытындысы 
шығарылды. Жүйелі жұмысы үшін 
бас жүлдені Қарабөгет ауылдық 
округі иеленсе, бірінші орынға 
Сарқан қаласы, екінші орынға 
Көктерек ауылдық округі, ал үшінші 
орынға Аманбөктер ауылдық округі 
лайық деп танылды. 

Жиында мал, егін шаруашы-
лықтары бойынша да үздік шаруа 
қожалықтар, кәсіпорындар мен 

Ауыл еңбеккерлерінің абыройы асқақтады
Жуырда аудандық мәдениет үйінде ауыл 

шаруашылығы қызметкерлерінің күні салтанатты 
түрде атап өтілді. Шараға жиналғандар алдымен кіреберіске 
кеңінен жайғасқан аграрлы саланың ауқымды көрмесін 
тамашалады. Көз жүгірткен жанға аталмыш көрме жер-
ананың жомарттығын, ала жаздайғы адал еңбекті паш ет-
кендей. Шараның негізгі мақсаты да дала еңбеккерлерінің 
мәртебесін көтеру, адал еңбек етіп, өңіріміздің өркендеуіне 
лайықты үлестерін қосып жүрген азаматтарды ардақтап, 
абыройларын асқақтату. 

озық кооперативтер ұжымдарына 
Алматы облысы әкімінің Құрмет, 
алғыс хаты және аудан әкімінің 
алғыс, құрмет грамоталары та-
бысталып, озаттар өзгелерге үлгі 
етілді. Тәуелсіздік мерекесіне орай 
өңіріміздің тумасы, ауданымыздың 
құрметті ардагері Рахимжанов Ша-
крат «Кәсіподаққа сіңірген еңбегі 
үшін» орденімен награтталды. 

Шара соңы аудандық мәдениет 
үйінің өнерпаздары ұйымдастырған 
концерттік бағдарламаға ұласты. 

Өз тілшіміз.
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Кез келген қоғам мен мемлекетті ішінен 
ірітетін тәртіпсіздік. Әйгілі қолбасшы Бау-
ыржан Момышұлының: «Тәртіпсіз ел бол-
майды, тәртіпке бас иген ел құл болмайды» 
– деген айтулы сөзіне қарасақ белгілі бір 
жүйеге, тәртіпке, ережеге бағынған елдің 
жұлдызы биік, келешегі кемел, болашағы 
жарқын боларын ұғынамыз. Сондықтан да 
болар әрбір саланың өзіндік тәртібі мен та-
лабы, қойылар шарты мен ұсынар ережесі 
бар. Онсыз мемлекеттік жүйенің ғұмыры 
ұзаққа бармайды.

Бұл жалпы ұлтқа, жалпы мемлекет-
ке қатысты ұғым. Отан – отбасынан ба-
сталатынын ескерсек, тәртіпсіздікке 
ұрынбау әрбір адам үшін басты қағида 
болуы керектігін ұғынамыз. Өйткені, ұзақ 
уақыт бойы қалыптасып, нақты бір шарт 
негізінде жұмыс істеуі қарастырылған 
жүйені, қызметті, істі, шаруашылықты бұзу 
оңай. Әрбір саланың жұмысы әрбір маман 
атқаратын қызметке тікелей байланысты 
екендігін ескерсек, кішкентай ғана кемшілік 
күллі қоғамның ұғымын өзгертуге немесе 
мемлекеттің тынысын тарылтуға апарады. 
Сондықтан тәртіпті берік ұстану, бекітілген 
ережені бұзбау ауадай қажет. Бұл әсіресе 
мемлекеттік қызметкер үшін басты қағида 
іспетті болуы керек. Себебі, бүгінгі күннің 
басты міндеттері мен ауыр жауапкершілігі 
мемлекеттік қызметкерлерге артылғаны жа-
сырын емес. Бір сөзбен айтқанда өзгелерге 
үлгі болуы тиіс қызметкердің қылаудай 
кемшілігі көзге бірден түсіп, өзгелердің 
ойына күмән, күдік кіргізеді. Сол арқылы 
мемлекеттік қызметке кір келетіні тағы бар. 
Бір таяқтың екі ұшы болатыны секілді әрбір 
теріс қылық, әдепсіз әрекет мемлекеттік 
қызметкердің кескін-келбетіне қара күйе 
жағады, кетпес дақ түсіреді. Ондай бол-
мас үшін әрбір мемлекеттік қызметкердің 
сыртқы келбетімен бірге жан дүниесі таза, 
ойы тұнық, сергек ақылы көзге ұрып тұруы 
тиіс. Сонда ғана қарапайым халықтың 
мемлекеттік қызметкерге деген сенімі нығая 
түседі. Бұл ұстанымды Президентіміз Қасым-
Жомарт Кемелұлы Тоқаев биылғы «Сын-
дарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 
тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 
Жолдауының «Азаматтар сұранысына 
бейімделген мемлекеттік аппарат» деген 
бөлімінде: «Сапа» – мемлекеттік қызметші 
өмірінің жаңа стилі, ал өзін-өзі жетілдіру 
– оның басты қағидаты болуға тиіс. Жаңа 
формацияның мемлекеттік қызметшілері 
мемлекет пен қоғам арасындағы 
алшақтықты қысқартуға тиіс» – деп тайға 
таңба басқандай етіп анық жазады.

Міне, бүгінгі күннің басты талабы – 
мемлекеттік қызметкердің тәртіпсіздіктен 
алыс, теріс пиғыл мен жағымсыз әдеттен 
аулақ болуы керектігін осылай түсінуге бо-
лады. Ал, тәртіпсіздікке ұрыну адамның 
кісілік келбетін қашырып, тұлғалық пошы-
мын ұсқынсыз етіп көрсетеді. Сол себепті 
бүгінгі мемлекеттік қызметкер өзгеге үлгі 
болумен қатар, өзіне жүктелген міндеттерді 
мүлтіксіз атқаруы тиіс.

Айым НҰРСҰЛТАНОВА,
ҚР Мемлекеттік қызмет істері 

агенттігінің Алматы облысы бойынша 
департаментінің бас маманы.

Пенсия в ЕАЭС
Люди меняют города и страны. Часто миграция населения связана со 

сменой работы и рода занятий. Помимо оформления трудовых отношений 
предусмотрены нормы пенсионного обеспечения. Особенно это актуально 
для трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), поскольку именно между этими странами особенно активно проис-
ходит трудовая миграция. На вопросы о том, как формируются пенсионные 
права граждан государств-членов ЕАЭС, рассказывает заместитель дирек-
тора департамента организации выплат и информирования АО «ЕНПФ» 
Гульмира Кимолаева. 

Гульмира Кенжебековна, каким документом будет урегулированы вопросы пенси-
онного обеспечения трудящихся стран ЕАЭС? Что даст этот документ гражданам стран 
ЕАЭС?

Пенсионное обеспечение трудящихся государств-членов Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 года регулируется законодательством государства постоянного прожи-
вания, а также в соответствии с отдельным международным договором между государствами-
членами ЕАЭС. В целях реализации положений этого Договора государствами-членами ЕАЭС 
совместно с Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) разработано Соглашение о пен-
сионном обеспечении трудящихся государств – членов Евразийского экономического союза. 
Соглашение будет применяться в отношении трудящихся и членов их семей.

При этом Соглашением определено, что трудящимся является гражданин государства-
члена ЕАЭС, у которого формируются либо формировались пенсионные права посредством 
осуществления трудовой или иной деятельности на территории другого государства-члена.

Основной целью Соглашения является формирование пенсионных прав трудящихся 
государств-членов ЕАЭС за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, 
что и граждан государства трудоустройства, а также реализация права на назначение и вы-
плату пенсии на тех же условиях, что и для граждан государства трудоустройства.

Учитывая, что каждое государство-член ЕАЭС будет выплачивать гражданину часть пенсии, 
адекватную периоду работы и отчислениям пенсионных взносов в стране-трудоустройства, не-
обходимо, чтобы трудящиеся официально оформляли трудовые отношения с работодателями 
в государствах-членах ЕАЭС, то есть заключали трудовые, гражданско-правовые договора, 
тем самым формировали свои пенсионные права. 

На какие виды пенсий могут претендовать граждане стран ЕАЭС в рамках разраба-
тываемого Соглашения, в том числе в Республике Казахстан?

Виды пенсий, назначаемых государствами-членами ЕАЭС, на которые будет распростра-
няться Соглашение, определены статьей 2 проекта Соглашения.  Пенсия будет выплачиваться 
государством-членом, назначившим ее, в том числе в случае проживания трудящегося на тер-
ритории другого государства-члена ЕАЭС.  Трудящийся будет иметь право на получение пен-
сии на территории государства проживания либо государства трудоустройства (члена ЕАЭС), 
назначившего пенсию.  Перечень документов для назначения и выплаты пенсии трудящемуся 
будет регулироваться национальным законодательством каждого государства-члена ЕАЭС. В 
Казахстане Соглашение будет распространяться на правоотношения по уплате пенсионных 
взносов в ЕНПФ и на пенсионные выплаты из ЕНПФ: по достижении пенсионного возраста; 
при установлении инвалидности 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно; еди-
новременная выплата наследникам.

Каким образом гражданин страны ЕАЭС (Российской Федерации или Казахстана) 
сможет реализовать свое право на заработанную пенсию, какие документы и куда нуж-
но подавать?

К примеру, если гражданин РФ после вступления в силу Соглашения будет работать в 
Казахстане по трудовому или гражданско-правовому договору, то он будет участвовать в на-
копительной пенсионной системе путем ежемесячного перечисления пенсионных взносов в 
ЕНПФ в порядке и на условиях, которые установлены национальным пенсионным законода-
тельством Республики Казахстан.

При этом получить свои пенсионные накопления он сможет только при достижении пенси-
онного возраста по законодательству Республики Казахстан или при установлении инвалид-
ности 1 и 2 групп, если инвалидность установлена бессрочно также по законодательству Ре-
спублики Казахстан, т.е. на равных условиях с гражданами РК, обратившись с необходимыми 
документами в ЕНПФ (это компетентный орган в РК в части формирования пенсионных взно-
сов и пенсионных выплат) или в Пенсионный фонд РФ (т.е. компетентный орган государства 
проживания). Если банковский счет получателя пенсии будет открыт на территории РФ, то 
ЕНПФ будет ежеквартально перечислять пенсию на расчетный счет Пенсионного фонда РФ в 
российских рублях, которые Пенсионный фонд РФ будет перечислять на банковский счет полу-
чателя.  В случае, если гражданин РК приобретет стаж работы (например, 5 лет) на территории 
РФ после вступления в силу Соглашения, то при возникновении права на пенсию по условиям 
пенсионного законодательства РФ (достижение пенсионного возраста, наличие определенно-
го трудового стажа, количества индивидуального пенсионного коэффициента), РФ назначит 
пенсию за отработанный в РФ трудовой стаж. При этом гражданин РК будет вправе подать 
заявление с документами (перечень документов определяется по законодательству РФ) на 
назначение и выплату пенсии в Пенсионный фонд РФ или в ЕНПФ.

Если банковский счет получателя пенсии будет открыт на территории РК, то Пенсионный 
фонд РФ ежеквартально будет перечислять пенсию на счет ЕНПФ в тенге, которые ЕНПФ бу-
дет перечислять на банковский счет получателя. 

Каким образом будут взаимодействовать компетентные органы стран ЕАЭС (пенси-
онные фонды) при назначении и выплате пенсии?

Взаимодействие компетентных органов будет урегулировано отдельным документом, а 
именно Порядком взаимодействия между уполномоченными органами, компетентными орга-
нами и ЕЭК по применению норм Соглашения (далее – Порядок), который сейчас разраба-
тывается ЕЭК совместно с государствами-членами и вступит в действие одновременно с Со-
глашением. В рамках Порядка ЕЭК совместно с уполномоченными и компетентными органами 
разрабатывает соответствующие формуляры, содержащие в себе сведения, необходимые для 
назначения и выплаты пенсии, или имеющих значение по ранее назначенным пенсиям в рам-
ках Соглашения, которыми будут обмениваться компетентные органы. 

Также ЕЭК совместно с уполномоченными и компетентными органами ведет работу по 
интеграции информационных систем уполномоченных и компетентных органов государств-
членов с интегрированной информационной системой ЕЭК, по переводу сведений, докумен-
тов, формуляров, используемых при реализации положений Соглашения и Порядка, в элек-
тронный вид. До перехода на использование интегрированной информационной системы ЕЭК 
взаимодействие между компетентными органами и ЕЭК будет осуществляться в бумажном 
виде путем обмена формулярами, а также документами, необходимыми для назначения и вы-
платы пенсии.

 Когда планируется подписание Соглашения и его вступление в силу?
Планируется, что Соглашение будет подписано главами государств-членов ЕАЭС в дека-

бре текущего года после завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его 
подписания всеми странами ЕАЭС. При этом Соглашение вступит в силу после его ратифика-
ции всеми странами ЕАЭС.

Гендерлік теңдік Тәуелсіздіктің алғашқы 
күнінен бастап Мемлекет басшысы саясатының 
өзекті қырларының бірі. Гендерлік саясат - ер-
лер мен әйелдердің теңдігіне қол жеткізуіне 
бағытталған мемлекет және қоғамның қызметі. 
Барлық қоғам өмірінің салаларында, гендер 
түсінігі әйелдердің ғана емес ерлердің де 
тұлғалық ерекшеліктерін қорғайды. 2016 жылы 
6 желтоқсанда қоғам өмірінің барлық салала-
рында гендерлік теңдік қағидаттарын іске асы-
ру мақсатында Қазақстан Республикасындағы 
2030 жылға дейінгі отбасылық және гендерлік 
саясат тұжырымдамасын бекіту туралы 
Елбасының қаулысы шықты.

Соңғы жылдары елімізде «Гендерлік сая-
сат» ұғымы көп айтылып жүр. Жалпы, «Гендер» 
дегеніміз - ерлер мен әйелдердің мінез-құлқын, 
сондай-ақ, олардың арасындағы әлеуметтік 
өзара қарым-қатынасты айқындайтын, 
олардың әлеуметтік және мәдени нормалары 
мен рөлдерінің жиынтығы.

«Гендер» деген сөзді көп адам дұрыс түсіне 
бермейді. Көпшіліктің түсінігінде бұл термин 
көбіне әйел мәселесі, әйелдің билікке тала-
суы деп қабылданады. Ал Әлеуметтік және 
гендерлік ғылыми-зерттеулер институтының 
директоры, философия ғылымдарының док-
торы Зәмза Мұқашқызы Қодардың айтуынша, 
шын мәнінде гендер деген – ол әйел мен ер 
адамның қарым-қатынасы. 

Сыбайлас жемқорлық жалпы қылмыстықпен 
қатар Қазақстандағы қоғам  және мемлекеттік 
билік үшін көңіл қоюды талап ететін маңызды 
мәселе болып отыр. Экономикалық реформалар 
басталуымен мемлекеттік қызметкерлердің жеке 
түрде басын байытуға сансыз мүмкіндіктері пай-
да болды. Заңнама және қадағалау жүйесінің на-
шар дамуы жағдайында осы мүмкіндіктер заңсыз 
мақсатта қарқынды қолданды және пайдалануда. 
Мемлекеттік лауазымдарын өз мақсатында пай-
далану сыбайлас жемқорлық болып белгіленеді.

Сыбайлас жемқорлыққа деген қоғамның 
немқұрайлылығы және төзімділігі, адамдармен 
қоғамдық мүддеге қауіп сияқты емес, мінез-
құлық нормасы болып қабылданып кеткен 
сыбайлас жемқорлық, құқықтық мемлекеттің 
құрылған фундаментін бұзуға бейімделген 
бақылаудан шыққан күш болуының кепілдігі 
болып отыр. Қызметтік әдепсіздік, лауазым-
ды тұлғаның криминалистілігі, тиімді қоғамдық 
бақылаудың болмауы сыбайлас жемқорлыққа 
деген қолайлы ортаны құрады. Бұл бүгінгі күндегі 
жаңа қоғамдағы ең өзекті проблеманың бірі бо-
лып табылады. 

Мемлекеттік органдарының алдында тұрған 
міндеттерін адал және нақты атқарумен ғана, 
сыбайлас жемқорлық көріністерінің қандай 
болмасын күресте қоғамның ынтымақтастығы, 
елді құқықтық тәртіппен қамтамасыз ету бойын-
ша құқық қорғау органдарының өз мүдделілігі 
болғанда Қазақстанда сыбайлас жемқорлықты 
жолатпау мүмкүндігі болады, ол тәуелсіз, 
егеменді, құқықтық мемлекеттің даму жолындағы 
маңызды қадам болып табылады.

У. ИМАНГАЛИЕВ,
Сарқан аудандық тіркеу және жер 

кадастры бөлімінің басшысы.

●Маман мінбері

Тәртіпсіздік – 
өмірдің қас жауы

Әйел-ана мәселесіне Елбасы Н.Назарбаев 
тарапынан да айрықша көңіл бөлінгені белгілі. 
Мәселен, «Қазақстан-2050» стратегиясы 
қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» 
атты Жолдауда: «Мемлекет үшін және менің 
жеке өзім үшін де ананы қорғау – ерекше 
мәселе» деп атап көрсетті. «Біз Қазақстан 
қыздарының сапалы білім алып, жақсы 
жұмысқа ие болуы және тәуелсіз болулары 
үшін барлық жағдайды жасауымыз қажет. Әйел 
заты әрдайым біздің қоғамның тең құқылы 
мүшесі. Отбасында әйелдер мен балаларға 
тұрмыстық зорлық-зомбылықтың жолы қатаң 
түрде кесілуі тиіс. Заң, мемлекет және мен 
біздің ханымдарымыздың жағындамыз» 
делінген. Бұл тұжырымдар еліміздегі гендерлік 
теңдік үрдістеріне үлкен серпіліс беретін және 
нақты міндеттер жүктейтін маңызды бағдар.

Қазіргі кезде гендерлік теңдікке қатысты 
өзекті мәселелердің бірі – саяси және 
мемлекеттік басқару саласындағы әйелдердің 
алатын орны. ҚР-ның гендерлік теңдік туралы 
стратегиясының маңызды бір бағыты да осы 
саладағы әйелдердің ролін арттыру болып 
табылады. Қазақстанда басқару және саяси 

билікте ер адамдардың артықшылығы басым. 
Әкімшілік-басқару құрылымы негізінен ер адам-
дардан тұратын институт болып қалып отыр. 
Шешім қабылдау үдерісіндегі мұндай айқын 
айырмашылық билік қатынастары саласында 
өзіндік теріс жайттар туғызбай қоймайды.

Бүгінгі күнгі Қазақстандағы гендерлік 
үдерістердің нақты ахуалына билік 
саласындағы әйелдердің құрамына талдау жа-
сау арқылы көз жеткізуге болады. Әйелдердің 
саяси мәртебесі олардың құқықтары қалай 
жүзеге асырылатынының айқын көрінісі. Соңғы 
кезде бұл салада үлкен ілгерілеушіліктер 
байқалады. 

Қорыта келе, әйелдердің қоғамдық 
жұмысты атқарып, отбасына да уақытын 
қажетті деңгейде бөліп, балаларының 
тәрбиесімен де айналысып жүргендігі жасы-
рын емес. Осы тұрғыда қазақ халқының: «Әйел 
бір қолымен әлемді тербетсе, екінші қолымен 
бесікті тербетеді» деген әдемі даналық сөзі 
еріксіз ойға келеді.

Е.БАЙБОЛОВ,
аудандық соттың төрағасы. 

Гендерлiк саясат

Минздрав РК 
проверил готовность 
Алматинской области 

к внедрению ОСМС   
12.12.2019 г. с готовностью субъектов здра-

воохранения Алматинской области к внедрению 
социального медицинского страхования с 2020 
года ознакомилась представитель Министерства 
здравоохранения, заместитель председателя Ко-
митета контроля качества и безопасности товаров 
и услуг МЗ РК Ахметниязова Л.М.    

На заседании регионального штаба Л. Ахмет-
ниязова подчеркнула важность решения вопросов 
полного охвата жителей области системой меди-
цинского страхования, интеграции информаци-
онных систем всех медучреждений, определения 
статуса застрахованности каждого жителя обла-
сти.

«Одним из главных вопросов эффективного 
внедрения ОСМС по-прежнему является вовлече-
ние в систему всего населения страны и в первую 
очередь неформально занятого населения. С це-
лью максимального охвата населения системой 
ОСМС, Министерством труда совместно с заин-
тересованными государственными и местными 
органами практически завершена работа по ак-
туализации и вовлечению неформально занятого 
населения в экономику страны», - отметила пред-
ставитель Минздрава на встрече с членами регио-
нального штаба по внедрению ОСМС.  

По словам Л. Ахметниязовой, в итоге прове-
денной работы остаются не актуализированными 
3% от всего населения страны (или порядка 560 
тыс.), в числе которых числятся умершие либо 
выехавшие за пределы страны. Работа в данном 
направлении продолжается.

«Хотелось бы акцентировать внимание на 
проводимой министерством работе по прикрепле-
нию населения к организациям ПМСП. Числен-
ность населения, не имеющего прикрепление к 
организациям ПМСМ составляет 660,5 тыс. чел., 
в том числе по Алматинской области – 36,1 тыс.», 
- продолжила представитель Минздрава в своей 
речи. 

В своем докладе руководитель филиала фон-
да Отаргалиев Н.Т. проинформировал, что по 
Алматинской области в 2020 году планируется 
финансирование в объеме 105,2 млрд тенге, что 
выше бюджета 2019 года на 38%. В том числе в 
рамках ГОБМП – 72,6 млрд тенге, ОСМС – 32,6 
млрд тенге.   

Охват медицинской помощью населения в 
системе ОСМС прогнозируется на уровне более 
95% в целом по стране (рекомендованный поро-
говый уровень для внедрения ОСМС составляет 
не менее 80%). 

На сегодняшний день в базе данных субъек-
тов здравоохранения, претендующих на оказание 
медицинских услуг в области, насчитывается 131 
медучреждения. Из них 56 государственных, 75 
частных. Филиалом НАО «ФСМС» Алматинской 
области в рамках ГОБМП и ОСМС на 2019 год за-
ключены договора с 80 поставщиками, в т.ч. госу-
дарственные - 45 (60%), частные - 35 (40%). 

По данным Управления здравоохранения Ал-
матинской области, 88,1% населения области на 
сегодня условно застрахованы в системе ОСМС. 
В категории «условно незастрахованных» чис-
лятся 11,9% населения области, по которым за-
вершается работа по актуализации статуса.  Все 
остальные граждане смогут получить медицин-
скую помощь в системе медстрахования, само-
стоятельно уплатив взнос, в том числе посред-
ством платежных терминалов, установка которых 
планируется во всех медицинских организациях 
- участницах системы.

Высока и техническая готовность региона к 
внедрению ОСМС: 98,3% рабочих мест в меди-
цинских организациях оснащены компьютерной 
техникой, во всех государственных медицинских 
организациях внедрены необходимые информа-
ционные системы. 

Стоит напомнить, что в первые три месяца 
следующего года все жители страны будет счи-
таться условно застрахованными. Для всех казах-
станцев остается всегда доступным бесплатный 
пакет гарантированной медицинской помощи от 
государства, включая оралманов и иностранцев, 
имеющих вид на жительство. С 2020 года на пакет 
бесплатных медуслуг вместе с этими категориями 
также смогут рассчитывать и лица без граждан-
ства, постоянно проживающие в нашей стране. 
В пакет ГОБМП войдут первичная, экстренная и 
неотложная помощь, диагностика и лечение ряда 
хронических и социально-значимых заболеваний, 
лекарственное обеспечение. Государство будет 
платить взносы в систему ОСМС за 10 млн казах-
станцев, входящих в льготную категорию граждан, 
в числе которых пенсионеры, дети, студенты, бе-
ременные женщины и находящиеся в декретном 
отпуске, инвалиды и др. 

Кеселмен к‰рес - 
маңызды мəселе
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вирусного гепатита «А»
Возбудитель вирусного гепатита «А» 

передается через рот при употреблении в 
пищу продуктов или воды, зараженных ви-
русом. Водный путь передачи имеет место 
при использовании недоброкачественной 
питьевой воды, купании в загрязненных во-
доемах.

Источник инфекции-больные люди. 
Наибольшую опасность представляют 
больные без желтушными, стертыми фор-
мами. После перенесенного заболевания 
остается пожизненный иммунитет.

Периодические подъемы заболевае-
мости наблюдаются с интервалом от 3 до 
10 лет. Вирусным гепатитом «А» чаще бо-
леют дети. Эпидемические вспышки забо-
леваний отмечаются преимущественно в 
детских коллективах. Рост заболеваемости 
регистрируется обычно в осенне-зимний 
период. Инкубационный период в среднем 
от 15 до 30 дней. Заболевание начинает-
ся с повышения температуры, чаще выше 
38,0 С, озноба, головной боли, слабости, 
снижения аппетита, тошноты, рвоты, боли 
в животе, чувства тяжести в правом под-
реберье. Моча приобретает темного цве-
та, кал обесцвечивается. Длительность 
пред желтушной стадии составляет 5-7 
дней. Пожелтение склер свидетельству-
ет о переходе болезни в желтушную ста-
дию. Лечение больных вирусным ге-
патитом «А» проводится в инфекционных 
больницах и отделениях. Неудовлетвори-
тельное санитарно- гигиеническое состоя-
ние в сочетании с высокой плотностью на-
селения создают идеальные условия для 
фекально-орального пути передачи вируса 
гепатита «А». Основное профилактическое 
мероприятие-воспитание у людей гигие-
нических навыков: мытье рук перед едой, 
после посещения туалета, обязательная 
обработка овощей и фруктов, употребление 
кипяченой воды. Избежать заболевания по-
может вакцинация. 

Вакцинация вводится внутримышечно 
однократно детям с 2 лет. Для обеспечения 
длительного иммунитета необходимо вве-
дение дополнительной дозы через 6 меся-
цев.

Г.ОСПАНОВА, 
главный специалист Сарканского 

РУККБТУ.

Мемлекеттік тіл - мемлекеттік қызметте
Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» Заң және Пре-

зидент Жарлығымен бекітілген «Тілдерді қолдану мен дамытудың 2001-2020 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы» бар. Осы заң актілері әрбір Қазақстан азаматы үшін 
бұлжытпай орындалуға тиісті құжат болып табылады. Аудандық жұмыспен қамту және 
әлеуметтік бағдарламалар бөлімі тарапынан мемлекеттік тілдің қолданылу аясын кеңейту, 
оның мәртебесі мен маңызын арттыруға үнемі зор көңіл бөлінуде.

Мекеме ғимараты ішіне Қазақстан Республикасындағы «Қазақстан Республикасының тіл 
туралы» Заңы ілінген. Ал Қазақстан Республикасында мемлекеттік тіл қазақ тілін дамыту, оның 
қолдану аясын кеңейту, дамуы мен жетілуіне жан-жақты қамқор жасау бүгінгі күн тәртібінен 
түспейтін маңызды мәселелердің бірі. Осындай мемлекеттік маңызды мәселені жүзеге асыру 
үшін арнайы қабылданған бағдарлама мен іс-шараларды тұрақты түрде жүргізу, мемлекеттік 
тілде әзірленетін құжаттардың сауаттылығы мен сапасын арттыру, күнделікті жұмыс барысын-
да мемлекеттік тіліміздің мәртебесін көтеру бәрімізге ортақ міндет.

К.МУХАТАЕВА,
Сарқан ауданы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі.

Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік көрсетілетін қызметтер туралы» 
Заңының 4 бабы: 

1. Көрсетілетін қызметті алушылардың:  1) Мемлекеттік көрсетілетін қызмет ту-
ралы толық және анық ақпарат алуға; 2) Мемлекеттік көрсетілетін қызмет стан-
дартына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті алуға; 3) Орталық мемлекеттік 
органның, облыстың, республикалық маңызы бар қаланың, астананың, ауданның, 
облыстық маңызы бар қаланың жергілікті атқарушы органының, қаладағы аудан, 
аудандық маңызы бар қала, кент, ауыл, ауылдық округ әкімінің (бұдан әрі — уәкілетті 
мемлекеттік органдар мен әкімдер), сондай-ақ көрсетілетін қызметті берушінің және 
(немесе) олардың лауазымды адамдарының, халыққа қызмет көрсету орталық-
тарының және (немесе) олардың қызметкерлерінің мемлекеттік қызметтер көрсету 
мәселелері бойынша шешімдеріне, әрекеттеріне (әрекетсіздігіне) Қазақстан 
Республикасының заңнамалық актілерінде белгіленген тәртіппен шағымдануға; 4) 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес мемлекеттік көрсетілетін қызметті 
қағаз және (немесе) электрондық нысанда алуға; 5) Осы Заңның 15 бабында көзделген 
тәртіппен  мемлекеттік көрсетілетін қызметтер стандарттарының жобаларын жария 
талқылауларға қатысуға; 6) Мемлекеттік қызметтер көрсету саласында бұзылған 
құқықтарды, бостандықтар мен заңды мүдделерді қорғау туралы талап арызбен сотқа 
жүгінуге құқығы бар.

2. Егер Қазақстан Республикасының заңдарында өзгеше көзделмесе, шетелдіктер, 
азаматтығы жоқ адамдар және шетелдік заңды тұлғалар мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтерді Қазақстан Республикасының азаматтарымен және заңды тұлғаларымен 
тең жағдайда алады.

Аудандық жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі.

Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің (бұдан әрі - Агенттік)  
облыстардағы, республикалық маңызы бар 
қалалардағы, астанадағы әдеп жөніндегі 
кеңестері Агенттіктің алқалы органдары болып 
табылады.

Әдеп жөніндегі кеңес өз қызметін "Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік қызметі ту-
ралы", "Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-
қимыл туралы" Қазақстан Республикасының 
заңдарына, Ережеге, өзге де нормативтік 
құқықтық актілерге сәйкес жүзеге асырады және 
заңдылық, объективтілік пен әділдік, әдептілік, 
қоғамдық пікір мен жариялылықты ескеру, сы-
байлас жемқорлықтың алдын алу шараларын 
қолдану қағидаттарын басшылыққа алады.

Әдеп жөніндегі кеңестің негізгі міндеттері: 
1) сыбайлас жемқорлықтың алдын алуға және 
қызметтік әдеп нормаларын бұзушылықтардың, 
оның ішінде мемлекеттік қызметке кір келтіретін 
тәртіптік теріс қылықтардың профилактикасына 
бағытталған іс-шаралар әзірлеу; 2) мемлекеттік 
қызметшілердің қызметтік әдепті сақтаудағы 
жауапкершілік деңгейін арттыруды қамтамасыз 
ету жөніндегі шараларды қабылдау; 3) әдеп 
жөніндегі уәкілдердің қызметін үйлестіру және 
мемлекеттік органдардың тәртіптік комиссия-
ларымен өзара іс-қимыл мәселелері бойынша 
ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу болып та-
былады.

Әдеп жөніндегі кеңес негізгі міндеттеріне 
сәйкес мынадай функцияларды жүзеге асы-
рады: 1) сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 
талдау қорытындыларын қарау; 2) мемлекеттік 
органдардың мемлекеттік қызмет және сы-

байлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы 
заңнаманы бұзушылықтардың профилакти-
касы бойынша жұмысының қорытындыларын 
қарау; 3) қызметтік әдептің сақталуын 
мониторингтеуді және бақылауды жүзеге 
асыру кезіндегі әдеп жөніндегі уәкілдер 
қызметінің нәтижелерін қарау; 4) тәртіптік 
практиканы талдау қорытындылары 
негізінде мемлекеттік органдардың тәртіптік 
комиссияларының жұмыс нәтижелерін қарау; 
5) сыбайлас жемқорлықтың алдын алу ны-
сандары мен әдістерін жетілдіру мәселелері 
бойынша ұсынымдар мен ұсыныстар әзірлеу; 
6) Қазақстан Республикасы Президентінің 
жанындағы Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
күрес мәселелері жөніндегі комиссияның, 
Кадр саясаты жөніндегі ұлттық комиссияның, 
Агенттіктің ұсынымдарын қарау; 7) қызметтік 
әдеп нормаларын бұзуға, оның ішінде 
мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік 
теріс қылықтарға жол берген облыстардың 
әкімшілік орталықтары болып табылатын 
қалалардың әкімдеріне, облыстық маңызы 
бар қалалардың, облыстар аудандарының 
және қалалардағы аудандардың әкімдеріне, 
облыстық департамент, басқарма басшыла-
рына, олардың орынбасарларына, аудандық, 
қалалық әкімдері аппараттарының басшыла-
рына және аудандық, қалалық әкімдіктердің 
бөлімдерінің басшылары мен орынбасарлары-
на, сондай-ақ дербес лауазымға орналасқан 
әдеп жөніндегі уәкілге қатысты тәртіптік істерді 
қарау. 

Алматы облысындағы Әдеп жөніндегі 
кеңестің жұмысына келетін болсақ 2019 

жылдың 11 айында Әдеп жөніндегі кеңестің 11 
отырысы өткізіліп, 78 мәселе қаралды, оның 
ішінде 32 тәртіптік іс.

Тәртіптік істерді қарау нәтижелері бойын-
ша 22 тұлғаға тиісті тәртіптік жазалар қолдану 
ұсынылды, оның ішінде мемлекеттік қызметке 
кір келтіретін тәртіптік теріс қылықтар жасағаны 
үшін - 6, Мемлекеттік қызметшілердің әдеп 
кодексін бұзғаны үшін - 16, ал 10 іс тоқтатылды.

Сонымен қатар, әкімдер мен өзге де 
басшыларға қызметтік тәртіпті нығайту, сыбай-
лас жемқорлықтың алдын алу мен қызметтік 
әдеп нормаларын бұзудың профилактикасына 
бағытталған шараларды жүзеге асыру бойын-
ша Әдеп жөніндегі кеңеспен 78 ұсынымдар 
енгізіліп, барлығы орындалды.

Әдеп жөніндегі кеңестің мүшелерімен 
Мемлекеттік басқару академиясының филиа-
лында 53 қонақ дәрістері оқылып, олардың 
қатысуымен 41 сахналанған Әдеп жөніндегі 
кеңестің отырыстары өткізілді.

Осылайша, Әдеп жөніндегі кеңес 
мемлекеттік қызметшілердің Әдеп кодексі нор-
маларын қатаң ұстануына, қызметтік тәртіпті 
нығайтуға бағытталған заңнамамен көзделген 
барлық шараларды қабылдауда және бұл 
жалпы халықтың мемлекеттік аппаратқа деген 
сенімін арттырады, кәсіби мемлекеттік аппа-
ратты қалыптастырудың міндетті шарты болып 
табылады.

Ұлан ҚАЛЖАНОВ,
Қазақстан Республикасы Мемлекеттік 
қызмет істері агенттігінің Алматы об-

лысы бойынша департаментінің 
Мемлекеттік қызмет саласындағы  бақылау 

басқармасының басшысы.                             

Əдеп жөніндегі кеңес қызметі

Тіл мəртебесі – 
ел мəртебесі

Ұлт болған жерде тіл, тіл болған жерде оның 
мәселесі де болады. Қазақ тілінің мәселесі 
өткен ғасырдың басынан бері қозғалып келеді. 
Бір ғасырдан астам уақытқа созылған тіл 
мәселесін жаңа ғасырдың алғашқы жиырма 
жылдығында түбегейлі шешуге мемлекет те 
мүдделі.

2020 жылға дейінгі мерзімге арналған 
мемлекеттік бағдарлама жасау – Елбасы-
мыздың Үкіметке берген тікелей тапсыр-
масы. Бұл тапсырманы орындау әрбір 
мемлекеттік қызметшінің ғана емес, барша 
қазақстандықтардың да парызы. Мемлекеттік 
бағдарламаның басты стратегиялық 
мақсаты - Қазақстанда тұратын барлық 
ұлттардың тілін сақтай отырып, ұлт бірлігін 
нығайтудың маңызды факторы ретінде сана-
латын мемлекеттік тілді балабақша, мектеп, 
жоғары оқу орындары, мемлекеттік қызмет 
және қоғамдық-саяси, әлеуметтік кәсіпкерлік 
саласының барлығында да батыл қолданысқа 
енгізіп, қазақстандықтардың өмірлік қажетіне 
айналдыру.

Ана тілі -  ар өлшемі. Олай болса, тілді 
шұбарлау – арды шұбарлау, көңіл тұнығын 
майлау. Ең жақсы адам – ана тілін құрметтеген 
адам. Бұл сенің басқа тілді меңгеруіңе бөгет 
болмайды, қайта сені адамгершілікке, шын 
патриот болуға жетелейді. Ана тілдің терең  
иірімдеріне бойлай білу - саналы адам 
болғысы келетін жас адамның бірінші парызы. 
Ол – туған жеріңді, еліңді, сүйікті Отаныңды 
сүйе білу деген сөз.

 Қазір Елбасымыз үш тілді білуді міндеттеп 
отыр. Сондықтан мен өз замандастарымды 
«өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте» 
деп ақын Қадыр Мырзалиев айтқандай, басқа 
тілді біле отырып, ең алдымен өз ана тілімізді 
құрметтеуге шақырамын.

Қазақ тілінің көркемдігі соншалық - тіпті 
анау мұхиттың арғы жағында мекендейтін ше-
тел азаматтары қазақ тілін білуге ынтық. Өзге 
елден келіп қазақ тілін үйреніп жатса көңілің 
бір марқайып қалады екен. Тіліміздің осындай 
дәрежеге жеткені мен үшін бір бақыт. Дегенмен 
де, көңілімізде сайрап тұрған бір ой ешқашан 
маза бермейді. Ол - қазақ тілінің болашағы. 
Көкірегі сезімді, тілі орамды, патриот жаста-
рымыз бен ел жанашырлары бір болып, осы 
мәселені шешуіміз керек. «Жұмыла көтерген 
жүк жеңіл» дегендей біз болып, сіз болып, 
ел болып тіліміз үшін аянбай еңбек етсек, 
тіліміздің тұғырын берік етеміз.

Иә, тіл мәселесі – аса күрделі, аса жауапты 
мәселе. Қазақ елі барда, қазақ тілі де болады. 
Өседі. Өркендейді. «Қазақстанның болашағы – 
қазақ тілінде», -деген Елбасының ұлықты сөзін 
әрбір елді мекенге кірер жерде көрнекті етіп 
жазып, іліп қойса, шіркін!

Тіліміз біздің бірінші байлығымыз, ыры-
сымыз, қазынамыз.  Басқа тілді де білу ке-
рек, қанша тілді білсең де өз еркің. Ана тілін 
ұмытқан адам өз халқының өткенінен де, 
болашағынан да қол үзеді. Сондықтан да өз 
тілімізге жауапкершілікпен қарайық. Тіліміз – 
елді, қоғамды біріктіруші қуатты күш.          

К.ЖАКАСОВА, 
кеңсе меңгерушісі.

Бақалы  ауылдық округі Тасқұдық 
ауылы  тұрғындарының бірігіп 
бағатын     ірі қара    малдарына  

бруцеллез  ауруына қарсы  шектеудің 
алынуы туралы

Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 
қаңтардағы «Қазақстан Республикасындағы жергілікті 
мемлекеттік басқару және өзін – өзі басқару тура-
лы» Заңының 37 бабының 3 тармағына, Қазақстан 
Республикасының 2002 жылғы 10 шілдедегі № 339 
«Ветеринария туралы» Заңының 10-1,8), 26-1,1), 
2),2,1)-4),3,27-2 баптарына және Сарқан ауданының 
Бас мемлекеттік Ветеринариялық – санитариялық 
инспекторының 2019 жылғы 10 желтоқсандағы  №19-14-
0211 ұсынысын басшылыққа ала отырып, ӨКІМ ЕТЕМІН:

1. Бақалы ауылдық округі Тасқұдық ауылы 
тұрғындарының  ірі мүйізді мал табынындағы  бруцел-
лез ауруына қарсы шектеу алынсын.

2. «Сарқан ауданы Бақалы ауылдық округі әкімінің 
аппараты» мемлекеттік мекемесінің 2019 жылдың 03 
қазанындағы  №38 -ө өкімінің күші жойылсын.

3. Осы өкімнің орындалуы Бақалы ауылдық 
ветеринариялық пунктінің меңгерушісі  М.Тентекматаевке 
жүктелсін.

 А.КҮРІШБАЕВ,
округ әкімі.                                                       

Көрсетілетін қызметті 
алушылардың құқықтары

Қоғамның өте қауіпті көріністеріне 
жататын, ғасыр дерті – сыбайлас 
жемқор-лықтың алдын – алуда біздің 
мемлекеттік ұлттық табиғи паркімізде 
де басты назарда. Ұлттық паркте респу-
бликамызда қабылданған «Қазақстан 
республикасының 2015-2025 жылдарға 
арналған сыбайлас жемқорлыққа қарсы 
іс-қимыл бағдарламасын» жүзеге асыру 
мақсатында іс-шаралар ұйымдастырылып, 
орындалу барысы ғылыми-техникалық 
кеңес-терде, жиналыстарда, апталық жи-
ындарда қаралып, шет қалмауда. Ұлттық 
парктің қызметкерлері тарапынан ерек-
ше қорғалатын табиғи аумақтарға келген 
туристік немесе рекреациялық мақсатта 
келген жеке және заңды тұлғалардың  
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес ту-

ралы» Заң талаптарына сай құқықтарының 
сақталуына көңіл бөлінуде. Ұлттық парктің бас 
мекемесінде азаматтарды бас директордың 
бас директордың, орынбасарларының 
көтерген мәселелері мен өтініштері бойынша 
қабылдау кестесі белгіленген. Нәтижесінде 
жеке азаматтардың әуре сарсаңға түспей, 
мәселелерінің уақытында заң талаптарының 
шеңберінде шешілуі қамтамасыз етіледі. 
Сол сияқты жеке тұлғалар маусым кезінде 
ұлттық табиғи парктің аумағына мал жаюға, 
шөп шабуға, бал арасын орналастыруға 
өтініштер жазған кезде, оларға орман 
билеттерінің регламентке сай заң талаптары 
жазылып беріледі. 

Сыбайлас жемқорлыққа жол бермеудің 
жолдарының бірі табиғи паркте жұмыс 
істейтін қызметкерлердің құқықтық білімін 

көтеру қажет. Сондықтан жыл сайын өрт 
қаупі бар маусымның алдында өткізілетін 
семинарларда мемлекеттік инспекторлар 
үшін жемқорлықтың алдын – алу жолда-
ры туралы дәрістері де оқылады. Соны-
мен қатар, парктің мамандары тарапынан 
ерекше қорғалатын табиғи аумақтардағы 
заң бұзушылықтар анықталған жағдайда 
тиісті азаматтарға әкімшілік құқық 
бұзушылықтар туралы хаттамалары мен 
қаулыларды толтырған кездерінде де 
«Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес 
туралы» түсіндіру жүргізуде. Алдағы 
уақыттарда да біздің ұлттық паркте сы-
байлас жемқорлыққа қарсы оқиғаларының 
алдын – алу іс-шаралары жүйелі түрде 
жалғасын табады.

С. ЕРЖАНОВ,
«Жоңғар – Алатауы МҰТП» РММ 

орман қорғау инженері.  

Жемқорлықтың алдын алайық
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Бұған жарқын мысал мемлекетіміздің 
«Нәтижелі жұмыспен қамтуды және 
жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 
2017-2021 жылдарға арналған 
бағдарламасы» аясында 25 адамның 3 
айлық мерзімді арнайы оқуды тәмамдап 
шыққандығын айтуға болады. Жуырда 
осынау жандарға аудандық әкімдікте 
«Жануарларды қолдан ұрықтандыру 
жөніндегі техник» мамандығының 
толық курсын оқып шыққандығы ту-
ралы арнайы куәлік табыс етілді. 
Кәсіптік білім туралы куәлікті атал-
мыш шараға арнайы келген ҚР ауыл 
шаруашылығы өндірістік кооператив-

тер қауымдастығы заңды тұлғалардың 
бірлестігі оқу орталығының басшы-
сы Бейбіт Бексұлтанова табыс етті. 
Тыңдаушыларды жоғарыда аталған 
мерзім ішінде мамандықтың қыр-
сырына баулыған «Сарқан - Агро» АӨК 
атқарушы директоры Дәулет Икрамов 
заман талабына сай рөлі айқындалып 
келе жатқан осынау мамандықтың 
ауданның негізгі саласын дамытуда 
орны айрықша екендігіне тоқталып, бұл 
тұрғыда куәлік иегерлеріне зор сенім 
білдірді.

Өз тілшіміз.

Еліміздің саяси-қоғамдық күнтізбесінде өзге атаулы мейрамдардан шоқтығы биік, жұлдызы 
жоғары - Тәуелсіздік мерекесі қарсаңында қаламыздағы №1 мектеп-гимназия сан түрлі 
Отансүйгіштікке үндейтін көпшілік шаралар ұйымдастырып өткізді. Соның бірі «Жас батыр» 
әскери патриоттық, спорттық сайысы. Мектеп басшысының тәрбие ісі жөніндегі орынбасарла-
ры мұрындық болып, АӘД пәнінің оқытушысы Айбек Қасымовтың тікелей ұйымдастыруымен 
өткен шара бір сәт 10 сынып шәкірттерінің ойы мен бойын ширатқандығы сөзсіз. Жас санитар, 
картоп аршу, Калашников автоматын уақытқа шашып-жинау, қол күрес, кермеге тартылу, кеу-
де көтеру сияқты шапшаңдық, ептілік, күштілік сынға түскен сайысқа аудандық Ауған соғысы 
ардагерлері ұйымының төрағасы Ерболсын Тоқжігітов, Сарқан политехникалық колледжінің 
АӘД пәнінің мұғалімі Ерболат Шерубаев әділқазылық етті. Оқушылар арасындағы достықты 
бекемдеп, шәкірттердің дене даярлығын жетілдіре түсетін, ең бастысы жас буынның 
патриоттық санасын қалыптастыратын сайыс тартысты өтіп, қорытындысында І орынды 10 
«в» тобы иеленсе, ІІ орынға 10 «а» тобы көтерілді. Ал жүлделі ІІІ орынды 10 «ә» және «б» 
топтары бөлісті.

Бойда жастықтың бұла күшін байқатып, ойда ұлы ұғым-Отанға деген сезімді асқақтатқан 
сайыс барша қатысушылар мен көрерменіне көтеріңкі көңіл-күй, сергектік сыйлады.

П.ЖЕҢІСХАН.

Жас батырлар жеңіске ±мтылды

Арнайы куəлiк 
табыс етiлдi

Ауыл шаруашылығына арқа сүйеген аудан үшін аграрлы саланың 
өсіп-өркендегені аса маңызды. Ал сала жүгін өрге сүйрейтін білікті 
мамандарды дайындау бүгінгі күннің талабына айналғалы қашан. 
Берекенің бастауы қара жерде, төрт түлік малда екендігін ұғынған 
жандар қазіргі таңда осынау бастауларға батыл бет бұра бастаған.

Гипертония
140/90 және одан да жоғары қан қысымы 

қауіпті. Жалпы гипертония деген не? Гиперто-
ния артериалдық қан қысымының (140/90 және 
одан да жоғары) көтерілуімен байланысты. Қан 
қысымы – адамның денсаулық жағдайының 
маңызды көрсеткіші. Қобалжулар, денеге 
түсетін салмақ, өкпе-реніш және шегілген бір 
тал шылым немесе бір шыныаяқ кофе аз ғана 
уақытқа қан қысымын көтеруі мүмкін, сонан 
соң ол бұрынғы қалпына түседі. Егер жоғары 
қан қысымы ұзақ уақыт түспесе (140/90 және 
одан да жоғары), жүрекке және жүрек қан-
тамырларына салмақ түсіп, бұл ауруға әкеліп 
соғады. Гипертония ауруы кезінде ми, жүрек, 
бүйрек, көз қантамырларына зақым келеді.

Гипертонияны қалай анықтауға бола-
ды? Артериалдық қан қысымын тонометрдің 
көмегімен өлшеу – жалғыз ғана тәсіл. 
Гипертонияның қауіптілігі – көптеген адам-
дар өз қан қысымының жоғары екенін 
сезінбейтінінде. Егер жасыңыз 35-тен 
асса, Сіз шылым шегетін болсаңыз неме-
се Сізде қант диабеті, артық салмақ болса 
және туыстарыңызда гипертония жағдайы 
байқалса, өз қан қысымыңызды өлшеңіз. Қан 
қысымын үнемі өлшеп отыру – гипертонияны 
уақытында анықтауға мүмкіндік береді. Егер, 
Сіздің қан қысымыңыз 140/90 және одан да 
жоғары болса – дәрігерге қаралыңыз! Есіңізде 
болсын: Бас ауруы, жүрек айнуы, «көз 
қарауытуы» - гипертонияға шалдыққанның 
белгісі емес.

Салауатты өмір салты сізге инфаркттың 
немесе инсульттің келесі құрбаны 
болмауыңызға көмектеседі. Жүрек-қан та-
мырлары ауруларының қатерлі факторларын 
жүйелі түрде қадағалаңыз:   Күретамырлық 
қысым. Салмақ және ДМИ. Қандағы 
қанттың құрамы, холестерин деңгейі. Егер 
сіздің қысымыңыз жоғары болса, сізге ар-
найы емдік дәрі-дәрмектер қабылдау ке-
рек. Жұғымды, сіңімді дұрыс тамақ жеңіз. 
Көбірек көкөніс, жеміс-жидек, салат және 
дәнді дақылдар, балық жеңіз. Тұзды азырақ 
пайдаланыңыз. Қуырылған тамақты, қантты 
және тәттілерді аз жеңіз, тіпті жемегеніңіз 
дұрыс. Суды көп ішіңіз. Артық килограмдар-
дан құтылыңыз. Қозғалысты бастаңыз және 
денешынықтырумен айналысыңыз. Күн сайын 
30 - 60 минут жүру керек. Телевизор немесе 
компьютер экраны алдында азырақ отырыңыз. 
Өзіңізді сапалы ұйқымен қамтамасыз етіңіз.  
Күйзелісті басуды үйреніңіз. Сізде бір ғана 
өмір, бір дене және бір жүрек бар. Салауатты 
өмір үшін бүгін жұмсалған уақыт пен күш-жігер 
сізге ұзақ өмір сыйлайды.                   

Сарқан аудандық орталық 
ауруханасының СӨСҚ бөлмесі.

 V Халыќаралыќ «ART WINTER» 
байќауыныњ жењiмпаздары

«Ұстазы жақсының ұстанымы жақсы» дегендей  білім ордамыздағы шәкірттер биік 
шыңдардан көрініп жүр. Соның бірі 8 – желтоқсан күні Алматы қаласында  өткен V Халықаралық 
«ART WINTER»  байқауы болып отыр. Байқау әр түрлі номинация бойынша өткізілді. Байқаудың 
мақсаты балалар шығармашылығының белсенділігін арттыру, дамыту және қолдау болып та-
былады. Байқауда  Сарқан «Балалар шығармашылық үйінің» 20  оқушысы бақ сынасты. Вокал 
– эстрада номинациясы бойынша І орын – Магадан Аяжан, ІІ – орын Банахович Анастасия, 
Киржибаева Венера, ІІІ – орын Келес Али, Мерекенова Диана алса, Дуэт номинациясында 
ІІ - орынды Әкімқожа Ақжан мен Төкен Бексұлтан иеленді. Аспапта ойнау номинациясында І 
орын -  Нұрәлі Нұрқайнар, ІІ орын – Банахович Анастасия алды. Сондай-ақ, жас суретшілердің 
шығармашылығын дамытуға мүмкіндік берілді. Мектебіміздің оқушылары, жас суретшілер 
Қабдолла Асима, Рамазанұлы Нұрарыс, Төкен Алихан, Муратова Диана – І орын, Қалдыбек 
Еркебұлан, Құдайберген Мерей, Ысқақ Айназ, Темиргалиева Нұрайым – ІІ орын, Амангельді 
Анель, Көкенай Толғанай, Кауменова Алтынай – ІІІ орын иеленді. Оқушылардың бәрі Ди-
пломдармен, медальдармен марапатталды. Жүлделі орынға дайындап байқауға апарған 
жетекшілерге «Алғыс хаттар» табысталды. Еңбектері еленген жетекшілер А.С.Ахметкалиев, 
З.К.Атабаева, Б.Б.Жанибекова, А.Ж.Арынова, М.К.Сулейменов, Р.Т.Атабаев, М.Т.Тилейхан 
осы бір ұстаздардың еңбектерінің арқасында  шәкірттері үнемі жүлделі келіп, ұстаз мәртебесін 
көтеріп, биік белестерден көрінуде. Осындай жетістікке жеткен оқушылар ұстаздарының ғана 
емес, ауданның, облыстың мақтанышы. 

Мектебіміздің мәртебесін арттырып, ұстаздарын, ата-аналарын қуантқан 
оқушыларымыздың шығармашылығына сәттілік тілейміз.

Ж.МАМАНОВА,
балалар шығармашылық үйінің мәдени ұйымдастырушысы.

С целью повышения транспортной дисци-
плины среди водителей, снижения количества 
дорожно-транспортных происшествий, а также 
профилактики нарушений правил дорожного 
движения сотрудниками ПП местной поли-
цейской службы Сарканского РОП в период 
с 5 по 31 декабря текущего года проводится 
оперативно-профилактическое мероприятие 
республиканского масштаба «Безопасная до-
рога».

В рамках указанного ОПМ «Безопасная 
дорога» местной полицейской службой Сар-
канского РОП проводится ряд рейдовых и про-
филактических мероприятий, направленных 
на выявление и пресечение грубых нарушений 
правил дорожного движения, влияющих на 
рост дорожно-транспортных происшествий. 
Особое внимание полицейские уделяют вы-
явлению и пресечению нарушений, связанных 
с управлением транспортных средств в со-
стоянии алкогольного опьянения, правилами 
встречного разъезда, маневрирования, проез-
да перекрестков и пешеходных переходов и др. 
В том числе, данное мероприятие направлено 
на профилактику и пресечение возникновения 
ДТП с участием пешеходов, обеспечения без-
опасности пешеходов, снижения количества и 
тяжести ДТП на пешеходных переходах.   

Уважаемые участники дорожного движе-
ния переходите улицу только в обозначенных 
местах по пешеходным переходам. Не теряйте 
бдительность, когда Вы вышли из обществен-
ного транспорта и стали пешими участниками 
дорожного движения. Переходите проезжую 
часть дороги только после того, как убедитесь, 
что переход безопасен. Водители всегда со-
блюдайте Правила дорожного движения, не 
спешите, ведите себя уважительно по отноше-
нию друг к другу.

О.ТУРСЫНХАНОВ,
инспектор службы ПП Сарканского 

РОП,  лейтенант полиции.   

Қазақстанның тәуелсіздік алғанына 
ширек ғасырдан асып отыр. 

Еліміздің басты мерекесіне орай 
Сарқан ауданына қарасты Лепсі 

ауылының Мәдениет үйінде 
мәдениет қызметкерлерінің 

ұйымдастыруымен «Тәуелсіздік – 
тірегім» атты мерекелік шара өтті.
Тәуелсіздік мерекесі – өз тарихында 

тұңғыш рет заманауи мемлекет құрған 
Қазақстан халқының ауқымды тарихи 
жетістіктерінің жарқын көрінісі. Қазақстан 
үшін бұл жылдар ілгерілеу мен орнықты 

даму кезеңі болды. Осы аралықта ел эко-
номикасы қарқынды дамып, тұрақты мем-
лекет ретінде қалыптасты.

Мерекелік шарада Лепсі ауылдық 
округінің әкімі Гүлнар Серікбаева ауыл 
тұрғындарын Қазақстан Республикасының 
Тәуелсіздік мерекесімен құттықтады. 
Мәдени шара барысында өз саласын-
да талаптанып еңбек еткен бірқатар 
қызметкерлерді марапаттап, алғыс хат-
тарын табыстады. Сондай-ақ олардың 
жұмыстарына сәттілік, еңбектеріне табыс 
тіледі.

Салтанатты кеш Қазақстан 
Республикасының Әнұранынан бастау 
алып, қазақтың әсем әндерімен және 
тәтті күйлерімен жалғасын тапты. Кеш 
барысында орындалған патриоттық 
тақырыптағы әндер залда отырған 
көрермендерге рух беріп, тамаша бір 
сезімге бөледі. 

Еліміздің Көк байрағы бейбіт аспан 
астында желбіреп, әлемге таны-
ла берсін! Тәуелсіздігіміздің тұғыры 
биік, халқымыздың еңсесі жоғары, 
егемендігіміз баянды болсын!

Мадина АЙТОВА.
Лепсі ауылы.

ТƏУЕЛСIЗДIК – ТIРЕГIМ

Всегда 
соблюдайте ПДД
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Сәлеметсіздерме  құрметті Сарқан 
газетінің оқырмандары! Газеттің 40-шы  

және 45-ші санында 
сіздерге мен ALIVEMAX 
к о м п а н и я с ы н ы ң 
өнімдері жайлы, 
дәрілік өсімдіктердің 
с ы ғ ы н д ы с ы н а н 
дайындалған сублинг-
валды түрде яғни тіл 
астына қабылданатын, 
кешенді түрде бірнеше 

аурулардың алдын алып, себептерімен 
күресетін өнімдер жайлы жазған бо-
латынмын. Аллаға шүкір, кешенді ем 
алып, нәтижелерімен осы газет бетіне 
қуаныштарымен  бөлісіп жатқан кісілер өте 
көп, әлі де жариялаймыз! 

ALIVEMAX  компаниясының өнімдерін 
халыққа таныстыру мақсатында профес-
сорлардың және дәрігерлерлердің  қаты-
суымен шамамен 90 дәрігерлік форум 
өткен. 

Орал қаласында 16-шы қазанда  және 
Талдықорған қаласында 28-ші қазанда да  
форум  өткен болатын.  Бұл форумға – ака-
демик, профессор, медицина ғылымының 
докторы, эндокрино-
лог - 65 жыл дәрігерлік 
қызмет еткен Миха-
ил Ефимович Зель-
цер – бұл өнімдердің 
эндокриндік ауруларда 
пайдасы жайында және 
көптеген ауруларды 
алдын алу, емдеу үшін  және ұзақ ауру-
лардан кейін, отадан кейін қалыпқа ке-
луде - реабелитацияда таптырмайтын 
өнім екенін айтты. Тіпті бедеулікті ем-
деу кезінде, жүктілікті жоспарлау кезінде 
таптырмайтын өнім. Әйелдердің және 
ерлердің бедеулігінің себептерін  сапа-
лы емдейді. Жекелеп айтсақ  әйелдерде- 
жатырдың қабаттарының қабынуын 
емдеп, етеккірдің уақытысымен келуін 
реттейді, жатыр түтіктерінің өткізгіштігін 
жақсартады. Ер азаматтарда - ұрық 
белсенділігін көтеріп, ұрықты сапалы етеді. 
Жалпы репродуктивтік функцияларын 
жақсартады.  Сонымен қатар дәрігерлерге 
“Шөптесін өсімдіктерден дайындалған, 
таза, ағзаға қауіпсіз дәрмектерден бас 

тарту - үлкен қателік” деп, 
ойын түйіндеген еді.

Қонақбаева Тілеш 
Сарсенқызы - медици-
на ғылымының докторы, 
профессор, дерматолог, 
миколог, гастроэнтеролог, 

Денсаулық сақтау саласының үздігі, халық-
аралық дәрігерлер қауымдастығының 
мүшесі – осы өнімдер арқылы барлық тері ау-
руларын емдейтінін баяндап, науқастардың 
нәтижелік суреттерін көрсетіп, өзінің емін 
міндетті түрде ALIVEMAX  компаниясының 
спрейлерімен қатар жүргізіп, өте жақты 
нәтижеге жеткізетінін, кешенді әрі зиянсыз 
емнің төресі екенін ашып айтты. Айта кет-
сем Тілеш Сарсенқызы  бүкіл дүние жүзіне 
әйгілі дерматолог, миколог. Алматыдағы 
Т-Медикус  клиникасының бас дәрігері. 

Бұл форумға Тебенова 
Қарлығаш Сакенқызы – 
медицина ғылымдарының 
докторы, профессор, диф-
фектология кафедрасының 
меңгерушісі қызметін 
атқарған, Камзабаев  атын-
дағы премиясының лау-
реаты, осы өнімдердің  пайдалану тәсілінің 
ерекшелігіне аса мән беріп, әр спрейдің 
құрамындағы өнімдердің ағзаға қаншалықты 
құнды екенін жете түсіндірді. ’’ Бұл өнімдер 
жаңа ғасыр адамзатына әрі қарай сапалы 
өмір сүру үшін  ұзақ әрі өзінің ұрпағын са-
палы жалғастыру үшін  пайдалану қажет. 
Қазіргі таңда ұялы телефондар да, теледи-
дар экрандары да радиация бөледі, ал ол 
адамзатқа қауіпті әсерін күнделікті тигізіп 
жатыр, тіпті микротолқынды пештер де 
зиян. Біз өзіміздің және жақындарымыздың  
денсаулығын осындай сәулелерден қорғау  
үшін  және көптеген аурулардың алдын алу 
үшін ALIVEMAX  компаниясының өнімдерін 
пайдаланған абзал ’’ деген болатын.

Форумға келген науқастар да, қонақ 
ретінде шақырылған дәрігерлер де  мазалап 
жүрген сұрақтарына жауап алған болатын. 

Тіпті бала емдеу саласының 
дәрігерлері мен аллерго-
лог мамандарға  Байго-
зина Лилия Геннадьев-
на – бала ауруларының 
түбегейлі емдеу және сол 
аурулардың созылмалы 
түріне  өткізбей, сапалы 
емдеудің қыр-сырымен 
бөлісті. Сонымен қатар 

балалардың аллергиялық ауруларын емдеу, 
және аллергиялық аурулардың салдарын 
алдын алудың мәселесін кеңінен өрбітті. 
Айта кетсем Лилия Геннадьевна 30 жылдық 
тәжірибесі бар жоғары дәрижелі  аллерго-
лог – педиатр маман. Дәрігердің айтуы бой-

ынша  “Кішкентай балалардың иммунитеті 
- ішкі ағзасының күйімен тікелей байланыс-
ты, егер баланың ішкі құрылысы дұрыс  
қызметін атқармаса, бала аурушаң әрі әлсіз 
болып, оның ата-анасындағы ауру белгілері 
балаларында  ерте пайда болады. Мысалы 
әкесінің буындары ауырса, баласының бу-
ындары әкесіндегідей 30-35 жастан емес, 
баланың 6-7 жасында не одан ерте болуы 
әбден мүмкін” деген еді. Расында да ‘’ Ел 
боламын десең - бесігіңді түзе’’  деген дана 
халқымыздың мақалына тұспа-тұс келіп 
тұрғандай! 

Сонымен қатар Лилия Геннадьевна 
ALIVEMAX компаниясының өнімдері - 
шала, мерзімінен бұрын туылған балаларға 
алғашқы күннен тағайындайтынын ай-
тып, осы өнімдерден көптеген кішкентай 
науқастарының нәтижелерін, клиникалық 
жағдайларын баяндап,  экранға емге дейін, 
ем қабылдау кезінде, және емнен кейінгі 
суреттерімен таң қалдырды.

 Расында да,  егер баланың асқазаны асты  
дұрыс  қорытпаса, астың құнарлығы қанға 
дұрыс сіңбейді, және ағзаға азық жеткіліксіз 
деңгейде келеді де, бірден бірнеше ауру 
туғызады. Мәселен асқазанның шырышты 
қабатының бұзылуы - гастрит, анемияға – 
қан аздыққа әкеледі. Ал анемия дегеніміз 
– қанның қызыл түйіршіктерінің, санының 
азаюуы. Ал қан құрамы бұзылса, бір емес 
бірнеше ауруға шалдықтыруы мүмкін!  
Баланың бет реңі бозғылт, өзі мазасыз, 
тамаққа тәбеті жоқ, кей астарға тіпті мұрнын 
шүйіріп ішпейді, ұйқысы да бұзылуы мүмкін. 
Әрі кейде тіпті дамуы кешеуілдеуі мүмкін. 
Ол баланың уақытында мойнын ұстамауы, 
уақытында отырмауы, уақытында сөйлемеуі 
мен аяғымен уақытында жүрмеуінің де 
себептерінің бірі. 

Мен де форумда өз тақырыбымды 
халыққа және арнайы шақырылған меди-
цина қызметкерлеріне жете түсіндірдім. 
Қою қанның адамға әкелетін зардабы және 
де оны қалай алдын алуға болатынын сөз 
еттім.

 Қанның  қызыл түйіршігі “Эритроцит” деп 
аталады, ол адам бойына қоректік заттар 
мен оттегі тасымалдайды. Қан құрамында 
майда май тамшылары атеросклероз  да 
кездеседі. Олар қантамыр қабырғасына  жи-
нала бастайды да, қан тамырлардың ішкі 
қабаттарына жабысады. Енді сіздерді ой-
ландыратын бір мәселе – Эритроциттер қан 
түйіршіктері  100-120 күн өмір сүріп,    қайта 

жаңарып отырады. Ал  қандағы май там-
шылары  - атеросклероз 10 жастан бас-тап 
тамырлардың ішкі қабаттарына жинала 
бастайды. Тамырлар бітеле келе, адамның 
өмір сүру ұзақтығын қысқартып, дұрыс қан 
айналымына кедергі келтіреді.  Жоғарғы 
қан қысымының себебінің бірі – атероскле-
розбен бітелген қан тамылары. Ал  сал-
дары мүгедектікпен қауіпті. Атап айтсам- 
инсульт, инфаркт, бүйрек жеткіліксіздігі, 
бүйректер қызметінің тоқтауы – диализ 
аппаратына аптасына 3 рет, 4-5 сағат 
бойы қандағы улы заттарды қаннан 
бөліп, ағзадағы қышқылдық мөлшерін 
реттеп, қан элементтерін адамға қайта 
құю. Диализсіз бүйрек жеткіліксіздігі бар 
науқастар  өмір сүре алмайды. Зағиптық, 
аяқ тамырларының бітелуі  сияқты өмірге 
қауіпті салдарын қалай алдын алуға, 
себебін емдеуге және ұзақ аурулардан 
кейін қайта қалпына келтіру жайлы  мәлімет 
бердім. Сонымен қатар жүрек қантамыр ау-
руларында, тіпті жүрекке жасалған оталар-
дан кейін де, мәселен Стенттеу және Шут-
нттаудан кейін ALIVEMAX компаниясының 
өнімдерінен, қан құрамының сапалы 
жақсаруын, қан тамырларындағы май 
тамшыларының спрейлердің әсерінен 
еріп, қан тамырларының өткізгіштігінің, 
тамыр клапандарының жұмысының 
жақсарып, барлық  денеге сапалы қанмен 
қамтамасыз  ететінін баяндадым. 

Алла бұйыртса Сарқан қаласына да 
осындай дәрігерлік форум  өткізетін ниетім 
бар! Алдын ала сіздерді құлағдар етіп  
шақырамын. 

Дәрісіз де, дәрігерсіз де ұзақ әрі са-
палы өмір сүргілеріңіз келсе, қазірден 
бастап ауруларыңыздың алдын алуға 
болады. Алла берген денсаулықты 
сақтамасақ, денсаулықты дәрігерден 
талап ете алмаймыз! Сондықтан ауы-
рып ем іздегенше, ауырмаудың жолын 
таңдайық ағайын! 

Анықтама алу үшін  8 775 996 70 27 – 
Уатс ап. Инстаграмм желісінен    meruert.
alivemax. Ютуб желісінен - Сартымбеко-
ва Меруерт  деп енгізсеңіздер көптеген 
нәтижелерді көруге болады.

Меруерт САРТЫМБЕКОВА, 
дәрігер терапевт, Халық 

Медицинасының Магистрі.
 

Ж‰лделi орын иегерлерi
21-24 қараша аралығында Кербұлақ ауданы Сарыөзек кентінде еркін 

күрестен 2006-2008, 2009-2010 жылы туылған жасөспірімдер арасын-
да Алматы облысының чемпионаты өткен болатын. Осы чемпионатта 
ауданымыздың спортшылары төмендегідей жетістіктерге қол жеткізді. 
Жүлделі І орынға 24 келіде Шәріпхан Асылхан, 30 келіде Шәріпхан Алихан, 
33 келіде Қажікен Диас, 36 келіде Үсен Елдос, 33 келіде Тұрсынбек Бегасыл, 
Тәңірберген Бекжан, 36  келіде Жолдыбай Әлжан  жүлделі ІІІ орындарға 
ие болды. Жаттықтырушылары Д. Балабеков және Д. Қасабаев. Ал 30 
қараша  Алмалы ауылдық округі, Абай ауылында кішігірім спорт кешенінің 
ашылуына байланысты қазақ күресінен ұлық мейрам-Тәуелсіздік күніне 
арналған аудандық ашық турнирі ұйымдастырылды. Осы турнирге  6  ко-
манда қатысып нәтижесінде командалық есеп бойынша жүлделі І орынға 
Ақсу ауданы, ІІ орынға Абай ауылы,  ІІІ орынға Сарқан қаласы қол жеткізді. 
Сондай-ақ 2-5 желтоқсан күндері аралығында бокстан «Тұңғыш Президент» 
күніне арналған Жамбыл ауданының ашық біріншілігіне аудандық бала-
лар мен жасөспірімдер спорт мектебінің спортшылары барып, мынадай 
нәтижеге қол жеткізді. Жүлделі І орынды 44 келіде Сәрсенбек Диас және 
32 келіде Мәлік Абылай жеңіп алса, ІІ орынға 30 келіде Бахтиярұлы Алди-
яр, ІІІ орынға 46 келіде Ешимхан Алихан, 44 келіде Ескендір Даниял табан 
тіреді. Жаттықтырушысы Р.Клышпаев. 5-7 желтоқсан Алматы қаласында  
бразилиялық Джиу-джитсу күресінен халықаралық ашық турнирі өтіп, 
барлығы 28 команда жиналды, оның ішінде Ресей, Бразилия, Түркменстан, 
Өзбекстан, Армения және Әзірбайжан мемлекеттерінен спортшылар 
қатысты. Жерлестеріміз жақсы нәтижеге қол жеткізді. Оған жүлделі орын 
алған спортшылар Жангелді Нұрдос, Сержанұлы Нұрмұхамед, Жолдас-
хан Дастан, Қанатбек Амина, Байғарым Мағжан, Базарбек Ділнұр, Аман-
тай Темірлан, Сапарқожа Думан, Асылбек Есболат, ІІ орынға ие болған 
спортшылар Жолдасхан Дамира, Магадан Айша, Дінпұн Дина, Шалқар 
Ақжүрек және ІІІ орынға қол жеткізген Құрманақын Кәусар нақты мысал. 
Жаттықтырушысы Ж. Хабдулин және Р. Койшыбай. Желтоқсан айының 4-10 
аралығында Талдықорған қаласында  ауыр атлетикадан 17 жасқа дейінгі 
туылған ұлдар мен қыздар арасында Олимпиада ойындарының күміс 
жүлдегері, еңбегі сіңген спорт шебері Сергей Филимоновтың жүлдесіне 
арналған Қазақстан Республикасының ашық турнирі өтті. Бұл турнирде 
біздің ауыр атлетшілеріміз жақсы нәтиже көрсетті. 45 кг салмақ дәрежесінде 
жүлделі ІІІ орынға Ерденқызы Айзере, 49 кг салмақ дәрежесінде Құрманбай 
Ақжол және 71 кг салмақ дәрежесінде Елубаева Гулдана ІІ орынға табан 
тіресе, жүлделі І орынды 73 кг салмақ дәрежесінде Тұрғанбай Еділ жеңіп 
алды. Жаттықтырушысы Н.Жаманқыз.

Р. КЫЗАЙБАЕВ,
БЖСМ әдіскері.                                                      

Сарқан аудандық білім бөлімінің №1 мектеп-
гимназиясының үздік оқушылары ауданаралық 
математика пәні бойынша білім жарысында жақсы 
жетістікке қол жеткізді. Осы білім ордасының 
ұстазы Сиқымбаева Мөлдір Санатбекқызының 
дайындаған оқушылары Жүніс Бірғаным І орын-
ды иеленсе, Сәрсенбай Алтынай ІІІ орын иегері 
атанды. Аз уақытта осындай нәтиже көрсеткен 
жас ұстаздың Жастар жылында байқатқан 
көрсеткіштері көңілге қуаныш ұялатады. «Ұстазы 

Редакцияға телефон шалған Сарқан 
қаласының тұрғыны, тыл ардагері Күлшатай 
Сəрсембайқызы Айтекова Ұлы Отан соғысына 
аттанып, хабарсыз кеткен ағасының дерегін 
өмір бойы күткенін айтады. 

Орынбасар Сәрсембайұлы Айтеков 1924 жылы 
Сарқан қаласында дүниеге келген. Сұрапыл соғыс 
басталғанда 17 жастағы өрен әскери комиссариатқа 
өтінішпен барып, басқыншы жауға қарсы соғысуға 
тілек білдіреді. Келер жылы қыркүйектің 10-ында жасы 
18-ге толып, майданға аттанған ол алдымен Ташкент 
қаласында үш айлық курстан өтеді. 

-Мен ол кезде 3 жасар сәбимін,-дейді Күлшатай 
Сәрсембайқызы. - Кейіннен ағайымның хаттарын 
оқып, оның ауылға, ағайынға, ата-анаға, бауырға  де-
ген  сағынышын сезініп өстім. Курста жүргенде күн 
сайын хат жолдап, жауап келмегеніне елеңдейді екен. 
Жауаптың жиі жазылмайтын жөні бар, өйткені ата-
анамыз кәрі, әпкем тұрмысқа шығып кеткен, хат жаза-
тын баланың реті жоқ. Көршілерге жалынып жүріп бір-
ер жауап жаздырса керек. 

Күлшатай апай ағайының соғысқа аттанғаннан кейін 
хабарсыз кеткенін қамыға еске алады. Тым болмаса 
жерленген жері анықталып, "қара қағаз" да келмепті. 

-Енді іздестіру тым кеш шығар. Дегенмен бір дерегі 
шықса көңілім тыншыр еді. Қаншама жылдар бойы ха-

барсыз кеткен Орынбасар ағатайымның сәлем хаттарын 
ғана көңілге медеу тұтып келемін...

Майдангердің қарындасы  осылай қамығады. Өзі 
де соғыстың салмағын сезіне жүріп, балалық шағын 
қиындыққа алмастырып, ерте есейді. Бухгалтерлік 
курстан өтіп, Аманбөктер совхозында еңбек жолын 
бастады. Шаруашылықтың есеп-қисабын түгендеп 
жүріп, басшылық назарына ілінді. Аудандық кеңестің 
депутаттығына сайланды. Тиянақтылығымен, 
білімділігімен төңірегіне сыйлы болды. Отағасы 
Қалел Қараханұлы Құдияров та шаруашылықтың 
ауыртпалығын көтерген атпал азаматтардың қатарында 
болды. Кейіннен Сарқан қаласына қоныс аударып, 
"Красный октябрь" совхозының бухгалтериясында адал 
қызмет атқарды. 

-Балаларым бар, олардан көрген немерелерім 
қажығанымды ұмыттырады. Дегенмен де туыстың жөні 
бір бөлек. Ағатайым күндіз ойымнан, түнде түсімнен 
шықпайды, -дейді апай өткен сұрапыл кезеңге деген 
өкінішін, ағасына деген сағынышын жасыра алмай. 

Уақыт емдей алмайтын  бір сезім бар. Ол - сағыныш. 
Апамыздың тілек-өтінішін жерге қалдырмай, соғыстың 
өртіне шарпылған боздақтың атын атап, түсін түстей 
отырып, майдангердің  рухына біз де бас иеміз!

Ж.МАҚАТҰЛЫ.

●Сағыныш

К‰тумен µттiм хабарын...

жақсының ұстанымы жақсы» деген осы болар. 
Осы орайда Мөлдір Санатбекқызының тәлімгері 
тәжірибелі ұстаз, мектеп басшысы Бершімбекова 
Жәкен Сайлауқызының еңбегін айта кеткен жөн. Жас 
мамандарға қамқорлық көрсетіп, өз іс-тәжірибесімен 
бөлісіп, үнемі қолдап отырады. Осындай ұстаздар 
қауымының еңбегін дәріптеп, озық істерін өзгелерге 
үлгі етіп отырудың орны бөлек.

Тоқтабаян ҚОЗЫБЕКОВ.

Жақсы нәтиже ұстаз еңбегімен ұштасады

Ауырып ем іздегенше, ауырмайтын жол ізде 
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Би өнері-әуеннің ырғағымен 
дене қимылы арқылы көрсетілетін 
өнер. Әр өнердің өзіндік ерекшелігі 
бар. Би өнері–тілсіз өнер. Оның да 
айтар мағынасы болу керек. Мұнда 
адам ойындағы, жүрегіндегі жазуды 
би өнерімен жеткізе білу басты шарт. 
Ол үшін қолдың, дененің, саусақтың, 
буынның әр қимылы үлкен рөл ой-
найды. Би образдары адамның ішкі 
жан-дүниесін көрсетіп, болмысы-
нан хабар береді. Би билеудің дене 
шынықтыру үшін таптырмас амал 
екенін баса айтқанымыз жөн.

Бала арманы...
«Адамзаттың бірінші ұстазы» 

атанған ежелгі грек философы 
Аристотель: «Би - адамның мінез-
құлқын, ішкі жан-дүниесін, әрекетін 
көрсететін таза ырғақтың көрінісі, 
себебі би қимылдары туар кезде 
ырғақтық сурет әдетте оны туғызған 
сезім күйіне сәйкес келеді», де-
ген екен. Ішкі рухани әлемімізді 
ашып, сұлулыққа тәрбиелейтін, игі 
қасиеттерді бойымызға сіңіретін де 
би өнері. Шын өнерді бағалай білетін 
талғампаз көрермен, дені сау, өнерлі 
ұрпағымыз көбейсін демекпіз. 

Сондай ұрпағымыздың бірі 
Қарабөгет ауылындағы әл-Фараби 
атындағы орта мектебінің 11сынып 
оқушысы Есжан Айзада. Бүгінгі Елба-
сы қолдаған Мәңгілік елдің қыранын 
самғату, рухани жаңғырудың игі 
жолында еліміздің қызғалдақтай 
құлпырған, нәзік те сұлу, мың 
бұралған қазақ қыздарының 
парасаттылығын, ибалылығын, 
мәдениеттілігін бір ғана кішкентай 
образдың  астарымен сомдап, әрине 
нәзік жүректі, қазақи тәрбиемен су-
сындап өскен ибалы қыздарының 
бірі бола тұра, өз туған жеріне, еліне 
би өнерін шарықтатпасам несіне 
қазақ болам... Міне, осындай арман- 
мақсатпен шыңдалған Айзаданың 
балалық қиялы шынайы өмірінде 
биік белестерді бағындыруға себепші 

болды. Бірде Айзададан 
би өнерімен қашаннан 
бастап айналыстың деп 
сұрағанымда кішкентай 
кезімнен бастап қой, неге екенін 
білмеймін әйтеуір әкем кішкентай 
кезімде кім боласың деп сұрағанда 
үлкен биші боламын деп жауап 
беріппін дейді. Міне осындай бала 
кездегі арманының арқасында 
бүгінгі таңда Айзадамыз талай рет 
аудандық, облыстық одан қала берді 
республикалық жарыстарға қатысып, 
мектебіміздің намысын қорғап, 
жүлделі орындарды иеленіп мектеп 
ұжымын өзінің толағай табыстары-
мен қуантып отырды. Осыған куә 
жақында ғана «Сарқан ауданының 
жастар ресурстық орталығы» 
ұйымдастырған «Ханшайым-2019» 
сұлулық байқауына қатысқаны. 
Аудан көлеміндегі талантты 
бойжеткендердің мүмкіндіктерін бар-
ша  көрерменге паш етіп, үндестік 
пен әдемілік арқылы өлкеміздің 
гүлденуіне үлесін қосу мақсатында 
ұйымдастырылған бұл байқау 3 
бөлімнен тұрды. 1 бөлім: «Қыз өссе 
елдің көркі» (таныстыру), 2 бөлім: 
«Өнерім өмірім» (ән, би және өлең 
оқу), 3 бөлім: «Сұлулық сыры» 
(дефиле, кешкі көйлек). Аталмыш 
байқауға 16-18 жас аралығындағы 
ақылы мен сымбатына көркі сай, 

өнерге бейім, өз ойын еркін 
жеткізе алатын үміткерлер 
қатысты. Сонымен байқауға 
аудан бойынша 15    үміткер 
қатысты. Айзадаға жанкүйер 
боламыз деп сыныптастары  
мен ұстаздары көрермендер 
залында отырып өнерлі 

қызымызға барынша демеу көрсетті. 
Мектебіміздің намысын қорғағалы 
тұрған Айзадамызға берекелі 
мектеп ұжымы қаржылай көмек 
көрсетіп, іштей тілеулес боп сүйінші 
хабарды күттік. Байқаудың барлық 
кезеңінен Айзадамыз сүрінбей өтіп, 
қалған үміткерлерден оқтай озып 
алдыға шықты. Әділқазылар алқасы 
үміткерлердің инабаттылығына, 
сырт-сымбатына, талғамына, 
өнеріне, зияткерлігі мен сахналық 
келбетіне баса назар аударып әділ 
шешімін бере білді. Сонымен, «Хан-
шайым-2019» сұлулық байқауында 
өзінің сырт келбет әдемілігімен, 
биязылығымен, сыпайылығымен, 
білімімен, өнерімен бүкіл 
көрермендер қошеметіне ие болған 
әл-Фараби атындағы орта мектебінің 
11а сынып оқушысы Есжан Айзада 
«Бас жүлде» иегері атанды!!! 

Жарайсың, Айзада, өнердің тағы 
бір шыңын бағындырдың, барша 
жұртқа би өнерінің дарыны екеніңді 
мойындаттың!!! Әрине, мұндай 
мәртебе оңайлықпен келмейтіні анық. 
Осы бір ауқымды істің ұйытқысы  
болған мектебіміздің директоры Сар-
сенбаева Бақытгүл Сламжановна, 

Айзаданың көркемдік жетекшісі дене 
шынықтыру пәнінің мұғалімі Доса-
номанова Айгүл Байғазиевна және 
технология пән мұғалімі Молдажано-
ва Лаура Серикжановна, қаржылай 
көмектерін көрсете білген бастауыш 
сынып мұғалімі Жумагалиева Назгүл 
Ербосыновна, 11а сынып жетекшісі 
Мамбетбаева Айнагуль Даулетха-
новна және кішкентай кезінен бастап 
қыздарының бетінен қақпай демеу 
көрсетіп, жол сілтеп, ақылдарын айта 
білген әкесі Белмұрат пен анасы 
Амангүлге мың алғыс!!! Сәби кезінен 
бастап қыздарының қылығына той-
май, әрбір жетістігіне қуанып, әрбір 
ісіне демеу көрсетіп, қолпаштап 
жүрген Айзаданың ата-анасына мек-
теп ұжымының атынан рахметімізді 
айтамыз. Барлық ата-ана Сіздердей 
болсын дегім келеді. 

Осы байқаудан соң Айзада-
дан болашақтағы арманың не деп 
сұрағанымда: «Арман көп қой, Апай»,- 
деп күлді де, «Мен Қазақстанға 
еңбек сіңірген биші болғым келеді. 
Биші болу бала арманым еді. Туған 
жерімнің атын шығарғым келеді»,- 
деген еді. Ендеше,  Айзадаға алған 
бетіңнен қайтпай, дарындылығыңды 
одан әрі шыңдап, болашақта та-
лай белестерді бағындырып, ата-
анаңның үмітін ақтап, бала арманың 
орындалсын дегім келеді.

Р.АМИРЕНОВА,
әл-Фараби атындағы орта 

мектептің ағылшын тілі
 пәнінің мұғалімі. 

Тәуелсіздік күні келгенде жүрегіңе ерекше сезім ұялайды. Қазақ 
халқы қаншама ғасырлар бойы армандаған тәуелсіздігімізге биыл міне 
жиырма сегіз жыл толып отыр. Желтоқсанның ызғарына  құрбан болған, 
қыршынынан қиылған жастардың қанымен, қырағылығымен, жігерлі рухта-
рымен, ұлтсүйгіш жүректерімен келген тәуелсіздік. Солардың арқасында 
көк байрағы желбіреген, алдында үлкен мақсаттары бар, шығар белестері 
көп дербес мемлекетке айналдық. Олардың есімдері мен ерліктері мәңгі 
есімізде қалады. Бүгінгі таңда егеменді Қазақстанды бүкіл дүние жүзі мой-
ындап отыр. Ол біздің  Елбасымыз Н. Назарбаевтың орасан зор еңбегінің, 
көрегендігінің, мықты саясаткерлігінің  арқасы. Тұғыры биік мемлекетіміздің 
өз мәдениеті мен экономикасы бар, өз рәміздері  бар. Олар: Ата Заң, ту, 
елтаңба, гимн, ұлттық валюта, өзіміздің  президентіміз бар. Өз елінде өмір 
сүру әр адамға бұйырмаған, ал мен бақыттымын өз елімде, өз ұлан-байтақ 
жерімде тұрамын, ана тілімде ойлаймын, ана тілімде сөйлеймін, қазақтың 
салт-дәстүрлерін ұстанамын. Бейбіт елде өмір сүру-бақыт. Егеменді 
еліммен, кең–байтақ жеріммен, керемет әсем табиғатымызбен, сарқырап 
аққан өзендерімізбен, аппақ қар басқан биік шыңдарыммен мақтанамын. 
Қазағым-дана халық қой. Қонағын құдайындай сыйлап төріне шығаратын, 
сондықтан болар, қаншама өзге ұлттармен бір шаңырақ астында тату-тәтті 
өмір сүріп жатырмыз. «Ел боламын десең, бесігіңді түзе» дегендей менде 
мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісі ретінде өз алдыма көптеген мақсаттар 
қоямын. Алдымдағы тәрбиеленушілерім жан-жақты дамыған, саналары 
жоғары, Отансүйгіш, ұлтжанды болатындай тұлға болып қалыптасса екен 
деймін. Соған барынша өз үлесімді қосуға тырысамын. Жас өсіп келе 
жатқан ұрпаққа тәулсіздіктің маңызы ұшан-теңіз. Балабақшаға барса да, 
мектепке барса да, қандай білім аламын десе де мүмкіндік өте көп. Ба-
лалар бақытты болу үшін олардың ата-аналары  да бақытты болуы керек, 
ал ата-аналардың бақыттары өздерінің қолында. Мемлекетіміз көптеген 
мүмкіндіктер берді, қол жеткізу үшін амалдар да қарастырылған.  Не ішем, 
не кием, қайда жұмыс істеймін деген заман өткен. Ол-тәуелсіздіктің арқасы. 
«Тәуелсіздік – тарихтың мәңгіге берген еншісі емес. Бізге артар міндеті мол. 
Әулетіміздің асуы да, дәулетіміздің тасуы да өз қолымызда. Не істесек те 
ақылмен істейік, арзан ұранға ермейік, ұшпа сезімге ерік бермейік. Әсіресе 
жастар салқынқандылықтан, үлкенді сыйлаудан, сөзге тоқтаудан айныма-
са, қашанда достыққа адал болса, бауырмал, кеңпейіл болса, халықтың 
атына сөз келтіретін ұстамсыздық атаулыдан аулақ жүрсе» деген Елбасы 
Н.Назарбаев. «Бектер кетсе, бел қалар, Бетеге кетсе, жер қалар, Берекең 
кетсе, нең қалар?» деген мағынасы терең  жақсы сөз бар қазақта. Берекеміз 
бен бірлігіміз, тәуелсіздігіміз бен елдігіміз мәңгі болатынына, ұрпағымыздың 
көкірегі ояу, санасы мен білімі сауатты болатынына сенемін.

М.ТЕРТЮБАЕВА,
«Балдәурен» бөбекжай бақшасының тәрбиешісі.

Екіаша ауылы.

О, Казахстан! О Родина моя,
моя обитель,

Великий край аулов, городов
Прекрасной жизни нашей 

ты строитель...
С таких вдохновенных строчек 
О родной стране начался кон-

курс чтецов «Человек с великой 
душой»  который прошёл в  школе - 
лицей имени Н.Островского ко Дню 
Первого Президента Казахстана. 
В нём приняли участие самые ма-
ленькие чтецы  учащиеся 1-4 клас-
сов.

Целью  конкурса было расши-
рить знание детей о Казахстане, о 
первом Президенте, воспитать па-
триотические чувства к Родине. 

Ребята читали произведения 
М.Макатаева, С.Сейфуллина, мо-
лодых авторов на казахском, рус-
ском и английском языках. Уча-
щиеся поразили конкурсное жюри 
своими талантами. Умением читать 
стихи, артистичностью, чувстово-
валось, что каждый из них глубоко 
проникся содержанием тех строк, 
которые они читали.

Особо отличились и завоевали 

Человек с великой душой

призовые места: Асанұлы А – 3 «б», 
Болатхан А – 1 «ә», Андрейчук Н – 4 
«г», Жаксылыкова Н – 3 «а».

Нам очень хочется, что бы после  
каждого проведённого мероприятия 
ребенку еще и еще раз хотелось 
обратиться к книге, прочесть сказку 
или стихотворение, выучить понра-
вившееся произведение. Мы жела-
ем всем конкурсантом дальнейщих 
успехов.

Мы благодарим учителей и уча-

щихся принявших активное участие 
в организации  и проведении кон-
курса: Садиеву Я.  7 «б», Молжігіт 
И. 8 «ә», Заманбек Л. 8 «ә», Кали-
бай А.  5 «ә», танцевальную груп-
пу «Айару», Малыгину А. 7 «б», 
Аманнұр М. 7 «а».

   
 Н.ГАЛИЦКАЯ,

А.ИСМАИЛОВА,
 библиотекари  школы-лицея 

имени Н.Островского.

МАЊЫЗДЫ ¤ТКЕН АПТАЛЫЌ
Әрбір жастың талантын, дарынын тәрбиелеу, еліміздің үлкен тірегі бо-

латын жас ұрпақтың терең білімді, жан-жақты дамыған зерек болуы заман 
талабы.  Осыған бай-
ланысты оқушылардың 
шығармашылықпен ай-
налысуына сыныптан 
тыс пәндік сайыстар 
өткізудің тигізер септігі 
мол. Мектебімізде жыл 
сайын өткізілетін, дәстүрге 
айналған МИФ (матема-
тика, информатика, фи-
зика) онкүндігі өткізіліп, 

қорытындыланды. Осы жылғы өткізілген іс-шаралардың ерекшелігіне 
тоқталсақ, жоғарғы буынға қадам басқан 5-сынып арасында «Кім жүйрік?» сай-
ысы өткізілді. Соның ішінде жеңімпаз атанған оқушылар «Эврика» тобы: Каки-
бай А., Берікұлы С., Асқар М., Мұқан Қ., Мадибай М. өздерінің алғырлығымен 
сайыс кезеңдерінде жоғары көрсеткіштер көрсетіп, жеңімпаз атанды.  9-11 
сыныптар арасында «Математика менің болашақ мамандығымда» атты 
сайыста оқушылар кез-келген мамандықта математиканың қажеттілігін атап 
көрсетті. Физика пәнінің мұғалімі Ногайбекова Н.А. 7-8 сыныптар арасында 
«Физикалық кеш»  өткізіп, әртүрлі тәжірибе жасап көрсетті. Информатика 
пәнінен Айтжанова А.Т. «Интернеттің пайдасы мен зияны» атты сайысты 6-7 
сынып оқушылары арасында өткізді. 6-сынып оқушылары интернеттің зияны 
жайында сөз қозғаса, 7-сынып оқушылары пайдасы жайында сөз қозғады.
Сайыс соныңда интернетті белгілі бір уақыт аралығында және тиімді пайда-
лану керектігін түсінді.  Екі апта бойы өткізілген іс-шараларға қатысқандар 
және көрермендер жақсы әсер алып, мақтау қағаздарымен марапатталды. 

С.ҚАЖЫМУҚАН,
Қарауылтөбе орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі.

Мектеп мақтаныштары
Үстіміздегі аптаның 6-желтоқсанында ауданымызда «Аудандық пән 

олимпиадасы» өткізілді. Олимпиадаға өз білімдерін дәлелдеуге аудан бой-
ынша мектептерден оқушылар жиналды. Қарауылтөбе орта мектебінен 12 

оқушы қатысып, жүлделі 
8 орынға ие болды. 
Атап өтсек информа-
тика пәнінен 10-сынып 
оқушысы Дауылбаева 
Мадина – 1-орын, 9-сы-
нып оқушысы Құдайбер-
ген Арафат – 3-орынға 
ие болды, жетекшісі Кы-
дырманова К.С.. Орыс 
тілінен Досжанова С.К. 
жетекшілік еткен 10-сы-

нып оқушысы Тоқтарбек Мадина 3-орынды, ағылшыннан Қастай Елжан 
2-орын, жетекшісі Сыдықбек А.М., қазақ тілі пәнінен Жұмаханқызы Мерей 1- 
орын, жетекшісі Копбаева Ж.Т., математикадан Копбаева Назым – 3-орын, 
жетекшісі Қажымуқан С.С., биология пәнінен Рахимғали Дана – 2-орын, 
жетекшісі Тлеубаева Б.Г., тарих пәнінен Темиргалиева Ақерке, 11-сынып, 
2-орын, жетекшісі Досжанов Т.Р.  «Ұстазы талапты болса, шәкірті талантты 
болады» дегендей Қарауылтөбе орта мектебі үшін мақтанарлық көрсеткішке 
қол жеткіздік.

М.ИМАНКУЛОВ,
 Қарауылтөбе орта мектебінің тарих пәні мұғалімі.

Тењдесi жоќ  
байлыѓым! 
 
Тәуелсіздік… Қандай ыстық, 

қарапайым әрі қасиетті сөз. Осы-
нау қасиетті ұғымды аңсап күткен 
қазақ баласы екі жарым ғасыр бойы 
дұғадай жаттап, ұрпақтан-ұрпаққа 
найзаның ұшы мен қылыштың 
жүзімен, ата-баба қанымен аманат 
етті, намыс жігерін болат кездіктей 
жаныған батыр бабаларымыздың 
азаттық жолындағы күрестері- 
осының  жемісі.              Тәуелсіздікке 
біз оңайлықпен жеткеніміз жоқ.
Бүгінгі ұрпақ егемендік ғасырлар 
бойғы күрестің, «Елім-жерім» де-
ген жан дауыстың, қасық қандарын 
қиып, ел үшін жанын пида еткен аға-
апаларымыздың қанымен келгендігін 
есте сақтағанымыз жөн.                                                         

Болашақтан үмітін үзбеген аға 
ұрпақ тағдырлары қаншама рет 
тағдыр таразысына түсіп,қыл үстінде 
тұрса да «құт дарып,қыдыр қонған» 
туған жерді көздің қарашығындай 
сақтай білді.Теңдік пен татулықты, 
елдік пен еркіндікті ту етіп ұстаған 
«бастаса қолдың көсемі, сөйлесе 
сөздің шешені» болған аталары-
мыз бен найзаның ұшы, қылыштың 
қыры, садақтың жебесіне тайсалмай 
қарсы тұрған аға-апаларымыздың 
арқасында еліміз «ақ түйенің қарны 
жарылған» тәуелсіздік таңына жетті.
Ең бірінші ел болу үшін тілі, екінші 
діні, үшінші дінін сақтап қалуы тиіс.                  

Қазіргі таңда Тәуелсіздік — 
барлығымыз үшін ерекше қасиетті 
күн. Бірліктің, ынтымақтастық пен 
татулықтың күні. Мемлекетіміздің 
тәуелсіздігі – алдымен халқымыздың 
бақыты. Елімізде бейбітшілік болуы 
халқымыздың өжеттілігі, батылдығы 
емес пе? Алғашқы жылдарда басым 
мақсаттардың қатарында егемендікті 
нығайту, ұлттық қауіпсіздікті қам-
тамасыз ету, экономикадағы 
қиыншылықтарға жауап беру 
болған еді. Сондықтан бүгінгі күні 
халқымыз өткеннен қалған тари-
хи өнегені, отансүйгіштікті, ұлтына 
деген махаббатты жоғалтпай, әрі 
қарай жастардың патриоттық сезімін  
енгізуге ерекше көңіл бөлу  керек деп 
ойлаймын.    

Н.МЫНБАЕВА,
Көкөзек орта мектебінің 

кітапханашысы.

Спорт - денсаулыќ кепiлi!
Спорттың адам өмірінде алатын орны зор екендігін бəріміз 

білеміз. Спортпен айналысқан адамның денсаулығы мықты, 
өзі шыдамды болады. Біздің ата-бабаларымыз “тəні саудың 
– жаны сау” - деп бекер айтпаған. Спорттың қай түрімен 
айналысу адамның қабілетіне байланысты болады. Бұл ту-
ралы ұлы ойшыл Ибн Сина да өз шығармаларында айтқан. 
Ол сондай-ақ спортты мағынасына қарай жеңіл, ауыр, ұзын, 
қысқа сияқты бірнеше түрге бөлген. Денсаулық пен өмірді да-
мыту үшін кем дегенде спорттың 33 түрінен жаттығу жасау 
керектігін айтқан.

Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің “Қазақстан - 2030” стратегиялық 
бағдарламасында халықты салауатты өмір салтына ынталандыруды ба-
сым бағыттың бірі ретінде атап көрсетті. Расында да, бүгінгі таңда еліміздің 
ақсақалдарынан кішкентай баласына дейін дене тәрбиесіне ерекше мән бе-
руде.

Спорт - көңіл күйді көтеріп, өз-өзіңізді көңілді сезінуге көмектеседі. 
Өйткені жаттығу барысында эндорфин гормоны көптеп бөлінеді. Ал ол гор-
монды - бақыт гормоны дейді. Ол адам жанын тыныштандырып, рахаттанды-
рады. Бар болғаны жарты сағат жаттығу жасау сізді осындай ауыр аурудан 
аман алып қалады. Сонымен қатар жүгіру мен жүзу де өте пайдалы екендігін 
ұмытпағайсыздар.  Спортпен шұғылданатын адамдар өзінің денесін жақсы 
көре бастайды, денсаулығына мән береді. Сонымен қатар, терең дем алу-
ды да үйренеді. Ал терең тыныс алу кезінде сіз күйзелісті есіңізге де алмай-
сыз. Міне, осындай күнделікті жаттығудың арқасында Клер өзінің ауруымен 
мәңгілікке қош айтысты. Қазір Клер спортты өмірлік серігіне айналдырып, ау-
руды атымен білмейді. Мұндай жағдай бәріміздің де басымызда тууы мүмкін. 
Сондықтан спортпен айналысып, салауатты өмір салтын ұстанайық.

Б.ЕЛЕУСИЗОВ,
Екіаша орта мектебінің мұғалімі.

Баянды болашаќќа сенемiн
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2019 жылдың 1 қараша мен 11 қараша 
аралығында Түркия Республикасы Стам-
бул қаласындағы Стамбул Университетінде, 
Фараби зерттеу және оқыту орталығында 
шетелдік ғылыми іс-тәжірибе өтілді. Шетелдік 
ғылыми іс-тәжірибенің алғашқы күні Стамбул 
университетінің Фараби зерттеу және оқыту 
орталығының меңгерушісі, профессор Аб-
дуллах Кызылджыкпен танысудан бастал-
ды, одан әрі Фараби зерттеу және оқыту 
орталығындағы тағлымдама мәселелері 
бойынша құжаттарды тапсыру, тіркелу және 
тәжірибе алмасу бағдарламасымен, дис-
сертация жұмысымызға байланысты та-
ныстыру жұмыстары жүргізілді. Ғылыми 
тағылымнама барысында  Стамбул 
Университетінің Орталық кітапханасына 
барып, ондағы ғылыми кітап қорымен та-
нысып, өзімнің диссертация жұмысыма 
байланысты библиографиялық тізім 
жасадым. Тағылымнама барысында 
магистрлік диссертациямызға байланысты 
университеттің материалдық-техникалық 
базасы таныстырылды. Сонымен қатар, 
кафедраның ұйымдастыруымен арнайы 
ғылыми семинарға қатысып, оқытушы-
профессорлардың баяндамаларын тыңда-
дым. 

Стамбул университетінің Фараби 
атындағы Евразиялық зерттеу орталығының 
профессоры Абдуллах Кызылджыктың 
дәрістеріне қатысып, тәжірибе алма-
су бағдарламасын бекіттік, факуль-
тет кітапханасымен таныстық. Зерттеу 
диссертациясының тақырыбы бойынша IU 
ғылыми орталығының көмекшісі, доктор Ораз 
Сапашевпен кездесіп, семинар өткізілді. Про-
фессор Абдуллах Кызылджыктың «Осман 
империясының географиялық аймағы» 
атты, доктор Ораз Сапашевтың «Ғылыми 
зерттеу тақырыптарын таңдаудағы кейбір 
мәселелер» атты семинарларына қатыстық. 
Бейазит Мемлекеттік кітапханасында ката-
логпен сараптама жұмыстарымен танысып, 
қажетті мәліметтермен жұмыс жасадық. 
Стамбул қаласындағы ірі тарихи орындарға 
арнайы мұражай карточкаларын сатып 
алып, Айя-София, Сұлтан-Ахмет мешітіне, 
Топқапы, Долмабахче сарайына, Стам-
бул қаласындағы Археология мұражайы 
мен Мозайкалар мұражайына экскурсия 
жасадық.  Шетелдік тағылымнамамыздың 
соңғы күнінде Стамбул  университеті Фара-
би зерттеу және оқыту орталығы тарапынан 
ғылыми тағылымнамадан өткенімізді рас-
тайтын  сертификат табыс етілді. Ғылыми 
тағылымнама нәтижесінде жаңа материал-
дармен танысып, диссертацияға қатысты 
мәліметтер қоры толықтырылды. Шетелдік 
тағылымнама тек диссертациялық жұмысқа 
мәліметтер жинақтаумен  шектеліп ғана 
қоймай түркиялық ғалымдардың еңбектеріне 
бақылау жүргізу арқылы ғылыми зерттеу 
әдісін түсінуге мүмкіндік берді. 

Қ.ƏЛІМБАЕВ,
магистрант.

Н.НУРТАЗИНА,                                                                     
ғылыми жетекші, т.ғ.д., профессор.

Ресторан «Ақ құдық» с. Алмалы 
ждет всех желающих провести прият-
ный, веселый новогодний вечер среди 
друзей в уютной красивой обстановке. 
Для Вас играет музыка, накрыт обиль-
ный стол и приветливый обслуживаю-
щий персонал. 

Для постоянных клиентов предусмо-
трены система скидок и бонусов. По 
субботам проходят дискотеки для раз-
ных категорий желающих. Обращай-
тесь: Айжамал 8702 9511369, 8778 
6999019, Мухтар 8707 9988496, Улзипа 
8708 6071158.

Срочно продам или меняю уча-
сток с недостроенным домом в горо-
де Саркан, варианты обмен на КРС, 
400 000 тенге. Обращаться сот. 8778 
9140186.

Шетелдік 
іс-тәжірибе 

танымымызды 
тереңдетті

ҚАЗАҚСТАН 
06.05, 04.15 «Көңіл толқыны» 07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.10 Т/х 
«Шытынаған тағдыр» 12.00, 00.45  
«Ниет» ток-шоу 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
AQPARAT 14.10, 22.30 Т/х «Ғазиз жүрек» 
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00, 03.55 
«Апта» ақпараттық бағдарламасы 16.45 
03.05 «Баланың көңілі» 20.35 «Ашық 
алаң» ток-шоуы 23.25 «Қайырлы кеш 
қазақстан» 20.35, 02.15 «Ашық алаң»  

ХАБАР 
06.00 М/с «Клео» 07.30 «Таңғы хабар» 
10.00, 22.30 «Қаламгер» 10.45, 21.40 Т/х 
«Абдулхамид хан» 11.30 «Хабарлайн» 
12.00 Жаңалықтар 12.30,00.50  «Тағдыр 
тартысы» 13.00 Т/с «Между нами, Де-
вочками» 14.40 Т/с «Разия» 15.00 «Жау-
ынгер» 15.30 «Бір туынды тарихы» 16.00 
«Ду-думан» 17.00, 23.20 Т/с «Листопад» 
18.30 Т/х «Шашу» 19.30 Қорытынды 
жаңалықтар 20.00 «Дулати» сериал 
20.45,01.45  «Народный контроль» 21.00 
Итоги дня 01.15 «Ауырмайтын жол ізде» 
драмасы   

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.40 Т/х «Граница» 06.40, 
03.15  «Той заказ» 07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 08.00 «Доброе утро» 11.00 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYM 
LIVE» 15.45 «На самом деле» 16.50 Т/с 
«Гончие¬-5» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50  Т/с 
«Реализация» 22.00, 01.55, 03.50 «П@
УТІNА»  00.50 Н/к «Нюхач»  

ҚАЗАҚСТАН 
06.05, 04.15 «Көңіл толқыны» 07.00 
«TANSHOLPAN» 10.00, 18.10 Т/х 
«Шытынаған тағдыр» 12.00, 00.45  
«Ниет» ток-шоу 14.00, 17.00, 20.00, 00.30 
AQPARAT 14.10, 22.30 Т/х «Ғазиз жүрек» 
15.00, 21.30 Т/х «Жат мекен» 16.00 «Жан 
жылуы» 16.25, 03.20 «Нұр Тілеу». Сұхбат 
17.15,  23.25 «Қайырлы кеш қазақстан» 
20.35, 02.15 «Ашық алаң» 03.40 «Жан 
жылуы»  

ХАБАР 
06.00 М/с «Клео» 07.30 «Таңғы хабар» 
10.00, 22.30 «Қаламгер» 10.45, 21.40 Т/х 
«Абдулхамид хан» 11.30 «Хабарлайн» 
12.00 Жаңалықтар 12.30,00.50  «Тағдыр 
тартысы» 13.00 Т/с «Между нами, Девоч-
ками» 14.40 Т/с «Разия» 15.00 «Қоғамдық 
талқылау» 16.00 «Ду-думан» 17.00, 23.20 
Т/с «Листопад» 18.30 Т/х «Шашу» 19.30 
Қорытынды жаңалықтар 20.50 Премьера! 
Новый курс 21.00 Итоги дня 01.25 «Ауыр-
майтын жол ізде» драмасы  

ЕВРАЗИЯ  
06.00,02.40 Т/х «Граница» 06.40, 
03.15  «Той заказ» 07.10, 18.00 «Басты 
жаңалықтар» 08.00 «Доброе утро» 11.00 
«Мужское/Женское» 12.00 «QALAYYM 
LIVE» 15.45 «На самом деле» 16.50 Т/с 
«Гончие-5» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
«ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ» 20.45, 22.50  Т/с 
«Реализация» 22.00, 01.55, 03.50 «П@
УТІNА»    

ҚАЗАҚСТАН   
06.00, 04.25 Әнұран 06.05, 03.55 «Көңіл 
толқыны» 06.30,14.00, 17.00, 20.00,00.15 
Ақпарат 07.00 «Таңшолпан» 10.00,18.00 
Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00 «Ниет» 
әлеуметтік ток-шоу 14.10, 22.30 Т/х 
«Ғазиз  жүрек» 15.00, 21.30  Т/х «Жат ме-
кен» 16.00 Д/ф «Тұлға» 16.35 «Сен де бір 
кірпіш дүниеге...» 17.15, 23.25 «Қайырлы 
кеш, Қазақстан» 20.35 «Ашық алаң» 
қоғамдық-саяси ток-шоу 00.45 «Ниет» 
әлеуметтік ток-шоу 02.15 «Ашық алаң» 
қоғамдық-саяси ток-шоу 03.05 «Ақсауыт» 
03.30 «Бір күн»  

ХАБАР  
06.00,  02.00 Әнұран 06.00  М/с «Клео- 
забавный щенок» 07.30  «Таңғы ха-
бар» 10.00 Т/х «Қаламгер» 10.45  Т/х 

ТЕЛЕДИДАР БАЃДАРЛАМАСЫ
Дүйсенбі-Понедельник 23 желтоқсан «Абдулхамид хан» 11.30 «ХабарLine» 

12.00 Жаңалықтар.Новости 12.30, 00.50 
«Тағдыр тартысы» деректі драма 13.00 Се-
риал «Отверженные» 15.00 «Қарақатпен 
шай» 16.00 «Ду-думан» 17.00, 23.30 «Ли-
стопад» сериал 18.30 Т/х «Шашу» 19.30 
Қорытынды жаңалықтар 20.00 Телехикая 
«ЖЖЖ Корпоратив» 20.45 «Біздің назар-
да» 21.00 Итоги дня 21.30 Специальный 
проект «Я- волонтер» 01.25 «Ауырмай-
тын жол ізде» деректі драма     

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Граница» 06.45 «Той заказ» 
07.10 «Басты жаңалықтар» 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Мужское/Женское» 
12.00 «Қалаулым» 15.45 «На самом 
деле» 16.50 «Гончие-5» 18.00 «Басты  
жаңалықтар» 18.45 «Пусть говорят» 20.00 
Главные новости 20.45  сериал «Один» 
22.00 «Паутина» 22.50 «Один» продол-
жение 00.50 Ночной кинотеатр. «Нюхач» 
новые серии 01.55 «Паутина» 02.40 Т/х 
«Граница» 03.25 «Той заказ» 03.50 «Пау-
тина»   

ҚАЗАҚСТАН   
06.00, 04.25 Әнұран 06.05, 03.55 «Көңіл 
толқыны» 06.30,14.00, 17.00, 20.00,00.15 
Ақпарат 07.00 «Таңшолпан» 10.00,18.00 
Т/х «Шытынаған тағдыр» 12.00 «Ниет» 
әлеуметтік ток-шоу 14.10, 22.30 Т/х «Ғазиз  
жүрек» 15.00, 21.30  Т/х «Жат мекен» 
16.00 «Ауылдастар» 16.30 Д/ф «Беймәлім 
Алаш» 17.15 Бір күн 20.35 «Ашық алаң» 
қоғамдық-саяси ток-шоу 23.25 «Қайырлы 
кеш, Қазақстан» 00.45 «Ниет» әлеуметтік 
ток-шоу 02.15 «Ашық алаң» қоғамдық-
саяси ток-шоу 03.05 «Нұр Тілеу». Сұхбат 
03.40 «100 жаңа есім»  

ХАБАР  
06.00,  02.00 Әнұран 06.00  М/с «Клео- 
забавный щенок» 07.30  «Таңғы хабар» 
10.00 Специальный проект «Я- волон-
тер» 12.00 Жаңалықтар.Новости 12.30 
«Олжалы отбасы» Тұсаукесер! 13.00 
Сериал «Отверженные» 15.00, 00.45 Та-
рих. Тағдыр. Тұлға.  16.00 «Ду-думан» 
17.00, 23.15 «Листопад» сериал 18.30 Т/х 
«Шашу» 19.30 Қорытынды жаңалықтар 
20.00 Телехикая «ЖЖЖ Корпоратив» 
20.50 Открытый диалог 21.00 Итоги дня 
21.40 Т/х «Абдулхамид хан» 22.30  Т/х 
«Қаламгер» 01.25 «Тағдыр тартысы» 
деректі драма    

ЕВРАЗИЯ  
06.00 Т/х «Граница» 06.45 «Той заказ» 
07.10 «Басты жаңалықтар» 08.00 «До-
брое утро» 11.00 «Мужское/Женское» 
12.00 «Қалаулым» 15.45 сериал «Север-
ное сияние» 18.00 «Басты  жаңалықтар» 
18.45 «Пусть говорят» 20.00 Главные но-
вости 20.45  сериал «Один» 22.00 «Пау-
тина» 22.50 «Один» продолжение 00.50 
Ночной кинотеатр. «Нюхач» новые серии 
01.55 «Паутина» 02.40 Т/х «Граница» 
03.25 «Той заказ» 03.50 «Паутина»     

ҚАЗАҚСТАН 
06.00,04.35  Әнұран 06.05 Көңіл толқыны 
06.30, 14.00, 17.00, 20.00,00.50 AQPARAT 
07.00  «TANSHOLPAN»  бағдарлама  
10.00, 18.00  Т/х.  «Шытынаған тағдыр» 
12.00, 01.20  NIET Әлеуметтік тоқ-шоу 
14.10, 22.30 Т/Х  «Ғазиз жүрек» 15.00, 
21.30  Т/х. «Жат мекен» 16.00 Иман 
өзегі 16.25  «Менің Қазақстаным» 17.15, 
04.05 Ауылдастар 17.45 «Екі жұлдыз» 
күнделігі 20.35, 02.50 «Ashyq alan»  23.25 
«Қайырлы кеш Қазақстан» 00.15 «Parasat 
maidany» 03.40 Иман өзегі   

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00 М/с «Клео-
забавный щенок»  07.30  «Таңғы хабар» 
10.00  Т/Х «Қаламгер» 10.45 Т/х «Аб-
дулхамид  хан» 11.30 Хабар Line 12.00 
Жаңалықтар. Новости 12.30 Патриот  
13.00  Сериал «Отверженные» 15.00  Ток-
шоу  Давайте  говорить  с Айгуль Мукей 
16.10  «Олжалы отбасы» 16.40  «Рели-
гия. Сегодня» 17.00  Сериал «Листопад» 

Сейсенбі-Вторник 24 желтоқсан

Сәрсенбі-Среда 25 желтоқсан

18.30 Т/Х «Шашу» 19.30 Қорытынды 
жаңалықтар 20.00 Т/Х «ЖЖЖ Корпора-
тив» 20.50 Премьера Новый курс 21.00  
Итоги дня 21.40 «Игра в имитацию» 23.40 
Khabar boxing 01.10 Тағдыр тартысы 
01.40 Көрімдік   

ЕВРАЗИЯ 
06.00 «Той базар» 06.45, 18.00 Басты 
жаңалықтар 07.45 Жұма уағызы 08.00 До-
брое утро  11.00 «Мужское/Женское 12.00 
«Қалаулым»  15.45 «Давай поженимся» 
16.45 «Жди меня Казахстан» 18.45, 03.00 
«Заң сөйлесін» 20.00 Главные новости 
20.45 Поле чудес 22.00, 00.00  «Один» 
23.00, 02.15 Паутина 04.00 Той базар  

 
ҚАЗАҚСТАН 

06.00, 04.30  Әнұран 06.05  Qyzyq eken 
07.00 AQPARAT 07.30  «Сәлем, Қазақстан» 
09.00,02.25 Бір күн 09.25 Тұсаукесер 
«Толағай» 10.00,18.00 Т/х.  «Шытынаған 
тағдыр» 12.00,01.20 Nur Tiley 12.35 М/ф. 
«Перизаттар: Қысқы орманның құпиясы» 
13.50 «Екі жұлдыз» күнделік 14.05   
Ақылбек Жеменейдің концерті 16.15 «16 
қыз» комедия 20.00,00.15 MASELE 20.35 
«Әзіл әлемі» 21.00 «Екі жұлдыз» 22.40 
«Көңілді тапқырлар алаңы»  00.50 Ау-
ылдастар 01.50 Parasat Maidany 02.50 
Көңілашар 03.50 Konil tolqyny    

ХАБАР 
06.00,02.00 ҚР Әнұраны 06.00  Тамаша 
07.00 Концерт «Биле» 08.50 Өзін өзі тану 
09.00 Тұсаукесер «Әнші балапан» 10.30  
Премьера! «Сенат аксакалов» 11.00 
Премьера! «Не туристы» 11.30 Премье-
ра! «Дорогая Кымбат» 11.50 «Жұлдызды 
жекпе-жек» 13.20 К.Төленбаеваның кеші 
«Сырнаймен егіз сырлы әнім» 15.20 Шоу 
талантов «Central Asias Got Talent» 17.00 
Мегахит. Игра в иммитацию 19.20 Но-
вый сезон. Музыкальное шоу вокалистов 
«Topjargan»  21.00 «7 күн» 22.00 Мегахит   
«Отель Мумбай: противостояние»  00.00 
Сериал «Черный список» 00.50 National 
Geografi c «Марс» 01.40 «Көрімдік»     

ЕВРАЗИЯ 
06.00  Т/х  «Последнее королевство» 07.00 
Тамаша сити 07.55 Басты жаңалықтар 
08.40  Ұшқалақ 08.50  Мелодрама   «Жем-
чужная свадьба» 12.50 «Фабрика грез» 
13.15 «Әкемізге қалыңдық» 14.50 Шоу 
«Лучше всех»  15.45 Х/ф. «Северное 
сияние. Ведьмины куклы» 18.00 Сенбілік 
жаңалықтар 18.35, 03.00 Кешкі кездесу 
20.00 «Главная тема» 20.30,23.00 Х/ф. 
«Была тебе любимая» 22.00,02.15 «П@
утина+» 00.30 Кино «Паника в Альпах»   

ҚАЗАҚСТАН  
06.05 «Қызық екен» 07.00 «Сәлем, 
Қазақстан!» 08.20 М\ф 09.35. 02.25 
«Ақсауыт» 10.00, 18.00  Т\х «Шатынаған 
тағдыр» 12.00, 01.15 «Дара жол»  12.50 
Концерт «Төрлет, жаңа жыл» 14.35 Ко-
медия «16 қыз »  16.20 «Екі жұлдыз»  
20.00, 02.50 «Арта»  20.45 «Сен де кірпіш 
дүниеге» 21.15 «Жыл таңдауы» 02.00 
«Бір күн» 03.35 «Көніл толқыны»  

ХАБАР  
06.00  Тамаша 07.00 «Сырнаймен егіз 
сырлы әнім» 08.50 «Самопознание» 09.00 
Тұсаукесер «Жауынгер» 10.30 М/с 11.30 
«Топжарган» 13.10 «Каламгер» 15.30 
Концерт Д. Назарбаевой. 17.10 «Отель 
Мумбаи: противостояние» 19.20 Гала шоу 
«Central  Asia`s God Talent» 21.00 «7 күн» 
22.00 «Большая неделя» 23.00 «Қызық 
таймс» 00.00 «Черный список» 00.50«На-
циональная география» 01.40 «Көрімдік»  

ЕВРАЗИЯ  
06.00,04.15 Т/х «Последнее королев-
ство» 07.00, 03.30 «Тамаша сити» 07.50 
«Сенбілік  жаңалықтар» 08.25 «Ұшқалақ» 
08.35 «Воскресные беседы» 08.50 «Кто 
я» 12.50 Контент 13.25, 22.00, 01.40 Пау-
тина 14.30 «Лучше всех» 15.45 Х/ф «Се-
верное сияние. Шорох крыльев» 18.00 
Басты бағдарлама 18.35, 02.30 «Әкемізге 
қалыңдық» 20.00  Аналитика 20.55, 23.00 
«Когда мы были счастливы» 00.45 «Тео-
рия заговора» 03.30 «Тамаша сити»          

Бейсенбі-Четверг 26 желтоқсан

Жұма-Пятница 27 желтоқсан

Сенбі-Суббота 28 желтоқсан

Жексенбі-Воскресенье 29 желтоқсан



Меншік иесі: "Сарқан газеті" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Газет «Алатау  баспа-полиграфиялық корпорациясы» ЖШС филиалы - Сарқан баспаханасында (Тәуелсіздік, 108) басылады.

Директор - бас редактор   
ИГІМАН Жомарт Мақатұлы

Газет Қазақстан Республикасы ақпарат 
және қоғамдық даму министрлігінің 
Ақпарат  комитетінде 2019 жылғы 30 
қазанда  тіркеліп, №KZ46VPY00016564 
куәлігі берілген.

Редакцияның мекен-жайы: 
041500 Сарқан қаласы Тәуелсіздік 

көшесі, 117 
Телефон: 2-20-47, 2-23-53

e-mail:
igiman01@mail.ru

Газет аптасына бір рет жұма күні 
қазақ және орыс тілдерінде шығады.

Жарнама мен 
хабарландырулардың мәтініне 

жарнама беруші жауапты. 

Жарияланған мақала 
авторларының пікірлері редакция 

көзқарасын білдірмейді.

Таралымы: 3710
Осы шығарылымның 

таралымы: 3710
Газет индексі: 35202,15202

Офсеттік басылым 1 баспа табақ
Құрылтайшысы: 

Сарқан ауданының 
әкімдігі

ARQANS 20 желтоқсан 2019 жылe-mail: Igiman01@mail.ru  8

ARQANS

 Сен туѓан к‰н, мерекењмен!

Анажан, шаңырақтың шуағы едің,
Баршаға жан-дүниеңмен ұнап едің.
Жамандық ойламаушы ең ешбір жанға,
Біздерді ширатып та сынады өлім.
Жан ана, ұл-қызыңның тірегі едің,
Жарқылдап ортамызда жүрер едің.
Сен  барда аспанымды бұлт шалмады,
Соны ойлап жабығамын, түнеремін.
Тірлікте жарқын едің, асқақ едің,
Жоққа жасып, барлыққа таспап едің.
Дауасыз қант ауруы алып ұрды,

●Жағымды жаңалық

"Алтын бесік" - балдырғандар мекені
Қойлық ауылында 

мемлекеттік балабақша 
бар. Соған қарамастан 

іргелі елді мекенде мек-
тепке дейінгі тәрбиемен 
қамтылуды күтіп жүрген 

балдырғандар аз емес. 
Осыны ескере отырып 

ауылда өткен жолы 
жекеменшік - мемлекеттік 

серіктестік негізінде 
балабақша ашылып-
ты. Алайда жұмысы 

жүйелі жүре қоймаған 
балабақшаның жуырда 

құрылтайшылары да ау-
ысты, атауы да өзгерді. 

Кәсіпкер Мейрам Макетовтың қолға алуымен қайта жанданған "Алтын бесік" 
балабақшасының жұмысын енді Бағдат Болатқызы жүргізетін болады. 50 балаға тағылымды 
тәрбие беруді мақсат тұтқан балалар мекемесінде бүлдіршіндерге қолайлы жағдай жасалған. 

Тәуелсіздік күні қарсаңында қайта жаңғырған "Алтын бесік" салтанатты түрде ашылды. 
Жиында "Сарқан" газетінің бас редакторы Жомарт Игіман, аудандық білім бөлімінің басшы-
сы Панар Иманғазиева, Алматы облыстық мәслихатының депутаты Жамал Құлахметова сөз 
алып, ізгі тілектерін ортаға салса, бақшаның лентасын Сарқан ауданының Құрметті азаматы 
Мейрамғали Қалиасқаров пен Қойлық ауылдық ақсақалдар алқасының төрағасы Ермұханбет 
Жақыпбеков қиды. Жиналғандардың мерекелік көңіл-күйін балдырғандар орындаған әсем 
әуен мен мың бұралған би көтеріп, ата-аналар балаларына мейлінше қамқорлық танытып 
отырған жеке меншік балабақша иелеріне - Алтынбала апа бастаған Макетовтар әулетіне 
ризашылығын ақтарды. 

Өз тілшіміз. 

Ќазаќстан
Отаным менің 

мақтаным,
Шайдай ашық 

аспаның.
Бақытты боп жүргенім,
Сенің арқаң, Ұлы Отан.
Мәңгі соғып тұратын,
Жүрегімсің сен Отан!

Досымжан КАТАЙ,
Ақын Сара атындағы орта мектебінің

 2 «Б» сынып оқушысы.
сынып жетекшісі Р.БИГОЖАНОВ.

Сарқан қаласының тұрғыны, шаңырағымыздың бас 
иесі, балаларының асқар таудай сүйеніші, немерелерінің 
абыздай ардақты атасы  Бозов Мухамадияр Қабасұлы 
желтоқсанның 19-ы күні жеті асудың бел ортасы - 75 жасқа 
толып отыр. Осынау мерейлі белесінде отағасына, әкемізге, 
атамызға шаңырағымыздың тамыры терең бәйтеректей тірегі 
болып ортамызда жүре беріңіз, деніңіз сау, тірлігіңіз қуаныш 
пен қызыққа толы болсын деп тілейміз.

Жетпіс бесің жеті белес ортасы,
Асқар таудың сияқтанған жартасы.
Өсіп, өніп қанат жайсақ бүгін біз,
Әкелікті ақтай білген арқасы.
Құтты болсын, жетпіс бестің белесі,
Тоқтамасын өмір-кештің кемесі.
Жамбылдайын жүз жасыңды көрейік,
Мерейтойлар тойланумен келесі! - деген шынайы ақ 

тілегімізді өзіңізге осынау атаулы күніңізде арнағымыз келеді.
Тілек білдірушілер: жұбайы, ұл-келіндері, қыз - күйеу балалары, немере-

шөберелері.

Тәуелсізсіздік мерекесі қарсаңында Алматы облыстық білім және ғылым қызметкерлерінің 
кәсіподақ ұйымының ұйымдастыруымен мерекелік жиын өтті. Сонымен қатар облыстық  «Ең 
үздік бастауыш кәсіподақ ұйымы – 2019»  байқауы өтті. Оған аудандардың таңдаулы бастауыш 
кәсіподақ ұйымдарының төрағалары қатысты. Таңдаулылардың ішінен біздің Сарқан ауданы 
Бірлік орта мектебінің бастауыш кәсіподақ ұйымының төрайымы Шопатова Алтынгүл жүлделі 
екінші орынды иемденіп, бағалы сыйлықпен және құрмет грамотасымен марапатталды. Жеңіс 
құтты болсын!

  С.СМАИЛОВА,
Сарқан аудандық кәсіподақ комитетінің сектор меңгеруші- есепшісі.                        

Ењ ‰здiк бастауыш кəсiподаќ 
±йымы байќауы

Лепсі кентінің тұрғыны, аяулы да асыл жанымыз 
Тілеукенова Жақсылық Ағытайқызын желтоқсан айындағы 
75 жасқа толған туған күнімен құттықтаймыз. Бар өмірін 
адал еңбекке арнап, балаларының, немерелерінің қызығына 
ортақтасып отырған туған күн иесіне бірінші байлық-зор 
денсаулық тілейміз. Өзіңізге деген мына бір ыстық ықыласты 
жыр жолдарын қабыл алғайсыз!

Жан болған соң бауырмал да жайдары,
Ынтымақтың сіз ұйытқысы, қайнары.
Жетпіс беске жетіп тұрған жан ана,
Бұл әулеттің сізсіз алтын айдары.
Алғы күннен күтер әркім жақсы үміт,
Келе берсін Сізге ылғи бақ күліп.
Шаттықпенен көріп таңның арайын,
Жаратушы төксін игі жақсылық.
Құттықтаушылар: Бағила, немерелері Ботагөз-Жомарт, 

Əсем, Жұлдызай-Асхат және барша шөберелері.

Ұзақ уақыт бойы баспана тауқыметін тартып, үйдің кезегіне тұрғанымызға біраз жыл бол-
ды. Ел басқарып отырған ағаларымыздың арқасында көп күттірген баспанаға да қол жеткіздік. 
Осы ретте көмек қолын созған аудан әкімі Разбеков Марат Мелісұлына және Мыңбаев Жо-
март Куситханұлы, Меденов Даулен Есмуханбетұлы, Рымбаев Мұратбек Мухамбекұлына газет 
арқылы мың да бір алғысымды айтқым келіп отыр. 

2019 жыл өте қуанышты жыл болды, себебі біз көпбалалы отбасы болғандықтан бізге 
сіздердің арқаларыңызда баспана берілді. Жаңа үйге кіргендегі балаларымның жүзіндегі 
қуанышында шек жоқ. Еліміздің жағдайын ойлап, гүлденіп-көркеюі жолында еңбек етіп жүрген 
сіздерге мықты денсаулық, берекелі ғұмыр, істеріңізге мол табыс, сәттілік тілейміз. Келе жатқан 
2020 жыл құтты болсын, көрер қызықтарыңыз мол болуына тілектеспіз!

А. КЕНЕБАЕВА, 
көпбалалы ана, Сарқан қаласы.  

Қазіргі таңда қоғамда аутодесструктивті 
мінез-құлықтың көптеген түрлері таралу-
да. Сондықтан оны түзету жолдары ғана 
емес, алдын-алу шаралары да маңызды 
рөл атқарады. Әр жастың өзінше жақсы 
жақтары, қиындықтары мен ерекшеліктері 
бар. Сондықтан да жасөспірім шақтың 
өзіндік ерекшелігі- бұл ең ұзақ және баланың 
физиологиялық өзгерістерге ұшырайтын 
кезеңі. Өз құқықтарын айтып, ата-ананың 
бақылауынан шығуға талпынады және де 
осы кезеңде өзіндік-жеке қарым-қатынас 
негізгі қажеттілікке айналады. Қойылатын 
талаптардың көбі қарсылық реакция-
сына әкеледі, өйткені жасөспірім, өзін 
үлкенмін деп сезінгенімен, қиындықтардан 
қашады, өзіне көңіл мен қолдау көрсеткенді 
қажет етеді. Жасөспірімнің тағы бір 
ерекшеліктері эмоционалдық тұрақсыздық. 
Осы кезде жасөпірім өз-өзін тануға, өзін 
тәрбиелеуге, өмірді танып білуге, өзінің 
өмірлік қажеттіліктерін жоғарылатуға дай-
ын.  Сондықтан мектеп тарапынан психо-
лог, мұғалім және тәрбие жетекшісі әртүрлі 
бағдарламалар құрастырып, жасөспіріммен 
түрлі жұмыстарды қарастырады. Ал ата-
аналарға жасөспірім өміріне ерекше көңіл ау-
даруды ұсынамын. Өйткені бала ата-ананың 
айтқандарын дұрыс және тез қабылдайды. 

Əлеуметтік желінің бала өміріне зияны
Міне, сондықтан да баламен тығыз қарым-
қатынас жасау мектеп пен ұстаздардың 
ғана жауапкершілігі емес, ол ата-ананың да 
өмірдегі негізгі міндеті. Сондықтан да ата-ана 
өз баласымен тығыз қарым-қатынаста болуы 
міндетті. Ата-ана баласымен өз құрбысымен 
сөйлескендей ашық-жарқын сөйлесуі тиіс. 
Сонда ғана жасөспірімнің тілін тауып, өмірдегі 
қызығушылықтары мен қажеттіліктерін түсініп, 
баланың дұрыс дамуына үлкен үлес қоса 
алады.Қазірде әлем халқының 57 пайызы 
бетпе-бет тілдесуден гөрі ғаламтор арқылы 
тілдеседі екен. Әлеуметтік желі адамдарды 
шынайы өмірден алыстатады. Бұл әсіресе, жа-
стар арасындағы күрделі мәселе болып отыр. 
Күн ұзаққа желіде отыратын бала адамдар-
мен шынайы араласа алмайды, тұйықталып, 
ғаламторға тәуелді болады. Әлеуметтік 
желілер – адамдардың уақытын ұрлаушылар. 
Жасөспірім кезіндегі зиянын айтып жеткізу 
мүмкін емес. Бала өздігіне талпыну мен 
ізденуден қалып тек дайынға, дегені алды-
нан шығатынға әбден бейімделеді. Мектепте 
берілген үй тапсырмасын өзі ізденіп, ойлап 
құрастырып, орындамаған баланың таным 
процестері, яғни, ойлау, есте сақтау, қабылдау 

процестеріне дейін сол бір экранға желіге 
тәуелді болуы - үлкен мәселе десек болады. 
Далада, көлікте, сабақта, тіпті демалу, тынығу 
уақытында да ұялы телефондарын құшақтап 
жататын тәуелділік жасөспірімдердің 95% 
пайызында кездеседі. Бұл балалардың көзбе-
көз қарым-қатынас жасауларының, достық 
сезімінің, жан ашу, қамқорлық жасау деген игі 
қасиеттердің төмендеуіне де ықпал етеді.

Құрметті ата-аналар, сіздерді осы қиын 
белестерден бірге шығуға шақырамын. Ұялы 
телефонға үнемі үңілуді әсерінен бала қазіргі 
дамыған заманда адамдар роботтар сияқты 
сезімсіз әрекет ететін жандарға айналып 
отыр. Арада сезім, махаббат, сыйластық 
деген сияқты қасиеттер жойылып барады. 
Бұлардың бәріне де бір себепкер сенсорлы 
ұялы телефон. Неліктен, өйткені бала сабақта 
да, үзіліс уақытында да ұялы телефонға үңіліп 
айналасындағы болып жатқан жағдайларға 
мән бере бермейді. Сол әрекеті үйге барғанда 
тағы жалғасады. Бала неліктен ондай сайттарға 
кіріп, өзінің миын неліктен улайды. Өйткені, 
өсіп келе жатқан баланың бойында, ойында 
әртүрлі мәселелер толып жатыр. Мәселен, 
бала құрбысымен ұрысып қалады, немесе оны 

достары сатып кетеді, не жауапсыз махаб-
бат, сабақтан төмендеуі, жалқаулығы, үйдегі 
жағымды атмосфераның жоғалуы, бұлардың 
барлығы баланың ішкі әлемінің бұзылуына 
әкеліп соғады. Солай біздің болашағымыз 
өсіп келеді. Бұл әрекеттерге жол бермей, 
шынайылыққа, сенсорлы ұялы телефонсыз 
әрекет етуге барлығымыз ат салысайық. 
Жасөспірімдер арасындағы суицидтің негізгі 
себебі – жалғыздық.  Әке-шеше баласы-
на жақсы көретінін айтуы керек. Баласы-
мен отбасында көп көңіл бөліп, ішкі жан 
дүниесіне үңіліп, көбірек баланың мәселесіне 
төңірегінде сөйлессе ешқандай мәселе туын-
дамас еді. Сондықтан да құрметті ата-аналар, 
баламыздың материалдық жағдайын ғана 
қамтымай, ішкі әлеміне де көңіл бөліп, оның 
ұялы телефонындағы әлемін бақылауда 
ұстасаңыздар ешқандай ойын бізге кедергі 
жасамайды.Балалар - біздің болашағымыз. 
Сондықтан да бала тәрбиесіне үлкен 
жауапкершілікпен қараған жөн. Қалай 
болғанда да әлеуметтік желінің пайдасы да, 
зияны да бар. Біз тек пайдалысын алып, зия-
нынан алыстап отырғанымыз абзал. 

С.КАБДЕНОВА,
Н.Островский атындағы 

гуманитарлық-экономикалық
 мектеп-лицейінің педагог-психологы.

Тəуелсіздік тањы
Тәуелсіздік алған 

күн,
Құтты болсын 

ұлы елім.
Мен елімнің 

бақытын,
Қасиетін білемін.

Інжу ƏКПƏРЖАН,
Ақын Сара 

атындағы орта мектебінің 
2 «Б» сынып оқушысы.

сынып жетекшісі Р.БИГОЖАНОВ.

Әйтпесе кететұғын жаста ма едің.
Кім сенеді кемді күн бітеріне,
Келмей кеттің алтыншы мүшеліңе.
Көрер едің қызығын бұл фәнидің,
Толар едің жетпістің үшеуіне.
Ақылды дейді анаң жұбатқан көп,
Әкем және ұрпағым сынақ көрмек.
Тілейді соңыңдағы туыстарың,
Орныңыз болсын дәйім жұмақтан деп.

Еске алушылар: ұлы Марат, келіні На-
зым, немересі Бекзат. 

Шањыраќтыњ шуаѓы едiњ
Анамыз Гүлжан Жүнісқызының рухына

Мыњ да бiр алѓыс


